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Prezentujemy 
zdjęcia z wnętrz 
chat historycznego 
skansenu w Tumie

Lokaty mało atrakcyjne
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Archeolodzy przy schronisku Do ratusza za potrzebą
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Fontanna na placu Kościuszki w Łęczycy. Jakie są pierwsze wrażenia 
mieszkańców? Fotoreportaż, str. 8 – 9
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76 Utopił się 25-letni chłopak
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Łęczyca to dzikie miasto 
– mówi Teresa Szymczak

Nareszcie lato! 
Jaką  pogodę 

przewidują 
synoptycy?

Roman Mioduchowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
był pijany podczas walnego zebrania członków spółdzielni. Wezwana 
została policja. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce z alkomatem. 
Wynik – prawie 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co daje 
prawie 1,2 promila we krwi.

Prezes „dał w szyję”
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O trzy tygodnie odłożono uro-
czyste otwarcie zagrody chłop-

skiej wybudowanej pod Łęczycą 
w klimacie wsi z przełomu XIX 

i XX wieku. Trwają prace me-
lioracyjne terenu, który jeszcze 
niedawno tonął w wodzie.

Czy obiekt ma szansę stać się 
największą atrakcją turystyczną 
regionu? Inwestycja kosztowała 
kilka milionów złotych. Wybudo-
wane zostały gliniane chaty kryte 
słomą, drewniana stodoła. Funk-
cjonować będą kuźnia, olejarnia 
oraz piece – garncarski i chlebowy. 

Dzięki uprzejmości ochronia-
rza zajrzeliśmy do izb mieszkal-
nych. Jako pierwsi prezentujemy 
zdjęcia z wnętrz oryginalnych 
chłopskich chat. 

W izbie wydzielone  zostały 
części do przygotowywania po-
siłków, spania, spotkań towarzy-
skich. Jedna z izb ma odświętny 
charakter. To w niej znalazły się 
najlepsze sprzęty i zdobienia. 
Odświętny charakter podkreślają 
sakralne obrazy. 

Otwarcie skansenu zapla-
nowano na 13 lipca. Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi zapowiada szereg atrak-
cji. Goście nie tylko będą mogli 
zwiedzić skansen, ale także piec 
chleb, lepić garnki, tłoczyć olej. 
Chodzi o to, aby turyści prze-
nieśli się w klimat wsi z tamtego 
okresu. 

Główną atrakcją skansenu jest 
XIX-wieczny wiatrak, w którym 
mielone ma być zboże. 

W zagrodzie będzie można 
podziwiać też dzieła i warsztat 
ludowych rzeźbiarzy. Skansen 
jest elementem projektu “Tum 

- perła romańskiego szlaku”. W 
planach jest też wybudowanie 
pawilonu muzealno-konferen-

cyjnego z tarasem widokowym 
oraz rekonstrukcją grodziska. 

(stop)

Skansen z poślizgiem

Średniowieczna ceramika przy schronisku

Zapomniana część grodziska
ŁĘCZYCA

Podczas prac przy budowie 
wybiegu dla psów ze schroniska 
na obrzeżach miasta wykopano 
z ziemi fragmenty ceramiki pra-
dziejowej. Na miejsce przyjechali 
historycy i archeolodzy. 

W tym miejscu znajdowało się 
zaplecze gospodarcze grodu. Pro-
wadził tu też szlak z kolegiaty w 
Tumie do starej Łęczycy. Pierwotna 
komunikacja składała się z mostów 
i grobli. Po wykopaniu pierwszych 
skorup, natychmiast pracownicy 
Zieleni Miejskiej zaprzestali prac 
przy budowie wybiegu dla psów. 
Wezwano specjalistów i zabezpie-
czono teren.

Nad archeologicznymi wyko-
paliskami czuwa dr Zbigniew Le-
chowicz z Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa w Łodzi. 

- Wykopana została ceramika 
wczesnośredniowieczna – mówi 

przedstawiciel NID. - Skorupy znaj-
dowały się dość płytko. Prace będą 
kontynuowane i mamy nadzieję, 
że w głębszych warstwach będą 
jeszcze ciekawsze znaleziska. 

Andrzej Borucki, dyrektor mu-
zeum w Łęczycy, nie chce zapeszać. 

- Bardzo chcielibyśmy, aby w tym 
miejscu została przez nas odkopa-
na historyczna osada. Oczywiście 
na tym etapie prac nie można wy-
rokować, co jest jeszcze pod ziemią 
– słyszymy od dyrektora muzeum. 

- To prawda – dodaje mgr archeolo-
gii z łęczyckiego muzeum,  Patrycja 
Zasadzka. - Można spodziewać się tu 
interesujących niespodzianek, bo te-
ren był tylko częściowo przebadany. 
Jednak wykluczam, że natrafimy na 
skarby w postaci jakichś złotych pier-
ścieni. Należy pamiętać, że mieszkali 
tu prości ludzie. 

Wykopaliska potrwać mają do 
końca sierpnia. 

(stop)

Patrycja 
Zasadzka, 
adiunkt z 
muzeum 
w Łęczycy, 
pokazuje kawałki 
średniowiecznej 
ceramiki

Wykopaliska przy 
schronisku potrwać 
mają przez całe 
wakacje

Andrzej Borucki, 
dyrektor łęczyckiego 
muzeum, nie 
ukrywa, że marzy 
o odkopaniu 
historycznej osady

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY
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ŁĘCZYCA
Brakuje słów, skrajna głupota, 

nieodpowiedzialność, lekceważenie 
obowiązków – to tylko niektóre 
komentarze członków spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”, oce-
niających pijanego prezesa Romana 
Mioduchowskiego. 

Takiego skandalu w spółdzielni 
jeszcze nie było. Tym bardziej, że walne 
zgromadzenie jest najwyższym orga-
nem spółdzielni, do którego kompeten-
cji należą wszystkie kluczowe sprawy 
związane z działalnością spółdzielni. 
Sytuacja z pijanym prezesem jest nie-
dopuszczalna. 

Afera wybuchła po godz. 19 pod-
czas pierwszego walnego zebrania. 
Spółdzielcy wyczuli od R. Mioduchow-
skiego woń alkoholu. Zadzwonili na 
policję. Prezes – zdaniem świadków 
– próbował uciec z walnego zebrania.

- Spółdzielcy zagrodzili mu drogę 
i nie dopuścili, aby prezes wyszedł z 

pomieszczenia. Policjanci przyjechali z 
alkomatem. Według moich informacji 
miał 0,57 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu – mówi Waldemar 
Augustyniak, jeden z członków rady 
nadzorczej „Łęczycanki”. 

Oto oficjalny komentarz łęczyckiej 
policji.

„Około godziny 19.30 policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy przeprowadzili interwencję 
przy ulicy Lotniczej. Na oficjalny 
wniosek zebranych tam osób prze-
prowadzono badanie kilku uczest-
ników spotkania. Jeden z mężczyzn 
miał w organizmie 1,1 promila alko-
holu. Nie było podstaw prawnych 
przemawiających za potrzebą pobra-
nia od niego krwi. Trwają czynności 
zmierzające do ustalenia czy doszło 
do złamania prawa” - informuje 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji.

Warto przypomnieć, że policja 
niedawno także była informowana o 

tym, że prezes jest pijany a w siedzibie 
„Łęczycanki” trwa libacja alkoholo-
wa. Funkcjonariusze wówczas do 
budynku spółdzielni jednak nie we-
szli (drzwi były zamknięte). Prezes 
Mioduchowski, gdy dowiedział się o 
policyjnej interwencji zadzwonił do 
funkcjonariuszy, informując, że libacji 
alkoholowej nie ma. Policjanci wrócili 
do komendy. 

Krzysztof Urbański, z rady nad-
zorczej spółdzielni mieszkaniowej, nie 
kryje oburzenia.

- Pijany prezes podczas obrad wal-
nego zgromadzenia. Czego więcej 
jeszcze trzeba, aby spółdzielcy wreszcie 
przejrzeli na oczy jaki mają zarząd. 
Wielokrotnie informowałem o niepra-
widłowościach w spółdzielni. W od-
wecie słyszałem od zarządu, że mówię 

nieprawdę. Ba, prezes na łamach jednej 
z gazet posunął się nawet do tego, by 
oczernić mnie jako funkcjonariusza 
publicznego. Zastanawiające jest to, że 
ta gazeta została wyłożona podczas 
obrad walnego. Spółdzielcy nie chcieli 
tego czytać, próbowali wynieść ga-
zety, ale zarząd do tego nie dopuścił. 
Dziwne jest także jeszcze jedno. Kto 
i za czyje pieniądze kupił na walne 
zgromadzenie gazety. Czy dziennikarz 
sam dostarczył gazety, czy też kupił je 
pan Mioduchowski. Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie w „Łęczycance” 
w końcu będą zmiany personalne 
zarządu i nastaną rządy mądrych oraz 
odpowiedzialnych osób.

W ubiegły piątek – dzień po skan-
dalizującym walnym - odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie rady nad-
zorczej. Opozycyjni radni – Waldemar 
Augustyniak i Krzysztof Urbański 
– domagali się odwołania ze stanowi-

ska w trybie dyscyplinarnym prezesa 
Romana Mioduchowskiego.

Na posiedzenie rady prezes nie 
przyszedł. Przebywa na zwolnieniu 
lekarskim. Złożył jednak oficjalne od-
wołanie ze stanowiska – jak sam podał 
– z powodów osobistych. Nie uchroniło 
go to od dyscyplinarki. Rada Nadzor-
cza zdecydowaną większością głosów 
(tylko jedna osoba głosowała przeciw) 
odwołała prezesa Mioduchowskiego 
w myśl przepisu art. 52 par. 1 pkt 1 
Kodeksu Pracy -  umowa o pracę zo-
stała rozwiązana bez wypowiedzenia z 
winy pracownika z powodu ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych. 

Wiceprezes Konstancja Chodorow-
ska nie chciała komentować czwartko-
wej „niedyspozycji” szefa Łęczycanki. 
Próbowaliśmy porozmawiać z R. 
Mioduchowskim, nie odbierał telefonu. 

(stop)

Pijany przyszedł na walne. 
To skandal – grzmią spółdzielcy

Roman Mioduchowski nie jest już szefem spółdzielni 
mieszkaniowej

Alkomat wykazał 
0,57 mg/l alkoholu w 
wydychanym przez 
prezesa „Łęczycanki” 
powietrzu

Krzysztof Urbański 
wielokrotnie krytykował 
byłego prezesa „Łęczycanki”. 
W odwecie R. Mioduchowski 
pomówił swojego adwersarza 
w jednej z gazet, która na 
dodatek została wyłożona na 
czwartkowym walnym

reklama
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Już dwa lata trwa proces Mie-
czysława Rykały, byłego nauczy-
ciela z Błonia, który w sądzie 
pracy walczy o odszkodowanie za 
zwolnienie go ze szkoły w Piątku. 
Być może nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie jed-
no. Sprawa dotyczy zwolnienia 
sprzed ponad trzydziestu lat a 
oskarżonymi są ludzie związani 
z dawnymi strukturami PZPR. 
Ponadto nauczyciel – choć trudno 
w to uwierzyć – stracił pracę, bo 
odmówił wódki. 

Belfer, który w ubiegłym tygo-
dniu odwiedził naszą redakcję, o 
swoim życiu planuje napisać książ-
kę. Czeka tylko na zakończenie 
sprawy sądowej, by rozliczyć – jak 
mówi – komunistyczne gnidy. 

- Tak mocne słowa same cisną się 
na usta. Nie można nazwać inaczej 
tych ludzi. Aparatczyki, partyjne 
służalczyki. Zniszczyli moje życie i 
mam nadzieję, że za to zapłacą – nie 
kryje emocji Mieczysław Rykała. 

Były nauczyciel domaga się 15 
tysięcy złotych. To niezbyt wygó-
rowana cena śledząc losy pana 
Mieczysław po zwolnieniu 
z Zespołu Szkół Mecha-
nizacji Rolnictwa w 
Piątku.

- To cud, że jakoś 
przeżyłem. Pomaga-
łem w pracach po-
lowych rolnikom. 
Poza tym wy-
uczyłem się in-
nego zawodu, 
n apraw i a m 
r o w e r y . 

Oczywiście pieniędzy nie ma z 
tego dużo. Dlatego jestem bardzo 
zadłużony. Liczę, że sąd przyzna mi 
odszkodowanie, które w znacznej 
części przeznaczę na spłatę długu 
– słyszymy. 

Historia zwolnienia belfra jest 
bulwersująca. 

- W szkole organizowałem prak-
tyki dla uczniów. Pojechali-

śmy do NRD. Naczelny 
kurator, który został 

później drugim se-
kretarzem komite-
tu wojewódzkiego 
PZPR w Płocku, 
zaproponował 
mi wódkę. Od-
mówiłem. No 
i zaczęło się 
moje gnoje-
nie. Napraw-

dę trudno jest w to wszystko uwie-
rzyć. Gdy wróciliśmy do Polski, 
dyrektor szkoły w Piątku oskarżył 
mnie o pobicie. Zostałem zwolnio-
ny i już nie mogłem znaleźć pracy 
jako nauczyciel. To nie wszystko. 
Komunistyczny aparat uruchomił 
swoje tryby i co jakiś czas byłem 
fałszywie oskarżany o różne rzeczy 
– kradzieże, dewastacje, pobicia. 
Byłem w więzieniu. To był horror.

Mieczysława Rykałę bronił nie-
żyjący już mecenas Andrzej Kern. 
O nauczycielu film nakręcił Michał 
Fajbusiewicz z łódzkiej telewizji. 

- Teraz mogę liczyć na wsparcie 
polityków PiS. Wydaję mi się, że 
takiej sprawy jak moja nie ma w 
całej Polsce. Ale to małe pocieszenie 
– mówi M. Rykała.

(stop)

Odmówił wódki. Zniszczyli mu życie
GM. ŁĘCZYCA

Mieczysław Rykała żąda 15 
tysięcy zł. Liczy, że otrzyma 
odszkodowanie i zostanie 
zrehabilitowany

Oprocentowanie lokat coraz mniejsze

Czy opłaca się trzymać pieniądze w banku?
ŁĘCZYCA

W tym miesiącu Rada Poli-
tyki Pieniężnej już dwa razy 
obniżyła stopy procentowe. 
Stracą ci, którzy mają depozy-
ty w bankach. Sprawdziliśmy, 
jakie jest oprocentowanie lokat 
w bankach działających w mie-
ście i czy klienci nie wycofują 
swoich pieniędzy. 

W banku Pekao S.A. najwięk-
sze oprocentowanie lokat jest 
na poziomie 3 procent. Jednak 
ta oferta połączona jest z inny-
mi produktami.

- To oferta wiązana, połączo-
na z funduszami. Przeciętne 
oprocentowanie lokaty wynosi 
2,5 procent – informuje Paweł 
Idzikowski ,  k ierownik od-
działu Pekao S.A. w Łęczycy. 
- Przyznam, że nie zauważy-
łem, aby klienci wycofywali 
z banku swoje oszczędności. 
Dla niektórych klientów ważne 

jest bezpieczeństwo, związane 
z t rzymaniem pieniędzy w 
banku. Nie wycofują środków, 
bo konkurencja oferuje opro-
centowanie lokat na podobnym 
poziomie. 

To prawda. W Eurobanku 
pół rocz n a lok at a  jest 
oprocentowana na 
poziomie 3 pro-
ce nt .  W t y m 
s a m y m 
o k r e s i e 
w ubie-
g ł y m 
roku, 

opro-
centowanie 

było jeszcze raz takie. 
- Posiadamy jeszcze lokatę 

z funduszem. Na 4 miesiące 
oprocentowanie jest  7-pro -

centowe, na 
6  m ie s ię c y 

– 6 procent – 
mówi Ewelina 

K a r a s ie w i c z , 
kierowniczka łę-

czyckiego oddzia-
łu.
W banku spotkali-

śmy państwa Zofię i To-
masza Chabrzyków. 

- Pieniędzy na pewno nie 
będziemy wycofywać – słyszy-
my. - Po co? W innych bankach 
oprocentowanie wcale nie jest 
atrakcyjniejsze. 

Marcin Borys, dyrektor BGŻ 
w Łęczycy, także mówi o tym, 

że nie zauważył, aby klienci 
zaczęli wycofywać pieniądze 
z lokat. 

- Klientom polecamy lokaty 
inwest ycy jne,  które mają o 
wiele większe oprocentowanie 
od lokat zwykłych. Niewątpli-
wym plusem takich lokat jest 
gwarancja 100 procent włożo-
nego kapitału. 

Starsi  k l ienci  z nosta lg ią 
wspominają, gdy oprocento-
wanie zwykłych lokat przekra-
czało grubo ponad 10 procent. 
Te czasy na pewno już n ie 
wrócą. 

(stop)

Paweł Idzikowski, 
kierownik oddziału Pekao 
S.A. w Łęczycy, informuje 
o oprocentowaniu lokat

W Eurobanku nie 
zaobserwowano, 
aby klienci 
wycofywali 
pieniądze z lokat

Państwo Chabrzykowie są przyzwyczajeni 
do trzymania środków w kilku bankach
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W połowie ubiegłego tygodnia 
pogoda była tropikalna. Temperatu-
ra przekroczyła na termometrze 30 
kresek. Jak mieszkańcy radzili sobie 
z afrykańskim skwarem? 

Wzrosło zapotrzebowanie na napoje, 
soki, lody. W sklepach agd świetnie 
sprzedawały się klimatyzatory. Młode 
dziewczyny z ochotą wystawiały buzie 
w stronę słońca. Starsi raczej szukali 
cienia. 

Przeprowadziliśmy reporterski, 
słoneczny patrol. Zaczęliśmy od placu 
Kościuszki. Spora kolejka ustawiła się 
do lodów.

- Najlepiej sprzedają się lody włoskie 
o smaku śmietankowym – mówi 
sprzedawczyni. - W ofercie mamy 
też sorbet z maszyny, specjalne lody 
dla dzieci z uczuleniem. Gałka lodów 
kosztuje 2 złote. 

- Lody są pycha – usłyszeliśmy od 
kilkuletniej Moniki, której mama kil-
ka chwil wcześniej kupiła mrożony, 
słodki przysmak. 

Nadejście lata spowodowało oży-
wienie w drogeriach. Klienci, którzy 
planują wakacyjne wyjazdy, zaopa-
trują się w kremy i olejki do opalania 
z filtrem.

- Dobrze sprzedają się również balsa-
my po opalaniu. Mamy produkty ko-
smetyczne w cenie od 10 do 30 złotych a 

w i ę c 
na każdą kieszeń. Przychodzą 
głównie panie – mówi Jolanta Urba-
nek z drogerii w centrum miasta. 

Przedwakacyjny ruch także w 
sklepach odzieżowych. Jakie kostiumy 
kąpielowe będą w tym sezonie letnim 
najmodniejsze?

- Wciąż modne są 
bikini w jaskrawych 
kolorach i kontrasto-
wych połączeniach 
– mówi Małgorza-
ta Pawlukiewicz, 
właścicielka butiku. 
- Stroje kąpielowe 
kosztują u nas od 45 
do 60 złotych. Duże 
zainteresowanie jest 
też damskimi kape-
lusikami. Ich ceny 
wahają się między 
30 a 40 zł. Oczy-
wiście sprzedajemy 
również okulary prze-
ciwsłoneczne (20 – 25 zł).

Pani Małgorzata do-
daje, że tego lata, podob-
nie jak rok temu, hitem 
będą zwiewne, lekkie 
sukienki.

- Ważne, aby były 
długie. Do samych 
kostek – słyszymy. - 
Kosztują średnio 60 
zł. Modne są też tzw. 
bokserki, czyli damskie 

podkoszulki bez rękawów w cenie 
od 20 do 30 zł. 

Z nadejścia lata i nadchodzących 
wakacji cieszą się przede wszystkim 
uczniowie. Zakochani marzą o roman-
tycznych wojażach.

- Planujemy wyjazd nad morze – 
mówią Daria Orzechowska i Michał 
Trzciński, para z II LO. 

Zdaniem synoptyków lato ma być 
słoneczne i ciepłe. Pierwsza dekada lipca 
ma być słoneczna z temperaturą do 25 st. 
C, druga dekada zapowiada się upalnie 
– z temp. do 30 st. C. Jednak pogoda w 
tym okresie bę-

dzie 
dynamiczna, z gwałtowny-
mi burzami i deszczem. Na 
urlop najlepiej wybrać się w 
sierpniu. W tym miesiącu 
temperatura wynieść ma 
do 26 st. C. W sierpniu ma 
być więcej dni słonecz-
nych, niż deszczowych. 

(stop)

WITAMY LATO 2013

ŁĘCZYCA

Afrykańskie upały

Mała Monisia ubóstwia lody śmietankowe

Jolanta Urbanek z 
drogerii prezentuje 
kosmetyki do 
opalania

Małgorzata 
Pawlukiewicz powiedziała 
nam, że hitem lata w dalszym ciągu będą 

długie zwiewne sukienki i 
jaskrawe stroje kapielowe

Daria i Michał planują wyjazd 
nad morze Bałtyckie

W sobotę łęczycka młodzież aktywnie 
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji 
podejmującej problematykę uzależnień, 
przemocy i obojętności na krzywdę 
drugiego człowieka. Po wspólnym, 
symbolicznym wsłuchiwaniu się w 
rytm bicia serca, młodzi – kreatywni 
zaprezentowali się w Zespole Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej wokalnie, tanecznie  a 
nawet kabaretowo. Patronat nad akcją 
miała łęczycka policja.

tekst i fot. (kb)

Młodzi – kreatywni z Łęczycy
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To przerasta nasze wyobrażenie 
– mówią handlowcy z łęczyckiej 
starówki. Dochodzi do tego, że 
młodociane bandy w biały dzień 
rzucają kamieniami do skle-
pów a potem śmieją się w twarz 
właścicielom zdewastowanych 
punktów. Bohomazy to jedynie 
mały ułamek tego, na co skarżą 
się sklepikarze. Aż włos jeży się 
na głowie, gdy słucha się przed-
siębiorców z placu Kościuszki. 

Pomimo wielu kamer zainsta-
lowanych na placu Kościuszki, 
ludzie nie czują się bezpiecznie. 
Mają zdanie, że monitoring miejski 
nie spełnia swojego zadania. Wła-
ściciele sklepów i innych punktów 

usługowych krytykują straż miej-
ską i policję. Twierdzą, że nie mają 
z ich strony żadnego wsparcia. 
Niestety młodociani chuligani są 
coraz bardziej niebezpieczni. Ich 
aktywność już nie sprowadza się 
tylko do wulgarnych bohomazów 
na elewacji. 

Teresa Szymczak jest właściciel-
ką domu handlowego Gracja. Jest 
nestorką środowiska kupców. 

- Jestem zbulwersowana zacho-
waniem podpitych wyrostków. Są 
zdolni do wszystkiego. Niejedno 
już przeżyłam i dlatego nie dam 
się zastraszyć – mówi pani Teresa. 
- Najgorsze jest jednak to, że służby 
odpowiedzialne za zapewnienie 
bezpieczeństwa nie wywiązują 
się ze swoich obowiązków. Wiele 
razy rozmawiałam z policją. Przy-
jeżdżali na miejsce i bezradnie 
rozkładali ręce. Popatrzyli tylko 
na zdewastowane pomieszczenia, 

wybite szyby, pomazane farbą 
drzwi i pojechali. Na strażników 
miejskich też nie ma co liczyć. 

T. Szymczak dodaje, że chuli-
gani wcale nie zważają na miejski 
monitoring. 

- Te kamery, to pic na wodę. 
W centrum miasta dochodzi do 
sytuacji, że wandale biegają po 
dachu mojego sklepu. Niszczą 
celowo dach, zrywają papę. Teraz, 
gdy pada, woda leci nam na gło-
wy. Niedawno mojemu sąsiadowi 
wrzucono kamienie do sklepu. 
Później chuligani przyszli do niego, 
wzięli kilka napojów i zaśmiali mu 
się w twarz.

- To prawda. Rzucają kamieniami 
– potwierdza właściciel sklepu na 
pl. Kościuszki. - Wymalowali mi 

też na elewacji obraźliwy napis. 
Niczym się nie przejmują. Szkoda 
gadać. Wiele razy zgłaszaliśmy po-
dobne sprawy na policji. Poprawy 
niestety nie ma. 

Danuta Malinowska jest chyba 
najbardziej znaną właścicielką 
sklepu na starówce. O kradzieży 
w jej punkcie dowiedziała się cała 
Polska.

- Powiadomiłam media ogól-
nopolskie. Dlaczego? Bo sprawa 
jest niezwykle bulwersująca. Prze-
stępcy przyszli do mojego sklepu, 
zastraszyli mnie i skradli wiele 
towarów. Robili to pod okiem ka-
mery, którą mam zainstalowaną 
w sklepie. Przekazałam nagranie 
policjantom. I proszę sobie wyobra-
zić, że do dziś sprawcy tej napaści 
i kradzieży nie zostali ujęci, choć 
upłynęło kilka lat – słyszymy od 
pani Danuty. 

(stop)

Handlarze z centrum krytykują. 
Pytają o strażników i policję

ŁĘCZYCA

Teresa Szymczak mówi, że 
bohomazy to tylko ułamek 
tego, co są w stanie zrobić 
wandale

Przedsiębiorcy z placu 
Kościuszki twierdzą, że jest 
coraz niebezpieczniej

Do sklepów chuligani 
wrzucają kamienie
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Na razie nie wiadomo, kto będzie 

nowym dyrektorem przedszkola 
nr 1. 

Komisja (m.in. przedstawiciel 
urzędu miejskiego, kuratorium 
oświaty, rady rodziców, rady peda-
gogicznej i związku zawodowego 
działającego na terenie placówki) 
głosowała nad kandydaturami, 
w tym nad kandydaturą obecnej 
dyrektorki przedszkola, czyli Ewą 
Wójcik. Jak się dowiedzieliśmy 
kandydat na stanowisko dyrek-
tora PM nr 1 musiał otrzymać 
bezwzględną większość głosów, 
czyli w tym przypadku pięć. Ża-
den kandydat nie otrzymał tylu 
głosów. Dlatego teraz burmistrz 
miasta wybierze dyrektora „je-
dynki” - może to być osoba inna 
niż startująca w konkursie. Ewa 

Wójcik odmówiła komentarza w 
tej sprawie. 

(stop)

Radni powiatowi udzielili Woj-
ciechowi Zdziarskiemu, staroście 
łęczyckiemu, absolutorium za 
wykonanie ubiegłorocznego bu-
dżetu. Także burmistrz Andrzej 
Olszewski nie zawiódł się na 
miejskim samorządzie. Wszyscy 
zagłosowali za udzieleniem wło-
darzowi miasta absolutorium. 
Przeciw zagłosował jedynie Zenon 
Koperkiewicz.

- Uważam, że burmistrz Olszewski 
niewiele robi dla rozwoju naszego 
miasta i dlatego nie udzieliłem ab-
solutorium. Strefa się nie rozwija, 
brakuje nowych inwestorów. Poza 
tym władze Łęczycy celowo nie 
inwestują w rejon miasta z którego 
zostałem wybrany na radnego, czyli 
z ul. Zachodniej. To nie jest uczciwe 
i sprawiedliwe, że środki są prze-
znaczane na inne ulice a ja nie mogę 
doprosić się nawet o kilka ławek.

Z. Koperkiewicz na sesji miał 

przeprosić radnych za to, że w jednej 
z wypowiedzi oceniających pracę sa-
morządu, nazwał ich darmozjadami. 
Nie zrobił tego, bo – jak tłumaczy – w 
oficjalnym piśmie skierowanym do 
przewodniczącego rady miasta pada 
słowo „przepraszam”. 

Radni rozmawiali również o prze-
targu w ramach gospodarowania 
komunalnymi odpadami. Wygrała 
firma Remondis z centralą w War-
szawie, która zaoferowała zaledwie 
o 12 groszy mniejszą cenę za wywóz 
metra sześciennego śmieci. Cena ta 
wynosi 4,86 zł. Wielkim przegranym 
jest natomiast łęczyckie PGKiM. 

- Firma Remondis świadczyć bę-
dzie usługi do końca tego roku – mó-
wił burmistrz Andrzej Olszewski. 
- Mam nadzieję, że PGKiM przystąpi 
do kolejnego przetargu.

- Boli nas, że przegraliśmy – mówił 
z kolei Jan Chucki, prezes komu-
nalnego przedsiębiorstwa. - Czekają 
nas teraz oszczędności. Weźmiemy 
udział w kolejnym przetargu.

(red)

Codziennie, od trzech miesięcy, Halina 
Rytczak przyjeżdża pod nową Biedronkę, 
by nakarmić i napoić bezdomną suczkę 
Misię. 

- Niestety, jak do tej pory, nie znalazłam 
dla niej nowego domu. Rozmawiałam 
już z prawie wszystkimi znajomymi. Nie 
mają warunków. Wzięłabym ją do domu, 
ale mam już trzy psy, które na pewno nie 
zaakceptują Misi – mówi H. Rytczak.Mi-
sia przyzwyczaiła się do miejsca. Wcze-
śniej była dokarmiana przez robotników 
budujących Biedronkę. Po zakończeniu 
prac, niestety żaden z pracowników nie 
przygarnął suczki.  - Do schroniska ten 
biedny zwierzak także się nie nadaje. Pro-
szę za pośrednictwem gazety, być może 
znajdzie się Czytelnik, który przygarnie 
Misię – słyszymy od członkini prozwie-
rzęcego stowarzyszenia. 

(stop)

Konkurs bez rozstrzygnięcia

Czy Ewa Wójcik nadal będzie 
dyrektorką PM nr 1? Tego nie 
wiadomo...

Wielkie serce pani Haliny

Misia potrzebuje 
nowego domu

Pani Halina od 
trzech miesięcy 
dokarmia 
suczkę

Sesje: powiatowa i miejska 
– bez niespodzianek

Prawie wszyscy 
radni miejscy 
zagłosowali za 
udzieleniem 
absolutorium 
burmistrzowi

fo
t. 
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Do naszej redakcji zadzwoniła 
Czytelniczka, która martwi się 
tym, że figura Matki Boskiej na 
pl. Kościuszki jest zaniedbana. 
- Rynek jest remontowany od 
kilku miesięcy. Dlaczego nikt 
z magistratu nie pomyślał o 
tym, aby odnowić Królową 
Polski. Stara farba schodzi 
całymi płatami. Wygląda to 
strasznie i bardzo źle świadczy 
o władzach miasta, które 
chwalą się modernizacją placu 
a zapominają o tak ważnych 
sprawach. 
Krzysztofa Łuczak, z miejskiego 
urzędu, zapewnia, że figura 
Matki Boskiej zostanie wkrótce 
odnowiona. 

(stop)

Zapomniana 
Matka 
Boska

Wojciech Zdziarski, 
starosta łęczycki
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Uruchomienie fontanny na placu Kościuszki w Łęczycy w czasie 
upałów było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nie trzeba 
było długo czekać na pierwszych amatorów kąpieli. Największą 
przyjemność z fontanny mają najmłodsi. Oczywiście rodzice i 
starsi mieszkańcy również chętnie siadają na ławkach w pobliżu 
tryskającej wody. 
- Plac dużo zyskał dzięki fontannie – uważa Wacław Skalski, 
którego spotkaliśmy na starówce. - Głównie dzieci mają frajdę. 
Pluskają się w wodzie, to taka namiastka basenu.  
- Fontanna wygląda bardzo ładnie – dodaje Joanna 
Królikowska, mama bawiących się w strumieniach wody Natalii i 
Krystiana.
Wobec niewielu atrakcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 
fontanna wydaje się cudownym rozwiązaniem, nic więc 
dziwnego, że przeżywa oblężenie. 
- Jest tu bardzo fajnie, chciałybyśmy tu spędzić cały dzień – mówi 
uśmiechnięta trzynastoletnia Justyna Stasiak.
Po zapadnięciu zmroku fontanna jest barwnie podświetlana. 

Tekst i fot. Katarzyna Bernacka

Z fontanny największą radość mają dzieci
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Z fontanny największą radość mają dzieci
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 41: Łakomy nigdy nic nie ma

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Wąż mówi do węża:  
- Sssłuchaj, czy my jesssteśmy jadowite?  
- No, chyba tak.  
- Kurde, bo sssię w język ugryzłem. 

* * *

Wiele kobiet nie wierzy w miłość od pierwszego 
wejrzenia. Na pierwszy rzut oka trudno jest ocenić, ile on zarabia. 

* * *

Na ławce w parku siedzą dwaj emeryci: 
- Popatrz, jaka ta dzisiejsza młodzież ma ciężko w tym 
kryzysie! Jednego papierosa na pięciu muszą palić... 
- No, ale dzielne chłopaki! Mimo wszystko się chcichrają 
na całego! 

* * *

Wędkarz telefonuje do kolegi: 
- Wpadnij do mnie jutro rano, pojedziemy na ryby. 
- Ale ja nie potrafię łowić! - odpowiada ten drugi. 
- Co w tym trudnego? Nalewasz i pijesz. 

* * *

Noc poślubna. Pan młody stanął w oknie, gapi się i wzdycha. W 
końcu panna młoda pyta co się dzieje. A on: 
- mówią że noc poślubna jest taka piękna, a tu leje i leje... 

* * *

Sekretarka do szefa: 
- Nie chciałabym naciskać, ale jak nie dostanę podwyżki, to będę 
zmuszona opublikować pamiętniki. 

* * * 

W środku nocy patrol policji zatrzymuje prostytutkę. Po spisaniu 
personaliów policjant pyta ją o zawód.  
- A tak chodzę... od latarni do latarni.  
- Policjant do kolegi: Wacek pisz - pogotowie energetyczne. 

Chłodnik włoski z melona i pomarańczy
2 dojrzałe melony po ok. 80 dag (o kremowym i pomarań-
czowym miąższu), 2 łyżeczki sproszkowanej galaretki poma-
rańczowej, 2 pomarańcze, cytryna, 2 łyżki likieru pomarań-
czowego, cukier, kilka listków melisy lub mięty, kostki lodu 
 
Cytrusy wyszorować. Galaretkę rozpuścić w 1/4 szklan-
ki wrzątku, odstawić, by wystygła. Melony pokroić na 
ćwiartki, usunąć nasiona. Z ćwiartki melona kremowego i 
pomarańczowego wydrążyć małe kulki. Pozostałe kawałki 
melonów obrać, pokroić na nieduże kawałki, wrzucić do 

wazy i zmiksować z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. 
Cytrynę cienko obrać. Skórkę pokroić na wąskie paseczki, a z 
miąższu wycisnąć sok i wymieszać go z przestudzoną płynną 
galaretką oraz likierem, przelać do zmiksowanych melonów, 
dosłodzić do smaku i wymieszać. Wrzucić do chłodnika kulki 
melonów, przykryć i schłodzić w lodówce. Przed podaniem 
rozlać chłodnik na talerze, dodać kostki lodu i udekorować 
skórką cytrynową, listkami melisy lub mięty. 

Naleśniki w sosie truskawkowym
2 szklanki mleka, 300 g maki, 2 jajka, szczypta soli, 10 tru-
skawek, połówka pomarańczy, 2 łyżki cukru, 2 łyżki masła

Z mąki, jaj i mleka ro-
bimy ciasto. Dorzu-
camy szczyptę soli i 
smażymy naleśniki. 
Zwracamy uwagę, by 
były dość cienkie. Na 
patelni roztapiamy 
masło, dosypujemy 
cukrem i mieszamy, 
aż do skarmelizowa-
nia. Dodajemy truskawki i podgrzewamy. 
Naleśniki zawijamy i rozkładamy na patelni z sosem. Pole-
wamy je sokiem z pomarańczy i dodajemy amaretto. Dusimy 

przez kilka minut.
Wykładamy naleśniki na talerz i polewamy sosem. Możemy 
je ozdobić cukrem pudrem, lodami lub bitą śmietaną. 

Creme Caramel
Szklanka cukru, 2 łyżki 
wody, szklanka śmie-
tanki 30%, szklan-
ka mleka, 4 jajka, 2 
żółtka, 1 opakowanie 
cukru waniliowego.

W garnku mieszamy 
1/2 szklanki cukru 
oraz 2 łyżeczki wody. Kiedy się 
skarmelizuje, przelewamy do foremek. Podgrzewamy mleko 
ze śmietaną. Osobno ucieramy jajka, żółtka, cukier i cukier 
wanilinowy. Mieszając, dodajemy śmietanę. Napełniamy 
foremki, przelewając masę przez sitko. Zakrywamy foremki 
folią aluminiową i pieczemy przez 30 minut w temperaturze 
150 stopni. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Pierogi łatwiej nadziewać jagodami (także mrożonymi), 
jeżeli owoce oprószymy mąką
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Repertuar kina KDK
24 czerwiec
poniedziałek
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 2D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  Drugie oblicze
 dramat

25 czerwiec
wtorek
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  Drugie oblicze
 dramat

26 czerwiec
środa
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  Drugie oblicze
 dramat

27 czerwiec
czwartek
Kino nieczynne !

28 czerwiec
piątek
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 2D
 anim./familijny

18:00  U niej w domu
 thriller

20:00  Uciekinier
 dramat

29 czerwiec
sobota
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 3D
 anim./familijny

18:00  U niej w domu
 thriller

20:00  Uciekinier
 dramat

30 czerwiec
niedziela
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 2D
 anim./familijny

18:00  U niej w domu
 thriller

20:00  Uciekinier
 dramat

Zapraszamy serdecznie 
na darmowe zajęcia 3w1- 
AEROBIK - GIMNASTYKA 
- TANIEC, które rozpoczną 
serie spotkań wakacyjnych. 
Zapraszamy wszystkich 
chętnych do skorzystania z 
darmowej lekcji już 26 czerw-
ca (środa) w godzinach 19.30-
20.30.

Podczas zajęć nauczycie 
się dynamicznie i ekspresyj-
nie łączyć różne style tańca, 
takie jak: dancehall, salsa, 
cha-cha, funk, merengue, 
elementy tańca brzucha… To 
zajęcia dla tych, którzy lubią 
fitness i taniec oraz super za-
bawę. Naprzemienne ruchy, 
szybsze i wolne pomagają 
spalać tkankę tłuszczową, 
a atmosfery na zajęciach 
nie da się opisać. W swoim 
wyposażeniu posiadamy 
35 sztuk mat do ćwiczeń 
gimnastycznych, dlatego 

ćwiczenia przyswajamy miło 
i wygodnie. Zajęcia nigdy nie 
są takie same można przyjść 
w każdym momencie trwa-
nia kursu. Baw się! ruszaj! 
tańcz! trać kalorie!

Miejsce: Kutnowski Dom 
Kultury - nowa sala baletowa 
Instruktor: Joanna Zielińska

Od 1 lipca zajęcia będą 
odbywały się w poniedziałki 
19.30-20.30 oraz środy 19.00-
20.00 zapraszamy serdecznie! 
miesięczny koszt zajęć: 2 razy 
w tygodniu - 40zł/miesiąc, 1 
raz w tygodniu - 30zł/miesiąc

więcej informacji : www.
sds.net.pl 

ZAPR ASZAM Y SER-
DECZNIE! ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA!

ZAPISY:
Joanna Zielińska - 723-

319-518 do godziny 15.00 
Sebastian Flejszman - 663-
524-486 po godzinie 15.00 

3 w 1. Na powitanie wakacji
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Gorąca aura sprawiła, że wielu 
amatorów procentów legło 
nieprzytomnych na ławkach. 
Zdjęcie, które zrobiliśmy 
w ubiegłym tygodniu, to 
reprezentatywne miejsce w 
mieście – aleje Jana Pawła 
II. Niestety takich obrazków 
nie brakuje i w innych 
punktach Łęczycy. Szkoda, że 
odpowiednie służby w porę nie 
reagują. Taki widok, to przecież 
wstyd dla miasta. 

(stop)

Na placu Kościuszki z jednej z 
elewacji budynków oderwał się 
długi kabel, który spadł na chodnik. 
Wystające niezabezpieczone druty 
z końcówki kabla zaniepokoiły 

przechodniów, którzy obawiali się, 
że w przewodzie przebiega prąd. 
Na miejsce przyjechali pracownicy 
PGKiM, którzy stwierdzili, że w ka-
blu napięcia nie ma. Okazało się, że 
przewód należy do telekomunikacji. 

(stop)

Przechodnie przestraszyli 
się kabla...
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Pijani śpią na ławkach

ŁĘCZYCA
Nie ma dnia, aby na placu 

Kościuszki nie podlewane były 
moczem niedawno wsadzone 
drzewa. Rodzice małych dzieci 
bez skrępowania idą z pociecha-
mi do klombów. Z takiej toale-
ty pod chmurką korzystają też 
podchmieleni starsi mieszkańcy. 
Niektórzy o możliwość skorzysta-
nia z ubikacji pytają urzędników 
pobliskiego rausza. Warto dodać, 
że nowa toaleta koło zamku wciąż 
jest nieczynna. 

Choć z pozoru ten problem wy-
daje się błahy, to z perspektywy 
kogoś, kto nie ma gdzie pójść za 
potrzebą, już sytuacja wcale nie jest 
taka mało istotna. 

Właściciele punktów usługo-
wych i sklepów na starówce w 
rozmowie z naszym dziennika-
rzem otwarcie mówią o osobach, 
które załatwiają swoje potrzeby 
fizjologiczne w klombach.

- Wiele razy widziałam jak mamy 
małych dzieci szły z nimi pod 
drzewka a tam dzieciaczek sikał 
sobie w najlepsze. Uważam, że tak 

nie powinno być. Nie mówię już o 
starszych i często podchmielonych, 
którzy bez skrępowania oddają 
mocz pod drzewkami. Niestety 
są i tacy, którzy sikają na ławkach 
pod siebie. Kiedyś mówiło się o 
tym, że toaleta publiczna zostanie 
wybudowana na placu. Zamiast 
ubikacji mamy fontannę, być może 
do której też niektórzy sikają. Nowa 
ubikacja przy zamku jest zamknię-
ta. Przecież tak dalej nie może być 
– słyszymy od jednej z właścicielek 
sklepu na pl. Kościuszki.

Niektórzy o możliwość skorzy-
stania z toalety pytają w ratuszu.

- Głównie petenci korzystają z 
naszej urzędowej ubikacji. Czę-
sto turyści w zorganizowanych 
grupach przychodzą do ratusza i 
pytają, gdzie jest toaleta. Problem 
braku toalety na placu powinien 
się niedługo rozwiązać. Z tego co 
wiem, wkrótce oddana zostanie 
ubikacja przy zamku – mówi Miro-
sława Łuczak, kierownik wydziału 
spraw obywatelskich. 

- Toaleta przy zamku będzie 
czynna w połowie lipca – infor-
muje Krzysztofa Łuczak z referatu 
rozwoju i promocji miasta. - Bę-
dzie można z niej skorzystać za 
złotówkę. 

(stop)

Za potrzebą do klombu lub ratusza
Mirosława Łuczak mówi 
o tym, że o toaletę w 
ratuszu pytają nie tylko 
petenci

Toaleta przy 
zamku ma być 
czynna w połowie 
lipca
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GM. GRABÓW

DASZYNA
GM. BEDLNO

Bilans ostatnich kilku dni na dro-
gach powiatu łęczyckiego to 7 nie-
trzeźwych kierujących w tym jeden, 
który spowodował kolizję drogową 
i odjechał z miejsca zdarzenia. 

17 czerwca dzielnicowi z rewiru 
dzielnicowych w Piątku o godzinie 
20.30 prowadząc działania na tere-
nie gminy Góra Świętej Małgorzaty 
zwrócili uwagę na rowerzystę. 
Mężczyzna, 63 – latek miał w orga-
nizmie 2,8 promila alkoholu. Tego 
samego dnia po godzinie 22.00 
odebraliśmy zgłoszenie o kolizji 
drogowej na skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego z Kaliską. Kierow-
ca samochodu osobowego marki 
Skoda zderzył się z kierowcą renault 
i odjechał z miejsca zdarzenia. Po-
licjanci skierowani na miejsce bez 
trudu znaleźli sprawcę kolizji, który 
próbował zaparkować samochód 
przy przyblokowym parkingu. 
Mężczyzna, został przewieziony 
do komendy, gdzie w policyjnej celi 
czekał na zarzuty. 50 – latek miał w 
organizmie 2,4 promile alkoholu. 
18 czerwca o godzinie 14.40 przy 
ulicy Belwederskiej w Łęczycy ruch 
drogowy skontrolował stan trzeź-
wości cyklisty. Mężczyzna, miał w 
organizmie 1,7 promila alkoholu. 19 
czerwca w rękach stróżów prawa 
znalazł się kolejny amator mocnych 

trunków. 47 – letni rowerzysta 
miał w organizmie prawie promil 
alkoholu. Tego samego dnia po 
20.00 na terenie Daszyny 43 – latek 
kierował jednośladem mając w 
organizmie 2,4 promila alkoholu. 
Podczas sprawdzenia w policyjnej 
bazie danych okazało się, że cyklista 
ma na swoim koncie sądowy zakaz 
poruszania się po drogach publicz-
nych pojazdami mechanicznymi 
i rowerowymi, który obowiązuje 
go do października 2013 roku. 20 
czerwca o godzinie 17.15 policjanci 
z ruchu drogowego zatrzymali 
do kontroli 37 – letniego kierowcę 
motoroweru. Mieszkaniec powiatu 
łęczyckiego miał w organizmie 0,6 
promila alkoholu. Cztery godziny 
później na terenie Stemplewa mun-
durowi skontrolowali stan trzeźwo-
ści kierowcy audi. 45 – latek miał w 
organizmie 1,5 promila alkoholu. 
Za niestosowanie się do zakazu 
sądowego grozi odpowiedzial-
ność karna do 3 lat pozbawienia 
wolności, za kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeź-
wości grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności zaś kierowanie rowerem 
na „podwójnym gazie” grozi kara 
do roku pozbawienia wolności. 

Info: policja

Łęczyccy policjanci zatrzymali 
24 – latka, który uszkodził samo-
chód osobowy. Zagrożenie karą 
za to przestępstwo wynosi do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

16 czerwca około 3.00 pad ranem 
łęczyccy policjanci interweniowali 
w miejscowości Byszew w związ-
ku ze zgłoszeniem zniszczenia 
samochodu osobowego. Na miej-
scu stróże prawa w rozmowie ze 
zgłaszającym 21 – latkiem ustalili 
przebieg zdarzenia. Okazało się, że 
gdy mężczyzna odjeżdżał z miej-
scowej zabawy na drodze stanęło 
kilkoro nieznanych mu wyrostków, 

którzy skutecznie zablokowali dro-
gę. Grupa nie reagował na prośby 
o umożliwienie przejazdu. Jeden 
z nich wskoczył na volkswagena, 
którym kierował 21 – latek powo-
dując uszkodzenie szyby czołowej, 
błotnika i powłoki lakierniczej. Zde-
cydowane działania mundurowych 
pozwoliły szybko ustalić wandala. 
Do Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy dowieziono nietrzeźwego 
24 – latka. Łodzianin, miał w orga-
nizmie prawie 2 promile alkoholu. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
uszkodzenia mienia za który grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Policjanci ruchu drogowego łę-
czyckiej komendy sukcesem za-
kończyli pościg za kierowcą renault 
megan. Mężczyzna, zwrócił na 
siebie uwagę brawurową jazdą. Po 
zatrzymaniu okazało się, że popeł-
nił przestępstwo. 

15 czerwca policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego prowadzili 
działania na drodze K – 91 w miej-
scowości Daszyna. Około godziny 
16.20 uwagę mundurowych zwrócił 
kierowca renault megan, który 
przekroczył dozwoloną prędkość 
o 40 km/h. Reagując na wykrocze-
nie policjant dał sygnał zobowią-
zujący do zatrzymania na który 
kierowca gwałtownie przyspieszył 
i wyprzedzając jadący tym samym 
pasem ruchu samochód przeciął 

podwójną linię ciągłą. Mundurowi 
natychmiast podjęli pościg. Po 
przejechaniu około 1 kilometra za-
uważyli ścigane auto zaparkowane 
na poboczu. Kierowca, 58 – latek z 
powiatu częstochowskiego wypie-
rał się jakoby to on kierował samo-
chodem. Interweniujący, ustalając 
ponad wszelką wątpliwość sprawcę 
wykroczeń udowodnili ponadto, że 
58 – latek ma na swoim koncie sądo-
wy zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów w lądowej strefie ruchu 
obowiązujący do lipca 2014 roku. 
Częstochowianin, został rozliczony 
za popełnione wykroczenia, usły-
szał również zarzut niestosowania 
się do zakazu sądowego. Zagrożenie 
karą w tym wypadku wynosi do 3 
lat pozbawienia wolności. 

Info: policja w Łęczycy

Brawura, brak zdrowego rozsąd-
ku to prawdopodobne przyczyny 
śmierci 25-letniego mężczyzny. 
Młody człowiek utonął podczas 
kąpieli w wyrobisku wodnym.

20 czerwca o godzinie 15.05 
funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żychlinie otrzymali in-
formację, że we Franciszkowie ze 
stawu zostały wyłowione zwłoki 
młodego mężczyzny. Jak ustalili 
policjanci, topielcem okazał się 
25-letni mieszkaniec powiatu ło-
wickiego. Mężczyzna wykonywał 
prace budowlane na terenie jednej 
z posesji. W czasie przerwy obia-
dowej postanowił wykąpać się w 
pobliskim stawie. Gdy długo nie 
wracał, zaniepokojony pracodaw-
ca poszedł sprawdzić co się stało. 
Ponieważ na brzegu znalazł jedy-
nie ubrania, można było wniosko-

wać, że młody człowiek mógł się 
utopić. Podejrzenia potwierdziły 
się. Przybyli ma miejsce strażacy 
wyłowili zwłoki mężczyzny. Re-
animacja topielca nie przyniosła 
rezultatów. 

Wypadkom nad wodą sprzyja 
wysoka temperatura. Policjanci 

apelują, aby do kąpieli wybierać 
miejsca strzeżone i pod żadnym 
pozorem nie wolno wchodzić do 
wody w miejscach zabronionych. 
Nie wolno również wchodzić do 
wody po wypiciu alkoholu oraz po 
dłuższym przebywaniu na słońcu. 

KPP w Kutnie

Kutnowscy policjanci 
wspólnie z funkcjonariuszami 
z Wydziałów do Walki z 
Przestępczością Samochodową 
łódzkich komend, miejskiej 
i wojewódzkiej zlikwidowali 
dziuplę samochodową 
znajdującą się na terenie gminy 
Bedlno. 
Policjanci pracowali nad sprawą 
kradzieży aut. Monitorując 
środowisko przestępcze uzyskali 
informację, że kradzione pojazdy 
mogły być demontowane na 
terenie powiatu kutnowskiego. 
15 czerwca około godziny 10.00 

kutnowscy oraz łódzcy kryminalni 
weszli na teren prywatnej posesji 
w gminie Bedlno. W budynkach 
gospodarczych policjanci 
znaleźli dwa kradzione 
pojazdy: volkswagena 
torana oraz bmw serii 1. 
Zabezpieczono także części 

samochodowe różnych 
marek m.in. bmw, renault, 
audi. Identyfikacja części po 
numerach seryjnych pozwala 
przypuszczać, że wartość 
skradzionych samochodów 
przekracza łącznie 350 tysięcy 
złotych. W związku z ta sprawą 
policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn: 46-letniego właściciela 
posesji oraz 24-letniego 
mieszkańca powiatu zgierskiego. 
Obaj usłyszeli zarzuty paserstwa 
mienia znacznej wartości, za co 
grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Tekst i fot. KPP w Kutnie

Pijany wandal

Nietrzeźwi na drogach

Uciekał przed drogówką
Utonął 25-letni chłopak

Zlikwidowali dziuplę 
pod Kutnem
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY
ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, 

doświadczenie mile widziane, obsługa 
kasy fiskalnej

„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, 

podstawowa znajomość marketingu, 
prawa o zamówieniach 

publicznych i ekonomiki 
przedsiębiorstw

Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA” 
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

strona internetowa: www.teczasi.pl

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, 
możliwość dojazdu do pracy w godzi-

nach 6-23
PPHU „Maria” 

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
tel.: 609 804 680

lub (24) 721 45 68
 

Lekarz
Wykształcenie wyższe, lekarz specjali-
sta w dziedzinie chorób wewnętrznych 
lub medycyny rodzinnej lub geriatrii.

Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA” 
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

strona internetowa: www.teczasi.pl

Elektromechanik
Konieczna umiejętność czytania 

schematów elektrycznych, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane doświadczenie 

zawodowe
A. MACHUDERA Sp. z o.o.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 50 88 w. 115

Specjalista ds. kluczowych 
klientów

Wykształcenie średnie, umiejętności 
interpersonalne i negocjacyjne, biegła 

obsługa pakietu MS Office, prawo 
jazdy kat. B, znajomość języka niemiec-
kiego lub angielskiego, doświadczenie 

na podobnym stanowisku.
SCHRANER POLSKA sp. z o.o.

ul. Lotnicza 21G
99 – 100 Łęczyca
tel.: (24) 721 02 27

e-mail: info@schraner.pl 
strona internetowa: www.schraner.pl 

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 

prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi 
programów CAD/CAM, np. MASTER-

CAM SOLIDWORKS, znajomość 
języka niemieckiego lub angielskiego. 

SCHRANER POLSKA sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99 – 100 Łęczyca
tel.: (24) 721 02 27

e-mail: info@schraner.pl 
strona internetowa: www.schraner.pl

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe

Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA” 
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

strona internetowa: www.teczasi.pl

Monter okien
Wykształcenie zawodowe

DEZETKA Joanna Darulewska
ul. Wyszyńskiego 1

95-035 Ozorków
tel.: 531 460 103

Miejsce wykonywania pracy: Ozorków, 
Aleksandrów Łódzki, Pabianice

Mechanik samochodów 
osobowych

Wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, min. 3 lata doświadczenia 

zawodowego
Mechanika Pojazdowa 

Sprzedaż Części Zamiennych
Henryk Bielawski
ul. Słowackiego 34

99-100 Łęczyca
tel.: 609 562 154

Piekarz
Wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
staż pracy mile widziany, umiejętność 
produkcji pieczywa i pracy w grupie

„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Mechanik pojazdów 
samochodowych

Wykształcenie zawodowe lub średnie 
o kierunku mechanik pojazdów 

samochodowych, znajomość branży 
motoryzacyjnej, odpowiedzialność, 

samodzielność z umiejętnością szyb-
kiego przyswajania wiedzy, min. 3 lata 

stażu pracy w zawodzie mechanik/
elektronik

SERWIS SAMOCHODOWY
Szydłowski i Syn s. c.
Tadeusz Szydłowski, 
Michał Szydłowski

ul. B. Prusa 24
99-340 Krośniewice

tel.: 605 448 378

Inżynier/Technik rolnictwa
Wykształcenie średnie lub wyższe 

rolnicze, prawo jazdy kat B
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Murarz
Wykształcenie zawodowe, Doświad-

czenie w zawodzie murarza 
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Elektryk 
Wykształcenie zawodowe elektrycz-

ne, uprawnienia do wykonywania 
zawodu, mile widziane doświadczenie 

w zawodzie
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Główna księgowa
Wykształcenie wyższe, uprawnienia do 
prowadzenia księgowości, wymagane 

doświadczenie w zawodzie
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Spedytor – informatyk 
Wykształcenie min. średnie kierunek 
informatyka, mile widziane doświad-

czenie, znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego 

PHPU MIRATRANS 
Sierpów 33

95-035 Ozorków 
tel. (42) 718 06 38

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, umiejetność 
kierowania pojazdem, samodyscypli-

na, organizacja, badania lekarskie, ba-
dania psychologiczne, mile widziane 

doświadczenie zawodowe
„BLIKA” Wioletta Kaczorowska

Leszno 36/3
99-300 Kutno

tel. 663-610-728 
tel. 693-261-634

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem 

o niepełnosprawności:
Monter powierzchni zmywalnych

Wykształcenie podstawowe, orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym  
Informacja pokój 1. lub 2.

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe

P.U. „ROKA” ZPCH
Tel. 728 303 610

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe

MEVIS s. c. Anna i Marek Tabor
ul. St. Bydgosty 8A
85-331 Bydgoszcz

e-mail: mevis10@wp.pl 
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

Firma ZAJFERT
ul. Gersona 8

42-200 Częstochowa
tel. (34) 365 83 05

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Oferty pracy – zamknięte: 
Szwaczka

Umiejętność szycia konfekcji dam-
skiej, możliwość przyuczenia

Informacja pokój 1. lub 2.

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie średnie, orzeczenie o 
niepełnosprawności – stopień umiar-

kowany
Informacja pokój 1. lub 2.

Referent 
Wykształcenie średnie lub wyższe 

ekonomiczne, administracyjne, prawni-
cze, praca przy komputerze, komuni-

katywność
Informacja pokój 1. lub 2.

Firma TIP-TOP zajmuje się 
kompleksowymi remontami, tel 
693-382-179

Sprzedam Renault Megane 
Classic. Cena 4.800.Stan dobry. 
Tel.727-527-634

Sprzedam używany piec na 
EKO-groszek 20 kw. Tel 601-
513-450

Sprzedam używany gazowy 
grzejnik wody przepływowej 
(termę) , grzejniki żeliwne. Tel. 
601-513-450

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu, tel. 669-840-370

Sprzedam pług 3-skibowy 
obrotowy marki DEMBLON. Rok 
produkcji 2000. Zabezpieczenie 
non-stop. 602-657-983
Sprzedam sprawną spawarkę z 
rozruchem 12-24vprąd spawa-
nia 50-250a,przewód spawalni-
czy ok. 8m tel.500-633-950

Sprzedam BMW 318 TDS kombi 
rok produkcji 1997. Auto w 
dobrym stanie, bardzo ekono-
miczne (6-7l na 100km), posia-
da klimatyzacje, alufelgi 15”, 
el.szyby, el.lusterka, centralny 
zamek. W aucie jest uszkodzo-
ny prawdopodobnie napinacz 
hydrauliczny. Tel.782-737-703

Sprzedam mini-dysk SONY 
WALKMAN MZ-N-505 Sprawny 
100% w zestawie zasilacz nie 
odpowiadam na sms tel.504-
783-538
Mam do zaoferowania kosiarkę 
z napędem w idealnym stanie 
więcej informacji pod numerem 
721-155-534

Sprzedam rozrzutnik paszo-
wóz firmy czarno białostocka 
stan idealny nie był używany 
do obornika ani do kiszonek, 
tel.724-108-437

Mam do zaoferowania cross’a 
marki KINROAD XT 50 PY. Jest 
on z 2008 roku, zarejestrowa-
ny jest na 50ccm.Crossik ma 
założony nowy silnik KXD o 
poj. 125ccm, na nowym silniku 
zostało zrobione nieco ponad 
100km, a ogólnie crossik po 

przebiegu ok.3000km.został 
on obklejony folią carbon’ową, 
zamontowane zostały rów-
nież kierunkowskazy LED, filtr 
powietrza gąbkowy,w cross’ie 
został opróżniony tłumik ze 
wszystkich zbędnych rurek i jest 
zrobiony przelot, który nadał 
mu bardzo basowego dźwięku. 
Ogólnie cross w ciągłej eksplo-
atacji tel. 603-651-385

Sprzedam koparko-spycharkę 
Białoruś- typ rolnicza. Maszy-
na w pełni sprawna, palona z 
rozrusznika, stan dobry. Chęt-
nie odpowiem na pytania pod 
podanym numerem telefo-
nu.668-536-390

Sprzedam łyżkę podsiębier-
ną wraz z siłownikiem oraz 
chwytak,  mam również koło 
1 sztukę,  wszystko pochodzi z 
koparki fortschritt t-174 tel.697-
504-910

Oferuję alufelgi oryginalne 
oplowskie wraz z oponami 
letnimi .tel.726-397-697

Mam do zaoferowania win-
dowyciągarke w stanie bar-
dzo dobrym winda jest na 
siłe i posiada umocowanie 
do tregry na dwóch rolkach. 
Zadzwoń na pewno się doga-
damy:)691-646-265

sprzedam  telefon nokia 6230i 
stan techniczny sprawny, 
tel.725-729-205

Mam na sprzedaż Konsole Play-
Station2 SCPH-9004.Konsola 
jest w stanie bardzo dobrym z 
lekkimi śladami użytkowania.  
Była bardzo mało używana z 
powodu nie trafionego prezen-
tu.Do niej dorzucam:
-Pełne okablowanie
-3 gry takie jak:Gran Turismo 3 
A-spec
*Total Overdose
*Ready Rumble Boxing Round 2
-I jeden uszkodzony pad dla 
majsterkowicza jest to bła-
chostka. Gry są nie porysowa-
ne. Konsola podczas gry lub 
oglądania filmów nie zacina się 
ani zawiesza. Proszę o kontakt 
telefoniczny po godzinie 15:00. 
tel.669-055-136
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SPORT

Do rozgrywek ligowych zgłosiły 
się po 3 drużyny w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. W 
kategoriach chłopcy, dziewczęta 
11-13 lat - po dwie drużyny ze 
Szkoły Podstawowej w Świnicach 
Warckich i po jednej ze Szkoły 
Podstawowej w Piaskach, natomiast 
kategorii chłopcy 14-16 lat o tytuł 
mistrza gminy Świnice Warckie i 
awans do następnej rundy rozgry-
wek ligowych walczyły drużyny z 
Gimnazjum w Świnicach Warckich. 

Rozgrywki eliminacyjne rozgrywa-
ne były systemem każdy z każdym. 
Mistrza Gminy Świnice Warckie w 
tej kategorii chłopcy 11-13 lat i awans 
do następnej rundy Ligi wywalczy-
ła 1 drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Świnicach Warckich, w kategorii 
dziewczęta 11-13 lat drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Piaskach, 
w kategorii chłopcy 14-16 lat 1 dru-
żyna z Gimnazjum w Świnicach 
Warckich. 

UG w Świnicach Warckich

W prestiżowym mityngu im.J. 
Kusocińskiego w Szczecinie wy-
startował w biegu na 400 m Grze-
gorz Sobiński. W zawodach wzięli 
udział wszyscy najlepsi lekkoatle-
ci Polski. 

Zawodnik MKLA Łęczyca po 
bardzo ciężkim okresie przygo-
towawczym powoli dochodzi do 
wysokiej formy. Kolejny raz popra-
wił w tym sezonie rekord życiowy 
[47.39s] i jednocześnie poprawił 
rekord Łęczycy, który należał do-
tychczas do Marka Szymańskiego. 

W ostatnim już mityngu kwa-
lifikacyjnym Łódzkiego Okręgo-
wego Związku Lekkiej Atletyki 
wystartowała siedemnastoosobo-
wa grupa lekkoatletów z Łęczycy. 
W skoku wzwyż zwyciężył z 
najlepszym rezultatem w sezonie 
Maciej Kiendzierski [210cm]. Na 
trzecim miejscu uplasowali się 
Dawid Wawrzyniak oraz Mate-
usz Skarbek z wynikiem [190cm]. 
Marek Szymański był najlepszy 
w biegu na 400m [48.98s],  a Bar-
tosz Tuszyński na 110m p. płotki 
juniorów młodszych [14.98] r. 
życiowy. Wśród juniorów zwy-
ciężył na tym samym dystansie 
Kacper Urbański [14.65s]. Dobrze 
zaprezentowały się tyczkarki.  
Pierwsze miejsce zajęła Elżbieta 
Kalaczyńska [2.52m], drugie miej-
sce z rekordem życiowym zajęła 
Patrycja Kita [2.42m], czwarta była 
Joanna Kapłon [2.32m]. Bardzo 
dobrze zaprezentował się Mateusz 
Lewandowski na 400 m p.płotki. Z 
rekordem życiowym [55.78] zajął 

drugie miejsce. Rekord życiowy 
ustanowił także na 200m Marceli 
Woźniak [23.97s], oraz Łukasz 
Bartniak na 800m [2.09.30min]. 
Paulina Różańska rzuciła dys-
kiem [35.00m] Patrycja Olejniczak 
[28.21m]. Krystian Kaźmierczak 
skoczył o tyczce  [2.72m] r. życio-
wy, Adrian Mikołajczyk [2.62m]. 
Okres startów kwalifikacyjnych 
zakończył się dużym sukcesem. 

Praktycznie wszyscy najlepsi za-
wodnicy MKLA uzyskali minima 
kwalifikacyjne na Mistrzostwa 
Polski we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Już za dwa tygodnie 
odbędą się w Bydgoszczy Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski 
w których wystartuje Marek 
Szymański [400m], oraz Maciej 
Kiendzierski [skok wzwyż].

(and)

 W Łęczycy odbył się ósmy Ogól-
nopolski Turniej Klasyfikacyjny 
„Seria Skrzatów o Trofea Sióstr 
Radwańskich”. Na turnieju pojawiło 
się ok. 60 zawodników.

Półfinały należały do Dawida 
Taczała (AZS Poznań) i Pawła 
Kaliszewskiego (WTS DeSKI War-
szawa): 6/4, 6/3 oraz Patryka Nie-
łacnego (PTK Pabianice)- Marcina 
Guzowskiego (MKS A.M. Tenis 
Warszawa): 6/4, 6/3. Natomiast fina-
łowy mecz został rozegrany przez 
Dawida Taczałę (AZS Poznań)- Pa-
tryka Niełacnego (PKT Pabianice), 
który zakończył się wynikiem 6/2, 
6/3. W półfinałach dziewcząt wal-
czyły: Aleksandra Wierzbowska 
(WKS Wawel Kraków) z Martyną 
Kubką (GKT Nafta Zielona Góra) 
6/3, 6/4, Nikola Okopaniak (MKS 
Szczano Zdrój) z Weroniką Baszak 
(NST Dolnośląskie) 5/4, 7/5. W finale 

zwyciężyła Aleksandra Wierzbow-
ska, pokonując Nikolę Okopaniak. 
W finale gry podwójnej zwyciężyli 
Patryk Niełacny i Mikołaj Paszkow-
ski, a u dziewcząt Wiktoria Moliń-

ska oraz Aleksandra Nadajewska.
Nagrody dla zwycięzców łęczyc-

kich zawodów ufundowały patron-
ki turnieju - siostry Radwańskie.

Leczycki.pl

W Zgierzu odbyły się Rejonowe 
Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziew-
cząt. Udział wzięły gimnazja z Pa-
bianic, Zgierza, Zadzimia i Piątku.  
Po zaciętej rywalizacji i grze fa-
ry-play drużyny uplasowały się 
następujących miejscach: 

I miejsce – Zgierz 
II miejsce – Zadzim 
III miejsce – Piątek 
IV miejsce – Pabianice 
Gimnazjalistki z Piątku pod 

opieką nauczycielki wychowania 

fizycznego - pani Ewy Topińskiej 
zakończyły udanie sezon 2012/2013. 
Uczennice reprezentujące Gimna-
zjum w Piątku to: Różycka Dag-
mara, Pałczyńska Wiktoria, Bar-
tosiak Patrycja, Bartosiak Daria, 
Białkowska Izabela, Kowalska 
Monika, Ambroziak Magdalena, 
Zielińska Agnieszka, Frątczak Pau-
lina, Wójcik Agnieszka i Florczak 
Magdalena. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

UG w Piątku

Udane zakończenie 
sezonuNad morzem i w Łodzi 

doskonałe wyniki MKLA

Ogólnopolski turniej o trofea sióstr 
Radwańskich

W Łęczycy tenis ziemny jest coraz modniejszy

Eliminacje gminne 
Orlikowej Ligi Mistrzów
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