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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Dodatkowa karetka pogotowia 
ma zostać przyznana Łęczycy 
z dniem 1 lipca br.  - Jestem po 
rozmowach z wojewodą Cheł-
mińską i jest wstępne przyrze-
czenie, że karetka typu P trafi 
do Łęczycy – mówi Grzegorz 
Anioł, dyrektor regionu Falck. 
- To efekt zabiegów nie tylko z 
naszej strony, ale też samorzą-
dów: powiatowego i miejskiego. 

Karetka ma stacjonować przy 
ul. Ozorkowskiej.  Przypomnij-
my, że w mieście (właśnie przy 
ul. Ozorkowskiej) stoi jedna 
karetka, druga jest w bazie w 
Piątku. Zapowiadana dodatkowa 
karetka to dobra informacja dla 
potrzebujących takiej pomocy. 
Obecnie na przyjazd karetki 
trzeba niekiedy czekać długo a w 
sytuacji zagrożenia życia każda 
minuta jest bardzo cenna. 

(stop)

Podczas obrad komisji wspól-
nej samorządowcy rozpatrywali 
ofertę firmy City Parking Group 
S.A. z Grudziądza odnoszącą się 
do planów miasta postawienia 
przy głównych ulicach parko-
matów. 

Paweł Kulesza, przewodni-
czący rady miasta, przedstawił 
radnym właśnie ofertę z Gru-
dziądza, ponieważ uważa, że 
jest najbardziej atrakcyjna. Z 
przesłanych do urzędu informa-
cji wynika, że firma proponuje 
dzierżawę regenerowanych par-
komatów na okres 12 miesięcy. W 
mieście ustawionych ma zostać 
sześć parkomatów – po dwa 
przed magistratem i w takiej 
samej liczbie przy al. Jana Pawła 
II (naprzeciw banku) oraz na 
pl. Kościuszki. Koszt dzierżawy 
jednego urządzenia wynieść ma 
720 zł netto na miesiąc. 

- City Parking Group zobowią-
zała się do bezpłatnej dostawy 
części i materiałów eksploata-
cyjnych, przeszkolenia pracow-
ników, doradztwa w zakresie 

uruchomienia Stre-
fy Płatnego Parko-
wania, wykonania 
fundamentów pod 
parkomaty a także 
ubezpieczenia par-
komatów – mówi 
Zenon Koperkie-
wicz, radny miej-
ski. - Nie jest jesz-
cze znana opłata 
u p r a w n i a j ą c a 
do parkowan ia 
(mówi się o 2 zł 
za godz. - przyp. 
aut .)  ora z  k to 
miałby zająć się 
sprawdza n iem 
tego, czy kierow-
cy wykupują bi-
lety. Moim zda-
niem do takiej 
pracy powinni 
zostać skierowa-
ni bezrobotni. 

Te m a t  p a r -
kom atów po -
wrócić ma na 
najbliższej sesji 
miejskiej. 

(stop)

Karetka w lipcu Parkomaty z Grudziądza?
W Łęczycy jedna 
karetka S stoi przy 
ul. Ozorkowskiej. 
Od lipca dojść ma 
kolejna, typu P

Tomasz Olczyk, komendant 
SM, nie krył zaskoczenia, gdy w 
ubiegłym tygodniu odebrał telefon 
od jednego z działkowców znad 
miejskiego zalewu o setkach ho-
dowlanych szczurów 
biegających wśród 
żywopłotów. Na 
miejscu okazało się, 
że szczurów było 
znacznie mniej. I 
tak jednak wyła-
pano pół wiader-
ka tych gryzoni. 

- Na po-
czątku 
my-

ślałem, że ktoś robi sobie głupi 
żart. Bo skąd na działkach wzięła 
się tak duża liczba szczurów domo-
wych? Jednak w trakcie rozmowy 
zdałem sobie sprawę, że faktycznie 
rozmówca informuje nas o rzeczy-
wistym problemie. Pojechaliśmy 
na działki. Przecierałem oczy ze 

zdumienia. W pobliżu jedne-
go z żywopłotów roiło się 
od szczurów. Wyłapanych 
zostało ponad 50 gryzoni. 

Mam nadzieję, że wyła-
pane zostały wszystkie 
szczury – mówi Tomasz 

Olczyk. 
Skąd na działkach wzięły 

się szczury hodowlane? 
Działkowicz powie-

dział strażnikom 
miejskim, że kilka 
szczurów zo-

stało przed 
z i m ą 
p o d -

r z u -

c o nyc h  n a 
działki. Dość 
szybko ich 
liczba wzro-
sła. Szczury 
szybko się roz-
mnażają. Warto 
dodać, że w jednym 

miocie może znaleźć się 
nawet kilkanaście szczurów. 

Strażnicy z wiaderkiem 
szczurów pojechali do jednego z 
miejscowych sklepów zoologicz-
nych. Właściciel nie był zaintere-
sowany takim towarem. 

- Zadzwoniliśmy więc do hur-
towni zoologicznej w Łodzi, która 
wzięła szczury – mówi komendant 
Olczyk. 

(stop)

Wiadro szczurów znad zalewu
ŁĘCZYCA
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Mieszka samotnie, choć ma 
rodzinę. Nie przypuszczała, że 
spotka ją taki los. Pyta dlaczego 
i nie znajduje odpowiedzi. Coraz 
częściej mówi o śmierci. 

54-letnia H. Matczak, w skrom-
nym domku w Kozubach, nie 
może pogodzić się z tym, że córki 
wcale nie interesują się jej życiem. 

- Nigdy bym nie przypuszcza-
ła, że spotka mnie coś takiego. 
Wychowałam je, a teraz zo-

stałam sama. Na pewno 

cieszyłyby się z mojej śmierci, bo 
jestem dla nich jedynie ciężarem 
– słyszymy od zapłakanej pani 
Haliny.

Skąd aż tak krytyczne słowa 
pod kątem córek? Czy faktycznie 
matka została bez żadnej opieki?

- Jestem schorowana. Mam cu-
krzycę, nadciśnienie, chore serce. 
Do tego doszły ostatnio problemy 
ginekologiczne. Córki wcale nie 
interesują się moim losem. Nie-
dawno prosiłam córkę, aby wyku-
piła mi lekarstwa. Nie zrobiła tego 
– mówi Halina Mieczak. 

Zadzwoniliśmy do Marii K. 
(na zwisko do 
wiadomości re-
dakcji), jednej z 
córek pani Haliny. 
Rozmawialiśmy 
z nią przez kilka 
minut o sytuacji ro-
dzinnej. Na koniec 
rozmowy usłysze-
liśmy jednak, że nie 
ma zgody córki na 
publikację jej słów 
w artykule. 

 140 ZŁOTYCH 
NA MIESIĄC

Halina Mieczak 
– choć trudno w 
to uwierzyć – musi 
przeżyć za niecałe 140 
złotych miesięcznie. 
Niedawno GOPS w 
Łęczycy przyznał jej 
zasiłek wynoszący 
dokładnie 129,95 zł. 
Pani Halina otrzymuje 

również skromne pieniądze z 
dzierżawy ziemi. 

Warto dodać, że H. Mieczak jest 
osobą samotnie gospodarującą o 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, zarejestrowaną w 
Powiatowym Urzędzie Pracy, bez 
prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych. Nie podlega też ubezpiecze-
niu społecznemu rolników i nie 
nabyła uprawnień do świadczenia 
rentowego.

Dlaczego ośrodek pomocy przy-
znał tak mały zasiłek?

- Tego nie wiem i dlatego od-
wołałam się od tej decyzji do SKO 
– słyszymy. - Ale SKO niestety 
utrzymało decyzję GOPS w spra-
wie zasiłku.

W decyzji Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego możemy 
m.in. przeczytać:

„Obliczając dochód z gospo-
darstwa rolnego dla 1/3 gospo-
darstwa rolnego o pow. 4,9445 
ha, którego właścicielką jest 
skarżąca, należało przyjąć pow. 
1,6482 ha przeliczeniowych, a z 
1 ha przeliczeniowego dochód 
miesięczny wynosi 250 zł. W 
efekcie miesięczny dochód 
p. Haliny Mieczko z 1/3 go-
spodarstwa rolnego wyniósł 
412,05 zł. Ponieważ pani Hali-
na Mieczko jest osobą samotnie 
gospodarującą – zasiłek stały 
ustala się w wysokości różnicy 
między kryterium dochodo-
wym osoby samotnie gospo-
darującej (542 zł) a dochodem 
tej osoby (412,05 zł). Stronie od-
wołującej się przysługuje więc 

zasiłek w wysokości 129,95 zł 
miesięcznie”.

- Te przepisy są bezduszne. 
Nie gospodaruję na tej ziemi a 
oni podjęli decyzję, jakbym ją 
uprawiała. Otrzymuję z dzier-

żawy od zięcia 700 zł na rok. 
Sprzedałabym swoją część ziemi, 
ale nie mogę, bo córki zabrały mi 
dokumenty w których figuruję 
jako współwłaścicielka. 

(stop)

RODZINNY 
DRAMAT

Czy córki chcą mojej śmierci - pyta Halina Mieczak

GM. ŁĘCZYCA

Halina Mieczak ma 
cukrzycę, nadciśnienie, 
chore serce. Codziennie 
przyjmuje masę leków. 
Twierdzi, że nie nadaje się 
już do pracy

Lodówka jest prawie pusta

Pani Halina 
powiedziała nam, że zupę gotuje na cały tydzień
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TYNK LECI NA GŁOWY. KIEDY REMONT?

5,5x1,7 CN5.indd   1 17/1/13   13:33 

Zapraszamy do nowo otwartej placówki – Banku Zachodniego BZ WBK, przy ul. Ozorkowskiej 25 w Łęczycy (obok marketu Netto). 
Oferujemy: konta osobiste i firmowe, kredyty, karty kredytowe, lokaty 

niskie prowizje od opłat: już od 1,50 zł dla posiadaczy rachunku rozliczeniowego BZ WBK, 3.50 zł – ZUS, US, KRUS
Godziny otwarcia: pon. - pt.: godz. 900 – 1700  |  tel. 24 25 38 029

GM. ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Trzeba naprawdę uważać 

lub liczyć na szczęście idąc 
do szpitala, aby na głowę nie 
spadł nam tynk z niszczeją-
cej elewacji starej portierni. 
Elewacja sypie się tuż nad 
wejściem. Niektórzy wiedzą 
o tym niebezpieczeństwie i 
omijają portiernię. Korzysta-
ją z drogi przeznaczonej dla 
samochodów i przecho-
dzą obok szlabanu.

- To naprawdę nie 
jest w porządku, że 
narażeni jesteśmy na 
takie ryzyko, gdy 
idziemy do ZOZ
-u. Nie chodzi 
tylko o kwestie 
bezpieczeń-
stwa, ale też 
o to, że to 
w s t y d . 
N i e 
r oz u-

miem dlaczego dyrekcja od 
tylu lat nie przeprowadza 
remontu tej portierni – mówi 
Iwona Kotliń-
sk a ,  k tórą 
spotkaliśmy 
przed szpi-
talem. 

-  Prze-
c h o d z ą c 
p r z e z 
portiernię 

można trafić wprost na od-
dział chirurgiczny – dodaje 
z sarkazmem inny mieszka-
niec odwiedzający chorego 
w szpitalu.

Ochroniarze z portierni 
zapewniają, że tynk nie 
spadł na żadną osobę. Od-
padł z elewacji w chwili, 
gdy na szczęście nikt nie 
przechodził głównym 
wejściem. 

Wojciech Wodziński, 
zastępca dyrektora ds. ad-

ministracyjno-eksploata-
cyjnych, potwier-

dza, że portiernia 
jeszcze nigdy 
nie była remon-
towana. 

- Planuje-
my w tym 
r o k u 
p r z e -
p r o -
wadzić 
remont 
portier-
ni – sły-
szymy. - 

Wstępnie 
oceniamy 

koszt y na 
ok. 50 tys. zł. 

Oczywiście na-

prawiona zostanie elewacja, 
dach, będzie też docieplenie 
budynku. Jeżeli nie uda się 
zaoszczędzić pieniędzy na 
generalny remont, to na 
pewno zabezpieczymy ele-
wację, by tynk nie odpadał. 

Dyrektor powiedział nam, 
że jak do tej pory nikt z 
odwiedzających szpital nie 
zwrócił mu uwagi na kata-
strofalny stan techniczny 
portierni. 

(stop) 

Jeszcze przez kilka 
dni mieszkańcy wsi 
Kozuby mogą liczyć się z 
problemami związanym 
z przesyłem prądu. 
Przerwy w jego dostawie 
to efekt trwających prac. 
Wymieniane są słupy 
energetyczne a także 
kilkaset metrów linii 
średniego napięcia. O 
przerwach w przesyle prądu 
mieszkańcy informowani 
są wcześniej. Kierowcy 
przejeżdżający przez Kozuby 
muszą uważać na drodze z 
powodu ekip remontowych i 
ciężkiego sprzętu. 

(stop)

Prąd z 
przerwamiNiebezpiecznie w 

drodze do szpitala
Nad głównym 
wejściem portierni 
odpada tynk

Wojciech Wodziński mówi 
o planowanym remoncie 
elewacji portierni

reklama
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Lokal socjalny w centrum 
miasteczka to mała klit-
ka w której ustawiony 
jest prymitywny piecyk 
grzewczy na opał. Piotr 
Świątczak otrzymał po-
mieszczenie socjalne od 
gminy tuż przed świętami 
wielkanocnymi. Wprowa-
dził się do lokalu w piątek. 
W ponie-
działek 
rano 
już 

nie żył. Najbliżsi sąsiedzi powie-
dzieli nam, że czuli krótko przed 
tragedią swąd wydobywający się z 
lokalu socjalnego. Szybko rozeszła 
się wieść o tym, że pan Piotr zacza-
dził się w swoim długo oczekiwa-
nym mieszkanku. Władze gminy 
są zaskoczone komentarzami o 
rzekomym zaczadzeniu lokatora. 

MIESZKAŃCY DOBRZE 
ZNALI PANA PIOTRA. 
MÓWILI O NIM PAULIN.

- To przez jego długą brodę. Wy-
glądał jak zakonnik – słyszymy od 
Stanisława Bauera. - To pech, że trafił 
do tego lokalu. Poprzedni lokator 
też zmarł tragicznie. Wpadł pod 
samochód. Mówi się o tym, że Piotr 
w tym mieszkanku się zaczadził. 

Duża kamienica z tyłu której 

znajduje się lokal 
socjalny nie wy-
różnia się niczym 
szczególnym na 
tle innych budyn-
ków. Dopiero z 
bl i ska,  na po-
dwórku, można 
odnieść wrażenie, 

że lokal socjalny 
jest dość przygnę-

b i a j ą c y m 
m i e j -

s c e m . 
Kl it-

k a 
n a 

parterze ma zaledwie osiem me-
trów kwadratowych. 

Brudne okna, szara elewacja. O 
zagadkową śmierć pytamy najbliżej 
mieszkających lokatorów. 

- Widziałam jak się wprowadzał 
do tego lokalu. Był szczęśliwy, 
że w końcu będzie miał własny 
kąt – mówi Wanda Goszczyńska, 
lokatorka pobliskiej kamienicy. - 

Słyszałam o tym, że podobno pan 
Piotr się zaczadził. Sama nie wiem, 
co o tym myśleć. Zdania są wśród 
mieszkańców podzielone. Niektó-
rzy mówią, że lokator mieszkania 
miał zawał. To był schorowany 
człowiek. 
NAJPIERW BYŁ BAŁAGAN, 
PÓŹNIEJ PAULIN

Przed Piotrem Świątczakiem w 

lokalu so-
cjalnym 
mieszkał 
lokator, 
który w 
G r a b o -
wie zwa-
ny  b ył 
Bałaga-
nem. Ta 
ksywka 
nie była 
p r z y -
p a d -
k o w a . 
Bałagan 
faktycznie 
w p r owad z a ł 
sporo zamieszania.

- Miał szalone pomysły – mówi 
Stanisław Bauer. - Wchodził na 
przykład na wieżę przy naszym 
stadionie. Innym razem biegał pra-
wie nagi po drodze. Był nagrywany 
i filmiki z jego udziałem puszczane 
były w internecie. Skończył tragicz-
nie. Wpadł pod samochód. 

Po Bałaganie w lokalu socjalnym 
zamieszkał Paulin. Jego śmierć to 
zagadka nawet dla władz Grabowa.

- Nie znam szczegółów związa-
nych ze zgonem pana Piotra – mówi 
wójt Ryszard Kostrzewski. - Ludzie 
komentują tą śmierć, ale przecież nie 
można opierać się na plotkach. Z mojej 
wiedzy wynika, że Piotr Świątczak 
nie zaczadził się w lokalu socjalnym. 

Wójt Grabowa powiedział, aby w 
tej sprawie zadzwonić do dyrektora 
Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Tak zrobiliśmy.

- Przewody kominowy na pewno 
były czyszczone – zapewnia Wło-

dzimierz Ryszkiewicz, dyrektor 
ZGKiM. 

Zadzwoniliśmy też do pogotowia, 
aby dowiedzieć się jaka była przy-
czyna śmierci Piotra Świątczaka. 

- Nie mogę podać takiej informa-
cji. Nie jest pan z rodziny tej osoby – 
poinformował nas Grzegorz Anioł, 
dyrektor regionu z firmy Falck. 

Kolejny krok. Wykręcamy numer 
telefonu do prokuratury. Wiadomo 
przecież, że jeśli śmierć nastąpiła z 
innych niż naturalnych przyczyn, to 
prokuratura o takim zgonie powin-
na zostać poinformowana. 

- Nie mamy informacji, żeby do 
śmierci Piotra Świątczaka przyczy-
niły się osoby trzecie – mówi proku-
rator Monika Piłat. - Jeżeli chodzi o 
rzekome zatrucie tlenkiem węgla, to 
mogę jedynie powiedzieć, że lekarz 
wypisujący informacje potrzebne do 
aktu zgonu, nie informował proku-
ratury o zatruciu czadem lokatora 
socjalnego mieszkania. 

(stop)

Mówili o nim Paulin. 

Czy zaczadził się w lokalu 
socjalnym?

GRABÓW

Lokal socjalny mieści się na parterze. Ma zaledwie osiem metrów kwadratowych. W środku ustawiony jest prymitywny piecyk na opał. 

Komin sąsiada był 
czyszczony. Nie 
widziałam natomiast 

kominiarzy przy 
kominie lokalu 
socjalnego – 
usłyszeliśmy od pani 

Wandy

Wanda Goszczyńska powiedziała nam, że nie wie co 

ma myśleć o śmierci ostatniego lokatora mieszkania 

socjalnego. - Niektórzy mówią, że miał zawał – 

słyszymy. - Choć z drugiej strony sama widziałam jak 

z tego lokalu buchały kłęby dymu. Piotr Świątczak na 

pewno palił w tym piecyku.

Nie można wyciągać 

zbyt daleko idących 

wniosków na podstawie 

tego, co mówią ludzie. 

Z moich informacji 
wynika, że lokal socjalny 

był przygotowany na 

przyjęcie kolejnego 

lokatora a przewody 

kominowe są tam 
systematycznie 
czyszczone – mówi wójt 

Ryszard Kostrzewski
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ROLNICY NIE MOGĄ SIĘ DOGADAĆ

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

W Gawronach od lat trwa walka 
o asfalt do wyłożenia na jednej 
z gruntowych dróg. Inwestycja 
mogłaby zostać zrealizowana już 
dawno temu, jednak wciąż o takim 
pomyśle nie chcą słyszeć niektórzy 
gospodarze. Sławomir Stegliń-

ski bezskutecznie przekonuje 
sąsiadów do niezbędnego remontu 
drogi. Ma nadzieję, że poprze go 
urząd gminy.

- W tym roku asfalt będzie poło-
żony, ale niestety na innej drodze 
w naszej gminie. Tam była zgoda 
rolników. Nie mogę zrozumieć, 
dlaczego takiej jedności nie ma tu-

taj – zastanawia się pan Sławomir. 
Droga, która od lat czeka na as-

falt, ma niecały kilometr. Dlaczego 
niektórzy rolnicy nie chcą, aby na 
drodze pojawił się asfalt?

- Chodzi o to, że drogę trzeba by 
poszerzyć – mówi 
Sł awom i r 
Stegliński. 

- Dlatego niektórzy 
nie zgadzają się na 
to, bo stracą część 
ziemi przylegającej 

do drogi. 
 Łukasz 

Jóźwiak jest nie-
licznym gospoda-
rzem, który zgadza się 
na położenie asfaltu. 

- Przecież to dla nas 
wszystkich będzie ko-
rzystne. Teraz w czasie roztopów 
w niektórych miejscach tworzy się 
błoto. Latem jest kurz. Najgorsze 
jest to, że niektórzy rolnicy traktują 
drogę jak własne pole. Wiele razy 
droga została zaorana, w ogóle nie 
można było wtedy przejechać – sły-
szymy od pana Łukasza.

Ci, którzy domagają się asfaltu, 
czekają na interwencje władz 
gminnych. 

- 
W tej 

sprawie 
niestety 
niewie-
le mogę 

z r o b i ć . 
Przecież 
nie mogę 

nakłonić 
kogoś siłą 
do inwe-

stycji – mówi wójt Andrzej Wdo-
wiak. - Rozmawiałem z przeciw-
nikami położenia asfaltu, ale 
moje argumenty są przekreśla-
ne. Nie wiem, co więcej można 
zrobić. Wydaję mi się, że naj-
lepszym rozwiązaniem jest po 
prostu porozumienie lokalnej 
społeczności. 

(stop)

Antoni Kuczkowski wreszcie 
otrzymał od miasta propozy-
cję lokalu socjalnego. Chciał 

pokazać mieszkanko 
dziennikarzowi, bo 
od samego początku 
miał wątpliwości co 
do standardu tego 
lokalu. Dziennikarz 
do mieszkania wejść 
jednak nie mógł. 

Na miejscu admi-
nistrator budynku z 
PGKiM dzwonił do 
urzędu, aby zapy-
tać czy dziennikarz 
może zobaczyć lokal 
socjalny.

-  Nie  m a t a k iego 
pozwolenia – usłysze-
liśmy.

- To dziwne – kwituje 
pan Antoni. - Chcia-
łem tylko pokazać w 
gazecie,  jak ie lokale 
funduje ludziom mia-
sto. Lokal socjalny przy 
ul. Belwederskiej jest tak 
mały, że praktycznie mogę 
dotknąć rękami przeciwle-
głych ścian. Wniosek z tego 
zakazu jest taki, że miasto 

wstydzi się takich mieszkań. 
Pomimo krytycznej oceny 

m ie sz k a n ia  prz ez  A. 
Kuczkowskiego, lokal 

socjalny pusty dłu-
go raczej stał nie 
będzie. Lokatorka 
tego budynku jest 
za i nteresowa na 
lokalem. I można 
się spodziewać, 
że  skorz yst a  z 
o d mow y  p a n a 
Antoniego. 

(stop)

Przedsiębiorca Wiktor Stelma-
szewski zdecydował się sprze-
dać budynek pod planowaną 
inwestycję. Twierdzi, że zrobił 
tak z powodu powiatowego in-
spektora nadzoru budowlanego, 
który nie pozwala na odbiór 
nieruchomości.

- Sprawy sądowe z łęczyckim 
inspektoratem trwają już długo. 
W budynku nie mogę rozpocząć 
inwestycji. Mam duże straty finan-
sowe. Stąd decyzja o sprzedaży 
– słyszymy od pana Wiktora. Do-
wiedzieliśmy się, że sprawa o od-

biór techniczny budynku trafiła do 
Sądu Najwyższego w Warszawie. 
Przedsiębiorca jest przekonany, że 
nowy właściciel nieruchomości nie 
będzie miał takich problemów z 
inspektorem budowlanym.

(stop)

Zrujnowali mnie...Ściśle tajne mieszkania komunalne

Administrator 
dzwoni do 
magistratu 

i pyta, czy 
dziennikarz może zobaczyć mieszkanieA. Kuczkowski pokazuje 

administratorowi propozycję 
przydziału lokalu socjalnego

Brak porozumienia, 
brak asfaltu Sławomir Stegliński do 

urzędu gminy w Łęczycy 

wysłał już wiele pism 

dot. gruntowej drogi

Walka o drogę asfaltową trwa już kilka lat. Zwolennicy asfaltu bezskutecznie starają się przekonać sąsiadów do inwestycji

Z ostatniej chwili: 
Zmiany w Łęczycance
Jerzy Sasinowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. Rada Nadzorcza jednogłośnie 
przyjęła rezygnację. Były wiceprezes nie podał powodów swojej decyzji.  
Przypomnijmy, że zastępcą prezesa Łęczycanki (Romana Mioduchow-
skiego) jest jeszcze Konstancja Chodorowska. Na razie nie wiadomo, czy 
będą wybory  drugiego wiceprezesa.

(stop)
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ WÓJTA

Szanowni Mieszkańcy! 
Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. 
U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami). Ustawa 
ta nałożyła na wójtów, burmistrzów, prezydentów nowe 
obowiązki w zakresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. 

W związku z powyższym zawiada-
mia się, iż na terenie Gminy Daszyna 
znajdują się dwa typy nieruchomości: 
• Nieruchomości zamieszkałe przez miesz-
kańców; 
• Nieruchomości niezamieszkałe tj. lokale 
użytkowe, w tym: zakłady pracy, szkoły, in-
stytucje kultury, oświaty itp. 

Obowiązkiem każdego właściciela, współ-
właściciela, użytkownika wieczystego, 
zarządcy nieruchomości, najemcy, dzier-
żawcy jest złożenie deklaracji o liczbie 
osób zamieszkujących daną nierucho-
mość i tak: 
• W budynkach jednorodzinnych (właściciele, 
współwłaściciele, użytkownicy) składają dekla-
rację do Urzędu Gminy Daszyna; 
• We wspólnotach deklarację składa zarządca nieru-
chomości, jedną zbiorczą deklarację dla całego budynku; 
• Najemcy lokali w budynkach niebędących wspólnotą skła-
dają deklarację do właściciela; 
• Właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych składają 
deklarację do Urzędu Gminy Daszyna

Deklaracja w formie elektronicznej jest dostępna w pliku do 
pobrania (www.daszyna.bip.cc), natomiast w formie papie-
rowej w Urzędzie Gminy Daszyna (pokój nr 15). 
Złożona deklaracja będzie podstawą do obliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku powstania na danej nieruchomości obowiązku 
uiszczania opłaty lub jakichkolwiek zmian mających wpływ na 
wysokość opłaty, fakt taki należy zgłosić do Urzędu Gminy 

Daszyna w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku lub 
zmiany, wypełniając nową deklarację.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości 
osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty 

za gospodaro-
wanie odpadami 
komunalnymi wy-
nosi: 
a)  3,50 zł za osobę za odpady zbierane 

selektywnie, 
b)  7,00 zł za osobę za odpady zbierane nie-

selektywnie. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne – podstawę ustalenia wysokości 
należnej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanych pojemni-
ków i stawki za pojemnik ustalonej w uchwale.

Stawki za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpa-
dów zbieranych nieselektywnie:
• o pojemności 120 l – 18 zł
• o pojemności 240 l – 36 zł
• o pojemności 1100 l – 180 zł
•  o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł za każdy litr po-

jemności

Stawki za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpa-
dów zbieranych selektywnie:

• o pojemności 120 l – 12 zł
• o pojemności 240 l – 24 zł
• o pojemności 1100 l – 120 zł
• o pojemności powyżej 1100 l – w wy-
sokości 0,07 zł za każdy litr pojemności

Powyższe stawki mogą ulec zmianie po 
rozstrzygnięciu przez Gminę Daszyna 
przetargu na firmę, która będzie świadczy-
ła usługi na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 

Terminy płatności
Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wnoszona będzie 
bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy 
miesiące kalendarzowe, w terminach:
• za I kwartał do 15 kwietnia danego roku
• za II kwartał do 15 lipca danego roku

•  za III kwartał do 15 października danego 
roku
•  za VI kwartał do 15 stycznia następ-

nego roku.
Pierwszą opłatę uiszcza się w terminie 

do 15 października 2013 r i obejmuje ona 
okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na 
rachunek bankowy gminy lub w kasie urzędu.

Szczegółowe informacje w sprawie nowego systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać 
pod nr tel. 24 389-04-06.

Po zimowej przerwie kontynuowane 
są prace remontowe zabytkowego 
dworku. Brygadzista Dominik Łuczak 
mówi z uśmiechem, że żaden skarb 
nie został wykopany. - Gdy rozpo-
czynaliśmy roboty, to od okolicznych 
mieszkańców słyszeliśmy, że możemy 
natrafić na jakiś skarb. Niestety, nic nie 
znaleźliśmy – mówi brygadzista. - A 
tak na poważnie, to remont powinni-
śmy zakończyć pod koniec wakacji. W 
części drewnianej wymieniliśmy stare 
deski. Od strony urzędu gminy po-
wstała murowana dobudówka. Warto 
przypomnieć, że w dworku przed II 
wojną światową mieszkał dziedzic a 
w czasie okupacji wprowadziła się tu 
bogata niemiecka rodzina. 

(stop)

Skarbu nie 
znaleźli
DASZYNA

DASZYNA

Brygadzista Dominik Łuczak 
powiedział nam, że remont 
odbywa się zgodnie z 
harmonogramem

Zdezorientowani ludzie przy-
chodzą do urzędu i pytają o nowe 
zasady związane z gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi. 
Pomimo wielu spotkań z sołtysami 
i organizacji zebrań informacyjnych 
wciąż jest wiele pytań o zmiany, 
które nastąpić mają z dniem 1 lipca. 

Adam Snowacki, administrator 
pięciu budynków w Korytach, 
przyszedł kilka dni temu do urzędu 
spotkać się z wójtem i porozmawiać 
o nowej ustawie śmieciowej. 

- Lokatorzy tak do końca nie 
wiedzą, jakie będą zmiany. Pytają 
o formy płatności, ale też o to, kto 
teraz będzie zajmował się wywóz-
ką śmieci, jak to będzie wszystko 
zorganizowane. Zastanawiają się 
nad segregacją odpadów, ale też 
mają wiele wątpliwości. W jaki 
sposób ta segregacja będzie spraw-
dzana? Pytania można by mnożyć. 
Dlatego przyjechałem do wójta po 
wskazówki. Wkrótce mam zamiar 
spotkać się z lokatorami i przekazać 
im niezbędne informacje – mówi A. 
Snowacki. 

Wójt Zbigniew Wojtera rozumie 
mieszkańców, którzy wciąż nie 
mogą połapać się w planowanych 
zmianach w gospodarce odpadami. 

- Konkretna informacja w tej 

sprawie wciąż jest przekazywana 
ludziom i nadal będziemy to robić. 
Urząd jest otwarty dla każdego. 
Wytypowani urzędnicy na pewno 
będą pomocni w rozmowach z 
mieszkańcami, którzy mają pytania 
dotyczące gospodarki odpada-

mi. Organizujemy też spotkania 
informacyjne w terenie – mówi 
wójt. - Ważne, aby w odpowiednim 
terminie wypowiedzieć umowę z 
firmą, która zajmuje się wywózką 
nieczystości. Już niedługo do prze-
targu staną firmy zainteresowane 

takimi usługami, m.in. z Krośnie-
wic, Kutna i Łęczycy. Zrobimy 
wszystko, aby nasi mieszkańcy 
mieli jak najmniej wątpliwości w 
związku ze zmianami, które mają 
nastąpić od 1 lipca.

(stop) 

Co z tymi śmieciami?

Wójt Wojtera mówi o zmianach 
związanych z nowymi zasadami 
gospodarowania odpadami, 
które nastąpią od lipca

ogłoszenie
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Pięknie być człowiekiem – czyli młodzi recytatorzy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Łęczycy przeprowadziła eliminacje rejonowe 
XXXV Konkursu Recytatorskiego dla dzieci 
i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie 
być człowiekiem”. Wzięło w nim udział 60 
uczestników z 20 szkół powiatu łęczyckiego. 
Nagrodzono 23 osoby w trzech grupach 
wiekowych

W grupie uczniów klas I – III szkół 
podstawowych przyznano nagrody:
I miejsce: Aleksandra Śmiechowska - SP w Siedlcu
II miejsce: Anna Leszczak - SP w Czernikowie
III miejsce: Martyna Kubiak - SP w Czernikowie

Wyróżnienia: Aleksandra Banasiak - SP w Sługach, 
Karolina Kowalska - SP w Witoni, Zuzanna Krawczyk 
- SP w Błoniu, Igor Wojtera - SP w Witoni, Jan 
Zaborowski - SP w Topoli Królewskiej

W grupie uczniów klas IV – VI szkół 
podstawowych przyznano nagrody:
I miejsce:– Klaudia Barylska - SP w Piątku
II miejsce: Joanna Chwiałkowska- SP w 
Wilczkowicach
III miejsce: Karolina Trzeciak - SP w Piątku

Wyróżnienia: Natalia Drzewiecka - SP w Topoli 
Królewskiej, Adam Olejniczak - SP w Witoni, 
Weronika Grodzka – SP nr 3 w Łęczycy, Michalina 
Grzelak - SP w Sługach, Julia Jarosik - SP w Górze 
św. Małgorzaty, Julia Kaczmarkiewicz - SP w 
Świnicach Warckich, Julia Sobczak – SP nr 4 w 
Łęczycy

W grupie uczniów Gimnazjum przyznano 
nagrody:
I miejsce: Jakub Kuś – Gimnazjum w Witoni
II miejsce: Paulina Domagała – Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej
III miejsce: Agnieszka Walczak – Gimnazjum w 
Topoli Królewskiej

Wyróżnienia: Kamila Banasiak – Gimnazjum 
w Topoli Królewskiej, Paulina Granosik – Gimnazjum 
w Topoli Królewskiej

Do udziału w finale konkursu, który odbędzie 
się 18 maja 2013 r. w Książnicy Płockiej 
wytypowanych zostało sześcioro uczestników:
W I grupie wiekowej: Aleksandra Śmiechowska, 
Anna Leszczak
W II grupie wiekowej: Klaudia Barylska, Joanna 
Chwiałkowska 
W III grupie wiekowej: Jakub Kuś, Paulina Domagała 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 30: Głodny kija się nie boi.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Postanowił chłop kupić swojej 
babie biustonosz. Sprzedaw-
czyni pyta:
- A jaki rozmiar? Może jak 
pomarańcza, albo jabłko, albo 
jajko?
- Tak, tak! - odpowiada chłop. - 
Jak jako sadzone...

* * *
Blondynka, która słabo zna się na telefonach komórko-
wych dzwoni do znajomego:
- Cześć Kasia – odbiera znajomy dziewczyny
- A skąd wiesz, że to ja – pyta blondynka
- No przecież widzę – odpowiada chłopak
- O Jezu, a ja nieubrana jestem

* * *
Żona kolejny raz z powodu jakiegoś drobiazgu wszczęła 
awanturę. Doprowadzony do ostateczności mąż mówi:
- Noo, teraz powiem ci całą prawdę. Dziesięć lat temu na 
ulicy gwizdałem na taksówkę, a nie na twój widok

* * *
Przychodzi mama Jasia do pośredniaka, żeby synowi 
robotę załatwić
- Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś pracy, bo pije chłopak 
i pije...
- A co Jasiu potrafi?
- Murować umie, podstawówkę skończył
- A, to mamy: murarz, 4000 zł na rękę
- Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały czas będzie chodził 
pijany, jak tyle pieniędzy zarobi. A za mniej coś nie ma?
- No jest jeszcze pomocnik murarza, 3000 zł na rękę
- Ale 3000? To przecież będzie pił i pił. A tak za 600-700 
zł to coś by się nie znalazło?
- Hmm... to by Jasio musiał studia skończyć

* * *
Szalupa ratunkowa, sam środek oceanu
- A więc panie bosmanie jedyny sposób określania stron 
świata bez pomocy kompasu jaki pan zna, to ten z mchem 
na północnej stronie drzew?

KURCZAK W CIEŚCIE
Składniki:  
• 0,5 kg filetów z kurczaka 
• mąka pszenna 
• woda 
• 1 l oleju 
• 1 jajko 
• mleko 
Marynata: 
• sól, pieprz 
• kolendra 
• rozmaryn 
• papryka słodka i ostra 
• oregano 
• soda oczyszczona 
• czosnek w proszku 
• curry 
• majeranek 

Zaczynamy od zamarynowania na min. 2 godz. 
kurczaka. Uprzednio kroimy go w paski. W mi-
seczce robimy mieszankę przypraw. Po jednej 
płaskiej łyżeczce: majeranku, curry, czosnku w 
proszku, sody oczyszczonej, oregano, papryki 
słodkiej, rozmarynu, kolendry, soli, pieprzu oraz 
szczyptę ostrej papryki. Do takiej mieszanki 

dodajemy kawałki filetów z kurczaka. W kubki 
robimy ,,klej”: wrzucamy doń 1 jajko, dole-
wamy trochę mleka i dosypujemy tyle mąki, 
aby powstała gęsta maź. Następnie wlewamy 
tą masę do kurczaka. Dokładnie mieszamy i 
odstawiamy na 2 godz.
Potem zaczynamy robić nasz taśmociąg 
produkcyjny. Zatem ustawiamy wpierw mi-
skę z kurczakiem, potem miseczkę z mąką 
i garnuszek z zimną wodą. Przystępujemy 
do manufaktury. Pojedyncze paski kurczaka 
maczamy wpierw w mące, potem w wodzie 
i znów w mące (za każdym razem dobrze 
strzepując nadmiar mąki). Smażymy po 3 min 
na rozgrzanym oleju. 
Podajemy z sosem majonezowo – ketchupo-
wym oraz frytkami. 

NALEŚNIKI Z MIĘSEM
Składniki:  
• 4 naleśniki 
• 0,4 kg mielonej łopatki wieprzowej 
• 1 duża cebula 
• 4 ząbki czosnku 
• mała puszka kukurydzy 
• mała puszka czerwonej fasoli 

• puszka pomidorów w kawałkach 
• 1 kieliszek czerwonego półwytrawnego wina 
• sól, pieprz, cukier 
• bazylia, oregano, tymianek 
• oliwa 
• długodojrzewający ser 

Zaczynamy od zeszklenia na oliwie drobno 
posiekanej cebuli. Gdy będzie złota doda-
jemy drobno pokrojony czosnek – chwilę 
razem smażymy. Następnie zwiększamy 
ogień i wrzucamy na patelnię mięso 
mielone. Smażymy kilka minut, następnie 
wlewamy wino. Następuje teraz proces 
deglasacji, czyli zeskrobujemy drewnianą 

łyżką z dna patelni cudownie zrumienione 
kawałki, które uprzednio przywarły doń. 
Pozwalamy alkoholowi odparować. Gdy 
alkohol wyparuje możemy do mięsa do-
dać puszkę pomidorów i doprawić całość 
szczyptą oregano, tymianku, bazylii, soli, 
pieprzu oraz cukru. Całość dusimy pod 
przykryciem ok. 30 min. 
Następnie odkrywamy pokrywkę i pozwalamy, 
aby sos się zredukował – ok. 15 min. Gdy mięso 
będzie już w miarę miękkie (to zależy od części 
mięsa oraz gatunku) zdejmujemy danie z gazu 
i wrzucamy puszki kukurydzy i fasoli. Całość 
mieszamy i przykrywamy pokrywką, aby lekko 
smaki razem przeszły swoimi aromatami. 
Na środku gotowego naleśnika układamy kilka 
łyżek farszu, następnie zwijamy w rulon lub 
inny dowolny kształt. Farsz przed zrolowaniem 
warto posypać startym długodojrzewającym 
serem. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Jak zrobić domową kostkę bulionową? 
Pokrój włoszczyznę, podduś na oliwie, 
dodaj natkę  i bazylię. Zmiksuj, rozłóż do 
pojemników na kostki lodu i zamroź.
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Repertuar kina KDK

15 kwiecień
poniedziałek 
17:00  Warszawa 1935
 dokument

18:00  Baczyński
 dramat

19:30   BYĆ JAK 
KAZIMIERZ 
DEYNA

 komedia

16 kwiecień
wtorek
17:00  Warszawa 1935
 dokument

18:00  Baczyński
 dramat

19:30   BYĆ JAK 
KAZIMIERZ 
DEYNA

 komedia

17 kwiecień
środa
17:00  Warszawa 1935
 dokument

18:00  Baczyński
 dramat

19:30   BYĆ JAK 
KAZIMIERZ 
DEYNA

 komedia

18 kwiecień
czwartek
Kino nieczynne

19 kwiecień
piątek
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  INTRUZ
 thriller

19:30   UKŁAD 
ZAMKNIĘTY

 thriller

20 kwiecień
sobota
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  INTRUZ
 thriller

19:30   UKŁAD 
ZAMKNIĘTY

 thriller

21 kwiecień
niedziela
15:00   BĘDZIESZ 

LEGENDA 
CZŁOWIEKU

 dokument

16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  INTRUZ
 thriller

19:30   UKŁAD 
ZAMKNIĘTY

 thriller

 

Starostwo Powiatowe 
w Łęczycy 

zaprasza na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiatowy 

Kiermasz 
Roślin 

Ogrodowych 
 

Łęczyca 
NIEDZIELA 21.04.2013 r. 

godz. 9.00 
pl. T. Kościuszki 1 

(przed Starostwem Powiatowym) 

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy - Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy 
ul. Zachodniej 19 serdecznie zaprasza chętne klasy II i III ze szkół podstawowych z Łęczycy 
i z powiatu wraz z nauczycielami NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM
BERĘSEWICZEM autorem książek dla dzieci. Spotkanie odbędzie się 8 maja 2013 roku o 
godzinie 9.30 w Domu Kultury w Łęczycy. (sala widowiskowa) Paweł Beręsewicz urodził 
się w 1970 roku w Warszawie. Jest autorem, powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci, a 
także tłumaczem i leksykografem. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. 
Przez pewien czas uczył angielskiego w warszawskim liceum. Od 2004 roku współpracuje 
z krakowskim wydawnictwem „Skrzat”. Nakładem tego wydawnictwa ukazała się między 
innymi seria książek o rodzinie Ciumków oraz powieść „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”. Od 
2007 roku wydaje również w łódzkim wydawnictwie „Literatura”. Owocem tej współpracy są 
między innymi „Tajemnica człowieka z blizną”, „Kiedy chodziłem z Julką Maj” oraz „Wszyst-
kie lajki Marczuka”. Książki Pawła Beręsewicza były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane 
w prestiżowych konkursach literackich. Najważniejsze nagrody: - Nagroda Literacka m. st. 
Warszawy (2010) za książkę „Warszawa. Spacery z Ciumkami” - Nagroda Literacka im. Kornela 

Makuszyńskiego (2006) za książkę „Ciumkowe historie w tym jedna smutna” - Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyń-
skiego (2011) za książkę „Tajemnica człowieka z blizną” - III nagroda w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren (2011) za 
książkę „A niech to czykolada!” Inne tytuły: „Zawodowcy”, „Czy pisarzom burczy w brzuchu”, „Ciumkowie w szkocką kratę”, 
„Wielka wyprawa Ciumków”, „Czy wojna jest dla dziewczyn?”, „Na przykład Małgośka”, „Żeby nóżki chciały iść: opowiastki 
wzmacniające” itd. Chętnych nauczycieli wraz z klasami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do 17 kwietnia 2013 , 
tel. 24 388-11-88. Ilość miejsc ograniczona.

 
Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem 
 

 
        Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
     w Łęczycy - Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
     przy ul. Zachodniej 19 serdecznie zaprasza 
     chętne klasy II i III ze szkół podstawowych 
      z Łęczycy i z powiatu wraz z nauczycielami 
    NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM 
     BERĘSEWICZEM autorem książek dla dzieci. 

 
Spotkanie odbędzie się 8 maja 2013 roku o godzinie 9.30 w Domu Kultury  
w Łęczycy. (sala widowiskowa)  
 
Paweł Beręsewicz urodził się w 1970 roku w Warszawie. Jest autorem, powieści, 
opowiadań i wierszy dla dzieci, a także tłumaczem i leksykografem. Ukończył 
anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pewien czas uczył angielskiego  
w warszawskim liceum. 
Od 2004 roku współpracuje z krakowskim wydawnictwem „Skrzat”. Nakładem tego 
wydawnictwa ukazała się między innymi seria książek o rodzinie Ciumków oraz 
powieść „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”. Od 2007 roku wydaje również  
w łódzkim wydawnictwie „Literatura”. Owocem tej współpracy są między innymi 
„Tajemnica człowieka z blizną”, „Kiedy chodziłem z Julką Maj” oraz „Wszystkie 
lajki Marczuka”. 
Książki Pawła Beręsewicza były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane  
w prestiżowych konkursach literackich. 
 
Najważniejsze nagrody:  
- Nagroda Literacka m. st. Warszawy (2010) za książkę „Warszawa. Spacery  
  z  Ciumkami” 
- Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego (2006) za książkę „Ciumkowe  
  historie w tym jedna smutna” 
- Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego (2011) za książkę „Tajemnica  
  człowieka z blizną” 
- III nagroda w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren (2011) za książkę  
  „A niech to czykolada!” 
 
Inne tytuły:  „Zawodowcy”, „Czy pisarzom burczy w brzuchu”, „Ciumkowie  
w szkocką kratę”, „Wielka wyprawa Ciumków”, „Czy wojna jest dla dziewczyn?”, 
„Na przykład Małgośka”, „Żeby nóżki chciały iść: opowiastki wzmacniające” itd. 
 
Chętnych nauczycieli wraz z klasami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do 
17 kwietnia 2013 , tel. 24 388-11-88. Ilość miejsc ograniczona.  
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Dwa wozy strażackie podjechały 
w ubiegłym tygodniu pod blok przy 
ul. Konopnickiej. Strażacy zostali 
powiadomieni przez lokatorów 
budynku o możliwości wybuchu 
gazu. Niektórzy mieszkańcy wyszli 
przed blok, na chodniku stało sporo 
gapiów. 

Zagrożenie było realne, a więc stra-
żacy nie zbagatelizowali sprawy. Wy-
posażeni w czujniki weszli do piwnic 
i na klatkę schodową. Na szczęście nie 
stwierdzono, aby gaz w bloku gdzieś 
się rozszczelnił w instalacji. 

- Gdy odebraliśmy telefon, usły-
szeliśmy od lokatorów bloku, że 
woń gazu jest bardzo wyczuwalna 
– mówi jeden ze strażaków. - Trud-
no powiedzieć, dlaczego po naszym 
przyjeździe gazu już nie było czuć. 
Nie traktujemy tego jak głupiego żar-
tu. Zawsze trzeba sprawdzić podobne 
sygnały od mieszkańców. 

W łęczyckiej straży dowiedzieliśmy 
się, że liczba zgłoszeń, które po tele-
fonach jednak się nie potwierdzają, 

stanowi mały ułamek wszystkich 
interwencji. Należy dodać, że ten, kto 
wpada na pomysł zadzwonienia do 
strażaków tylko po to, aby zrobić im 
głupi żart, bardzo łatwo może zostać 
zidentyfikowany. 

(stop)

Lokatorzy obawiali się wybuchu gazu
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

PIĄTEK

GM. ŁĘCZYCA

Policjanci ustalili dwóch spraw-
ców kradzieży suwmiarek i mi-
krometrów w jednej ze szkół na 
terenie powiatu łęczyckiego. 19 i 20 
– latkowi grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

9 kwietnia policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych w Piątku zostali 
powiadomieni przez dyrektora 
szkoły mechanicznej, że z szafy w 
sali warsztatowej zginęły narzędzia 
pomiarowe wartości 2 tys. złotych. 
Dzielnicowi wsparci funkcjonariu-
szami z Wydziału Kryminalnego 
niezwłocznie rozpoczęli czynności 
zmierzające do ustalenia sprawców 
kradzieży. Działania operacyjne 
pozwoliły wytypować dwóch męż-
czyzn w wieku 19 i 20 lat. Zatrzy-

mani są uczniami szkoły. Podczas 
rozmowy z policjantami przy-
znali się do kradzieży. W zarzucie 
usłyszeli, że 5 kwietnia  dokonali 
kradzieży dwóch suwmiarek oraz 
10 sztuk mikrometrów. Znaczna 
część skradzionego mienia wróciła 
do szkoły. Złodziejom grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Uczniowie okradli 
własną szkołę

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy pod nadzorem 
prokuratury wyjaśniają okoliczno-
ści tragicznego wypadku drogowe-
go do którego doszło około godziny 
20.45 w miejscowości Lubień.

Wstępnie na miejscu zdarzenia 
ustalono, że kierująca vw golfem 
23 – latka zamieszkała na terenie 
powiatu zgierskiego potrąciła idą-
cego poboczem drogi mężczyznę. 
W wyniku odniesionych obrażeń 
70 – letni pieszy - mieszkaniec 
gminy Łęczyca - poniósł śmierć. 
Kierująca pojazdem była trzeźwa. 
Samochód zabezpieczono do dal-
szej ekspertyzy. 

KPP w Łęczycy

Śmiertelne potrącenie

Asp. Sylwester Stangreciak w 
imieniu Komendanta Powiatowego 
Policji w Łęczycy mł. insp. Pawła 
Karolaka wręczył puchar za zajęcie 
III miejsca w Mistrzostwach Pierw-
szej Pomocy Polskiego Czerwone-
go Krzyża młodzieży z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy. 13 kwietnia odbyły się 

regionalne Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy PCK w których I miejsce 
zajęli uczniowie z Zespół Szkół 
im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, 
II miejsce wywalczyło Liceum 
Ogólnokształcące im. Kazimierza 
Wielkiego w Łęczycy, III miejsce 
wygrała młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łę-
czycy.

KPP w Łęczycy

Puchar od komendanta

50 – latek, mając blisko 3 promile alkoholu 
w organizmie, wybrał się w podróż rowerem. 
10 kwietnia przed godziną 8.00 rano policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego łęczyckiej 
komendy w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków na terenie gminy Piątek podjęli 
kontrole kierowcy opla corsy. Jak się okazało 
56 – latka do marca 2015 roku obowiązuje 
sądowy zakaz kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. Tego samego dnia w godzinach 
południowych dzielnicowi patrolując teren 
gminy Łęczyca w miejscowości Borki zatrzy-
mali do kontroli drogowej cyklistę. 50 – letni 
mieszkaniec powiatu zgierskiego podczas 
badania na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu osiągnął wynik blisko 3 
promili alkoholu w organizmie. Sprawdzenie w 
bazie danych wykazało, że do lipca 2017 roku 
mężczyzna w ogóle nie powinien prowadzić 
pojazdów mechanicznych i rowerowych po 
drogach publicznych. Za niestosowanie się do 
zakazu sądowego kodeks karny przewiduje 
karę do 3 lat pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Pedałował 
z 3 promilami

Prokuratura zakończyła prze-
słuchania sześciu osób, które 
odpowiedziały na zarzuty po-
siadania i udzielania marihu-
any w tym udzielania środków 
odurzających osobom małolet-
nim. 

W połowie marca 2013 roku po-
licjanci z Wydziału Kryminalne-
go łęczyckiej komendy podczas 
patrolu na terenie gminy Grabów 
po godzinie 21.00 zwrócili uwagę 
na samochód osobowy zaparko-
wany obok przystanku autobuso-
wego. Nienaturalne zachowanie 
czterech mężczyzn znajdujących 
się wewnątrz było powodem do 
podjęcia interwencji. W plecaku 
należącym do jednego z nich 

policjanci znaleźli zawinięte w 
rękawiczkę cztery torebki fo-
liowe z zawartością suszu. Test 
wykazał, że była to marihuana. 
Mężczyźni w wieku od 19 do 21 
lat zostali zatrzymani w komen-
dzie. Śledczy przedstawili zarzu-
ty posiadania i udzielania innym 
osobom środków odurzających 
w postaci marihuany dwóm 19 – 
latkom zamieszkałym na terenie 
powiatu łęczyckiego, jeden z nich 
jest podejrzewany o udzielanie 
marihuany osobie małoletniej. 
Praca z zatrzymanymi pozwo-
liła przesłuchującym poszerzyć 
wiedzę o osoby, które posiadają 
i udzielają narkotyki. Z uwagi na 
konieczność wszczęcia śledztwa 
materiały zostały przekazane 
do miejscowej prokuratury. W 

sumie prokurator przedstawił 
zarzuty jeszcze czterem osobom 
w wieku od 18 do 21 lat. Zarzuty, 
podobnie jak w przypadku osób 
przesłuchiwanych przez policję 
dotyczyły posiadania i udziela-
nia innym marihuany. Jeden z 
nich, 18 – latek usłyszał zarzut 
udzielania narkotyku osobie 
małoletniej. Łącznie mężczyźni 
są podejrzewani o udzielenie 
około 15 g i posiadanie około 28 g 
marihuany. Za posiadanie środ-
ków odurzających grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności, tyle samo 
grozi za udzielanie narkotyku 
innym osobom, zaś za udziela-
nie osobom małoletnim ustawa 
przewiduje do 8 lat pozbawienia 
wolności. 

KPP w Łęczycy

Odpowiedzą za posiadanie i częstowanie
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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 

OGŁOSZENIA 
DROBNE

OFERTY PRACY – OTWARTE: 
Szwaczka

Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszyny
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”

ul. Lotnicza 2a
99 – 100 Łęczyca
tel. 24/ 721 27 20

e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 

1 rok doświadczenia umiejętność szycia 
odzieży, znajomość obsługi overlock i 

stębnówki
P.P.H.U. „HIT”

ul. C.K. Norwida 6
99 – 100 Łęczyca
tel. 605 111 531

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszyny
P.P.H.U. „Elizabeth”

ul. Górnicza 3
99 – 100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Kierownik działu przewozów
Wykształcenie wyższe, kierunek 
logistyka-transport, umiejętności 
planowania i organizacji pracy 

(kierowców), znajomość ustawy o 
transporcie drogowym i czasie pracy, 

komunikatywność, decyzyjność, 
2-letnie doświadczenie zawodowe, 

mile widziany certyfikat kompetencji 
zawodowych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Łęczyca Sp. z o. o.

ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 23 07

Tokarz
Ukończona szkoła zawodowa 
lub doświadczenie w pracy na 

danym stanowisku, mile widziane 
doświadczenie zawodowe

ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 34 41
e-mail: kadry@lzgsa.pl 

strona internetowa: www.lzgsa.pl 

Elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 
kierunek elektryk, doświadczenie 

zawodowe 2-3letnie
P.P.H.U. ADAX Ryszard Adamiak

Wróblew 21
95-035 Ozorków 

Kontakt kandydatów z pracodawcą 
tylko poprzez e-mail.

e-mail: adamiak.r@gmail.com

Kierowca autobusu
Wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia do prowadzenia 

autobusu, mile widziane orzeczenie o 
niepełnosprawności.

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

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

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, badania 

psychologiczne, 
doświadczenie pół roku

Ambrożew
99-122 Góra Św. Małgorzaty

tel. 509 610 612

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, po kursie 

fryzjerskim

P.H.U. Frezja 
Ul. Kościuszki 28

99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

OFERTY PRACY DLA 
OSÓB Z ORZECZENIEM O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Monter powierzchni 
zmywalnych

Wykształcenie podstawowe, orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności

Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. (24)721-27-20

e-mail: sekretariat@teczasi.pl

OFERTY PRACY – ZAMKNIĘTE: 
Prasowaczka

Wymagane 3 lata doświadczenia w 
zawodzie

P.P.H. „MARIA MAGDALENA”
99 – 100 Łęczyca
ul. Sienkiewicza 5
tel. 24/721 20 32

Pomocnik mechanika
Wykształcenie zawodowe, i rok 

doświadczenia
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”

Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel.: 501 422 011

Prasowaczka
Umiejętność prasowania, 2 lata 
doświadczenia zawodowego

P.P.H.U. „Elizabeth”
ul. Górnicza 3, 99 – 100 Łęczyca

tel. 500 106 370

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe fryzjerskie 

Salon Fryzjerski Tomasz Witczak
ul. Starzyńskiego 38

95-035 Ozorków
tel.: 668 376 028

Kosmetyczka
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 

mile widziane doświadczenie 
zawodowe

Salon Fryzjerski Henryka Jóźwiak
ul. Kilińskiego 7b, 99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 20 04

OFERTY STAŻY:
Sprzedawca

Kandydata powinien wyróżniać się 
uczciwością pracowitością oraz 

sumiennością – odpowiedzialny będzie 
za obsługę kasy fiskalnej, lottomatu, 

komputera 
oraz sprzedaż towaru

Informacja pokój 1 lub 2 

Pracownik serwisu i działu 
produkcji

Wykształcenie średnie techniczne, 
umiejętności ogólnotechniczne, prawo 

jazdy kat. B
Informacja pokój 1 lub 2 

Pracownik pizzerii
Wykształcenie średnie gastronomiczne, 

łatwość nawiązywania kontaktów
Informacja pokój 1 lub 2 

Kierowca-handlowiec
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 

kategorii B, aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne, komunikatywność

Informacja pokój 1 lub 2 

Pracownik gospodarczy
Wykształcenie podstawowe, mile 

widziane prawo jazdy kat. B i T 
Informacja pokój 1 lub 2 

Stażysta w sekcji higieny żywienia, 

żywności i przedmiotów użytku-
sprzątaczka

Wykształcenie średnie lub wyższe
Informacja pokój 1 lub 2 

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, łatwość 
nawiązywania kontaktów, uczciwość, 
uprawnienia na wózki widłowe, mile 

widziane doświadczenie zawodowe 
Informacja pokój 1 lub 2 

Kierowca samochodu osobowego 
Prawo jazdy kat. B

Informacja pokój 1 lub 2 

Dziennikarz
Wykształcenie średnie, umiejętność 

robienia zdjęć, chęć do pracy, 
dyspozycyjność

Informacja pokój 1 lub 2 

Rolnik gospodarczy
Wykształcenie zasadnicze lub średnie, 

osoba niepaląca, nie karana, ze 
zdolnościami manualnymi, punktualna, 
osoba pełnosprawna 

Informacja pokój 1 lub 2 

Specjalista ds. kadr
Wykształcenie średnie, ekonomiczne 

Informacja pokój 1 lub 2 

Specjalista ds. szkoleń
Wykształcenie średnie, techniczne 

Informacja pokój 1 lub 2 

Robotnik gospodarczy
Wykształcenie zasadnicze lub średnie, 
dyspozycyjność, umiejętność obsługi 

kosiarki
Informacja pokój 1 lub 2 

Technik farmaceutyczny
Wykształcenie: technik farmacji

Informacja pokój 1 lub 2 

Operator maszyn do obróbki 
blach

Umiejętność pracy w zespole, mile 
widziane doświadczenie w branży 

budowlanej
Informacja pokój 1 lub 2 

Pomoc kuchenna
Wykształcenie zawodowe kierunek 
gastronomia, aktualna książeczka 

zdrowia.
Informacja pokój 1 lub 2 

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 

sprawność fizyczna, orzeczenie o 
niepełnosprawności

Informacja pokój 1 lub 2 

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, doradza i 
wspomaga poszukujących pracy z Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, któ-
rzy chcą pracować w innym kraju człon-
kowskim 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 udzie-
lane są w pokoju 2 stanowisko 6. Osoby 
zainteresowane sezonową pracą w innych 
krajach proszone są o kontakt z łódzką 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych Huf-
ców 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 Łę-
czycy informuje, że oferty pracy z naszego 
powiatu, województwa i kraju dostępne 
są na ogólnopolskiej stronie internetowej: 
www.psz.praca.gov.pl

OGŁOSZENIA

ODSZKODOWANIA za wypadki 
komunikacyjne, w pracy, w 
rolnictwie, błąd medyczny, 
upadek na chodniku. Pomoc 
prawna. Bez opłat wstępnych! 
535 031 444  

Łatwy, dodatkowy dochód dla 
osób w branży medycznej. Tel. 
881 055 154

Sprzedam przyczepę rolniczą o 
ładowności 10 ton, stan bardzo 
dobry, podwójne burty uchylne, 
możliwość rejestracji tel. 784 
090 347

 
Sprzedam działkę budowlaną 4 
km od Łęczycy pow. 5900m² tel. 
24 722 36 40

Sprzedam podajnik pochyły 
do bizona Z056 stan dobry, nie 
spawany, podajnik sprzedaje w 
komplecie z łańcuchem tel. 723 
527 883

Firma odzieżowa zatrudni 
szwaczki. Umowa o pracę i 
całoroczne zatrudnienie   tel. 
690-027-986

Sprzedam pompę opryskiwacza 
p 120,oferuje również naprawę 
opryskiwaczy i regeneracje 
pomp na terenie powiatu 
łęczyckiego tel.663 942 378

Sprzedam akumulator stan 
bardzo dobry oraz regulator 
napięcia do forda fiesty-nowy 
tel.504 783 538

 
NOWY telefon Samsung Galaxy 
Ace 5830i bez blokady sim, 
futerał skórzany, słuchawki 
białe, wymienne obudowy biała 
i czarna, ładowarka, bateria, 
posiada darmowe mapy i GPS, 
pełen komplet na gwarancji 
24mgw, instrukcje, Tel. 883 
060 036

Wykonuje łuskarki do bobu  w 
różnych wymiarach tel. 669-
840-370

Pilnie sprzedam dom- kuchnia, 
trzy pokoje plus stodoła, 
budynek gospodarczy. 
Media woda siła plus 3.6ha 
ziemi w miejscowości 

Bronno koło Łęczycy. Proszę 
o kontakt  691 685 862  

Sprzedam cheder do bizona 
Z056 rok produkcji 1983, stan 
dobry cheder sprzedaje z 
wózkiem, posiadam inne części 
do bizona Tel. 723 527 883

Sprzedam ziemniaki odpadowe 
Tel. 724  116 326

Sprzedam naścienny piecyk 
elektryczny wym 40x28cm 500W 
z regulacją x8 firmy Airelec kolor 
biały idealny do małej łazienki 
sprawny , szybko grzeje tel.796 
590 059

 

Mam do sprzedania przyczepkę 
w stanie idealnym wymiary 1,70 
długa 1,08 szeroka, wysokość 
plandeki 1,50 Tel.782 753 662 

 
Sprzedam  motorower Kinroad 
chopper poj. 50cm3. Stan bdb. 
Rok produkcji 2006  Tel. 785 
625 993

Sprzedam kopaczkę Agrometr- 
Z609/0-2, stan bardzo dobry. 
Rok produkcji 1992 Tel. 
501074136

 
Oferuję felgi aluminiowe o 
rozmiarze 13” i rozstawie śrub 
4x100, na felgach od środka 
jest znaczek Renault ale dzięki 
uniwersalnemu rozstawowi 
śrub 4x100 mogą pasować 
do niektórych modeli aut 
znanych marek np:  Chevrolet, 
Citroen, Dacia, Daewoo, 
Daihatsu,  Dodge, Fiat, Honda, 
Na felgach są opony firmy 
Kleber o rozmiarze 145/70 
R13 Oczywiście za podaną 
cene 350zł kupujesz komplet 4 
sztuki Alufelg z oponami które 
są jeszcze w dobrym stanie 
poniżej zdjęcie z miernikiem 
grubości bieżnika każdej opony 
każda około 3,5mm. Do felg 
dodaje oczywiście oryginalne 
dekielki wraz z śrubami do 
dekielków. Tel. 781 676 122
 
Telewizor AIWA 14 cali. 
Używany 1 rok. Pilot 

GRATIS!!! Tel. 603 982 580 

Kupię grunty orne, łąki, 
pastwiska, nieużytki we wsi 
Prądzew, Rybitwy, Dobrogosty, 
Kozuby, Topola Szlachecka, 
Witaszewice (okolice Łęczycy). 
Tel.884 653 249

Sprzedam beczkę 1000L ocynk 
razem z wozem na kołach tel. 
790 307 620

 
Sprzedam nowy regulator 
ciśnienia paliwa do golfa V 
1.6 fsi.

Sprzedam działkę 1ha 
budowlana od drogi +2,2ha 
rolna w miejscowości Karkosy. 
Działka umiejscowiona jest w 
dobrym punkcie przy samej 
głównej trasie Poddębice - 
Łęczyca , około 2km od wjazdu 
na autostradę A2. Wjazd jest 
bardzo dobry z głównej trasy, 
idealne miejsce na budowę 
nie jednego domu, lub nie 
małą inwestycje. Przez działkę 
przechodzi prąd i woda.. 
Zainteresowanych proszę o 
kontakt tel. 669 239 732
Do sprzedania przetrząsarkę do 
siana w stanie bardzo dobrym!!!
 
Sprzedam gitarę klasyczną 
Alvaro 20 z pokrowcem. Jest 
to wysokiej jakości gitara 
hiszpańska. Gitara w idealnym 
stanie, prawie nie używana. 
Top: sosna oregońska, Boki i tył: 
sapelly, Gryf: mahoń afrykański, 
Podstrunnica: mongoy, Mostek: 
mongoy, Stroiki: niklowane, 
Kontakt 724 496 219

Mam do sprzedania  silnik 11kW. 
1460obr/min Tel. 663 613 347

Mam do  sprzedania Ładne 
PS2! w skład ps2 wchodzi pad 
oryginalny karta pamięci i 10 
gier! 607 058 824
 
Mam do sprzedania  QUADA 
ZUMICO Rok produkcji  2010r. 
Tel. 508 950 032
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SPORT

Spotkanie dla ratowania miej-
scowego sportu nie przyniosło 
żadnych konkretnych rozwiązań. 
Z magistratu działacze sporto-
wi – których niestety w mieście 
jest coraz mniej – wychodzili 
zdegustowani. Byli i tacy, którzy 
ostro krytykowali burmistrza. 
Nie spodziewali się bowiem, że 
podczas takich rozmów Andrzej 
Olszewski zamiast przedstawić 
konkretne pomysły naprawcze, 
będzie straszył sądem.

Miejski Młodzieżowy Klub Te-
nisowy od roku 2011 nie płaci za 
media. Dlatego skierowaliśmy 
sprawę do sądu – mówił Andrzej 
Olszewski, burmistrz Łęczycy.

Grzegorz Jasiński,  prezes 
MMKT, twierdzi, że straszenie są-
dem to efekt jego wcześniej krytyki 
władz miasta.

Wytknąłem burmistrzowi, że 
przeznacza na sport coraz mniej 
pieniędzy. Włożyłem przysłowiowy 
kij w mrowisko. O zaległościach nie 

będę teraz mówił, bo to jest oddziel-
ny temat. To sprawa dla prawnika, 
który odpowie panu burmistrzowi, 
czy faktycznie klub ma jakieś zale-
głości – komentuje G. Jasiński. 

Spotkanie nazwane okrągłym 
stołem łęczyckiego sportu to także 
spore rozczarowanie dla trenera 
z Młodzieżowego Klubu Lekkiej 
Atletyki. 

Tak szczerze mówiąc o powolnej 
agonii sportu w Łęczycy informo-
wałem już kilka lat temu. Od tego 
czasu nie zapadły żadne konkret-
ne decyzje, które spowodować by 
mogły zahamowanie tego procesu 
– mówi Mirosław Andrysiak. - 
Powiem więcej,  jest coraz gorzej. 
Gdy przychodzę do magistratu, 
jestem ignorowany przez niektó-
rych urzędników. Odwracają się 
ode mnie plecami. Nie powiem 
które to osoby, bo liczę się z konse-
kwencjami. 

Spotkanie sportowców z władza-
mi miasta powtórzone ma zostać w 
przyszłym miesiącu. 

(stop)

Nadzieje były duże, skończyło się jak zwykle...

Zamiast konkretów, straszenie sądem
ŁĘCZYCA

KUTNO

Kibice oczekują 
konkretnych działań ze 
strony władz miasta. 
Liczą, że znajdą się 
pieniądze na sport

ZAPRASZAMY!

na
II Powiatowy Turniej

Piłki Noznej
Ochotniczych Strazy

Pozarnych
o Puchar Starosty

Powiatu Łeczyckiego

Turniej rozpocznie się 28 kwietnia 2013 roku
o godzinie 14.00

na kompleksie boisk sportowych
przy I LO im. Kazimierza Wielkiego

w Łęczycy

Górnik Łęczyca przegrał z 
Włókniarzem Zgierz 2:3 (0:1)  w 
drugim meczu rundy wiosen-
nej IV ligi łódzkiej. Łęczycanie 
stworzyli sobie w całym spo-
tkaniu kilka dobrych okazji na 
strzelenie bramek, ale nie zdołali 
ich wykorzystać. To już druga 
porażka Górnika w rundzie 
wiosennej. 

- Obie strony tworzyły sobie 
dużo sytuacji podbramkowych, 
których jednak nie wykorzysta-
ły. W drugiej połowie po dwóch 
naszych bramkach ł ęczycanie 
ruszyli do przodu i nas przy-
cisnęli. Udało nam się jednak 
szczęśliwie dowieźć zwycięstwo 
do końcowego gwizdka – powie-
dział Marcin Nowacki, trener 
Włókniarza Zgierz.

- Byliśmy stroną przeważającą. 
Dla porównania mieliśmy sporo 
sytuacji podbramkowych w tym 
cztery stu procentowe, po których 
powinniśmy strzelić cztery gole. 
Włókniarz miał ogólnie pięć sytuacji 
i strzelił trzy bramki. Straciliśmy je 
po indywidualnych błędach obroń-
ców i bramkarza – skomentował 
Grzegorz Brygier, trener Gór-
nika Łęczyca.

Włókniarz Zgierz – Górnik 
Łęczyca 3:2 (1:0)

Bramki: Tomasz Eisichard 25, 
Maciej Lewandowski 60, Paweł 
Potakowski 70 – Rafał Żemigała 25, 
Michał Michałowski 85

W trakcie zamykania bieżącego 
numeru Górnik rozgrywał spotka-
nie z RKS Radomsko.

tekst: lodzkifutbol.pl 

Druga porażka Górnika
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Podopieczni Jarosława Kry-
siewicza wywalczyli w sobotę 
awans do półfinałów rozgry-
wek o mistrzostwo PZKosza i 
po raz trzeci pokonali w fazie 
play-off Spójnię Stargard 
Szczeciński. Zwycięstwo nie 
przyszło jednak łatwo, bo 
rywale przez cały czas deptali 
po piętach Akademikom. O 
triumfie przesądził tylko jeden 
punkt - 80:79. Najskuteczniej-
szym koszykarzem w szere-
gach kutnian był Dawid Bręk, 
który zdobył 25 oczek. 

Było ciężko, 
ale wygrali 
ze Spójnią

W kolejnym meczu zmierzyli się z RKS Radomsko. 
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Od dnia 1 lipca 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 i 951) na terenie gminy Łęczyca będzie obowiązywał nowy 
system gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmie 
wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Obowiązek wprowadzenia 
tego systemu jest obligatoryjny dla wszystkich gmin na terenie Pol-
ski i wynika z ustaw podjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
Fundamentalna zmianą w stosunku do obowiązujących przepisów 
będzie to, że gmina stanie się odpowiedzialna za odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców. 
Gmina Łęczyca w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i 
odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych. 

OPŁATY
Wysokość opłaty będzie zależała od liczby zamieszkałych osób na danej 
nieruchomości oraz od tego, czy odpady zbierane są selektywnie. Za-
chętą do selektywnego zbierania odpadów będzie niższa stawka opłaty.
Wysokość opłaty wyniesie:
* 4 zł od osoby na miesiąc w przypadku osób segregujących odpady,
* 8 zł od osoby na miesiąc w przypadku osób nie segregujących odpady.
Właściciele nieruchomości będą wnosić opłatę do gminy, a nie jak dotąd, 
do firmy odbierającej odpady. Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Łęczyca uiszczana będzie przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych kwartalnie, w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 31 marca danego roku,
2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 30 września danego roku,
4) za IV kwartał do 10 stycznia następnego roku.
Termin uiszczenia pierwszej opłaty w 2013 r. upływa w dniu 30 września 
2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Uiszcze-
nie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych będzie możliwe w następujący sposób:
1) gotówką w kasie urzędu gminy,
2) gotówką lub przelewem na rachunek bankowy gminy Łęczyca,
3) u sołtysa

DEKLARACJA
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani będą złożyć do 
urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami do dnia 15 kwietnia 2013 r.
W przypadku zmiany danych będących podstawą obliczenia opłaty (liczby 
osób zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości 
będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.
W razie niezłożenia deklaracji wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

ZASADY SEGREGACJI
Ustalono następujące zasady zbierania odpadów komunalnych i ich odbioru:
1) odpady komunalne powinny być zbierane selektywnie,
2) odpady szklane należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych 
do tego celu – typu dzwon w kolorze zielonym – ustawionych na terenie 
gminy Łęczyca w tzw. gniazdach,
3) odpady opakowaniowe lekkie (opakowania wykonane z plastiku, 
papieru, metalu, aluminium, wielomateriałowe, itp.) należy gromadzić 
w pojemnikach wykonanych z siatki przeznaczonych do tego celu usta-
wionych na terenie gminy Łęczyca w tzw. gniazdach,
4) odpady komunalne zmieszane (pozostałości z sortowania) powinny 
być zbierane do pojemników znajdujących się na posesji,
5) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania ule-
gające biodegradacji należy zagospodarować we własnym zakresie w 
kompostowniku znajdującym się przy nieruchomości,
6) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów będzie działał Centralny 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, dalej zwany CPSZO,
7) papier, metal, zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, odpady 
wielkogabarytowe winny być wydzielone ze strumienia odpadów ko-
munalnych i przekazywane do CPSZO, 
8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw 
domowych należy przekazywać (na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.) do punktów zbierania zorga-
nizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do CPSZO,
9) odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów ko-

munalnych typu: akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach 
ochrony roślin winny być zbierane selektywnie i poddawane utylizacji 
lub zagospodarowaniu na podstawie odrębnych przepisów (oddawane 
sprzedawcy u którego zostały zakupione),
10) wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnego zbie-
rania odpadów szklanych i odpadów opakowaniowych oraz lokalizacja 
i godziny otwarcia CPSZO zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w 
urzędzie gminy i na stronie internetowej urzędu.
Przyjmuje się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych postępujący 
(gromadzący odpady) w sposób określony powyżej, gromadzą odpady w 
sposób selektywny. Inny sposób gromadzenia odpadów zostanie uznany 
za gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny.

ZANIM WRZUCISZ ODPADY DO POJEMNIKA: USUń RESZTKI 
PRODUKTóW Z OPAKOWAń, ZGNIEć OPAKOWANIA.

OBOWIĄZKI
Ponadto do obowiązków właściciela nieruchomości należy m.in.:
1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadze-
nia odpadów komunalnych o następującej wielkości:
a) pojemnik o pojemności 120l dla nieruchomości, którą zamieszkuje 
do 4 osób włącznie,
b) pojemnik o pojemności 240l lub dwa pojemniki o pojemności 120l 
każdy dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 4 osób,
c) wielokrotność pojemnika 120l na każde 4 osoby dla nieruchomości, 
którą zamieszkuje powyżej 8 osób,
2) wyposażenie nieruchomości w kompostownik,
3) należy wypowiedzieć umowę z firmą obecnie odbierającą odpady w 
celu uniknięcia podwójnych opłat od miesiąca lipca br.

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami można uzyskać w urzędzie gminy w Łęczycy – po-

kój nr 7 oraz pod nr telefonu 24 388 34 29 Małgorzata Godlewska 
i Anna Kowalczyk. Zapraszamy również na naszą stronę interne-

tową www.gminaleczyca.pl
(zakładka: nowy system gospodarki odpadami).


