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Częstsze kontrole. Podajemy miejsca w których można 
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81 Śnięte ryby w zalewie miejskim 
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Wakacje 
na kółkach 
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Mordercze upały. 
Takiej temperatury 
jeszcze tego lata nie było. 
Jest grubo ponad 30 
stopni w cieniu. Jak radzić 
sobie z takim skwarem? 

Święty spokój na cmentarzu

Mieszkają 
wśród 

nieboszczyków
Państwo Jarczyńscy z Łęczycy mieszkają na cmentarzu. 
Ich dom znajduje się na terenie nekropolii a z okien 
widać groby. Pomimo tego – choć trudno w to uwierzyć 
– rodzina chwali sobie to miejsce. 
- Jest tu bardzo spokojnie i cicho – słyszymy. 
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Rozpoczęły się prace termomo-
dernizacyjne Zespołu Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej.

Józef Melka, kierownik budowy, 
zapewnia, że najważniejsze prace 
zakończą się przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. 

Janusz Jankowski, kierownik 
wydziału promocji starostwa po-
wiatowego, mówi że stare drzwi i 
okna generowały w okresie zimy 
duże straty ciepła, co bezpośrednio 
przekładało się na komfort nauki 
i pracy.

 -  Dzięki tym pracom zmniejszy 
się przede wszystkim ilość substan-
cji niebezpiecznych uwalnianych do 
powietrza w okresie grzewczym.  
Ponadto będą większe oszczędności 
w zużyciu wytwarzanego ciepła – 
słyszymy od kierownika wydziału 
promocji.

Niedługo rozpocznie się ocieple-
nie dachu wraz z remontem więźby 
dachowej budynku sali gimna-
stycznej. Natomiast na przyszły 
rok zaplanowano m.in. wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań tech-
nologicznych takich jak zamonto-
wanie rekuperatora, kolektorów 
słonecznych, a także budowę nowo-
czesnej kotłowni na biomasę i gaz. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
2 110 417 zł.

Remont trwa też w Zespole Szkół 
Mechanizacji Rolnictwa i Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Piątku. 
Docieplono ścianę zewnętrzną ele-
wacji wschodniej budynku wraz z 
położeniem tynku oraz całkowicie 
wymieniono stolarkę okienną. W 
pozostałych placówkach eduka-
cyjnych trwają niewielkie prace 
remontowe, w tym malowanie sal 
edukacyjnych.

(kb)

Ponad 30 stopni Celsjusza w 
cieniu! Trudno to wytrzymać w 
mieście. Starsze osoby obawiają 
się zdradliwych promieni sło-
necznych. I słusznie. Lekarze 
ostrzegają i radzą, aby zacho-
wać szczególną ostrożność 
podczas upalnych dni.  

Najbardziej narażeni na szko-
dliwe promieniowanie słoneczne 
są osoby starsze oraz dzieci, 
ale każdy powinien zadbać o 
utrzymanie równowagi swojego 
organizmu. Wysokie tempera-
tury są szczególnie uciążliwe 
dla osób z nadmierną tuszą, 
przewlekłymi chorobami oraz 
przyjmujący stale leki, zwłasz-
cza moczopędne. Odwodnieniu 
sprzyja nadmierne spożywanie 
napojów alkoholowych. 

W szpitalu lekarze są przy-
gotowani na zwiększoną liczbę 
pacjentów z omdleniami. 

Mamy nadzieję, że mieszkań-
cy są rozsądni i wiedzą jak radzić 
sobie z upałami – mówi Andrzej 
Pietruszka, dyrektor szpitala. - 
Wysoka temperatura może być 
czynnikiem objawów, których 
wcześniej nie było.

Podstawowym środkiem za-
pobiegawczym, który może 
wdrożyć każdy, jest unikanie 
słońca i pozostawanie w cieniu. 
Należy zamknąć okna, aby 
ograniczyć dostęp gorącego po-
wietrza i unikać nadmiernego 
wysiłku. Jeśli jednak musimy 
wyjść z domu, należy włożyć sto-
sowne ubranie, najlepiej jasne i 
przewiewne. Nie wolno również 
zapomnieć o nakryciu głowy, 
które najlepiej chroni organizm 

Upłynęła kadencja dyrektora 
Przedszkola Miejskiego nr 1 w 
Łęczycy. Przez pięć lat stanowisko 
to piastowała Ewa Wójcik, którą 
krytykowano m.in. za serwowanie 
podopiecznym zdrowej żywności. 
Do konkursu przystąpiły dwie 
kandydatki: Joanna Stańczyk i Ewa 
Wójcik. Po dwóch głosowaniach, 
w których żadna z kandydatek nie 
otrzymała bezwzględnej większo-
ści głosów, komisja nie rozstrzy-
gnęła konkursu. Burmistrz Andrzej 
Olszewski powierzył stanowisko 
dyrektora „jedynki” Joannie Stań-
czyk, która uzyskała większą liczbę 
głosów podczas konkursu.

(kb)

Przedszkole nr 
1 ma nowego 
dyrektora
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA, PIĄTEK

Wakacyjne remonty szkół

Mordercze upały

Przy fontannie upał jest mniej dokuczliwy

przed przegrzaniem oraz stosowa-
niu kremów z filtrem ochronnym.

Przede wszystkim należy przyj-
mować dużo płynów. Ze sklepo-
wych półek znikają napoje i wody 
mineralne.

Podczas upalnych dni klienci piją 
na potęgę i kupują dużo wody mi-
neralnej – mówi Sebastian Miarka, 
jeden ze sprzedawców w sklepie 
spożywczym.

Dzieci wręcz rzucają się na lody 
– dodaje z uśmiechem druga sprze-
dawczyni. - Czasem przychodzą 
nawet po kilka razy dziennie. 

Tekst i fot. (kb)

Elżbieta Felisiak
Pijemy dużo wody, nie wychodzi-
my na otwarte słońce, raczej go 
unikamy. Smarujemy się też kre-
mem z filtrem, aby chronić skórę.

Jak z upałami radzą sobie mieszkańcy?

Zdzisław Krawczyk
Prawie cały czas przebywam 
w domu. Jeśli już wychodzę to 
tylko rano po zakupy, ewentual-
nie wieczorem. Piję dużo wody, 
kupuję lody, żeby się trochę 
ochłodzić.

Iwona Małolepsza
Uciekam z wnuczką w cień. 
Wychodzimy rano albo po go-
dzinie 17.00. Ubieramy się lekko, 
wnuczka nosi kapelusik. Dużo 
pijemy, bardzo lubimy napój 
cytrynowy. Rzadziej kupujemy 
lody. Chłodzimy się także przy 
miejskiej fontannie
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Brytyjska para książęca pokazała 
całemu światu syna George’a, a my 
pokazujemy urodzoną tego samego 
dnia w królewskim mieście małą 
„księżniczkę” - Paulinę Kęsicką. 
Dziewczynka przyszła na świat 
przez cesarskie cięcie o godz 10.30. 
Po urodzeniu ważyła 4,20 kg. Ura-
dowani rodzice Magdalena i Karol 
wraz z personelem podziwiają wi-
doczną już teraz niezwykłą urodę 
maleństwa, dzięki której zapewne 
w przyszłości złamie niejedno mę-
skie serce. 

- Jestem bardzo szczęśliwa – 
mówi pani Magdalena. – Najważ-
niejsze, że córka jest zdrowa. Cieszę 
się, że urodziła się tego samego 
dnia, co książęce dziecko. Może to 
dobry znak.

Paulinka jest drugim dziec-
kiem państwa Kęsickich. Miejmy 
nadzieję, że  dziewczynka bę-
dzie rządziła swoim królestwem 
rozważnie i łaskawie. Życzymy 
rodzicom i Paulince wszystkiego 
najlepszego! 

Tekst i fot. (kb)

Rozpoczęło się zbieranie pod-
pisów w sprawie zwołania w 
trybie nadzwyczajnym walnego 
zebrania członków spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
Niektórym spółdzielcom nie 
podoba się to, że rada nadzor-
cza, która nie uzyskała popar-
cia w trakcie głosowania za 
przyjęciem sprawozdania z jej 
działalności, w dalszym ciągu 
pełni swoje obowiązki. Spół-
dzielcy domagają się radykal-
nych zmian.

Krzysztof Graczyk, jeden ze 
spółdzielców, mówi wprost.

- Ci ludzie po prostu nie mają 
honoru. Przecież otrzymali wy-
raźny sygnał od spółdzielców, że 
rada też powinna ustąpić. Przypo-
minam, że w trakcie głosowania 
za przyjęciem sprawozdania z 
działalności rady nadzorczej za 
ubiegły rok, 228 spółdzielców 
opowiedziało się przeciwko udzie-
leniu radzie absolutorium. Jedynie 
58 osób było za. Spółdzielcy mieli 
nadzieję, że członkowie rady sami 
zrzekną się mandatu. Tyle przecież 
wcześniej mówili o honorze pani 

Chodorowskiej, która również nie 
uzyskała absolutorium. Wieści 
o tym, że zbierane są podpisy o 
nadzwyczajne walne, dotarły już 
do rady nadzorczej „Łęczycanki”.

- A niech zbierają – mówi Karol 
Zieliński. - Przepisy są takie, że 
nie musimy rezygnować z pracy w 
radzie nadzorczej, nawet jeśli spra-
wozdanie z naszej działalności 
nie zostało pozytywnie ocenione. 
Rozmawialiśmy o tym i podjęli-
śmy taką decyzję, że nadal będzie-
my w radzie nadzorczej pracować 
dla spółdzielni. Dużo się zmieniło. 
Nie ma pani Chodorowskiej w 
zarządzie i moim zdaniem teraz 
praca dla „Łęczycanki” będzie 
dużo efektywniejsza. 

O opinię w tej sprawie chcieli-
śmy poprosić Krzysztofa Urbań-
skiego, tymczasowego prze-
wodniczącego rady. Przebywa 
na urlopie. Jutro (wtorek) rada 
wybierze nowego prezesa. O 
stanowisko ubiega się dziesięciu 
kandydatów. 

- Nadzwyczajne walne, jeśli 
się odbędzie, nie zmieni nicze-
go w kwestii wyboru prezesa 
„Łęczycanki” - zapewnia K. 
Graczyk. - Chodzi o członków 

rady nadzorczej. Każdy z nich 
powinien poddać się weryfikacji 
spółdzielców, bo głosowanie nad 

działalnością w radzie odbywa 
się dla każdego oddzielnie. Zoba-
czymy co będzie dalej. Ale moim 

zdaniem nie idzie to w dobrym 
kierunku. 

(stop)

Zgadzamy się ze wszystkim co 
na łamach Reportera powiedziała 
w ubiegłym tygodniu Krystyna 
Bechcińska, mówią nasi Czytelnicy, 
którzy przyszli do redakcji.

Zarząd „Tęczy” krytykują Stani-
sława Czajkowska, jej syn Maciej 
oraz Sebastian Witkowski.

- Takich osób będzie przybywać 
– zapewniają. - Przyszliśmy do 

redakcji, aby wesprzeć naszą kole-
żankę Krystynę i pokazać zarządo-
wi, że ma nasze pełne poparcie. To 
prawda, że w zakładzie była presja 
pracodawcy, aby pracownicy brali 
pożyczki. Prawdą jest również to, 
że później pracownicy nie otrzy-
mywali przy kasie całej sumy, bo 
pieniądze z pożyczek trzeba było od 
razu wpłacać na udziały lub daro-
wizny. Po prostu ludzie się bali, że 
jeżeli nie podpiszą kwitu o pobraniu 

przy kasie całej kwoty, to stracą pra-
cę. Problemem jest też to, że pensje 
są wypłacane nieterminowo a po 
odejściu z zakładu latami czeka się 
na wypłatę skromnych dywidend. 

Zarząd Spółdzielni Inwalidów 
„Tęcza” w przesłanym oświadcze-
niu nie zgadza się z zarzutami. 
Oskarża pracowników o pomówie-
nia i grozi sądem. 

(stop)

Księżniczka z Piątku Krytyka zarządu „Tęczy”

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Dlaczego rada wciąż trwa? 
To sprawa honorowa – mówią spółdzielcy...

Niektórzy spółdzielcy domagają się odwołania rady nadzorczej

Stanisława Czajkowska, jej syn Maciej i Sebastian Witkowski oskarżają zarząd „Tęczy”
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1 sierpnia swoją działalność w 
Łęczycy rozpoczyna Bank Spół-
dzielczy z Grabowa. Filia placówki 
mieści się tuż przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy, przy ul. Sienkie-
wicza 1. Oferta – jak zapewnia 
dyrekcja – będzie najatrakcyjniejsza 
w mieście. 

- Bank w swej ofercie posiada: 
rachunki bieżące i pomocnicze, 
także internetowe i oszczędnościo-
wo – rozliczeniowe (ROR), rachunki 
lokat terminowych z terminem od 

1 miesiąca do 36 miesięcy oprocen-
towane od 3,60% do 6,0%, lokaty 
36 miesięczne są premiowane do-
datkowym oprocentowaniem od 
każdych 10 000 zł – 0,10%, karty do 
bankomatu – wymienia  dyrektor 
Dariusz Tracz. - Oferujemy też 
kredyty dla: osób prywatnych , rol-
ników, na działalność gospodarczą, 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego i inne, oprocentowane w 
zależności od celu i przeznaczenia 
od 4,125% do 14,5 %. Zapraszamy. 
Gwarantuję, że klienci będą zado-
woleni z naszej oferty. 

Budynek, w którym ma znajdo-
wać się pracownia rezonansu ma-
gnetycznego, praktycznie gotowy. 
Wprawdzie trwają jeszcze roboty 
wykończeniowe, ale Andrzej Pie-
truszka, dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łęczycy jest dobrej 
myśli.

- Do września powinniśmy upo-
rać się z wmontowaniem serca 
pracowni, rezonansu magnetycz-
nego. Nie jest to przedsięwzięcie 
łatwe, ponieważ wstawienie takiego 
sprzętu wymaga chwilowego wy-
burzenia południowej części ściany 
budynku. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem istnieje szansa, 
że pierwsi pacjenci zostaną przyjęci 
już w październiku – mówi szef 
łęczyckiego szpitala. 

Usługi dla chorych będzie świad-
czyła firma prywatna, nie posiada-
jąca jeszcze kontraktu z NFZ-em, a 
więc pierwsze badania będą pro-
wadzone odpłatnie. Pacjenci będą 
diagnozowani na sprzęcie bardzo 
wysokiej jakości. 

- Tak nowoczesnych urządzeń 
jest w regionie mało. Dotychczas 
pacjentów kierowano na badania do 
Włocławka, Bydgoszczy albo Łodzi 
– komentuje dyrektor Pietruszka. – 
Taki sprzęt podnosi prestiż szpitala.

Przypomnijmy koszt całego 
przedsięwzięcia szacuje się na 

ok. 4 – 4,5 mln złotych. Szpital 
za dzierżawę otrzyma w ciągu 
25 lat 1,5 mln zł (netto). Budy-
nek będzie bezpośrednio połą-
czony z SOR-em, a po okresie 
dzierżawy stanie się własnością 
szpitala. 

Tekst i fot. (kb)

Bank Spółdzielczy kusi 
wysokim oprocentowaniem 
lokat

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Rezonans magnetyczny już jesienią…

droga do niK
przekonany o tym, że sprawa zamiata-
na jest pod dywan. 

- Mam ogromne wątpliwości co do 
tej inwestycji drogowej wykonanej 
w ramach tzw. spec-ustawy. Moim 
zdaniem przy budowie drogi doszło 
do wielu nieprawidłowości. Pas dro-
gowy jest zbyt mały, poza tym brakuje 
utwardzonego pobocza i warstwy ście-
ralnej. Droga kosztowała ponad 1,6 mln 
złotych. Na tego typu prace poszło zbyt 
dużo pieniędzy – uważa radny G. Góra.

Poseł Michał Pacholski potwierdza, 
że zainteresował się sprawą przekazaną 
przez samorządowca z gminy Łęczyca. 

Michał Pacholski, poseł z Łęczycy 
reprezentujący Ruch Palikota, po-
maga Grzegorzowi Górze, radnemu 
gminy Łęczyca, w wyjaśnieniu 
niejasności dotyczących inwestycji 
drogowej we wsiach Mikołajew
-Pruszki-Pilichy. O sprawdzenie tej 
inwestycji poproszono niedawno 
Najwyższą Izbę Kontroli a także 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Czy Andrzej Wdowiak, wójt gminy 
Łęczyca, może obawiać się interwen-
cji poselskiej?

Grzegorz Góra postanowił od-
wiedzić poselskie biuro w Łęczycy, 
ponieważ – jak nam powiedział – jest 

Michał Pacholski, 
poseł Ruchu Palikota, 
zaangażował się 
w sprawę budowy 
drogi we wsiach 
Mikołajew-Pruszki-
Pilichy

Radny Grzegorz Góra - „brakuje 
utwardzonych poboczy a droga 
już pęka”

- Usłyszałem od pana radnego, że w  
trakcie tej inwestycji położony został 
asfalt na odcinku nie objętym budo-
wą oraz że wykonano nawierzchnię 
drogi niezgodnie z projektem. Radny 
poinformował mnie o braku warstwy 
ścieralnej asfaltu o grubości 5 cm a także 
utwardzenia poboczy – mówi poseł. - Z 
kontroli Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Łęczycy, która 
miała miejsce w grudniu 2012 r. wyni-
kało, że budowa nie została zakończona 
i roboty, które nie zostały wykonane 
będą jeszcze zrobione. Jednak podczas 
działań Komisji Rewizyjnej, na skutek 
skargi pana Góry, władze gminy 
potwierdziły, że inwestycja została 
zakończona i rozliczona w budżecie 
2011 roku. W związku z powyższym 
wystąpiłem do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego o potwier-
dzenie przekazanych przez pana Górę 
informacji. PINB potwierdził, iż przed-
miotowa inwestycja nie jest zakończona 
i ten odcinek drogi nie został zgłoszony 
do użytkowania. Wystąpiłem również z 
interwencją do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Łodzi, popierając złożony 
tam wcześniej wniosek pana Góry o 
dokonanie kontroli ww. inwestycji. 
W odpowiedzi RIO poinformowało, 
że inwestycja została objęta kontrolą, 
która trwa obecnie w gminie Łęczyca 
i jej wyniki będą znane do końca tego 
miesiąca. Podjąłem też interwencję w 
NIK Delegatura w Łodzi o skontrolo-
wanie ww. inwestycji.

Co na to wójt Andrzej Wdowiak?
- Nie mam żadnych obaw – słyszy-

my. - Aspekt finansowo - prawny tej 
inwestycji jest jak najbardziej poprawny. 
Roboty zostały podzielone na etapy i 
dlatego nie ma jeszcze utwardzonego 
pobocza i warstwy ścieralnej. Na 

pewno nic w tej sprawie nie jest za-
miatane pod dywan. Pan Góra próbuje 
zdyskredytować mnie jako wójta, ale 
to mu się nie uda. Natomiast pan poseł 
powinien bardziej przyjrzeć się osobie, 
której pomaga. Radny znany jest ze 
swoich emocjonalnych i nie do końca 
przemyślanych wypowiedzi. Na koniec 
powiem tylko, że mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni z tej drogi i na pewno ze 
zdziwieniem przyjmą wiadomości, że 
radny wraz z posłem szukają dziury 
w całym...

- Władza powinna pamiętać o 

zasadzie transparentności i pan wójt 
nie powinien być zaskoczony tym, że 
chcemy bliżej przyjrzeć się tej inwe-
stycji. O jakich etapach mowa, skoro 
inwestycja została  rozliczona w cało-
ści w 2011 r., tzn. zostały wypłacone w 
całości  pieniądze wynikające z oferty 
złożonej w przetargu 5 lipca 2011 r., w 
którym nie było mowy o kolejnych 
etapach prac. Może pan wójt odpowie 
konkretnie kiedy i jaki etap zostanie 
rozpoczęty i zakończony? Chodzi 
przecież o publiczne pieniądze - ar-
gumentuje poseł.



529 LIPCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyPorozumienia jaK na razie nie ma

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
W bloku przy ul. Bitwy nad 

Bzurą spokojnie nie jest. Miesz-
kańcy są skonfliktowani. Kością 
niezgody są dzikie koty. Niektórzy 
lokatorzy chcą, by mruczki miały 
swoje budy pod blokiem, inni 
natomiast sprzeciwiają się takiej 
pomocy. Negatywnie o kotach 
wypowiadają się głównie rodzice 
dzieci, które bawią się w pobliskiej 
piaskownicy – odwiedzanej też 
przez koty. Piaskownica nie jest 
ogrodzona. 

Katarzyna Dunlevy twierdzi, że 
z powodu osiedlowych kotów, jej 

roczne dziecko niedawno się roz-
chorowało. 

- Jestem pewna, że dziecko dostało 
silnego rozwolnienia właśnie przez te 
koty, które załatwiają się w piaskow-
nicy – mówi pani Katarzyna. - Wiele 
razy rozmawiałam z sąsiadką, która 
przy bloku postawiła budy dla kotów, 
że tak nie można. Nie jestem przeciw-
niczką kotów, też kocham zwierzęta. 
Ale trzeba zrozumieć, że dzikie koty 
stanowią ogromne zagrożenie dla 
naszych dzieci. Gołym okiem widać, 
że koty są chore. Roznoszą różne 
choroby.

Podobnego zdania jest też Agniesz-
ka Michalak, mama prawie roczne-
go chłopca.

- Najgorsze jest to, że koty tak szyb-
ko się rozmnażają. Moim zdaniem 
wystarczyłoby je wysterylizować. 
Być może wtedy – oczywiście przy 
ogrodzonej piaskownicy – nie trzeba 
by wcale likwidować tych budek. 
Przyznaję, że koty są chore. Mają 
zaropiałe oczka, ciągle kichają, wy-
chodzi im sierść.

Ewa Rydczak, miłośniczka kotów, 
ma na ten temat zupełnie inne zdanie. 

- Koty nie są chore. Dbam o nie. 
Od czasu do czasu wrzucam im 
do pożywienia aspirynę. Poza tym 
stale współpracuję z zaprzyjaźnio-
nym weterynarzem. Nie rozumiem 
czemu niektórym lokatorom koty 
przeszkadzają. To nie moja wina, że 
piaskownica nie została ogrodzona. 
To teren spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka” i oni powinni zadbać 
o takie sprawy. Jest mi bardzo cięż-
ko, bo w pomoc kotom wkładam 
całe swoje serce a dla niektórych 
moich sąsiadów stałam się wro-
giem. 

Przy bloku w pobliżu zalewu 
miejskiego stoi kilka budek dla ko-
tów. Obok nich w miskach jest woda, 
mleko i pożywienie.  To niektórym 
przeszkadza.

- Tuż pod blokami gniją resztki po-
żywienia. Śmierdzi, tak nie powinno 
być – uważa Robert Ochelski. - O 

likwidację tych budek walczymy już 
kilka lat. W walkę zaangażowała 
się również nasza radna, która też 
mieszka w tym bloku. Jak na razie 
nie ma niestety żadnych efektów. 
Nasza cierpliwość pomału się kończy. 
Jak będzie trzeba, to rozpoczniemy 
zbieranie podpisów pod petycją o 
usunięcie bud dla kotów. 

Tekst i fot. (stop)

reklama reklama

Do góry brzuchem 
w zalewie pływa 
coraz więcej ryb. 
Dlaczego?

Z d a n i e m 
niektórych 
naszych Czy-
telników, to 
w i n a  s a -
mych węd-
karzy.

- Rzucają 
do wody zbyt 
dużo zanęty. 
To płytki zbior-
nik, w wodzie bar-
dzo szybko zanęta 
gnije a ryby po prostu 

się trują – mówi pan 
Zbigniew, którego 

spotkaliśmy nad 
zalewem.

O opinię w 
tej sprawie 
zapytaliśmy 
wędkarzy.

- To nie do 
końca jest 
prawda – 
mówi jeden z 

nich. - Fakt, że 
niektórzy prze-

sadzają z zanętą, 
ale moim zdaniem 

nie jest to powód tego, 
że ryby są śnięte. Uważam, 

że głównym powodem tego, iż w za-
lewie mieszkańcy widzą coraz więcej 
zdechłych ryb są zawody wędkarskie. 
Chodzi o to, że po zakończeniu zawo-
dów wędkarze wyrzucają do wody 
wcześniej złowione ryby. Niektóre z 
tych ryb nie wytrzymują długiego 
przetrzymywania w wiadrach i po 
wrzuceniu do zalewu po prostu 
zdychają. 

Nasz spacer wokół zalewu 
uwidocznił jeszcze jeden pro-
blem. Nie wszystkie ryby po 
zawodach wędkarskich po wy-
łowieniu są z powrotem wrzu-
cane do wody. Niektóre lądują 
w trawniku. Wokół nich krąży 
wiele much, taki widok na pew-

no nie zachęca do wypoczynku 
na łonie natury.

(stop)

Śnięte ryby w zalewie miejskim
Zdaniem wędkarza 

najwięcej śniętych ryb 

pływa w zalewie tuż po 

zawodach wędkarskich

Spora śnięta ryba tuż przy brzegu
Ta rybka została 

wyrzucona wprost na 

trawnik

KOTY PORÓŻNIŁY LOKATORÓW

W pobliżu bloku jest nieogrodzona piaskownica w której 
załatwiają się koty

Ostra 
wymiana 
zdań 
między 
Ewą 
Rydczak a 
Katarzyną 
Dunlevy

Pani Ewa przy 
budkach dla 
kotów
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We wsi Lubień przybywa beto-
nowych płyt, które składowane 
są na polu tuż przy uprawach. Z 
jakiej rozbiórki pochodzą płyty i 
czy wśród budowlanych odpadów 
nie ma chemii? Tego nie wiadomo. 
O sprawie rozmawialiśmy z wójtem 
Andrzejem Wdowiakiem.

- To bardzo delikatny temat – usły-
szeliśmy od wójta. - Przepisy w takich 
sprawach nie są jednoznaczne. Ta 
ziemia nie należy do gminy, jest to 
teren rolnika. Czy mamy prawo inge-
rować? Jeżeli mielibyśmy uzasadnione 
podstawy do tego, by myśleć, że są tam 
składowane materiały szkodliwe dla 
otoczenia, to oczywiście interwencja 

gminy by była. Jednak jak na razie nikt 
nie zgłosił nam w tej sprawie żadnych 
tego typu uwag. Wiem, gdzie leży ten 
gruz i znam tego gospodarza, który na 
swojej ziemi urządził takie składowi-
sko. Porozmawiam z nim. 

Wójt Wdowiak dodaje, że kilka lat 
temu miał podobną sprawę w Topo-
li Królewskiej. Tam również jeden z 
rolników na polu postanowił skła-
dować odpady budowlane. Okazało 
się, że betonowe płyty pochodziły 
z rozbiórki zakładu chemicznego. 

- Wystąpiliśmy do sądu o usunię-
cie tych niebezpiecznych materia-
łów z pola. Sąd nie uznał naszych 
racji – mówi A. Wdowiak. - Tak 
więc, jak widać, takie sprawy nie 
są proste. 

(stop)

Gruz na polach. Czy odpady 
nie zagrażają środowisku?
GM. ŁĘCZYCA

Mamy nadzieję, że płody rolne sąsiadujące ze składowanym na 
polu betonem nie trafią na łęczyckie targowisko

Żniwa 
rozpoczęte. 
Na razie 
pogoda 
dopisuje

GM. ŚWINICE WARCKIE

We wsi Parski rozmawiali-
śmy z rolnikami, którzy rozpo-
częli żniwa. Gospodarze cieszą 
się z tego, że pola obrodziły. Z 
niepokojem jednak przyjmują 
informacje o niskich cenach 
zbóż w skupach. 

Specjaliści prognozują, że w 
tym roku będziemy mieli do 
czynienia z nadwyżkami ziarna 

a to oczywiście będzie miało wpływ 
na ceny. Już teraz nie są – zdaniem 
rolników – zadowalające. 

- Ceny spadły – mówi Grzegorz 
Zych, którego zastaliśmy podczas 
żniw na polu z owsem. - Wiem, 
że w skupie za tonę owsa płacą 
niewiele ponad 600 zł. Za żyto jest 
jeszcze mniej. Oczekiwania rolni-
ków związane z cenami zbóż były 
o wiele większe. Choć z drugiej 
strony zawsze na początku żniw 
ceny są niższe. 

Obecnie Agencja Rynku Rol-
nego podała swoją prognozę z 
końca czerwca. Przedstawiciele 
ARR oszacowali, że we wrze-
śniu tona pszenicy konsumpcyj-
nej będzie kosztowała bez VAT 
820-860 zł, a w grudniu - 850-910 
zł/t. Cena żyta analogicznie 
może wynieść 610-640 zł/t i 620-
660 zł/t. Rolnicy  uważają, że są 
to dane zawyżone. 

Najważniejszym wskaźnikiem 
dla rolnika są notowania na gieł-
dach towarowych, a tam notowania 
kontraktów listopadowych pszenicy 
lecą w dół.

Według informacji płynących 
z punktów skupu, ceny zbóż 
będą niższe o około 20-30 proc. 
w stosunku do ubiegłorocznych. 
Za tonę pszenicy konsump -
cyjnej w tym roku proponuje 
się około 700 zł, podczas gdy 
w ubiegłym roku za najlepszą 
jakościowo pszenicę roln icy 
uzyskiwali nawet ponad tysiąc 
złotych za tonę.

- Żniwa, jak na razie, są udane 
– mówi G.Zych. - Rolnicy pracują 
w ciągu dnia po wiele godzin na 
polu i wykorzystują dobrą pogodę. 
Mamy nadzieję, że tak korzystna 
aura będzie nam jeszcze sprzyjać 
do końca prac. 

Przy rozpoczynających się żni-
wach warto pamiętać o zasadach 

bezpiecznej pracy na polu. Szcze-
gólnie dzieci narażone są w tym 
okresie na różne wypadki. Nie 
jest tajemnicą, że często to właśnie 
dzieci pomagają rodzicom na 
polu, prowadzą ciągnik lub obsłu-
gują inne maszyny rolnicze. Ape-
lujemy do rolników o rozwagę. 

(stop)

Grzegorz Zych ma nadzieję, że 
sprzyjająca pogoda potrwa do 
końca żniw
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Mieszkańcy Waliszewa czekają 
na zakończenie remontu kanalizacji 
w ul. Słowackiego.

- Remont jest uciążliwy, ale trzeba 
się przemęczyć i mieć nadzieję, że 
efekt będzie pozytywny i wystar-
czający na całe lata – mówi Dorota 
Filipczak, jedna z mieszkanek 
osiedla.

Ruch uliczny jest sparaliżowany. 
Zmotoryzowani mieszkańcy nie 
mają gdzie parkować i muszą często 
przestawiać auta.

- Jest ciasno, wszędzie kurz i upo-
rczywy hałas – skarży się Natalia 
Czarnecka.

- Wymiana kanalizacji jest ko-
niecznością – komentuje z kolei Le-
szek Olczak. – Trzeba się pogodzić z 

utrudnieniami. Jeździmy bocznymi 
drogami.

Remont kanalizacji sanitarnej 
obejmuje m.in. przebudowę kolek-

tora sanitarnego, rozbiórkę starych 
i wykonanie nowych studzienek 
rewizyjnych.

Tekst i fot. (kb)

Państwo Jarczyńscy na po-
dwórku mają groby. Mogiły 
znajdują się zaledwie kilka me-
trów od ich domu. Jak można 
mieszkać na cmentarzu? Dla 
niektórych to niewyobrażalne. 
No bo jak tu mieć za sąsiadów 
nieboszczyków? Jak pokazuje ta 
historia, do wszystkiego jednak 
można się przyzwyczaić.

Adrian Jarczyński bardzo do-
kładnie pamięta przeprowadzkę 
do domu położonym na cmen-
tarzu. 

- Kiedyś mieszkaliśmy przy ul. 
Kowalskiej – wspomina chłopak. 
- Tak się złożyło, że lokatorka 
tego domu zaproponowała moim 
rodzicom, abyśmy zamienili się 
na mieszkania. I w ten sposób 
przenieśliśmy się, choć strasznie 
to brzmi, na cmentarz. 

Pan Adrian ma 21 lat. Gra w 
miejscowym Górniku. Teraz już 
wszyscy jego znajomi wiedzą, 
gdzie mieszka i reagują na to bez 
żadnych emocji. W przeszłości 
było zupełnie inaczej. Najtrud-
niejsze były pierwsze miesiące po 
przeprowadzce. 

- Byłem chłopcem. To miejsce 
sprawiało, że dostawałem gęsiej 
skórki – mówi A. Jarczyński. - Pa-
miętam, że pierwsze noce spałem 
zakryty całkowicie kołdrą. 

21-latek pamięta także dość 
humorystyczne chwile związane 
z cmentarzem.

- Niektórzy moi znajomi pytali 
się mnie, gdzie mieszkam. Od-
powiadałem, że na cmentarzu. 
Oczywiście nie mogli na początku 
w to uwierzyć, myśleli, że żartuję. 
Byli bardzo zszokowani. Pytali, 
jak możesz tam mieszkać. A ja na 
to, że się przyzwyczaiłem, choć 
łatwo nie było.

Najmłodszy w rodzinie państwa 
Jarczyńskich jest Dawid. Ma 10 lat. 

- Nie boję się mieszkać na cmen-
tarzu – zapewnia.

Jest jeszcze piętnastoletnia sio-
stra, która podobnie jak jej bracia 
miejsce zamieszkania ocenia dość 
pozytywnie. 

Rodzice nie ukrywają, że bali się 
o swoje pociechy. Tak do końca nie 
było przecież wiadomo, jak życie 
na cmentarzu może odbić się na 
psychice młodych osób. 

- Na szczęście to miejsce nie 
sprawiło, że nasze dzieci mają 
jakieś emocjonalne problemy. 

Są tacy sami, jak ich rówieśnicy; 
otwarci, uśmiechnięci – mówi 
Sławomir Jarczyński. - Oczy-
wiście jest tu bardzo spokojnie. 
Opiekujemy się cmentarzem, wy-
rywamy chwasty z cmentarnych 
alejek. W zamian jesteśmy zwol-
nieni z opłat za ten dom. Ksiądz 
nam ufa i wie, że w tym miejscu 
musimy zachowywać się tak jak 
należy. Dzieci nigdy na przykład 
nie grały na podwórku w piłkę. 
Od tego jest boisko.

Zapytaliśmy pana Sławomira, 
czy kiedykolwiek pomyślał o 
duchach z cmentarza, którym być 
może nie podoba się to, że rodzina 
mieszka tak blisko grobów.

- Duchów nie należy się bać. 
Obawiać można się niektórych 
żywych – mówi z uśmiechem S. 
Jarczyński. 

Katarzyna Bernacka

reklama

Kanalizacja do wymiany. Ulica nieprzejezdna

Rodzina mieszka na cmentarzu

Adrian Jarczyński przy grobach, które są w pobliżu domu

Widok z okien... wprost na mogiły

Państwo Jarczyńscy przyzwyczaili się już do życia na cmentarzu
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Przed Komendą 
Powiatową Policji w 
Łęczycy uroczyście 
obchodzono 94 rocznicę 
powołania Policji 
Państwowej. Przy tej 
okazji odczytano rozkazy 
o nominowaniu na wyższe 
stopnie policyjne oraz 
wręczono wybranym 
odznaczenia i awanse. 
Uroczystą akademię 
poprzedziły imprezy 
towarzyszące obchodom, 
podczas których odbyły 
się zawody w strzelaniu 
sportowym oraz mecz 
piłki nożnej. O zwycięski 
laur konkurowali 
mundurowi oraz 
samorządowcy.  
Pierwsza połowa 
zakończyła się wygraną 
policjantów, jednak w 
drugiej samorządowcy 
rozgromili przeciwników. 
Wynik 16:4

Katarzyna Bernacka

Święto policji z awansami i na sportowo
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Święto policji z awansami i na sportowo
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 46: Co kraj, to obyczaj.

rozmaitośCi

UŚMIECHNIJ SIĘ
Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę: 
- baco, którędy do zakopanego? 
- a za ile? 
- jak to, baco, za ile?! za bóg zapłać! 
- a, to niech was bóg prowadzi... 

•
Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego – 
mówi kobieta w sklepie z dywanami.
- a ile pani ma dzieci?
- sześcioro.
- to najpraktyczniejszy byłby asfalt...

• 
w Kołobrzegu na dreptaku apetyczna dziewczyna wcho-
dzi na automatyczną wagę, wrzuca monetę... i z niezado-
woleniem ogląda wydrukowany wynik. 
zdejmuje wiatrówkę i pantofle, znowu wrzuca monetę - 
znów niezadowolona z wyniku. zdejmuje bluzkę - wynik 
ważenia znowu niezadowalający. 
stoi tak niezdecydowana na tej wadze - co by tu jeszcze? - 
na to podchodzi przyglądający się temu facet i wręczając 
jej garść monet mówi: 
- niech pani kontynuuje - ja stawiam! 

•
Panie doktorze, łykam te tabletki, łykam, ale nie chudnę.
- to niemożliwe! a bierze je pani, tak jak kazałem, dziesięć 
razy dziennie?
- oczywiście. jedna po każdym większym posiłku...

•
w języku funkcjonują określenia “niemiecka jakość” i 
“chińska tandeta”. 
wielki mur stoi już prawie dwa tysiące lat. a mur berliń-
ski? 

•
siedzą dwie blondynki na przystanku i rozmawiają. 
- na jaki tramwaj pani czeka? 
- na dwudziestkę. 
- ale przecież dwudziestka jeździ tylko w dni świąteczne, 
a dziś jest wtorek. 
- ale ja mam dziś urodziny. 

•
Przychodzi baba do lekarza. 
- Panie doktorze, nikt nie zwraca na mnie uwagi. 
lekarz: następna proszę! 

Dietetyczna zupa ogórkowa
Składniki:
8 ziemniaków
1 marchewka
1 pietruszka
kawałek selera
2 ząbki czosnku
słoiczek startych ogór-
ków kiszonych
vegeta
śmietana 18%
Przygotowanie
Jarzynę obrać i umyć. 
Ziemniaki pokroić w 
kostkę. Marchewkę, 
pietruszkę i seler zetrzeć na tarce o 
dużych oczkach. Jarzynę zalać wodą i gotować aż ziem-
niaki będą na pół miękkie. Dodać ogórki i czosnek gotować 
wszystko razem, doprawić do smaku vegetą. Zupę można już 
jeść lub ewentualnie można dodać śmietanę. 

Cygański bigos…
Składniki na klopsiki: 0,5 kg mielonego 
2 cebule
2 jajka
sól, pieprz

Składniki na bigos: 0,5 kg pieczarek 
natka pietruszki
sól, pieprz

zioła prowansalskie, oregano, bazylia,
pasta pomidorowa (przecier lub pomidory w puszce)
2-3 ogórki konserwowe
0,5 kg cebuli
2 papryki 
Przygotowanie:
Przygotować klopsiki. Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić 
ją na oleju. Mięso mielone przełożyć do miski, dodać 
cebulę, jajka, doprawić solą i pieprzem, dokładnie wymie-
szać. Formować małe klopsiki - 2 cm, jeśli mięso jest zbyt 
“luźne” można dodać bułkę tartą. Klopsiki usmażyć. Pie-
czarki pokroić w plastry, podsmażyć. Cebulę pokroić w 
kostkę, zeszklić na oleju. 

Świeżą paprykę 
oczyścić, umyć., 
pokroić w pla-
sterki .  Ogórki 
odsączyć, po-
kroić w talarki. 
Paprykę i ogórki 
lekko podsma-
ż yć.  Wsz ystk ie 
składniki wrzucić 

do głębokiego rondla, dokładnie wymieszać. Doprawić solą, 
pieprzem, ziołami prowansalskimi, oregano, bazylią. Na ko-
niec dodać pastę pomidorową i dokładnie wymieszać, jeśli 
sos jest za gęsty dolać wody, wrzucić klopsiki i na małym 
ogniu gotować 15-20min.....;)

Najprostszy placek ze śliwkami
Składniki
mąka - 15 dag 
cukier - 15 dag
masło - 15 dag
jajka - 2 szt
śliwki - 1/2 kg

Przygotowanie
Cukier, żółtka i masło utrzyj na puszystą masę. 
Dodawaj stopniowo mąkę ciągle mieszając.
Dodaj pianę ubitą z białek i wymieszaj delikatnie łyżką. 
Wyłóż ciasto do wysmarowanej tłuszczem formy.
Umyte i przepołowione śliwki wyłóż na ciasto skórką do dołu.
Piecz 25 minut w nagrzanym do 180 st. C piekarniku, następ-
nie obniż temperaturę do 160 st. C i dopiecz jeszcze 10 - 15 
minut, aż ciasto będzie rumiane. 

Porady naszych Czytelniczek:
*Śmietanę do zupy można zastąpić jogurtem
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Starosta Łęczycki jako organ reprezentujący Skarb 
Państwa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości: zabudowanej wraz 
z nieruchomością niezabudowaną, przyległą, 

położonych w obrębie Łęczyca przy ul. Pocztowej 12 
pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosi 1.220.000,00 
zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy).
II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w 
dniu 10 września 2013 r. (wtorek) o godzinie 10.00-
tej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Kata-
stru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powia-
towego w Łęczycy Aleja Jana Pawła II 1a, pokój nr 5. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie 
wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoław-
czej, tj.122.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 
dwa tysiące ) oraz przedłożenie uzgodnień dokona-
nych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 03 września 
2013 roku. na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy: BS 
Poddębice Oddział Góra Świętej Małgorzaty Filia w Łęczycy nr 
54 9263 0000 0600 7753 2006 0101 z zaznaczeniem „ przetarg-b.
zakład karny” Dowód wniesienia wadium wraz z uzgodnio-
nym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi 
Delegatura w Skierniewicach programem zagospodarowania 
zabytkowego budynku, uczestnik winien przedłożyć Komisji 
Przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Byłe więzienie na 
sprzedaż!

V Edycja Konkursu na “Najlepszy Produkt 
Turystyczny Województwa Łódzkiego”

Konkurs na “Najlepszy Produkt Turystyczny 
Województwa Łódzkiego” jest etapem 
regionalnym ogólnopolskiego konkursu na 
“Najlepszy produkt turystyczny – CERTY-
FIKAT POT” organizowanego przez Polską 
Organizację Turystyczną (XI edycja).

W tym roku jest kilka nowości. Zgłoszenia do 
konkursu należy dokonać za pośrednictwem 
strony www.polskapodajdalej.pl (zakładka 
APLIKACJA KONKURSOWA). Strona www.
polskapodajdalej.pl to portal prowadzony 
przez Polską Organizację Turystyczną, de-
dykowany zwycięzcom ogólnopolskiego 
konkursu na “Najlepszy produkt turystyczny 
- CERTYFIKAT POT” i “ZŁOTY CERTYFIKAT”.

Ogólne informacje o konkursie
Regionalna Organizacja Turystyczna Wo-
jewództwa Łódzkiego organizuje konkurs 
regionalny już po raz piąty. Konkurs ma na 
celu wyłonienie w danym roku najbardziej 
atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla 
turystów produktów turystycznych w wojew-
ództwie łódzkim oraz ich popularyzację, a 
także wspieranie inicjatyw, których efektem 
jest tworzenie produktów turystycznych.

Czym jest produkt turystyczny?
“Produkt turystyczny to zbiór użyteczności 
związanych z podróżami turystycznymi, 
czyli dostępne na rynku dobra i usługi 
turystyczne umożliwiające ich planowanie, 
odbywanie, przeżywanie oraz gromadze-
nie doświadczeń z nim związanych” (J. 
Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk „Pro-
dukt Turystyczny”, PWE, Warszawa 2005).

W ramach konkursu przyjmowane są 
zgłoszenia zgodnie z powyższą definicją 
w następujących kategoriach: wydarzenie 
cykliczne, pakiet usług turystycznych (impre-
za turystyczna), obiekt, szlak, obszar.

Jak zgłosić się do udziału w konkursie?
Do konkursu można się zgłosić WYŁĄCZNIE za 
pośrednictwem aplikacji konkursowej umieszc-
zonej na stronie www.polskapodajdalej.pl/ 
(zakładka APLIKACJA KONKURSOWA). Spośród 
konkursów ogłoszonych niemal w każdym 
regionie należy wybrać województwo łodzkie. 
Przed zalogowaniem i wypełnieniem formu-
larza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie 
się z regulaminem konkursu regionalnego i 
ogólnopolskiego. W razie wątpliwości podczas 
wypełniania formularza zgłoszeniowego zachę-
camy do skorzystania z przycisku POMOC gdzie 
zamieszczono instrukcję wypełniania wniosku. 
Zgłaszający powinni pamiętać o dołączeniu 
materiałów promocyjnych (zdjęć, filmów i innych 
materiałów multimedialnych), które zobrazują 
dany produkt turystyczny. Do edycji zgłoszenia 
można wrócić w każdej chwili, a zatem nie trze-
ba wypełnić formularza w całości przy jednym 
podejściu. Wystarczy ponownie kliknąć na link 
otrzymany po zalogowaniu się do aplikacji.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 sierp-
nia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 
do końca sierpnia na stronie www.rotwl.pl

Nagrody
Produkty wyróżnione Certyfikatem ROTWŁ 
zostaną objęte działaniami promocyjnymi 
prowadzonymi przez ROTWŁ (reklama w 
Internecie, wydawnictwach promocyjnych 
ROTWŁ, mediach lokalnych, rekomendacja 
przez ROTWŁ wśród przedsiębiorstw prowa-
dzących turystykę przyjazdową). Dodatkowo 
Certyfikowane produkty będą mogły po-
sługiwać się nieodpłatnie logo Certyfikatu.

Najlepsze produkty powalczą o
 CERTYFIKAT POT

Spośród nagrodzonych produktów Kapituła 
konkursu wybierze maksymalnie 3 produkty, 
które będą reprezentować województwo 
łódzkie i zostaną zgłoszone przez ROTWŁ 
do ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy 
produkt turystyczny – CERTYFIKAT POT”.
Produkty turystyczne wyróżnione przez 

POT zostaną włączone w wybrane działania 
promocyjne prowadzone przez POT. Harmo-
nogram tych działań zostanie przygotowany 
w ciągu 3 miesięcy od daty przyznania Cer-
tyfikatu POT.

Laureaci poprzednich edycji konkursu:
2012

Certyfikat: Park Edukacyjno-Rozrywkowy 
MIKROKOSMOS
Wyróżnienie: Tomaszowska Okrąglica
Wyróżnienie ROTWŁ i Gazety Wyborczej 
(wybór internautów) - Park Edukacyjno-Roz-
rywkowy MIKROKOSMOS

2011
Certyfikaty: „Wieruszowski Powiat z mapą i 
kompasem”, Kompleks Termalno-Basenowy 
„Termy Uniejów”, „Skierniewickie Święto Kwiatów, 
Owoców i Warzyw”, „Dzień na dworze polskim”, 
„Nadwarciański Szlak Bursztynowy”, Zoo Safari 
Borysew (wznowienie certyfikatu)
Wyróżnienie - “Parowozownia Skierniewice 
- żywe muzeum starej kolei”

2010
Certyfikaty: Centrum Japońskich Sportów 
i Sztuk Walki Dojo - Stara Wieś, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji “Góra Kamieńsk”, Cen-
tralne Muzeum Włókiennictwa, Centralny 
Łuk Turystyczny, Muzeum Bajki SE-MA-FOR 
w Łodzi, Noc naturystów na Fali.
Wyróżnienia: katalog oferty przyjazdowej 
“Łódź i Region Łódzki”, System Informacji 
Turystycznej “Odkoduj Łódź”, Teatr Animagia

2009
Certyfikaty: Park Rozrywki Kołacinek, Mię-
dzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć 
Filmowych Plus Camerimage, Łódź, Zoo 
Safari Borysew.
Wyróżnienia: Hotel Ossa****Congres&Spa, 
Festiwal Jeździecki w Gajewnikach

Dodatkowych informacji udziela koordyna-
tor konkursu regionalnego - Emilia Słomska 
- 042 663 77 33, e-mail: eslomska@rotwl.pl.

W Filii nr 4 Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
w Łęczycy organizowane są 
wakacyjne zajęcia 
dla dzieci. Dla uczestników 
przygotowano wiele różnych 
atrakcji. W programie przewi-
dziane są:
-warsztaty plastyczne ( ryso-
wanie, malowanie, wycinanie);
-gry i zabawy w bibliotece 
( kalambury, “wygibajtus”, 
puzzle, gry planszowe, zagad-
ki i inne);
-gry ruchowe na boisku 
sportowym ( tenis, kręgle, 
skakanie na skakance itp.);
-czytanie bajek; -gry kompu-

terowe;
-oglądanie bajek i filmów.
Zajęcia odbywają się cztery 
razy w tygodniu: w ponie-
działki, wtorki, środy, piątki od 
godziny 11.00. 
Na zakończenie wakacji 
przewidziano liczne konkursy, 
poczęstunek oraz zabawę 
dyskotekową.

Wakacje w bibliotece
ŁĘCZYCA

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

Stróż prawa na Dzikim Zacho-
dzie zakłada maskę i z pomocą 
Indianina pragnie pomścić 
śmierć towarzyszy. Film gramy 
w dwóch wersjach : dubbing i 
napisy. 

29 lipca 2013, poniedziałek
PACIFIC RIM 3D
Godzina:  15:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  131 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  17:15
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

Jeździec znikąd
Godzina:  20:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

30 lipca 2013, wtorek
PACIFIC RIM 3D
Godzina:  15:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  131 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  17:15
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  20:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

31 lipca 2013, środa
PACIFIC RIM 3D

Godzina:  15:00
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  131 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  17:15
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  20:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

1 sierpnia 2013, czwartek
Kino nieczynne

2 sierpnia 2013, piątek
Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

3 sierpnia 2013, sobota
Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.

4 sierpnia 2013, niedziela
Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
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Tomasz Olczyk, komendant stra-
ży miejskiej i jego podwładni poszu-
kują nowego domu dla znalezionej 
na klatce schodowej w bloku przy 
ulicy Wojska Polskiego kotki. Wy-
jątkowo ruchliwa i niesłuchająca 
poleceń szefa strażników kocica 
szybko podbiła serca  tymcza-
sowych opiekunów. Zwierzątko 
szczególnie upatrzyło sobie stażystę 
Adama Nawrotka, który został tym-

czasowo oddelegowany do opieki 
nad mruczkiem. 

- Wolałbym, aby kotka znalazła 
dom jak najszybciej. Trochę się tu 
rządzi i rozprasza pracowników. 
Jeśli nikt się po nią nie zgłosi, to 
zostanie z nami. Będzie łowić myszy 
w garażu – mówi z uśmiechem szef 
łęczyckich strażników miejskich. 

W jednostce straży miejskiej go-
ściły już m.in. sowa, sokół, jastrząb. 
Czarna kotka nazwana została 
spontanicznie Borutką.

Tekst i fot. (kb)

… i wcale nie chodzi tu o wiatra-
ki. W miejscowości – podczas naszej 
ubiegłotygodniowej wizyty – moż-
na było ujrzeć na drogach więcej 
rowerów, niż aut. To nie powinno 
dziwić, zważywszy jaką mamy 
pogodę. Poza tym jeden z lokalnych 
przedsiębiorców sprzedaje orygi-
nalne rowery wprost z Holandii, 
gdzie taki środek lokomocji jest 
bardzo modny. 

Na głównej ulicy spotkaliśmy 
Wiktorię Józwiak. Atrakcyjna 
dziewczyna zachwalała jazdę na 
rowerze.

- Nie powiem, żebym 
d z i e n n i e 
p o k o n y-
wa ła  p o 
k i l k a n a -
ście k i lo -
metrów, bo 
r o w e r e m 
jeżdżę dla 
p r z y j e m -
ności. Poko-
nuję krótkie 
odcinki, tym 
bardziej, że co 
jakiś czas spo-
tyka się po dro-
dze znajomych, 
także na rowe-
rach. Trzeba się 
zatrzymać poga-
dać i pożartować. 

Pełen luz – mówi 
z uśmiechem 
Wiktoria.

R o w e r z y -
ści ze Świnic 
z a c hw a l a j ą 
malowniczą 
okol icę.  W 
pobliżu mają 
las. Właśnie 
na leśnych 
duktach ro-
werowym 
przejażdż-
kom od-
dawali się 
Szymon i 

Michał. 
- Jest super, wakacje w pełni. 

Lubimy na swoich góralach ostrą 
jazdę – mówią chłopcy. 

Oczywiście wśród rowerowej 
społeczności są i starsi mieszkańcy. 
Niektórzy powiedzieli nam, że na 
rowerze jeżdżą nawet zimą. 

- Człowiek tak się przyzwyczaił 
do tego środka lokomocji, że ko-
rzysta z niego praktycznie przez 
cały rok – mówi pan Stefan, którego 
spotkaliśmy przed GOK-iem. - 
Zresztą, jazda na rowerze to samo 
zdrowie. Polecam każdemu i w 
każdym wieku. 

(stop)

Borutka w jednostce
ŁĘCZYCA

W Świnicach Warckich jak w Holandii

Oświadczenia majątkowe 2012
Zarobki dyrektorów jednostek podległych staroście

Andrzej Pietruszka, dyrektor szpitala
Wynagrodzenie miesięczne – 8 770 zł
W ub. roku zarobił – 105 251 zł
Oszczędności – 90 000 zł
Ziemia – 1 ha o wartości 90 000 zł
Samochód – opel vectra (2003 r.) o wartości 20 000 zł
Kredyt – 90 000 zł

Włodzimierz Tomczak, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego
Wynagrodzenie miesięczne – 6 423 zł
W ub. roku zarobił – 77 085 zł
Oszczędności – brak
Dom – 300 mkw. o wartości 300 000 zł
Działka siedliskowa – 3 000 mkw. (50 000 zł), działka 
rekreacyjna 400 mkw. (50 000 zł), łąka 3 800 mkw. 
(10 000 zł), 1/6 działki siedliskowej 2 500 mkw. (100 
000 zł)

Lidia Zięba, dyrektor PUP
Wynagrodzenie miesięczne – 6 365 zł
W ub. roku zarobiła – 72 381 zł (umowa o pracę), 
4020 zł (umowa o dzieło)
Oszczędności – 875 zł, papiery wartościowe  
14 000 zł
Dom – 160 mkw. o wartości 350 000 zł
Gospodarstwo rolne – 1 ha o wartości 100 000 zł
Samochód – renault megane (2003 r.)
Kredyty – gotówkowy 8 425 zł, zadłużenie w ror – 16 
791 zł

Iwona Zielińska, kierownik PCPR
Wynagrodzenie miesięczne – 7 334 zł
W ub. roku zarobiła – 73 538 zł (umowa o pracę), 2 
474 zł (dieta radnego), 12 000 zł (umowa zlecenie)
Oszczędności – brak
Dom – 107 mkw. o wartości 160 000 zł
Działka – 1 550 mkw. o wartości 35 000 zł
Samochód – toyota avensis (2000 r.) o wartości 13 
000 zł, peugeot 206 (2001 r.) o wartości 8 000 zł

Grażyna Lipińska – dyrektor DPS
Wynagrodzenie miesięczne – 4 398 zł
W ub. roku zarobiła – 52 778 zł

Oszczędności – brak
Dom – 240 mkw. o wartości 700 000 zł
Działka – 6 000 mkw. o wartości 300 000 zł, 1 600 
mkw. o wartości 100 000 zł
Kredyt – mieszkaniowy 72 310 CHF

Andrzej Saganiak, dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej
Wynagrodzenie miesięczne – 8 167 zł
W ub. roku zarobił – 98 011 zł
Oszczędności – 25 000 zł, papiery wartościowe 1 
700 zł
Mieszkanie – 32,5 mkw. o wartości 110 000 zł

Jolanta Wawrzyniak, dyrektor DPS w Karsznicach
Wynagrodzenie miesięczne – 6 848 zł
W ub. roku zarobiła – 65 865 zł (umowa o pracę), 16 
320 zł (umowa zlecenie)
Oszczędności – brak
Dom – 140 mkw. o wartości 370 000 zł
Działka – 1 037 mkw. o wartości 80 000 zł
Samochód – ford focus (2000 r.) o wartości 7 900 zł
Kredyt – hipoteczny 29 066 CHF, mieszkaniowy 35 
000 zł 

Joanna Wdowiak, dyrektor I LO im. Kazimierza 
Wielkiego
Wynagrodzenie miesięczne – 6 131 zł
W ub. roku zarobiła – 73 574 zł 
Oszczędności – 2 400 zł
Samochód – opel astra (2007 r.)

Marek Gralak, Centrum Kształcenia Praktycznego
Wynagrodzenie miesięczne – 6 789 zł
W ub. roku zarobił – 71 285 zł (umowa o pracę), 10 
188 zł (umowa o dzieło)
Kredyt – 61 300 zł

Wojciech Frankowski, powiatowy inspektor 
sanitarny
Wynagrodzenie miesięczne – 11 090 zł
W ub. roku zarobił – 91 688 zł (umowa o pracę), 27 955 
zł (umowa zlecenie – dyżury świąteczne w szpitalu), 13 
440 zł (umowa zlecenie – laboratorium GZOZ)

Oszczędności – 90 000 zł
Dom – 301 mkw. o wartości 350 000 zł
Mieszkanie – 86 mkw. o wartości 240 000 zł, 48 
mkw. o wartości 180 000 zł

Leszek Sobieraj, Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Piątku
Wynagrodzenie miesięczne – 8 917 zł
W ub. roku zarobił – 90 607 zł (umowa o pracę), 6 
899 zł (umowa zlecenie CKP), 7 680 zł (umowa zlece-
nie ZSMR), 1 819 zł (umowa zlecenie OKE)
Oszczędności – 28 500 zł
Samochód – skoda octavia (2012 r.) o wartości 54 
900 zł

Anna Kupisz, dyrektor Zespołu Jednostek 
Budżetowych
Wynagrodzenie miesięczne – 4 539 zł
W ub. roku zarobiła – 54 473 zł
Oszczędności – 25 000 zł
Dom – 200 mkw. o wartości 350 000 zł
Mieszkanie – 37 mkw. o wartości 80 000 zł
Działka rolna – 870 mkw. o wartości 17 000 zł
Samochód – skoda roomster (2007 r.), dacia 
daster (2010 r.)

Henryk Sudoł, dyrektor Zespołu Szkół Mecha-
nizacji Rolnictwa w Piątku
Wynagrodzenie miesięczne – 8 820 zł
W ub. roku zarobił – 85 155 zł (umowa o pracę), 
18 667 (umowa zlecenie), 2 023 zł (inne źródło)
Oszczędności – 40 000 zł

Jarosław Świtoń, dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1
Wynagrodzenie miesięczne – 7 704 zł 
W ub. roku zarobił – 81 986 zł (umowa o pracę), 
10 462 zł (umowa zlecenie)
Oszczędności – 17 083 zł, lokaty inwestycyjne 
40 944 zł
Mieszkanie – 95 mkw. o wartości 160 000 zł
Działka – 2,8 ha o wartości 10 000 zł
Samochód – opel agila (2004 r.) o wartości 11 
000 zł, opel mariva (2005 r.) o wartości 14 000 zł

Andrzej Zielonka, dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie
Wynagrodzenie miesięczne – 10 803 zł
W ub. roku zarobił – 98 285 zł (umowa o pracę), 
26 927 zł (umowa zlecenie), 4 433 zł (inne 
źródła)
Oszczędności – 90 000 zł, 1 000 euro, fundusz 
inwestycyjny 4 000 zł
Dom – 216 mkw. o wartości 350 000 zł
Mieszkanie – 50 mkw. o wartości – 173 000 zł
Nieruchomość – zabudowana 7 arów o wartości 
120 000 zł 
Samochód – skoda octavia (2003 r.) o wartości 
19 000 zł, skoda fabia (2007 r.) o wartości 25 
000 zł
Kredyt – hipoteczny 153 000 zł

Elżbieta Wencel, dyrektor Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej
Wynagrodzenie miesięczne – 9 277 zł
W ub. roku zarobiła – 66 545 zł (umowa o 
pracę), 22 907 zł (Powiatowy Zespół ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności), 4 680 zł (Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Kutnie), 8 376 zł 
(ryczałt kuratora społecznego), 8 823 zł (ryczałt 
radnego)
Mieszkanie – 50 mkw. o wartości 150 000 zł
Samochód – vw passat (2001 r.) o wartości 15 
000 zł
Kredyt – konsumpcyjny 80 000 zł

Jerzy Szymczak, dyrektor Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych
Wynagrodzenie miesięczne – 10 245 zł
W ub. roku zarobił – 84 111 zł (umowa o pracę), 
38 838 zł (umowa zlecenie)
Oszczędności – 14 500 zł
Mieszkanie – 55 mkw. o wartości 150 000 zł
Gospodarstwo rolne – 8,60 ha o wartości 80 
000 zł
Samochód – audi (1999 r.) o wartości 11 000 zł, 
toyota yaris (2004 r.) o wartości 15 000 zł
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W Besiekierach - gmina Grabów - 
kierujący samochodem osobowym 
marki fiat uno, 63 – latek z powiatu 
łęczyckiego potrącił wyjeżdżającego 
z drogi gruntowej 6 – latka na rowe-
rze. Dziecko zostało przetransporto-
wane do szpitala. 

Natomiast w miejscowości Mi-
chałówka - gmina Piątek - 38 i 

24 – letni rowerzyści wykonując 
manewr skrętu w lewo zderzyli 
się z 43 – latkiem kierującym kia. 
Rowerzyści zostali hospitalizowani. 
Wszystkie okoliczności wypadków 
wyjaśnią postępowania prowa-
dzone pod nadzorem miejscowej 
prokuratury.

Info: policja

Przenośny fotoradar, który dzier-
żawi straż miejska, częściej niż 
zwykle pojawia się na poboczach 
ulic. Wiadomo, wakacje. Kierowcy, 
jadący na urlop, nie zawsze myślą 
o tym, by nie przekraczać pręd-
kości. Spieszą się na wymarzony 
wypoczynek. Najwięcej mandatów 
wystawianych jest na krajowej 
„jedynce”.

W mieście fotoradar ustawiany 
jest przy ul. Kaliskiej, Belwederskiej, 
Sienkiewicza i Ozorkowskie Przed-
mieście. Średnio w ciągu jednej 
godziny straż miejska wystawia 
3 – 4 mandaty za przekroczenie 
prędkości. 

- Z naszych obserwacji wynika, 
że najwięcej kar za zbyt szybką 

jazdę jest na ul. Sienkiewicza, czyli 
trasie nr 1. Tam jest największy ruch. 
Kierowcy jadą teraz nad morze lub 
w góry, często nie zwracają uwagi 
na to, że przejeżdżając przez teren 
zabudowany trzeba zwolnić – mówi 
starszy strażnik, Krystian Jatczak.

Straż miejska w Łęczycy przeno-
śny fotoradar dzierżawi od czerwca. 
Umowa na dzierżawę sprzętu zo-
stała zawarta na okres 5-miesięcy. 
Koszt – ok. 7 000 zł na miesiąc. Nie 
jest tajemnicą, że zyski do miejskiej 
kasy są o wiele wyższe od kosztów 
wydzierżawienia fotoradaru.

Jak się dowiedzieliśmy straż 
miejska w tym roku powinna do 
miejskiego budżetu odprowadzić 
ok. 280 000 zł. Znaczna część z tej 

kwoty pochodzi z mandatów pła-
conych przez kierowców. 

- Fotoradar spełniać ma swoją rolę 
prewencyjną, to nie jest maszynka 
do zarabiania pieniędzy – przeko-
nuje Tomasz Olczyk, komendant 
SM w Łęczycy. 

Zapytaliśmy komendanta Olczy-
ka o rekordy związane z prędkością 
na miejskich drogach.

- Niedawno fotoradar ustawio-
ny na ul. Kaliskiej zrobił fotkę 
samochodu jadącego ponad 120 
kilometrów na godzinę – mówi szef 
strażników. - Z kolei na ul. Sienkie-
wicza kierowca jechał z prędkością 
ponad 111 km/h. 

Tekst i fot. (stop)

W miejscowości Jarochów tir wy-
lądował w rowie. Dlaczego? Tego jak 
na razie nie wiadomo. Wypełniona 
napojami chłodzącymi naczepa 
przewróciła się a jej ładunek częścio-
wo znalazł się w rowie i na jezdni. 
Po przybyciu na miejsce wypadku 
pierwszych zastępów straży pożar-
nej zabezpieczono miejsce zdarze-
nia, odłączono akumulatory, oświe-

tlono teren akcji oraz uprzątnięto z 
jezdni porozrzucane i porozbijane 
napoje. W działaniach trwających 
prawie 6 godzin udział brały dwa 
zastępy z JRG w Łęczycy, jeden 
zastęp z OSP w KSRG Daszyna 
(łącznie 12 strażaków), pogotowie 
ratunkowe oraz policja. Kierujący 
autem nie odniósł poważniejszych 
obrażeń, samodzielnie opuścił po-
jazd przed przybyciem zastępów 
straży pożarnej.

(kb)

Kierowca potrącił 6-latka 
na rowerze

W Jarochowie ciężarówka 
w rowie

GM. DASZYNA
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Święto policji w Kutnie
Kutnowscy funkcjonariusze 
zorganizowali drużynowy turniej 
strzelecki o Nagrodę Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Kutnie. 
Do zawodów zgłosiło się 10 
drużyn. W rywalizacji brały 
udział trzyosobowe drużyny 
z kutnowskiej komendy oraz 
przedstawiciele służb, na 
co dzień współpracujących z Policją. Kutnowską 
jednostkę reprezentowały zespoły: Wydziału Dochodzeniowo-Śled-
czego, Wydziału Prewencji, Komisariatu Policji w Krośniewicach, NSZZ 
Policjantów oraz drużyna Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjan-
tów IPA Region Kutno. Pozostałe drużyny reprezentowały kutnowską 
Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Kolei, Jednostkę Wojskową 
ze Sklęczek, Straż Miejską oraz Stowarzyszenie 17 pułku Ułanów Wiel-
kopolskich. Indywidualnie najlepszym strzelcem okazał się policjant 
Wydziału Prewencji asp. Krzysztof Jabłoński. Wśród drużyn wygrała 
grupa NSZZ Policjantów, przed funkcjonariuszami Komisariatu Policji z 
Krośniewic i drużyną Wydziału Prewencji. Zwycięzcy odebrali pamiąt-
kowe statuetki i dyplomy. Zawody zostały zorganizowane wspólnie z 
Ligą Obrany Kraju w Kutnie i Klubem Strzeleckim „Orzeł”.

KPP w Kutnie

Pieniądze z mandatów zasilają miejską kasę

Gdzie możemy spodziewać 
się kontroli?

Z piątku na sobotę, najprawdopo-
dobniej z powodu zwarcia w insta-
lacji elektrycznej, doszło do pożaru 
opuszczonego budynku przy ul. 
Kochanowskiego w Łęczycy. Po-
mimo bardzo szybkiej interwencji 
strażaków nie udało się uratować 
domu i po zakończonej akcji ga-
śniczej trzeba było rozebrać część 
stropów. W akcji brały udział cztery 
zastępy strażaków: dwa z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łęczycy, za-
stęp Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Topoli Królewskiej oraz zastęp OSP 
z Góry Świętej Małgorzaty. 

Pożar na 
Kochanowskiego 
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Z ostatniej chwili...
Uciekał przed policją

Łęczyccy policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia drogowe-
go w którym 19–latek uciekając 
przed stróżami prawa kradzio-
nym autem uderzył w płot. Kiero-
wany przez niego pojazd stanął 
w płomieniach.

27 lipca około 11.00 policjanci 
ruchu drogowego podjęli pościg 
za kierowcą osobowej hondy, 
który na odcinku drogi krajowej 
nr 91 w Daszynie, gdzie jest 
ograniczenie prędkości do 50 
km/h - jechał 106 km/h. Po przejecha-
niu skrzyżowania w Topoli Królewskiej 
stracił panowanie nad kierownicą i 
uderzył w ogrodzenie posesji. Kiedy 
przód auta stanął w płomieniach z po-
mocą pośpieszyli interweniujący poli-
cjanci. Jeden z nich zajął się ratowaniem 
kierowcy, drugi gasił ogień. 19–letni 
mieszkaniec województwa lubelskie-
go, został przetransportowany pogoto-

wiem lot-
niczym do szpitala. Jak się okazało 
auto którym uciekał było kilka godzin 
wcześniej skradzione pod Warszawą. 
Policjanci, ustalili ponadto, że 19–latek 
o godzinie 10.30 na jednej ze stacji paliw 
na terenie Kutna zatankował paliwo i 
uciekł nie płacąc za nie. Mężczyzna, nie 
był wcześniej notowany.

Info: KPP w Łęczycy
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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 

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 

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe

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

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

Dekarz
Umiejętność pracy w zawodzie 

dekarz
Remonty24.net

Borek 6
99-100 Łęczyca
tel. 669 084 543

Cieśla – zbrojarz
Wykształcenie zawodowe cieśla – 

zbrojarz
PPHU JAWAL Sp. z o.o.

ul. Kamienna 7
25-041 Kielce

tel. 512 255 992
Praca na terenie gminy Łęczyca

Specjalista ds. handlu i 
marketingu

Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. B, język angielski lub 
włoski, doświadczenie w dziale 

sprzedaży/marketingu, zdolności 
interpersonalne

IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 15-17

58-100 Świdnica
tel. 24 721 97 00 

Praca w Łęczycy

Oferty pracy – zamknięte:
Szef kuchni

Wykształcenie średnie 
gastronomiczne, doświadczenie 

min. 3 lata, akt. Książeczka 
sanitarna, kreatywność

Informacja pokój nr 1 lub 2

Krojczy
Wykształcenie podstawowe, 

znajomość zawodu, doświadczenie 
min. rok Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Sprzątaczka biurowa

Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

Informacja pokój nr 1 lub 2
Operator wtryskarek 

sprężynowych Wykształcenie 
zawodowe, mile widziane 

doświadczenie zawodowe 
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

Handlowiec
Wykształcenie wyższe, 
kreatywność, łatwość 

nawiązywania kontaktów, 
otwartość, pracowitość, obsługa 

komputera
Informacja pokój nr 1 lub 2

Opiekun
Aktualna książeczka zdrowia, 

badanie na nosicielstwo
Informacja pokój nr 1 lub 2

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. Płaci-
my za każdy kompletny pojazd, od-
bieramy własnym transportem – od 
7.00 do 22.00. Wydajemy zaświad-
czenia do wydziału komunikacji. 
Stacja demontażu pojazdów Rząśno 
13/k. Łowicza
Tel. 602-123-360

Zespół muzyczny wesela, bale inne 
imprezy okolicznościowe Telefon  
513-531-465 Tanio!!!

Wykonam pracę remontowe Telefon 
504-336-618

Sprzedam Sony Xperia E. Nowy z 
salonu Orange Gwarancja 24 mc-
e.663-344-984
Sprzedam Citroen C4 VTS  Auto 
sprowadzone z Hiszpanii,3-drzwio-
we.Moc silnika 110KM.
Wyposażenie:
-wspomaganie kierownicy
-klimatyzacja automatyczna
-komputer pokładowy
-czujniki parkowania-przód i tył
-kierownica wielofunkcyjna
-4x Airbag
-2xelektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-podłokietnik
-ABS,ESP
-centralny zamek z pilota
-alufelgi 17 cali
-oryginalne radio  tel.512-971-325

Posiadam do sprzedania w dobrym 
stanie kanapę + fotel pasażera do 
volkswagena golfa 3 , tel.667-366-159

Sprzedam  bransoletki ,neonowe 
typu shamballa , piękne fluorescen-
cyjne, letnie neonowe kolory, hit lata  
tel.726-595-508

Mam do sprzedania huśtawkę od 
8 miesiąca, stan idealny jak nowa, 
używana tylko przez jedno dziec-
ko sporadycznie, można ją złożyć, 
zajmuje bardzo mało miejsca. Tel. 
691-781-979

Sprzedam rower szosowy marki 
Peugeot w malowaniu na Meride ( 
odświeżony lakier i nowe naklejki 
Merida) w stanie bardzo dobrym. 
Rowerkiem jeździ się bardzo przy-
jemnie. 
Podzespoły:
Koła: Mavic MA 2 700
Klamki: LEE CHI
Manetki: Sachs
Hamulce: Weinmann TYPE 810
Przerzutki Sachs
Łańcuch: KMC
Siodło: Active
Opona przód: Continental Grand 
Prix 3000
Opona tył: Schwalbe Blizzard Spezial
Więcej info udzielę telefonicznie. 
Tel.727-511-794

Na sprzedaż rower damski na du-
żych kołach. Więcej info telefonicz-
nie 665-813-232

Posiadam do sprzedania bardzo 
ładnego i zadbanego Opla Astrę 
II kombi. Rok produkcji 2002.Auto 
posiadam od lipca 2006 roku. Je-
stem jego pierwszym właścicielem w 
Polsce. Auto nigdy mnie nie zawio-
dło. Posiada sprawną i odgrzybioną 
klimatyzację. Silnik cały czas pracuje 
na oleju syntetycznym 5W30. Jest 
bardzo dynamiczny i ekonomiczny. 
Blacharka w bardzo dobrym stanie. 
Nie posiada żadnych oznak korozji. 
Tapicerka nie posiada żadnych prze-
tarć. Na początku zeszłego sezonu 
auto miało założone nowe opony 
letnie oraz nowe tarcze hamulcowe 
z klockami z przodu i z tyłu. Do auta 
dokładam kompletne koła zimowe z 
oryginalnymi kołpakami (na kołach 
zimowych opony z bardzo dobrym 
bieżnikiem). Kontakt telefoniczny 
pod nr tel. 696 032 075

Sprzedam ursus c-360 3P .Rok 
produkcji 1987, wspomaganie kie-
rownicy, ładowacz czołowy tur, stan 
bardzo dobry, światła do pracy w 
polu, 2 zaczepy. Tel. 697-428-335

Sprzedam Bmw 320d silnik 2,0 150 
km skrzynia automatyczna 2002r. 
po lifcie.
Wyposażenie: ABS DSC 6x Air Bag 
Klimatyzacja Skórzana kierownica 
Regulowana kierownica Regulowane 
fotele Komputer pokładowy Radio 
Klimatronic Elektrycznie regulowa-
ne szyby Elektrycznie regulowane 
lusterka Składane lusterka Alufelgi 
Lakier metalic. Fabryczny autoalarm 
Immobilizer Centralny zamek Uszko-
dzone 2 pompowtryski tel.695-197-
406

Mam do sprzedania siewnik ste-
gsted 3m, 25 redlic siewnik ma duży 
zasypowy zbiornik posiada licznik 
hektarów, ma elektryczne sterowa-
ne znaczniki nie wymaga wkładu.
tel.697-067-093

Sprzedam kombajn Bolko 643/1 
z 1994 roku - od czterech nieeks-
ploatowany, posiadam do niego 
cztery przystawki do zbioru: cebuli, 
marchwii, buraków, ziemniaków. 
Ze względu na taśmowe opróźnia-
nie kosza idealnie nadaje się do 
zbioru marchwi i innych delikatnych 
warzyw. Nie łamie i nie obija. Stan 
dobry - garażowany, oryginalny 
lakier.tel.607-330-271

Sprzedam alufelgi do forda z opo-
nami, stan bardzo dobry, opony mi-
cheline 195/65 r 15 tel.697-428-335

Sprzedam dwie sąsiadujące działki 
o pow.1052 i 554 m2. Na mniejszej 
znajduje się murowany domek 
letniskowy 60m2 , do działki do-
prowadzone są media: woda i prąd, 
z możliwością zabudowy.Większa 
działka jest typowo rolna.
Bardzo przyjemna okolica pod 
zabudowę ,5 km od Łęczycy. Dojazd 
do działek: droga polna utwardzona.
Więcej info pod nr tel. 531-565-265
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I stało się. Górnik Łęczyca w 
zbliżającym się sezonie nie zagra 
już w IV lidze. Piłkarze – o ile 
skompletowany zostanie skład 
– rozgrywać będą mecze najpraw-
dopodobniej w A klasie. Pierwszy 
mecz zaplanowany jest na 31 
sierpnia. 

Za tydzień – według nieoficjal-
nych informacji – działacze sporto-
wi Górnika mają podjąć decyzję o 

powołaniu stowarzyszenia piłkar-
skiego. Nie wiadomo jeszcze jaka 
będzie nazwa zespołu, któremu 
ponoć pomóc ma finansowo jeden 
z lokalnych łęczyckich przedsię-
biorców. 

O kłopotach – głównie finan-
sowych zespołu – mówiło się już 
od dawna. Ambitni zawodnicy 
kolejno opuszczali zespół. Wyniki 
były coraz gorsze. Przypomnijmy 

chociażby największą przegraną 
w historii klubu – 11:0 z Mazowią 
Rawa Mazowiecka.

Na dziś konkretnie nie wiadomo 
jak będzie wyglądać kadra, pod 
znakiem zapytania stoi też to, kto 
podejmie się trenować zawodni-
ków. 

O sytuacji w klubie będziemy 
informować.

(red)

Na orliku przy I LO. im. Kazi-
mierza Wielkiego w Łęczycy ani-
matorzy zorganizowali dzieciom 
z rocznika 2000 i młodszym w ra-
mach “Wakacji z orlikiem” konkurs 
rzutów do kosza.

Pierwszą konkurencją były rzuty 
osobiste do kosza. Zwycięzcą tej 
konkurencji został Wojtek Żmudow-
ski popisując się stuprocentową 
celnością. Drugą konkurencją były 
rzuty za “trzy”. W tej konkurencji 

zwyciężył Fabian Kasierski, któ-
ry stoczył zacięty bój  z Wojtkiem 
Żmudowskim. Trzecim konkursem 
był slalom z kozłowaniem piłki i rzut 
do kosza z dwutaktu. W konkursie 
tym długo nie mogliśmy wyłonić 
zwycięzcy, ostatecznie wygrał Jarek 
Łukaszewski. Na zakończenie im-
prezy piłkarska drużyna chłopców 
“ORLIKI Króla Kazimierza” która 
uczęszcza na treningi prowadzone 
przez animatorów orlika rozegrała 
towarzyski mecz z drużyną “Waka-
cyjni Goście”.

leczycki.pl

Wakacyjne konkursy na 
orliku

ŁĘCZYCA

Trener nie jest zadowolony. Komentarz – poniżej oczekiwań...
Na Mistrzostwach Polski Se-

niorów, które odbyły się Toruniu, 
wystartowała trzyosobowa repre-
zentacja MKLA Łęczyca. W biegu 
na 400 m Grzegorz Sobiński z wy-
nikiem 48.46 sek. zajął szesnaste 
miejsce a Marek Szymański na 400 
m p. płotki uzyskał 53.85 sek., co 
dało mu trzynaste miejsce. 

- Występ obydwu zawodników 
będących członkami kadry naro-
dowej jest zdecydowanie poniżej 
ich możliwości i należy uznać za 
nieudany. Pechowo zakończył swój 
udział w skoku wzwyż Maciej 
Kiendzierski, któremu na wyso-
kości 204 odnowiła się kontuzja co 
zmusiło go do wycofania z dobrze 
zapowiadającego się konkursu. 
Ostatecznie z wynikiem 204 cm 

zajął siódmą pozycję – komentuje 
trener Mirosław Andrysiak. 

Bardzo dobrze natomiast spi-
sała się sztafeta 4x400 m, w której 
oprócz Grzegorza Sobińskiego i 
Marka Szymańskiego wystartowa-
ło dwóch juniorów - Łukasz Bart-
niak oraz Mateusz Lewandowski. 
Dla młodych zawodników był to 
debiut w tej kategorii wiekowej. 
Sztafeta z wynikiem 3.22.95 min 
zajęła siódme miejsce poprawiając 
o ponad cztery sekundy rekord 
Łęczycy. - Zawody nie były dla nas 
udane, dlatego musimy po sezonie 
przeanalizować obciążenia trenin-
gowe wyciągnąć wnioski z popeł-
nionych błędów, aby uniknąć ich 
w przyszłym roku – mówi trener. 

Ekipa sportowców MKLA wzięła 

udział w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych,  które w week-
end odbyły się w Łodzi. Łęczycę 
reprezentowała pięcioosobowa 

grupa lekkoatletów - Dawid Waw-
rzyniak i Mateusz Skarbek w skoku 
wzwyż, Elżbieta Kalaczyńska w 
skoku o tyczce, Paulina Różańska 

w rzucie dyskiem oraz Bartosz Tu-
szyński w biegu na 110m p. płotki.

(and) 

W Toruniu najlepiej 
zaprezentowała się 
sztafeta

Co dalej 
z Górnikiem? 
Łęczycanie mają zagrać pod nowym szyldem

fo
t. 
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