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Łęczyca • Grabów • Piątek • Góra Św. Małgorzaty • Daszyna • Świnice Warckie • Witonia
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Śmieciowy skandal w Daszynie. Pracownicy krośniewickiego ZUK przyjechali do 
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„Tęcza” do prokuratury?

Pracownicy 
są oszukiwani 

i okradani! 
- twierdzi Krystyna Bechcińska
Co takiego dzieje się w Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy, że 
coraz więcej pracowników jawnie krytykuje zarządzających zakładem? 
Bunt przeciwko zarządowi podniosła jako pierwsza pani Krystyna, która 
zamierza w tym tygodniu złożyć wniosek do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez zarząd spółdzielni. Nasza Czytelniczka 
twierdzi, że ludzie są w „Tęczy” okradani z należnych im pieniędzy. - Mam 
nadzieję, że dojdzie do sprawy sądowej – słyszymy od K. Bechcińskiej. 
Walczymy o sprawiedliwość i honor. 

Odpust w Tumie
Kolorowe stragany jak co roku 
przyciągnęły parafian tumskiej 
kolegiaty oraz okolicznych 
mieszkańców. Pod murami 
słynnej Archikolegiaty NMP i św. 
Aleksego odbyła się uroczystość 
na cześć patrona kościoła.
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Zmotoryzowani turyści narzeka-
ją, że na terenie niedawno otwar-
tego skansenu w podłęczyckim 
Tumie brakuje parkingu. Samo-
chody trzeba zostawiać na drodze 
dojazdowej do oryginalnej zagrody 
chłopskiej wybudowanej na wzór 
chat z przełomu XIX i XX wieku. To 
duże utrudnienie, bo droga jest wą-
ska i wyjazd jest bardzo kłopotliwy. 

W ubiegłą niedzielę, gdy skansen 
odwiedziło ponad 1000 osób (to jak 
na razie rekord – przyp. aut.), auta 
ustawiane były na poboczu drogi 
prowadzącej z Łęczycy do Piątku a 
także na podjeździe. 

- Faktycznie, brak parkingu jest 
sporym nieudogodnieniem dla 

zmotoryzowanych turystów – 
przyznaje Jolanta Małowiecka, 
sprzedająca w skansenie bilety. 
- Najgorzej było w niedzielę. Kie-
rowców zjechało się bardzo dużo. 
No cóż, mamy nadzieję, że inwestor 
pomyśli niedługo o parkingu.

Na miejscu dowiedzieliśmy się 
też, że ceny biletów mają zostać 
wkrótce obniżone. W tej chwili bilet 
normalny kosztuje 9 zł, ulgowy – 6 
zł. W wakacyjnym okresie promo-
cyjna cena biletu dla zwiedzających 
skansen (turyści do 18 roku życia) 
wynosi 3 złote. We wtorki chaty 
można zwiedzać bezpłatnie.

Skansen czynny jest codziennie 
– oprócz poniedziałków – w godzi-
nach 10-17. 

(stop)

Zapomnieli o parkingu
GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Jolanta 
Małowiecka 
powiedziała nam, 
że w ciągu dnia 
sprzedaje średnio 
30-50 biletów.

Ile zarobiły powiatowe władze i samorządowcy
Starosta powiatu, jego zastępca wraz z powiatowymi radnymi zarobili w ubiegłym roku bajońskie sumy. Jakie konkretnie? Poniżej prezentujemy ich oświadczenia majątkowe. W przyszłym tygodniu podamy 
zarobki m.in. dyrektora szpitala, inspektora powiatowego sanepidu, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, dyrektorów szkół podległych powiatowi.  
Wojciech Zdziarski, starosta
Wynagrodzenie miesięczne – 11 449 zł
W ub. roku zarobił – 137 398 zł
Oszczędności – 96 000 zł
Dom – 78 mkw. o wartości 255 000 zł
Mieszkanie komunalne – (urząd gminy 
Daszyna)
Gospodarstwo rolne – 1,93 ha o wartości 
18 000 zł
Samochód – skoda octavia (2007 r.) o 
wartości 37 000 zł, opel vectra (1999 r.)
Kredyt – hipoteczny 150 000 zł

Krystyna Pawlak, wicestarosta
Wynagrodzenie miesięczne – 10 374 
zł (umowa o pracę), 386 zł (umowa 
zlecenie)
W ub. roku zarobiła – 129 121 zł
Oszczędności – 227 093 zł
Dom – 220 mkw. o wartości 400 000 zł
Działka rekreacyjna – 1 000 mkw. o 
wartości 35 000 zł
Samochód – vw golf (2001 r.) o wartości 
11 000 zł

Sławomir Biniewicz, przewodniczący 
rady powiatu

Wynagrodzenie miesięczne  
– 1 641 zł (pełnienie obo-

wiązków obywatelskich i 
społecznych)
W ub. roku zarobił – 19 
697 zł
Oszczędności – 160 
000 zł
Mieszkanie – 75 
mkw. o wartości 190 

000 zł
Samochód – ford mon-

deo (2004 r.) o wartości 
14 000 zł

Barbara Ulężałka, wiceprze-
wodnicząca rady powiatu

Wynagrodzenie miesięczne – 1 142 

zł (dieta radnego), 8 199 zł  (ze stosunku 
pracy), 530 zł (pozarolnicza działalność 
gospodarcza)
W ub. roku zarobiła – 118 471 zł 
(starostwo plus NZOZ „Ulmed” - usługi 
medyczne)
Oszczędności – 95 000 zł, papiery warto-
ściowe 5 315 zł
Mieszkanie – 48 mkw. o wartości 144 000 
zł, 2 garaże o łącznej wartości 36 000 zł
Dom letniskowy – 100 mkw. o wartości 
260 000 zł 
Samochód – citroen C4 (2007 r.) o 
wartości 20 000 zł, mangusta (2000 r.) o 
wartości 40 000 zł, subaru impreza (2007 
r.) o wartości 30 000 zł
Kredyt – zadłużenie w wysokości 14 285 zł

Janusz Otto, radny powiatowy
Wynagrodzenie miesięczne – 1 168 zł 
(dieta), 3 368 zł (ze stosunku pracy)
W ub. roku zarobił – 54 447 zł
Oszczędności – brak
Dom – 80 mkw. o wartości 80 000 zł, 60 
mkw. o wartości 40 000 zł
Gospodarstwo rolne – 1,37 ha o wartości 
20 000 zł
Samochód – nissan primera (2000 r.) o 
wartości 10 000 zł

Bogusław Foks, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 1 662 zł 
(dieta), 5 993 zł (emerytura)
W ub. roku zarobił – 91 864 zł
Oszczędności – 70 000 zł, akcje i fundu-
sze inwestycyjne na kwotę 15 000 zł
Dom – 120 mkw. o wartości 500 000 zł
Gospodarstwo rolne – 7,14 ha o wartości 
150 000 zł
Samochód – peugeot (2005 r.) o wartości 
25 000 zł, renault laguna (2002 r.) o 
wartości 11 000 zł, ford ka (2009 r.) o 
wartości 16 000 zł

Renata Lepalczyk, radna, sekretarz 
gminy Piątek
Wynagrodzenie miesięczne – 1 655 zł 
(pełnienie obowiązków społecznych i 
obywatelskich), 8 001 zł (umowa o pracę)
W ub. roku zarobiła – 115 876 zł
Oszczędności – 60 000 zł
Mieszkanie – 58 mkw. o wartości 130 
000 zł
Garaż – 19 mkw. o wartości 20 000 zł
Samochód – subaru forester (2009 r.) o 
wartości 70 000 zł

Janusz Jagodziński, radny, sekretarz 
gminy, członek zarządu powiatu

Wynagrodzenie miesięczne – 1 646 zł 
(pełnienie obowiązków społecznych i 
obywatelskich), 5 965 zł (ze stosunku 
pracy)
W ub. roku zarobił – 91 369 zł
Oszczędności – 130 000 zł, akcje – cu-
krownia „Leśmierz” 1 100 zł
Dom – 100 mkw. o wartości 110 000 zł
Gospodarstwo rolne – 12,26 ha o warto-
ści 300 000 zł
Samochód – opel astra (2001 r.), renault 
kangoo (2002 r.), ciągnik rolniczy (1989 r.)
Kredyt – klęskowy 40 000 zł – oprocent. 
3,85 %, na zakup ziemi 40 000 zł – opro-
cent. 2 %

Edward Cymmer, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 1 168 zł 
(dieta), 1 388 zł (z tytułu zatrudnienia)
W ub. roku zarobił – 30 687 zł
Oszczędności – 14 000 zł 
Dom – 160 mkw. o wartości 230 000 zł
Samochód – vw golf (2004 r.)

Krzysztof Hopaluk, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 799 zł 
(dieta), 8 545 zł (NZOZ „Puls”)
W ub. roku zarobił – 112 147 zł
Oszczędności – brak
Mieszkanie – 86 mkw. o wartości 260 
000 zł
Działka budowlana – 233 mkw. o warto-
ści 330 000 zł, 250 mkw. o wartości 151 
000 zł
Garaż – 22 mkw. o wartości 3 500 zł
Samochód – mitsubishi outlander (2007 
r.) o wartości 40 000 zł

Józef Mikołajczyk, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 916 zł 
(dieta), 3 126 zł (handel detaliczny)
W ub. roku zarobił – 48 517 zł 
Oszczędności – 100 000 zł
Dom – 300 mkw. o wartości 460 000 zł
Gospodarstwo rolne – 9,9 ha o wartości 
350 000 zł
Samochód – toyota (1993 r.) o wartości 
20 000 zł, vw T-5 (2004 r.) o wartości 30 
000 zł

Anna Urbanek-Grochala, radna
Wynagrodzenie miesięczne – 13 741 zł 
(usługi medyczne NZOZ „Sanitas”), 345 
zł (umowa-zlecenie ZOZ Łęczyca), 1 122 
zł (dieta)
W ub. roku zarobiła – 182 519 zł
Oszczędności – brak
Mieszkanie komunalne – 70 mkw.
Kredyt – 190 959 zł

Michał Czekalski, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 1 135 zł 
(dieta), 7 301 zł (umowa o pracę)
W ub. roku zarobił – 101 241 zł
Oszczędności – 18 000 zł 
Dom – 220 mkw. o wartości 220 000 zł, 
163 mkw. o wartości 330 000 zł
Gospodarstwo rolne – 1,46 ha i 3,22 ha o 
wartości 130 000 zł
Samochód – peugeot partner (2006 r.) o 
wartości 16 000 zł
Kredyt – hipoteczny 103 551 zł

Sławomir Łuczak, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 233 zł (z 
tytułu pełnienia funkcji sołtysa), dieta – 
brak w oświadczeniu
W ub. roku zarobił – 52 800 zł
Oszczędności – brak
Dom – 127 mkw. o wartości 85 000 zł
Gospodarstwo rolne – 13,69 ha o warto-
ści 320 000 zł
Ciągnik zetor (2006 r.) o wartości 80 000 
zł
Kredyt – na zakup ciągnika 72 000 zł

Paweł Odważny, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 1 168 zł 
(pełnienie obowiązków społecznych i 
obywatelskich), 4 090 zł („Gwardia Życia” 
- usługi medyczne)
W ub. roku zarobił – 63 108 zł
Oszczędności – papiery wartościowe 2 
700 zł
Mieszkanie – 71 mkw. o wartości 180 
000 zł
Samochód – nissan terrano (2002 r.) o 
wartości 20 500 zł
Kredyt – na zakup auta (zadłużenie 7 937 zł)

Tomasz Pietrzak, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 820 zł 
(dieta), 7 100 zł (umowa o pracę)
W ub. roku zarobił – 95 054
Oszczędności – 10 399 zł
Samochód – opel astra (2010 r.) o warto-
ści 34 000 zł
Kredyt – na zakup auta

Henryk Wójcik, radny
Wynagrodzenie miesięczne – 1 168 zł 
(dieta), 2 713 zł (emerytura)
W ub. roku zarobił – 46 578 zł
Oszczędności – 11 403 zł
Mieszkanie – 50 mkw. o wartości 150 
000 zł
Garaż – 18 mkw. o wartości 20 000 zł
Samochód – opel astra (1999 r.) o warto-
ści 8 500 zł

reklama
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Bezpiecznie w mieście nie jest 
– twierdzi większość naszych 
rozmówców. Kilka dni temu na ul. 
ZWM doszło do bójki młodzieży. 
Mieszkańcy osiedla mówią, że 
była to tzw. ustawka. Młodzi 
ludzie okładali się pięściami i 
kopali. 

- Moja siostra mieszka na tym 
osiedlu i dość często się skarży, że 
dochodzi do bójek – mówi  Jadwiga 
Borucka.  

Lokatorzy bloków obawiają się 
chuliganów.

- Młodzież, trudno powiedzieć 
czy z naszego osiedla czy też z 

innych, zbiera się tu i dochodzi do 
szarpaniny, walk. Widocznie mają 
pomiędzy sobą jakieś porachunki. 
Zgłaszamy na policję takie wypadki 
non stop, ale zanim pojawią się ra-
diowozy trochę czasu musi minąć. 
A młodzież wie, co zrobić, aby nie 
dać się złapać – opowiada pan Zdzi-
sław. – Policja jest bezradna.

Agnieszka Ciniewicz, rzecz-
niczka łęczyckiej polic ji, in-
formuje, że nie odnotowano 
zgłoszenia dotyczącego bójki z 
ulicy Z.W.M. Czyżby mieszkańcy 
ulicy zgłaszali wydarzenie na 
inny posterunek? W każdym 
razie policja nie ujęła żadnego z 
chuliganów.

Problem dotyczy całego miasta. 
- Mojego znajomego tak pobito, 

że w szpitalu się znalazł – mówi 
pani Małgorzata. – Drugi ma bark 
złamany, bo zwrócił uwagę grupce 
nastolatków, a w nocy w centrum 
czasem butelki w powietrzu latają. 
Ale policji, gdy coś się poważniej-
szego dzieje, brak. 

- Cały czas słyszymy o nowych 
pobiciach – dodaje pani Justyna. – 
Strach wyjść na miasto. Po godzinie 
20.00 nawet z psem sama nie wyjdę.

- Policja służy 24 godziny na 
dobę. W okresie pierwszego pół-
rocza bieżącego roku średnio w 
tygodniu kierowaliśmy do służby 
31 patroli. Reagujemy na sygnały 
obywateli. Służby pełnimy w 
patrolu pieszym oraz zmotoryzo-
wanym. Na bieżąco analizujemy 
mapę miejsc zagrożonych, stan 
bezpieczeństwa poszczególnych 
rejonów – wyjaśnia asp. A. Ci-
niewicz. 

Mieszkańcy skarżą się, że nie 
widać w mieście pieszych patroli 
policji. 

- Policjanci boją się wyjść z radio-
wozu, gdy podjeżdżają do większej 
grupki. Zwrócą uwagę, spiszą 
nazwiska i odjeżdżają. A cała awan-
tura zaczyna się na nowo – podsu-
mowuje pani Małgorzata. 

(kb)

Bijatyka na osiedlu. Gdzie jest 
policja? - pytają mieszkańcy

ŁĘCZYCA Lokatorzy osiedla boją się chuliganów

Mieszkańcy zazwyczaj widzą policjantów jadących 

radiowozem. Domagają się więcej pieszych patroli

Reporter pyta: Czy w mieście jest bezpiecznie?

Mateusz Sieczka
Z tym bezpieczeństwem jest 
średnio. W dzień jest duży ruch, 
więc jest bezpiecznie, ale noc to 
inna bajka, niestety. Młodzież, 
najczęściej gimnazjalna szuka 
zaczepki. Widocznie czuje się 
bezkarna. Zbierają się w grupki 
po kilka lub nawet kilkadziesiąt 
osób. Policja jeździ w dzień, 
straży miejskiej nie widziałem od 
dawna. Muszą jednak chodzić, 
bo od czasu do czasu da się 
zauważyć blokady na kołach 
samochodów. 

Katarzyna Piszczałkowska
Wychodzimy tylko w dzień, więc 
czuję się bezpiecznie. Wieczorem 
jest mniej przyjemnie. Jeśli już 
muszę wyjść, to nigdy sama. Straż 
miejska często chodzi, policja 
jeździ, ale żadnej ich interwencji 
jeszcze nie widziałam.

Marlena Michalak
Po ostatnich wydarzeniach nie 
czuję się bezpiecznie. Pojawili się 
pseudokibice, wielu więźniów 
wyszło na wolność. Młodocia-
ni wychodzą na ulicę i szukają 
zaczepki. Coraz częściej są agre-
sywne dziewczyny. Chuligani grożą 
nam, nie patrzą czy spaceruje się z 
dzieckiem, czy bez. Policja wpraw-
dzie krąży, ale na wiele sytuacji 
przymykają oczy. Naszym zgłosze-
niom nie chcą wierzyć. Interweniu-
ją wtedy, kiedy nie trzeba. Dużo 
się mówi o bezpieczeństwie, ale to 
takie bezpieczeństwo na pokaz.

Paweł Andrysiak 
Uważam, że straż miejska i policja 
pracują na czwórkę. Nic nie może 
być idealne. Mieszkańcy nie powin-
ni się obawiać, bo jak widać straż 
miejska i policja patrolują miasto 
cały czas. Zwłaszcza w takie dni jak 
dzisiaj (dni targowe) nieustannie 
krążą samochodami.

Angelika Brzezińska
Czuję się raczej bezpiecznie. Ni-
gdy nie spotkało mnie nic złego, 
nie zdarzył się żaden incydent. 
Często widzę patrole straży 
miejskiej i policji. Przynajmniej 
jest ich więcej niż kiedyś. 

Z mieszkańcami rozmawiała: 
Katarzyna Bernacka
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Rolę poczekalni, która w czasie 
remontu budynku dworcowego 
została zamknięta, pełni blasza-
ny kontener. Oczywiście w czasie 
upałów nie sposób w nim prze-
bywać. Temperatura wewnątrz 
jest iście afrykańska. Poza tym 
w kontenerze jest pełno butelek, 
śmieci, niedopałków papierosów. 
Podróżni zatykają nosy przecho-
dząc obok kontenera a co dopiero, 
gdyby musieli w nim przebywać. 
Śmierdzi niemiłosiernie. Myli się 
ten, kto myśli, że to koniec nie-
miłych niespodzianek. Wandale 
bardzo szybko zaakcentowali 
swoją obecność. Tymczasowa 
poczekalnia została zamazana 
bohomazami. Nie oszczędzono 
tablic informacyjnych i ozna-
czeń peronów. Przy blaszaku nie 

można nawet usiąść. Ławki są 
połamane, wokół pełno śmieci. 
Na domiar złego chwasty urosły 
na ponad metr i tylko dopełniają 
ten negatywny obraz. Mamy na-

dzieję, że po zakończeniu re-
montu kolej zainteresuje się też 
swoim zaniedbanym przydwor-
cowym terenem. 

(stop)

Choć do końca lata jest jeszcze 
kilka tygodni, to w miejskim parku 
na drzewach jest już sporo żółtych 
liści. Zeschnięte opadają na parko-
we alejki i można mieć wrażenie, że 
pora roku wcale nie jest letnia. Jaki 
jest powód tak szybkiego usychania 

liści? To szrotówek kasztanowco-
wiaczek, szkodnik, który żeruje też 
na jaworze, klonie i lipie. Po około 10 
latach działania szrotówka drzewo 
całkowicie obumiera. Zwalczanie i 
profilaktyka polega przede wszyst-
kim na szczepieniu drzew i usuwa-
niu oraz utylizacji opadłych liści. 

(stop)

Z piątku na sobotę pod osłoną 
nocy skradziono z podwórka przed-
szkola prowadzonego przez stowa-
rzyszenie Skarb Malucha trampo-
linę wraz ze zjeżdżalnią. Złodzieje 
tej samej nocy próbowali również 
ukraść zjeżdżalnię z ogrodu pobli-
skiej posesji. Najprawdopodobniej 
zostali przez kogoś spłoszeni, bo 
zabawka została porzucona w polu. 

Mieszkańcy zadają sobie pytanie, 
kto mógł wpaść na pomysł, by okra-
dać place zabaw. Policja rozpoczęła 
dochodzenie. 

- Naprawdę trudno mi zrozumieć, że 
można wpaść na pomysł kradzieży z 
przedszkola zabawek – mówi Monika 
Olczak, skarbnik stowarzyszenia pro-
wadzącego przedszkole w Daszynie. - 
Dzieci są teraz bardzo smutne. Pytają co 
się stało. Straty wyceniliśmy na ponad 
tysiąc złotych. Zresztą pieniądze nie są 
najważniejsze. Chodzi o dzieci, które 
mają na podwórku przy przedszkolu 
mniej zabawek. Być może wójt pomoże 
nam w zakupie nowej trampoliny i 

zjeżdżalni. 
W jaki sposób rabusie dostali się 

na przedszkolne podwórko? Po pro-
stu przeskoczyli przez ogrodzenie. 
Musieli być zaopatrzeni w narzędzia, 
bo trampolina i zjeżdżalnia zostały 
rozłożone na mniejsze elementy. Jak 
się dowiedzieliśmy, złodzieje próbo-
wali ukraść także zjeżdżalnię z terenu 

pobliskiej prywatnej posesji. 
- Tak, to prawda – mówi lokatorka 

domu, przy którym jeszcze kilka dni 
temu stała zjeżdżalnia. - Złodzieje mu-
sieli się czegoś przestraszyć, bo porzu-
cili zjeżdżalnię kilkadziesiąt metrów 
dalej w polu. Teraz zjeżdżalnia stoi w 
piwnicy, żeby nie kusiła. Oczywiście 
jak minie trochę czasu, to ponownie 

wy-
s t aw i -
my ją na ze-
wnątrz. Chyba już 
złodzieje nie przyjadą 
do Daszyny. Te kradzieże, 
to naprawdę jakaś dziwna 
historia. W miejscowo-
ści coś takiego zdarzyło 
się pierwszy raz. Oby 
ostatni. 

(stop)

W parku jesień w środku lata

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

dAsZYnA

Jest jeszcze gorzej niż przed remontem

Tymczasowa 
poczekalnia – lepiej 
nie wchodzić do 
środka

Na takich ławkach 
ryzykownie jest 
siedzieć

Przy chodniku 
ogromne chwasty

Nietypowe kradzieże. Złodzieje 
odwiedzili przedszkole

Z podwórka tego 
przedszkola 
złodzieje wynieśli 
w nocy trampolinę i 
zjeżdżalnię

Monika Olczak: - jak można 

okradać dzieci? – pyta 

skarbnik stowarzyszenia 

Skarb Malucha
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ŁĘCZYCA dAsZYnA
W Punkcie Pośrednictwa Pracy 

zarejestrowanych jest 130 osób. 
Znaleźć pracę, choćby tymczasową, 
na terenie Łęczycy i okolic nie jest 
łatwo. Młodzi nie mogą przebierać 
w ofertach, ponieważ nowe nie 
napływają. 

- Dotychczas współpracowały 
z nami 2-3 gospodarstwa rolne. 
Obecnie nie mamy żadnych propo-
zycji prac sezonowych – komentuje 
Aleksandra Kamińska, pośrednik 
pracy. – Podejrzewam, że gospo-
darze korzystają z tych osób, które 
zatrudnili w ubiegłym roku. Niektó-

rzy twierdzą, że dadzą sobie sami 
radę w polu. Zazwyczaj o tej porze 
sypały się ogłoszenia dotyczące 
zbioru bobu, ale póki co cisza.

Zatrudnianie pracowników przez 
PPP jest o tyle korzystniejsze, że 
przychodzą tu ludzie, którzy na-
prawdę chcą pracować.  Najlepszym 
tego przykładem jest zainteresowa-
nie pracą w Corning Cable Systems, 
firmie zajmującej się m.in. produkcją 
kabli światłowodowych, z którą PPP 
współpracuje od niedawna. Ochot-
ników nie odstrasza nawet praca 
w trybie trzyzmianowym i daleka 
lokalizacja firmy w Strykowie.

Tekst i fot. (kb)

W środę pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych z Krośniewic zapar-
kowali śmieciarkę przed sklepem i 
poszli na zakupy. Kilkadziesiąt metrów 
dalej nieczystości wysypywały się z 
kontenera. Fetor był wyczuwalny już z 
daleka. Niestety, śmieci nie zostały 
uprzątnięte. 

Problem z wywozem nie-
czystości nie ominął także 
Daszyny. Naprzeciwko 
parku spory kontener 
został już całkowicie za-
pełniony. Dlatego śmieci 
w workach mieszkańcy 
ustawiają obok kontene-
ra. Jest ich coraz więcej. 

- Odkąd prowadzę 
sklep, to jeszcze nie wi-
działem tutaj tylu śmieci – 
usłyszeliśmy od przedsiębiorcy.

Inni mieszkańcy wypowiadają 
się w podobnym tonie. Są zdziwieni, 
że ZUK nie wywozi odpadów. Gdy do 
Daszyny przyjechała śmieciarka, wielu 
myślało, że nareszcie śmieci zostaną 
zabrane. Nic z tego. 

Zakład Usług Komunalnych zapar-
kował pojazd przed sklepem spożyw-
czym. Pracownicy zrobili zakupy a na-
stępnie jak gdyby nigdy nic przejechali 
obok zapełnionego kontenera. 

- To skandal. Przecież widzieli, że 

śmieci 
trzeba 

z a b r a ć 
– grzmią 

mieszkańcy. 
Próbowaliśmy 

porozmawiać z prezesem krośniewic-
kiego ZUK. 

- Proszę przesłać pytania mejlem – 
usłyszeliśmy. 

Być może pan prezes ma już dość 
rozmów na tematy śmieciowe. Szkoda, 
że od razu nie udzielił nam odpowie-
dzi. 

Zadzwoniliśmy do wójta. 
- Jestem zaskoczony – mówi Zbi-

gniew Wojtera. - Muszę sprawdzić 
harmonogram dot. wywozu odpadów 
komunalnych. Być może akurat w tym 
dniu ZUK był zobowiązany odebrać 
tylko odpady segregowane. Nie zmie-
nia to oczywiście faktu, że kontener 
nie powinien być przepełniony, bo 
przecież minęło już sporo czasu od 1 
lipca, czyli dnia wejścia w życie ustawy 
śmieciowej. Porozmawiam z prezesem 
ZUK w tej sprawie. 

Oby tylko prezes zechciał rozmawiać 
z wójtem. Mieszkańcy liczą na szybkie 
załatwienie problemu i ekspresowe 
usunięcie góry śmieci. 

Tekst i fot. (stop)

Ręce do pracy są, tylko 
ofert brak

Mieszkańcy są zbulwersowani
Przyjechali na zakupy, śmieci wciąż leżą

Specjaliści z 
Krośniewic nie 
zainteresowali 
się tym 
kontenerem. Być 
może uważają, że 
śmieci wcale nie 
jest jeszcze tak 
dużo...

Pracownicy 
ZUK 
zatrzymali się 
na zakupy

O krok od tragedii. Pożar na Kaliskiej
ŁĘCZYCA

Dwukrotnie strażacy musieli 
gasić ogień w opuszczonej, zrujno-
wanej kamienicy, którą upodobali 
sobie bezdomni. Okoliczni lokatorzy 
obawiają się takiego sąsiedztwa. 
Mają nadzieję, że bezdomni zosta-
ną przewiezieni do odpowiednich 
placówek. 

Łęczycanie po raz kolejny stali się 
świadkami nieodpowiedzialności. 
Czyjej? Pijących w pustostanie alko-
hol czy służb, które na to pozwalają? 
Ostrzegawcza taśma zagradzająca 
wejście na teren już na drugi dzień 
została zerwana.

Z relacji świadka wynika, że w 

budynku, w którym zaprószono ogień 
urzędowali wcześniej mężczyźni 
spożywający alkohol. Jeden z nich naj-
wyraźniej przeholował z procentami 
i kompani odstawili go na chodnik 
przed budynkiem. Niedługo potem 
zjawiła się karetka, która zabrała nie-
trzeźwego. Tymczasem pu stost a n 
wypełnił dym, po-
wstały w wyniku 
tlenia się śmieci. 
Powiadomiono 
straż pożarną. 
Źródło zagroże-
nia ugaszono i 
zabezpieczono, 
jednak nie na 
długo… Wi-

dziano dwóch mężczyzn, którzy 
weszli do budynku i prawdopodobnie 
podpalili znajdujące się wewnątrz koł-
dry. Ponownie powiadomiono straż 
pożarną oraz policję. 

Baliśmy się, żeby i na nasz sklep 
ogień nie przeszedł – komentuje 
zdarzenie pracująca w sąsiadującym 
budynku sprzedawczyni. – Kiedyś 

zgłosiliśmy, że przycho-
dzą tu różni 
ludzie, to był 
spokój przez 
jakiś czas. 

Gdzie znajdu-
je się właściciel 
budynku, od-
powiedzialny za 
taki stan rzeczy? 

Według naszych 
informacji biznes-
men, który kupił 
rozpadającą się już 
kamienicę, jest obco-
krajowcem i mieszka 
w Ozorkowie. 

- To opuszczony 
budynek. Schodzą się 
tu wszyscy, m.in. bez-
domni, alkoholicy, ale 

też i młodzież. Piją, palą, ćpają, nie 
wiadomo, co jeszcze tam robią – opi-
suje jedna z lokatorek ulicy Kaliskiej. – 
Należałoby coś z tym zrobić, ogrodzić 
lub zamknąć, tak jak ten budynek po 
stacji kolejowej przy torach – dodaje. 

Tomasz Olczyk, komendant SM 
w Łęczycy twierdzi, że już wcześniej 
kontaktował się z właścicielem działki 

i prosił o jej zabezpieczenie, niestety, 
bezskutecznie: 

- Skontaktowałem się teraz z firmą, 
która ma uporządkować i zabezpie-
czyć teren. Podobno ma tu coś po-
wstać – słyszymy od szefa strażników 
miejskich.

Mieszkańcy ulicy zapewne zasta-
nawiają się czy można było uniknąć 
pożaru? Komendant SM twierdzi, że 
teren jest systematycznie patrolowany 
przez strażników. Mieszkańcy sugerują, 
aby zaglądać w takie miejsca wieczora-
mi albo w weekendy. 5 – osobowa straż 
miejska nie jest w stanie kontrolować 
wszystkich tego typu budynków, 
zwłaszcza w weekendy, kiedy nie 
pracuje. Natomiast policja, pomimo, że 
na ulicach radiowozów pełno, rzadko 

kiedy – zdaniem naszych rozmówców 
– interesuje się bezdomnymi. 

(kb), 
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Na Kaliskiej 
strażacy gasili 
pustostan, który 
upodobali sobie 
bezdomni

Koledzy wynieśli 
pijanego ze 
zrujnowanej 
kamienicy

Na miejsce 
przyjechali 
medycy
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Jeżeli babcia wyjedzie na wakacje, 
niania się rozchoruje a szef 
nie daje urlopu, nudzące się w 
domu dziecko można zostawić 
w dyżurującym podczas wakacji 
przedszkolu. Wprawdzie zapisy na 
zajęcia już się skończyły, ale istnieje 
możliwość przyjęcia dziecka na 
dyżur w przypadku wolnych miejsc.
- Obecnie mamy 24 dzieci 
zapisanych na zajęcia. Dzisiaj 
jest tylko 10 – mówi Katarzyna 
Wojtera, dyrektor przedszkola nr 
4. – Dzieci się nie nudzą i bawią na 
osiedlowych placach zabaw. 
Opłata za pobyt jest niewielka 
(2,40 zł/h), a oferta atrakcyjna. 
Dzieci poznają kolegów i 
koleżanki z innych przedszkoli, 
bawią się na ogrodzonym placu 
zabaw, w salach rozwijają swoje 
umiejętności plastyczne, ćwiczą 
koordynacje podczas zajęć 
muzyczno – ruchowych oraz 
przenoszą się w świat własnej 
wyobraźni przeobrażając się 
np. w piratów. Nad szalonymi 
pomysłami młodych główek 
czuwa wykwalifikowany i zawsze 
uśmiechnięty personel.
O takim spędzaniu wakacji 
wypowiadają się w superlatywach 
sami podopieczni:
Wiktor: Najbardziej lubię bawić 
się w ogródku, bo można w nim 
biegać i udawać żabki. 
Szymek: Bawię się klockami. To 
moja ulubiona zabawa. Robię 
wielkie budowle. Lubię też 
bawić się ogródku, zwłaszcza 
na zjeżdżalni i huśtawce. W 
piaskownicy też – robię tam 
dinozaury.
Weronika (prezentuje swoje 
liczne rysunki): Dużo rysuję, 
tu odrysowałam rączki i 
pomalowałam paznokcie na różne 
kolory, bo to ładnie wygląda jak są 
takie kolorowe. A tutaj są flamingi. 
A tu konie, bo bardzo lubię jeździć. 
Lubię też biegać i bawić się w 
chowanego z Gabrysią, Wiktorią i 
Jasiem.  
Od 22 lipca do 9 sierpnia 
dyżurować będzie przedszkole nr 
1, natomiast od 12 sierpnia do 30 
sierpnia wakacyjny dyżur będzie w 
przedszkolu nr 2.

Tekst i fot. (kb)

Wa k a c j e  w  p e ł n i ,  w i ę c 
uczniowie i ich rodzice nie 
powinni martwić się o pod-
ręczniki do szkoły. Nic bar-
dziej mylnego! Otóż, pierw-
sze książkowe rabaty już za 
nami…

Niestety, ceny podręczników 
nie maleją i stają się zmorą za-
troskanych rodziców. Wpraw-
dzie listy szkolnych zestawów 
podawane są przez szkoły z 
wyprzedzeniem, tak aby ro-
dzice mogli na nich zaoszczę-
dzić i przede wszystkim zała-
pać się na pierwsze czerwcowe 
promo c je,  a le  n ie  k a żdego 
stać na tak duży jednorazowy 
wydatek. Postulaty rodziców 
dot yczące obniżki cen pod-
ręczników lub przynajmniej 
możl iwośc i  ic h  od kupu od 
sta rszych roczn i ków wciąż 
są marzeniem. Uczniowie nie 
mogą użytkować tych samych 
książek, ponieważ wydawcy 
nierzadko łączą podręczniki z 
ćwiczeniami, a z takiego uzu-
pełnionego bryku skorzystać 
już nie wolno.

- Część podręczników moż-
na kupić taniej od starszych 
uczniów, ale trzeba liczyć się z 
tym, że książki ulegają często 
wznowieniu i mogą się różnić. 
W tym roku najwięcej zapłacą 
uczniowie, wybierający się do 
klas piątych szkół podstawo-
wych oraz drugich l iceum i 
technikum – wyjaśnia sprze-
dawczyni łęczyckiej księgarni.

Większe wydatki związane 
są ze zmianami w podstawie 
p r o g r a mowe j  t yc h ż e  k l a s . 
Przykładowo za nowy kom-
plet podręczników dla piąto-
klasisty zapłacimy ok 500 zł. 
W n iewiele lepsze j  sytuac ji 
znajdują się rodzice posyłający 

do szkoły swoje dzieci po raz 
pierwszy. Pomijając wydatek 
na tzw. wyprawkę, za same 
pod rę c z n i k i  t rz eba  b ęd z ie 
zapłacić 261,90 zł. Do tego na-
leży doliczyć książki do nauki 
języków obcych (około 65 zł) i 
religii (30 zł). 

Istnieje możliwość ubiegania 
się o refundacje kosztów zaku-
pu podręczników szkolnych w 
ramach rządowego programu 
pomocy dzieciom „Wyprawka 
szkolna”. Z programu mogą 
skorzystać rodziny, których 
dochód na osobę nie przekra-
cza ok reślonego prog u (wg 
nowych ustaleń: 456 zł) oraz 
rodzi ny wielodziet ne (z  co 
najmniej trojgiem dzieci) lub 

z dziećmi niepełnosprawny-
mi. Dodatkowo dla rodziców 
uczniów klas pierwszych szkół 
p o d s t awow yc h  ut r z y m a no 
zwięk szony do 539 z ł  próg 
dochodów na członka rodziny 
pozwalający na ot rzymanie 
zwrotu kosztów zakupu pod-
ręczników. 

D o f i n a n s owa n i e  z a k up u 
podręczn ików w roku 2013 
b ę d z ie  w y n o s ić  m . i n . :  d l a 
uczn iów k las I  –  III  szkoły 
podstawowej  do kwot y 225 
zł; dla uczniów klas V szkoły 
podstawowej – do 325 zł; dla 
uczniów klasy II zasadniczej 
szkoły zawodowej – do 390 
zł; dla uczniów klas II liceum 
i technikum – 445 zł. Innym 
kryteriom podlegają ucznio-
wie niepełnosprawni. W za-
leżności od stopnia niepełno-
sprawności i poziomu edukacji 
ich rodzice mogą ubiegać się o 
zwrot kosztów nawet do 770 zł. 

Aby ot rz y mać ref u ndac ję 
należy złożyć wniosek wraz z 
uzasadnieniem do dyrektora 
szkoły oraz posiadać dowód 
zakupu podręczników, czy-
l i  fakt u rę VAT w ystawioną 

imiennie na ucznia, rodzica, 
prawnego opiekuna lub rodzi-
ca zastępczego, a także rachu-
nek, paragon lub oświadczenie 
o zakupie podręczników.

(kb)

Wakacje w 
przedszkolu 
ŁĘCZYCAŁĘCZYCA

reklama

Płacz i płać za podręczniki
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
W tym tygodniu do prokuratury 

trafi zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
zarządzających spółdzielnią inwali-
dów „Tęcza”. Jakie zarzuty stawiają 
swoim pracodawcom niektórzy pra-
cownicy? W „Tęczy” dochodzić ma 
do oszustw finansowych, głównie 
przy wypłatach pożyczek i pensji. 
O rzekomych nieprawidłowościach 
mówi Krystyna Bechcińska, która 
w tej sprawie przyszła do naszej 
redakcji. 

W spółdzielni „Tęcza” zatrud-
nionych jest w tej chwili ponad sto 
osób. Znaczna część pracowników 
to członkowie spółdzielni, którzy 
powinni mieć realny wpływ na to, 
co dzieje się w ich zakładzie. Zdaniem 
K. Bechcińskiej zasady spółdzielczo-
ści są łamane a ludzie, szczególnie 
niepełnosprawni, wykorzy-
stywani. 

- Wiem co mówię, 
znam dobrze zasa-
dy jakie są w „Tęczy”. 
Z tym zakładem je-
stem związana 
już wiele lat. 
Poznałam 
nieuczci-

wość zarządu i sposoby dzięki któ-
rym pieniądze są zabierane  pra-
cującym ludziom – słyszymy od 
Krystyny Bechcińskiej. 

Czytelniczka przyszła do redak-

cji z wieloma 
p i s m a m i , 
j a k  s a m a 
powiedziała 
– dowodami 

w sprawie 
na nieuczci-

we praktyki 
pracodawcy. 
Wśród nich 
są  m.i n . 

k w it y 

wypłat pieniędzy z pożyczek z za-
kładowego funduszu rehabilitacji. 

- Gdy o tym mówię, to niektórzy 
moi znajomi łapią się za głowę. Po 
prostu nie mogą w to uwierzyć. Cały 
ten szwindel polega na tym, że za-
rząd wręcz nakazuje branie pożyczek 
a pieniądze zamiast do pracowników, 
trafiają na zakładowe cele. „Tęcza” ma 
ogromne problemy finansowe i w ten 
sposób łatają dziury. Pracownik, któ-
ry we wniosku wskazuje na co bierze 
pieniądze, idzie do kasy i podpisuje 
kwit, że otrzymał pieniądze. Musi w 
ten sposób robić, bo boi się, że gdyby 
postąpił inaczej, to straciłby robotę. 
Pieniądzmi przyznanymi przez 
PFRON obraca zakład.

Krystyna Bechcińska w redakcji po-
kazała kilka kwitów z zakładowej kasy. 

- Proszę spojrzeć. Otrzymałam 
pożyczkę na sumę 4 tys. złotych i od 
razu z tej kwoty musiałam wpłacić 
połowę na udziały członkowskie. 
A przecież wcześniej wpłaciłam 
udziały w kwocie 6 tys. złotych. To nie 
wszystko, pobierane są też od nas da-
rowizny. Z pensji zabierane są później 
pieniądze, a to na spłatę darowizn, 
a to na pożyczki i udziały. Gdy ktoś 
odchodzi z zakładu, to latami czeka 
na wypłatę dywidend. Nie wspomnę, 
że pensje nie są wypłacane w termi-
nie – twierdzi nasza Czytelniczka.

K. Bechcińska zapewnia, że nie 
jest osamotniona. Twierdzi, że gdy 
dojdzie do procesu – a bardzo na to 
liczy – przeciw pracodawcy świad-
czyć będzie wiele osób. 

- Zobaczymy, kto ma rację. Teraz 
ludzie przestali się już bać. Ich nie-
zadowolenie jest ogromne. W sądzie 
na pewno udowodnimy, że jesteśmy 
okradani i oszukiwani – mówi 
przywódczyni zbuntowanej załogi 
spółdzielni inwalidów „Tęcza”. 

(stop)

W sklepach, które odwiedzi-
liśmy, panował niemały ruch. 
Promocje sięgają nawet 50 % i 
przyciągają klientów. 

Letnie wyprzedaże

Okradają nas – twierdzi Krystyna Bechcińska
Oto oficjalny komentarz zarządu Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” i 
przedstawiciela Rady Nadzorczej
„Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” ZPCH działa zgodnie ze wszystkimi 
wymaganymi przepisami. To absurd, że padają stwierdzenia, iż rzekomo 
okradamy pracowników.  Pracownicy, którzy zwrócili się z wnioskiem o 
pożyczkę i spełnili określone warunki, pożyczkę otrzymali i odbiór pie-
niędzy potwierdzali własnoręcznym podpisem otrzymując dokument 
kw.  Już kilka lat temu podobna sprawa była sprawdzana przez policję, 
przesłuchano wtedy większość pracowników spółdzielni. Z powodu nie 
znalezienia w działaniach spółdzielni w tym zakresie uchybień nastąpiło 
umorzenie na etapie dochodzenia.
Po kilku latach  ten temat jest ponownie nagłaśniany, bo spółdzielnia  
domaga się zwrotu  zaciągniętych pożyczek (np. przez osoby z którymi 
jest rozwiązana umowa o pracę) . Jeżeli nadal będą tego typu pomó-
wienia spółdzielni, będziemy wspólnie z radą nadzorczą występowali 
na drogę sądową”.

Krystyna Bechcińska przyszła do redakcji z wieloma 
pismami. - Ostatnio chciałam wziąć pożyczkę na 2,4 tys. 
zł – mówi pani Krystyna. - Odmówiono mi. Usłyszałam, że 
mogę wziąć pożyczkę na 3,5 tys. zł, ale pieniądze i tak będą 
przeznaczone na zakładowe cele. Oczywiście, nie zgodziłam 
się na to...

Niedawno ze 
stanowiskiem prezesa 
pożegnał się Eugeniusz 
Stańczyk. Gdy kilka 
miesięcy temu z nim 
rozmawialiśmy, miał 
jeszcze zadowoloną minę. 
Wierzył, że spółdzielnia 
wyjdzie na prostą

-  Najczęśc ie j  sprzedajemy 
zwiewne bluzeczki i t-shirty 
– mówi Katarzyna Strzyżew-
ska,  właścicielka jednego ze 
sklepów. – Ostatnio powodze-
niem cieszą się także kolorowe 
spodnie i spodenki. 

Moda jest zmienna. Okazuje 
się jednak, że klientki nie pod-
dają się jedynie współczesnym 
trendom. Wolą kreować własny, 
niepowtarzalny styl.

- Przychodzą do nas różne 
k l ientk i.  Część z n ich kom-
pletuje swoją garderobę bar-
dzo długo, inne robią zakupy 
spontanicznie. Niezależnie od 
wieku, jedne panie preferują 
styl bardziej klasyczny, inne 
stawiają na wygodę – dodaje 
sprzedawczyni. 

Tekst i fot. (kb)
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Jarmark w cieniu tumskiej kolegiaty
Kolorowe stragany jak co roku przyciągnęły parafian tumskiej kolegiaty oraz okolicznych mieszkańców. Pod murami słynnej Archikolegiaty NMP 
i św. Aleksego odbyła się uroczystość na cześć patrona kościoła. Przybyłe na odpust całe rodziny wspólnie spędzały czas przy straganach, 
dźwiękach muzyki i huku petard. Najmłodsi z zacięciem negocjowali zakup nowych zabawek, a i dorośli nie rezygnowali z pamiątek. Wielu zajadało 
się tradycyjnymi jarmarkowymi obwarzankami. 

Katarzyna Bernacka

Każdy 
znalazł swój 

ulubiony 
przysmak

Kufel dla mądrych piwoszy

 Na jarmark przyszły całe rodziny

Kolorowe 
stragany

Amatorki waty cukrowej Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnych 

obwarzanków

Mali lodożercy
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Jarmark w cieniu tumskiej kolegiaty

Regionalny akcent

 Balony miały wzięcie

 Wybór zabawki łatwy nie jest
Kramy 
uginały się od towaru

Własne 
cztery 
kółka

 Militarna oferta

Odpust odbył 
się przy 
kolegiacie
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 45: Kradzione nie tuczy.

rOzmaitOści

UŚMIECHNIJ SIĘ
Korytarzem biurowca idzie żona 
dyrektora firmy z olbrzymim tortem. 
Pracownicy witając ją, pytają:
– To dla męża?
– Nie, dla jego sekretarki.
– A co ma? Imieniny, urodziny?
– Nie, stanowczo za dobrą figurę. 

* * *
Na przystanku autobusowym stoi gazeciarz i krzyczy:
- Sensacja, sensacja! W naszym mieście już 56 ofiar!!!
Zaciekawiony przechodzień kupuje od niego gazetę.
Po chwili sprzedawca wrzeszczy:
- Sensacja, sensacja! W naszym mieście już 57 ofiar!!! 

* * *
- Czemu łowisz ryby na ser, a nie na robaki? - pyta Fra-
nek Kowalskiego.
- Bo jak ryba weźmie, mam na kolację rybę, a jak nie 
weźmie, to mam ser. 

* * *
Fąfara wraca do domu pijany. Żona wrzeszczy:
- Codziennie wieczorem wracasz pijany!
- Jesteś niesprawiedliwa! Ciągle ganisz mnie za to, że 
przychodzę do domu pijany, a jeszcze nigdy nie pochwa-
liłaś mnie za to, że wychodzę trzeźwy! 

* * *
Kobieta w kwiecie wieku staje przed lustrem i mówi do 
męża.
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te włosy takie 
jakieś nijakie... Zbrzydłam. Powiedz mi, kochanie, coś 
miłego!
- Wzrok masz dalej dobry! 

* * *
Przychodzi facet do lekarza laryngologa i mówi:
– Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem ćmą.
– Ale to nie do mnie – wzrusza ramionami lekarz. – Trze-
ba było pójść do psychiatry.
– Może i trzeba było, ale poszedłem tam, gdzie się 
świeciło. 

Zupa z dyni 
z makaronem
Składniki 
Makaron nitki - 1 paczka 
dynia - ok. 1 kg 
cebula - 2 średnie szt. 
kapary z zalewy - 1 łyżka 
płatki chilli - pół łyżeczki 
olej - 3 łyżki 
słodka śmietanka - 
100ml 
woda 
sól do smaku 
 
Przygotowanie 
Makaron musimy ugotować w osolonej wodzie, a następ-
nie zahartować w zimnej i odcedzić. Dynię i cebulę obiera-
my, kroimy w średnią kostkę i podsmaży na oleju na złoty 
kolor. Następnie podlewamy wodą, tak, żeby przykryła ona 
dynię, dodajemy płatki chilli, sól do smaku i gotujemy do 
miękkości, uważając przy tym żeby dynia się nie rozgo-
towała. Połowę zupy miksujemy ze słodką śmietanką i 
łączymy z pozostałą częścią. Na koniec dodajemy kapary i 
gotujemy. Podawać z makaronem nitki. 

Myśliwska kieszeń
Składniki 
surowy boczek chudy (ze skórką) - 1 1/2 kg 
suszone śliwki (bez pestek) - 20-25 szt. 
duże winne jabłko - 1 szt. 
sok z cytryny 
sos sojowy - 2 łyżki 
sól 
pieprz 
cukier 
imbir, mielony 
smalec - 1 łyżka 
 
Przygotowanie 

Pieczony boczek 
po szwedzku 
Opłukany i osuszony 
boczek natrzyj solą, 
pieprzem, imbirem 
i sosem sojowym, 
po czym odstaw na godzinę w 
chłodne miejsce. Śliwki umyj, przelej wrzątkiem i osącz. 
Obrane jabłko potnij na kawałki, skrop sokiem z cytryny i 
posyp cukrem. Ostrym nożem natnij boczek wzdłuż, nie 
przecinając go do końca. W tak przygotowaną kieszeń 
włóż wymieszane ze śliwkami jabłko i zaszyj przecięcie.  

Piecz na ruszcie lub w piekarniku w wysmarowanej smal-
cem formie, od czasu do czasu skrapiając wodą, a później 
polewając wytworzonym sosem. 

Deser czekoladowy
Składniki 
banany - 4 szt. 
masło - 1 łyżka 

sok z cytryny - 1 
łyżka 
czekolada starta 
gorzka - 1 szklan-
ka 
 
Przygotowanie 
Obrane ze skórki 
banany przekroić wzdłuż na pół, lekko 
skropić sokiem z cytryny, krótko przesmażyć na stopio-
nym maśle i ułożyć na półmisku. W rondelku rozpuścić 
czekoladę. Banany posmarować czekoladą, a po przesty-
gnięciu wstawić do lodówki na 1-2 godziny. Podawać 
mocno ochłodzone. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Żeby jajecznica nie była sucha, dodaję tyle łyżek wody ile 
jajek wbijam na patelnię
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Repertuar kina KDK

Festiwal odbędzie się w dniach 28 lipca do 1 września. 
Festiwal zagości w Kutnie po raz czwarty. Miłym dla Orga-
nizatorów jest coraz większe zainteresowanie spotkaniami 
z muzyką klasyczną. Plan tegorocznego Festiwalu obejmuje 
15 przedsięwzięć artystycznych. Są to przede wszystkim 
koncerty kameralne, bardzo zróżnicowane w propozycjach 
repertuarowych. Imprezy, które towarzyszą Festiwalowi 
to jubileuszowe V Międzynarodowe Warsztaty Wokalne, 
spotkanie 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 

Oferta nasza może być tak ciekawa i różnorodna dzięki 
zgodnej i twórczej współpracy Organizatorów z Władzami 
Miasta, wszystkimi znaczącymi instytucjami kultury w mie-
ście i sponsorami.

Największym wydarzeniem tegorocznego Festiwalu będzie 
koncert Orkiestry Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosław-
skiego w Łomży pod batutą jej dyrektora naczelnego i 
artystycznego J. M. Zarzyckiego (24.08.).
W związku z ogłoszeniem roku 2013 - rokiem Witolda Luto-
sławskiego - proponujemy koncert poświęcony mało znanej 
dziedzinie twórczości tego kompozytora - piosence... (14.08). 
Koncert plenerowy „W piękny letni wieczór”, Muzeum Re-
gionalne, Plac Piłsudskiego (28.07) 
Spotkanie z Gwiazdą „Polska Królowa Nocy Zdzisława Do-
nat”, Hotel Rondo (01.08) 
Koncert kameralny „Muzyka niesie nadzieję”, Kościół św. 
Stanisława, Łąkoszyn (03.08) 
Koncert kameralny „Śpiewamy sercem całym”, Kościół św. 
Jana Chrzciciela (04.08) 
Koncert pieśni „Od Schuberta do Szymanowskiego”, Cen-
trum Teatru, Muzyki i Tańca (07.08) 
Artystyczna oprawa Mszy Świętej Odpustowej i Koncert 
muzyki sakralnej, Kościół św. Wawrzyńca (10.08) 
Koncert plenerowy „Spotkanie z opera i operetka - Młode 
talenty”, Muzeum Regionalne, Plac Piłsudskiego (11.08) 
Koncert piosenek „Witold Lutosławski jakiego nie znamy”, 
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca (14.08) 
Artystyczna oprawa Mszy Świętej oraz Koncert kameralny, 
Strzelce, Kościół Świętej Trójcy (15.08) 
Koncert plenerowy „Zaczarowany świat operetki”, Centrum 
Teatru, Muzyki i Tańca (17.08) 
Koncert “Duety sakralne”, Kościół św. Wawrzyńca (18.08) 
Koncert kameralny „Wiednia czar”, P S M (21.08) 
Zakończenie Festiwalu, ”Koncert Letnia Serenada”, K D K 
(24.08) 
Artystyczna oprawa Mszy Świętej oraz Koncert kameralny 
„Z muzyką polską w tle”, Kościół św. Michała Archanioła, 
Woźniaków (19.08) 
 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 
V Międzynarodowe Warsztaty Wokalne (30.07.-12.08) 
Siemienice, Koncert kameralny „Muzyka w pałacowych 
wnętrzach” (09.08.) 

IV Letni Festiwal 
Muzyczny

W sobotę o godzinie 16 w sali wystawowej Domu Kultury w 
Łęczycy odbyło się otwarcie wystawy malarstwa tworzącego 

na emigracji, zmarłego niedawno Tadeusza Troczyńskiego, 
łęczycanina z pochodzenia. Prace artysty można oglądać do 

30 sierpnia w godzinach 9-17.

Wystawa malarstwa 
Tadeusza 

Troczyńskiego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja 
Rataja w Mieczysławowie k/ Kutna organizuje bezpłatny kurs 

kwalifikacyjny zawodowy:
 

„ Prowadzenie produkcji rolniczej”.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele  
od 13 września 2013 r do 28 czerwca 2014 r. 

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym, dającym kwali-
fikacje rolnicze.

Zapisy w sekretariacie szkoły, tel. 24 254 20 85
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania  na stronie:   

www.mieczyslawow.pl

ZAPROSZENIE

Wielkie wesele
Don i Ellie to rozwiedziona para, która bierze 
udział w weselu swojego adoptowanego syna. 
Okazuje się, że czeka ich niełatwe zadanie. Ze 
względu na goœcia honorowego - rodzoną 
matkę pana młodego muszą udawać, że wciąż są 
małżeństwem.

Uniwersytet potworny
Historia początku przyjaźni między Jamesem P. 
Sullivanem i Mikiem Wazowskim, którzy razem 
uczestniczyli w zajęciach Uniwersytetu Potwor-
nego

1000 lat po Ziemi 
Tysiąc lat po globalnej katastrofie statek generała 
Raige’a i jego syna rozbija się na Ziemi. Chłopiec 
będzie musiał samotnie stawiæ czoła dzikiej 
planecie.

Jeździec znikąd
Stróż prawa na Dzikim Zachodzie zakłada maskę 
i z pomocą Indianina pragnie pomœciæ œmieræ 
towarzyszy

PACIFIC RIM 3D 
Ziemia zostaje zaatakowana przez potężne 
monstra, które niszczą wszystko na swojej 
drodze. Ostatnią deską ratunku dla ludzkoœci 
są gigantyczne roboty sterowane przez ludzi, bo 
tylko one są zdolne zabić bestie. reż.: Guillermo 
del Toro (Labirynt Fauna, Hellboy)

22 lipca 2013, poniedziałek
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.

23 lipca 2013, wtorek
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.

24 lipca 2013, środa
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.

26 lipca 2013, piątek
Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  19:45
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
PACIFIC RIM 3D
Godzina:  22:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  131 min.

27 lipca 2013, sobota
Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  19:45
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

PACIFIC RIM 3D
Godzina:  22:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  131 min.

28 lipca 2013, niedziela 
Jeździec znikąd
Godzina: 17:00
Gatunek: przygodowy
Czas trwania: 149 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  19:45
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
PACIFIC RIM 3D
Godzina:  22:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  131 min.
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Po wakacjach w przedszkolu 
specjalnym, wchodzącym w skład 
Zespołu Placówek Edukacyjno 
- Wychowawczych przy ul. Kali-
skiej 13, zostanie utworzona nowa 
grupa dla dzieci z autyzmem. Gru-
pa ta będzie działała w oparciu o 
przygotowany projekt pn. „Mały 
człowiek – wielkie nadzieje na 
lepszą przyszłość”, współfinanso-
wany przez Unię Europejską, w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego projekto-
dawcą jest powiat łęczycki, zaś 
realizatorem Zespół Placówek 
Edukacyjno – Wychowawczych  
w Łęczycy. Grupę docelową sta-
nowić będzie czworo dzieci z au-
tyzmem z terenu powiatu, wspar-
ciem w ramach projektu objęci 

zostaną również rodzice dzieci. W 
przedszkolu będzie realizowana 
podstawa programowa wycho-
wania przedszkolnego , ponadto 
dzieci będą objęte intensywną 
terapią logopedyczną, psycho-
logiczną, pedagogiczną, a także 
uczestniczyć będą w zajęciach w 
pracowni „doświadczania świata 
i integracji sensorycznej”. 

- Autyzm u dzieci wymaga 
szczególnej troski i zaangażo-
wania wielu dorosłych osób, nie 
tylko rodziców. Rzecz jasna to 
na nich spoczywa obowiązek 
jak najlepszego przygotowania 
dziecka do dorosłego życia, jed-
nak najlepsze efekty daje wspól-
na terapia prowadzona przez 
profesjonalnych specjalistów. 
Stąd pomysł powołania nowej 
grupy dla dzieci z autyzmem w 

naszej placówce – wyjaśnia Jerzy 
Szymczak, dyrektor ZPE –W w 
Łęczycy. - Głównym zadaniem 
działalności tej grupy będzie 
wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci, poprzez optymalne 
kształtowanie sfer rozwojowych,  
a w szczególności w zakresie 
budowania relacji interpersonal-
nych oraz umiejętności komuni-
kacyjnych dzieci.

Warto dodać, że w ZPE- W w Łęczy-
cy już trzeci rok działa jedyne przed-
szkole specjalne w naszym mieście.  
-Cieszę się, że Martynka codziennie 
wraca szczęśliwa z przedszkola. 
Indywidualne podejście nauczycieli 
do dziecka, sprawiło, że córka naby-
ła nowe umiejętności i jest bardziej 
samodzielna - mówi Ewa Doliwa – 
Otrębska, mama 4 letniej Martynki.

(just)

Nowe przedszkole dla dzieci z autyzmem
ŁĘCZYCA
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Jedyny taki w Polsce  
– przysmak Boruty

GM. ŁĘCZYCA
Od wielu lat powiat łęczycki 

może poszczycić się produktami 
przygotowywanymi na bazie 
tradycji i natury. Wypiekane w 
Zawadzie w tradycyjny sposób 
w piecu glinianym chleby, bułki, 
a nawet ciasta przyciągają coraz 
bardziej świadomych konsu-
mentów, wyznających maksymę 
„jesteś tym, co jesz”. Efekty pracy 
rodzinnego interesu państwa 
Maniaków są nieocenione. Nie 
tylko przetarli szlak przyszłym 
debiutantom potraw regional-
nych, ale też jako pierwsi zwrócili 
uwagę na to, co najważniejsze – 
tradycję i kulinarne dziedzictwo 
kulturowe. 

Prawdziwą sławę przyniósł ro-
dzinnemu interesowi przysmak 
diabła Boruty –  jedyny taki chleb 
w Polsce. Stanowi wizytówkę 
naszego regionu. Robi się go na 
zamówienia i specjalne okazje. 
Wystawiany podczas łęczyckiego 
turnieju rycerskiego znika raz 
dwa. Jego receptura owiana jest 
tajemnicą, ma ponad sto lat i jest 
przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Jest diabelnie smaczny 
i kusi jak prawdziwy diabeł. Ma 
specyficzny smak a znajduje się w 
nim wszystko, co szlachcic Boruta 
do niego dorzuci.

Wszystkie wypieki pochodzące 
z piekarni powstają w stu procen-
tach naturalnie. Cały proces trwa 
około trzech dni, więc zamówienia 

muszą być zbierane z wyprzedze-
niem. Chleb nie psuje się tak jak 
te, które są oferowane w zwykłych 
sklepach. Może wyschnąć po 
dłuższym czasie, ale nie spleśnieje 
– zapewniają właściciele. Zaletą 
takiego pieczywa jest brak w nim 
chemii, dlatego mogą go jeść osoby 
z dolegliwościami żołądkowymi 
oraz diabetycy. 

- Na brak klientów nie narzeka-
my. Nasze produkty zamawiają 
sklepy ze zdrową żywnością. 
Mamy stałych odbiorców, również 
zagranicznych – mówi Mieczy-
sław Maniak, piekarz podtrzy-
mujący tradycję domowych wypie-
ków. – W Łęczycy również można 

kupić nasze wyroby, ale tylko w 
jednym sklepie.

Początki jednak nie były łatwe. 
Małżeństwo Maniaków wspomi-
na liczne przeszkody, z którymi 
musieli sobie radzić. Obecnie, trud 
zostaje wynagrodzony. Ich wypie-
ki regionalne zostają docenione na 
licznych konkursach i jarmarkach 
oraz przez ciągle przybywających 
odbiorców pieczywa. Niemal 
legendą stał się przygotowany 
na X-lecie powiatu łęczyckiego 
tort w kształcie mapy powiatu z 
wyszczególnionymi gminami i 
zamkową wieżą. Podobno każdy 
wójt zaczynał porcję od własnej 
gminy. Kultywujący kulinarne 

dziedzictwo małżeństwo piekarzy 
przypomina swój pierwszy suk-
ces w Bratoszewicach na targach 
rolniczych, gdzie po raz pierwszy 
doceniono ich wysiłek. 

Dużą popularnością cieszą się 
także chleby ozdobne, pieczone na 
dożynki, wesela lub inne przyjęcia 
okolicznościowe. Dekorowane na 
różne sposoby wypieki zachwycają 
nawet najbardziej wybrednych klien-
tów. „Kłosy, warkocze, winogrona, 
listki, kwiaty, serca, gołąbki, wybór 
jest ogromny” – wymienia jednym 
tchem ozdabiająca ciasta piekarka. 
–  Zdarzają się klienci kupujący nasz 
chleb na prezent – dodaje. 

Tekst i fot. Katarzyna Bernacka
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Kutnowscy policjanci wspól-
nie z funkcjonariuszami Służby 
Ochrony Kolei przeprowadzili 
działania, których celem było 
ograniczenie liczby zdarzeń dro-
gowych na niestrzeżonych prze-
jazdach kolejowych.

W Polsce jest około 14 tysięcy 
przejazdów kolejowych, na któ-
rych rocznie dochodzi do blisko 
250 wypadków z udziałem pojaz-
dów. Przyczyną tych zdarzeń jest 
zignorowanie przepisów o ruchu 
drogowym, próby pokonywania 
przejazdu przed zbliżającym się 
pociągiem, omijanie zamkniętych 
półrogatek, a nawet przejeżdżanie 
pod zamykającymi się zaporami. 
Również do zdarzeń dochodzi z 
osobami poruszającymi się pieszo 
po torach lub przechodzącymi 

przez nie w miejscach niedozwo-
lonych. 

W 2012 roku na terenie powiatu 
kutnowskiego policjanci zanotowali 
na przejazdach kolejowych trzy 
wypadki drogowe z udziałem pie-
szych oraz jedną kolizję związaną z 
uszkodzeniem zapory.

W związku z występującymi 
zagrożeniami 19 lipca kutnowscy 
policjanci wspólnie z funkcjona-
riuszami Służby Ochrony Kolei 
objęli nadzorem przejazdy kolejowe 
na ternie powiatu kutnowskiego. 
Mundurowi stanowczo reagowali 
na łamanie przepisów prawo o ru-
chu drogowym oraz wręczali ulotki 
informacyjne dotyczące prawidło-
wych zachowań na przejazdach 
kolejowych. 

Tekst i fot. KPP Kutno

Do 5 lat pozbawienia wolności 
grozi 32 – latkowi z Łęczycy. Jest 
podejrzany o kradzież kamery 
przemysłowej.

Pierwszego lipca policjanci 
otrzymali zgłoszenie o kradzieży 
kamery przemysłowej umiesz-
czonej na budynku przy jednej 
z ulic miasta. Po przyjęciu za-
wiadomienia do akcji wkroczyli 

kryminalni. Doskonała znajo-
mość środowiska przestępczego 
spowodowała, że 17 lipca w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Łę-
czycy zarzut kradzieży kamery 
usłyszał 32 – latek. W rozmowie z 
policjantami przyznał, że ukradł 
z zamiarem sprzedaży. Łęczy-
canin, nie zdążył zrealizować 
planów. Kryminalni, w trakcie 
przeszukania piwnicy złodzieja 
odzyskali skradziony towar. 

Poszukiwany do odbycia kary 
pozbawienia wolności schował się 
w szpitalu.

Kryminalni przy wsparciu ko-
legów z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi zajmujących się 
poszukiwaniem osób ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwo-
ści prowadzili działania ukierunko-
wane na osobę 35 – latka z powiatu 

łęczyckiego. Mężczyzna, zgodnie 
z poleceniem sądu najbliższe dwa 
lata życia ma spędzić w zakładzie 
karnym za przestępstwo oszustwa. 
Policjanci, znaleźli go w szpitalu na 
terenie województwa łódzkiego. 
Poszukiwany wymyślił sobie, że w 
ten sposób uniknie odpowiedzial-
ności. Plan nie wypalił, 16 lipca 
kryminalni odwieźli 35 – latka do 
zakładu karnego.

Info: policja

Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku z 
udziałem paralotniarza, który w stanie ciężkim został odwieziony 
do szpitala.
Do zdarzenia doszło 18 lipca o godzinie 15.50 w miejscowości 
Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów. Z dotychczasowych ustaleń 
wynika, iż 48-letni mieszkaniec Łodzi, podczas wzbijania się 
w powietrze za pomocą wyciągarki, z nieznanych przyczyn 
z kilkunastu metrów spadł na ziemię. W wyniku zdarzenia 
mężczyzna stracił przytomność. Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym w stanie ciężkim został odtransportowany do 
szpitala w Łodzi. Na miejscu zdarzenia była obecna Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Okoliczności zdarzenia 
będą badać kutnowscy policjanci.

Info: policja

Policjanci zatrzymali 19 – letnie-
go amatora cudzych rowerów. 
W ostatnich dniach kwietnia 
i czerwca bieżącego roku 
śledczy przyjęli dwa zawia-
domienia w sprawie kradzie-
ży rowerów. W pierwszym 
przypadku złodziej włamał 
się do komórki i zabrał dwa 
rowery. W czerwcu skradziono 
rower, który właściciel zosta-
wił zabezpieczony linką pod 
sklepem. W wykrycie złodzieja 
zaangażowali się kryminalni 
łęczyckiej komendy. Pracujący 
nad sprawą powiązali zdarze-
nia i jako sprawcę włamania i 
kradzieży wytypowali 19 – lat-
ka z Łęczycy. Mężczyzna został 
zatrzymany i przesłuchany. 16 
lipca usłyszał stosowne zarzu-
ty do których się przyznał. Te-
raz grozi mu odpowiedzialność 
karna do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Tekst i info: KPP Łęczyca

Bezpieczny przejazd 
kolejowy 

W szpitalu chował się 
przed więzieniem

Wypadek paralotniarza

Złodziej rowerów

Nie lubi monitoringu

Z obrażeniami twarzy został 
przetransportowany śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego do szpitala im. Wojskowej 

Akademii Medycznej w Łodzi 
rekonstruktor jednej z grup rekon-
strukcyjnych biorących udział w 
Odysei Historycznej w Leszczynku 

pod Kutnem. Do wypadku doszło 
podczas wystrzału z jednej z armat. 
Na szczęście nikt inny nie został 
poszkodowany.

Nieszczęśliwy wypadek na Odysei 
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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

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

Zakład Krawiecki Andrzej Sieradzki
Błonie 104

99-100 Łęczyca
tel.: 608 637 714

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
sprzątaczka biurowa

Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

Firma ZAJFERT
ul. Gersona 8

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

Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca

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
HTL-Strefa S. A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel.: (42) 270 02 70

e-mail: SEKRETARIAT@htl-strefa.pl

Lakiernik
Doświadczenie na stanowisku 
lakiernik, mile widziany kurs 

lakiernictwa
PPHU SAW-POL
Maria Tomow

Góra Św. Małgorzaty 31A
99-122 Góra Św. Małgorzaty

tel. 24 389 22 80

sprzedawca
Wykształcenie średnie zawodowe

Sklep Ogólnospożywczy
ul. Belwederska 81a

99-100 Łęczyca
tel. 510 322 910

W dniu 23.07.2013 o godz. 
11.00 w PUP w Łęczycy (Klub 
Pracy pok.19) odbędzie się 

spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości 

podjęcia zatrudnienia na 
stanowisko opiekuna na 

terenie niemiec

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, 

doradza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, którzy chcą 
pracować w innym kraju 

członkowskim oraz pracodawców, 
którzy chcą rekrutować 

pracowników z innych krajów 
członkowskich. Szczegółowe 

informacje na temat ofert pracy za 
granicą EURES www.wup.lodz.

pl Bliższe informacje o aktualnych 
ofertach pracy z EURES udzielane 
są w pokoju 2 stanowisko 6. Osoby 
zainteresowane sezonową pracą w 

innych krajach proszone są o kontakt 
z łódzką Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w 
Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 

636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.
ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia 
www.kraz.praca.gov.pl Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęczycy informuje, 
że oferty pracy z naszego powiatu, 

województwa i kraju dostępne są na 
ogólnopolskiej stronie internetowej: 

www.psz.praca.gov.pl 

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
Chcesz legalnie zezłomować swój 
samochód? Zadzwoń do nas. Pła-
cimy za każdy kompletny pojazd, 
odbieramy własnym transportem, 
w godz. 7-22, wydajemy zaświad-
czenia do Wydziału Komunikacji.
STACJA DEMONTAŻU POJAZ-
DÓW RZĄŚNO 13 /k. Łowicza
Tel. 602-123-360

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu 669-840-370

Firma TIP-TOP zajmie się kom-
pleksowymi remontami 693-382-
179 lub 794-751-421

Sprzedam zbiornik na mleko 
(330L) 781-192-133

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

Mam do sprzedania kołpaki do 
Forda Mondeo mk3 16 kołpaki są 
w idealnym stanie nie porysowa-
ne i najważniejsze orginalne nie 
rynkowe tel. 669 366 264

Mam do zaoferowania meble ku-
chenne Meble są praktycznie jak 
nowe. nie zauważyłem żadnych 
obdrapań, porysowań itp. Gorąco 
polecam. W razie jakichkolwiek 
pytań proszę o kontakt. Do 
zestawu dokładam zlewozmywak 
oraz kran. Lokalizacja - okolice 
Łęczycy woj. łódzkie. Transport 
we własnym zakresie. Szuflady 
metalowe. górne szafki mają 
podświetlenie od dołu wmonto-
wane w szafkę. Tel. 696-413-256

Sprzedam regały metalowe skle-
powo- 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 

mam do sprzedania ładnego i 
zadbanego maluszka w aucie 
są założone takie rzeczy jak el 
szyby, centralny zamek z pilota, 
poszerzane tylne nadkola, spor-
towe progi sportowy zderzak 
przód przerobiona deska roz-
dzielcza, siedzenia od opla vectry 
B, sportowa kierownica. Tel  785 
622 571

sprzedam używany w dobrym 
stanie monitor lcd 19 cali firmy 
nec tel. 507 167 984

sprzedam rowerek biegowy 
NOWY idealny do nauki jazdy na 
rowerze dla dzieci w wieku od 
2 lat, ,rośnie wraz z dzieckiem - 
regulacja dla wzrostu 96-120 cm 
(ok. 3-6 lat) maks. waga użytkow-

nika: 50 kg wymiary: ok. 86 x 43,5 
x 56-60 cm, średnica opon: ok. 
30 cm wysokość siedzenia: ok. 
36,5-46 cm wysokość kierownicy: 
ok. 56-60 cm tel. 501 084 772

Do sprzedania mam japońskie 
miecze ozdobne (jak znajdę 
to dodam stojak) ich wadą jest 
odłamany kawałek plastiku przy 
rączce i urwany łańcuch do po-
wieszenia. Tel. 607 879 743

Sprzedam kilkadziesiąt ton ka-
mieni polnych, kilka/kilkanaście 
ton gruzu. Tel. 790-307-620

mam do sprzedaży zlew 3 komo-
rowy  do gastronomii 515 913 
612

Oferuję państwu piękne VOLVO 
V50 z bardzo dynamicznym i 
bezawaryjnym silnikiem diesla 
1.6 eDrive o mocy 109 KM. Rok  
produkcji 2009 AUTO GOTOWE 
DO REJESTRACJI !!! Samochód 
czysty i zadbany, bardzo ładnie 
się prezentuje, sprawny tech-
nicznie pod każdym względem, 
nie wymaga żadnego wkładu 
finansowego.
ZGADZAM SIĘ NA SPRAWDZENIA 
AUTA W DOWOLNYM SERWISIE!!! 
Tel. 600 956 078

Podejmę się opieki nad dziec-
kiem 608-590-494

Mam do sprzedania suknie 
ślubną w kolorze białym, rozmiar 
36/38, szyta na wzrost 160 cm + 
obcas. Sukienka jest sznurowa-
na na plecach. Po czyszczeniu 
chemicznym, stan idealny. Do 
sukni dodaję koronkowe bolerko, 
rękawiczki i buty numer 37. tel. 
781 243 442

Sprzedam radyjko kieszonkowe. 
Radioodbiornik wielozakresowy 
Silvercrest, 8 pasmowe radio z 
obrotową anteną teleskopową,  
z tunerem FM/MW/SW,  cyfro-
wy wyświetlacz częstotliwości i 
godziny (12/24 godz.), z funkcją 
alarmu, funkcja budzenia radiem 
z funkcją drzemki i sleeptimer,  
3,5 mm wyjście na słuchawki 
i podłączenie zasilacza (3 V), 
regulacja czułości DX/Local  tel 
501 084 772

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Łęczycy o pow. 32,30, I 
piętro, przy ul.ZWM (dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka). Mieszka-
nie jest czyste, zadbane, okna 
wymienione na PCV, nowe drzwi 
wejściowe, w kuchni i łazience 
glazura. Wszystkie media, księga 
wieczysta. Mieszkanie nie wyma-
ga remontu. Tel. 697 987 869



1522 LIPCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

W ydawca:  Star tPress  Media ,  99 -10 0 Łęc z yca ul .  K al iska 42 •  Redak tor  nac zelny :  Piotr  Stol ińsk i  •  te l .  24 253-59 - 67,  w w w.
reporter-ntr.pl  •  e-mail:  biuro@reporter-ntr.pl •  DTP  -  Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligraf ia 
Drukarnia Łódź

spOrt

Na licealnym orliku odbył się 
Letni Turniej Tenisa Ziemnego o 
Puchar Dyrektora I LO im. Ka-
zimierza Wielkiego w Łęczycy. 
Turniej rozegrano w kategorii 
open. Do turnieju zgłosiło się 22 
zawodników, ostatecznie do zma-
gań sportowych przystąpiło 15 
tenisistów z powiatu łęczyckiego.

Zawody rozegrano systemem 
pucharowym. Mimo upalnej 
pogody i zaciętej rywalizacji 

między zawodnikami turniej 
przebiegał w miłej sportowej 
atmosferze. Trwające kilka go-
dzin mecze wyłoniły czterech 
finalistów. Po emocjonujących 
pojedynkach stojących na bar-
dzo dobrym poziomie zwyciężył 
Krzysztof Kozański zdoby-
wając Puchar Dyrektora, drugie 
miejsce zajął Krzysztof Urbań-
ski, trzecie miejsce wywalczył 
Jacek Giezek aczwarte miejsce 
najbardziej nielubiane przez 
sportowców zdobył Łukasz 
Tomczak. Finaliści otrzymali 

dyplomy i drobny upominek 
ufundowany przez starostwo 
powiatowe.

Był to już trzeci turniej tenisowy 
zorganizowany przez animatorów 
od momentu otwarcia obiektu i 
należy stwierdzić, że liczebność 
uczestników oraz poziom gry 
wzrasta z każdym rokiem. Już dziś 
zapraszamy na kolejny turniej oraz 
doskonalenie swoich umiejętności 
na licealnym orliku.
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Letni turniej tenisa ziemnego
ŁĘCZYCA

Sobota na sportowo. Zjechali cykliści z trzech 
powiatów
Na zorganizowany w Górze św. Małgorzaty rodzinny rajd przybyli miłośnicy rowerów z 
powiatu łęczyckiego, kutnowskiego i zgierskiego. Główną atrakcją programu był pokaz 
akrobacji rowerowych, w którym wziął udział Włodzimierz Frankowski, wójt gminy. 
Również najmłodsi na nudę nie narzekali i rywalizowali ze sobą w konkursach z nagroda-
mi. Dzieci mogły przymierzyć strój strażacki i zasiąść za kółkiem wozu ratowniczo-gaśni-
czego. Powodzeniem cieszyła się również dmuchana zjeżdżalnia.

Katarzyna Bernacka
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