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program telewizyjny 30.08.–5.09.2013

1000 razy 
„M jak miłość”. 
Gala jubileuszowa

widowisko

POLSATsob 20.05

film

Prawdziwe kłamstwa
TV PULS19.00pt–CZW

familijnyPingwiny 
z Madagaskaru

nowe 
odcinki

TVP 2poN 20.40

Wywiad 
z Magdą 
Gessler

polecamy

TVNpoN–CZW 20.05

Nowe hobby
Żanety

Anna Guzik

Na Wspólnej
serial
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Łęczyca • Grabów • Piątek • Góra Św. Małgorzaty • Daszyna • Świnice Warckie • Witonia

Miasto wciąż zaśmiecone

str. 6

w tym 8% VAT

Gminna władza spaceruje Jakie są ślubne przesądy?

str. 2 str. 12

Afera w schronisku! 
Po 13. psa nie 
przygarniesz... 

Rycerze zjechali na zamek

Strzał w dziesiątkę. Tak określają archeolodzy odkrycie 
prehistorycznej osady na obrzeżach Łęczycy str.4

85 Kibole biją i niszczą str. 7 i 13

Francuzi w Łęczycy
Po raz kolejny do naszego miasta 
przyjechali goście z Rillieux-la-Pape. 
Rodziny, które przyjmują naszych 
francuskich przyjaciół, zdążyły już 
mocno się z nimi związać. W zamian 
mogą liczyć na zaproszenie do Francji. 

- str. 12

str. 3

str. 9

Pomóżcie nam!
Kamienica może wylecieć w powietrze...

Angelika Zdończyk (na zdjęciu) boi się 

o swoje dzieci. Twierdzi, że sąsiadka 

kilka dni temu biegała z butlą gazową 

po korytarzu i groziła, że wysadzi 

kamienicę. - str. 5



2 26 SIERPNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Nietypowa sesja pleNerowa

Sesja rady gminy rozpoczęła się 
wycieczką na tereny inwestycyjne 
znajdujące się we wsi Lubień. Wła-

dze gminy postanowiły wykorzy-
stać ładną pogodę i zaprezentować 
zebranym efekty swojej pracy. W 
ubiegłym roku przeprowadzono 
budowę wodociągów, obecnie trwa-
ją roboty wykończeniowe asfaltowej 

drogi dojazdowej. 
- Chciałem, żebyście zobaczyli 

jak wygląda w trakcie budowy ta 
droga. Jest to teren przejęty po ŁZG 
i byłej hałdzie. Parę miesięcy temu 
były tu ogromne chaszcze. Budowa 

drogi odsłoniła cały ten teren. Dziś 
można zobaczyć, jakim terenem 
inwestycyjnym dysponujemy i co 
możemy zaoferować potencjalnym 
inwestorom – mówi Andrzej Wdo-
wiak, wójt gminy Łęczyca.

Teren inwestycyjny o powierzch-
ni ok. 12 ha, do którego wiedzie 
nowa droga od strony wsi Lubień 
wygląda obiecująco. Wójt zapew-
nia, że zgłosili się już chętni na 
zagospodarowanie tego obszaru.  
Mamy dwóch inwestorów, którzy 
interesują się tym terenem i chcą 
wybudować dwie fabryki. Ich de-
cyzje uzależnione są od tego czy 
dostaną wsparcie unijne. Na dzień 
dzisiejszy posiadają pozwolenie na 
budowę tych fabryk w naszej strefie 
ekonomicznej.

Dowiedzieliśmy się, że na inwe-
stycyjnym terenie gminy powstać 
ma zakład przetwarzający ptasie 
pióra na nawóz a także fabryka w 
której butelki typu Pet byłyby prze-
twarzane na olej opałowy. Podobno 
mieszkańcy, którzy interesują się 
możliwością zatrudnienia, nie 
wyrażają już swoich negatywnych 
uwag co do planowanych inwe-
stycji i ich wpływu na środowisko 
naturalne. 

Władze gminy zamierzają otwo-
rzyć się na zagraniczny rynek.

- Chcemy pokazać ten teren na 
największych targach europejskich 
w Monachium, aby zainteresować 
nim potencjalnych inwestorów z 
całej Europy – mówi wójt Wdowiak. 

Tekst i fot. (kb)

Mieszkańcy osiedla Konopnicka 
cieszą się z nowego, utwardzonego  
parkingu znajdującego się pomiędzy 
blokami 4a i 4b. Przedsięwzięcie roz-
poczęto w czerwcu. Przeznaczenie 
obszernego terenu na miejsca parkin-
gowe było koniecznością, ponieważ 
samochody nie mieściły się na wyzna-
czonych w tym celu miejscach. Zdespe-
rowani właściciele aut byli zmuszeni do 
parkowania na trawnikach i nierzadko 
zastawiania wzajemnie wyjazdu. Spy-
taliśmy mieszkańców, zarówno tych 
zmotoryzowanych jak i nie, jak oceniają 
inwestycję.

- Wreszcie jest gdzie zaparkować. 
Wcześniej musieliśmy stawiać auta 
na trawnikach, chodnikach lub po 
prostu gdzie się dało. Teraz nie ma 
tego problemu, nie trzeba kombi-

nować, miejsc jak widać jest wiele 
– mówi Katarzyna Pęgowska.

- Wcześniej były tu ogródki dział-
kowe, ale nie ma czego żałować – 
dodaje Łucja Przybylak.

- Wreszcie odwiedzające mnie 
dzieci mają gdzie stanąć samocho-
dem – mówi z uśmiechem Jolanta 
Sobas.

Tekst i fot. (kb)

Od września łęczycanie zapłacą 
więcej za wodę i ścieki. Opłaty 
wzrosną odpowiednio o 13 i 18 
groszy. Do tej pory płaciliśmy 2,69 
zł/m3 za wodę i 4,25zł/m3 za ścieki. 
Teraz wydamy 2,82 zł/m3 za wodę 
a za ścieki 4,43 zł/m3. Do każdej 
z kwot należy doliczyć 8 procent 
podatku VAT. Taryfa ustalana jest 
na dwanaście miesięcy, a z każ-
dym rokiem opłaty idą w górę. Jan 
Chucki, prezes PGKiM, twierdzi, 
że opłaty nie są wcale tak duże w 
porównaniu z innymi miastami. 
Według zestawienia statystycznego 
cen (netto) wody i ścieków średnia 

w województwie łódzkim dla go-
spodarstw domowych wynosi za 
wodę 3,03 zł/m3 a za ścieki 4,98 zł/
m3. Nowym stawkom do maksy-
malnych jeszcze daleko (4,43 zł/m3 
za wodę i 10,39 zł/m3 za ścieki), ale 
dla mieszkańców Łęczycy kolejne 
wydatki stanowią na pewno duże 
wyzwanie.

(kb)

Półtoraroczna dziewczynka, 
która wypadła z okna na trzecim 
piętrze bloku przy ul. Zachodniej 
w Łęczycy kilka dni temu przeszła 
skomplikowaną operację. O stanie 
jej zdrowia rozmawialiśmy z pro-
fesorem Wojciechem Krajewskim, 
ordynatorem oddziału intensywnej 
terapii Instytutu CZMP w Łodzi. 

- Oliwka sama się wybudziła, 
choć stan jej zdrowia nie jest jesz-
cze zbyt dobry. Pozytywne jest 
to, że dziewczynka jest w stanie 

stabilnym. Widać, że wykazuje 
ogromną chęć do życia – słyszymy 
od ordynatora. 

Według naszych informacji 19-let-
nia matka Oliwki wynajęła miesz-
kanie w Łodzi, w pobliżu szpitala. 
Codziennie czuwa przy córce. 

Przypomnijmy, że dziecko wdrapało 
się na tapczan a następnie weszło na 
parapet otwartego okna. Matka była 
w tym czasie w innym pomieszczeniu. 
Śledztwo w tej sprawie prowadzi pro-
kuratura. Według wstępnych ustaleń 
doszło do nieszczęśliwego wypadku, 
nie z winy matki.

(stop)

Oliwka już po operacji
ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Więcej za wodę i ścieki

Nowy osiedlowy parking 

Rolnicy się skarżą
- Tracimy na Naturze 2000 – nie owijają w bawełnę rolnicy.  Na terenie gminy Łęczyca 
występują obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, obejmujące pradolinę 
Warszawsko-Berlińską i pradolinę Bzury-Neru. Celem programu jest m.in. zachowanie 
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i 
zagrożone w skali całej Europy. Założenia programu są piękne, a cel szczytny. Dlaczego więc rolnicy się skarżą? Podstawowym 
problemem, z którym nie mogą sobie poradzić rolnicy jest nieuregulowanie stosunków wodnych na chronionych i przylegających 
do nich obszarach. Przykładem jest rzeka Ner, której wody stoją w korytach i zarastają zaroślami. Rolnicy skarżą się także na 
brak wpływu na realizację programu i jego negatywne skutki. - Dla gminy jest to bardzo istotny temat. Rolnicy nie mają wpływu 
na to, jak będzie wyglądał projekt. Plany są nam narzucane z góry – twierdzi Andrzej Krzyżaniak, prezes Spółki Wodnej Łęczyca. 
Marian Kryszkowski, przewodniczący rady gminy, nie chciał wchodzić w szczegóły tematu i odesłał zainteresowanych na odrębne, 
specjalnie zorganizowane w celu omówienia trapiącego rolników problemu spotkanie, mające odbyć się 28 sierpnia. 

(kb)

fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a B
er

na
ck

a

Wójt 
w terenie Wójt Andrzej Wdowiak na terenach inwestycyjnych gminy Łęczyca

Spacerkiem po nowej drodze

fo
t. 

In
te

rn
et



326 SIERPNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyKoNtrowersyjNa decyzja dyreKtora

ŁĘCZYCA

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse) , 
co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku samodzielnym, w tym 4-lata 
 na stanowisku Głównego Księgowego lub zastępcy (pożądany certyfikat księgowy lub inne 
uprawnienia w tej dziedzinie);
2. Znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych; 
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej;
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. Niekaralność;
6. Samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania, wysoka dyscyplina pracy, komunika-
tywność;
7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
Zgłoszenie powinno zawierać:
CV  oraz  list motywacyjny;
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i nabyte uprawnienia;
Oświadczenie o niekaralności;

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
Oświadczenie o  nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowe 
j ”Łęczycanka”;

 Klauzulę o treści  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 16 września 2013 roku  do godz.15:30 w sekretaria-
cie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka”  z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 11a, 
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Główny(-a) Księgowy(-a).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje oraz dokona zwrotu 
złożonych dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego(-ej)  Księgowego(-ej)

ogłoszenie

W ubiegłą środę schronisko dla 
zwierząt było zamknięte już o 
godzinie 13. Na bramie nie było 
żadnej informacji o tym w jakich 
godzinach otwarta jest placówka. 
Zainteresowani adopcją psów od-
chodzili z kwitkiem. Dyrektor Zie-
leni Miejskiej, jednostki zarządzają-
cej schroniskiem, postanowił, że w 
okresie upałów psy mogą liczyć na 
opiekę jedynie do godziny 14. Upa-
łów już nie ma a schronisko było 
zamknięte o godzinę wcześniej, niż 
nakazał dyrektor. Dlaczego?

- Akurat w tym dniu, po rozmowie 
z moimi pracownikami, zadecydo-
wałem, żeby schronisko zamknąć już 
o godzinie 13 – mówi Adam Kujawa, 
dyrektor ZM.

Decyzja dyrektora o skróconej 
pracy w schronisku na pewno bul-
wersuje niektórych miłośników 
zwierząt. Halina Rytczak, która w 
tej sprawie zadzwoniła do naszego 
dziennikarza, nie może zrozumieć 
zarządzenia dyrektora Kujawy.

- Dyrektor tłumaczy, że w czasie 
upałów schronisko należy wcze-
śniej zamykać. To niezrozumiałe. 
Tym bardziej w czasie upałów 
placówka powinna być czynna 
tak jak zawsze a być może nawet 
dłużej. Psy, w czasie takiej aury, 
jeszcze bardziej potrzebują opieki. 
Od kilku dni upałów już nie ma a 
jednak nadal schronisko jest za-
mykane wcześniej. Nie wiem co się 
dzieje. W tej sprawie miałam już 
kilka telefonów od ludzi, którzy 
sygnalizowali mi ten problem. 
Czy dyrektorowi nie zależy na 
tym, aby jak najwięcej psów zna-
lazło nowy dom?

Adam Kujawa odpowiada, że 
nie widzi niczego złego w tym, że 
schronisko jest zamykane wcześniej. 
Podobną opinię wyraziła Katarzyna 
Kilian, wiceprezes Stowarzyszenia 
na rzecz Obrony Praw Zwierząt oraz 
Wspierania i Rozwoju Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczy-
cy – do której zadzwoniliśmy sprzed 
zamkniętej bramy schroniska. 

Zbulwersowany takim podejściem 
jest Krzysztof Pacholski, były kie-

rownik łęczyckiego schroniska dla 
zwierząt.

- Przecież to jakieś absurdalne za-
rządzenie, by zamykać schronisko z 
powodu upałów. Psy tym bardziej w 
takim czasie potrzebują zwiększonej 
opieki. Trzeba przecież dopilnować, 
aby miały wodę, która powinna być 
często zmieniana, aby była chłodna. 
Trzeba też polewać wodą betonowe 
boksy. Nie wspomnę już o tym, że w 
czasie upałów psy robią się nerwowe. 
Trzeba wtedy zapobiegać wzajem-
nym pogryzieniom. 

Dowiedzieliśmy się, że we wrze-
śniu schronisko czynne ma być w 

godzinach 7.30 – 15.30. Na bramie 
ma również pojawić się tabliczka z 
godzinami funkcjonowania placówki 
oraz numerem telefonu do Zieleni 
Miejskiej. 

Halina Rytczak – choć trudno w to 
uwierzyć – została ukarana za to, że 
w sprawie schroniska zadzwoniła do 
dziennikarza. Ma teraz zakaz wstępu 
na teren miejskiego schroniska. 

- Podjąłem taka decyzję po roz-
mowie z panią Kilian. Dowiedzia-
łem się, że stowarzyszenie, które 
współpracuje z nami ma negatywną 
ocenę związaną z działaniami pani 
Rytczak – słyszymy od dyrektora 

Zieleni Miejskiej. - Pani Rytczak nie 
powinna dzwonić do gazety, tylko 
najpierw do mnie. 

Należy zadać pytanie, czy wów-
czas w ogóle sprawa ujrzałaby światło 
dziennie. Wątpimy, znając nasta-
wienie pana dyrektora. Warto się 
również zastanowić nad tym, czy w 
Łęczycy niektórzy mają być karani 
tylko za to, że kontaktują się z me-
diami? Co na to burmistrz? Niedłu-
go zapewne poznamy odpowiedź, 
bowiem pani Halina o problemie 
zamierza porozmawiać w urzędzie 
miasta z władzami Łęczycy. 

(stop)

Zamykamy... bo upał. To skandal 
– mówią miłośnicy zwierząt

Marzena Pauczyńska i Magdalena Kubiak przyjechały do łęczyckiego schroniska z Góry Św. 
Małgorzaty. Niestety, nie przygarnęły żadnego psa z przytuliska

- Szkoda, że placówka jest zamknięta. Jesteśmy zaskoczone – 
mówią dziewczyny
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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

Na polach w pobliżu gminnej 
kotłowni na biomasę rozpoczęło się 
kruszenie betonu zwożonego na te-
ren przez ostatnie lata. O sprawie in-
formowaliśmy kilka miesięcy temu. 
Wówczas Zbigniew Wojtera, wójt 
Daszyny obiecał, że teren zostanie 
uporządkowany. Dotrzymał słowa. 
Niestety, w związku z prowadzony-
mi pracami nie da się uniknąć kurzu 
i hałasu. Najważniejsze jednak, że 
okoliczni mieszkańcy nie będą się 
już skarżyć na dzikie wysypisko i 
bałagan. Na razie nie wiadomo w 
jaki sposób uprzątnięty teren zo-
stanie w przyszłości wykorzystany. 

(stop)

Wierni mają realny wpływ na 
to, jakim sposobem przeganiane 
będą ptaki, które upodobały sobie 
drzewo w pobliżu kościoła pw. św. 
Andrzeja Apostoła. 

- Postanowiłem, że zapytam o 
to wiernych – mówi ks. Sławomir 
Sobierajski, proboszcz parafii. - Nie 
spodziewałem się, że będzie tyle pro-
pozycji. Niektórzy mieli pomysł, aby 
na drzewie przymocować wypcha-
nego sokoła, którego widok miałby 
odstraszać ptaki. Inni proponowali, 

aby wynająć specjalistę, który przy 
drzewie strzelałby z karabinu huko-
wego. Niektórzy chcieli też po prostu 
wyciąć drzewo. Padła także propo-
zycja zainstalowania głośników z 
których puszczane byłyby nagrane 
odgłosy sokoła. Prawdę mówiąc, to 
najbardziej przypadł mi do gustu 
właśnie ten ostatni pomysł. 

Gawrony i kawki przelatując nad 
kościołem zanieczyszczają swoimi 
odchodami elewację świątyni i 
chodniki. Pomysł z odgłosami soko-
ła być może zostanie zrealizowany 
już za kilka miesięcy.

(stop)

Kurz przy 
kotłowni
DASZYNA

ŁĘCZYCA

Dylemat proboszcza. Jak 
pozbyć się gawronów?

Osada sprzed ponad 2000 lat!
ŁĘCZYCA

Badania archeologiczne prowa-
dzone przy znacznym zaangażowa-
niu pracowników muzeum w Łęczy-
cy dowiodły, że na terenie w pobliżu 
schroniska dla zwierząt znajdowały 
się osady budowane kilkaset lat 
przed naszą erą. Odkrycie sprawiło, 
że we wrześniu łódzcy i łęczyccy 
archeolodzy najprawdopodobniej 
powrócą do prac a teren wykopalisk 
zostanie znacznie poszerzony. 

Gdy kilka miesięcy temu arche-
olodzy rozpoczynali pracę, nic nie 
zapowiadało takiej niespodzianki. 
Wprawdzie już w trakcie kilku pierw-
szych dni z ziemi wykopano frag-
menty ceramicznych naczyń, jednak 
odkrycie osady było przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Z tego powodu 
swojej radości nie kryje Andrzej Bo-
rucki, dyrektor łęczyckiego muzeum. 

- Było moim marzeniem, aby wła-

śnie w trakcie tych prac archeolodzy 
natknęli się na stanowisko osadnicze. 
Udało się i nie ukrywam, że mam 
powody do dumy. Razem z pra-
cownikami muzeum brałem udział 
w wykopaliskach. Mam nadzieję, 
że prace będą kontynuowane i we 
wrześniu dokopiemy się do większych 
pozostałości zabudowań. W tej chwili 
z całą pewnością można powiedzieć, 
że odkryta została drewniana osada 
wybudowana 8-9 wieków przed naszą 
erą. Szkoda jedynie, że nie ma pozo-
stałości drewnianych zabudowań, ale 
zachowały się m.in. paleniska. Oprócz 
ceramiki wykopane też zostały narzę-
dzia codziennego użytku, groty strzał 
a także rzeczy ozdobne, jak chociażby 
szpile z brązu. Na tym terenie są pozo-
stałości osad z okresu brązu i żelaza, 
kultury przeworskiej, wczesnośre-
dniowiecznej i średniowiecznej. 

Dyrektor muzeum dodaje z uśmie-
chem, że archeolodzy nie dokopali się 
do żadnego skarbu.

- Skrzyni ze złotem na pewno w 
tym miejscu nie ma się co spodziewać 
– słyszymy. 

Miejsce prac archeologów jest poło-
żone blisko grodziska a także skanse-
nu w Tumie. Gdyby udało się odkopać 

osadę, która przetrwała w lepszym 
stanie, niż ta ostatnio odkryta, to teren 
mógłby być jeszcze bardziej atrakcyjny 
dla turystów i pasjonatów prehistorii 
Polski. 

(stop)

W tym miejscu archeolodzy odkryli osadę drewnianą. 

Z ziemi wykopana została liczna ceramika, narzędzia 

codziennego użytku i ozdoby z brązu
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ŁĘCZYCA
Z zewnątrz kamienica nie wy-

różnia się niczym szczególnym na 
tle innych budynków przy ul. Kali-
skiej. W środku trwa jednak praw-
dziwa wojna między lokatorami, 
którzy oskarżają sąsiadkę o chorobę 
psychiczną. Starsza pani miała kilka 
dni temu straszyć mieszkańców, 
że wysadzi budynek w powietrze. 
O problemach lokatorskich wie 
policja, prokuratura, sąd i ośrodek 
pomocy społecznej. Czy ma dojść do 
tragedii, by odpowiednie instytucje 
poważnie potraktowały sprawę?

- Boję się o swoje dzieci. Sąsiadka 
nie daje nam normalnie żyć. Biega 
z butlą gazową po korytarzu. Krzy-
czy, że wysadzi całą kamienicę i że 
wszyscy tu zginiemy. Straszy też 
nożem moje dzieci. Jak długo moż-
na żyć w takich warunkach – pyta 
Angelika Zdończyk.  

- Ta pani jest chora psychicznie 
i powinna się leczyć. Wymyśla 
niestworzone historie, ma urojenia. 
Cały czas szuka wrażeń, jest nieobli-
czalna – dodaje Longin Surawski, 
kolejny lokator kamienicy. -  Je-
steśmy znerwicowani, nie wiemy 

czego się spodziewać. Najgorsze 
jest to, że świadkami różnych incy-
dentów są dzieci. Słyszą jej krzyki, 
bluźnierstwa. Niedawno sąsiadka 
oskarżała mnie, że ją zgwałciłem. To 
zniesławienie. Nie zostawię tak tego!

Gdy w ubiegłym tygodniu od-
wiedziliśmy lokatorów kamienicy, 
widok dzieci pani Angeliki nie 
pozostawiał złudzeń. Maluchy 
boją się sąsiadki. Na sam jej widok 
kilkuletni Mateusz w naszej obec-
ności schował się pod kołdrę a mała 
Weronika tuliła się wciąż do matki. 

 Syn oberwał kiedyś kubkiem w 

Biegała z butlą gazową. Chciała 
wysadzić dom – mówią lokatorzy

głowę. Zgłosiłam to na prokuratu-
rę, ale powiedzieli mi, że to mała 
szkodliwość czynu była i nic nie 
zrobili – mówi A. Zdończyk. - Boję 
się, że w końcu naprawdę dojdzie 
do jakiejś tragedii.

Zofia Izydorczyk  odrzuca 
wszystkie zarzuty. 

 Nie pozwolę się stąd wyrzucić 
- słyszymy. - To są rodziny wielo-
dzietne, im chodzi o mój metraż  
i dlatego wymyślają te wszystkie 
bzdury. Dokuczają mi, ingerują w 
moje życie prywatne, ja na to nie 
pozwolę. Niszczą moje mienie, chcą 
w ten sposób pokazać swoją władzę.

Policja do awantur między są-
siadami przyjeżdża bardzo często. 

– W ciągu bieżącego roku podej-
mowaliśmy już 24 interwencje w 
tej kamienicy. W zależności od cha-
rakteru zgłoszenia interweniujący 
policjanci pouczają strony o możli-
wościach prawnych prowadzących 
do rozwiązania sporu czy konfliktu, 
w ramach którego zostali wezwani 
– informuje st. asp. Agnieszka Ci-
niewicz, rzecznik łęczyckiej policji. 

Lokatorzy domagają się, aby pani 
Zofia była poddana przymusowe-
mu leczeniu. Żądają natychmia-
stowych działań m.in. ze strony 

ośrodka pomocy społecznej.
 Zofia Izydorczyk pozostaje pod 

naszą opieką – zapewnia Bogusła-
wa Nawrotek, starszy pracownik 
socjalny MOPS w Łęczycy. - Jeste-
śmy u niej dość częstym gościem. 
Choć zdarza się, że nie otwiera 
nam drzwi. Zgłaszających się do 
nas sąsiadów informujemy o moż-
liwych rozwiązaniach, także tych 
na drodze sądowej. W tym przy-
padku prowadzimy rozmowy, 
doradzamy, aby sąsiedzi doszli do 
porozumienia. 

Iwona Porczyńska, kierownik 
MOPS, informuje, że podjęła w tej 
sprawie przewidziane przepisami 
prawa działania. 

- Na pewno nie zostawimy tak 
tej sprawy. Musimy porozmawiać z 
naszą podopieczną, wyjaśnić zarzuty 
lokatorów. To naprawdę trudna i dość 
delikatna sprawa. Nie jest tak, że nic 
nie robimy - mówi kierownik ośrodka.

Tekst i fot. Katarzyna Bernacka

Zdaniem lokatorów Z. Izydorczyk kilka dni temu groziła, że wysadzi kamienicę w powietrze

Sąsiadka biegała po 

korytarzu z butlą 

gazową – mówią 

mieszkańcy kamienicy

Zofia 
Izydorczyk - 
„To bzdury, co 

opowiadają o mnie 

ci ludzie. Sami nie 

są bez winy, bo 

zniszczyli mi drzwi”
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Urząd miasta, choć wcześniej roz-
ważał taką możliwość, nie nałożył 
jednak żadnych kar finansowych 
dla firmy Remondis odpowiedzial-
nej za wywóz odpadów komunal-
nych. Kontenery wciąż są przepeł-
nione. Nawet z przyulicznych koszy 
wysypują się nieczystości. 

Mija drugi miesiąc od wprowa-
dzenia w życie „śmieciowej usta-
wy”. Jej efekty niepokoiły i wciąż 
niepokoją mieszkańców. Nadal 
nie wszyscy są doinformowani, 
jak segregować śmieci i gdzie je 
wyrzucać.

Miesiąc temu na sesji rady miasta 
burmistrz zapewniał, że problem 
śmieci jest rozwiązany. Firma, 
która wygrała przetarg wprawdzie 
miała kłopoty techniczne, ale sobie 
z nimi poradziła – mówił burmistrz 
Andrzej Olszewski. Władze miasta 
były bardzo wyrozumiałe i ogra-
niczały się do „rozmów pouczają-

cych”. Kar na firmę nie nałożono. 
Według magistratu ewentualne 
zgłaszane uwagi, co do pracy służb 
porządkowych, natychmiast są 
naprawiane przez firmę. Ogólnie 
panujący chaos został opanowany, 
ale chyba nie do końca… Wokół 
pojemników zalegają porozrzucane 
śmieci oraz odpady wielkogaba-
rytowe. Mieszkańcy nie wiedzą 
co robić np. z materacami, 
meblami czy telewizorami, 
więc podrzucają je pod kon-
tenery. Istnieje wprawdzie 
na ulicy Staromiejskiej Spe-
cjalny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, ale albo nie każdy wie 
o jego istnieniu, albo brakuje 
chęci do specjalnej wywózki. 
Nie tylko łęczycanie są nie-
doinformowani. Mieszkańcy 
okolicznych wsi nie wiedzą co 
robić np. z oponami. W jednej 
ze wsi uzbierało się ich aż 300! 
Aby nie dopuścić do zalegania 
tego typu odpadów na terenie 

miasta lub gminy Łęczyca należy je 
oddać do punkt w Borku. 

- Mamy świadomość, że musimy 
się nauczyć nowych rzeczy w związ-
ku z ustawą śmieciową – mówił bur-
mistrz podczas ostatniej sesji.

Nie wiadomo tylko ile ta nauka 
potrwa… 

Tekst i fot. (kb)

Na Szkolnej psy na bakier 
z przepisami
To jasne, że czworonogi ignorują tablice ustawione pod blokiem przy ul. Szkolnej w 
Łęczycy, informujące o zakazie wyprowadzania psów na trawnik. Tym bardziej, że 
po osiedlowym terenie biegają samopas. Lokatorzy domagający się egzekwowania 
zarządzenia od właścicieli zwierząt, wciąż obgryzają ze zdenerwowania paznokcie. Pod 
blokiem tablic jest kilka i co z tego? Jak widać na załączonym obrazku biały kundelek 
wyraźnie manifestuje swoją niezależność. 

(stop)

Kosze przepełnione, kar dla 
Remondis nie ma...
ŁĘCZYCA
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Weź pożyczkę 
z ratami bez wyrzeczeń

801 33 66 99
Opłata za połączenie wg cennika operatora

www.bgz.pl

RRSO na dzień 19.08.2013 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 19,93% dla całkowitej kwoty kredytu 10 637,31 zł z pakietem ubezpieczeń, spłacanej w 24 
równych ratach po 500,74 zł, roczna stała stopa oprocentowania 12%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 12 654,95 zł, w tym poza całkowitą kwotą 
kredytu: odsetki 1 380,33 zł, pełny koszt ubezpieczenia 637,31 zł, prowizja 0 zł. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia kredytu gotówkowego, w tym 
zabezpieczeń, oprocentowania, opłat i prowizji oraz Regulamin Promocji Pożyczki gotówkowej dostępne są na www.bgz.pl oraz w oddziałach Banku. Niniejszy 
materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Promocja trwa do 11 października 2013 r.

Gwarantujemy tanią pożyczkę gotówkową dla każdego:
■   tylko 12% oprocentowania
■   0 zł prowizji dla pożyczki z ubezpieczeniem

Początek roku szkolnego w Gimnazjum 
im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej 
będzie bardzo uroczysty.  Urząd Gminy 
wraz z łódzkim wojewodą oraz Kurato-
rium Oświaty organizują w gimnazjum 
Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 
2013/2014. W uroczystościach weźmie 
udział ponad 200 gości, w tym władze 
wojewódzkie i samorządowe. 
To dla nas wielkie wyróżnienie, że możemy 
współorganizować taką uroczystość – 
mówi Andrzej Krzysztof Wdowiak, wójt 
gminy.
Z tej okazji uczniowie szkół podstawowych 
rozpoczną rok szkolny dzień później. Decy-
zją kuratora i dyrektorów szkół, 2 września 
dla szkół podstawowych jest dniem wol-
nym od zajęć lekcyjnych. Uczniowie szkół 
podstawowych mają dodatkowy dzień 
wolny z tzw. ulgi dyrektora.
Koszt uroczystości organizowanej w 
ramach promocji gminy wyniesie ok. 10 
000 zł.

(kb)

Po naszym artykule, w którym opisaliśmy młodzież spożywającą alkohol na 
tyłach marketu Netto w Łęczycy, zamurowano od strony ul. Ozorkowskiej 
przejście a z drugiej strony zamontowano zamykaną na kłódkę bramę. W ten 
sposób młodzi amatorzy trunków mogą już zapomnieć o tym, aby w tym miejscu 
można było oddawać się nałogom. Przyroda jednak nie lubi próżni i znając życie 
uczniowie znajdą pewnie niedługo nowe miejsce w którym będą mogli po szkole 
spożywać piwko lub inne wyskokowe trunki. 

(stop)

Tyły Netto zabezpieczone

Zdążymy... zapewnia kierownik
ŁĘCZYCA
Józef Melka, szef ekipy remon-

tującej Zespół Szkół im. Jadwigi 
Grodzkiej, nie ma wątpliwości, że 
remont zakończy się przed rozpo-
częciem roku szkolnego. Niektórym 
w te zapewnienia trudno uwierzyć, 
bowiem robotnicy wciąż pracują 
przy elewacji szkolnego budyn-
ku, na dachu – a do zrobienia jest 
jeszcze sporo. Trwa też remont 
schodów, izolacji ścian piwnic oraz 
w sali gimnastycznej. Patrząc na to 
wszystko można odnieść wrażenie, 
że uczniowie będą musieli radzić 
sobie w tym całym remontowym 
rozgardiaszu. 

- Fakt, że trochę późno rozpoczęli-
śmy ten remont. Starostwo uzyskało 
z pewnym opóźnieniem zgodę 
konserwatora, budynek jest bowiem 
zabytkowy. Ale to nic. Niedawno 

skierowałem do remontu wszyst-
kich moich pracowników, prawie 30 
osób. Na pewno skończymy przed 
pierwszym dzwonkiem – mówi J. 
Melka. 

(stop)

Józef Melka zapewnia, że 
remont zakończy się przed 
rozpoczęciem roku szkolnego

Wojewoda w 
Topoli

ŁĘCZYCA
Prawie 10 tys. zł – taka jest 

wycena kosztów naprawy znisz-
czonego mienia przy ul. Belwe-
derskiej i odmalowania elewacji 
pomazanych przez pseudoki-
biców lokalnego klubu piłkar-
skiego. Czy na tym ma polegać 
wspieranie ukochanej drużyny? 
- pyta Jarosław Szymański, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łę-
czycanka”, który o osiedlowym 
wandalizmie ma rozmawiać z 
komendantem policji. 

Mieszkańcy osiedla Belweder-
ska są oburzeni, ale i przerażeni. 
Boją się wypowiadać publicznie 
z obawy przed konsekwencja-
mi, jakie mogą ich spotkać ze 

strony pseudokibiców. Niestety 
podobnie sytuacja przedstawia 
się na pozostałych osiedlach. 
Sterroryzowani przez czującą 
się bezkarnie i najczęściej pijaną 
młodzież mieszkańcy wolą nie 
wychodzić po zmroku z domu.    
Wieczorami jest tu okropnie. Sły-
chać za oknem wrzaski, tłuczone 
butelki. I dziewczyny w tym 
wszystkim uczestniczą – oburza 
się pani Anna. – A za wszystko 
my zapłacimy. Nie chodzi tylko o 
te zniszczenia, ale i nerwy mam 
zszargane, bo przecież nigdy nie 
wiadomo, co takim strzeli do 
głowy.

-Będziemy starać się o zwrot 
kosztów od ubezpieczyciela – 
mówi Jarosław Szymański, pre-
zes „Łęczycanki”. – Zamierzamy 

jeszcze bardziej współpracować 
z policją. Będziemy rozmawiać z 
komendantem i szukać wspólnie 
rozwiązań. Osiedle Belwederska, 

na którym te akty wandalizmu są 
najczęstsze, otoczymy szczególną 
ochroną.

Tekst i fot. (kb)

Kibice Górnika m.in. w ten sposób akcentują swoje 
przywiązanie do klubu. To malowidło jeszcze aż tak nie razi. 
Gorzej, gdy na elewacji pojawiają się wulgarne hasła i napisy

Bohomazy na osiedlu

Bank BGŻ Oddział w Łęczycy | Pl. Kościuszki 6,  99-100 Łęczyca,  Tel. 24 721 80 72
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 50: Cudza krzywda chleba nie da

UŚMIECHNIJ SIĘ
Szef krzyczy na pracownika:
- Spać to pan może u siebie w domu a 
nie w firmie!
- Dzięki szefie, już się zbieram. 

* * *
Na budowie idzie sobie robotnik i ciągnie 
za sobą łańcuch. Spotyka go majster i 
krzyczy:
- Na cholerę ciągniesz ten łańcuch???!!!
- A co mam go pchać?! Ze spokojem odpowiada robotnik. 

* * *
Chłopak mówi do swej dziewczyny
- Ale będziemy mieli super sobotni wieczór. Mam 
trzy bilety do kina.
- Po co nam trzy bilety? - pyta dziewczyna.
- No, dla twojego taty, mamy i młodszej siostry! 

* * *
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter. 

* * *
Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane gospodar-
stwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła. 

* * *
Doktorze, mam poważny problem z pamięcią. Nie mogę 
niczego zapamiętać.
- Od kiedy ma pan ten problem?
- Jaki problem?

* * *
Podchodzi blondynka do Informacji PKP: - Przepraszam, 
jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Warszawy?
- Chwileczkę....
- Dziękuję!!! 

Barszcz czerwony zabielany
Składniki:
• włoszczyzna
• udko z kurczaka
• buraki
• śmietana 30%
• liść laurowy
• ziele angielskie
• cytryna
• cukier
• ziemniaki
• jajko

Przygotowanie
Do zimnej wody włożyć udko kurczaka. Kiedy woda się zago-
tuje, zszumować i włożyć 2 marchewki, pietruszkę, opaloną 
cebulę, pół selera, garść natki pietruszki, liść laurowy, 2 ziela 
angielskie i 2 duże buraki pokrojone w plastry. Gotować do 
miękkości, pod koniec soląc do smaku. Po około 1,5 godziny 
wyjąć mięso i warzywa, następnie zabielić śmietaną 30%. 
Czas na doprawienie: dodać sok z połówki cytryny i pół ły-
żeczki cukru. Do gotowego barszczu włożyć 4 duże plastry 
surowego buraka, aby barszcz nabrał mocno różowego koloru. 
Można podawać z ziemniakami ugotowanymi w kosteczkę i 
jajkiem.

Zapiekanka ziemniaczana z patelni
Składniki
• 2- 3 plastry karkówki
• 2 pokrojone w krążki cebule
• 3 średnie ziemniaki
• kilka różyczek brokułu
• olej do smażenia
• sól i pieprz do smaku
• ew. pomidorki koktajlowe 

Przygotowanie
Plastry karkówki lekko rozbić, posolić i popieprzyć, przysmażyć 
na gorącym tłuszczu razem z pokrojoną cebulą, poddusić pod 
przykryciem podlewając wodą ok. 15 minut.Przełożyć na talerz. 
Na patelnię wrzucić pokrojone w plasterki ziemniaki, dodać 
trochę oleju, posolić, przysmażać z 10 minut i dodać różyczki bro-
kuła, poddusić pod przykryciem. Na wierzch wyłożyć wcześniej 
uduszoną karkówkę, dodać pomidory.

Murzynek z wiśniami
Składniki
• 200 g margaryny
• 230 g cukru + 2 łyżki cukru wanilinowego
• 3 czubate łyżki kakao
• 3 łyżki oleju
• 1/3 szklanki wody

• 5 jaj
• 350 g maki pszennej
• łyżeczka proszku do pie-
czenia 
• 500 g wiśni
• cukier puder do posypania

Przygotowanie
Margarynę włożyć do rondelka, 
dodać cukry, kakao, olej i wodę- 
podgrzewać na wolnym      ogniu, ciągle 
mieszając, aż do roztopienia się składników. Masę wystudzić. 
Do przestudzonej masy dodawać po kolei żółtka, mąkę wy-
mieszana z proszkiem do pieczenia i dokładnie wymieszać 
(ciasto będzie bardzo gęste). Ubić 5 białek na sztywną pianę, 
dodawać stopniowo do ciasta i powoli, dokładnie wymieszać. 
Keksówkę (10x 35 cm) wysmarować margaryną i posypać bułką 
tartą. Wlać ciasto do formy, posypać obficie wydrylowanymi 
wiśniami (wiśnie przed wyłożeniem na ciasto można obtoczyć 
delikatnie w mace- dzięki temu nie opadną na dno ciasta).  
Piec ciasto w nagrzanym do 180 stopni C. piekarniku około 55-60 
minut (sprawdzić patyczkiem). 

Porady naszych Czytelniczek
• Marchewka będzie smaczniejsza i szybciej się ugotuje, gdy do 
wody dodasz łyżeczkę masła
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Średniowieczni rycerze, łucznicy, damy dworu , 
rzemieślnicy oraz kupcy przybyli na zamek, aby 
wziąć udział w XV Międzynarodowym Turnieju 
Rycerskim. 

Fot. Katarzyna Bernacka

Rycerski turniej 
w Łęczycy
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reklama

Właściciele autoszkół twierdzą, 
że w porównaniu z latami ubie-
głymi kursantów ubywa. Główną 
przyczyną są nowe zasady zdawa-
nia egzaminu. 

Trudniej jest teraz zdać egzamin 
teoretyczny, który składa się z 
dwóch części. Pierwsza obejmuje 
20 pytań z wiedzy podstawowej, 
a na drugą składa się 12 pytań z 
wiedzy specjalistycznej w zakresie 
poszczególnych kategorii prawa jaz-
dy lub pozwolenia. Punktuje się je w 
zależności od stopnia znaczenia dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w skali od 1 do 3 punktów. By zdać 
egzamin, trzeba uzyskać 68 punk-
tów na 74 możliwe, co oznacza, że 
można sobie pozwolić na najwyżej 
dwie wysoko punktowane  błędne 
odpowiedzi.  

- Pytania są specyficzne. Trzeba 
dokładnie poznać przepisy ru-
chu drogowego, aby na nie odpo-
wiedzieć – mówi Marek Janiak, 
instruktor. – Głównym utrudnie-
niem jest bariera czasowa i brak 
możliwości poprawienia odpowie-
dzi. Zdający muszą wykazać się 
umiejętnością szybkiego myślenia 
i reakcji. 

- Nowe pytania wymagają znajo-
mości szczegółów. Szersza wiedza 
przekłada się też na lepszą zdawal-
ność kursantów – mówi Stanisław 
Jóźwiak, instruktor. – Pytania 
wynikające z prawa są jednoznacz-
ne. Problem stawiają tzw. pytania 

autorskie (co autor miał na myśli?) 
oraz ich niejasne sformułowanie. 
Nowością jest też nauka specyficz-
nego języka kierowców.

Kursanci od stycznia korzystają z 
nowych baz pytań, opracowanych 
przez dwie różne firmy. Szkopuł 
tkwi w tym, że ośrodek egzami-
nowania może korzystać z jednej 
z nich. Wzrosła także ilość pytań: 
zamiast pięciuset kursanci muszą 
poznać ponad dwa tysiące. Mimo 
wszystko, przyszli, najczęściej 
młodzi kierowcy się nie poddają 
i podchodzą do egzaminu często 
wielokrotnie. A po zaliczeniu czę-

ści teoretycznej należy podejść do 
egzaminu praktycznego… Droga 
do zostania kierowcą, jak widać, nie 

jest łatwa a cena (pomijając stres) 
dość wysoka: 1200 – 1300 zł za kurs.

Tekst i fot. (kb)

Zaplanowane na ten rok inwe-
stycje związane z przebudową 
dróg na odcinkach: Leźnica Mała 
– Kobylak (561560 zł), Leźnica Mała 
– Trupianka (392 805 zł) oraz Pie-
kacie – Golbice, Leszcze i Janków 
Dolny nie zostaną zrealizowane. 
Dlaczego? Władze gminy twierdzą, 
że z przyczyn formalnych. Główny 
problem stanowi nieuregulowany 
stan prawny. Nie każdy użytku-
jący ziemię jest jej właścicielem, a 
jedynie „spadkobiercą”. Taki stan 
rzeczy uniemożliwia przejęcie 
przez gminę ziemi od osoby, która 
nie jest jej prawnym właścicielem. 
Inną kwestią jest niechęć właści-
cieli do przekazania nieodpłatnie 
przylegających do pasa drogowego 
gruntów rolnych.

- Budując drogi asfaltowe uła-
twiamy mieszkańcom życie, ale i 
podnosimy wartość działek przy-
ległych do tej drogi – przekonuje 
rolników Andrzej Wdowiak, wójt 
gminy Łęczyca.

Inwestycje zostają przesunięte na 
rok 2014. 

(kb)

Kwestia utwardzenia tłuczniem 
drogi w Gawronkach nie zakończy 
się szybko. Poinstruowani miesz-
kańcy wystąpili z pismem do wójta i 
rady gminy Łęczyca o utwardzenie 
odcinka. Zostało ono złożone za 
pośrednictwem radnego Grzegorza 
Góry na ręce Mariana Kryszkow-
skiego, przewodniczącego rady. 
Na dokumencie zabrakło podpisu 
sołtysa.

Sporny odcinek drogi leży na 
terenach należących do osób pry-
watnych oraz kolei. Nie należy do 
gminy, która nie może odpowiadać 
za jej remont. 

- Występujemy z pismem do PKP, 
jeśli kolej pozwoli będziemy myśleć, 
co z tym fantem dalej zrobić – mówi 
przewodniczący.

Jak się okazuje z tym fantem wiele 
zrobić się nie da. 

- PKP ma te tereny w użytkowa-
niu wieczystym. To jest bezsens 
nawet próbować je nabyć, bo nie bę-

dziemy ich właścicielami. Będziemy 
płacić rocznie opłaty w zależności 
od wartości gruntu – mówi podin-
spektor Irena Banasik. - Geodezja 
kiedyś wyrysowała drogę linią 
przerywaną. Takie rzeczy są do-
puszczalne, co znaczy, że istnieje 
dojazd do budynków, ale jest to do-
jazd dobrowolny, nie zaś formalny.

Reakcja radnego Góry była szyb-
ka:

- Uważa pani, że tym rodzinom 
nie należy pomagać? 

- Takich spraw na terenie gminy 
jest wiele, gmina nie jest cudotwór-
cą, żeby wszystko sprostowała 
wszystkie zaszłe sprawy, które nie 
zostały rozstrzygnięte. My pracuje-
my na przepisach i możemy pewne 
rzeczy zrobić, a pewnych nie – wy-
jaśniła podinspektor. 

Ostatecznie podjęto decyzję o jak 
najszybszym porozumieniu z PKP. 
Jednakże czas płynie nieubłaganie, 
nadchodzi słotna jesień i mieszkań-
cy wsi Gawronek znowu będą tonąć 
w błocie po kostki.

(kb)

12 tys. zapłaci gmina za zakup 
nowych znaków drogowych, któ-
re ostatnimi czasy znikają z ulic. 
Władze muszą systematycznie 
uzupełniać braki w magazynach, 
aby zastępować zniszczone lub 
skradzione znaki nowymi. Moda 
na kolekcjonowanie znaków jest nie 
tylko kosztowna, ale i niebezpiecz-
na. Kierowcy, zwłaszcza zamiejsco-
wi, mają problem z poruszaniem 
się po ulicach i są bardziej narażeni 
na niebezpieczeństwo związane z 
wypadkami drogowymi.

(kb)

Znikają znaki 
drogowe
GM. ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Nowe drogi nie 
w tym roku

Dobre chęci to za mało

Na sesji ponownie dyskutowano o drodze w Gawronkach

Kursanci boją się nowych egzaminów

W autoszkołach, z powodu zmienionych na początku tego roku zasad zdawania egzaminu, ubywa 
kursantów
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Repertuar kina KDK

26 sierpnia 2013, 
poniedziałek
Samoloty 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.

Samoloty 3D
Godzina:  17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.

Miłość po francusku
Godzina:  19:00
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  min.

Dary Anioła. Miasto Kości
Godzina:  20:30
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  min.

27 sierpnia 2013, wtorek
Samoloty 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.

Samoloty 3D
Godzina:  17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.

Miłość po francusku
Godzina:  19:00
Gatunek:  komedia
Czas trwania:  min.

Dary Anioła. Miasto Kości
Godzina:  20:30
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  min.

28 sierpnia 2013, środa
Samoloty 2D
Godzina:  15:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.

Samoloty 3D
Godzina:  17:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  92 min.

Miłość po francusku
Godzina:  19:00

Gatunek:  komedia
Czas trwania:  min.

Dary Anioła. Miasto Kości
Godzina:  20:30
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  min.

30 sierpnia 2013, piątek
Smerfy 2 3D
Godzina:  16:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  105 min.

Dary Anioła. Miasto Kości
Godzina:  18:00
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  min.

Koneser
Godzina:  20:15
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  130 min.

31 sierpnia 2013, sobota
Smerfy 2 3D
Godzina:  16:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  105 min.

Dary Anioła. Miasto Kości
Godzina:  18:00
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  min.

Koneser
Godzina:  20:15
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  130 min.

1 września 2013, niedziela
Smerfy 2 3D
Godzina:  16:00
Gatunek:  animowany
Czas trwania:  105 min.

Dary Anioła. Miasto Kości
Godzina:  18:00
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  min.

Koneser
Godzina:  20:15
Gatunek:  thriller
Czas trwania:  130 min.
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Ten jeden jedyny dzień w życiu 
ma być idealny, więc pary planują 
go przez kilka miesięcy a nawet lata. 
Każdy szczegół musi być dokładnie 
opracowany i nic nie ma prawa się 
popsuć. Pogoda, wybór miesiąca, 
dnia, godziny, koloru bukietu, a co 
dopiero sukni przyprawia niejed-
nych o zawrót głowy. W łęczyckim 
Urzędzie Stanu Cywilnego chętnych 
do zmiany stanu cywilnego nie 
brakuje. Terminy są już od dawna 
zamówione, ale można się jeszcze 
zapisywać na wrzesień. 

- Zazwyczaj udzielamy więcej ślu-
bów w tzw. przewodnią sobotę, czyli 
tydzień po świętach wielkonocnych 
oraz w Walentynki. Dużym powo-
dzeniem cieszą się miesiące letnie, 
zwłaszcza sierpień i wrzesień, gdyż 
w nazwach tych miesięcy pojawia się 
magiczna literka „r”, zapewniająca 
młodej parze szczęście – informuje 
Monika Kilar–Błaszczyk, z USC. 
– Wybierając datę ślubu przycho-
dzące do nas pary często kierują się 
wartością liczb. Tradycją stało się, 
że ślub odbywa się w dniu urodzin 
jednego z przyszłych małżonków, 
rocznicę pierwszego spotkania czy 
innego ważnego dla par wydarze-
nia. Niektórzy wybierają daty łatwe 
do zapamiętania typu: 11.11.2011 
Jedni wybierają np. godzinę 13.00 
na powiedzenie sobie „tak”, inni jej 
unikają, wierząc że przynosi pecha. 
Godzina złożenia przysięgi małżeń-
skiej powinna być okrągła, np. 17.00.

Łęczycanie decydują się na tradycyj-
ne śluby. Rzadko zdarzają się prośby o 
tzw. tematyczną oprawę. Standardem 

natomiast stało się podjeżdżanie pod 
urząd lub kościół dorożką, limuzyną 
czy innym oryginalnym pojazdem. 
Nie było też przypadków, aby panna 
młoda miała na sobie ciemną suknię. 
Jak widać łęczycanie są tradycjonali-
stami i w ten szczególny dzień wszyst-
ko musi odbyć tak, jak przed laty. 

Najważniejszy oczywiście jest strój 
panny młodej: biały lub przynajmniej 
w jasnych odcieniach – symbol czysto-
ści i wierności. Suknia nie może być 
uszyta przez nią, czy też w pełni przy-
mierzana. Panna młoda nie powinna 
przeglądać się lustrze, a pan młody 
nie może zobaczyć przyszłej żony, 
gdyż małżeństwu zagrozi niezgoda. 
Panna młoda nie powinna pozwolić 
przymierzać swojej sukni innym 
pannom, ponieważ doprowadziłoby 
to je do staropanieństwa. Zakładająca 
welon druhna  musi być niezamężna. 
Z ozdób najgroźniejsze dla związku są 
perły przynoszące łzy. Obowiązkowo 
panna młoda musi mieć na sobie coś 
nowego, aby był dostatek; coś starego, 
co daje gwarancje przyjaźni i pomocy 
najbliższych; coś niebieskiego, gdyż 
kolor ten zapewnia potomstwo i 
wierność męża oraz coś pożyczonego, 
co symbolizuje przychylność. Pecha 
przynosi natomiast róż. Najstarsza 
z tradycji ślubnych mówi o zaszyciu 
kryształków cukru i okruszków 
chleba w sukni panny młodej oraz 
wrzuceniu grosza do bucika, co ma za-
pewnić pomyślność i dostatek. Podarte 
ubranie ślubne należy spiąć agrafką, 
w żadnym razie nie zszywać. Ślubną 
koszulę dla przyszłego męża powinna 
kupić panna młoda, a on jej buty, które 

dla zapewnienia szczęścia i dobrej 
pogody należy w przeddzień ślubu 
pozostawić na parapecie. W bukiecie 
ślubnym nie może być róż, nawet 
białych, gdyż symbolizują niezgodę.

Młodych do ślubu nie może wieźć 
kobieta. Przyszli małżonkowie nie 
powinni też zatrzymywać się w 

drodze, 
chyba że 
natrafią na tzw. 
„bramy”. Im jest ich 
więcej, tym cenniejsza 
panna młoda. Pomyśl-
nym znakiem jest ujrzenie 
gołębia lub sroki (najlepiej 
latających po błękitnym niebie), nato-
miast kruki i wrony nie wróżą nicze-
go dobrego. Po dotarciu do kościoła 
młodzi powinni przekroczyć próg 
prawą nogą, iść ostrożnie, aby się 
nie potknąć i uśmiechać, ponieważ 
„jaka droga do ołtarza, takie przyszłe 
życie”. Nie wolno się pomylić przy 
zakładaniu obrączek, gdyż wsunię-
cie jej na palec środkowy zwiastuje 
zdradę. O dominacji w związku 
świadczy nakrycie brzegiem sukni 
buta pana młodego, który będzie 
“pod pantoflem” swojej żony. Nato-
miast jeśli mąż założy obrączkę żonie 

do 
końca 

palca, to on 
będzie dominował 

w rodzinie. Przewagę w małżeń-
stwie zapewnia także odpowiedni 
układ dłoni: ta która będzie na wierz-
chu gwarantuje przewagę. Głową ro-
dziny zostaje osoba, która pierwsza 
powstanie z klęczek przy ołtarzu 
oraz okręci swojego małżonka przy 
odchodzeniu od ołtarza. Szczęści 
i powodzenie przez całe życie za-
pewniają życzenia składane przez 
przypadkowego świadka ceremonii. 

Ucztę weselną rozpoczynają 
rodzice państwa młodych, witając 
ich “chlebem i solą”. Po tymże 

zwyczaju nowożeńcy rzucają za 
siebie związane ze sobą tasiemką 
kieliszki, tak aby się rozbiły. Oso-
ba używająca szufelki podczas 
wspólnego sprzątania ujawnia 
się jako przywódca związku. Mąż 
przenosi żonę przez próg, aby 
uniknąć ryzyka sprowadzenia na 
nową rodzinę nieszczęścia przez 
potknięcie się u progu małżonki. 
Plączące się podczas pierwszego 
tańca nogi nowożeńców również 
nie wróżą niczego dobrego – jest 
to zwiastun niezgody i zmie-
rzania w różnych kierunkach. 
Budowę nowego, wspólnego 
i słodkiego życia symbolizuje 
krojenie tortu. 

Katarzyna Bernacka

Po raz dwunast y gościmy 
przyjaciół z francuskiego Ril-
lieux-la-Pape. W tym roku przy-
jechało 49 osób. Większość 
przybyłych bierze udział w wy-
mianie od lat, więc nasze miasto 
nie jest im obce, a z rodzinami u 
których mieszkają, pozostają w 
jak najlepszej komitywie. 

- Po raz czwarty przyjmuję u 
siebie obcokrajowców. Gościłam 
już rodzinę, w której kobieta 
była Francuzką, a mężczyzna 
Tunezyjczykiem. To było cieka-
we doświadczenie, ponieważ 
mieliśmy okazje zapoznać się z 
tradycją muzułmańską - mówi 
Teresa Kaźmierczak. - Obecnie 
przybyli do nas po raz drugi 
Pierre z rodziną. W tym roku 
tylko z synem, córki zostawili 
w domu. 

Na gości czeka wiele atrakcji, 
m.in. wyjazd do Skansenu Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu, zwie-
dzanie Starego Miasta z Bazyliką 
Katedralną w Płocku, spacer 
ulicą Piotrkowską i po Manufak-
turze, piknik na Księżym Młynie 
w Łodzi, wycieczka do Uniejowa 
i biesiada rycerska na dziedzińcu 
zamkowym. Najwięcej jednak 
uczą się przebywając z polskimi 
rodzinami.

- Chcemy, aby Francuzi po-
znali naszą kulturę, więc ser-
wujemy polskie potrawy. Oczy-
wiście, jeśli im nie odpowiadają, 
mogą z jeść  coś  i n nego.  My 
przebywając u nich dostoso-
wujemy się do ich stylu życia, 
jemy to co oni -  mówi pani 
Teresa. - Pierre i Eva bardzo in-

teresują się historią, więc często 
poruszamy tematy historii pol-
sko-francuskiej. Rozmawiamy 
m.in. o Napoleonie czy II wojnie 
światowej. 

- Bardzo lubię przyjeżdżać 
do Polski. Odwiedziliśmy wiele 
pięknych miast, m.in. Warsza-
wę, Kraków, Łódź, Zakopane 
oraz Łęczycę. To bardzo inte-
resujący kraj i kultura - mówi 
Pierre. -  Dużo się uczę; po -
znajemy h istor ię Polsk i,  je j 
mieszkańców i zwyczaje. Jest 
tu wielu młodych ludzi, którzy 
są bardzo otwarci.  Wszyscy 
są bardzo mili i uśmiechnięci. 
Kocham Polskę.

Francuzi będą gościć w na-
szym mieście do wtorku. 

Tekst i fot. (kb)

Sierpień i wrzesień 
miesiącami ślubów i wesel

Bonjour Łęczyca
Przyjechali z partnerskiego miasta

Rodzina państwa Kaźmierczaków z Pierrem, Evą i ich synem

Najczęściej młoda 
para zamawia długie, 
reprezentacyjne limuzyny
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Policjanci z Głowna zatrzymali 
sprawcę śmiertelnego pobicia 37-let-
niego mężczyzny. Sąd Rejonowy w 
Zgierzu zdecydował o jego tymcza-
sowym aresztowaniu. 

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia 
w Głownie. Tego dnia około godz. 
14 policjanci zostali powiadomieni 
o zgonie mężczyzny w pobliżu 
pustostanu przy ul.Bielawskiej. 
Wysłany na miejsce patrol zastał 
na miejscu zgłaszającego w to-
warzystwie dwóch kobiet, którzy 
wskazali mundurowym miejsce 
znalezienia zwłok. Podczas dalszej 
rozmowy okazało się, że zmarły 
był ich znajomym w wieku 37 lat. 

Przybyły na miejsce lekarz, stwier-
dził zgon nie wykluczając udziału 
osób trzecich. Decyzją prokuratora 
na miejscu zdarzenia zostały 
wykonane oględziny z udziałem 
biegłego medyka, które nie dały 
jednoznacznej odpowiedzi co było 
bezpośrednią przyczyną zgonu. 
Dopiero szczegółowe badania 
w Zakładzie Medycy Sądowej 
w Łodzi pozwoliły na sprecyzo-
wanie obrażeń zmarłego, a co za 
tym idzie wykazały, iż doszło do 
przestępstwa. Dobra znajomość 
środowiska przestępczego i dro-
biazgowa analiza zebranych w 
sprawie materiałów pozwoliła na 

ustalenie sprawcy śmiertelnego 
pobicia. 19 sierpnia około godz. 
23.00 kryminalni zatrzymali po-
dejrzewanego 24-latka. Jak się 
okazało, zatrzymany i ofiara znali 
się i niejednokrotnie wspólnie 
uczestniczyli w imprezach to-
warzyskich. Tak też było w dniu 
śmierci 37-latka. Zebrany w spra-
wie materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie zatrzymanemu 
24-latkowi zarzutu pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym. 21 sierp-
nia Sąd Rejonowy w Zgierzu 
zastosował wobec podejrzanego 
tymczasowy areszt. 

KPP w Zgierzu

Prawdziwe chwile grozy przeży-
li jadący pociągiem pasażerowie 
na trasie Kutno – Łęczyca. Wracają-
cy z Gdyni kibice Ruchu Chorzów 
zaatakowali pilnującą porządku w 
pociągu funkcjonariuszkę policji. 
Do wydarzeń niczym z westernu 
doszło19 sierpnia ok. godziny 3.20.

Policjanci oddziału prewencji 
Policji w Łodzi zdążyli zmienić 
bydgoskich kolegów eskortujących 
kibiców, gdy zaczęły się sypać pod 
ich adresem wulgaryzmy. Coraz 
głośniejsze i agresywniejsze za-
chowanie kibiców, będących pod 
wpływem alkoholu, wywołało 
reakcję funkcjonariuszki, która 
zwróciła uwagę mężczyznom, aby 
się uspokoili. Niestety, skierowana 
do nich prośba przyniosła odwrot-
ny efekt. Podczas próby wylegity-
mowania, najagresywniejszy kibic 
rzucił się do ucieczki. W pościg za 

nim ruszyła policjantka. Pomimo 
że na drodze stanęli jej towarzysze 
uciekiniera, dogoniła go. Doszło do 
szarpaniny, w trakcie której poli-
cjantka oberwała pięścią w twarz. 
Oswobodzony Robert P. wpadł do 
przedziału i się w nim zaryglował. 
Trafił na pobratymców z tego same-
go klubu. Funkcjonariusze, wraz z 
waleczną koleżanką, dostali się do 
zabarykadowanego miejsca przy 
pomocy pałki, którą wsadzili w 
szparę pomiędzy drzwiami. Kibice 
jednak nie chcieli odpuścić i stawiali 
opór, więc aby go przełamać wyko-
rzystano ręczny miotacz gazowy. 
Schwytanych dziesięciu mężczyzn 
wysadzono na dworcu Łódź Kali-
ska, skąd zostali przewiezieni do 
KMP w Łodzi. 

- Po wyjaśnieniu wszystkich 
okoliczności zdarzenia jedna osoba 
spośród zatrzymanych, 25–letni 

mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 
222§1 kk, art. 157§2 kk, art. 224§2 
kk i 226§1 kk w zw. z art. 11§2 kk, 
po przesłuchaniu został zwolniony. 
Prokurator przychylił się do wnio-
sku śledczych z KPP w Łęczycy i 
zastosował wobec 25–latka dozór 
policyjny. Pozostałe dziewięć osób 
zostało zwolnionych bez przed-
stawiana zarzutów – informuje st. 
asp. Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji. 

Wśród zatrzymanych znajdował 
się bogu ducha winien podróżujący 
pociągiem turysta, który znalazł 
się w niewłaściwym miejscu w 
niewłaściwym czasie. Po przesłu-
chaniu wypuszczono go do domu. 
Największe obrażenia odniosła 
policjantka: zasinienie pod lewym 
okiem, otarcia, zadrapania oraz si-
niaki na przedramionach i łokciach.

(kb)

Policjanci zatrzymali 19-latka za 
kradzież telefonu komórkowego. 

Analizując materiały kradzie-
ży policjanci z wydziału kry-
minalnego łęczyckiej komendy 
zainteresowali się 19-latkiem z 
terenu Łęczycy typując go jako 
podejrzanego o to przestępstwo. 
Typowanie okazało się przysło-
wiowym strzałem w dziesiątkę, 
kiedy 21 sierpnia 2013 roku pod-
czas przeszukania zajmowanego 

przez niego lokalu, policjanci 
znaleźli skradziony telefon ko-
mórkowy. Okazało się, że 16 
sierpnia br. z niezamkniętego 
samochodu na terenie gminy Da-
szyna młodzieniec ukradł telefon 
komórkowy. 22 sierpnia złodziej 
usłyszał zarzut kradzieży, za 
który grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. 19-latek nie był 
wcześniej notowany. 

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Dwa zdarzenia drogowe, dwóch 
nietrzeźwych kierujących, 60 man-
datów karnych to bilans działań 
łęczyckich funkcjonariuszy na 
drogach powiatu łęczyckiego.

16 sierpnia 2013 roku przed 20.00 
w Wichrowie policjanci interwenio-
wali w związku ze zgłoszeniem, że 
w przydrożnym rowie leży samo-
chód. Mundurowi, dojeżdżając na 
miejsce potwierdzili zgłoszenie. Z 
opla astry, który faktycznie znajdo-
wał się w rowie, próbował wysiąść 
mężczyzna. Badanie stanu trzeźwo-
ści 36 – latka wykazało, że miał on 
w organizmie 2,3 promile alkoholu. 
18 sierpnia o godzinie 21.15 w Krę-
żelewicach funkcjonariusze ruchu 

drogowego skontrolowali stan 
trzeźwości kierowcy daewoo. Wy-
nik badania 54 – latka wynosił 0,8 
promila alkoholu. Godzinę później 
stróże prawa interweniowali w Gra-
bowie, gdzie doszło do potrącenia 
pieszego. Wstępnie ustalono, że kie-
rujący passatem 26 – latek na przej-
ściu dla pieszych potrącił 46 – latka. 
Kierujący był trzeźwy, pieszy został 
hospitalizowany miał w organizmie 
1,4 promile alkoholu. Okoliczności 
zdarzenia wyjaśnią policjanci w 
prowadzonym postępowaniu. Za 
kierowanie samochodem w stanie 
nietrzeźwości grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności.

Info: policja

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Zgierzu wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia drogowego, 
do którego doszło 22 sierpnia około 
godziny 17.45 na drodze krajowej nr 
71 w miejscowości Zelgoszcz gmina 
Stryków. Według wstępnych ustaleń 
kierujący samochodem marki Opel 

Vectra wykonując manewr skrętu 
w lewo nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącej od strony Stry-
kowa kierującej motocyklem marki 
Honda 56-letniej kobiecie. W wy-
niku tego zdarzenia motocyklistka 
poniosła śmierć na miejscu. 22-letni 
kierowca opla był trzeźwy.

Śmierć motocyklistki

Kierowcy tankują nie 
tylko benzynę

Okazja czyni złodzieja

24-latek zabił kompana od kieliszka

Meksyk w pociągu

Ostatnio o pseudokibicach jest głośno w całej Polsce
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OGŁOSZENIA DROBNE

oGłoszeNia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



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

Kelner
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanepidowska
„ANNA” Anna Woszczak

Jarochów 14
99-107 Daszyna

tel.: (24) 389 07 07
lub 667 480 370

Główny księgowy
Wykształcenie wyższe (kierunki: 

ekonomia, rachunkowość, finanse), 
znajomość zasad funkcjonowania 
spółdzielczości mieszkaniowej, 

certyfikat księgowy lub inny 
certyfikat w tej dziedzinie, co 

najmniej 6 lat doświadczenia na 
samodzielnym stanowisku, w tym 
4 lata jako główny księgowy lub 

zastępca
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 388 23 50

e-mail: leczycanka@poczta.onet.pl 
srona internetowa: sm-leczycanka.pl

Sprzedawca
3 miesiące doświadczenia zawodowego

P. H. U. Adam Kubiak
ul. Dominikańska 3A

99-100 Łęczyca
tel.: 695 733 160 

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, znajomość 

topografii miasta
P. W. „SIDAKO” Sylwia Kotarska

ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel.: 607 525 785

Murarz-tynkarz, 
elektryk,elektronik

5 lat doświadczenia, wykształcenie 
min. zawodowe, uprawnienia do 

wykonywania zawodów elektryk i 
elektronik-świadectwo kwalifikacji E 

lub D
Państwowy Instytut Geologiczny-

Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel.: (22) 459 22 03

e-mail: sylwia.iwanczuk@pgi.gov.pl 
strona internetowa: www.pgi.gov.pl  

Miejsce wykonywania pracy: 
Leszcze k/Poznania

Specjalista ds. promocji 
projektu

Wykształcenie min. średnie, 
komunikatywność, prawo jazdy kat. B, 

dostęp do samochodu
Centrum Ekonomi Obywatelskiej

ul. Nad Dworcem 10/2
89-620 Chojnice
tel.: 662 097 569

e- mail: ceneko.chojnice@gmail.com 
Miejsce wykonywania pracy: 

powiat Łęczycki 

Technik monter
(monter turbin wiatrowych)

Wykształcenie technik mechanik 
o specjalności budowa maszyn, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 

podstawowym
VENTA 

Kosew 31
99-140 Świnice Warckie

CV należy wysyłać na adres e-mail: 
zkab@wp.pl 

Miejsce wykonywania pracy: UE

Specjalista ds. zaopatrzenia i 
logistyki

Wykształcenie min. średnie 
techniczne, mile widziane wyższe 

kierunkowe (logistyka). Umiejętność 
szukania dostawców, gotowość do 
podróży służbowych, prawo jazdy 

kat .B, minimum 1 rok doświadczenia 
(zaopatrzenie, logistyka), znajomość 

języka angielskiego-komunikatywna.
AMZ-BIS Sp. z o. o.

ul. Sklęczkowska 18
99-300 Kutno

E-mail: amz@amz.pl 

Szef kuchni
Wykształcenie średnie 

gastronomiczne, doświadczenie min. 
3 lata, aktualna książeczka sanitarna, 

kreatywność
Restauracja „TĘCZA” Gastro – Food

ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
Tel. 600 050 692

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

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, mile widziane doświadczenie 
zawodowe

Remonty24.net
Borek 6

99-100 Łęczyca
tel. 669 084 543

Specjalista ds. handlu i 
marketingu

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

doświadczenie w dziale sprzedaży/
marketingu, zdolności interpersonalne 

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

58-100 Świdnica
tel. 24 721 97 00 

Praca w Łęczycy

Oferty pracy – zamknięte:
Kierowca samochodu 

ciężarowego
Wykształcenie zawodowe, prawo jazd 
kat. C, uprawnienia –przewóz rzeczy, 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Technolog pracy szwalni
Wykształcenie wyższe bądź średnie 

kierunkowe
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Monter powierzchni 

zmywalnych
Wykształcenie min. podstawowe, 
orzeczenie o niepełnosprawności

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Giełda pracy organizowana w 
dniu 05.09.2013 r. o godz. 10:00 
w Klubie Pracy w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Łęczycy, pokój 
nr 19 dla osób z orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności na 
stanowiska:

Nadzorca
Wykształcenie średnie, umiejętność 
zarządzania zespołem ludzi, prawo 

jazdy kat. B, samochód osobowy
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętność sprzątania
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Oferty staży:
Lakiernik

Doświadczenie na stanowisku 
lakiernik, mile widziany kurs 

lakiernictwa
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik gospodarczy
Predyspozycje do pracy fizycznej

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pomoc nauczyciela
Wykształcenie wyższe pedagogiczne 

(pedagogika przedszkolna, 
oligofrenopedagogika)

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Referent
Wykształcenie średnie lub wyższe 

(ekonomiczne/administracyjne/
prawnicze/), umiejętność obsługi 

komputera, komunikatywność
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Spotkanie informacyjne z 
pracodawcą w dniu 26.08.2013 r. 
w godz. 09.30 do 11.30 w Klubie 
Pracy w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Łęczycy, pokój nr 19

Pakowacz
Zdolności manualne, książeczka do 

celów sanitarno - epidemiologicznych
„Partners” Sp z o.o

Warszawa
Al. Jerozolimskie 200

Miejsce wykonywania pracy: 
ul. Katarzynów 17

99-400 Łowicz
Pracodawca zapewnia bezpłatny 

dojazd do pracy.

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, doradza 
i wspomaga poszukujących pracy z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, 
którzy chcą pracować w innym kraju 
członkowskim oraz pracodawców, któ-
rzy chcą rekrutować pracowników z 
innych krajów członkowskich. Szcze-
gółowe 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 pro-
szone 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 

Zapraszamy dzieci 
od 2 do 4 lat 

do przedszkola 
w Bajkowym Świecie Zabaw

NISKIE CZESNE 250zł 
 od 8ºº do 16ºº

ul. Belwederska 69, 
tel.696-200-455

Sprzedam działkę  rolno-budow-
laną  2 16 ha Wąkc zew.Tel.5 14-
288-109

S p r z e d a m  n o w ą  ł u s k a r kę  d o 
bobu tel. 669-840-370

M a m  d o  z a o f e r o w a n i a  N o k ię 
5230i stan techniczny wzorowy 
navi działa idealnie głośniki za-
sięg Internet naprawdę bardzo 
funkcjonalny telefon :)) polecam 
i zachęcam do zakupu tel.603-
748-965

M a m  d o  s p r z e d a n i a  ł a d n ą  i 
niedrogą megan kę 1. 4 e z 9 6r.
oc i przegląd do 2014r..w aucie 
os ta t nio zos ta ł a w y mie nio na 
u s z c z e l k a  p o d  g ł o w ic a  n o w e 
świecę nowy olej wraz z filtrem 
silnic zek k rokow y c zujnik ten 
wody. stan techniczny oceniam 
na bdb blacha na dobr y więcej 
info. telefonicznie po godz. 16 
z a p r a s z a m  n a  j a z d ę  p r ó b n ą .
tel.516-953-503

Sp r zeda m -To r b a / Et ui na L u -
s t r z a n kę Cy f r o w ą . D e d y ka cja 
do aparatu:Lustrzanka;pasek na 
ramię. Ilość kieszeni-4; Rodzaj 
materiału-Nylon;Kolor-czarno-
grafitowy. tel.608-818-142

M a m  d o  s p r z e d a n i a  p r a s ę 
k o s t k u j ą c ą  Z-2 0 3 .  M a s z y n a 
jest w pe ł ni spraw na i zadba-
n a ,  n ie  m a  ż a d n yc h  u k r y t yc h 
wad i usterek . Jest gotowa do 
prac y i  z pew nością z adowoli 
p o t e n c j a l n e g o  n a b y w c ę .  P o -
s i a d a m  d o  n i e j  a p a r a t  i  i g ł y.  
W razie pytań proszę o kontakt 
telefoniczny 696-289-481

S p r z e d a m  k a w a l e r k ę  o  p o -
wierzchni 25.42 mkw. w Łęczycy 
ul. Dominikańska 15 w bloku czte-

ropiętrowym. Blok spółdzielczy 
ocieplony w bliskiej odległości 
od sklepów, banku, przychodni. 
Mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze.tel.722-240-542

Mam na sprzedanie mp3+głosnik 
s t a n  b d b  m p3  2 G B  w s z y s t ko 
spraw ne w 100% tel .7 25 -7 29 -
205

Sprzedam Opla Vectrę 1.6i benzyna 
+ gaz. 1992r, 290tys przebiegu. W 
zeszłym roku wymieniony rozrząd, 
świece, pr zewody zapłonowe, 
palec, kopułka, pompa hamulco-
wa, kompletne hamulce tył. Auto 
posiada 15 calowe felgi z oponami 
zimowymi 7mm. 3 lata temu zało-
żony nowy akumulator oraz butla 
od gazu w kole. Gaz i hak wbite w 
dowód.tel.665-204-492

Mam do zaoferowania kosiarkę 
spalinową ,silnik B&S 3,5 konia 
- KOSZ
- NAPĘD
- SZEROKOSC KOSZENIA 50 CM 
-CENTRALNA REGUJACJA WY-
SOKOSCI.W razie pytań proszę 
dzwonić 667-857-445

Posiadam bardzo ładną vectrę b 
bezwypadkową posiada ona gaz 
sekwencyjny jest po w ymianie 
tarcz i klocków linki ręcznego oraz 
tłumika końcowego auto czyste 
oraz zadbane tel.697-786-441

Sprzedam siewnik Amazone ad 
602 wraz z broną aktywną Red 
603-2. Stan bdb, 6m, realna wy-
dajność polowa to 40 ha/dobę.
tel.601-240-646

Mam do zaoferowania kombajn 
Claas Mercator 60, rocznik 1981. 
H e a d e r:3 , 2 0 m . + sie c z ka r n ia . 
Kombajn sprawny technicznie, 
gotowy do pracy. Proszę dzwo-
nić najlepiej wieczorem tel.531-
152-601

Sprzedam komodę „Biedermeier 
fornirowana orzechem europej-
skim, politurowana, wstawki z 
br zozowej c zec zot ki ,tel .  5 0 1-
032-686
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sport

Polfarmex Kutno wygrał przed 
własną publicznością z Księża-
kiem Łowicz. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 87:47. Był 
to pierwszy sparing rozegrany 
przez kutnowską drużynę.

Ekipę wzmocnili nowi zawod-
nicy: Garbacz, Pabian i Sikora oraz 
testowany obrońca z drużyny AZS 
Koszalin - Paweł Śpica.

Podopieczni Jarosława Krysiewi-
cza zdominowali przeciwnika od 
początku do końca spotkania, co 
przełożyło się na wysoką wygraną.

Mecz tradycyjnie został rozegra-
ny w hali sportowej SP Nr 9.

Polfarmex – Księżak 87:47 (25:13, 
21:9, 22:14, 19:11)

Polfarmex Kutno: H. Pabian 19(1), S. 
Rduch 12(2), S. Sikora 12(2), W. Glabas 
10, J. Garbacz 8 oraz J. Dłuski 9, K. Ja-
kóbczyk 6(2), P. Śpica 6, M. Poznański 0.

Zgierzanin Artur Świstek zwy-
ciężył w 60 edycji PARKRUN 
rozgrywanym w łódzkim parku 
im. J. Poniatowskiego.

Reprezentant klubu LKS i MKP 
Boruta Zgierz zaprezentował się 
rewelacyjnie pokonując ponad 
130 biegaczy i  ustanawiając 
swój nowy tegoroczny rekord 17 
minut i 46 sekund na dystansie 
5 km. Bieg PARKRUN jest spon-
sorowany przez firme “Adidas” 
odbywa się w każdą sobotę o 
godz: 9.00. Przypomnijmy, że dla 
zgierzanina był to 25 start w tym 
roku, gdzie 13 razy zwyciężał 
pobijając 4-krotnie własny wy-
nik. Postawa bramkarza Boruty 
Zgierz bardzo cieszy, gdyż tuż po 
biegu udał się on z czwartoligo-
wą Borutą Zgierz na inauguracje 
sezonu IV ligi do Piotrkowa Tryb.

Na rynku łódzkiej Manufaktury 
odbył się organizowany przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej turniej 
Pucharu Polski w piłce nożnej 
plażowej.

W zawodach udział wzięło 
dwanaście najlepszych drużyn 
beach soccerowych w kraju, 
wśród których był również ze-
spół Pro-Fart Głowno oraz Ga-
lactios Zgierz.

Wybór Łodzi jako organiza-
tora tej prestiżowej imprezy nie 
był przypadkowy. Miejscowy 
Grembach jest bowiem najbar-
dziej utytułowanym polskim 
klubem w tej dyscyplinie, a na 
swoim koncie posiada m.in. 4 
tytuły Mistrza Polski, 6 zdo-
bytych Pucharów Polski oraz 2 
Superpuchary Polski. Łodzianie 
są też szóstą drużyną Europy, 
po walce w tym sezonie we 
Włoszech w turnieju Euro Win-

ners Cup (odpowiednik UEFA 
Champions League). Ponadto 
ok ręg łódzk i  posiada wiele 
innych znakomitych klubów 
beach soccerowych, najwięcej 
jeżeli chodzi o województwa, 
bowiem na wysokim szczeblu 
krajowym grają jeszcze: Ga-
lactios Zgierz, K.P. Łódź oraz 
Pro-Fart Głowno. Reprezentan-
ci Głowna mają za sobą coraz 
większe sukcesy, a ostatnio byli 
bliscy wywalczenia awansu do 
najwyższej ligi beach soccero-
wej w Polsce.

W półf inałach rywalizac ja 
była bardzo zacięta. Mistrzowie 
Grembach musiel i się sporo 
n at r udzić  w wa lce  z  Ton ia 
Team Sosnowiec i dopiero po 
dogrywce zdołali awansować 
do najlepszej czwórki turnie-
ju. W półfinałach znaleźli się 
także: wicemistrz z poprzed-

niego sezonu Hemako Sztuto-
wo, czwarta drużyna ubiegło-
rocznego turnieju Copacabana 
Gdańsk oraz Sport Pub Rapid 
Lublin, który niespodziewanie 
wyel iminował t rzeci zespół 
sprzed roku Becpak Firtech 
Zdrowie Garwolin. Półfinały 
miały bardzo nieoczekiwany 
przebieg. Najpierw spotkały się 
dwie najlepsze drużyny w Pol-
sce, Grambach Łódź i Hemako 
Sztutowo. Mistrzowie Polski z 
Łodzi okazali się gorsi od ry-
wali i przegrali 3:5. W drugim 
niedzielnym półfinale wielka 
niespodzianka, bowiem Sport 
Pub Rapid Lublin el iminuje 
wyżej notowany zespół Copaca-
bana Gdańsk. W finale spotkały 
się zatem Hemako oraz Rapid. 
Puchar Polski powędrował do 
Lublina, co było sensacją tego-
rocznego turnieju.

Wysokie 
zwycięstwo 

Zgierzanin 
zwyciężył

Piłka plażowa na rynku Manufaktury

Kibice nowego MKS Górnik 1956 
Łęczyca nie mają łatwego życia. 
Borykają się z formalnościami 
niezbędnymi dla prawidłowego 
funkcjonowania klubu. Na wtor-
kowym zebraniu, które zgroma-
dziło 37 osób, podjęto pierwsze 
kluczowe decyzje niezbędne do 
zarejestrowania stowarzyszenia. 
Utworzono protokół zebrania, listę 
założycieli (min. 15 osób), uchwalo-
no założenie klubu i jego statut oraz 
wybrano komitet założycielski, w 
skład którego weszli: Krzysztof 
Pluskota, Kamil Michalak, Seba-
stian Miarka, Dariusz Karasiński 
i Artur Marczewski. Członków 
upoważniono do załatwiania 
wszelkich spraw związanych z 
działalnością klubu. Niestety do 

oficjalnej rejestracji stowarzyszenia 
jeszcze nie doszło. Chłopcy napo-
tkali na swojej drodze utrudnienia, 
którym z uporem maniaka się 
przeciwstawiają. Dostarczona do 
łęczyckiego starostwa dokumen-
tacja okazała się niewystarczająca. 
Przedstawicielom klubu wskazano, 
co należy poprawić, aby jak naj-
szybciej osiągnąć cel.

- Musimy poprawić m.in. statut. 
Jesteśmy młodzi i niedoświadczeni, 
nie znamy się na tym, uczymy się i 
nie poddajemy. Tu wszystko musi 
być zgodne z wytycznymi, przedsta-
wione na wydruku komputerowym, 
więc musimy przepisać dokumenty 
– mówi Kamil Michalak, członek 
komitetu założycielskiego. – Bardzo 
zależy nam na czasie.

Nowo utworzony klub ma wy-
startować w A klasie. Warunkiem 
jest jednak okazanie Łódzkiemu 
Związkowi Piłki Nożnej zaświad-
czenia o procesie rejestracji.

Tymczasem piłkarze i kibice 
przygotowują się do rozgrywek. 
Pierwszy sparing z Victorią Gra-
bów odbył się wczoraj, a już w so-
botę pierwszy mecz z Huraganem 
Swędów. 

Dzisiaj kibice spotykają się na 
walnym zgromadzeniu, aby wy-
brać zarząd i rzecznika prasowego. 
W najbliższych dniach czeka ich 
spotkanie z ŁZPN oraz władza-
mi miasta, które mają umożliwić 
przejęcie przez nowy klub majątku 
po starym. 

Tekst i fot. (kb)

Czy biurokracja zabije pasje?

W urzędzie miasta wybrano nazwę klubu – Górnik 1956

Odbył się już pierwszy trening zawodników



16 26 SIERPNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny reKlama


