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Nasze drogie morze Afera na Waliszewie 
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Nowy prezes 
„Łęczycanki” 

zapowiada zmiany 

Miało być eldorado, są finansowe problemy. W 
Grabowie lokalna chłodnia zmroziła nadzieje ludzi - str. 5 

82 Nie do wiary. Z łomem do miejskiej toalety... 

Banknotem 
nie pogardzą 
str. 2
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Wszystko na sprzedaż. 
Zdrowe warzywa i soczyste 
owoce to nie jedyne 
produkty, które można kupić 
na łęczyckim targowisku. 
Uśmiechnięci sprzedawcy 
zachęcają do zakupów. 

Fotoreportaż, str. 8 – 9

O krok od tragedii

Została dotkliwie 
poparzona na 

placu Kościuszki

str. 3

W samo południe, na oczach wielu mieszkańców, mogłoby 

dojść do ogromnego dramatu. Bezdomna usnęła na ławce 

w czasie największych tego lata upałów (ponad 30 stopni 

w cieniu) i przez kilka godzin smażyła się na słońcu. Policja 

przyjechała na miejsce po telefonie z pobliskiego sklepu, 

ale konkretnej pomocy nie udzieliła. Funkcjonariusze 

poradzili jedynie, by kobieta... przeniosła się na inną 

ławkę, stojącą w cieniu. W szpitalu uratowano życie 

bezdomnej, która ma liczne i bolesne oparzenia.
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W krótkim odstępie czasu po raz 
kolejny trzeba było czyścić fontannę 
na pl. Kościuszki.

- Zapchały się filtry w pomiesz-
czeniu pomp. To często się zdarza. 
Zanieczyszczenia wpadają do niec-
ki, potem do zbiornika – tłumaczy 
Piotr Sadokierski, konserwator 
fontanny. – Zapchały się także 
tzw. laminary, które nie były dotąd 

czyszczone. 
Wymiana wody w fontannie o 

pojemności 1500 litrów jest zapla-
nowana co dwa tygodnie. Konser-
wator twierdzi, że nawet pomimo 
stosowania środków zapobiegaw-
czych woda ma prawo się zabru-
dzić. Zaznacza jednak, że przy 
takich upałach i korzystaniu przez 
wielu (szczególnie najmłodszych) z 
dobrodziejstw fontanny należałoby 
wodę wymieniać częściej.

(kb)

Jan Budziński, jeden z kan-
dydatów na prezesa spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
skrytykował radę nadzorczą. 
Jego zdaniem o wyborze szefa 
spółdzielni nie powinni decydo-
wać członkowie rady, którzy nie 
uzyskali akceptacji niektórych 
spółdzielców. Nowym prezesem 
„Łęczycanki” został Jarosław 
Szymański. 

Jego największym konkuren-
tem w walce o prezesowski fotel 
okazał się Janusz Muszyński. O 
stanowisko ubiegało się 10 kandy-
datów. Najwięcej emocji przynio-
sło wystąpienie J. Budzińskiego.

Wyrażam wątpliwości, co do 

kompetencji osób wybierających 
nowego prezesa – mówił Budziń-
ski. - A to dlatego, że spółdzielcy 
opowiedzieli się za nieprzyjęciem 
sprawozdania z działalności rady 
nadzorczej za 2012 rok. Moim zda-
niem wyborem  prezesa powinna 
zająć się nowa rada nadzorcza, 
wybrana na nadzwyczajnym wal-
nym zgromadzeniu spółdzielni.

Kandydat zrezygnował z ubie-
gania się o fotel prezesa. 

- Nie podzielam opinii pana 
Budzińskiego – mówi Krzysz-
tof  Urba ńsk i ,  t y mczasow y 
przewodniczący RN. - Najwi-
doczniej nie jest zorientowany 
w przepisach, a wymogiem 
przystąpien ia do kon kursu 
jest znajomość przepisów spół-
dzielczych. 

Projekty swojej pracy kandydaci 
opierali na potrzebach i oczeki-
waniach spółdzielców. Propo-
nowano m.in. likwidację bazy 
gospodarczej spółdzielni, która 
jest przedmiotem sporów już od 
dłuższego czasu. Nowo wybrany 
prezes deklaruje, iż restruktury-
zacja bazy jest koniecznością, ale 
drastycznych zmian nie będzie, 
aby uniknąć redukcji etatów. 

- Przede wszystkim chciałbym 
odbudować zaufanie spółdziel-
ców, które utraciliśmy. Chcę 
zmienić fi lozofię funkcjono-
wania spółdzielni. Zależy mi 
na jawności i transparentności 
– mówi Jarosław Szymański, 
prezes spółdzielni. – Jestem 
finansistą, stawiam na racjonal-
ne wydawanie pieniędzy, bez 

zbędnych kosztów. Zamierzam 
prowadzić surową politykę, jeśli 
chodzi o zamówienia publiczne, 
negocjować najniższe ceny bez 
uszczerbku na jakości.

Prezes będzie zarabiał 5000 
netto.

Podczas obrad z czasowego 
pełnienia funkcji członków za-
rządu zrezygnowali Waldemar 
Augustyniak i Roman Kunowski.

- Zgodnie z państwa wolą po-
wołano mnie na to stanowisko na 
miesiąc. Funkcję swoją spełniłem 
– mówił Waldemar Augustyniak. 
- Teraz wracam do pracy w radzie. 

Tekst i fot. (kb)

Niedawno ktoś przerwał łańcuch 
zabezpieczający ogrodzenie miej-
skiego szaletu na placu Przyjaźni. Z 
ubikacji korzysta teraz coraz więcej 
osób, jednak magistrat zapowia-
da ponowne zamknięcie toalety. 
Powód? Brakuje przyłącza energii 
elektrycznej. 

Tego się nikt nie spodziewał. Choć 
uśmiech ciśnie się na usta, gdy wy-
obrazimy sobie klienta z łomem, to 
sprawa miejskiego szaletu wcale taka 
błaha nie jest. Mieszkańcy długo cze-
kali na taką inwestycję. Później przez 
wiele tygodni szalet był ogrodzony a 
wejście zamknięte. Na łamach naszej 
gazety Krzysztofa Łuczak z łęczyckie-
go magistratu wypowiadała się, że 
szalet zostanie oddany do użytku w 
połowie lipca. Niestety, toaleta po tym 
terminie wciąż była zamknięta. Jakie 
teraz informacje ws. szaletu ustawio-
nego w pobliżu zamku przekazuje 
urząd miasta?

- Szalet miejski będzie oddany 
do użytku po przyłączeniu energii 
elektrycznej przez Zakład Energe-
tyki. Wszelkie sprawy formalne ze 
strony urzędu miejskiego zostały 
spełnione. Czekamy teraz na pod-
łączenie energii elektrycznej, co 
powinno nastąpić w ciągu najbliż-
szych dwóch tygodni – informuje 
Rafał Koperkiewicz, kierownik 

referatu rozwoju i promocji miasta.
Na takie zapowiedzi nerwowo 

reagują mieszkańcy.
– Toaleta, nie ważne w jaki spo-

sób, ale została już oddana do 
użytku. Nie wygląda najgorzej. 
Powinna nadal być otwarta. Czy, 
aby podłączyć prąd, trzeba ubikację 
zamykać? – zastanawia się Karolina 

Sobczak. 
Kierownik referatu promocji, 

odpowiedzialny za kontakty z 
mediami, pozostaje głuchy na takie 
argumenty. 

Toaleta została nielegalnie otwar-
ta. Szalet miejski zostanie ponownie 
zabezpieczony – słyszymy.

(kb)

Zapchane dysze i filtry 
fontanny
ŁĘCZYCA
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Z łomem do ubikacji

Mieszkańcy dziwią się, że toaleta miejska ma zostać zamknięta

Nowy prezes z krytyką rady w tle

Jarosław Szymański prezesem „Łęczycanki”

Jan Budziński krytykował radę 
nadzorcząRada nadzorcza wiele godzin przesłuchiwała kandydatów



35 SIERPNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyCzy musiałO dO tegO dOjść?

ŁĘCZYCAŁĘCZYCA
Lokatorzy jednej z kamienic przy 

al. Jana Pawła II zadzwonili po po-
licjantów skarżąc się na alkoholową 
libację u sąsiadów. Poszkodowana 
została pani Anna, która na przy-
jazd funkcjonariuszy i medyków 
czekała z rozbitą głową. Najpraw-
dopodobniej jeden z towarzyszy, 
z którymi wcześniej piła alkohol, 

uderzył ją butelką.
- Pani jest nietrzeźwa. Nie pamię-

ta, kto ją uderzył, ani jak doszło do 
zdarzenia – mówi policjant Dawid 
Klause. – Impreza odbywała się w 
mieszkaniu należącym do jednego 
z czterech mężczyzn.

Lokatorzy budynku narzekają na 
sąsiadów, którzy dość często zaglą-
dają do kieliszków. 

- Dzień w dzień robią imprezy. 
Spokoju nie ma nawet w nocy. Po-

licja przyjeżdża, rozmawia z impre-
zowiczami i na tym się kończy. Tak 
nie powinno być – żali się sąsiadka 
lokatorów, którzy nie wylewają za 
kołnierz. 

Czynności prowadzone na 
miejscu zakończono stosownym 
pouczeniem - informuje st. asp. 
Agnieszka Ciniewicz z łęczyckiej 
policji.

Tekst i fot. (kb)

Jak mam przeżyć za 50 zł? - pyta 
Zofia Izydorczyk, która w ubiegłym 
tygodniu ze łzami w oczach przy-
szła do naszej redakcji. 

Podopieczna ośrodka pomocy 
twierdzi, że zasiłki w wyższej wy-
sokości przyznawane są w placówce 
uznaniowo.

- Trzeba mieć po prostu znajomo-
ści. Kierownik Porczyńska swoim 
daje wyższe zasiłki – uważa Z. 
Izydorczyk.

- To nieprawda – oburza się Iwo-
na Porczyńska, szefowa MOPS. 
- Znam dobrze panią Zofię, niestety 
już niejednokrotnie obrzucała nas 
nieuzasadnionymi oskarżeniami. 
Otrzymuje zasiłek stały w wysokości 
529 zł, poza tym ma przyznane obiady 
i pomoc celową. Te 50 zł o których 
mówi, to właśnie taki zasiłek celowy. 
Ośrodek pomaga tej podopiecznej 
jeszcze w opłacaniu rachunków za 
światło. Oczywiście nie ma mowy o 
tym, aby zasiłki przyznawane były po 
znajomości. To absurd. 

(stop)

Skarży się na MOPS

Zofia Izydorczyk twierdzi, że 
MOPS niewłaściwie wypełnia 
swoje obowiązki. Krytykę 
odrzuca szefowa ośrodka 
pomocy

Butelką w głowę

Z raną na głowie pijana 
czekała na przyjazd karetki

Policja na miejsce przyjeżdża często. Co z tego – mówią lokatorzy 
budynku

ŁĘCZYCA
Przez kilka godzin na ławce w cen-

trum miasta, podczas morderczych 
upałów, leżała bezdomna i smażyła 
się w słońcu. Policja, która przyjecha-
ła na miejsce, po rozmowie z kobietą, 
odjechała. Gdy na plac Kościuszki 
przyjechali strażnicy, bezdomna 
ledwo żyła. Była cała poparzona, 
praktycznie nie było z nią kontaktu. 
Trafiła do szpitala – to był ostatni 
moment. Gdyby dalej przebywała 
na nasłonecznionej ławce, najpraw-
dopodobniej by tego nie przeżyła. 

Pani Bogusława od kilku lat jest 
bezdomna.  W ubiegłym tygodniu, w 
czasie największych upałów, położyła 
się na ławce w samym słońcu. Zasnęła. 
Życie zawdzięcza nie policji, która – 
zdaniem świadków - zlekceważyła 
sprawę, a sprzedawczyni z pobliskiego 
sklepu. 

- Ta pani leżała na ławce już od 
dłuższego czasu. Zaniepokoiłam się i 
dlatego zadzwoniłam na policję. Funk-
cjonariusze na miejsce przyjechali dość 
szybko. Widziałam jak rozmawiają z 
tą panią. Miała przenieść się na ławkę 
w cieniu, ale tego nie zrobiła – mówi 
Dorota Pliszkiewicz. - Policja odje-
chała a ja ponownie po jakimś czasie 
zadzwoniłam do służb. O pani leżącej 
w pełnym słońcu poinformowałam 
strażników miejskich. 

Całe szczęście, że pani Dorota nie 
przeszła obok tej sprawy obojętnie. 

Powiadomieni przez nią strażnicy 
przyjechali na plac Kościuszki i w 
przeciwieństwie do policjantów udzie-
lili konkretnej pomocy bezdomnej. 

- Kobieta była ciężko poparzona 
słońcem, czuć było od niej alkohol – 
mówi Tomasz Olczyk, komendant 
SM w Łęczycy. – Przewieźliśmy 
ją do szpitala. Rany od słońca są 
poważne i obejmują ręce, stopy, 
dekolt i twarz. 

Pani Bogusława, po udzieleniu jej 
pomocy w szpitalu, nie zdecydowała 
się jednak na pozostanie pod opieką 
lekarzy. Znów można ją spotkać na 
pl. Kościuszki. Przyciąga spojrzenia 
przechodniów opatrunkami pokry-
wającymi poparzone ciało. Prosi prze-
chodniów o  pieniądze. Zapytaliśmy, 
dlaczego nie pozostała w szpitalu.

Nie mam piżamy i wielu innych 
rzeczy, które są niezbędne do pobytu  
w szpitalu. Wstydzę się tam być wśród 
innych pacjentów. Ale dali mi zastrzyk 
i jeżdżę na zmianę opatrunków – usły-
szeliśmy.

- Nie można jej tak zostawić – ko-
mentuje komendant Olczyk. – Takie 
poparzenia grożą nawet amputacją. 

Sprawą zajęła się Dorota Czer-
wińska, pracownica MOPS-u, która 
poszukuje najlepszych rozwiązań dla 
bezdomnej kobiety.

Po zmianie opatrunków widać 
dużą poprawę. Przede wszyst-
kim czekamy na wygojenie ran na 
stopach, aby pani Bogusia mogła 
chodzić. Chcemy skontaktować 

się z córką, porozmawiać jeszcze z 
rodziną. Myślimy o umieszczeniu 
pani Bogusi w schronisku. To było-
by najlepsze rozwiązanie. Niestety 
musi wyrazić zgodę na taki krok, 
a jej decyzje są zmienne. Dzisiaj 
deklarowała chęć znalezienia się 
w takiej placówce, jak będzie jutro, 
zobaczymy.

Komentarz policji 
„W chwili podję-

cia interwencji 
na ławce leża-
ła kobieta, a 
obok n ie j 
s i e d z i a ł 
m ę ż c z y -
zna. Obo-
j e  b y l i 
pod dzia-
ł a n i e m 
a lkoholu. 
Nie  m ie l i 
problemów 
z poruszaniem 
się, nie mieli wi-
docznych obrażeń, 
nie wymagali pomocy 
lekarskiej. W trakcie interwen-
cji zachowywali się arogancko i 
używali słów nieprzyzwoitych, co sta-
nowi wykroczenie z art. 141 kodeksu 
wykroczeń, w związku z czym poli-
cjanci sporządzili dokumentację w celu 
skierowania wniosków o ukaranie do 
sądu.” - czytamy w odpowiedzi policji.

Katarzyna Bernacka

Wysokie temperatury bardzo niekorzystnie wpływają na funkcjo-
nowanie układu sercowo-naczyniowego. Dochodzi do przegrzania, 
odwodnienia, spadku ciśnienia. Wzrasta skłonność do zakrzepów. Pod 
wpływem wysokiej temperatury obniża się ciśnienie tętnicze, a naczynia 
krwionośne ulegają rozszerzeniu. Serce, aby prawidłowo funkcjonować, 
potrzebuje więcej tlenu, którego brakuje. Efektem jest przeciążenie 
serca, w wyniku którego może dojść do omdlenia, udaru lub nawet 
całkowitego zatrzymania krążenia.

Słońce poparzyło jej skórę. 
Cudem przeżyła...
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Za niecały miesiąc w miejsce mar-
ketu Jeżyk swoją działalność pro-
wadzić będzie Biedronka. Całkiem 
niedawno o takim obrocie sprawy 
informowali nas nasi Czytelnicy. 
Kierowniczka Jeżyka wówczas 
zaprzeczała doniesieniom i zapew-
niała, że Jeżyk jest na plusie. Okazało 
się, że Jeżyk przynosił jednak spore 
straty finansowe. Rzadko zdarza się, 
że market przegrywa z okolicznymi 
małymi sklepikami. Ciekawe jak w 
Grabowie poradzi sobie Biedronka? 
Inwestorzy są dobrej myśli. Jak się 
dowiedzieliśmy część sprzedawców 
z Jeżyka znajdzie pracę w Biedronce. 

(stop)

W sklepach ruch jest znikomy. Już 
wcześniej handel przeżywał kryzys, 
jednak w okresie urlopów zapaść jest 
jeszcze bardziej odczuwalna. Sklepi-
karze należą do tej grupy osób, która 
raczej nie cieszy się z wakacji. 

- Już od jakiegoś czasu w handlu 
nie dzieje się dobrze. Teraz, gdy 
mamy wakacje, jest oczywiście 
jeszcze gorzej – mówi Michał 
Michalak, właściciel sklepu me-
talowo-ogrodniczego. - W Daszy-
nie prowadzę sklep od ponad 3 
lat. Przyznam, że tak źle, jak jest 
obecnie, jeszcze nie było. Handel 
upada i tak szczerze mówiąc, to 
nie mam na razie pomysłu  co 
zrobić, aby było lepiej. Ceny mam 
takie same jak w marketach, taniej 
już się nie da.

W podobnym tonie wypowiada 
się również Alicja Moruzgała, wła-

ścicielka sklepu ogólnospożywczego 
w centrum miejscowości. 

- Okres wakacyjny sprawił, że w 
sklepie są pustki. Ci klienci, którzy 
nie mają urlopów, na zakupy jeżdżą 
do Łęczycy. Poza tym swoje robi 
handel obwoźny. Niektórzy nie 
odwiedzają sklepów, bo wiedzą, że 
i tak handlowcy przyjadą do nich 
z towarem. 

Magdalena Kaczmarek, sprze-
dawczyni w sklepie spożywczym, 
też nie ma optymistycznych wia-
domości.

- Ten sklep istnieje w Daszynie 
ponad 20 lat. Czasy, kiedy na han-
dlu można było zarobić, już dawno 
minęły. W tej chwili to jedynie kwe-
stia przetrwania. Wszyscy mamy 
nadzieję, że ten kryzys niedługo 
minie.

W centrum Daszyny na brak klien-
tów nie narzekają jedynie w sklepie 
monopolowym. 

Tekst i fot. (stop)

Nie wszyscy cieszą się z pla-
nowanego remontu rynku. Dla 
niektórych modernizacja placu 
może oznaczać utratę miejsc pracy. 
W takiej sytuacji jest na przykład 
sprzedawczyni z kiosku Ruchu, czy 
też rolnicy sprzedający swoje płody. 
Wójt – jak usłyszeliśmy – obiecywał, 

że po zakończeniu remontu nadal 
osoby te będą mogły zarabiać z 
handlu na rynku. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że tak nie będzie. 

Kiosk Ruchu wpisał się w krajobraz 
grabowskiego ryneczku. Stoi na 
placu od wielu lat. Przed remontem 
wójt mówił, że kioskowa działalność 
zostanie przeniesiona do pomiesz-
czeń w pobliskim 
budynku przy-
stanku autobuso-
wego. Tak może 
nie być...

- Mój szef roz-
mawiał kilka dni 
temu z panem 
wójtem. Usłyszał, 
że nie wiadomo, 
czy po remon-
cie będzie mógł 
prowadzić dzia-
łalność w pobli-
skim budynku. 
Obawiam się o 
swoje miejsce 
pracy. W kiosku przepracowałam 
już ponad 13 lat. Przyzwyczaiłam się 
do tego miejsca, do ludzi z którymi 
codziennie rozmawiam, gdy kupują 
prasę – mówi Agnieszka Zawadzka.

O to, czy na zmodernizowanym 
rynku nadal będą sprzedawać pło-

dy rolne, obawiają się też okoliczni 
gospodarze. Mariusz Winckowski 
ponad 10 lat handluje warzywami 
na rynku. Także spotkał się z wójtem, 
który obiecał mu, że po remoncie 
nadal będzie mógł na rynku han-
dlować.

- Niepokoję się, bo dochodzą sy-
gnały, że jednak po remoncie han-

dlu już w tym 
miejscu nie 
będzie. Gdy-
by tak było, 
to wójt niepo-
trzebnie nam 
coś wcześniej 
obiecywał. To 
niepoważne, 
no ale jeszcze 
poczekamy. 
Może to jedy-
nie plotki – 
mówi rolnik. 

Wójt Ry-
sza rd Ko -
s t r z e w s k i 

potwierdza, że rozmawiał z han-
dlowcami z placu Kościuszki.

- Cały problem jest w tym, że 
pieniądze na remont rynku po-
chodzą z Unii. Jeden z zapisów 
mówi o tym, że gdy na inwestycje 
kierowane są unijne środki, to 

później nie można na tym terenie 
prowadzić działalności komercyj-
nej przez okres 5 lat. Gdy rozma-
wiałem z ludźmi, nie wiedziałem 
o tym zapisie. Naprawdę, gdyby 
to ode mnie zależało, to nadal 
chciałbym, aby na rynku był kiosk 
Ruchu, czy też mogli handlować 
rolnicy. W tej sprawie będę jesz-
cze rozmawiał ze specjalistami z 

urzędu marszałkowskiego. W po-
łowie sierpnia na pewno zapadnie 
konkretna decyzja – słyszymy od 
wójta. - Nawet, gdyby była nieko-
rzystna dla tych osób, to przecież 
mogą handlować w innym miej-
scu. Mam nadzieję, że nie będą 
mieli do mnie żalu, bo nie mam 
wpływu na tego typu sprawy...

(stop)

Jeżyk 
opuszcza 
Grabów

Kilka dni temu rozpoczął się 
remont

Zamiast Jeżyka będzie 
Biedronka

Sprzedawcy narzekają, bo klienci na urlopach
DASZYNA

GRABÓW

W wakacje klientów w sklepach jest znacznie mniej

Wójt obiecał, czy dotrzyma słowa?

Agnieszka Zawadzka obawia się, że działalność kioskowa nie 
zostanie przeniesiona do pobliskiego budynku i w konsekwencji 
straci pracę

Mieszkańcy przyzwyczaili się 
do kiosku

Czy po remoncie rolnicy nadal 
będą mogli handlować na 
rynku?
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O problemach finansowych chłodni nikt nie chciał z nami w 
zakładzie rozmawiać. Wciąż czekamy na komentarz właściciela 
chłodni

zmrOŻOne nadzieje mieszkaŃCów

reklama

GRABÓW

reklama

Jadąc nad Bałtyk, trzeba mieć wyp-
chany portfel. Tydzień wakacji w Dźwi-
rzynie może znacząco wydrenować 
kieszenie. Przekonała się o tym nasza 
Czytelniczka. 

Doba w hotelu oddalonym od pla-
ży prawie kilometr, to wydatek 270 
złotych. Praktycznie wszystkie pokoje 
zostały zarezerwowane jeszcze przed 
okresem urlopowym. Podobnie jest z 
domkami kempingowymi, których 
cena za wynajęcie jest tym wyższa, im 
domek jest bliżej morza. Domek bez 
wygód (4-osobowy) kosztuje od 150 
zł za dobę. Można jeszcze skorzystać 
z oferty prywatnej, wynajmując pokój 
z łazienką u miejscowego trzeba liczyć 
się z wydatkiem ok. 200 zł. 

Pobyt nad Bałtykiem nie mógłby zo-
stać zaliczony bez spróbowania rybki. 
Najpopularniejsza jest flądra w cenie 
12 zł. Do tego frytki (3 – 4 zł) i surówka 
(2 – 3 zł). 

Piwo jest oczywiście najdroższe z 
punków usytuowanych na plaży – 
kosztuje 8 zł. W sklepach w miasteczku 
na chmielowy trunek wydamy 5 zł. 

W nadmorskich cukierniach ceny 
lodów mogą przyprawić o zawrót 
głowy. Pucharek takich zmrożonych 
pyszności, z owocowym sosem i do-
datkami, kosztuje minimum 30 złotych. 

Przyjemności dla naszych pociech 
też nie są tanie. Wypożyczenie jedno-, 
dwu-, lub czteroosobowego gokarta na 
godzinę to wydatek 10 zł. 

Drogie są też pamiątki znad morza, 
szczególnie te z bursztynów. Na ko-
raliki trzeba wysupłać kilkadziesiąt 
złotych, słoniki z bursztynu (zależnie 
od wielkości) kosztują od 30 do nawet 
ponad 100 złotych. Wciąż modne są 
również obrazy wykładane bursztyna-
mi – najmniejsze za 15 złotych. 

W sumie rodzina trzyosobowa na 
tygodniowy pobyt nad Bałtykiem 
musi przeznaczyć grubo ponad 3 tys. 
złotych. W podobnej cenie można spo-
kojnie zaplanować spędzenie wakacji 
w krajach śródziemnomorskich. Co 
zyskujemy? Na pewno dużo cieplejsze 
morze, stabilną pogodę i niezapomnia-
ną egzotykę. 

(red)

Przybywa złych informacji 
dotyczących miejscowej chłodni 
warzyw. W redakcji odbieramy 
coraz więcej telefonów od osób, 
które twierdzą, że czekają na 
wypłaty. Z działalności zakładu 
nie jest zadowolony wójt, który 
również czeka na zaległe pienią-
dze z podatków lokalnych. Do 
kasy gminy pieniądze powinny 
trafić kilka miesięcy temu. 

Mieszkańcy pamiętają szumne 
otwarcie chłodni. Przyjechał 
nawet marszałek województwa. 
Zapowiedzi właściciela chłodni, 
który na działal-
ność otrzy-
m a ł 
u n i j -
n e 

pieniądze, były bardzo optymi-
styczne. Zatrudnienie liczone 
w setkach osób, duże pensje, 
rozwój gospodarczy regionu. Co 
z tego zostało?

Odwiedziliśmy w ubiegłym 
tygodniu chłodnię. W biurze 
dowiedzieliśmy się, że nie mamy 
szans na rozmowę z właścicie-
lem. Nasz dziennikarz zostawił 
do siebie numer telefonu i popro-
sił o kontakt, informując jak bar-
dzo ważna jest sprawa. Telefonu 
się nie doczekaliśmy. 

Wójt Ryszard Kostrzewski nie 
ukrywa swojej negatywnej oceny 
zakładu. 

- Z podatków lokalnych chłod-
nia jest już winna gminie po-

nad 100 tysięcy złotych. 
Wszczęliśmy postę-

powa n ie  prz y-
musowe. Jeże-

l i  pieniędzy 
nie będzie, 

t o  ś r o d -
ki będzie 
wk r ó t c e 
ś c i ą g a ł 
od n ich 
k o m o r -
n i k  – 
m ó w i 
w ó j t 

Grabowa. 
-  B a r d z o 

m n ie  b ol i 
taka posta-

wa  dy r e k c j i 
chłodni.  Wiele 

obiecywali. Ludzie 

są zawiedzeni. Też do mnie do-
cierają informacje, że pracownicy 
nie mają terminowo wypłaca-
nych pieniędzy, ale nie będę tego 
komentował. Są inne, bardziej 
kompetentne instytucje, by to 
sprawdzić. 

Zawiedzeni są też lokaln i 
dostawcy. Liczyli na spore zy-
ski. Z kolei okoliczni rolnicy 
skarżą się na fetor. Twierdzą, 
że chłodnia odprowadza ścieki 
technologiczne wprost do rowu 
melioracyjnego.

Pomimo tego, że w zakładzie 
nie chciano z nami rozmawiać, 
sprawdziliśmy, czy chłodnia ma 
swoją oczyszczalnię. Na tyłach 
zakładu powstała minioczysz-
czalnia, której zadaniem jest 
jedynie f i lt rowanie osadów. 
Zdaniem rolników takie roz-
wiązanie jest niewystarczające. 

Szkoda, że z chłodni jak na 
razie nie ma żadnego oficjalnego 
komentarza. Wójt – jak sam nam 
powiedział – już przyzwyczaił 
się takiego postępowania.

- Ode mnie już od dawna nie 
odbierają telefonów. Jestem per-
sona non grata odkąd zacząłem 
ubiegać się o zaległe pieniądze z 
podatków lokalnych – mówi wójt 
Kostrzewski. 

Jaka będzie przyszłość chłodni 
w Grabowie? Wtajemniczenie 
widzą ją w czarnych barwach. 
Podobno wierzycieli wciąż przy-
bywa...

(stop)

Drogie polskie morze

MIAŁO BYĆ ELDORADO, 
SĄ FINANSOWE 

PROBLEMY

Za zakładem filtrowane 

są osady. Czy taka 

minioczyszczalnia jest 

wystarczająca?
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Odwiedziliśmy restauracje i loka-
le gastronomiczne, by porozmawiać 
o wysokości napiwków dawanych 
przez klientów. 

Opowieści o tym, że z napiwków 
można dorobić drugą pensję, nie 
pokrywają się z rzeczywistością. 
Kelnerki powiedziały nam, że 
klienci bardzo rzadko decydują się 
na napiwek, który byłby wyższy niż 
standardowe 10 procent rachunku.

- Pamiętam, że kiedyś klient zo-
stawił 50 zł napiwku i było to praw-
dziwe święto – mówi z uśmiechem 
Honorata Kozanecka, kelnerka z lo-
kalu w centrum miasta. - Zazwyczaj 
zostawiają drobne pieniążki. Jeśli 
klienci płacą przy barze, to wrzucają 
monety do naszego słonika. 

Aneta Łazarczyk, kelnerka z 

jednej z łęczyckich pizzerii, mówi 
o niewielkich kwotach napiwków. 

- W ciągu całego dnia pieniędzy 
z napiwków jest mniej więcej 5-6 
złotych – słyszymy. - Trochę lepiej 
sytuacja przedstawia się w weeken-
dy, gdy mamy większy obrót. 

W Łęczycy nie ma restauracji, w 
której napiwek wliczany byłby do 
rachunku. Jeśli jednak na wakacjach 
spotkamy się z takim przypadkiem, 
klient powinien być o tym wcześniej 
poinformowany (zapis w menu lub 
cenniku). 

Nie zawsze klienci decydują się 
na dawanie napiwków tylko w 
podziękowaniu za obsługę.

Są klienci, którzy dają napiwki, bo 
smakowało im jedzenie, lokal im się 
podobał, lub na przykład dziękują 
w ten sposób za chwilę rozmowy  
– mówi kelnerka.

(kb)

Jakie napiwki? Szału nie 
ma – mówią kelnerki
ŁĘCZYCA

Kelnerki mówią, że napiwki w łęczyckich lokalach są raczej 
skromne

fo
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Kartą w centrum nie zapłacisz
ŁĘCZYCA

Wybierając się na zakupy z kartą 
płatniczą możemy w większości 
sklepów w centrum miasta przeżyć 
niespodziankę. Sprzedawcy nie 
zaopatrują się bowiem w termina-
le, bo twierdzą, że nie ma dużego 
popytu na tego rodzaju usługi. 

Zaskoczeni taką postawą są 
przede wszystkim turyści, którzy 
dziwią się, że w reprezentacyjnym 
punkcie w mieście – czyli na pl. 
Kościuszki – punktów, w których 
można płacić kartą, jest jak na 
lekarstwo. 

- Na palcach jednej ręki można 
policzyć klientów, którzy pytali się, 
czy można płacić kartą – mówi Ma-
rzena Maszorek, sprzedawczyni ze 
sklepu spożywczego. - Dlatego nie 
przywidujemy, żeby wprowadzić 
taką płatność.

- Zrezygnowaliśmy z takiej usługi, 
chociaż kiedyś można było płacić u 
nas kartą – dodaje Łukasz Piaskow-
ski ze sklepu jubilerskiego. - Zdarzają 
się klienci pytający o taką możliwość, 
ale obok jest bankomat. Jeśli komuś 
zabraknie gotówki można zawsze 
pójść i wypłacić.

Okazuje się też, że tam gdzie są 
terminale, sprzedawcy narzucają nam 
kwoty minimalne od których można 
płacić „plastikowymi pieniędzmi”. W 
takich sytuacjach konsument może 
powiadomić swój bank, ten z kolei 
powiadomi organizację kartową i 
agenta rozliczeniowego.

Maria Pabiańczyk uważa, że płace-
nie gotówką jest wygodniejsze.

- Może dlatego, że w Łęczycy jest 
mało sklepów w których można 
płacić kartą, przyzwyczaiłam się już 
do płacenia gotówką. Zresztą dla 
starszych osób taki sposób jest lepszy 
– słyszymy. - Jasne, że świat idzie do 

przodu i sklepy powinny na pewno 
uwzględnić to, że coraz więcej osób 
ma karty płatnicze. 

Sklepikarze z którymi rozmawia-
liśmy twierdzą, że kartą płaci co 
czwarty klient. 

W naszej placówce można płacić 
kartą już od dawna, nie wprowadzi-
liśmy też żadnej kwoty minimalnej  
dla tego typu usługi – mówi Ewelina 
Rutkowska. - To wygoda dla klienta. 
Jestem pewna, że w naszym mieście 
będzie przybywać sklepów w któ-
rych będzie można płacić kartą.

Tekst i fot. (kb)
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
„ZDZISŁAW”

Łęczyca ul. Lotnicza 20
(na terenie zakładu wzorcownia)

Oferuje:
• nagrobki
• parapety
• blaty
• schody

Do obejrzenia ponad 80 
wzorów nagrobków

Tel. 609-604-454
Tel. 601-588-385

W roku szkolnym wypożyczamy 
głównie lektury, natomiast w waka-
cje powodzeniem cieszą się science 
fiction, książki obyczajowe, roman-
se, a ostatnio literatura erotyczna – 
mówi Paulina Dubla, bibliotekarka. 

Z miejskiej biblioteki korzystają 
osoby w różnym wieku, jednak w 
czasie wakacji wzrasta ilość wypo-
życzeń przez młodzież. Być może 
młodzi czytelnicy, pozbawieni in-
nych atrakcji, uciekają od marazmu 
w fantastyczny świat książek? A 
może wręcz przeciwnie: podróżują 
z tomem w ręku, czyniąc z niego 
towarzysza wakacyjnych wojaży? 
Jedno jest pewne: czytać można 
wszędzie: w domu, parku, pociągu, 
a dobra książka może być lekiem na 
całe zło.

Na brak odwiedzających miejska 
biblioteka nie może narzekać. Ma 
nawet swoich stałych czytelników.

 Odwiedzam często miejską bi-
bliotekę, wypożyczam od razu 
po kilka pozycji – mówi Barbara 
Wiśniewska. 

(kb)

Wielu kierowców z powodu wyso-
kich cen paliw (średnio 5,80 zł/litr) re-
zygnuje z samochodu i na urlop jedzie 
koleją. Sprawdziliśmy jakie są ceny i jak 
długo trwa taka podróż.

Z Łęczycy do Gdyni można dojechać 
bez przesiadek, ruszając w dworca o 
7:02. Za prawie 7-godzinną podróż 
zapłacimy 58,80 zł (bilet normalny, kl. 2). 
Bezpośredni dojazd oferuje też TLK w 
różnych porach dnia (00:40; 6:29; 12:00; 
17:33; 23:37) i podróż może trwać od 5 do 
prawie 8 godzin, a jej koszt wyniesie ok 
65 zł. Niecierpliwi mogą zaoszczędzić 
czas, decydując się na opcję z prze-
siadką w Kutnie. Najszybszy wariant 
przewiduje zmianę pociągu na Express 
InterCity, ale koszt takiej podróży 
jest niemały, gdyż wynosi 133 zł/os. 
Natomiast popołudniowy wyjazd z 
przesiadką w TLK to 69,60 zł/os.

Wbrew pozorom podróż bez prze-
siadek nie jest najszybsza. Do Szcze-

cina można dostać się w 5 godzin i 10 
minut, ale trzeba zmieniać wagony w 
Kutnie i Poznaniu. Taka wyprawa jest 
stosunkowo droga, bo zapłacimy za 
nią 123,60 zł (m.in. za przejazd Express 
InterCity). Taniej prawie o połowę (65 
zł) wyniesie bezpośredni przejazd 
TLK, trwający tylko 26 minut dłużej. 
Brak bezpośredniego połączenia do 
Suwałk. Pierwsza przesiadka czeka 
podróżnych w Kutnie, a druga w Bia-
łymstoku. Za bilet zapłacimy niecałe 
60 zł, a na miejscu znajdziemy się po 8 
godzinach i 31 minutach. Z Łęczycy do 
Krakowa można dotrzeć w 4 godziny 
i 43 minuty, wyruszając ze stacji o 8.03. 
Bezpośrednich połączeń jest wiele (8:06; 
13:01; 18:12; 22:36) a najdłuższy przejazd 
trwa 6 godzin 22 minuty i kosztuje ok. 
60 zł. Trudniej jest dostać się do Zakopa-
nego. TLK oferują ponad 10 godzinną 
podróż bez przesiadek za 67 zł. Jeśli 
zdecydujemy się na przejazd przez 
Kutno, Warszawę i Kraków na miejscu 
będziemy o 52 minuty szybciej, ale za 
ten „luksus” zapłacimy ok 135,40 zł.

Nie sposób dostać się drogą kolejową 
w Bieszczady: Podróż do Sanoka koń-
czy się już w Katowicach, tam czeka 
na wytrwałych interREGIO bus, a 
następnie zwykły bus. Koszt podróży 
to 115.90 zł.

Tekst i fot. (kb)

Szef ekipy modernizującej 
kanalizację w ul. Słowackiego 
na osiedlu Waliszew zadecydo-
wał, aby ścieki z zapchanego 
odcinka sieci kanalizacyjnej 
skierować wprost do rowów me-
lioracyjnych przebiegających w 
pobliżu domów. Fetor był nie do 
wytrzymania. Strażnicy miejscy, 

którzy przyjechali na miejsce, 
ukarali „pomysłowego” kierow-
nika robót.

Na plus kierownika przemawia 
jedynie to, że od razu przyznał się 
do przewinienia. 

- Mieliśmy rano awarię, dla-
tego zdecydowałem, aby ścieki 
skierować do rowu - mówi Paweł 
Plewiński, kierownik budowy. 
- Obecnie sytuacja została opano-
wana i studnia jest sucha. Woda 

cały czas się sączy, ponieważ 
spływają do niej od jakiegoś czasu 
wody gruntowe. 

Kierownik budowy został uka-
rany przez straż miejską 500 zł 
mandatem. Nie wiadomo ile litrów 
ścieków trafiło do rowu i jakie wy-
nikną z tego faktu konsekwencje dla 
ekosystemu. 

- Źle się stało. Będę rozmawiać z 
prezesem tej firmy. Wybrałem firmę 
moim zdaniem najlepszą. Niestety, 

nie jestem w stanie upilnować 
wszystkiego – mówi Robert Chod-
kowski, dyrektor ds. technicznych 
PGKiM w Łęczycy. 

To druga taka sprawa w prze-
ciągu 3 miesięcy. Poprzednio to 
osoba prywatna odpompowała do 
rowu ścieki z zapchanej studzienki. 
Złapaliśmy ją na gorącym uczynku 
– mówi Tomasz Olczyk, komen-
dant SM.

Tekst i fot. (kb)

Wsiąść do pociągu byle jakiego… 

Do specjalnie podstawionych 
pociągów jadących na kolejny 
przystanek Woodstock 
młodzież wsiadała w tak 
niekonwencjonalny sposób

Na wakacje 
erotyka z 
biblioteki

AFERA NA OSIEDLU! 
Mieszkańcy zatykali nosy...

W tym miejscu ścieki zostały odprowadzone do rowu

Kierownik budowy przyznał się do przewinienia
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WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ
Zdrowe warzywa i soczyste owoce to nie jedyne 
produkty, które można zakupić na łęczyckim 
targowisku. Wzorzyste bluzeczki, fartuszki, 
przewiewne spódniczki, spodnie i spodenki 
– stragany mienią się kolorami. Uśmiechnięci 
sprzedawcy oferują wymyśle okulary i dodatki 
- każda modnisia znajdzie coś dla siebie. Także 
majsterkowicze nie mogą narzekać: stoiska 
uginają się od przeróżnych narzędzi, których 
użyteczność znają chyba tylko specjaliści. Zaku-
powemu szałowi towarzyszy unoszący się nad 
targowiskiem zapach wonnych kwiatów, wysta-
wionych na sprzedaż.

Katarzyna Bernacka 

Przeciwsłoneczne okulary w taką 
pogodę jak najbardziej wskazane

Na wakacyjne wojaże z nową torbą
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WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ

Warto przed słońcem 
ochronić głowę

Każdy znajdzie coś dla siebie

Dla miłośników ostrej kuchni
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 47: Nie od razu Kraków zbudowano.

rOzmaitOśCi

UŚMIECHNIJ SIĘ
- mamo... kup mi małpkę. proszę!
- a czym ty ją będziesz karmił synku?
- kup mi taką z zoo, ich nie wolno 
karmić. 

•
wiele kobiet nie wierzy w miłość od 
pierwszego wejrzenia. na pierwszy rzut oka trudno 
jest ocenić, ile on zarabia. 

• 
Fotograf podczas robienia zdjęć ślubnych:
- a teraz chciałem jeszcze zrobić jedno zdjęcie szczęśli-
wej pary – panny młodej z mamusią. 

•
mąż przyłapuje żonę z kochankiem w łóżku.
- Co tu się dzieje! kim pan, do diabła, jest?
- mój mąż ma rację – mówi kobieta. - jak się pan właści-
wie nazywa?

•
w biurze pyta kolega kolegi:
- Co wycinasz z gazety?
- notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale 
przeszukiwała kieszenie.
- i co masz zamiar zrobić z tym wycinkiem?
- schowam do kieszeni.

•
w kościele za chwile ma się odbyć ślub. młoda para 
zbliża się powoli do ołtarza. wśród zebranych gości jest 
mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją mamę: 
- mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie 
ubrana w białą sukienkę?
- bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać 
jaka jest bardzo szczęśliwa - odpowiada matka.
- to dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

•
Fryzjer do klienta:
- Ostatnimi czasy stracił pan dużo włosów, trzeba by coś 
z tym zrobić...
- już zrobiłem, wniosłem o rozwód. 

Chłodnik ogórkowy
Składniki
• litr kefiru 
• 1 kg ogórków 
• 2 ząbki czosnku 
• 3 łyżki oliwy z oliwek EV 
• 2 łyżki octu winnego 
• przyprawa maggi 
• 3 łyżki posiekanego 
koperku 
• sól, świeżo zmielony 
pieprz

Przygotowanie
Ogórki myjemy, nie 
obieramy ze skóry. 3/4 kilograma kroimy w kawałki i blendujemy z 
kefirem i czosnkiem. Pozostałe ogórki ścieramy na grubej tarce. 
W garnku mieszamy wszystkie składniki chłodnika. 
Podajemy dobrze schłodzony.

Zapiekane cukinie z drobiowym mięsem mielonym i ryżem 
basmati
Składniki
• 3 średniej wielkości cukinie
• 250 g drobiowego mięsa mielonego 
• 4 lyzki ryżu basmati
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• łyżka oleju
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego
• 100 g sera żółtego

• świeża bazylia i natka pietruszki
• sol, pieprz

Przygotowanie
Cebule posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. W garnku 
rozgrzać olej, wrzucić cebule, zeszklić- dodać mięso mielone, 
czosnek i przyprawy (sol, pieprz), smażyć na wolnym ogniu, 
podlewając woda, około 30 minut. W międzyczasie w poso-
lonej wodzie ugotować ryz, odcedzić go i wystudzić. Cukinie 
dokładnie umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, przeciąć na 
pół (wzdłuż). Przy pomocy łyżeczki wydrążyć miąższ, polowe 
miąższu posiekać i dodać do mięsa. Usmażone mięso prze-
studzić, dodać do niego ryz, posiekana świeżą bazylie i natkę 
pietruszki, wymieszać. Masa mięsna napełniać powstałe “łó-
deczki” z cukinii. Układać je na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia, posypać mięso startym serem żółtym. Zapiekać około 
10 minut w temperaturze 180 stopni.

Waniliowo - owocowa krucha pokusa
Składniki
na ciasto :
• 600 g mąki pszennej
• 3 łyżki cukru pudru
• 300 g masła
• 7 żółtek
• łyżeczka aromatu waniliowego
• na masę :
• 7 białek + szczypta soli
• 1 szklanka cukru kryształu 
• 150 ml. oleju +2 łyżeczki aromatu waniliowego
• 2 budynie waniliowe bez cukru

oraz: ok. 700 - 800 g 
różnych owoców
cukier puder do 
posypania

Przygotowanie
Z mąki, masła, cukru i 
żółtek zrobić ręcznie 
gładkie ciasto doda-
jąc aromat wanilio-
wy. Podzielić na 2 
części - większą i 
mniejszą, wstawić 
do zamrażalnika na 
1 godzinę
Po tym czasie większą część zetrzeć na tarce bezpośrednio na blasz-
kę wyłożoną papierem do pieczenia.
Podpiec w gorącym ( 180 stopni ) piekarniku ok. 15 minut.
W tym czasie ubić białka ze szczyptą soli, gdy piana będzie sztywna 
wsypać powoli cukier wymieszany z suchymi budyniami.
Na końcu dodawać cienkim strumieniem olej połączony z aroma-
tem.
Masę wylać na podpieczony, przestudzony spód.
Ułożyć owoce
Na wierzch zetrzeć drugą część ciasta.
Wstawić do gorącego piekarnika, piec ok. 40 minut.
Jak będzie gotowe posypać cukrem pudrem.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Aby kotlety były chrupiące, jajka do panierowania można zmieszać 
z odrobiną śmietany
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Repertuar kina KDK Informacja dla mieszkańców
Uprzejmie informujemy, iż 16 sierpnia 2013r. (piątek) Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Dzień ten zostanie 

odpracowany 24 sierpnia 2013r. (sobota). Godziny pracy: Urząd Miejski 8.00-15.30. Straż Miejska 7.00-22.00.  
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

To specjalna propozycja 
dla narzeczonych pragną-
cych przygotować się ta-
necznie do zabawy weselnej 
i pierwszego tańca jak też dla 
świadków i gości weselnych, 
którzy pragną podszlifować 
i udoskonalić swoje umiejęt-
ności taneczne.

Program kursu zawierać 
będzie naukę dwóch tańców 
użytkowych: disco samby i 
discofoxa. Ukończenie kursu 
da Ci pewność, że zatań-
czysz z każdą partnerką i 
partnerem, bez względu na 

wiek i umiejętności. Taniec 
przestanie mieć przed Tobą 
tajemnice.

Zrób pierwszy krok my 
pokażemy Ci następne!!!

Terminy zajęć:
Wtorek:
17.00-18.20 tańce użytkowe
18.20-19.40 Pierwszy taniec 

(Walc wiedeński)

Miejsce zajęć: Kutnowski 
Dom Kultury (stara sala ba-
letowa)

Kurs tańca dla 
narzeczonych i gości 
weselnych

6,13,20,27 sierpnia/godz. 
11.30 - 13.00/ sala 111 lub 
118

Dla dzieci od lat 6. Liczba 
miejsc ograniczona. W wa-
gonach: zajęcia plastyczne, 
inscenizacje, konkursy, za-
bawy, wiersze. Zapisy pod 
numerem 660 478 648.

Lokomotywa, 
czyli sierpniowe 
wtorki z 
Tuwimem

7 sierpnia o godz. 19:00, w 
ramach IV LETNIEGO FE-
STIWALU MUZYCZNEGO 
zapraszamy do Centrum 
Teatru, Muzyki i Tańca na 
koncert pieśni w Kutnie.

Wystąpią uczestnicy V 
Międzynarodowych Warsz-
tatów Wokalnych. 

Od Schuberta do 
Szymanowskiego

Spektakl w reżyserii Edyty 
Zajdlic, absolwentki I LO im. 
J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. 
Sztuka, którą napisała, jest 
luźno oparta na głównym 
wątku komedii Szekspira, ale 
przeniesiona w realia świata 
współczesnego. Spektakl 
przedstawia dzieje zwario-
wanych zalotów porywczego 
Jędrka do nieposkromionej 
Kasi pod błękitnym niebem 
na Podhalu, w samym środ-
ku upalnego lata. Występują 
absolwenci i uczniowie I LO 
im. J.H. Dąbrowskiego w 
Kutnie.13 sierpnia, godz. 
17.00, wstęp wolny

„ZAKOCHANA 
ZŁOŚNICA”

Informujemy Państwa, że otwarty w dniu 13 lipca br. 
Skansen “Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej” w Tumie 
‚pod Łęczycą, można zwiedzać w następujących dniach: 

w poniedziałki - nieczynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 17.00
(ceny biletów 9 zł, ulgowy 6 zł, we wtorki 

- wstęp bezpłatny

Zwiedzanie Skansenu “Zagrody 
Chłopskiej Wsi Łęczyckiej”

5 sierpnia 2013, PONIEDZIAŁEK
Minionki rozrabiają 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.

Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
Krótki opis:  
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  20:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.

6 sierpnia 2013, WTOREK 
Minionki rozrabiają 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.

Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  20:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.

7 sierpnia 2013, ŚRODA
Minionki rozrabiają 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.
 
Jeździec znikąd
Godzina:  17:00
Gatunek:  przygodowy
Czas trwania:  149 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  20:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.

9 sierpnia 2013, PIĄTEK
Minionki rozrabiają 2D
Godzina:  14:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.

Był sobie dzieciak

Godzina:  16:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.

World War Z 3D
Godzina:  18:00
Gatunek:  horror
Czas trwania:  116 min.
 
Red 2
Godzina:  20:15
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  116 min.
Krótki opis:  

10 sierpnia 2013, SOBOTA
Minionki rozrabiają 2D
Godzina:  14:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  16:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.

World War Z 3D
Godzina:  18:00
Gatunek:  horror
Czas trwania:  116 min.
 
Red 2
Godzina:  20:15
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  116 min.

11 sierpnia 2013, NIEDZIELA
Minionki rozrabiają 2D
Godzina:  14:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  16:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.
 
World War Z 3D
Godzina:  18:00
Gatunek:  horror
Czas trwania:  116 min.
 
Red 2
Godzina:  20:15
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  116 min.
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Radni miejscy postanowili, że 
ul. Konopnicka nie będzie w tym 
roku kompleksowo remontowana. 
Droga jedynie zostanie naprawiona 
w miejscach, gdzie jest najbardziej 
wyeksploatowana. Przeznaczono 
na to kwotę 60 tys. złotych. 

- Potrzebne są działania doraźne, 
które pozwolą na zebranie wystar-

czającej kwoty na modernizację 
całej ulicy Konopnickiej – mówi An-
drzej Olszewski, burmistrz miasta. 
–  Priorytetem jest ulica Poznańska. 

Trwają ostatnie poprawki pro-
jektu modernizacji ul. Poznańskiej.

Projekt w zasadzie jest gotowy. 
Zamierzamy we wrześniu przed-
łożyć całą dokumentację – dodaje 
burmistrz.

(kb)

Posiadanie psa lub kota to 
nie tylko przyjemność, ale i 
obowiązek. Wielu mieszkańców 
Łęczycy widocznie nie zdaje 
sobie z tego sprawy. 

- Nie sprzątam odchodów po 
psie, ponieważ nikt nie sprząta 
– wyjaśnia pani Maria, właści-
cielka psa Dafi. – Ale oporów 
bym nie miała. To mały piesek, 
więc i kupka mała, gorzej by-
łoby z dużym psem. Kosz jest 
niedaleko, ale zupełnie nie speł-
nia swojej funkcji. Jak wszyscy 
będą sprzątać, to i ja zacznę. 

Podobnie do tej kwestii pod-
chodzą inni właściciele psów. 
Część z nim tłumaczy, że wy-
chodzi z pupilem w miejsca, 
które nie są tak często uczęsz-
czane, np. na łąki lub obrzeża 
miasta. 

- Nie sprzątam po psie, ale nie 
pozwalam mu załatwiać się pod 
blokiem – mówi pani Joanna. 

Inaczej na sprawę patrzą oso-
by, dla których najważniejsze 
jest dobro własnych dzieci.

- Właściciele nie sprzątają, a 
szkoda. Nie chodzi już nawet 
o to, że to nieładnie wygląda i 
śmierdzi, ale o nasze dzieci. Psy 
odwiedzają place zabaw, robią 

co mają zrobić, a potem dziec-
ko wchodzi w kupę. To nie jest 
duży problem, żeby sprzątnąć. 
Koszy może jest niewiele, ale są 
– mówi Żaneta Izdebska. 

Za pozostawienie odchodów 
po swoim pupi lu właścic iel 
może otrzymać mandat. Straż 
miejska twierdzi,  że jednak 
trudno jest złapać na gorącym 
uczynku właściciela, który nie 
sprząta po swoim psie.

- Rozdawaliśmy torebki na 
odchody, to mieszkańcy je brali. 

Właściciele powinni się w nie 
zaopatrywać także we własnym 
zakresie – mówi Tomasz Ol-
czyk, komendant SM.  

Sprawdziliśmy, czy można za-
kupić potrzebny do sprzątnięcia 
po zwierzęciu sprzęt w sklepie 
zoologicznym i i le wyniesie 
taki wydatek.

Torebki oraz dozownik tore-
bek na odchody to koszt ok. 17 
złotych - informuje sprzedawca.

Tekst i fot. (kb)

Doraźne łatanie 
Konopnickiej
ŁĘCZYCA
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Kupa wstydu

Zapraszamy do więzienia
ŁĘCZYCA

Władze starostwa powiatowego 
wpadły na pomysł udostępnienia 
dla turystów starego więzienia, 
które jest na sprzedaż. Liczą, że 
być może przy okazji zwiedza-
nia, obiektem zainteresuje się 
jakiś biznesmen – przyszły wła-
ściciel zabytkowego więzienia. 
Bo przecież nie można kupować 
kota w worku. Przypomnijmy: 
cena więzienia to trochę ponad 
1,2 mln złotych.

- Cieszę się, że wypalił ten po-
mysł ze zwiedzaniem. Dla nas to 
przede wszystkim atrakcja tury-
styczna, ale zdajemy sobie spra-

wę, że wzbudza zainteresowanie 
mieszkańców Łęczycy, którzy nie 
widzieli więzienia od wewnątrz 
– mówi Janusz Jankowski, kie-
rownik wydziału promocji, który 
sprawował funkcję przewodnika 
. – Jesteśmy coraz bardziej otwarci 
na turystów. Głównym celem tych 
wycieczek jest jednak pokazanie 
od środka więzienia potencjalnym 
inwestorom.

Godzinna wędrówka po daw-
nym klasztorze i więzieniu przy-
ciągnęła wielu chętnych. Zwie-
dzający mieli szansę poczuć 
niezwykły klimat 
tego miejsca oraz 
zapoznać się z jego 
historią, nie tylko 

dzięki 
opowieściom przewodnika, ale i 
zachowanej klasztornej architek-
turze. Przybyli oglądali m.in. cele, 
w których żyli skazańcy, celę za-
bezpieczającą zw. „Dźwiękami”, 
fragmenty XVII-wiecznej klatki 
schodowej dawnego klasztoru 

oraz pełne symboliki więzienne 
malowidła. Całości dopełniała 
„kulturalna” strona byłego zakła-
du karnego, który przez ostatnie 
lata stał się obiektem, wykorzy-
stywanym przez artystów, także 
filmowych. 

- Więzienie jest ściśle wpisane w 
mój życiorys. Tuż obok się wycho-
wywałam. Nie można powiedzieć, 
że to miejsce się podoba, wzbudza 
skrajne uczucia. Oglądając te ściany 

widzę indywidualne ludzkie dra-
maty – mówi łęczycanka Lucyna 
Sztompka. – To miejsce mogłoby 
być atrakcją drugim Alcatraz. Na 
to potrzebne są jednak pieniądze. 
Chodzi o zatrzymanie historii 
rodzinnego miasta, bo przecież 
więzienie jest jego częścią. Takie 
miejsce zintegrowałoby grupy kul-
turalne i społeczne. Ta przeszłość 
jest dla przyszłości skarbem.

Tekst i fot. (kb)
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Jesteśmy na półmetku wakacji, 
pogoda sprzyja spędzaniu każdej 
wolnej chwili nad wodą. Policjanci 
łęczyckiej komendy dbając o bez-
pieczeństwo mieszkańców naszego 
regionu interweniowali na „dzikim 
kąpielisku” w Wilczkowicach, gdzie 
grupka osób złamała zakaz kąpieli 
obowiązujący w tym miejscu.

Policjanci łęczyckiej komendy 
w okresie wakacji szczególnym 
nadzorem obejmują akweny wodne 
wykonując zadania związane z za-
pewnieniem bezpieczeństwa osób 
kąpiących się. W ciągu ostatnich 
dni aura sprzyja spędzaniu wol-
nego czasu nad wodą. Pamiętajmy 
o kilku podstawowych zasadach, 
które mogą uchronić nas przed 
tragedią. Przykładem takiego nie-
odpowiedzialnego zachowania była 
interwencja z 27 lipca, kiedy około 
godziny 10.30 policjanci potwierdzi-
li zgłoszenie o grupce osób kąpiącej 
się w akwenie wodnym w Wilczko-
wicach. Funkcjonariusze na miejscu 
zastali cztery osoby w wieku od 21 
do 32 lat z pobliskiego Ozorkowa, 
które zlekceważyły zakaz kąpieli 
obowiązujący w tym miejscu. Spra-
wa zostanie skierowana na drogę 
sądową ponieważ legitymowani 
nie przyjęli mandatów. Zgodnie z 
kodeksem wykroczeń, kto kąpie 
się w miejscu, w którym jest to za-

bronione, podlega karze grzywny 
do 250 zł albo karze nagany. Warto 
pamiętać, że woda to niebezpiecz-
ny żywioł a przecenianie swoich 
sił i możliwości często kończy się 
tragicznie. 9 lipca bieżącego roku 
w akwenie wodnym w Besiekierach 
gmina Grabów utonął 25 – letni 
mężczyzna. W lipcu ubiegłego roku 
właśnie w zbiorniku wodnym w 
Wilczkowicach utonął 33 – latek z 
Łęczycy. 

Apelujemy o ostrożność podczas 
kąpieli wodnych. Wielu tragediom 
można zapobiec o ile będziemy pa-
miętali o podstawowych zasadach 
bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą.: 

1. Powinniśmy się kąpać tylko w 
miejscach strzeżonych i pod żad-
nym pozorem nie wolno wchodzić 
do wody w miejscach zabronionych. 

2. Dzieci powinny bawić się nad 
wodą tylko pod czujną opieką 
dorosłych. 

3. Gdy wchodzimy z dziećmi do 
wody zabezpieczmy je w specjalne 
rękawki. 

4. Pod żadnym pozorem nie wol-
no wchodzić do wody po wypiciu 
alkoholu. Unikajmy także spożywa-
nia obfitych posiłków bezpośrednio 
przed kąpielą. 

5. Po dłuższym leżeniu na słońcu 
nie wchodźmy od razu do wody, 

najpierw stopniowo zmoczmy cia-
ło. W ten sposób unikniemy szoku 
termicznego. 

6. Skaczmy “na główkę” tylko 
na basenach. Dno naturalnego 
zbiornika może się zmienić w ciągu 
kilku dni. 

7. Materace zostawmy na brzegu - 
nie wypływajmy na nich na środek 
jeziora.

8. Unikajmy w wodzie zabaw 
typu „podtapianie” znajomych czy 
zrzucanie ich z materaca.

9. Przebywając w wodzie stosuj-
my się do poleceń ratowników.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Tylko w lipcu nietrzeźwi kierowcy 
aut byli sprawcami aż sześciu zdarzeń 
na drogach powiatu łęczyckiego. 
W tym samym czasie policjanci 
stwierdzili 41 przypadków kiero-
wania różnego rodzaju pojazdami 
przez osoby będące pod wpływem 
alkoholu. W ostatnich dwóch dniach 
wystąpiły cztery takie przypadki: w 
środę 31 lipca w Grabowie 31-latek z 

gminy Łęczyca kierował vw golfem 
mając w sobie 0,40 promila alkoholu, 
a pierwszego dnia sierpnia w Witoni 
w ciągu trzech godzin w ręce poli-
cjantów “drogówki” wpadło trzech 
rowerzystów. Najmłodszy z nich, 
42-latek, wydmuchał 0,26 promila. 
Z kolei 66-letni mężczyzna kierował 
w stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,52 promila, a badanie ostatniego 

wykazało w organizmie 0,92 promila 
alkoholu. Za te przestępstwa grozi do 
roku pozbawienia wolności. Dwaj 
pierwsi poruszali się jednośladami 
pomimo obowiązującego ich sądo-
wego zakazu kierowania pojazdami, 
co dodatkowo zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do 3 lat. 

Działania policjantów w tym 
zakresie będą kontynuowane. 

W miejscowości Jarochówek 
kierujący fordem mondeo 48 
– latek z powiatu łęczyckiego 
wyjeżdżając z drogi podpo -
rządkowanej nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu kierujące-
mu oplem vectra 29 – latkowi 
doprowadzając do zderzenia 
pojazdów. Łącznie pięciu osobom 
podróżującym autami udzielono 
pomocy lekarskiej. Kierujący byli 
trzeźwi. Wszystkie okoliczności 
zdarzenia zostaną wyjaśnione 
w postępowaniu prowadzonym 
pod nadzorem prokuratury. 

O godzinie 19.30 27 lipca policjan-
ci interweniowali w miejscowości 
Gołocice, gdzie 16 – latek kierując 
motorowerem zderzył się z innym 
motorowerem jadącym przed nim. 

Materiały zostaną przekazane do 
Sądu Rodzinnego i Nieletnich w 
Łęczycy. 

26 lipca o godzinie 9.30 policjanci 
ruchu drogowego prowadząc dzia-
łania na terenie Świnic Warckich 
zatrzymali do kontroli drogowej 45 
– letniego rowerzystę. Mężczyzna, 
miał w organizmie 1,4 promile al-
koholu. Tego samego dnia po 22.00 
na terenie gminy Grabów dzielni-
cowi z Zespołu Dzielnicowych w 
Łęczycy skontrolowali stan trzeź-
wości kolejnego amatora mocnych 
trunków. 21 – letni cyklista miała 
w organizmie ponad 3 promile al-
koholu. Za kierowanie rowerem w 
stanie nietrzeźwości grozi kara do 
roku pozbawienia wolności. 

Info: policja

Odnotowano 8 wypadków w 
których zginęły 2 osoby. Poza tym 
w pierwszym miesiącu wakacji 
w wypadkach poszkodowanych 
zostało 30 osób, na drogach doszło 
do 53 kolizji. Funkcjonariusze bra-
li udział w interwencjach zwią-
zanych z zakłócaniem porządku, 
ciszy nocnej i trudnymi relacjami 
w rodzinach z problemami alko-
holowymi.

Jak informuje st. asp. Paweł Wit-
czak, oficer prasowy kutnowskiej 
policji, w tym roku policja odno-

towała dwie ofiary śmiertelne - ro-
werzystka z wypadku w Krośnie-
wicach zmarła w szpitalu (8 lipca) 
i na miejscu w wyniku wypadku 
zmarł pracownik koszący trawę na 
A1 (10 lipca).

Policjanci zatrzymali w lipcu w 
powiecie kutnowskim 85 osób nie-
trzeźwych kierujących pojazdami. 
W 2012 w tym samym czasie było 
ich 73. Odnotowano też 2 bójki, 37 
kradzieży, 9 kradzieży z włama-
niem, 9 uszkodzeń mienia i jedną 
kradzież samochodu.

19 – letni kierowca skutera wy-
jeżdżając ze stacji benzynowej przy 
drodze nr 60, nie ustąpił pierwszeń-
stwa i uderzył w osobowe audi. 
W stanie ciężkim z podejrzeniem 

krwotoku wewnętrznego został 
przewieziony do szpitala w Łęczycy. 
Kierowca audi nie odniósł poważ-
nych obrażeń. Obaj mężczyźni to 
mieszkańcy powiatu kutnowskiego. 

Wypadek w Witoni

Pracowity lipiec dla 
kutnowskich policjantów

Pięciu poszkodowanych w 
wypadku drogowym

Nietrzeźwi na drogach

Interwencja na 
dzikim kąpielisku
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OGŁOSZENIA DROBNE

OgłOszenia

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

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, 

doświadczenie mile widziane, obsługa 
kasy fiskalnej

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

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, 

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

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A, 99-100 Łęczyca

tel.: 609 804 680
lub (24) 721 45 68 

Specjalista ds. kluczowych 
klientów

Wykształcenie średnie, umiejętności 
interpersonalne i negocjacyjne, 

biegła obsługa pakietu MS Office, 
prawo jazdy kat. B, biegła  znajomość 

języka niemieckiego lub angielskiego, 
doświadczenie na podobnym 

stanowisku.
SCHRANER POLSKA sp. z o.o.

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

e-mail: info@schraner.pl 

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

Nauczyciel branży 
gastronomicznej

Wykształcenie wyższe, przygotowanie 
pedagogiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Jarosław Świtoń

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 23 41

Nauczyciel przedmiotów 
zawodowych technicznych

Wykształcenie wyższe, przygotowanie 
pedagogiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Jarosław Świtoń

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 23 41

Nauczyciel mechaniki
Wykształcenie wyższe, przygotowanie 

pedagogiczne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Jarosław Świtoń
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2

99-100 Łęczyca
tel. 24 721 23 41

Nauczyciel przedmiotów 
zawodowych budowlanych

Wykształcenie wyższe, przygotowanie 
pedagogiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Jarosław Świtoń

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 23 41

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

Tynkarz
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

Opiekun dzieci na sali zabaw
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
lub w trakcie studiów – wychowanie 

przedszkolne
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. Płacimy 
za każdy kompletny pojazd, odbiera-
my własnym transportem – od 7.00 do 
22.00. Wydajemy zaświadczenia do 
wydziału komunikacji. Stacja demon-
tażu pojazdów Rząśno 13/k. Łowicza. 
Tel. 602-123-360

Prawie nieużywany, profesjonalny zestaw 
do ćwiczeń siłowych. Zestaw zawiera: 
Ciężarki:
2*7,5kg
4*5kg
6*2,5kg
8*1,25kg
do tego: 
gryf prosty, długi 180cm  
- 1 szt. + nakrętki
gryf mocno łamany - 120 cm  
- 1 szt. + nakrętki
gryf - hanteleki 2 sztuki  
- 40cm + nakrętki 
Odbiór osobisty w Łęczycy po wcze-
śniejszym kontakcie. nie wysyłam 
zestawu pocztą.tel.790-729-001

Mam do zaoferowania damkę na 
dużych kołach 28 damka jest w 
świetnym stanie sprzedaję ponieważ 
stoi w garażu przestawiana z kąta w 
kąt niedawno założyłem nowe opony i 
dętki w rowerze na bieżąco wszystkie 
usterki były wymieniane rower jest 
masywny zapraszam do obejrzenia 
Tel.721-155-534

Sprzedam alufelgi 7x16 et 40 5x114,3 i 
5x100 dwa rozstawy ,opony 215/65/16 
2011r 
felgi i opony stan idealny .same felgi 
900zl. możliwość założenia letnich 16 
np 195 /65.205/55.tel 723-741-817

Sprzedam wózek dziecięcy space-
rówka firmy CHICO w bardzo dobrym 
stanie posiada pasy bezpieczeństwa 
,możliwość rozłożenia do pozycji leżą-
cej, koła zwrotne Tel.605-367-847

Mam do sprzedania igłę do załadunku 
balotów , bel okrągłych,o długości 

3,5m podnosi na wysokość 4 bel. 
Więcej informacji udzielę telefonicznie 
724-166-016

Mam do sprzedania działkę koło 
Łęczycy, przy trasie na Leśmierz, w 
Dzierzbiętowie Małym.
Działka ma ponad 2000 m2. Niedaleko 
„Ogrodów Działkowych Irys” Można 
ją traktować jako działkę rekreacyjną, 
lub zbudować całosezonowy dom, 
blisko miasta Łęczycy. Okolica bardzo 
spokojne.790-677-033

Mam do sprzedania kołpaki do 
Forda Mondeo mk3 16 kołpaki są 
w idealnym stanie nie porysowane i 
najważniejsze oryginalne nie rynkowe 
Tel.669-366-264

Sprzedam sprawny zbiornik do ciepłej 
wody użytkowej, możliwość zamonto-
wania grzałki , możliwość transportu w 
cenie paliwa.tel.533-507-806

Mam do sprzedania hondę z 94r. 
Posiada ona alufelgi 16”, sportowe za-
wieszenie, nowe amortyzatory, nowy 
oryginalny tłumik, po wymianie silnika, 
nowy akumulator. Więcej info. pod nr. 
tel.724-584-920

Do sprzedania mam Scania w ciągłej 
eksploatacji gotowa do pracy z wy-
wrotem.tel.604-161-883

Do sprzedania massey ferguson 165 
sprawny technicznie gotowy do pracy.
tel.698-245-430 

Mam do zaoferowania stół drewniany 
(nie znam się, ale wydaje mi się że 
dębowy). Do tego dokładam 6 krzeseł 
do kompletu, w tym jedno krzesło 
posiada podłokietniki. Stół ani krzesła 
nie są z żadnych wystawek ani tym 
podobnych rzeczy. Całość naprawdę 
wygląda bardzo solidnie. transport we 
własnym zakresie :)
w przypadku pytań proszę o kontakt. 
Tel.696-413-256

Wynajmę lokal biurowo-usługowy 
30m2 Łęczyca, Poznańska 5

tel.606 784 696
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W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, która odbyła się w Łodzi, 
wystartowała pięcioosobowa repre-
zentacja MKLA Łęczyca. Najwyżej 
z Łęczycan sklasyfikowany został 
ubiegłoroczny brązowy medalista 
Mistrzostw Polski w skoku wzwyż 
Dawid Wawrzyniak. Z najlepszym w 
sezonie wynikiem 202cm zajął szóste 
miejsce. Dobrze w eliminacjach rzutu 
dyskiem zaprezentowała się Paulina 
Różańska, która pewnie z dobrym 
rezultatem [34.78m] awansowała 
do szerokiego finału. W rozgrywce 
finałowej było już gorzej i ostatecznie 
zawodniczka z wynikiem 31.95 m 
zajęła jedenastą pozycję. Bardzo do-
brze wypadł w biegu na 110m .płotki 
Bartosz Tuszyński. W eliminacjach 
uzyskał 15.22s i z piętnastym wyni-
kiem awansował do finału B. W biegu 
finałowym poprawił rekord życiowy 
[14.85s] co dało mu trzynastą pozycję. 
Elżbieta Kalaczyńska w skoku o 
tyczce zajęła czternastą pozycję z wy-
nikiem 2.60m, a Mateusz Skarbek w 
skoku wzwyż zajął piętnastą pozycje 
uzyskując 187cm. 

- Start młodych lekkoatletów był 
na miarę ich aktualnych umiejęt-
ności i należy go ocenić jako umiar-
kowanie udany. Wystartowali na 
swoim dobrym poziomie, ale aby 
na Mistrzostwach Polski liczyć się w 
walce o medale trzeba zdecydowanie 
poprawiać rekordy życiowe i tego 
naszym zawodnikom zabrakło – 
podsumowuje Mirosław Andrysiak. 

(and)

Bartłomiej Zajda, były zawod-
nik MKLA w Łęczycy, zrealizował 
swój cel i pokonał w osiem dni 600 
kilometrów w samotnym biegu z 
Warszawy do Kostrzyna nad Odrą 
z metą na Przystanku Woodstock.  

Biegacz wystartował 22 lipca. 
Dziennie pokonywał ok. 75 km. 

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, 
że udało mi się dobiec do Kostrzyna. 
Chciałem w ten sposób zachęcić 
młodzież do aktywności sportowej – 
mówi B. Zajda. - Najbardziej morder-
cze były 2 ostatnie dni biegu. Zaczęły 
szwankować mi kolana. Szczerze 
mówiąc dobiegłem ostatkiem sił.

Przygotowania do biegu trwały 
prawie 12 lat. Zawodnik MKLA 
doskonale pamięta moment, kiedy 

podjął decyzję o pokonaniu 600 km 
w 8 dni.

- Było to po zawodach na 400 
metrów przez płotki. Mój ówczesny 
trener, Mirosław Andrysiak, często 
powtarzał, że biegnie się „głową” a 
im dłuższy dystans tym bardziej 
jego słowa nabierały znaczenia. 
Nie ukrywam, że łatwo nie było. 
Najważniejsze, że się udało. Na razie 
nie myślę o kolejnych wyzwaniach, 
choć na pewno nie spocznę na 
laurach. Na razie odpoczywam na 
Przystanku Woodstock. Nie mam 
siły na zabawę – mówi z uśmiechem 
Bartłomiej Zajda.

Przypomnijmy, że na trasie biega-
cza była m.in. Łęczyca.

(red)

Sukces byłego zawodnika 
MKLA Olimpiada 

Młodzieży w Łodzi

Na zdjęciu Elżbieta Kalaczyńska, która w Łodzi zajęła w skoku o tyczce 14 miejsce

Przygotowania do piłki halowej
Nowy sezon futsalu młodzi za-

wodnicy KS Hurtap Łęczyca roz-
poczną od udziału w ogólnopolskim 
turnieju WSIU Malwee Cup 2, który 
odbędzie się 7-8 września w Łodzi. 
Jest to druga edycja tego turnieju 
organizowanego przez Klub Sporto-
wy Malwee Łódź. Przypominamy, 
że w ubiegłorocznym klub z Łęczycy 
zdobył tytuł wicemistrza. 

Do tegorocznej edycji zgłosiło 
się 8 drużyn:

Pogoń 04 Szczecin 
Gatta Active Zduńska Wola 
Elhurt Helios Białystok 

Malwee Łódź 
Junior Hurtap Łęczyca 
Constract Lubawa 
Heiro Rzeszów 
Nbit Gliwice 
Łódzki turniej będzie po-

czątkiem rozgrywek w sezonie 
2013/2014. Po miesięcznej przerwie 
wakacyjnej od połowy sierpnia 
zostaną wznowione treningi za-
wodników drużyn U-18 i U-20, 
spośród których trener Dariusz 
Karasiński wyznaczy skład do 
reprezentowania klubu podczas 
WSIU Malwee Cup 2.
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