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Tłumy w odnowionej Biedronce
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Na Ozorkowskiej chcą zmian Niedzielna wąskotorówka
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Biskupi apelują. 
Polacy nie pijcie!

Rikszą nad morze

 Świnice Warckie: Mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia. Mają 
ogromny żal do władz, że zignorowała ich petycję w sprawie 
śmieci - str. 6 

83 Zamieszanie z fotoradarami i monitoringiem str. 13

Wszystkie drogi prowadzą do 
Częstochowy. Pątnicy gromadzą się 
na Jasnej Górze, aby uczestniczyć 
w głównych uroczystościach 
związanych ze świętem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, przypadającym 15 sierpnia, 
str. 7
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1,5-roczna 
dziewczynka 
wypadła 
z okna

Tragedia na łęczyckim osiedlu

Malutka Oliwia z kanapy 

ustawionej pod oknem weszła 

na parapet. Matka była w 

kuchni. To były ułamki sekund. 

Dziecko wypadło z 3. piętra 

bloku przy ul. Zachodniej.
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Postanowiliśmy sprawdzić w 
jakich warunkach wożeni są pasa-
żerowie prywatnymi busami. Nie 
jest dobrze. Kierowcy przekraczają 
prędkość, często zdarza się, że w 
czasie jazdy rozmawiają przez telefon 
komórkowy. Osobną kwestią jest brak 
w wielu pojazdach klimatyzacji. W 
czasie upałów przejażdżka takim 
busem to prawdziwy horror. 

Wsiadamy do busa i jedziemy w 
stronę Grabowa. Chociaż okna są 
szczelnie zasłonięte przed nagrzewa-
jącymi wnętrze promieniami słońca 
to i tak w środku panują afrykańskie 
temperatury. Ruszamy zgodnie z 
planem, licząc na zbawczy chłód 
płynący z klimatyzacji… Niestety, tak 
„nowoczesna” technologia tu nie do-
tarła, więc spoceni podróżni muszą 

zadowolić się otwartymi oknami, ale 
tylko dwoma i to od strony kierowcy. 
Pasażerów niewielu, za to stali klienci, 
widocznie przyzwyczajeni do dyna-
micznego „stylu” jazdy. Doskonale 
znający trasę kierowca, początkowo 
rozmawiał przez telefon komórkowy, 
a następnie głośno dyskutował z sie-
dząca nieopodal znajomą pasażerką. 
Dziurawa nawierzchnia drogi oraz 
niebezpieczne zakręty nie zmniej-
szały zainteresowania prowadzącego 
tematem rozmowy. Także wyraźnie 
ciężka stopa kierowcy nie schodziła z 
pedału gazu… grunt, żeby być u celu 
na czas. Na metę wyścigu podróżni 
dotarli wprawdzie spoceni, ale na 
szczęście cali i zdrowi, przynajmniej 
tym razem. 

Tekst i fot. (kb)

Waldemar Augustyniak został prze-
wodniczącym rady nadzorczej „Łę-
czycanki”.
- Mam nadzieję, że zmiany w spół-
dzielni będą trwałe. Nastąpiły dzięki 
spółdzielcom, ich zaangażowaniu i 
wsparciu – mówi przewodniczący RN.
Na wtorkowym posiedzeniu rada 
nadzorcza przedstawiła swoje ocze-
kiwania względem zarządu oraz 
zobowiązała go do przedstawienia 
w ciągu 3 miesięcy biznesplanu. 
Pierwszym zadaniem zarządu ma być 
poddanie spółdzielni kompleksowej 
lustracji, obejmującej strony: finanso-
wą, techniczną i administracyjną. Poza 
tym zarząd ma opracować i podać do 
zatwierdzenia strukturę organizacyjną 
i  administracyjną spółdzielni.
Prezes Jarosław Szymański przedsta-
wił na zebraniu wizję swojej przyszłej 
działalności w spółdzielni. Miejsce 
wiceprezes, należące niegdyś do 
Konstancji Chodorowskiej, zajęła Jo-
lanta Marciniak, natomiast na wybór 
trzeciego członka zarządu trzeba 
będzie poczekać. W ciągu najbliższych 
dni prezes ma przedłożyć propozycję 
swojego drugiego zastępcy i określić 
czy funkcja ta będzie sprawowana na 
cały czy też na pół etatu. Waldemar 
Augustyniak nie wyklucza  możliwo-
ści ograniczenia w przyszłości liczby 
członków zarządu, co ma się wiązać ze 
zmianą w statucie „Łęczycanki”.

(kb)

Zmiany w radzie 
nadzorczej

Zbyt szybko i niebezpiecznie

Kierowca busa w czasie jazdy rozmawia przez telefon 
komórkowy

Biskupi apelują: Nie pijcie w sierpniu!
ŁĘCZYCA

Odstawcie wódkę, wino, nawet 
piwo - apeluje Zespół Konferencji 
Episkopatu Polski do spraw Apostol-
stwa Trzeźwości.

Biskupi chcą, by Polacy przez 
cały sierpień nie wzięli alkoholu do 
ust. Biskup Tadeusz Bronakowski, 
przewodniczący Zespołu Konfe-
rencji Episkopatu Polski do spraw 
Apostolstwa Trzeźwości wzywa do 
abstynencji „w intencji tych, którzy 
przez alkohol odeszli od Boga”. I 
dodaje, by w sierpniu nie pić także 

z pobudek patriotycznych i społecz-
nych. Biskup uzasadnia to faktem, 
iż „wiele osób przez brak trzeźwości 
traci wiarę”. Sierpień jest w polskim 
Kościele miesiącem trzeźwości.

Apele Kościoła mają się niestety 
nijak do tego, co dzieje się w łęczyckich 
sklepach monopolowych. W sierpniu 
sprzedaż procentów wcale nie spadła. 
Wręcz przeciwnie, wciąż utrzymuje 
się na wysokim poziomie. Klienci 
najczęściej kupują piwo, zwłaszcza 
zimne, prosto z lodówki, które bywa 
orzeźwieniem w upalne dni. Jego 
sprzedaż gwałtowanie wzrasta głów-
nie w piątki i soboty. Dowiedzieliśmy 

się, że chmielowy trunek w week-
endy kupują głównie młodzi ludzie 
wybierający się na dyskoteki lub też 
planujący weekendowe grillowanie. 
Także panie z niego nie rezygnują, 
wybierając smakowe odmiany. Piękna 
płeć wybiera spośród półek z alkoho-
lami także gotowe drinki oraz wina. 

- Dobrze sprzedają się typowe 
prezentówki, ładnie zapakowane al-

kohole – mówi Karolina Marciniak, 
sprzedawca. – Klienci kupują je na 
różne okazje. To dobry prezent, jeśli 
zna się gust gospodarzy.

Popularnością cieszą się niezmien-
nie wódki. Popyt na nie nigdy nie 
maleje. Podobnie jak piwa cieszą się 
powodzeniem zwłaszcza w weeken-
dy. Na pozostałe trunki tak wielkiego 
zbytu nie ma, ale sprzedawcy na brak 

miłośników whisky czy burbonów 
nie narzekają.  

- Whisky oraz droższe alkohole 
sprzedają się nieźle, ale decydują się 
na nie raczej starsi klienci. Kupują 
ci, którzy naprawdę lubią tego typu 
alkohole, przypuszczam, że wybierają 
je głównie na prezent – dodaje sprze-
dawca Magdalena Dobrosińska.

(stop), (kb)
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W sierpniu w monopolowych wcale nie zmniejszył się popyt na napoje wyskokowe

Kościół apeluje do Polaków o ograniczenie spożywania alkoholu
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ŁĘCZYCA
Półtoraroczna Oliwia spadła na 

wysuszoną, twardą ziemię pod blo-
kiem z wysokości trzeciego piętra. 
Wcześniej weszła na parapet z kanapy 
ustawionej pod oknem. Straszny 
krzyk matki, która do pustego po-
koju wróciła z kuchni, postawił na 
nogi cały blok. Na miejsce szybko 
przyjechała karetka. Rozpoczęła się 
reanimacja. Śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Oliwię 
przetransportowano do łódzkiego 
Instytutu CZMP. Dziewczynka 
przebywa na oddziale intensywnej 
terapii, jest w stanie ciężkim. 

W upalny czwartek, w bloku przy 
ul. Zachodniej, praktycznie wszystkie 
okna były szeroko otwarte. Także to, 
w mieszkaniu Oliwki. Ciekawość 
dziewczynki, pod nieobecność matki, 
spowodowała tragedię. 1,5-roczne 
dziecko ma poważny uraz czaszki i 
liczne wewnętrzne obrażenia. 

Czy można mówić o winie 19-let-
niej matki?

Sąsiedzi twier-
dzą, że 

nie. Mają dobre zdanie o matce 
Oliwki.

- Na pewno Daria (mat-
ka 1,5-rocznej dziewczynki 
– przy. aut.) bardzo kocha 
Oliwkę – mówi Zofia Keller. 
- Wiele razy widziałam na 
balkonie matkę z córeczką. 
Ale tego dnia, gdy doszło do 
tej tragedii, byłam akurat w 
pokoju. Usłyszałam okropny 
krzyk Darii. Gdy wyszłam 
na balkon i spojrzałam w 
dół, już wszystko było dla 
mnie jasne. Choć był okrop-
ny upał, od razu zrobiło 
mi się zimno. To bardzo 
smutne, tym bardziej, że 
Daria nie miała łatwego 
życia. Jej matka popełniła 
samobójstwo, Darię wy-
chowywała babcia. Przez 
mniej więcej ostatni rok 
Daria była sama z Oliwką, jej partner 
czasami ją odwiedzał. 

Pani Zofia twierdzi, że 19-letnia 
matka dobrze opiekowała się córeczką. 

- Nigdy nie widziałam, aby była 
pijana. Często wychodziła z Oliwką 
na spacery, nie słyszałam żadnych 
krzyków. 

Podobne, dobre zdanie o matce 
dziewczynki, ma kolejna sąsiadka, 

Zofia Mroziak. 
- Mogłaby być moją 
wnuczką. To dobra 

dziewczyna i na pewno 
sąsiedzi nie obwiniają 
ją o ten dramat. Oliw-
ka, to takie żywe 
srebro. Widocznie 
wdrapała się jakoś 
na ten parapet i 
wypadła z okna. 
Wsz ys c y  s ię 
modlimy, żeby 
Oliwka przeżyła 
– słyszymy.

Karol Frąt-
czak, pracuje jako 
ochroniarz w po-
bliskim szpitalu. 
Był świadkiem 
tragedii. 

- Blok, z okna 
którego wypa-
dło dziecko, 
jest blisko. Gdy 

zobaczyłem co 
się stało, zadzwo-

niłem po karetkę. 
Przyjechała szybko, 
w niespełna 5 minut 

– mówi K. Frątczak. - 
Dziewczynka na trawniku 

nie 
dawała żadnych oznak życia. My-
śleliśmy, że już po niej. Na szczęście 
reanimacja przywróciła funkcje ży-
ciowe. Później przyleciał śmigłowiec z 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Dziecko trafiło do łódzkiego szpitala. 

Jak udało nam się dowiedzieć, mat-
ka nie odstępuje w szpitalu Oliwki. 
Codziennie czuwa przy jej łóżeczku. 
Dziewczynka jest w bardzo ciężkim 
stanie. Ma krwiak śródczaszkowy i 
pęknięcie podstawy czaszki.  Utrzymy-
wana jest w śpiączce farmakologicznej. 
Najbliższe dni będą decydujące. 

Rodzina Oliwki czeka na dobre wie-

ści o 
stanie zdrowia dziewczynki. 

Policja ostrzega, żeby ro-
dzice szczególnie uważali, 
gdy w gorące dni mają 
w domach pootwierane 
okna i drzwi balkonowe. 
Za narażenie dziecka na 
niebezpieczeństwo grozi 
duża kara, nawet 5 lat 
więzienia. Okoliczności 
wypadku bada policja. Na 
razie wiadomo, że matka 
dziecka była trzeźwa. 

(stop)

Lekarze walczą o życie 
dziecka

Z takiego szerokiego parapetu spadła 1,5-roczna dziewczynka

Karol Frątczak powiedział nam, 
że zadzwonił po karetkę Zofia Keller często widziała na balkonie matkę z małą Oliwką 

Policja prowadzi dochodzenie. Udało się ustalić, że 19-letnia matka była trzeźwa
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Podniesione głosy, obraźliwe gesty 
i słowa oraz nieustanne próby dyscy-
plinowania uczestników spotkania 
komisji rolnictwa niewątpliwie nie 
pomagały rozwiązać problemów. 
Przedmiot sporu stosunkowo nie-
wielki, bo kilkadziesiąt metrów drogi 
dojazdowej do kilku gospodarstw, 

p r z y b r a ł 
og r om ne 
rozmiary. 
D r o g a , 

k t ó r a 
m i a ł a 

być 

gminną okazała się nie należeć do 
gminy. Dlaczego więc jej utwardze-
nie było zapisane w planowanym 
bieżącym utrzymaniu dróg? Kto 
odpowiada za takie niedopatrzenie i 
dlaczego za czyjąś nieodpowiedzial-
ność muszą płacić mieszkańcy? 

Uczestniczy spotkania nie potrafili 
odpowiedzieć na te pytania. Także 
nikt nie chciał wziąć na siebie odpo-
wiedzialności za niedopilnowanie 
podstawowych spraw. 

75 ton tłucznia, które komisja zgod-
nie przyznała na utwardzenie wy-
jątkowo trudnego odcinka drogi we 
wsi Gawronki trafiło w inne miejsce, a 
mieszkańcy feralnego odcinka wciąż 
muszą borykać się z dziurami. 

- Droga położona jest niżej niż pola. 
Gdy spadnie deszcz wszystko z pól 
spływa przez podwórko na drogę i 

staje się ona nieprzejezdna – wyja-
śnia Wiesław Mikołajczyk. – Sami 
dużo włożyliśmy czasu i pieniędzy, 
nawieźliśmy żwiru i kamieni, ale 
to za mało.

Mieszkańcy dopatrują się winy 
po stronie sołtysa Witolda Ryt-
czaka, który podobno niechętnie 
odnosił się do planów utwardze-

nia drogi tłuczniem. Radni oburzają się 
jego samodzielnym podjęciem decyzji 
o wysypaniu tłucznia na innej drodze. 
Sołtys niestety nie był obecny na spo-
tkaniu i nie miał szans odpowiedzieć 
na zarzuty radnych i mieszkańców. 

Wyjaśnień, dlaczego droga nie zosta-
ła utwardzona, udzielił Robert Mało-
lepszy, zastępca wójta gminy Łęczyca. 

- W trakcie przygotowania postę-
powania przetargowego okazało się, 
że droga ta nie jest własnością gminy 
– mówi. -  Droga przynależy do PKP. 
Gmina nie ma możliwości prawnych 
wywiezienia tłucznia na drogę, jeśli nie 
jest ona naszą własnością. 

Odpowiedź zastępcy wójta nie 
spodobała się radnemu Grzegorzowi 
Górze, który nie przebierał w słowach. 

- Panowie nic nie robicie, tylko w 
stołek pierdzicie – podsumował brak 
działania w tej kwestii pracowników 
urzędu gminy radny Grzegorz Góra.

Stojący za mieszkańcami nieutwar-
dzonej drogi radny Góra sam jednak 
bez winy nie jest. Tak uważa radny 
Jerzy Kazimierski. 

- Wprowadziłeś w błąd komisję 
rolnictwa, wiedząc o tym, że nie 
jesteśmy właścicielami tego odcin-

ka – mówił, krytykując radnego 
Górę. - Będąc członkiem komisji 
uwłaszczeniowej nie dopatrzyłeś 
się, że sporny odcinek do gminy 
nie należy.

Radny Góra bronił się tłumacząc, 
że wina leży po stronie pracownika 
merytorycznego urzędu gminy, który 
nie powinien dopuścić do przetargu.

Winnego nie znaleziono, a sprawą 
obiecał zająć się zastępca wójta.

- Na spokojnie przeanalizujemy stan 
prawny, państwo będziecie na bieżąco 
informowani o sposobie załatwienie 
tego tematu – zapewniał obecnych 
na spotkaniu mieszkańców Robert 
Małolepszy. 

Tekst i fot. (kb)

Droga skonfliktowała radnych
GM. ŁĘCZYCA

Dziurawa droga w Gawronkach

Radny Grzegorz Góra krytykował 
władzę gminy
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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
www.kamieniarstwo-leczyca.pl

Właściciele sklepów i punktów 
handlowych (zlokalizowanych 
po prawej stronie w kierunku pl. 
Kościuszki) domagają się zniesienia 
znaku zakazującego zatrzymywania 
się pojazdów. Twierdzą, że przez 
obowiązujące przepisy są stratni. 
Żalą się nie tylko sklepikarze, ale 
również zmotoryzowani klienci. 
Bardzo często postój przed skle-
pem, kończy się dla kierowców 
mandatem. 

Handlowcy z niedawno remonto-
wanej ul. Ozorkowskiej zamierzają 
spotkać się z burmistrzem. 

- Ten pomysł, by pójść do magistratu 
w sprawie naszej ulicy, dojrzewał w 
naszych głowach już od jakiegoś cza-
su. Tak dalej nie może być. Z miesiąca 
na miesiąc są coraz mniejsze wpływy. 
Problemu nie rozwiązują parkingi po 
drugiej stronie ulicy. Miejsc parkingo-
wych jest zbyt mało, samochody nie 
mogą parkować na ukos. Chodniki są 
wystarczająco szerokie, by można zor-
ganizować nowe miejsca parkingowe 

przed sklepami. Będziemy rozmawiać 
z burmistrzem także na temat tego 
znaku zakazu postoju. Powinien 
zostać zlikwidowany – mówi Beata 
Grzybowska, właścicielka sklepu 
ogólno-spożywczego.

Katarzyna Konras, sprzedawczy-
ni z kolejnego spożywczaka przy 
Ozorkowskiej, mówi o problemach 
dostawców.

- Nie wiem jak to się dzieje, ale wy-
starczy, że nasi dostawcy zaparkują 
przed sklepem a od razu zjawia się 
policja i wlepia im mandat – słyszymy. 
- Przecież wystarczy zmodyfikować 

przepisy w ten sposób, aby mogli 
przed sklepami zatrzymywać się 
chociaż handlowcy. 

Przed apteką także brakuje zatoczki 
parkingowej. 

- Nie ukrywam, że jestem zdania, 
iż zmotoryzowani klienci powinni 
mieć możliwość zatrzymania się 
przed naszą placówką. Często jest tak, 
że po drugiej stronie brakuje miejsca 
na wyznaczonym parkingu – mówi 
Alicja Świtoń, kierownik apteki. 

Martyna Kaczmarek, kierownik 
minimarketu, żali się, że klienci, któ-

rzy pod sklep podjechali autem, robią 
zakupy w błyskawicznym tempie.

- Wpadają jak po ogień. Nie mają 
czasu na dokładniejsze zrobienie 
zakupów, bo boją się, że otrzymają 
mandat. Zresztą niejednokrotnie 
klienci, po otrzymaniu mandatu, 
mówili mi z przekąsem, że były to 
ich najdroższe zakupy. Oczywiście 

później już nie robią zakupów w 
naszym sklepie. Wszyscy handlowcy 
po tej stronie ulicy są zdania, że brak 
możliwości zatrzymania się autem 
przed sklepem, to poważny problem. 
Coś z tym trzeba zrobić. Słyszałam, że 
niektórzy wybierają się do magistratu. 
Mają moje poparcie.

(stop)

Istnieje możliwość zatrudnienia 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest powiat łęczycki, nauczycieli 
z wykształceniem wyższym lub 
wyższym zawodowym posiadają-
cych przygotowanie pedagogiczne 
w następujących specjalnościach : 
ekonomia, mechanika, elektryka, 
elektronika, dietetyka, budownic-
two, mechanizacja rolnictwa, tech-
nologia żywności, rolnictwo.

W tym roku szpital nie zostanie 
przekształcony w spółkę.

- W najbliższą środę członkowie 
zarządu powiatu rozmawiać będą 
o sytuacji naszego szpitala, ale na 
pewno temat prywatyzacji się nie 
pojawi – mówi Krystyna Pawlak, 
wicestarosta. - Nie znaczy to jednak, 
że łęczycki szpital nie będzie mógł 
być przekształcony w przyszło-
ści. Choć oczywiście ewentualne 
zmiany w tym kierunku zależeć 
będą w głównej mierze od kondycji 
finansowej placówki. W tej chwili 
tragedii nie ma, ale dobrze też nie 
jest. Zadłużenie ZOZ wynosi ponad 
8,5 mln złotych. 

(stop)

Prywatyzacji 
szpitala (na 
razie) nie będzie

Powiat 
poszukuje 
nauczycieli

Na Ozorkowskiej domagają się zmian

Chodnik jest szeroki. Z powodzeniem auta mogłyby tu parkować

Handlowcy żalą się, że po ich stronie ulicy brakuje parkingów

Wprawdzie naprzeciwko są zatoczki parkingowe, ale na 
Ozorkowskiej są zdania, że liczba miejsc jest niewystarczająca
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reklamareklama

Na osiedlu Nowa Wieś moderni-
zacja Biedronki przebiegła ekspre-
sowo. W ubiegłym tygodniu już od 
godz. 7 rano do wyremontowanego 
marketu ustawiła się długa kolejka. 
Klienci liczyli na niskie ceny i super 
promocje.

- Wystrój jest bez porównania 
lepszy niż w poprzedniej Biedron-
ce. Przede wszystkim jest tu więcej 
miejsca, to duże ułatwienie dla 
kupujących – mówi stała klientka 
Danuta Wojtera.

- Odwiedzam Biedronkę rzad-
ko, ale skusiły mnie promocje na 
niektóre produkty, które akurat 

mnie interesują – wyjaśnia Magda 
Kowalczyk. – Ludzi jest bardzo 
dużo i trudno jest się przyjrzeć 
wszystkim artykułom. Kolejki są 
ogromne, ale na szczęście wszystko 
idzie sprawnie. 

Na odwiedzających supermar-
ket czekały niespodzianki: prócz 
znacznych obniżek produktów 
piętrzących się na sklepowych 
półkach, chętni otrzymywali ba-
lony w charakterystycznym dla 
dyskontu jasnożółtym kolorze. 
Klienci mogli także skosztować 
bułeczki z serem, rogalików z 
powidłami lub serkiem, chleba ze 
smalcem i ogórkiem. Odważniejsi 
konsumenci domagali się do tego 
zestawu jeszcze „kielicha”, ale 

hostess nie wyposażono w moc-
niejsze trunki. 

- Klienci chętnie się 
częstują – mówi 
Karolina Sa-
d łowsk a , 
hostessa. 
–  C z a -
sem na-
wet się 
skuszą 
i  z a -
k upią 
p r e -
z e nt o -
w a n y 
przez nas 
produkt. 

P r z y  k a -

sach kupujących 
nie brakowało. 
Sprzedawczynie 
jednak zręcznie 
radziły sobie z 

przybywającymi 
klientami. Pomo-

cą służyły specjalnie 
wynajęci na ten dzień 

pracownicy, pakujący zakupione 
produkty. Taka usługa bardzo 
spodobała się klientom.

- Taki tłok! Dobrze, że są panie, któ-
re pakują, to wszystko idzie szybciej 
– zachwyca się takim rozwiązaniem 
Katarzyna Andrzejczak. – Sama 
Biedronka wygląda dużo lepiej.

Tekst i fot. (kb)

Biedronka po liftingu
ŁĘCZYCA

Władze zlekceważyły petycję
ŚWINICE WARCKIE

Do naszej redakcji zadzwoniła 
w ubiegłym tygodniu jedna z 
mieszkanek, która podpisała się 
pod petycją z żądaniem obniżenia 
stawek za wywóz śmieci. Nasza 
Czytelniczka uważa, że petycja zo-
stała przez władze gminy zignoro-
wana. Ludzie nie mogą zrozumieć, 
dlaczego tak się stało. 

Zmiany wprowadzone przez 
obowiązującą ustawę śmieciową 
mogą wzbudzać kontrowersje, ale 
prawdziwe oburzenie mieszkańców 
wywołuje lekceważenie wystoso-
wanej przez nich petycji do władz 
gminy. Mająca trafić na biurko wójta 

petycja została uznana za „pisemko 
niezbyt wiarygodne”, a podpisów na 
niej złożonych nawet nie zliczono. 
Dlaczego?

Nie bawiliśmy się w analizę, 
trudno powiedzieć, ile w sumie osób 
się podpisało – mówi z rozbrajającą 
szczerością Mariola Czochara, se-
kretarz gminy. – Nikt nie liczył ilości 
podpisów, ponieważ były składane 
przez różne osoby, niekoniecznie 
przez właścicieli nieruchomości. 
Listy zawierały imiona i nazwiska, 
pesele tych osób, adres zamieszkania 
i oczywiście podpisy. Sporo danych 
było niekompletnych. Nikt nie wery-
fikował czy były to prawdziwe dane i 
czy podpisały się faktycznie te osoby.

Tadeusz Bednarek, zastępca wójta 

był zaskoczony pytaniem o petycje. 
Twierdzi, że została ona przedłożona 
wójtowi podczas sesji, ale nic więcej 
nie potrafił na ten temat powiedzieć 
i odsyłał do sekretarza. Jego zdaniem 
wysokość ustalonych przez radę sta-
wek za wywóz odpadów, wynosząca 
11 zł za śmieci niesegregowane i 7 
zł za segregowane, jest „trafiona”, 
tak więc obowiązujące ceny pozo-
staną przez jakiś czas niezmienne. 

Jak widać głos mieszkańców w 
tej sprawie przeszedł – jak na razie 
- bez echa. 

- Jest nam niezmiernie przykro, 
że nasze władze tak potraktowały 
petycję. Dla nas takie podejście do 
sprawy jest skandaliczne. Jak moż-
na wypowiadać się, że nasze głosy 

w ogóle nie były liczone. Równie 
dobrze mogli w urzędzie gminy 
powiedzieć, że petycja od razu wy-
lądowała w koszu na śmieci – żali się 
mieszkanka Świnic. 

(kb)

Nasza Czytelniczka kilka 
tygodni temu mówiła w 
redakcji o planowanej 
zbiórce podpisów pod 
petycją o obniżenie 
cen za wywóz 
śmieci. Teraz, gdy 
już wiadomo, w 
jaki sposób władze 
podeszły do sprawy, 
ludzie mówią o 
skandalu...
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Od 3 sierpnia do Częstochowy 
przybywają pielgrzymi z całego 
kraju. Pątnicy gromadzą się na 
Jasnej Górze, aby uczestniczyć w 
głównych uroczystościach zwią-
zanych ze świętem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, przy-
padającym 15 sierpnia. Łęczycanie 
wyruszyli na Jasną Górę 6 sierpnia 
wraz z XVIII Łowicką Pieszą 
Pielgrzymką Młodzieżową. Wę-
drowców czeka dziewięciodniowa 
wyprawa, podczas której przejdą 
ok. 200 km. „Panie, Przymnóż nam 
wiary” to hasło przyświecające 
tegorocznym pielgrzymom.

- Pielgrzymka to magiczny czas, 
kiedy można poznać przede wszyst-
kim siebie: swoje słabe i mocne 
strony. Na pierwszą pielgrzymkę 
poszłam, mając 13 lat. Taką miałam 
po prostu potrzebę... Mój dziadek 
był wtedy chory na raka i poszłam 
prosić o jego zdrowie. Bardzo czekał 
na mój powrót i kilka dni później 
niestety zmarł. Później byłam jesz-
cze trzy razy na pielgrzymkach, 
intencje były przeróżne – wspomina 
pierwsze wędrówki Iwona. – Iść 
na pielgrzymkę to trochę jak iść w 
nieznane, choć tak naprawdę cel jest 
wiadomy. Człowiek otwiera się na 
drugiego człowieka, nie wstydzimy 
się rozmawiać o prywatnych spra-
wach, wspólnie szukamy rozwią-
zań problemów.

Pielgrzymi wybierają się na Ja-
sną Górę z określoną intencją. Są 
one przeróżne, ale najczęściej są 
to prośby o zdrowie dla bliskich, 
maturzyści oraz studenci modlą się 
o zdanie egzaminów. Zdarzają się 
także prośby bardzo osobiste np. 
o nawrócenie ze złej drogi, o wyle-
czenie z alkoholizmu, o dziecko itp.

W ciągu ostatnich dni przez 
powiat łęczycki przeszło wielu piel-
grzymów. O wrażenia z podróży 
oraz intencje pątników pytaliśmy 
uczestników XXXII pieszej piel-

grzymki diecezji płockiej, którzy 
zatrzymali się na posiłek i mszę 
w Tumie.  

- To trzeci dzień naszej wędrówki, 
ale zmęczenia jeszcze nie odczu-
wamy. Śpiewamy i idziemy przed 
siebie, chłodzi nas lekki wiaterek 
- opowiadają trzej bracia spod 
Mławy. - O bąblach nie będziemy 
mówić - dodają z uśmiechem.

- Moja intencja ma charakter 
dziękczynno-błagalny - mówi Mi-
chał, jeden z braci. - Chcia-
łem podziękować 
za ubiegły rok, 
za dobre 
żniwa i 
prosić 
o 

zdro-
wie dla 
chorującej 
mamy.

- Będę się mo-
dlić za rodzinę, aby pa-
nował w niej pokój i wszystko się 
w niej ułożyło - mówi najstarszy 
z rodzeństwa, Krzysiek. - Chciał-
bym odnaleźć własną drogę w tej 
drodze, którą zmierzamy ku Czę-
stochowie.

Na pielgrzymkę zapisało się oko-
ło 1300 osób. Nastroje są dobre, choć 
warunki mordercze. 

- 

Ż eb y 
intencje 

z o s t a ł y 
wysłuchane 

musi być trud i 
wysiłek. Taka waga 

grzechów wymaga po-
święceń – mówi kleryk Grzegorz 
Makowski, prowadzący jedyną 
w Polsce grupę miedzianą. – To 
najpiękniejszy czas w roku, żeby 
pokonać siebie i swój egoizm. Piel-
grzymka jest radosna, pogodna, 
rozmodlona, wszyscy idą z pio-
senką i uśmiechem na ustach, są 
stęsknieni za Częstochową.

- Mam 28 lat, jestem uczestnikiem 
pielgrzymki po raz jedenasty. To 
najcięższa wyprawa, w której bra-
łem udział – mówi Adam, członek 
wspólnoty Ignis. – Jak do tej pory 
wszystkie moje prośby zostały 
wysłuchane i spełnione, zarówno 
szkolne, jak i zawodowe. W tym 
roku zamierzam wziąć ślub i z tą 
intencją dobrego ożenku idę na 
Jasną Górę.

Pielgrzymi-narzeczeni mają moż-
liwość zawarcia związku małżeń-
skiego podczas wędrówki. Tak się 
stało i w tym roku: w miejscowości 
Głogowiec (pow. kutnowski) przy-
sięgę złożyli Magdalena i Łukasz z 
Ciechanowa. Ksiądz Jacek Prusiń-
ski opowiadał o tradycyjnej ceremo-
nii, podczas której pielgrzymująca 
od lat panna młoda musiała być 
ubrana w białą suknię. Na koniec 

podsumował: „Wszystko było tak, 
jak trzeba”.

Niektórzy jednak dopiero szukają 
swojej drugiej połówki i z intencją 
jej odnalezienia wyruszają w drogę:  

- Nie każdy znajduje miłość pod-
czas pielgrzymki, chociaż zdarzają 
się takie historie. Zamierzam prosić 
o tego jedynego, ale to nie jedyna 
intencja z jaką idę. Wiele osób pro-
siło mnie o modlitwę, więc jestem 
zobligowana do 
dotrzymania sło-
wa – mówi Iwona. 
– W pielgrzymce 
uczestniczę po 
raz jedenasty, nie 
wyobrażam sobie 
roku bez niej. Tego 
nie da się opisać, 
to trzeba przeżyć; 
to jak ładowanie 
akumulatorów na 
dłuższy czas.

Pielgrzymom 
przyświeca ha-
sło „Kto wierzy, 
nigdy nie jest 
sam”. Patrząc na 
wspólnie odpo-
czywających i 
biesiadujących 
pątników, od-
nosi się wraże-
nie, że są jedną 
wielką rodziną. 
Zwracają się do 
siebie „siostro” 
lub „bracie”, 
troszczą się o 
siebie, pomaga-
ją sobie nawza-
jem. Jednakże 
jednogłośnie 

stwierdzają, że bez życzliwości i 
gościnności spotykanych ludzi, 
nie daliby rady pokonać tylu kilo-
metrów. 

- Dzielimy się tym, co mamy – 
mówi jedna z przygotowujących 
posiłek, pani Joanna. – W tym roku 
przygotowałyśmy zupę warzywną 
i kompot. Rozdajemy także chleb i 
wodę mineralną. Sama pielgrzymo-
wałam, więc wiem jak to jest. 

Tekst i fot. (kb)

Wszystkie drogi prowadzą 
do Częstochowy

Magdalena i Łukasz w Głogowcu – podczas pielgrzymki – 
wzięli ślub

Pielgrzymi odpoczywają w cieniu tumskiej kolegiaty
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 48: Jaki król, tacy poddani

UŚMIECHNIJ SIĘ
cyrkowy magik po swoim kolej-
nym popisie oznajmia widzom:  
- za chwilę sprawię, że zniknie 
jedna z obecnych tu kobiet.  
z ostatniego rzędu słychać męski 
głos:  
- maryśka, zgłoś się na ochotnika! 

* * * 
wchodzi baca do sklepu i nie zamyka drzwi. 
- baco, drzwi w domu nie macie?!!! - Krzyczy na 
niego sprzedawczyni. 
- mom, i taką cholerę jak wy, tyz mom! 

* * * 
mąż wchodzi na wagę łazienkową i z całej 
siły wciąga brzuch. Żona patrzy na to z poli-
towaniem i pyta: 
- myślisz jałopie, że ci to pomoże? 
- oczywiście, że pomoże. tylko w ten sposób mogę 
zobaczyć ile ważę. 

* * * 
- dyrektorze, jakiś facet czeka na pana w sprawie 
niezapłaconej faktury. nie chciał się przedstawić. 
- a jak wygląda? 
- wygląda tak, że lepiej zapłacić... 

* * * 
blondynka idzie na spacer. Przychodzi nad rzekę i 
widzi drugą blondynkę na przeciwnym brzegu. 
- hej - krzyczy tamta - jak mogę się dostać na drugi 
brzeg? 
blondynka patrzy w górę i w dół rzeki, a potem 
krzyczy: 
- ale ty jesteś na drugim brzegu! 

* * * 
Kowalska spotyka nowakową. 
- jak się chcecie kochać z tym swoim chłopem, to 
kupcie sobie żaluzje. 
- a wy sobie kupcie okulary, bo to nie był mój 
chłop, tylko wasz. 

* * * 
- czy jest jakaś miara szczęścia? 
- tak, promile. 

Zupa gulaszowa
Składniki
szynka wieprzowa, 600 g
duża cebula, 1 szt
Papryka czerwona, 1 szt
ziemniaki, 2 -3 sztuki
pieczarki, 20 dag
sól, pieprz, kminek, magi, 
vegetta, papryka słodka, pa-
pryka ostra, do smaku
liść laurowy, 2 szt
ziele angielskie, 4 szt
koncentrat pomidorowy, 1-2 łyżki

Przygotowanie
Mięso umyć pokroić w mniejszą kostkę i podsmażyć , zalać wodą, dodać 
sól, listek i ziele angielskie dusić na wolnym ogniu. Pieczarki umyć po-
kroić w plasterki, podsmażyć i dodać do gotującego się mięsa. Cebulę 
pokroić w grubszą kostkę, paprykę w kostkę lub paski, podsmażyć i 
dodać gdy mięso będzie prawie miękkie. Ziemniaki obrać pokroić w 
kostkę i dodać do zupy. Gotować wszystko razem aż do miękkości 
ziemniaka. Na koniec dodać łyżkę koncentratu pomidorowego, pa-
prykę chili , magi, pieprz, i kminek i słodką paprykę. Zupę można lekko 
zaciągnąć zawiesiną.

Pulpety drobiowe w sosie serowym- dietetyczne
Składniki na pulpety:
0,5 kg mięsa mielonego drobiowego 
1 jajko (opcjonalnie)
3 łyżki otrębów owsianych (opcjonalnie)

ulubiona przyprawa do mięsa
Składniki na sos:
mleko zagęszczone niesłodzone 4%
plasterek serka topionego light
łyżka startego sera 
suszona pietruszka
sól i pieprz
czosnek granulowany
“zagęszczacz” – może być kleik
Przygotowanie
Mięso na pulpety doprawić ulubionymi przyprawami. Do mięsa można 
dodać jajko i otręby, ale nie jest to konieczne- bez nich pulpety wychodzą 
twardsze i bardziej zbite. Pulpety należy formować wilgotnymi dłońmi, 
dzięki temu nie kleją się do rąk i mają ładny kształt. Gotować na parze 
przez ok. 20 minut, a na ostatnie 10 minut do gotującej się wody wrzucić 
brokuły. Sos serowy zrobić pod koniec gotowania pulpetów i brokułów. Do 
małego rondelka wlać mleczko zagęszczone, dodać sery, natkę pietruszki 
i podgrzewać cały czas mieszając. Doprawić czosnkiem, solą i pieprzem, 
mieszać do momentu całko- witego rozpuszczenia 
się sera, starając się jednak nie 
zagotować sosu. Na koniec za-
gęścić połową łyżeczki kleiku 
Ciasto z borówką amery-
kańską
Składniki
Ciasto:
5 jajek
2 szklanki cukru
2 szklanki maślanki lub 
kefiru

2 łyżeczki sody
sok z 1 cytryny
3 łyżeczki kakao
4 szklanki mąki pszennej
Krem:
1 l mleka
2 budynie śmietankowe z 
cukrem
3 żółtka
50 dkg masła
wiśniówka do nasączenia 
lub inny alkohol (np wód-
ka+cukier+sok z cytry-
ny+trochę wody)
owoce
 
Przygotowanie
Ciasto: jajka ubić z cukrem, w maślance rozpuścić sodę (uwaga szybko 
rośnie). Mąkę wymieszać z kakao i dodawać stopniowo do ubitych jaj 
następnie maślankę z sodą i sok z cytryny. Wymieszać i upiec 2 placki w 
180 stopniach ok. 30 minut. Po upieczeniu placki wystudzić i przekroić 
na połowę.
Krem: w mleku ugotować budynie wg przepisu na opakowaniu i 
dobrze wystudzić. Masło utrzeć stopniowo dodając budyń i żółtka. 
Ciasto nasączyć nalewką. Układać ciasto, krem, owoce, ciasto, krem, owoce 
i tak kolejno. Po wierzchu ciasto polać polewą i można posypać kokosem. 

Porady naszych Czytelniczek:
* Galaretka z nóżek nie będzie mętna, jeżeli wywar z warzyw i mięsa 
będziemy gotować pod przykryciem
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Cyrk Pomponi wyrwał z szarej codzienności mieszkańców 
gminy. Na pokazy żonglerki piłkami, obręczami i maczugami 
przybyły tłumnie całe rodziny. Większość dzieci najbardziej 
liczyła na występy zwierząt. Prócz tresury psów, 
najmłodsi podziwiali egzotycznego węża, który stał się 
główną atrakcją popołudnia. Dzieci chętnie brały udział 
w magicznych sztuczkach oraz zabawach z klaunem 
Pompikiem.

Tekst i fot. (kb)

Cyrkowcy przyjechali 
do Grabowa
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Roboty budowlane będą kontynuowane do końca miesiąca września 2013 
roku w następujących obszarach  miasta:
• osiedle „Medyk”
• osiedle dotychczas zasilane z kotłowni przy ul M. Konopnickiej 11
•  rejon budynków zlokalizowanych przy ul. M. Konopnickiej 8b, 8c, 6,9,11, 

Liceum Ogólnokształcącego
•  osiedle „Belwederska 83” /rejon ul. ZWM., pawilonu „Biedronka”, ul. 

Bitwy nad Bzurą/
• rejon dworca kolejowego PKP

Za ewentualne utrudnienia 
w ruchu kołowym i pieszym 

z góry  przepraszamy!
ZARZĄD  PEC  sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łęczycy informuje 
mieszkańców, że na terenie miasta rozpoczęły się prace związane z budową 

i przebudową sieci ciepłowniczych.

ogłoszenie

Spod Łęczycy do nadmorskiej 
miejscowości Dziwnów (Pomorze 
Zachodnie) właśnie wyruszyła 
Beata Zarzycka z dwójką 12-let-
nich dzieci. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 
że w podróż trzyosobowa rodzina 
wybrała się rikszą.

Do tej pory nikt tego nie próbował. 
Rodzina wie, że jako pierwsza w 
Polsce porwała się na tak oryginalny 
wyczyn. Ponad 600 kilometrów Za-
rzyccy chcą pokonać w około 6 dni. 

- Pomysł przyszedł mi do głowy 
bardzo spontanicznie – mówi pani 
Beata.  - Rozmawiałam z dziećmi o 
wakacjach i wspólnie zastanawiali-
śmy się, gdzie pojechać i żeby było 
inaczej, niż dotychczas. Pomyślałam 
sobie dlaczego by nie pojechać nad 
morze rikszą. Dzieci tylko przykla-
snęły.

B. Zarzycka przed podróżą po-
święciła jedynie kilka godzin na 
przygotowanie rikszy do tak długiej 
trasy. Pojazd został wyposażony w 
dłuższą podłogę i schowek na bagaże. 

- Riksza została tylko trochę prze-
robiona – słyszymy. - Dzieci mają 
miękko na siedzisku, które zostało 
wyłożone kocami. Są szerokie pod-
pórki na ręce. Zrezygnowaliśmy z 
zadaszenia. Oczywiście jesteśmy 

wyposażeni w namiot i śpiwory. 
Mamy też zapas konserw i napojów. 
Najgorszy, jak na razie, jest ten upał. 

Pani Beata powiedziała nam, że nie 
obawia się zmęczenia. 

- Jestem przyzwyczajona do pe-
dałowania. Już prawie 15 lat pracuję 
w Łodzi i jeżdżę po Piotrkowskiej 
rikszą. Mam siłę w nogach i nie boję 
się, że w połowie trasy będę musiała 
zrezygnować – mówi z uśmiechem 

mama bliźniaków. 
- To są wakacje naszych marzeń – 

przyznają zgodnie Wiktoria i Oskar. - 
Jest naprawdę super jechać rikszą nad 
morze. Piękne widoki po drodze. Na 
trasie mijają nas kierowcy. Niektórzy 
zwalniają, pozdrawiają. Ludzie kręcą 
głowami, bo taki widok jest dla nich 
dużym zaskoczeniem.

Zarzyckich spotkaliśmy na krajo-
wej „jedynce” przed Łęczycą. 

- Zatrzymamy się jeszcze po dro-
dze w Tumie. Mamy tam znajomych. 
Trasę mam rozpisaną na mapie. 
Dziennie będziemy chcieli pokonać 
około sto kilometrów. Nad morzem 
zostaniemy ponad tydzień. Z powro-
tem oczywiście również wrócimy 
rikszą. 

(stop)

Rikszą nad morze

Pani Beata z mapą na której jest 

dokładna trasa do Dziwnowa
Szczęśliwa rodzina rikszą jedzie nad morze
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12  s i e r p nia  2013,  p o ni e -
działek
Minionki rozrabiają 3D
Godzina:  14:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  16:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.
 
World War Z 2D
Godzina:  18:00
Gatunek:  horror
Czas trwania:  116 min.
 
Red 2
Godzina:  20:15
Gatunek:  akcja
Czas trwania:  116 min.

13 sierpnia 2013, wtorek
Minionki rozrabiają 3D
Godzina:  14:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  16:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.
 
World War Z 2D
Godzina:  18:00
Gatunek:  horror
Czas trwania:  116 min.
 
Red 2
Godzina:  20:15
Gatunek:  akcja

14 sierpnia 2013, środa
Minionki rozrabiają 3D
Godzina:  14:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  98 min.
 
Był sobie dzieciak
Godzina:  16:00
Gatunek:  historyczny
Czas trwania:  97 min.
 
World War Z 2D
Godzina:  18:00
Gatunek:  horror
Czas trwania:  116 min.
 
Red 2
Godzina:  20:15
Gatunek:  akcja

16 sierpnia 2013, piątek
Samoloty 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.
 
Samoloty 3D
Godzina:  17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.
 
Frances Ha
Godzina:  19:00
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  86 min.
 
Byzantium
Godzina:  20:30
Gatunek:  fantastyka
Czas trwania:  119 min.

17 sierpnia 2013, sobota
Samoloty 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.
 
Samoloty 3D
Godzina:  17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.
 
Frances Ha
Godzina:  19:00
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  86 min.
 
Byzantium
Godzina:  20:30
Gatunek:  fantastyka
Czas trwania:  119 min.

18 sierpnia 2013, niedziela
Samoloty 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.
 
Samoloty 3D
Godzina:  17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.
 
Frances Ha
Godzina:  19:00
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  86 min.
 
Byzantium
Godzina:  20:30
Gatunek:  fantastyka
Czas trwania:  119 min.

SOBOTA 24 SIERPNIA
11.11 – 11.20: Uroczyste 
rozpoczęcie turnieju Paradą 
Rajców Miejskich przed Ra-
tuszem na Placu T. Kościuszki
11.20 – 11.25: Przemarsz or-
szaku turniejowego na Zamek 
Królewski.
11.25 – 11.45: Wkroczenie 
orszaku na Zamek i uroczyste 
otwarcie turnieju z prezen-
tacją wszystkich chorągwi i 
uczestników. Przemówienia 
powitalne.
11.45 – 12.45: Konny Turniej 
Rycerski datowany na lata 
1420 - 1450, część I (prezen-
tacja rycerzy, konkurencje 
zręcznościowe), „Sandomier-
ski Ośrodek Kawaleryjski”.
Sandomierz
12.45 – 12.55: Konkursy i 
zabawy plebejskie dla publicz-
ności.
12.55 – 13.15: Łucznicy na 
średniowiecznym polu bitwy. 
„Łucznicy św. Jerzego”. Woje-
wództwo Łódzkie
13.15 – 13.25: Musztra cięż-
kozbrojnych halabardników z 
1 poł. XV wieku, „Chorągiew 
Ziemi Sandomierskiej”. San-
domierz
13.25 – 13.40: Muzyka 
średniowiecza. Koncert i za-
proszenie na warsztaty tańca 
epoki średniowiecza oraz 
warsztaty budowy średnio-
wiecznych instrumentów
muzycznych*. Zespół muzyki 
dawnej „Tryzna”. Szczecin
13.40 – 13.55: Średniowiecz-
na szkoła szermierki dla 
knechtów i najemników. 
Posługiwanie się różnymi 
rodzajami broni (efektowne 
indywidualne i zbiorowe 
potyczki). Grupa „Armentum”. 
Hradec Kralove, Czechy
13.55 – 14.20: Turniej Łuczni-
czy o Srebrną brzechwę, etap 
I (udział biorą m.in.: instruk-
torzy łucznictwa historycz-
nego, autorzy podręczników 
oraz producenci replik łuków 
średniowiecznych)
14.20 – 14.30: Konkursy i 
zabawy plebejskie dla publicz-
ności
14.30 – 14.40: Sztuka wło-
skich sbandieratori. Pokaz 
półfinalistów programu Mam 
talent. Zaproszenie na warsz-
taty żonglowania chorągwia-
mi*. Zespół „Gwardia Gryfa”. 
Wrocław
14.40 – 14.50: Husyci - Naj-
groźniejsza piechota średnio-
wiecznej Europy. Prezentacja 
wozu bojowego „taborytów” 
wraz z jego załogą i uzbro-
jeniem. „Chorągiew Ziemi 
Sandomierskiej”. Sandomierz
14.50 – 15.20: Jak walczyli 
Husyci albo inne spojrzenie 
na obiegowe opinie dotyczące 
wojsk husyckich. Obrona ta-
boru przed atakiem wroga w 
wykonaniu połączonych grup 
polskich i czeskich. Grupa 
„Armentum”. Hradec Kralove, 
Czechy i „Chorągiew Ziemi 
Sandomierskiej”. Sandomierz
15.20 – 15.35: Muzyka śre-
dniowiecza. Koncert z udzia-
łem uczestników warsztatów 

tańca. Zespół muzyki dawnej 
„Tryzna”. Szczecin
15.35 – 16.00: Turniej Łuczni-
czy o Srebrną brzechwę, etap 
II (udział biorą m.in.: instruk-
torzy łucznictwa historycz-
nego, autorzy podręczników 
oraz producenci replik łuków 
średniowiecznych)
16.00 – 16.10: Musztra cięż-
kozbrojnych halabardników z 
1 poł. XV wieku, „Chorągiew 
Ziemi Sandomierskiej”. San-
domierz
16.10 – 16.30: Broń palna w 
dziejach ludzkości. Przegląd i 
obsługa historycznych ręcz-
nych broni palnych z udzia-
łem widzów. Efekty pirotech-
niczne. Grupa „Armentum”. 
Hradec Kralove. Czechy
16.30 – 16.50: Łucznicy na 
średniowiecznym polu bitwy. 
„Łucznicy św. Jerzego”. Woje-
wództwo Łódzkie
16.50 – 17.00: Sztuka wło-

skich sbandieratori. Pokaz 
półfinalistów programu Mam 
talent z udziałem uczestni-
ków warsztatów żonglowania 
chorągwiami. Zespół „Gwar-
dia Gryfa”. Wrocław
17.00 – 17.25: Turniej Łuczni-
czy o Srebrną brzechwę, etap 
III (udział biorą m.in.: instruk-
torzy łucznictwa historycz-
nego, autorzy podręczników 
oraz producenci replik łuków 
średniowiecznych)
17.25 – 17.35: Konkursy i 
zabawy plebejskie dla publicz-
ności
17.35– 18.25: Konny Turniej 
Rycerski datowany na lata 
1420 - 1450, część II (cere-
monia pasowania na rycerza, 
pojedynki na kopie, wybór 
ulubionego rycerza publicz-
ności) „Sandomierski Ośrodek 
Kawaleryjski”. Sandomierz
18.25 – 18.30: Zakończenie 
pierwszego dnia XV Mię-
dzynarodowego Turnieju 
Rycerskiego
na Zamku w Łęczycy
* UDZIAŁ W WARSZTATACH 
WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE 
WAŻNEGO BILETU. ZAPISY 
NA WARSZTATY U ORGANI-
ZATORA TURNIEJU.

NIEDZIELA 25 SIERPNIA
10.30 – 10.35: Uroczyste 
rozpoczęcie.
10.35 – 11.00: Turniej Łuczni-

czy o Srebrną brzechwę, etap 
IV (udział biorą m.in.: instruk-
torzy łucznictwa historycz-
nego, autorzy podręczników 
oraz producenci replik łuków 
średniowiecznych)
11.00 – 11.10: Konkursy i 
zabawy plebejskie dla publicz-
ności
11.10 – 11.25: Muzyka 
średniowiecza. Koncert i 
zaproszenie na warsztaty 
tańca epoki średniowiecza 
oraz warsztaty budowy śre-
dniowiecznych instrumentów 
muzycznych*. Zespół muzyki 
dawnej „Tryzna”. Szczecin
11.25 – 11.35: Musztra cięż-
kozbrojnych halabardników z 
1 poł. XV wieku, „Chorągiew 
Ziemi Sandomierskiej”. San-
domierz
11.35 – 11.50: Średniowiecz-
na szkoła szermierki dla 
knechtów i najemników. 
Posługiwanie się różnymi 

rodzajami broni (efektowne 
indywidualne i zbiorowe 
potyczki). Grupa „Armentum”. 
Hradec Kralove, Czechy
11.50 – 12.10: Łucznicy na 
średniowiecznym polu bitwy. 
„Łucznicy św. Jerzego”. Woje-
wództwo Łódzkie
12.10 – 13.10: Konny Tur-
niej Rycerski datowany na 
lata 1420 - 1450, część III 
(konkurencje zręcznościowe), 
„Sandomierski Ośrodek Ka-
waleryjski”. Sandomierz
13.10 – 13.20: Konkursy i 
zabawy plebejskie dla publicz-
ności.
13.20 – 13.30: Sztuka włoskich 
sbandieratori. Sztuka włoskich 
sbandieratori. Pokaz półfina-
listów programu Mam talent. 
Zaproszenie na warsztaty żon-
glowania chorągwiami*. Zespół 
„Gwardia Gryfa”. Wrocław
13.30 – 13.55: Turniej Łuczni-
czy o Srebrną brzechwę, etap 
V (udział biorą m.in.: instruk-
torzy łucznictwa historycz-
nego, autorzy podręczników 
oraz producenci replik łuków 
średniowiecznych)
13.55 – 14.10: Muzyka średnio-
wiecza. Koncert zespołu muzy-
ki dawnej „Tryzna”. Szczecin
14.10 – 14.20: Husyci - Naj-
groźniejsza piechota średnio-
wiecznej Europy. Prezentacja 
wozu bojowego. „Chorągiew 
Ziemi Sandomierskiej”. San-

domierz
14.20 – 14.50: Jak walczyli 
Husyci albo inne spojrzenie 
na obiegowe opinie dotyczą-
ce wojsk husyckich. Obrona 
taboru przed atakiem w 
wykonaniu grup polskich i 
czeskich. Grupa „Armentum”. 
Hradec Kralove (Czechy) i 
„Chorągiew Ziemi Sandomier-
skiej” (Sandomierz)
14.50 – 15.15: Turniej Łuczni-
czy o Srebrną brzechwę, etap 
VI (udział biorą m.in.: instruk-
torzy łucznictwa historycz-
nego, autorzy podręczników 
oraz producenci replik łuków 
średniowiecznych)
15.15 – 15.30: Sztuka wło-
skich sbandieratori. Pokaz 
półfinalistów programu Mam 
talent z udziałem uczestni-
ków warsztatów żonglowania 
chorągwiami. Zespół
„Gwardia Gryfa”. Wrocław 
(pożegnanie Gwardii Gryfa)
15.30 – 15.50: Łucznicy na 
średniowiecznym polu bitwy. 
„Łucznicy św. Jerzego”. Woje-
wództwo Łódzkie (pożegnanie 
„Łuczników św. Jerzego”.)
15.50 – 16.00: Musztra cięż-
kozbrojnych halabardników z 
1 poł. XV wieku, „Chorągiew 
Ziemi Sandomierskiej”. Sando-
mierz. (pożegnanie „Chorągwi 
Ziemi Sandomierskiej”)
16.00 – 16.20: Broń palna w 
dziejach ludzkości. Przegląd 
i obsługa historycznych 
ręcznych broni palnych z 
udziałem widzów. Efek-
ty pirotechniczne. Grupa 
„Armentum”. Hradec Kralove. 
Czechy (pożegnanie grupy 
„Armentum”)
16.20 – 16.30: Konkursy i zaba-
wy plebejskie dla publiczności.
16.30 – 16.55: Finał Między-
narodowego Turnieju Łuczni-
czego o Srebrną brzechwę
16.55 – 17.10: Muzyka śre-
dniowiecza. Koncert zespołu 
muzyki dawnej „Tryzna” i 
podsumowanie warsztatów 
budowy instrumentów mu-
zycznych. Szczecin (pożegna-
nie zespołu „Tryzna”)
17.10 – 17.20: Uroczystość 
wręczenia honorowych 
dyplomów, nagród i statuetki 
Srebrnej brzechwy w Między-
narodowym Turnieju Łuczni-
czym Srebrnej brzechwy.
17.20 – 18.10: Konny Turniej 
Rycerski datowany na lata 
1420 - 1450, część IV (cere-
monia pasowania na rycerza, 
pojedynki na kopie, wybór 
ulubionego rycerza publicz-
ności) „Sandomierski Ośrodek 
Kawaleryjski”. Sandomierz
18.10 – 18.15: Wręczenie 
nagrody zwycięzcy turnieju 
konnego oraz pożegnanie 
Sandomierskiego Ośrodka 
Kawaleryjskiego
18.15 – 18.20: Zakończenie XV 
Międzynarodowego Turnieju 
Rycerskiego na Zamku w 
Łęczycy.
* UDZIAŁ W WARSZTATACH 
WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE 
WAŻNEGO BILETU.
ZAPISY NA WARSZTATY U 
ORGANIZATORA TURNIEJU.

XV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W ŁĘCZYCY
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ŁĘCZYCA
Stowarzyszenie Krośniewicko – 

Ozorkowskiej Kolei Wąskotorowej 
zorganizowało dla miłośników 
takiego środka transportu nie 
lada atrakcję. Szkoda jedynie, że 
po szynach zamiast wagonikami 
można było jedynie przejechać 
się spalinową drezyną. Dorośli 
trochę kręcili nosami, najmłodsi 
byli zadowoleni. 

Miłośnicy kolei wąskotorowej 
mieli wczoraj okazję skorzystać z 
niecodziennej atrakcji. Chętnych 
było wielu, a liczba miejsc, niestety, 
ograniczona. Starsi mieszkańcy 
pamiętający czasy świetności kolejki 
nie kryli rozczarowania, najmłodsi 
byli jednak zachwyceni. Za podróż 
dorośli płacili 5 zł, a dzieci – 2 zł. 
Zebrane pieniądze zostaną prze-
znaczone na odnowę kolejki wą-
skotorowej.

- Jesteśmy pasjonatami, sami 
zbudowaliśmy drezynę i zorganizo-
waliśmy ten przejazd dla przyjem-
ności mieszkańców – mówi Paweł 
Papierz, prezes stowarzyszenia 
wąskotorówki. 

Pojazd kursował na łęczyckim 
odcinku dopóki nie zabrakło chęt-
nych na przejazd. Prowadzący za-

Największą frajdę mieli najmłodsi

trzymywali się również na żądanie 
pasażerów. 

Projektów na użytkowanie wpisa-
nej w rejestr zabytków kolei wąsko-
torowej jest wiele, ale możliwości ich 
zrealizowania brak. Wciąż brakuje 
porozumienia pomiędzy władzami 
gmin przez tereny których prze-
biega linia wąskotorówki. Pomimo 
dobrych chęci obu stron  nieużytko-
wana linia niszczeje. 

Mieszkańcy Łęczycy nie tracą 
nadziei na powrót kolejki, która 
niegdyś odgrywała znaczną rolę w 
życiu społeczności lokalnej.

- Teren ten można bardzo dobrze 
zagospodarować –mówi pan Mar-
cin, łęczycanin. - Przejazdy kolejką 
mogłyby być jedną z ważniejszych 
atrakcji naszego regionu. Ale na to, 
jak zwykle, potrzeba pieniędzy.

Smutnie toczą się również losy 
budynku starej stacji kolei wąskoto-
rówki, przy ul. Kaliskiej. Swego cza-
su w nieczynnym dworcu działał 
sklep, po jego likwidacji nierucho-
mość odwiedzają bezdomni. Obiekt 
przeznaczony jest pod wynajem.  

Tekst i fot. (kb)
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Nie ma dnia, by z miejscowej 
jednostki strażacy nie wyjeżdżali 
do akcji związanych z usuwaniem 
gniazd żądlących owadów. Ostatnio 
pojechali do os, które upodobały 
sobie poddasze starostwa powia-
towego. 

- Gniazdo było małe, ale w sta-
dium rozwoju. Osy mogły zagrażać 
bezpośrednio osobom znajdującym 
się w środku, więc interwencja 
była konieczna – wyjaśnia mł. 
kpt. Krzysztof Królak, dowódca 
zmiany.

Straż pożarna realizuje tego typu 
zadania ratownicze w przypadku 
stwierdzenia zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi przebywających w 
obiekcie razem z owadami, w szcze-
gólności dzieci oraz osób, mających 
problem z poruszaniem się. 

- Od początku wakacji mieliśmy 
31 interwencji w związku z usuwa-
niem owadów - podaje st. kpt. Ire-

neusz Szlauderbach. – Najczęściej, 
bo aż 18 razy wyjeżdżaliśmy do 
budynków mieszkalnych. 

Na miejsca swoich bytowań 
owady wybierają najczęściej stare 
dziuple lub ziemię. Zdarza się, że 
lokują się w pobliżu osad ludzkich, 
również w otworach w murach, ele-
mentach dachu lub innych dogod-
nych lukach budynków. Gniazda z 
owadami są najczęściej wywożone 
do lasów i tam pozostawiane. 

Tekst i fot. (kb)

Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali dwóch sprawców kradzieży 
pokrywy od studzienki kana-
lizacyjnej. Mieszkańcom Kutna 
w wieku 18 i 26 lat grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności.

2 sierpnia o godzinie 22.50 w 
rejonie ulicy Kochanowskiego 
policjanci Ogniwa Patrolowo- In-
terwencyjnego zauważyli dwóch 
mężczyzn ciągnących wózek. Na 
widok mundurowych obaj za-

częli uciekać. Po krótkim pościgu 
mężczyźni zostali zatrzymani. Na 
wózku wieźli pokrywę studzienki 
kanalizacyjnej, którą ukradli z 
remontowanej ulicy 1-go Maja. 
Sprawcami okazali się miesz-
kańcy Kutna. Byli pod wpływem 
alkoholu. Jak oświadczyli, właz 
planowali spieniężyć na skupie 
złomu. 18 i 26-latkowi już posta-
wiono zarzuty.

Info: policja Kutno

Do naszej redakcji dzwoniło 
wielu Czytelników z pytaniami na 
temat tego, czy straż miejska może 
karać kierowców na podstawie 
zdjęć z fotoradarów i miejskiego 
monitoringu. 

O sprawie zrobiło się głośno po 
tym, jak Prokuratura Generalna 
oceniła, że wystawianie mandatów 
przez straż miejską na podstawie 
zdjęć zrobionych ze stacjonarnych 
fotoradarów jest nielegalne i odby-
wa się bez odpowiednich przepisów 
prawnych.

Łęczycka straż miejska dyspo-
nuje fotoradarem, ale przenośnym. 

Według obowiązujących przepisów 
straż na podstawie zdjęć z takiego 
urządzenia ma prawo do wystawia-
nia mandatów kierowcom przekra-
czającym prędkość. 

Kilka dni temu prokurator gene-
ralny przedstawił swoje stanowisko 
odnośnie monitoringu. 

I tu pewne zaskoczenie. Wcze-
śniej stanowisko było zupełnie inne. 
Straż miejska nie mogła karać na 
podstawie zdjęć i nagrań z moni-
toringu miejskiego. Jak jest teraz?

“W przypadku popełnienia wy-
kroczenia związanego z naru-
szeniem norm Prawa o ruchu 
drogowym (...), ujawnionego za 
pośrednictwem kamer monito-
ringu miejskiego, organy straży 

gminnej (miejskiej) mogą nakładać 
mandaty karne oraz kierować 
wnioski o ukaranie do sądu” - czy-
tamy w komunikacie prokuratury.  
Zupełnie co innego mówiło nie-
dawne stanowisko Departamen-
tu Nadzoru Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Resort stwierdził, 
że “systemy kamer, z których ko-
rzystają straże gminne (miejskie), 
powszechnie nazywane monito-
ringiem, nie stanowią urządzeń 
rejestrujących ani przyrządów 
kontrolno-pomiarowych, a tym 
samym nie ma podstaw prawnych 
do nakładania grzywien w drodze 
mandatów karnych za wykroczenia 
ujawnione w ten sposób”.

(stop)

Na kutnowskiej obwodnicy 
zderzyły się trzy samochody, 
którymi podróżowały cztery 
osoby. Jedna z nich w stanie 
ciężkim została odwieziona do 
szpitala. 

Do zderzenia doszło na od-

cinku między skrzyżowaniami 
obwodnicy z ulicami Chopina 
i Łęczycką. Dwie osoby wydo-
stały się z pojazdów samodziel-
nie, dwóm pomocy na miejscu 
udziel i ł  zespół ratownictwa 
medycznego. 

Zderzyły się trzy auta

Jechali z włazem do skupu 

Strażacy usuwają gniazda 
os, pszczół i szerszeni
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Ostatnio strażacy usuwali gniazdo os na strychu starostwa 
powiatowego

Zamieszanie 
z fotoradarami 

i monitoringiem

Wielu naszych Czytelników, po ostatnich doniesieniach medialnych, pytało o to, czy straż miejska 
może nakładać mandaty na podstawie zdjęć z fotoradaru i miejskiego monitoringu 

Susza w lasach. Strażacy przestrzegają...
Ostatnie opady deszczu niestety nie zlikwidowały zagrożenia pożarowego wynikającego z wysuszoną ściółką 
leśną. O zaprószenie ognia nadal jest niestety bardzo łatwo. Dlatego należy w lasach zachować szczególną 
uwagę. Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z 
letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie poża-
rowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z 
używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów 
z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od 
warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa 
podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne 
jest źródło ognia. Strażacy apelują o ostrożność. 
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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 

Wynajmę lokal biurowo-usługowy 
30m2 Łęczyca, Poznańska 5

tel.606 784 696

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

Tanio sprzedam działkę budow-
lano-usługową 1700m2, tel.669-
964-557

Sprzedam działkę budowlaną z 
mediami Łęczyca  ul. Osiedlowa 
tel.607-603-972,605-580-801

Sprzedam śliczne labradory po-
chodzące z legalnej hodowli , tel. 
792-247-559

Wynajmę mieszkanie 36m2 ume-
blowane Gdańsk-Przymorze ul.Be-
niowskiego, Osiedle strzeżone ,za-
mknięte.Tel.607-471-672

Sprzedam przyczepkę BOECMANN 
do TRANSPORTU KONI w bardzo 
dobrym stanie. Rok produkcji 1985 r. 
Dwuosiowa.Zarejestrowana.Ładow-
ność dwóch koni,1510kg. Największy 
dop. nacisk osi 19,60 kN z hamulcem 
najazdowym.tel.504-402-679

Sprzedam dom w Woli Świnieckiej 
ok.110 m2 . budynek ocieplony, 
podpiwniczony ,taras, działka o 
pow 2400 m2,ogrodzona. Dom do 
zamieszkania od zaraz, tel.515-
913-612

Do sprzedania Super NALEŚNIKAR-
KA CLATRONIC 3372 PATELNIA DO 

NALEŚNIKÓW
• Bardzo cienkie naleśniki, szybkie i 
proste przygotowanie
• Płyta o średnicy 29 cm
• Z powłoką antyadhezyjną
• Stopniowa regulacja termostatu
• Sygnalizator pieczenia
• Trzonek z termoizolacją
• Nawijanie kabla na spodzie urzą-
dzenia
• Z przyrządem do rozprowadzania 
ciasta
• Zasilanie napięciowe :230V,50Hz
• Pobór mocy: 900W tel. 781-676-122

Do sprzedania czujniki parkowania 
z wyświetlaczem LCD w trzech 
różnych kolorach sensorów dzięki 
temu dobierzemy odpowiedni kolor 
pasujący do naszego zderzaka.
W zestawach jest wszystko co po-
trzebne:
- 4 sensory (czujniki)
- centralka
- wyświetlacz LCD
- wiertełka do zrobienia dziur na 
czujniki tel.781-676-122

Mam do sprzedania VOLVO S 60 . 
Samochód pochodzi z 2003 roku. . 
Posiada ekonomiczny i wytrzyma-
ły silnik o pojemności 2.4 l. i mocy 
150 km . skrzynia automatyczna . 
Bardzo wygodna.Auto zostało spro-
wadzone do kraju w 2005 roku. Auto 
dobrze się prowadzi. Dużo miejsca 
w środku, jest bardzo wygodne.
tel.515-913-612

Sprzedam siewnik zbożowy STE-
GSTED LSA 3M 25 redlic licznik 
hektarów i wysianego zboża ,elek-
troniczne ścieżki komputer ,stan 
bardzo dobry tel.697-067-093
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sKandaL! najPierw zaPraszają, PóŹniej wyPraszają...

Niedawno przedstawiciel Miej-
skiego Klubu Sportowego „Gór-
nik” przyniósł do naszej redakcji 
zaproszenie na Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia piłkarskiego klubu. 
Na informacje, co dalej będzie z 
Górnikiem czeka wielu kibiców. 
Dlatego wybraliśmy się na walne... 
z którego zostaliśmy wyproszeni 
przez prezes Iwonę Smardz-La-
skowską.

Zarząd Miejskiego Klubu Spor-
towego “Górnik” znowu nie stanął 
na wysokości zadania. Nadzwy-
czajne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia zostało przerwa-
ne z powodu nieprzygotowania 
zarządu klubu do omawiania 
bieżących spraw. Ze spotkania, 
na którym miano podjąć decyzję 
m.in. o odwołaniu członków 
zarządu z pełnionych funkcji, 
aktualna prezes wyprosiła naszą 
dziennikarkę. Być może chciała 
uniknąć kompromitacji związanej 
z brakiem przygotowania człon-

ków do podjęcia jakichkolwiek 
decyzji. Żadne konkretne decy-
zje nie zapadły. Nie rozwiązano 
Stowarzyszenia MKS “Górnik” 
Łęczyca.

Kibice nie tracą nadziei i czynią 
realne przygotowania do założenia 
nowego piłkarskiego stowarzysze-
nia. 

- Spotkaliśmy się w tej sprawie 
z burmistrzem, który obiecał nam 
pomoc, także finansową - mówi 
Kamil Michalak, wierny kibic 
MKS Górnik. - Na razie jesteśmy 
na etapie zbierania informacji do-
tyczących załatwiania wszystkich 
formalności. Trzeba ratować nasz 
klub. Szukamy sponsorów. Obecnie 

trwają rozmowy z firmą CezMar. 
Kibice jeszcze nie ustalili nazwy 

przyszłego klubu, ale deklarują, iż 
nie zamierzają wprowadzać wiel-
kich zmian. W nazwie na pewno 
pojawi się “Górnik” oraz rok 1956, 
nawiązujący do daty powstania 
Klubu Sportowego.

Tekst i fot. (kb)

Wójt Gminy Piątek 
i Zarząd LKS Malina Piątek 

zapraszają na 

WAKACYJNY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ 

który odbędzie się w dniach 24 i 25 SIERPNIA 2013 r. 

o godz. 10:00 na boisku 
„ORLIK 2012” w Piątku. 

Turniej odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 
· Uczniowie szkół podstawowych – 24 sierpień (sobota) 

· Uczniowie gimnazjów – 24 sierpień (sobota) 
· Open – powyżej 16 lat – 25 sierpień (niedziela) 

Zapisy będą przyjmowane po okazaniu legity-
macji szkolnej lub innego dowodu tożsamości, 
przed rozpoczęciem turnieju, u organizatora. 
Uczestnicy muszą posiadać buty – zgodnie z 

regulaminem gry na „Orliku” w Piątku.  
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

W sobotę 24 sierpnia odbędzie się I Orlikowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii Open. Zapraszamy 
szczególnie drużyny zakładów pracy z terenu Łęczycy i okolic. Zgłoszenia należy przesyłać mailem 

na adres klub@hurtap.pl lub telefonicznie pod nr 665 750 778. Liczba drużyn ograniczona. 

I Orlikowy Turniej OPEN 

Kibice Górnika krytykują zarząd
ŁĘCZYCA

Walne MKS „Górnik” w urzędzie miasta zostało przerwane. Prezes nie życzyła sobie, aby obradom 
przypatrywała się prasa

Działacze sportowi zapewniają, że piłkarze będą grać na boisku. 
Niestety, w rozgrywkach klasy A. IV liga, to już historia
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