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Oskarża 
komendanta 

straży miejskiej 

600 km w 8 dni – tego chce 
dokonać były zawodnik 
MKLA Łęczyca. Wystartuje 
z Warszawy. Będzie biegł 
przez Łęczycę 
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 Konkurs na prezesa „Łęczycanki”

Toples na 
wydmie

Czy na osiedlu 
będą chodzić 
w maskach?
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Takiej sprawy jeszcze nie było! 
Antoni Kuczkowski twierdzi, że 
komendant straży miejskiej jechał 
ulicą Kaliską zbyt szybko i pra-
wie potrąciłby go na przejściu dla 
pieszych – naprzeciw byłej stacji 
wąskotorówki. 

- Było po godzinie 13. Przecho-
dziłem na pasach przez Kaliską i w 
ostatniej chwili zauważyłem kątem 
oka samochód straży miejskiej. Ko-
bieta, która stała po drugiej stronie 
krzyknęła, żebym uciekał. Auto 
strażników nie zatrzymało się przed 
przejściem, dosłownie o centymetry 
minęło mnie z tyłu. Ale zauważyłem, 
że za kierownicą siedział komendant 
Olczyk. Ze złości pokazałem mu 
jeszcze pięść – twierdzi Antoni Kucz-
kowski, który w tej bulwersującej 
sprawie zadzwonił do redakcji. 

Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej, jest zaskoczony słowami A. 
Kuczkowskiego.

- Pamiętam dobrze ten dzień. Wi-
działem pana Antoniego z daleka. 
Oczywiście, gdy wszedł na pasy, 
zatrzymałem samochód. Mam na to 
świadka, który siedział obok mnie 
w aucie. Przepuściłem zgodnie z 
przepisami pieszego z rowerem, 
ale w pewnym momencie, tuż przy 
krawężniku po drugiej stronie jezdni, 
Antoni Kuczkowski zatrzymał się na 
przejściu dla pieszych. Nasz pas ru-
chu był już wolny, dlatego ruszyłem. 
Widziałem, że wymachuje z daleka. 
Nie wiedziałem o co chodzi – słyszy-
my od komendanta.

A. Kuczkowski powiedział nam, że 
poszedł porozmawiać z komendan-
tem do magistratu w którym mieści 
się jednostka SM. 

- Zostałem potraktowany przez 

reklama

W stawie przy ruinach zamku 
utopił się 25-letni mężczyzna. 
Przyjechał nad wodę z kolegą i 
zdecydował się na kąpiel. W pew-
nym momencie zniknął pod po-
wierzchnią wody. Dwaj mężczyźni 
ruszyli mu na pomoc, jednak nie 
mogli zlokalizować w wodzie ką-
pielowicza. Na miejsce przyjechali 
strażacy i płetwonurkowie z Łodzi. 
Zwłoki mężczyzny – mieszkańca 
powiatu kolskiego – wyłowiono po 
kilku godzinach. 

(kb)

Tragedia w Besiekierach

Utonął 25-latek
GM. GRABÓW
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O mały włos przejechałby 
mnie na pasach

Antoni Kuczkowski twierdzi, że na pasach komendant potrąciłby go samochodem

komendanta bardzo źle. Krzyczał 
na mnie, usłyszałem, że mam się 
wynosić...

- Faktycznie, byłem zdenerwowa-
ny. Pan Kuczkowski mnie bezpod-
stawnie oskarża, ale nie pamiętam, 
abym użył słów obelżywych. To 
raczej ja pod swoim adresem usły-
szałem słowa, które nie powinny 
paść. Znam dobrze pana Antoniego. 
Nie wiem dlaczego to wszystko wy-
myślił. Nie chce mu robić żadnych 
trudności, bo to starszy pan, ale 
jak będę musiał, to pójdę do sądu i 

założę mu sprawę. To co mówi, to 
zwykłe pomówienia – zapewnia 
komendant Olczyk.

Antoni Kuczkowski mówi, że 
nie obawia się ewentualnej sprawy 
sądowej.

- Nie kłamię. Rozmawiałem już 
o sprawie z panem burmistrzem. 
Jeżeli nie wyciągnie konsekwencji w 
stosunku do komendanta, to pójdę z 
tym na policję – słyszymy z kolei od 
prawie 80-letniego mieszkańca, który 
– jak sam twierdzi – walczy jedynie o 
sprawiedliwość oraz o to, by komen-

dant, tak jak wszyscy użytkownicy 
drogi, stosował się do przepisów. 

- Pan burmistrz zwrócił uwagę oso-
bom pracującym w Straży Miejskiej, 
żeby jeździli po ulicach zgodnie z 
przepisami, bezpiecznie dla wszyst-
kich użytkowników ruchu drogowe-
go. Zaznaczył, że z racji sprawowanej 
funkcji powinni być dla innych przy-
kładem i dawać dobre wzory – mówi 
Krzysztofa Łuczak, odpowiedzialna 
w łęczyckim magistracie za kontakty 
z mediami. 

(stop)

Komendant Olczyk żałuje, że kamera miejskiego monitoringu 
jest zbyt daleko, aby wychwycić zdarzenie
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Jak długo można czekać na 

obiecane przez burmistrza 
utwardzenie dróg? Czy władze 
mają ludzi za idiotów? Być może 
zamiast remontu, kupią nam 
maski? - mieszkańcy Waliszewa 
stracili cierpliwość. Zadają trud-
ne pytania i oczekują konkret-
nych działań. Kilka ostatnich 
upalnych dni sprawiło, że życie 
na osiedlu stało się bardzo uciąż-
liwe. Pył i kurz z piaskowych 
dróg jest na oknach, parapetach, 
autach. Mieszkańcy, spacerując 
po osiedlu, mają piasek między 
zębami. Tak nie da się żyć – sły-
szymy.

Ludzie od kilku ładnych lat 
czekają na spełnienie obietnic 
związanych z utwardzeniem 
osiedlowych, piaskowych uliczek. 
Mieli nadzieję, że w tym roku 
na osiedlu utwardzona zostanie 
chociaż jedna droga. W upalne 
dni na Waliszewie jest tak, jak w 
czasie piaskowych burz. 

- Nasza cierpliwość już się wy-
czerpała. Czujemy się lekceważeni 
i nie wierzymy już burmistrzowi, 
który potrafi tylko obiecywać. 
Niestety później tych obietnic nie 
spełnia. Wiele razy już słyszeliśmy 
o planowanym utwardzeniu dróg 

na 
osie-

dlu. I nic 
się nie dzie-

je. Ciekawe, 
c z y osiedle tak by wyglą-
dało, jakby mieszkał tu burmistrz? 
Na pewno nie. Ale przecież kto 
by się tam przejmował zwykłymi 
ludźmi – mówi zdenerwowana 
Elżbieta Cłapińska, mieszkanka 
ul. Staromiejskiej. 

Z mieszkańcami rozmawialiśmy 
wystarczająco długo, aby na wła-
snej skórze poczuć uciążliwość wy-

ni-
kającą z 

piaskowych uli-
czek. Ziarenka drobnego 

piasku przy każdym większym 
powiewie wiatru osiadały na 
włosach, wdzierały się do oczu. 
Podczas rozmowy piasek można 
było wyczuć między zębami.

- Jest ciężko. Boimy się o dzieci, 
które przecież codziennie muszą 
wdychać ten kurz – dodaje pani 
Elżbieta.

Janusz Nowak, kolejny miesz-
kaniec Waliszewa, nie może zro-
zumieć czemu burmistrz nie 
utwardza dróg. 

- Chyba nie są aż tak duże kwoty. 
Pieniądze są na remont centrum 
Łęczycy a o naszym osiedlu wciąż 
się zapomina.

Jarosław Płuciennik, z ul. Tu-
wima, kilka razy dziennie musi 
przecierać szmatką samochód. 

- Auto robi się tu szare w ciągu 
kilku godzin. To prawdziwy kosz-
mar. Pył jest wszędzie, faktycznie 
chyba powinniśmy dostać z urzę-
du jakieś maski.

Bożena Andrzejczak ma sporo 
pracy z myciem okien. 

- Naprawdę nie mam już siły 
– słyszymy. - Co umyję okna i 
parapety, to niedługo ponownie 
są brudne. O wywieszeniu prania 
na powietrzu można zapomnieć. 

Wypoczynek w przydomowych 
ogrodach jest raczej trudny. Wie-
sława Niedźwiecka przyjechała 
do syna z Ozorkowa. 

- My-
ś l a ł a m , 

że będę mogła 
spędzać czas w 
ogrodzie. Ale 
nie da się. Wy-
starczy, że prze-
jedzie samochód, 
aby wszędzie 
wokół unosił się 
pył – mówi pani 
Wiesława. 

W sprawie uciążliwych warun-
ków na Waliszewie wysłaliśmy 
mejlem pytania do urzędu miasta. 

„W roku bieżącym prowadzonych 
jest szereg prac mających na celu 
uporządkowanie infrastruktury tego 
terenu. Są to min. prace usprawnia-
jące system odpływu wody na ulicy 
Słowackiego czy też położenie chod-
ników wzdłuż dwóch ulic. W połowie 
lipca rozpoczną się dodatkowo prace 

związane z przebudową ulicy Sta-
romiejskiej na odcinku od ul. H. 
Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą 
Słowackiego. Oprócz tego zgodnie 
z przyjętym założeniem co najmniej 
jedna ulica rocznie - na tymże osiedlu 
zostanie utwardzona, profesjonalnie 
zrobiona od początku do końca” - 
czytamy w odpowiedzi łęczyckiego 
magistratu.  

(stop)

Piasek jest między zębami 
i we włosach

Pył osadza się 
m.in. na oknach 
i parapetach

Mieszkańcy nie kryją 

zdenerwowania Takie tumany 
kurzu, to w czasie 
słonecznych 
dni niestety 
codzienność na 
osiedlu
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Od czerwca do września najle-
piej sprzedają się kuny, lewy i leje. 
Wiadomo, że mieszkańcy, którzy 
zaopatrują się w taką walutę, wy-
jeżdżają do Chorwacji, Bułgarii 
i Rumunii. W ciągu całego roku 
największe wzięcie ma natomiast 
euro.

U nas kurs jest korzystniejszy, 
nie pobieramy prowizji od wymia-
ny – zapewnia Marek Ciepłucha, 
właściciel kantoru w centrum 
miasta. – Nasi stali klienci mogą 
liczyć na wyższy kurs. Poza tym w 
kantorze zawsze można prowadzić 
negocjacje.

M. Ciepłucha dodaje, że ostatnio 
spadło zainteresowanie wyjazdami 
do Egiptu czy Turcji, co związane 
jest z panującymi tam obecnie za-
mieszkami. 

Wakacje można spędzić w kraju 
lub poza jego granicami, ale najważ-

niejsze jest doborowe towarzystwo. 
Krzysztof Włodarczyk, pracuje w 
Szwecji. -

- Dla mnie przyjazd do Polski to 

najlepsze wakacje. Mogę odpocząć i 
pobyć z rodziną oraz przyjaciółmi, a 
to przecież jest najważniejsze. 

(kb)

Niestety nie wszystkie place 
zabaw zostały wyremontowane 
przed wakacjami. To zdjęcie pęk-
niętej sprężyny huśtawki zrobili-
śmy przed jednym z bloków na ul. 
Zachodniej. Uszkodzona sprężyna 

znajduje się bardzo blisko nóżek 
dzieci. Aż strach pomyśleć, do jak 
poważnego zranienia mogłoby 
dojść, gdyby metalowy resor pękł 
całkowicie. Smutne jest to, że takich 
wadliwych zabawek na placach w 
mieście jest sporo. 

(kb)

Zaglądamy do kantoru. 
Najpopularniejsze waluty na wakacje
ŁĘCZYCA
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Niebezpieczne place zabaw

Bartosz Woźniak:
Dziewczyny są śliczne. 

Powinny się opalać 
toples wszędzie, nie 

tylko na plażach, ale i w 
miejscach publicznych. 
My, mężczyźni możemy 

chodzić bez koszulki, 
to dlaczego kobiety 
miałyby się męczyć? 

Tekst i fot. 
Katarzyna Bernacka

Toples na wydmie
Coraz więcej odważnych dziewczyn opala się bez stanika na wydmie przy zalewie. Choć na 
śródziemnomorskich plażach taki sposób opalania nikogo już nie dziwi, to w naszym mieście wciąż tabu. 
Udało nam się jednak namówić kilka osób, by powiedziały co myślą na ten temat.   
< Zakochanych, Annę Górę i Tomasza Ławniczaka, spotkaliśmy nad zalewem. Dziewczyna chętnie 
opalałaby się toples na wydmie, ale tylko w towarzystwie swojego chłopaka. 
Co o toples myślą inni?

Marta Cholewa:
Nie opalam się toples, bo 

się po prostu wstydzę. 
Jednak nie mam nic 
przeciwko takiemu 

opalaniu – jak ktoś ma 
odwagę, to czemu nie? 

Na plaży też raczej 
nie odkryłabym piersi, 

chyba, że byłaby to 
plaża nudystów, wtedy 
mogłabym spróbować. 
Nikt nie zwracałby na 

mnie uwagi. 

Moniak Pawłowska:
Jestem zwolenniczką 

takiego opalania. Sama 
się tak opalam jak 

nikt nie widzi lub gdy 
jestem w najbliższym 

gronie. Opalenizna jest 
ładniejsza, równa. A 

mężczyźni niech sobie 
patrzą, nie mam z tym 
problemu. Doskonałe 

miejsce do takiego 
opalania to wydma przy 

naszym zalewie.  

Lidia Grzelak:
Tak szczerze, to 

nigdy nie widziałam 
w Łęczycy, żeby ktoś 

opalał się toples. 
Nie mamy tu raczej 

warunków. Może gdzieś 
na dalekich łąkach się 
opalają. Zwolenniczką 
ani przeciwniczką nie 

jestem. Nie przeszkadza 
mi, jeśli ktoś się 

tak opala, ale nie 
pozwoliłabym sobie na 

to. Mam dzieci i wiek 
też już nie ten. Młodzież 

niech się tak opala.

Krzysztof Brysik:
To indywidualny wybór 

kobiety. Uważam, że 
słońce w ogóle jest 

niezdrowe, więc z tym 
opalaniem, zwłaszcza 

toples należy być 
ostrożnym. Mojej 

żonie pozwoliłbym na 
opalanie bez stanika, ale 
podejrzewam, że by się 
nie zgodziła. Spojrzenia 
innych mężczyzn raczej 
by mi nie przeszkadzały. 

Roman Lewandowski:
Jestem zwolennikiem, oczywiście. To do kobiety należy 
decyzja, jak chce się opalać. Jeśli nie jest skrępowana i 
czuje się swobodnie, to czemu nie? Żonie pozwoliłbym 
na opalanie toples, a że inni patrzą, no cóż, tylko patrzą. 
Kobieta nie powinna się wstydzić, bo nie ma czego. 
To mężczyźni są w gorszym położeniu, bo jak tu nie 

spojrzeć, jak sama natura się odzywa. 

ŁĘCZYCA
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Zostaliśmy zasypani zdjęciami 
przepełnionych śmietników i nie-
czystości walających się na chodni-
kach i jezdniach. Nasi Czytelnicy 
twierdzą, że Remondis w dalszym 
ciągu nie radzi sobie z wywózką 
odpadów komunalnych. Co na to 
magistrat?

Oto odpowiedź - „Faktycznie, 
również Łęczycy nie ominęły 
pierwsze problemy związane z 
wprowadzeniem nowych rozwią-
zań dotyczących gospodarki śmie-
ciowej. Nie dało się nie zauważyć 
kłopotów z zachowaniem czystości 
w mieście. Problem tkwił w niedo-
stosowaniu sprzętu jakim dysponu-
je firma Remondis umożliwiającego 
sprawną realizacje zadań - co z kolei 
przekładało się negatywnie na czę-
stotliwość (zgodną z przedłożonym 
przez stronę harmonogramem) 
opróżniania kontenerów na terenie 
miasta. Na dzień dzisiejszy sprzęt 

ten został już odpowiednio dosto-
sowany. Magistrat ze swojej strony 
monitował do firmy odpowiedzial-
nej za zapewnienie obsługi wywo-
zu nieczystości, zgłaszał uwagi i 
skargi. W odpowiedzi usługobiorca 
zobowiązał się m.in. do częstszego, 
niż przewiduje to harmonogram, 
opróżniania kontenerów, aż do cza-
su zaprowadzenia na terenie miasta 
porządku. Jeżeli kwestia utrzyma-
nia czystości związanej z wywozem 
śmieci na terenie miasta, nie zosta-
nie uregulowana w sposób defini-
tywny i przy niedostosowaniu się 
do warunków umowy - wówczas 
wyciągnięte zostaną konsekwencje 
wskazane w umowie z firmą. Jed-
nakże widząc zaangażowanie firmy 
Remondis, można mieć nadzieję, że 
to tylko przejściowe problemy, które 
jak najszybciej zostaną naprawione” 
- czytamy w komunikacie.

(stop)

Wciąż zaśmiecona Łęczyca
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Kilka dni temu dwóch taksów-
karzy pobiło się na postoju, przy 
ul. Szpitalnej. Dowiedzieliśmy 
się, że poszło o miejsce w cieniu, 

które zajął jeden z taksówkarzy. 
W środowisku nieporozumienia 
to niestety chleb powszedni. To 
dziwi, bowiem w mieście pozo-
stało już tylko ośmiu taksówkarzy. 
Od lat trwa konflikt dotyczący 
korzystania z telefonu. Czy jest 
szansa, aby taksówkarze zaczęli 
współpracować?

O bijatyce na postoju poinfor-
mowali nas naoczni świadkowie. 
Pojechaliśmy na miejsce, ale tak-
sówkarze nie byli zbyt rozmowni.

- Tak, było takie zdarzenie. Jeden 
z taksówkarzy stał w słońcu i zaczął 
trąbić na tego, który zajął miejsce 
w cieniu. Chciał, aby podjechał 
kawałek do przodu, aby i on mógł 
postawić auto w cieniu. Tamten 
jednak wyszedł i uderzył starszego 
taksówkarza – usłyszeliśmy. 

Postanowiliśmy porozmawiać 
przy okazji o konflikcie dotyczącym 
telefonu. Tym bardziej, że niedawno 
w tej sprawie do magistratu napisał 
Henryk Ludwiczak, który jest tak-
sówkarzem od ponad 50 lat. 

Taksówkarze się biją...
- Cała ta sprawa z telefonem 

ciągnie się już od dawna. Chodzi o 
to, że inni taksówkarze nie pozwa-
lają mi odbierać telefonu, który jest 
zainstalowany przy postoju. Nie 
otrzymałem kluczy do skrzynki w 
której się znajduje. Dlatego klienci, 
którzy dzwonią na ten stacjonarny 
numer i pytają o mnie, odprawiani 
są z kwitkiem. Moi „koledzy”, gdy 
słyszą, że ktoś zamawia Ludwiczaka 
po prostu informują, że nie ma mnie 
na postoju lub od razu odkładają 
słuchawkę – mówi pan Henryk.

H. Ludwiczak napisał do urzędu. 
Zapytał, dlaczego miasto godzi się 
na takie rzeczy, skoro telefon powi-
nien być ogólnodostępny.

- W Łęczycy nie ma żadnej tak-
sówkarskiej korporacji. Wszyscy 
taksówkarze powinni mieć dostęp 
do telefonu – argumentuje taksów-
karz, któremu inni takie prawo 
odebrali. 

Dlaczego tak się stało? O ko-
ment a rz  po -
prosiliśmy 
jednego 
z naj-

starszych taksów-
karzy.

- Henio to mój 
kolega – zapew-
nia Józef Bed-
narski. - Gdy-
by to ode mnie 
zależało, to dał-
bym mu klucze 
do skrzynki z 

telefonem. Ale 
to nie takie proste, 

bo większość uwa-
ża, że postąpił kiedyś 

nie fair. Gdy zmienia-

liśmy numer postojowego telefonu 
były dwie grupy taksówkarzy i dwie 
telefoniczne budki. Henryk był w tej 
drugiej grupie i wówczas nie popierał 
decyzji o zmianie numeru telefonu. 
Dlatego taksówkarze nie mogą mu 
tego zapomnieć. 

- To wcale nie o to chodzi – odpo-
wiada Henryk Ludwiczak. - Nie-
którzy taksówkarze zazdroszczą 
mi tego, że mam dużo klientów. Tu 
chodzi przede wszystkim o kasę. 
Cały problem w tym, że walczą 
nieuczciwie. 

(stop)

Telefon 
znajduje 
się w tej 

skrzynce

Józef Bednarski 
powiedział nam, że dałby 
klucze do telefonicznej 
budki panu Henrykowi

Henryk 
Ludwiczak 
obwinia 
taksówkarzy 
o nieuczciwą 
walkę o 
klientów
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Wakacje zwiększają liczbę psów 
porzuconych przez właścicieli. 
To zdecydowanie najtrudniejszy 
okres dla takich czworonogów. Po-
zbywanie się przeszkadzającego w 
urlopowych planach pupila to nadal 
stanowczo zbyt często spotykane 
rozwiązanie problemu.

Schronisko dla zwierząt powoli się 
przepełnia. Wyrzucone psy rozstanie 
z właścicielem bardzo przeżywają. 
Przecież nie wiedzą, dlaczego tak 
się stało. 

- Pies, który do nas trafia, jest 
zestresowany i przestraszony. Nie 
wie, że właśnie nadeszło lato a wraz 
z nim pora urlopów ich właścicieli. 
Bardzo często takie rozstanie jest 
dla psa traumatycznym przeżyciem. 
Pies nie je, staje się osowiały, niczym 
się nie interesuje. Widać, że bardzo 
tęskni – mówi Adam Kujawa, dyrek-

tor Zieleni Miejskiej, która zarządza 
schroniskiem dla zwierząt. 

Tomasz Zacharski, jeden z opieku-
nów psów w schronisku, potwierdza, 
że w okresie wakacyjnym do placów-
ki trafia więcej czworonogów. 

- Pies ma szczęście, gdy trafi na uli-
ce a potem do nas. Niektórzy ludzie 
bez serca przywiązują psy do drzewa 
w lesie lub wyrzucają z jadącego 
samochodu. To straszne. Dobrze, że 
schronisko zostało wyposażone w 
kamery. Dzięki temu zmniejszyła 
się liczba psów przerzucanych przez 
nasze ogrodzenie – słyszymy od pana 
Tomasza. 

Zdarza się, że właściciele podrzu-
cają psy pod drzwi znajomych osób, 
które kochają zwierzęta. 

Natalia Granosik z podłęczyckiej 
miejscowości właśnie w takich oko-
licznościach stała się opiekunką już 
kilku podrzuconych psiaków. 

- W ten sposób podrzucono nam 

Małego, choć gdy wyrósł z okresu 
szczenięcego, to okazało się, że wcale 
taki mały nie jest – mówi z uśmie-
chem pani Natalia. - Jest dobrym 
strażnikiem naszego domu. Teraz 
zazdroszczą nam sąsiedzi, że mamy 
taką ochronę. Mały jest jednak tak 
naprawdę bardzo łagodny. Uwielbia 
zabawę z dziećmi.  

Ośmioletnia Zuzia mówi z dumą 
o Soni, która też została podrzucona. 

- To ja znalazłam Sonię. Usłyszałam 
skomlenie w ogródku, zawołałam 
mamę i sprawdziłyśmy, co to. Sonia 
teraz jest duża, ale wtedy była taka 
mała. Od razu wiedziałam, że zosta-
nie u nas.

Przypominamy, że jeśli bezpań-
ski pies błąka się po mieście należy 
poinformować Zieleń Miejską lub 
straż miejską czy też policję, a jeśli 
na terenach wiejskich urząd gminy.

Właściciele wyjeżdżający na urlop 

mogą zostawić psa w psim hotelu. 
Niestety w Łęczycy taka placówka 
nie działa (miejskie schronisko nie 
może zarabiać i prowadzić takiego 
hotelu – przyp. aut. ). W większych 
miastach usługi świadczą petsitterki 
- ułatwiające kontakt  poszukującym 
opiekuna dla swojego pupila z osoba-
mi szukającymi możliwości dodatko-
wej pracy. Pewną alternatywą mogą 
być wolontariuszki z Łęczyckiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Obrony Praw 
Zwierząt, których pomoc miałaby 
polegać na opiece nad czworonogiem 
w domu jego właściciela. 

- Służymy pomocą, jednak jak na 
razie nie było takiego zgłoszenia – 
mówi Katarzyna Kilian, wiceprezes 
stowarzyszenia. – Jeśli znaleźliby się 
dobroczyńcy, moglibyśmy założyć 
w Łęczycy dom tymczasowy dla 
zwierząt.

(kb)

Figura Matki Boskiej na pl. Ko-
ściuszki została odnowiona. Do-
łączono też podświetlaną koronę, 
która została bezpłatnie wykonana 
przez miejscowego złotnika. Korona 

została zrobiona z miedzi i mosią-
dzu. Światełka korony są jednokolo-
rowe. W koronie jest zainstalowany 
czujnik światła, który uruchamia 
podświetlenie, gdy robi się ciemno. 

(stop)

Na cmentarzu na którym zostali 
pochowani rodzice św. Faustyny 
jeden z grobowców popada w 
coraz większą ruinę. Odpadł już 
tynk, wykruszają się cegły. W po-
bliżu grobowca, na stercie gruzu 
są śmieci a nawet butelki po alko-
holu. Grobowiec porastają chwasty. 
Można się domyślić, że najbliżsi 
pochowanych w grobowcu osób, też 
już nie żyją. Dlatego budowla jest w 
tak katastrofalnym stanie. Wydaje 
się jednak, że prace naprawcze już 
dawno powinny się rozpocząć. W 
końcu na cmentarz przyjeżdżają z 
całej Polski pielgrzymi. To wstyd 
dla miejscowości i lokalnej parafii, 
że na cmentarzu można natknąć się 
na taki widok. 

(stop)

Wstyd przed pielgrzymami
ŚWINICE WARCKIE

Grobowiec 
rozpada się w 
oczach

W podświetlanej koronie
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

PAN NA URLOP, PIES NA ULICĘ
Zuzia z 
dużymi już 
podrzuconymi 
psiakami

Wyrzucony 
pies nie wie 
co się stało. 
Bardzo 
tęskni za 
właścicielem

fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a B
er

na
ck

a

fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a B
er

na
ck

a



715 LIPCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyDLACZEGO W PIWNICACH STOI WODA?

ŁĘCZYCA
Do Urzędu Stanu Cywilnego 

przyszli rodzice, którzy chcieli dać 
chłopcu na imię Kawasaki. Urzęd-
niczka, po dłuższej rozmowie z 
rodzicami – zapewne miłośnikami 
motocykla tej marki, wyperswado-
wała rodzicom ten pomysł. 

Nigdy nie wydałam decyzji o 
odmowie rejestracji dziecka, ale 
zdarza się, że musimy delikatnie in-
gerować i wyjaśniać, że taki wybór 
może mieć w przyszłości przykre 
konsekwencje dla dziecka – mówi 
Monika Kilar–Błaszczyk, urzęd-
niczka z łęczyckiego USC.

Przede wszystkim imię musi 
się dobrze kojarzyć i być dobrze 
odbierane przez innych. Nierzadko 
dziecko dziedziczy je po rodzicu 
lub dziadkach. Imiona przyjaciół 

lub też pierwszej miłości także 
wpisują się w ten kanon. W ciągu 
ostatniego roku na terenie powiatu 
łęczyckiego najczęściej nadawa-
no dziewczynkom imiona: Julia, 
Zuzanna, Amelia, Lena, Wiktoria, 
Oliwia, Gabriela, Maja, Nicola, a 
chłopcom: Kacper, Igor, Adam, 
Bartosz, Wojciech, Szymon, Jakub, 
Mateusz, Michał i Wiktor.  

Jak widać moda na wymyślne 
imiona przeminęła wraz z zakoń-
czeniem emisji brazylijskiej teleno-
weli „Niewolnica Isaura”.

Urzędnik ma prawo odmówić 
zarejestrowania dziecka jeżeli jego 
imię jest ośmieszające lub nieprzy-
zwoite. W Polsce niedopuszczalne 
są także formy zdrobniałe oraz 
niepozwalające odróżnić płeć.  

Na wybór imienia rodzice mają 
9 miesięcy, natomiast na rejestracje 

tylko 2 tygodnie. Jeśli dziecko ro-
dzi się ze związku małżeńskiego, 
formalności może dokonać mama 
lub tata. W przypadku, gdy rodzi-
ce małżeństwem nie są, ale ojciec 
uznaje swoje ojcostwo, przy reje-
stracji muszą być obecni oboje. Jeśli 
rodzice uznają, że imię, na które się 
zdecydowali jest nietrafione, mogą 
zmienić swój wybór do pół roku 
bez większych przeszkód, skła-
dając pisemną prośbę w urzędzie. 
Dorośli mogą dokonać zmiany 
imienia i nazwiska wyłącznie z 
ważnych powodów. W łęczyckim 
USC dotyczą one najczęściej zmiany 
na imię lub nazwisko faktycznie 
używane. Liczba takich zgłoszeń 
jest stosunkowo niewielka: ok 10 
decyzji rocznie. 

(kb)

Czy powstanie osiedle? Chcieli mu dać na imię... Kawasaki
ŁĘCZYCA

Za budynkami socjalnymi przy 
ul. Kopalnianej (naprzeciw ogród-
ków działkowych) rozpoczęło się 
oczyszczanie i wyrównywanie 
gruntu. Podobno w tym miejscu 
powstać ma w niedalekiej przy-
szłości osiedle mieszkaniowe. Czy 
faktycznie?

Rąbka tajemnicy uchyla Krzysz-
tof Dębski, właściciel placu. 

- Za wcześniej jest jeszcze o tym 
mówić. Nie zaprzeczam, nie potwier-
dzam. Najpierw muszę poczekać 
na uchwalenie przez radnych planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Coś więcej na temat moich planów 
związanych z tym terenem będę 
mógł powiedzieć po wakacjach – 
usłyszeliśmy od przedsiębiorcy. 

(stop)

Lokatorzy zaskoczeni. 
Zamurowali spusty rynien

ŁĘCZYCA
Niedawno PGKiM zamurowało 

przy bloku na ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 5 spusty rynien, któ-
rymi woda powinna być odprowa-
dzana do kanalizacji. Mieszkańcy 
bloku, z którymi rozmawialiśmy, 
są zaskoczeni. Tym bardziej, 
że piwnice bloku, po każdych 
opadach deszczu są zalewane. 
Lokatorzy obawiają się, że teraz 
będzie jeszcze gorzej. 

Już z daleka widać, że rury 
spustowe zostały przy bloku 
zamurowane. Kilka dni temu 
na miejsce przyjechali pracow-

nicy komunalki, aby sprawdzić, 
czy prace zostały dobrze wy-
konane.

- To zamurowanie nie jest na 
stałe. Jest to tak zrobione, że pod 
cementem jest styropian i dlatego 
można wyjmować cały ten element 

ze spustu – powiedział nam pra-
cownik PGKiM.

Dlaczego rury zostały w ten 
sposób zaczopowane i czy nie 
odbije się to na jeszcze większym 
zalewaniu piwnic bloku?

- Prace zostały wykonane na wy-

raźną prośbę mieszkańców tego 
bloku – usłyszeliśmy. - Lokatorzy 
skarżyli się, że dzieci z pobliskich 
baraków wrzucały do rur różne 
papierzyska. 

Teraz, jak łatwo odgadnąć, woda 
w czasie opadów spływać będzie z 
rynien wprost na chodnik. Miesz-
kańcy obawiają się, że piwnice 
będą jeszcze bardziej zalewane.

- Te wszystkie problemy z zale-
waniem naszych piwnic rozpoczę-
ły się zaraz po modernizacji bloku. 
Nie wiemy dlaczego tak się dzieje. 
Jeśli chodzi o zamurowanie rur 
spustowych, to jestem naprawdę 
zaskoczona. W tej sprawie nikt ze 
mną nie rozmawiał – mówi Teresa 
Waliszewska. 

Zaskoczony zamurowaniem 
spustów rynien był także lokator, 
którego spotkaliśmy na klatce 
schodowej.

- To dziwne – powiedział lo-
kator bloku. - Podczas zebrania 
wspólnoty mieszkaniowej o 
takim pomyśle nie rozmawiali-
śmy. Przewodniczącym wspól-
noty jest pan Kulesza, trzeba 
będzie z nim porozmawiać. Jed-
nak obecnie jest na urlopie. Jak 
przyjedzie na pewno lokatorzy 
zapytają się go o te zamurowane 
rury. 

O sprawie chcieliśmy poroz-
mawiać z prezesem PGKiM. Nie 
odbierał telefonu. 

(stop)

Teraz woda po opadach deszczu zamiast do spustu spłynie 
wprost na chodnik

Kontrola wykonanych prac, 
czyli zamurowania rur 
spustowych

Lokatorzy z którymi 
rozmawialiśmy są 
zaskoczeni tym, 
że spusty zostały 
zaczopowane
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Pomimo brzydkiej pogody na otwarcie skansenu przybyły władze województwa, 
powiatu, miasta a także okoliczni mieszkańcy i turyści.  Pokazy wypieku chleba, 
tłoczenia oleju lnianego oraz pracy kowala to nie jedyne atrakcje, które czekały 
na zwiedzających. Można było zwiedzić budynki mieszkalne z przełomu XIX i 
XX wieku wraz z ich wyposażeniem. W skansenie wystawione są także prace 
okolicznych rzeźbiarzy oraz stroje ludowe i tkaniny. Nad zagrodą króluje 
imponujący swymi rozmiarami młyn.

Tekst i fot. Katarzyna Bernacka

Łęczycka zagroda chłopska już otwarta!
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Łęczycka zagroda chłopska już otwarta!
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 44: Każdy kot w nocy czarny.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Egzamin na prawko.
Komisja zadaje pytanie: 
- Proszę nam opisać pracę silnika. 
-Brrrruuum, bruuum, wrrrryyy... 

* * *
Gajowy napotyka na skraju lasu 
młodą dziewczynę. 
- Nie boi się pani tak sama chodzić po lesie? Jeszcze ktoś 
panią zgwałci... 
- Gdyby pan był tak miły... to już bym dalej nie szła... 

* * *
W luksusowym hotelu przy basenie stoi elegancko ubrany 
pan i krzyczy z zachwytem: 
- Wspaniałe, niewiarygodne! 
Podchodzi drugi elegancko ubrany pan i kulturalnie pyta: 
- A czym to się pan tak zachwyca? 
Na to on odpowiada: 
- Proszę tylko spojrzeć, to moja cudowna żona. Wczoraj 
nauczyła się pływać, a dzisiaj nurkuje i już pól godziny 
wytrzymuje pod wodą. 

* * *
W samolocie rozlega się przez głośnik: 
- Czy wśród pasażerów jest lekarz? 
Jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabiny pilota. Po chwili 
z głośnika słychać głos lekarza: 
- Czy wśród pasażerów jest pilot? 

* * *
Mistrz w pchnięciu kulą do trenera: 
- Dziś muszę pokazać klasę... na trybunie siedzi moja 
teściowa! 
- E! nie dorzucisz... 

* * * 
Idzie facet ulicą i niesie w dłoniach dwie puste flaszki po 
wódce. 
Spotyka go kumpel: 
- Cześć! Co u Ciebie? 
- Cześć. Żona kazała mi zabierać swoje rzeczy i wynosić się 
z mieszkania. 

* * *
Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do 
turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 
- To niech go pan nastawi na dziesiątą! 

Zupa kalafiorowo-brokułowa 
Składniki
pół kalafiora
1 róża brokułów
1 marchewka
kawałeczek selera
1 niewielka pietruszka
10 - 12 fasolek strąków zielonej
fasolki szparagowej
garstka makaronu 
kostka rosołowa
sól, pieprz
100 g śmietany kremówki
łyżka mąki
świeżo grubo mielony pieprz
natka pietruszki
Przygotowanie
Zagotować ok 3 litry wody. Dodać kostkę rosołową i pokrojone w kostkę: 
marchewkę, pietruszkę i seler oraz pocięte w 2 - centymetrowe kawałki 
strąki fasolki. Gotować ok 20 minut
Kalafiora i brokuła podzielić na mniejsze różyczki i dokładnie opłukać 
( a najlepiej pomoczyć chwilę w wodzie ). Najpierw dodać do zupy 
kalafior, a po 5 - 6 minutach brokuły oraz garstkę makaronu. Gotować 
jeszcze kolejne 6 - 7 minut, aż makaron i brokuły będą miękkie, ale nie 
będą się rozpadać
Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Zupę zabielić śmietaną roztrze-
paną dokładnie z łyżką mąki i niewielką ilością wywaru z zupy ( najlepiej 
przestudzonego )
Zupę podawać posypana świeżo zmielonym pieprzem i ewentualnie 
natką pietruszki lub koperku

Bigos z młodej kapusty 
Składniki:
2 średnie młode kapusty bez ciem-
nych liści
2 posiekane cebule
2-3 pomidory obrane ze skórki
450 g chudego wędzonego boczku
150 g pieczarek + trochę masła do 
przysmażenia
2 łyżki posiekanego koperku
sól pieprz do smaku
2 przeciśnięte ząbki czosnku
Przygotowanie
Kapustę opłukać , pokroić w szersze pasy , lekko posolić i wygnieść aby 
zmiękła i zmniejszyła swoją objętość.  Wrzucić do większego garnka , pod-
lać małą ilością wody (100 ml.) , wstawić do gotowania na małym ogniu.W 
tym czasie boczek pokroić w kostkę , przesmażyć na rumiano i wrzucić bez 
tłuszczu do kapusty. Pieczarki pokroić , usmażyć na tłuszczu pozostałym z 
boczku , w razie potrzeby dodać masła. Gotowe dodać do garnka z kapustą. 
Na tłuszczu który pozostał przesmażyć pokrojoną w kostkę cebulę , gotową 
dorzucić do garnka. Teraz dodać przeciśnięty czosnek. Na końcu wrzucić 
pokrojone w kostkę pomidory i koperek Poddusić jeszcze tylko 3 minuty, 
zdjąć z ognia i doprawić do smaku.

Jabłecznik na zimno z masą budyniowo-kokosową 
Składniki:
ciastka petitki, biszkopty a ja użyłam krakersów- zależnie od ilości w 
opakowaniu 1 lub  2 op.
800 ml. musu jabłkowego najlepiej swojej roboty
1 duże opakowanie budyniu śmietankowego- 64 g.
1 op. śnieżki bitej śmietany
1 niepełna szkl. mleka do śnieżki

1 fix do śnieżki ( będzie bardziej 
puszysta )
750 ml. mleka do budyniu ( 3 szkl.)
małe opakowanie wiórków kokoso-
wych- 100g.
2 galaretki cytrynowe
pół kostki masła
Przygotowanie
Gotujemy budyń: odlać trochę mleka 
do wymieszania sypkiego budyniu, 
resztę mleka nastawić do gotowania 

najlepiej na parze mamy pewność, że nam się nie przypali. Do gotującego mleka 
wsypujemy wiórki kokosowe a resztę robimy jak na przepisie opakowania z budy-
niu. Po ugotowaniu budyniu czekamy aż nam ostygnie, pilnując by nie zrobił się 
nam kożuch. Aby przyspieszyć proces studzenia, garnek z budyniem kokosowym 
wstawiamy do zimnej wody i mieszamy.
W tym czasie galaretki rozpuszczamy w pół szklanki wody oczywiście każdą z 
osobna.Jedną galaretkę mieszamy z musem jabłkowym, po czym wylewamy na 
przygotowane wcześniej krakersy. Łyżką wyrównujemy. Wstawiamy do lodówki.
W misce miksujemy masło na gładką, puszystą masę. Do puszystej masy doda-
jemy po łyżce budyniu cały czas miksując aż połączymy budyń z masłem. Taką 
masę wykładamy na mus jabłkowy i ponownie wkładamy do lodówki.
Śnieżkę robimy według przepisu na opakowaniu, a f ix dodajemy 
wtedy gdy już bita śmietana jest już gotowa, chwilę miksujemy do 
połączenia. Teraz dodajemy galaretkę oczywiście miksując, która 
przez ten czas nam już ostygła i cierpliwie czekała na swoją kolej.  
G o tow ą ś n i e ż kę  w y k ł a d a my n a  m a s ę  b u d y n i ow ą i  w yg ł a -
dzamy. Dowolnie dekorujemy, ja użyłam polewy czekoladowej. 
Wstawiamy do lodówki na 2 - 3 godz. a najlepsze jest już następnego dnia. 

Porady naszych Czytelniczek:
* Zbyt rzadką zupę można zagęścić puree ziemniaczanym z torebki.
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Repertuar kina KDK

Kutnowski Dom Kultury 
zaprasza na spektakl “Harold 
i Matylda”, który odbędzie 
się 26 września 2013 r. o 
godz. 19:00. Obsada: Kry-
styna Sienkiewicz, Grażyna 
Wolszczak, Tomasz Ciacho-
rowski, Agnieszka Sienkie-
wicz, Tadeusz Chudecki, 
Hanna Kochańska, Dariusz 
Taraszkiewicz.

Rezerwacje biletów: tel.796 
363 388, kasa KDK tel.24 254 
21 37 w. 101. Rezerwacje gru-
powe: tel.22 498 21 10, kom. 

516 193 995. Cena biletów: 
80zł

Ha rold i  Mat ylda to 
poruszająca opowieść o 
poszukiwaniu szczęścia, 
miłości i zrozumienia w 
społeczeństwie nastawio-
nym na konsumpcjonizm 
i minimalizm uczuciowy. 
Prosta z założenia historia 
pokazuje nam (nie po raz 
pierwszy) jak różne może 
być podejście do życia i 
śmierci u dwóch osób w 
różnym wieku. 

Harold i Matylda

Festiwal zagości w Kutnie 
po raz czwarty. Miłym dla Or-
ganizatorów jest coraz większe 
zainteresowanie spotkaniami 
z muzyką klasyczną. Plan te-
gorocznego Festiwalu obejmu-
je 15 przedsięwzięć artystycz-
nych. Są to przede wszystkim 
koncerty kameralne, bardzo 
zróżnicowane w propozycjach 
repertuarowych. Imprezy, któ-

re towarzyszą Festiwalowi to 
jubileuszowe V Międzynaro-
dowe Warsztaty Wokalne, spo-
tkanie z gościem specjalnym 
Festiwalu, prof. Zdzisławą 
Donat - polską śpiewaczką o 
światowej sławie oraz koncert 
kameralny w Siemienicach. W 
Festiwalu weźmie udział po-
nad 80 wykonawców z kraju i 
z zagranicy. 

IV letni festiwal 
muzyczny

18 lipca, godz. 19
Fotograficzne zapiski, 

których źródłem stała się 
ośmiomiesięczna wypra-
wa do jednego z krajów 
Afryki.  Codzienne ob -
cowanie z tubylcami z 
grupy etnicznej Lomwe, 
rozmowy oraz obserwa-

cje stanowiły impuls do 
zwrócen ia szczególne j 
uwagi na świat kobiecy i 
uwiecznienie go zarówno 
w tekście, jak i na „obra-
zie”. Wśród uchwyconych 
na fotografiach momen-
tów są miedzy innymi 
ciała zapisane tatuażami. 

Wystawa fotografii 
HALSZKI 

WIERZBICKIEJ

15 lipca 2013, poniedziałek
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 15:00
Gatunek: animowany
Czas trwania:  104 min.
Krótki opis:  Historia początku 
przyjaźni między Jamesem P. 
Sullivanem i Mikiem Wazowskim, 
którzy razem uczestniczyli 
w zajęciach Uniwersytetu 
Potwornego
 
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.
 
Bling Ring
Godzina: 19:00
Gatunek:  dramat
Czas trwania:  90 min.
Krótki opis:  Prawdziwa historia 
nastolatków wkradających się do 
domów hollywoodzkich gwiazd, 
by przez chwilę pożyć ich życiem.
 
Człowiek ze stali 3D
Godzina:  21:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  143 min.
Krótki opis:  Historia Clarka 
Kenta, który broni mieszkańców 
Metropolis przed złem jako 
człowiek ze stali - Superman

16 lipca 2013, wtorek
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.
 
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.
 
Bling Ring
Godzina: 19:00
Gatunek:  dramat
Czas trwania:  90 min.
 
Człowiek ze stali 3D
Godzina: 21:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:   143 min.

17 lipca 2013, środa
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.
 
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.
 
Bling Ring
Godzina: 19:00

Gatunek:  dramat
Czas trwania: 90 min.

Człowiek ze stali 3D
Godzina: 21:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  143 min.

19 lipca 2013, piątek
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 16:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.

1000 lat po Ziemi 
Godzina: 18:00
Gatunek:  fantastyka
Czas trwania:  100 min.
Krótki opis:  Tysiąc lat po 
globalnej katastrofie statek 
generała Raige’a i jego syna 
rozbija się na Ziemi. Chłopiec 
będzie musiał samotnie stawić 
czoła dzikiej planecie.
 
Wielkie wesele
Godzina: 20:15
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  90 min.
Krótki opis: Don i Ellie to 
rozwiedziona para, która bierze 
udział w weselu swojego 
adoptowanego syna. Okazuje się, 
że czeka ich niełatwe zadanie. Ze 
względu na gościa honorowego 
- rodzoną matkę pana młodego 
muszą udawać, że wciąż są 
małżeństwem.

20 lipca 2013, sobota
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 16:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.

1000 lat po Ziemi 
Godzina:  18:00
Gatunek:  fantastyka
Czas trwania:  100 min.
 
Wielkie wesele
Godzina: 20:15
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  90 min.

21 lipca 2013, niedziela
Uniwersytet Potworny 3D
Godzina: 16:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  104 min.

1000 lat po Ziemi 
Godzina: 18:00
Gatunek:  fantastyka
Czas trwania:  100 min.
 
Wielkie wesele
Godzina: 20:15
Gatunek:  komedia

W Bibliotece dla Dzieci i 
Młodzieży przy ul. Zachod-
niej 19 w Łęczycy kolejne 
osoby ukończyły e-learningo-
wy kurs języka angielskiego 
„FunEnglish” i otrzymały 
certyfikat.

Kurs ten odbywa się w 
godzinach popołudniowych 
i uczestniczą w nim chętne 
dzieci od 6 do 12 roku życia. 
Polega on na połączeniu naj-
nowszych technologii z trady-
cyjnym nauczaniem. Składa 
się z wielu gier edukacyjnych, 
filmów, piosenek, „foto-lek-

cji” a także ćwiczeń opra-
cowanych przez ekspertów.  
Na kurs w dalszym ciągu 
można się zapisywać w Od-
dziale dla Dzieci i Młodzieży 
przy ul. Zachodniej 19 lub Fi-
lii Nr 4 przy ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 6 C w Łęczycy. 
Serdecznie zapraszamy!

Fun English w bibliotece
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Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, prawnicze,
- staż pracy co najmniej 10-letni, w tym  na stanowisku kierowniczym 5 lat,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni  praw publicznych,
- niekaralność,
- nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 
- znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni, doświadczenie
  w pracy w Spółdzielni,
- preferowane uprawnienia zarządcy nieruchomości,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
  oraz wiedza w zakresie prawa pracy,
- dobry stan zdrowia.

Do zgłoszenia należy dołączyć.
- CV z fotografią,
- podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu,
- koncepcję pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy,
- aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
- aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań 
  do pracy na stanowisku kierowniczym,
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni 
   oraz o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań przez uprawnione
  organy lub sąd.
- klauzulę o treści :”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych   
osobowych”.

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Zgłoszenia na konkurs należy składać w sekretariacie Spółdzielni, w zamkniętej kopercie, 
w dni robocze, w godzinach urzędowania Spółdzielni  do dnia  22 lipca 2013 r z napisem  
„Konkurs na Prezesa Zarządu”.

ogłoszenie

reklama

Iwona Porczyńska – kierownik MOPS
Wynagrodzenie miesięczne – 5469 
zł (umowa o pracę), 1000 zł (umowa 
zlecenie)
W ub. roku zarobiła – 77 634 zł
Oszczędności – nie posiada
Mieszkanie – 75 mkw. o wartości 230 000 zł
Samochód – saab (2004 r.) - wartości nie 
określiła
Kredyt – mieszkaniowy 80 000 zł i 
gotówkowy 36 000 zł

Aneta Pucek – dyrektor MiPBP
Wynagrodzenie miesięczne – 4 129 zł
W ub. roku zarobiła – 49 558 zł 
Oszczędności – 13 660 zł
Mieszkanie – 56 mkw. o wartości 150 000 zł
Samochód – opel vectra (2006 r.) - war-
tości nie określiła
Kredyt – brak

Olga Kurowska – dyrektor DK
Wynagrodzenie miesięczne – 5 082 zł
W ub. roku zarobiła – 60 985 zł
Oszczędności – brak
Mieszkanie – 49 mkw. o wartości 95 
000 zł
Działka rekreacyjna o 
wartości 15 000 zł
Kredyt – brak

Ewa Wójcik – dyrektor PM nr 1
Wynagrodzenie miesięczne – 5 487 
zł (umowa o pracę), 317 zł (kurator 
społeczny)
W ub. roku zarobiła – 69 662 zł
Oszczędności – 30 000 zł
Mieszkanie – 32 mkw. o wartości 100 
000 zł
Garaż – 18 mkw. o wartości 20 000 zł, 20 
mkw. o wartości 22 000 zł 
Samochód – brak
Kredyt – brak

Jolanta Andrzejczak – dyrektor PM nr 2
Wynagrodzenie miesięczne – 5 859 zł 
W ub. roku zarobiła – 70 316 zł 
Oszczędności – brak
Samochód – opel astra (2005 r.) o 
wartości 26 000 zł, opel corsa (2002 r.) o 
wartości 10 000 zł
Kredyt – mieszkaniowy (stan zadłużenia 
– 5 000 zł)

Katarzyna Wojtera – dyrektor PM nr 4
Wynagrodzenie miesięczne – 5 157 zł 
(umowa o pracę), 850 zł (renta rodzinna)
W ub. roku zarobiła – 72 098 zł
Działka letniskowa – 10 arów o wartości 
8 000 zł
Kredyt – hipoteczny 77 000 zł - opro-
centowanie 8,49 %, gotówkowy 30 000 
zł – oprocent. 12,41 %

Bogumiła Wójtowicz – dyrektor SP nr 4
Wynagrodzenie miesięczne – 7 998 zł
W ub. roku zarobiła – 95 985 zł
Oszczędności – ok. 15 000 zł
Mieszkanie – 72 mkw. o wartości 200 000 zł
Samochód – skoda fabia (2007 r.) o 
wartości 18 000 zł
Kredyt – hipoteczny (do spłaty 11 915 
zł) – oprocent. 6,55 %, gotówkowy 50 00 
zł – oprocent. 9,15 %

Ryszard Ziarkowski – dyrektor SP nr 3
Wynagrodzenie miesięczne – 6 293 zł 

(umowa o pracę), 254 zł (umo-
wa o dzieło)

W ub. roku 
zarobił – 78 

566 zł

Oszczędno-
ści – brak

Mieszkanie – 49 
mkw. o wartości 124 

750 zł
Samochód – vw passat (2005 

r.) o wartości 30 000 zł

Zarobki dyrektorów i kierowników
ŁĘCZYCA

Kończymy prezentację oświadczeń majątkowych pracowników jednostek miejskich. W przyszłym tygodniu opublikujemy oświadczenia 
majątkowe władz powiatu. 

Wanda Lepczak – dyrektor gimnazjum 
im. Jana Pawła II
Wynagrodzenie miesięczne – 7 687 
zł (umowa o pracę), 1 248 zł (umowa 
zlecenie)
W ub. roku zarobiła – 107 228 zł
Oszczędności – brak
Mieszkanie – 60 mkw. o wartości 168 000 zł 
Samochód – vw passat (1999 r.) o warto-
ści 10 000 zł 
Kredyt – gotówkowy 80 000 zł

Elżbieta Marek – prezes zarządu TBS
Wynagrodzenie miesięczne – 5 479 zł
W ub. roku zarobiła – 65 758 zł
Oszczędności – brak
Dom – 171 mkw. o wartości 456 000 zł
Działka – 860 mkw. o wartości 52 000 zł 
Samochód – kia picanto (2005 r.) o 
wartości 14 000 zł
Kredyt – hipoteczny 239 000 zł

Marek Szczepaniak – dyrektor ŚDS
Wynagrodzenie miesięczne – 4 570 zł
W ub. roku zarobił – 54 849 zł
Dom – 324 mkw. o wartości 400 000 zł
Samochód – vw passat (2001 r.) o 
wartości 14 000 zł, udział w samochodzie 
córki (mercedes 2010 r. - wartość auta 
160 000 zł)
Kredyt – mieszkaniowy 5 432 CHF, hipo-
teczny 133 000 zł, gotówkowy 16 912 zł

Andrzej Borucki – dyrektor muzeum
Wynagrodzenie miesięczne – 3 999 zł
W ub. roku zarobił – 47 998 zł
Oszczędności – 56 000 zł, 700 euro, 
papiery wartościowe PKO BP - 26 000 zł
Mieszkanie – 65 mkw. o wartości 86 000 zł
Działka zabudowana o pow. 949 mkw. o 
wartości 114 000 zł
Samochód – opel corsa (2004 r.) o warto-
ści 10 000 zł
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W ciągu ostatnich trzech dni poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Łęczycy wyeliminowali z ruchu 
drogowego siedmiu amatorów 
mocnych trunków, którzy mimo 
procentów w organizmie wyruszyli 
w drogę. 7 lipca łęczycka drogówka 
prowadziła działania pod hasłem 
„Pasy”, aż 17 osób tego dnia zostało 
ukaranych mandatem za jazdę bez 
zapiętych pasów bezpieczeństwa. 

5 lipca przed godziną 7.00 rano 
policjanci z ruchu drogowego pro-
wadząc działania na terenie powia-
tu skontrolowali stan trzeźwości 53 
– letniego rowerzysty. Mężczyzna, 
miał w organizmie 0,6 promila 
alkoholu. 6 lipca o godzinie 15.35 
mundurowi wykonujący zadania 
na terenie gminy Piątek zatrzy-
mali do kontroli drogowej cyklistę. 
56 – latek zamieszkały na terenie 
gminy Piątek miał w organizmie 
3,2 promile alkoholu. Tego samego 
dnia o godzinie 22.00 policjanci z 
ruchu drogowego skontrolowali 
stan trzeźwości kolejnego kierowcy 
jednośladu, ponieważ ten jechał całą 
szerokością drogi. 42 – latek miał 
w organizmie 3 promile alkoholu. 
7 lipca, 15 minut po północy na 
terenie gminy Grabów, 22 – latek 

kierujący motorowerem miał w 
organizmie 0,7 promila alkoholu. 
O godzinie 1.20 kolejny amator 
mocnych trunków podczas bada-
nia osiągnął wynik 0,8 promila 
alkoholu w organizmie a kierował 
oplem omegą. Tego samego dnia o 
godzinie 17.45 w Topoli Królewskiej 
mundurowi skontrolowali cyklist-
kę. 40 – latka miała w organizmie 
2,3 promile alkoholu. Dwie godziny 
później na terenie gminy Góra Świę-
tej Małgorzaty 36 – letni cyklista 
miał w organizmie ponad promil 
alkoholu. Za kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości grozi 
odpowiedzialność karna do 2 lat 
pozbawienia wolności, zaś za kie-
rowanie rowerem „na podwójnym” 
gazie grozi do roku pozbawienia 
wolności. 

Info: policja Łęczyca

W miejscowości Dąbie (gm. 
Łęczyca) kierujący oplem astra 
26-latek zjechał na pobocze 
i uderzył w drzewo. Siła 
uderzenia auta była tak duża, że 
samochód dachował. 
Pomimo groźnie wyglądającego 
wypadku, kierowca opla opuścił 
pojazd o własnych siłach.  
Przyczyną było prawdopodobnie 
zaśnięcie za kierownicą. 26-latek 
z obrażeniami ciała został 
przewieziony do szpitala. W 
akcji ratunkowej wzięły udział 
dwa zastępy strażackie z Łęczycy 
oraz z OSP w Topoli Królewskiej. 
Droga powiatowa przez kilka 
godzin była zablokowana. 

Fot. KP PSP w Łęczycy

Policjanci wyjaśniają okoliczno-
ści zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło 10 lipca około godziny 
12.30 na 255 km autostrady A1 w 
kierunku Gdańska w miejscowo-
ści Kaszewy. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
iż kierujący samochodem mar-
ki Mazda 52-letni mieszkaniec 
powiatu płockiego najprawdo-

podobniej zasnął za kierownicą 
i wjechał w grupę ośmiu osób 
wykonujących prace porządkowe 
przy koszeniu trawy. W wyniku 
zdarzenia śmierć na miejscu po-
niósł 28-letni mężczyzna. Trzy 
osoby zostały przewiezione do 
szpitala w Łodzi, a cztery kolejne 
do szpitala w Kutnie.

Info: policja Kutno

Policjanci łęczyckiej Komendy pod 
nadzorem prokuratury wyjaśniają oko-
liczności zdarzenia do jakiego doszło 29 
czerwca 2013 roku kilka minut przed 
22.00 w miejscowości Kwiatkówek, 
gmina Góra Św. Małgorzaty na drodze 
wojewódzkiej nr 703. 

Według wstępnych ustaleń kierujący 
samochodem marki Mazda 39-letni 
mieszkaniec powiatu łęczyckiego ja-
dący w kierunku miejscowości Piątek 
z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na 
pobocze i uderzył w drzewo. W wyni-
ku zdarzenia kierujący oraz jego dwóch 
synów 12 i 10-latek ponieśli śmierć na 
miejscu. Czwarta z osób znajdujących 
się w chwili zdarzenia w pojeździe, 
39-letnia kobieta została w stanie cięż-
kim przewieziona do szpitala.

Zwracamy się z apelem do wszyst-
kich osób, które były świadkami wy-
padku o kontakt z policją z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy pod 
numerem telefonu 997 lub (024) 721 11 44 
(całą dobę). Wszystkie nawet najmniej-
sze szczegóły mogą mieć ogromny 
wpływ na wynik postępowania. Za-
pewniamy anonimowość. 

Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali 26-letniego mieszkańca Kut-
na, który kierował samochodem 
po użyciu alkoholu i posiadał 
przy sobie środki odurzające. 

1 lipca około godziny 2.15 w Kut-
nie przy ulicy Troczewskiego patrol 
umundurowanych policjantów 
zatrzymał do kontroli drogowej 
pojazd bmw. Istniało podejrzenie, 
że kierujący może być pod wpły-
wem alkoholu. Przypuszczenia 
potwierdziły się. Mężczyzna miał 

0,3 promila alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo podczas przeszukania 
policjanci ujawnili w ubraniu za-
trzymanego środki odurzające w 
postaci 1,08 grama marihuany i 0,99 
grama amfetaminy. 26-latek znany 
jest kutnowskim stróżom prawa. 
Wcześniej był już notowany za 
włamania.  Tym razem odpowie za 
jazdę po użyciu alkoholu i posiada-
nie narkotyków. Grozi mu do trzech 
lat pozbawienia wolności.

Kutnowscy policjanci wyjaśnia-
ją okoliczności zderzenia drogo-
wego, w którym śmierć poniosła 
76-letnia rowerzystka. 

Do wypadku doszło 7 lipca 2013 
roku o godzinie 18.50 w Krośnie-
wicach przy ulicy Łęczyckiej. Z 
dotychczasowych ustaleń wynika, 
iż kierujący peugeotem partner, 
38-letni mieszkaniec Łodzi potrą-
cił jadącą w tym samym kierunku 

rowerzystkę, która wykonywała 
manewr skrętu w lewo. W wyniku 
zdarzenia kobieta doznała urazów 
wewnętrznych. Została przetrans-
portowana Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym do szpitala w Łodzi, 
gdzie po kilku godzinach zmarła. 
Kutnowscy policjanci będą szcze-
gółowo wyjaśniać okoliczności tego 
zdarzenia.

KPP w Kutnie

Dachował w Dąbiu

Śmierć rowerzystki Akcja „pasy” i pijani 
rowerzyści

Zatrzymany po alkoholu i 
z narkotykami

Wyjaśniają 
okoliczności 
wypadku w 
Kwiatkówku

Tragiczny wypadek na A1
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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

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, 

możliwość dojazdu do pracy w godzinach 6-23
PPHU „Maria” 

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
tel.: 609 804 680
lub (24) 721 45 68 

Specjalista ds. kluczowych klientów
Wykształcenie średnie, umiejętności 

interpersonalne i negocjacyjne, biegła 
obsługa pakietu MS Office, prawo jazdy kat. 
B, biegła  znajomość języka niemieckiego 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. MASTERCAM SOLIDWORKS, 
biegła 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

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, Doświadczenie w 

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

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

Elektryk 
Wykształcenie zawodowe elektryczne, 

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

Pomoc wykańczalni 
Chęć do pracy
PPHU Elizabeth 
ul. Górnicza 3

99-100 Łęczyca
tel. 500-106-370

Piekarz
Wykształcenie zawodowe w kierunku piekarza, 

umiejętność kształtowania i wypieku ciasta 
pszennego, mieszanego i półcukierniczego, 

doświadczenie zawodowe min. 3 lata Piekarnia 
Stanisław Kaźmierczak

Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 18 21

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze, prawo jazdy kat. 
C+E, kurs na przewóz rzeczy, doświadczenie 

zawodowe min 2 lata
Giełda Rolna ZOLA
Ludwik Ignaczak
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 160 803

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, samodyscyplina, 

organizacja  badania lekarskie i 
psychologiczne, ukończony kurs do podjęcia 

pracy jako kierowca, doświadczenie zawodowe 
mile widziane

BLIKA
Leszno 36/3
99-300 Kutno

tel. 532 841 359

Oferty pracy – zamknięte:
Szwaczka

Umiejętność szycia konfekcji damskiej, 
możliwość przyuczenia

Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności:

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży:
Pracownik produkcyjny-biurowy
Osoba kształcąca się na uczelni wyższej, 

umiejętność pracy administracyjnej-biurowej, 
znajomość obsługi skanera i komputera, dobra 

organizacja pracy, dyscyplina, uporządkowanie
Informacja pokój nr 1 lub 2

Lakiernik
Doświadczenie na stanowisku lakiernik, mile 

widziany kurs lakiernictwa
Informacja pokój nr 1 lub 2

Krajowe oferty pracy przekazane 
do upowszechnienia z innych 

powiatowych
urzędów pracy:

Mechanik samochodowy-
kierowca kat. D

Wymagane doświadczenie zawodowe, 
samodzielność, uprawnienia do kierowania 

autobusem
„D. S. TRANS” s. c. 

Mariusz Sokołowski, Dominik Pałuszyński
ul. Batorego 11 m. 30

98-100 Łask
tel.: 600 803 534

e-mail: mariusz@kliknij.com 

Wiertacz otworów geologicznych
Wykształcenie zawodowe, uprawnienia 

wiertnicze, doświadczenie zawodowe min. 2 
lata

ul. Działkowa 19
65-001 Zielona Góra

tel.: 605 048 951

Konstruktor odzieży
Wymagane doświadczenie na podobnym 

stanowisku, umiejętność kroju, szycia, 
konstrukcji, projektowania odzieży 
P. P. H. U. SELENA-MR SMACK P.

Zarębski Arkadiusz
ul. Mokra 4
98-100 Łask

tel.: 509 914 441

Kierownik ds. kontroli jakości
Wykształcenie wyższe kierunkowe 

(technologia żywienia, towaroznawstwo, 
zarządzanie jakością), znajomość języka 

angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
umiejętność obsługi komputera, znajomość 

systemów zapewnienia jakości HACCP, BRC
„ŁUKSZA” Sp. j. I. W. Ł. M. Gajewska

ul. Topolowa 14
05-555 Pawłowice

tel.: 693 300 703
e-mail: magdalena@luksza.pl 

Windykator
Wykształcenie min. średnie, dobra 

organizacja czasu pracy, odporność na stres, 
zaangażowanie, mile widziane doświadczenie 

w windykacji
Adimo Egze S.A.
ul. Seroka 3/19

04-333 Warszawa
tel. 502 680 606, 22 412 48 14

e-mail: monika.bujko@adimo-egze.pl

Kierownik robót geologiczno-
wiertniczych/wiertacz otworów 

geologicznych
Kwalifikacje z zakresu niższego dozoru ruchu 

w zakładach wykonujących roboty geologiczne 
metodą wiertniczą, świadectwo wiertacza, 

wymagane kilkuletnie doświadczenie 
w operowaniu wiertnicami do średnich 

głębokości (160 m). Praca w województwach: 
lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie

Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać na 
adres e-mail: j.nowak@drill-tech.pl 

Pracownik do ociepleń
Wykształcenie podstawowe, doświadczenie 

zawodowe

P.P.B.H. KRÓL sp.j. 
ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa

tel. 603 266 612

Specjalista do spraw obsługi klienta 
zagranicznego

Biegła znajomość języka czeskiego i 
słowackiego.

BASKETMANIA S.C.
ul. Gen. Józefa Hallera 15

83-200 Starogard Gdański
tel. 504 284 059

Teleankieter
Obsługa komputera, wyraźna mowa i dobry 

słuch
IGD Sp. z o.o.

01-450 Warszawa

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa komputera, 

doświadczenie zawodowe mile widziane
MIX

Renata Kruszyna
ul. Targowa 18a

99-220 Wartkowice
tel. 606 300 921 

Elektromechanik
Wykształcenie zawodowe techniczne, 
min. 2 lata doświadczenia w serwisie 

maszyn budowlanych, obsłudze maszyn 
budowlanych i żurawi samojezdnych, 

prawo jazdy kat. B, znajomość układów 
mechanicznych, hydraulicznych i 

elektrycznych maszyn budowlanych, mile 
widziane uprawnienia konserwatora żurawi 

samojezdnych
Europolift Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 16
05-800 Pruszków
tel. 500 212 897

e-mail: europolift@europolift.pl

Kierowca kat. D
Świadectwo kwalifikacji zawodowych na 

przewóz osób do kat. D
BUS Przewozy
Ul. Targowa 21
99-212 Uniejów
tel. 600 427 943

andrew@andrewbus.pl

Tapicer
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie 

min. rok, mile widziana umiejętność szycia na 
maszynach przemysłowych

AMZ – BIS Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18

99-300 Kutno
tel. 24 357 99 25

Murarz
Wykształcenie zawodowe, min. 2 lata 

doświadczenia zawodowego 
BRODAR sp. z o.o.

ul. Stryjkowskiego 9
95-060 Brzeziny
Tel. 508 811 107 

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie min. 

2 lata
Objazdowe Wesołe Miasteczko

Kontakt wyłącznie telefoniczny pod nr:
602 231 091

Pracownik fizyczny
Mile widziane prawo jazdy kat. B. chęć do pracy

Objazdowe Wesołe Miasteczko
Kontakt wyłącznie telefoniczny pod nr:

602 231 091

Kontroler jakości
Mile widziane doświadczenie zawodowe, 

prawo jazdy kat. B, znajomość języka 
niemieckiego  stopniu dobrym

QSR24h POLEN Sp. z o.o.
ul. Długa 3z

58-309 Wałbrzych
e-mail: zbigniew.szatnik@qsr24h.pl

Praca na terenie Niemiec
Inspektor ds. bezpieczeństwa żeglugi

Wykształcenie wyższe – dyplom oficerski 
na poziomi zarządzania w dziale 

maszynowym, 5 lat lat doświadczenia 
na statkach handlowych na stanowisku 

zarządzającym, biegła znajomość języka 
angielskiego
Urząd Morski

ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

tel. 598 474 223 w godz. 7:30 - 15:30
E-mail: naczelniksp@umsl.gov.pl

Spawacz
Wykształcenie zawodowe, uprawnienia MAG 

135, doświadczenie pół roku mile widziane 
STALMECH

Nowa Biała 33
09-411 Biała

tel. 24 367 10 08 wew. 604

Części używane Lublin I, II, 
III; silniki, skrzynie biegów i 
inne. tel. 664-006-089

Części używane Star 
742,1142, 200 od A do Z. tel. 
664-006-089

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
Chcesz legalnie zezłomować 
swój samochód? Zadzwoń 
do nas. Płacimy za każdy 
kompletny pojazd, odbiera-
my własnym transportem, 
w godz. 7-22, wydajemy 
zaświadczenia do Wydziału 
Komunikacji.
STACJA DEMONTAŻU POJAZ-
DÓW RZĄŚNO 13 /k. Łowicza

Garaż murowany przy ul. 
Bitwy nad Bzurą  wynajmę 
tel.503-107-393

Sprzedam kombajn Bolko 
Z-643 tel. 695-929-102

Sprzedam regały metalowe 
sklepowo- magazynowe stan 
dobry Łęczyca ul Tumska 1, 
tel. 24 721 23 89  

Sprzedam działkę budowlano
-usługową 300 m od Łęczycy 
z mediami tel.723-949-065 

Wynajmę mieszkanie 37m2 
umeblowane w Gdańsku 
„Osiedle Nowa-Oliwa” tel. 
607-471-672

Sprzedam tablet Lark FreeMe 
10.2 w doskonałym stanie. 
Na gwarancji. Użyty tylko 
kilka razy. Posiada jeszcze 
oryginalną folię na wyświe-
tlaczu.W zestawie:- Tablet- 
Ładowarka- Pudełko- USB 
żeńskie(do podłączenia 
pendrive)- Dowód zakupu 
tel.537-282-967

Sprzedam Pompkę Firmy 
TCM Sprzęt jest 100% spraw-
ny wszystko jest w komple-
cie. Tel. 796-187-052’

Sprzedam Forda Mondeo 
kombi.Silnik 1.6 benzyna.
Samochód bez oznak korozji.
Przegląd i ubezpieczenie 
ważne do 2014-02.Wyposa-
żenie:
-wspomaganie
-centralny zamek
-2x poduszka powietrzna

-elektryczne szyby i lusterka.
Przebieg: 186 000 km  
tel.792-423-800

Sprzedam dwudrożne gło-
śniki firmy SONAVOX XLINE 
XLW5 
Głośniki te posiadają 
membranę polipropyle-
nową oraz zawieszenie 
piankowe. Charak ter yzują 
się ogromną dynamiką i 
swoim brzmieniem zado -
wolą nawet w ybrednego 
słuchacza. 
DANE TECHNICZNE
średnica 13 cm
moc 100 W
skuteczność - 88 dB
impedancja - 4 ohm
pasmo przenoszenia 80 Hz - 
20 kHz  tel. 781-676-122

Sprzedam cewkę zapłono-
wą suzuki Swift mk3 cewka 
sprawna z regulatorem na-
pięcia. Tel.667-658-089

Mam na sprzedanie sprawny 
silnik 1,8 V8 Renault Laguna 
na części.tel.794-751-421 lub 
693-382-179

Mam do sprzedania 2 gry na 
xbox 360 w tym: LEGO Piraci 
z karaibów i Harry Potter i 
insygnia śmierci cz 2 !tel.667-
133-627

Mam do sprzedania DVD 
SONY w bardzo dobrym 
stanie mało używane 100% 
sprawne + pilot. Tel.796-187-
052

Mam do sprzedania działkę 
siedliskową z budynkami o 
powierzchni 8600 m w do-
brej lokalizacji .Blisko lasu i 
zabytkowych ruin zamku w 
Besiekierach, bardzo spo-
kojna okolica.tel.539-042-
180

Mam do sprzedania skuter 
Keeway Hurricane z 2009 
roku.Przebieg 4300 km. Zdję-
te blokady tel.788-866-677

Sprzedam 4 felgi aluminiowe 
15 z 8 otworami. Jedne są 
4x100 a drugie 4x108 więc 
nadają sie do wielu aut mię-
dzy innymi do RENAULTA VW 
GOLF VENTO PASSAT CIVIC 
SEAT tel.725-555-509
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SPORT

Na rozgrywanych w Krakowie 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
dobrze zaprezentowali się obaj 
reprezentujący Łęczycę zawodnicy 
- Kacper Urbański w biegu elimina-
cyjnym na 110 m p. płotki poprawił 
swój rekord życiowy [14.50s] i z 
szóstym wynikiem wszedł do 
finału. W biegu tym uzyskał także 
pierwszą klasę sportową. W finale 
pobiegł nieco gorzej [14.57], ale 
pewnie utrzymał szóstą pozycję. 
Mateusz Lewandowski także po-
prawił rekord życiowy na 400 m p. 
płotki [55.15s] zajmując czternastą 
pozycję. Należy podkreślić że za-
wodnik przez okres jednego roku 

poprawił swoją “życiówkę” prawie 
o pięć sekund.

Kolejnymi zawodami rangi mi-
strzowskiej będą Mistrzostwa Polski 
Seniorów, które odbędą się w Toruniu 
19-21 lipca. W barwach MKLA wy-
startują: Grzegorz Sobiński na 400 m, 
Marek Szymański – 400 m. p.płotki, 
Maciej Kiendzierski - skok wzwyż 
oraz sztafeta 4x400m, w której do-
datkowo wystąpią juniorzy Mateusz 
Lewandowski i Łukasz Bartniak. 
Liczymy że seniorzy zaprezentują się 
równie dobrze jak juniorzy i wrócą 
z najważniejszej swojej imprezy z 
rekordami życiowymi.

(and)

W Krakowie poprawili 
rekordy życiowe

LKS Kwiatkowice nie tylko nie 
zagra w przyszłym sezonie w III 
lidze, ale postanowił wycofać 
się również z rozgrywek IV ligi 
łódzkiej. Kwiatkowiczanie mają 
występować na boiskach klasy 
A. Czy to oznacza uniknięcie 
degradacji przez zespół Górnika 
Łęczyca?

Nic jeszcze nie jest wiadome. Ze-
spół z Łęczycy nie ma bowiem licencji 
na czwartoligowe występy. Gdyby jej 
nie otrzymał to w lidze mogłaby zo-
stać drużyna Orląt Cielądz (szesnaste 
miejsce w końcowej tabeli). Ostatecz-
ny skład IV ligi łódzkiej powinniśmy 
poznać jeszcze w tym tygodniu.

Lodzkifutbol.pl

Przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Łęczycy odbył się 
orlikowy turniej w piłce 
nożnej dla dorosłych. 
Organizatorami turnieju 
byli animatorzy orlika. Do 
turnieju zgłosiły się zespoły: 
1. Urząd Miejski w Łęczycy 2. 
Billabong 3. Huragan Team 
Leźniczka 4. Orły Gazdy 5. 
Tiger Team. Najlepszym 
zespołem okazała się 
drużyna reprezentująca 
Urząd Miejski w Łęczycy 
pokonując w finale Tiger 
Team. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna Huragan 
Team Leźniczka. Ogółem w 
turnieju uczestniczyło 60 
zawodników. 

Leczyca.info.pl

Orlikowy turniej w piłce nożnej

Łęczyca zostanie w IV 
lidze?

Do tego biegu były zawodnik 
MKLA Łęczyca przygotowy-
wał się od ponad 10 lat. 22 lipca 
31-latek zamierza wystartować z 
Warszawy i w ciągu 8 dni pokonać 
ponad 600 km. Metę zaplanował 
w Kostrzyniu nad Odrą w dniu 
rozpoczynającego się Przystanku 
Woodstock. Bartłomiej Zajda chce 
w ten sposób zachęcić młodzież do 
uprawiania lekkiej atletyki. 

Trasa biegu została podzielona 
na ok. 75-kilometrowe odcinki i 
będzie obejmowała miasta takie 
jak: Łowicz, Ozorków, Łęczyca, 
Konin, Gniezno, Poznań i Gorzów 
Wielkopolski. 

Idea jest taka, by pokazać i tym 
samym udowodnić sobie a także 
społeczeństwu, że jedyną przeszko-
dą do osiągnięcia sukcesu i to wręcz 
w każdej dziedzinie jesteśmy 
my sami – mówi Bartłomiej 
Zajda. 
-  Bo 
j e ś l i 
j e s t 
w nas 
odwaga 
do  w y-
k o n a n i a 
pierwsze-
go kroku i 
wytrwania 
w stawianiu 
kolejnych, to da 
się dokonać rzeczy 
niemożliwych.

Mirosław Andry-
siak, były trener bie-
gacza, wierzy w jego 
sukces. 

Dobrze znam Bartka 
– mówi. - Biegał na 400 
m p. płotki. Zawsze był 

szalony, więc na pewno mu 
się uda.  O ile wiem, 

to jeszcze nikt na 
świecie tego 

nie zro-

bił.
31-latka 

wspomagał będzie na 
trasie kolega, jadąc za 
nim samochodem, który 
ma być też wykorzysty-

wany jako miejsce 
noclegów. 

B .  Z a jd a  z 
Łęczycą związa-

ny był nie tylko 
poprzez klub spor-

towy. Chodził również 
do łęczyckiego LO. Obecnie 

mieszka w Warszawie. Jednak 
– jak nam powiedział – z ogrom-

nym sentymentem wspomina Łęczycę. 
Bieg będzie relacjonowany na 

kanale You Tube oraz Facebooku 
- https://www.facebook.com/
events/185757361588954/

Bartłomiej Zajda zmierzy się z samym sobą

600 km w 8 dni – zapowiada 
się niesamowity bieg
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