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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA, DASZYNA

Do lekarzy pierwszego kontaktu 
zgłasza się coraz więcej  alergików. 
Uczuleni na pyłki mieszkańcy 
skarżą się na łzawienie z oczu, pie-
czenie, dokuczliwy katar, duszności 
i ból głowy. W szpitalu jest jedynie 
alergolog dziecięcy. Wiosną kolejki 
ustawiają się też do alergologów w 
prywatnych gabinetach. Pacjenci, 
którzy mają objawy alergii, dostają 

leki przeciwuczuleniowe i prze-
ciwzapalne. Niektórzy, wykupując 
takie leki w aptekach, muszą liczyć 
się ze sporymi kosztami, bo za leki 
zapłacą 100 procent – pomimo że 
są refundowane. Dotyczy to tych 
pacjentów, którzy nie dostali się do 
alergologa i nie mieli wykonanych 
odpowiednich testów a specyfik 
przeciw alergii wypisał im lekarz 
pierwszego kontaktu.  

(stop)

Stanisław W. (nazwisko zna-
ne redakcji) – zatrudniony jako 
ochroniarz pilnujący m.in. 
tego, aby kierowcy płacili za 
parking przed szpitalem, upadł 
przy portierni i prawie półtorej 
godziny czekał na medyczną 
pomoc. 

Koledzy pana Stanisława są 
zbulwersowani tym, że na terenie 
ZOZ-u człowiek tak długo czekał 
na lekarzy. 

- Stasiu ma sztuczne biodro. 
Upadł przy szlabanie i złamał 
obojczyk. Leżał biedak na be-
tonie prawie półtorej godziny, 
zanim ktoś ze szpitala mu po-
mógł. Przecież tak nie powinno 
być – usłyszeliśmy od jednego z 
ochroniarzy. 

O komentarz poprosiliśmy dyrek-
tora łęczyckiego szpitala.

- Słyszałem o tym wypadku – 
przyznaje Andrzej Pietruszka, 
dyrektor ZOZ. - Nie znam jednak 
szczegółów. Proszę w tej sprawie 
porozmawiać z dyrektorem Wo-
dzińskim, który monitoruje m.in. 
pracę ochroniarzy. 

- Nie mam dużo do powie-
dzenia o tym zdarzeniu – mówi 
Wojciech Wodziński, zastępca 
dyrektora ds. administracyj-
no-eksploatacyjnych. - Koledzy 

pana Stanisława informowali 
mnie o tym wypadku. Faktycz-
nie mówili o tym, że ochroniarz 
długo czekał na pomoc. Ale ja 
nie jestem bezpośrednim szefem 
tej zewnętrznej firmy ochroniar-
skiej. Dlatego nie czułem się w 
obowiązku rozmawiać o tej 
sprawie z ordynatorem 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. 

Krzysztof Kuta, 
ordynator łęczyc-
kiego SOR, o 
w y p a d k u 
ochroniarza 
też dużo nie 
powiedział. 

- Z tego 
co wiem, 
to ochro-
n i a r z 
u p a d ł 
przy por-
t iern i w 
sobotę lub 
niedzielę. 
Nie miałem 
wtedy dyżu-
ru. Wiem, że 
karetki faktycz-
nie nie było. Sły-
szałem, że jedna z 
pielęgniarek własnym 
samochodem pojechała po 
tego ochroniarza. 

Dziwne, że w tak bul-
wersującej sprawie, ko-

lejni nasi rozmówcy są aż 
tak mało konkretni. Jeszcze 

bardziej zadziwia fakt, że po 
człowieka czekającego na pomoc 
– praktycznie pod szpitalem – 

trzeba jechać samochodem. Czy 
nie wystarczyłyby zwykłe nosze 
czy też inny sprzęt służący do 
przeniesienia lub przewiezienia 
pacjenta?

(stop)

W tym tygodniu rozpocznie się 
długo oczekiwany remont dachu 
i kominów w budynku zwanym 
w Łęczycy „Carington”. Podobny 
remont przewidziany jest po wa-
kacjach w Daszynie. Tam będą 
remontowane dachy i kominy w 
blokach po upadłej kopalni rudy 
żelaza, które teraz są majątkiem 
gminnym

- W budynku przy ul. Domi-
nikańskiej lokatorzy na remont 
czekali z utęsknieniem. Wiem 
o tym, ponieważ do Łęczycanki 
trafiały od dawna informacje o 
przeciekającym dachu i sypią-
cych się kominach. Dlatego pod-
jęliśmy decyzję o rozpoczęciu 
remontu – mówi Roman Mio-
duchowski, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej. - Inwestyc ja 
będzie kosztować ponad 300 tys. 
złotych. 

W Daszynie lokatorzy pogórni-
czych bloków też nie kryją zado-
wolenia z zapowiedzi remontu. 

Zbigniew Wojtera, wójt Daszy-
ny, powiedział nam, że wyremon-
towane zostaną dachy i kominy, 

które zostały pominięte w pracach 
dociepleniowych budynków zre-
alizowanych kilka lat temu.

- To znakomita informacja. Nie-
którzy lokatorzy zaczęli już żarto-
wać, że trzeba będzie wychodzić 
z bloków na spacer w kaskach. 
Kominy były w tak katastrofal-
nym stanie, że sypały się z nich 
cegły – mówi jeden z lokatorów.

(stop)

Przy szpitalu czekał półtorej 
godziny na pomoc

Do zdarzenia doszło 
zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego

Ochroniarz upadł 
przy wjeździe na 
teren szpitala

Nie każdemu wiosna służy
Niektórzy 
z nadejścia 
wiosny wcale 
się nie cieszą

Remonty u Caringtonów i Górników
W tym tygodniu 
rozpocząć ma się remont 
dachu i kominów 
budynku zwanego 
Carington

W Daszynie 
podobne prace 
remontowe 
pogórniczych 
bloków rozpoczną 
się po wakacjach
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Dwie pracownice odpowie-
dzialne za finanse w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
straciły prace. Sprawa związana z 
finansowymi przekrętami została 
skierowana do prokuratury. Kie-
rownik ośrodka pomocy, która od 
samego początku zapewniała, że 
w placówce nic złego się nie dzie-
je, pozostała na stanowisku. Afera 
z MOPS wyszła po doniesieniach 
od samych podopiecznych, którzy 
skarżyli się na zbyt małe zasiłki. 
Urząd miasta natychmiast zlecił 
kontrolę. Wyniki są dla ośrodka 
porażające. 

Kilka miesięcy temu w mieście 
wybuchła afera. Z początku była 
to jedynie plotka, która z biegiem 
czasu nabierała coraz realniejszych 
kształtów. O rzekomym areszto-
waniu kierowniczki i pracownic 
ośrodka, mówiła coraz większa 
liczba mieszkańców. Teraz już 
wiadomo, że w łęczyckim ośrodku 
pomocy faktycznie w dziwnych 
okolicznościach ginęły pieniądze. 
Podopieczni mieli prawo czuć się 
oszukiwani. 

Po do-
n i e s i e -
n i a c h  o d 
ludzi, że w 
MOPS pracują 
oszustki, ma-
gistrat zlecił we-
wnętrzną kontrolę. 

„Informujemy, 
iż na zlecenie 
Burmistrza 
M i a s t a 
Łęczyca – 
Andrze-
j a  O l -
szew-
skie-
g o 
z 

d n i a 
5 marca 

br.  prze -
prowad zon a 

została, przez audy-
tora wewnętrznego Urzędu 

Miejskiego w Łęczycy, kontrola do-
raźna w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. Kontrola trwała od 5 

mar-
ca 2013 roku 

do 5 kwietnia br. Przedmiotem 
kontroli była gospodarka finan-

sowa ze szczególnym uwzględ-
nieniem gospodarki kasowej jed-
nostki w okresie od 1 stycznia 
2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
Przeprowadzone postępowanie 
kontrolne wykazało szereg nie-
prawidłowości związanych z go-
spodarką finansową jednostki. W 
związku z powyższym Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łęczycy wyciągnęła kon-
sekwencje służbowe wobec dwóch 
pracowników w postaci zwolnie-
nia z pracy. Ponadto w dniu 16 
kwietnia br. złożone zostało przez 
Kierownika MOPS-u do organów 
ścigania zawiadomienie o po-
dejrzeniu popeł-
nienia przestęp-
stwa” – czytamy 
w komunikacie 
przesłanym do 
„Reportera” z 
urzędu miasta.

Na razie nie 
wiadomo na 
j a k  d u ż e 

stra-
t y 

narazi-
ły MOPS 

dwie zwol-
nione już pra-

cownice.
P o d o p i e c z n i 

ośrodka triumfują.
-  Na reszc ie 
zrobili z tym 

porządek. W 
ł ę c z y c k i m 

ośrodku po-
mocy naprawdę  źle 
działo się od daw-
na. To dziwne, że 

podobno kierowniczka 
Porczyńska o niczym nie wiedzia-
ła. Zasiłki były coraz mniejsze, 
niektórzy w ogóle nie otrzymywali 
wsparcia – mówi pani Magda, 
którą spotkaliśmy przed Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Bardzo chcieliśmy porozmawiać 
z Iwoną Porczyńską, kierownik 
MOPS. Jednak takiej chęci u sze-
fowej ośrodka niestety nie było. 
Ani razu nie odebrała telefonu 
komórkowego. Gdy zapytaliśmy 
jedną z pracownic ośrodka o kie-
rowniczkę, usłyszeliśmy, że jest w 
terenie. 

Prokuratura, jak na razie, o 
szczegółach sprawy nie chce mó-
wić. Prowadzone są czynności 
wyjaśniające. Na pewno będziemy 
informować o postępach w trwają-
cym śledztwie.

(stop)

Już wiadomo, że w MOPS 
doszło do malwersacji 
ŁĘCZYCA Podopieczni ośrodka pomocy ostatnio coraz 

częściej mówili o skromnych zasiłkach. Niektórzy 

informowali o tym, że w ogóle nie otrzymywali 

żadnych pieniędzy. Wtedy szefowa MOPS – na 

łamach „Reportera” -  twierdziła, że niektórym 

podopiecznym finansowe wsparcie się nie należy. 

Iwona Porczyńska od jakiegoś 
czasu jest nieuchwytna. 
Trudno zastać kierowniczkę 
w ośrodku. Szefowa MOPS 
nie odbiera też telefonów. 
Przypomnijmy, że szefowa 
ośrodka mówiła wcześniej, 
że podopieczni, którzy nie 
otrzymali zasiłków, oczerniali 
MOPS z zemsty. 
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GM. ŁĘCZYCA
Pole na granicy dwóch wsi 

zostało zalane wodą z roztopów. 
Gospodarze przerzucają się od-
powiedzialnością za to, że woda 
zamiast do rowów melioracyjnych 
spływa na posesje i zalewa piwni-
ce domów. 

- Co roku na wiosnę mamy taki 
problem. Być może nie byłoby aż 
tak źle, gdyby nie sąsiad ze wsi 
Chrząstówek, który nie zgadza 
się na udrożnienie przepustu 
pod swoim wjazdem na podwór-
ko – mówi mieszkanka Topoli 
Szlacheckiej. 

Władysław Olejniczak zapew-
nia, że to nie z winy zapchanego prze-
pustu woda nie może spłynąć z pola.  
 

- Przecież widać, że woda spływa. 
Być może wolno, ale na to potrzeba 
czasu. Nie zgadzam się z opinią 
sąsiadów, że to moja wina – mówi 
pan Władysław. - Niech pan lepiej 
przejdzie się do Grzybowskich, bo 
to na ich polu zostały zaorane rowy 
melioracyjne. 

Kazimiera Grzybowska odbija 
piłeczkę. 

- Niech lepiej nie wygadują głu-
pot. Woda z naszego pola nie 
może spłynąć i to tylko dlatego, że 
Olejniczak nie zgadza się na udroż-
nienie przepustu – odpowiada pani 
Kazimiera. - Musiałby zapłacić za te 
prace. Dziwię się jak można zrzucać 
odpowiedzialność na kogoś innego.

Andrzej Wdowiak, wójt gminy 
Łęczyca, wie o sąsiedzkich kłót-
niach.

- Ten problem jest trochę bar-

dziej skom-
p l i k o w a -
ny – mówi. 
-  Z bieracz 
wody nie jest 
drożny, rowy 
melioracyjne 
zostały zbyt 
płytko pogłę-
bione. Rolnicy 
denerwują się 
na roztopy, 
ale gdy woda 
spłynie, to za-
pom i n ają  o 
podtopieniach. 
Nie robią nic, 

aby udrożnić przepu-
sty, pogłębić rowy. 
Nie wszyscy płacą 
na spółkę wodną. 
Brakuje pieniędzy 
na niezbędne prace 
związane z udroż-
nieniem sieci. Byłem 
na miejscu i roz-
mawiałem z gospo-
darzami. Gdy woda 
spłynie, należy podjąć 
konkretne działania a 
nie tylko kłócić się. Bo 
sprzeczki do niczego nie 
doprowadzą. 

(stop)

Woda podzieliła sąsiadów
Potężne rozlewisko jest pomiędzy 
wsiami Chrząstówek a Topolą 
Szlachecką

Władysław Olejniczak twierdzi, że przepust pod wjazdem na jego podwórko jest drożny. Winę zrzuca na sąsiadkę. - Na polu Grzybowskich rowy melioracyjne zostały zaorane” - mówi.

Kazimiera Grzybowska 

- „Nie zaoraliśmy 

rowów melioracyjnych. 

Zostały zniszczone przez 

robotników podczas 

kładzenia wodociągu”.

Choroba ciężka... tak mówią o 70-latku
Kazimierz Wojcie-
chowski ma niety-
pową ksywkę. To z racji jego ulubionego po-
wiedzenia. 
- Cokolwiek by się nie działo pan Kazimierz zawsze powie 
choroba ciężka – mówi z uśmiechem Bożena Wielgus, 
z jednego ze sklepów spożywczych położonych przy 
głównej drodze. 
Od wielu lat pan Kazimierz zabiera od handlowców kar-
tonowe pudła, które zanosi na podpałkę do pobliskiej 
piekarni. 
- Mamy z nim dobrze. Wystawiamy te wszystkie pudełka 
przed sklep, a choroba ciężka zawsze je zabierze – dodaje 
pani Bożena. 
Kazimierz Wojciechowski nie wstydzi się swojego 
zajęcia. 
- Pomagam w ten sposób sklepikarzom a przy okazji 
zawsze kapnie parę groszy – słyszymy od K. Wojciechow-
skiego. - Mówią o mnie różnie. Jednym razem choroba 
ciężka a innym razem Jerzyk, pomimo tego, że mam na 
imię Kazimierz. 

(stop)

GM. ŚWINICE WARCKIEPan Kazimierz od wielu 
lat zbiera w Świnicach 
kartonowe pudła

Bożena Wielgus 
- „Mówimy o nim 
choroba ciężka. 
Ale to naprawdę z 
czystej sympatii”.
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Wystarczyło kilka piorunów, aby 
w ubiegłym tygodniu użytkownicy 
komputerów mieli poważne trud-
ności w korzystaniu ze sprzętu. 

- W Gminnym Ośrodku Kultury 
wysiadły komputery. Mam znisz-
czoną kartę graficzną w laptopie. 
Były problemy z telefonami – mówi 

Grzegorz Klimczak, dyrektor 
GOK. - Burza, która przeszła nad 
Grabowem, spowodowała spore 
elektroniczne zniszczenia. W urzę-
dzie gminy również uszkodzone 
zostały niektóre komputery. Na 
poczcie głównej nie działały tele-
fony. Pierwszy raz coś takiego się 
zdarzyło. 

(stop)

Niebezpieczne 
wyładowania

GRABÓW

W urzędzie gminy i GOK, z powodu wyładowań, uszkodzone 
zostały niektóre komputery – informuje G. Klimczak

Prawie 30 lip rosnących przy ul. 
Belwederskiej zostało niedawno 
przyciętych przez pracowników 
Zieleni Miejskiej. Niektórzy 
mieszkańcy twierdzą, że drze-
wa w ogóle nie powinny być 
przycinane a prace, które zostały 
wykonane to barbarzyństwo. 
Miłośnicy przyrody wytaczają 
ciężkie działa. Mówią, że w Zie-
leni Miejskiej pracują wandale. 
Domagają się dymisji dyrektora 
Adama Kujawy. 

Nie po raz pierwszy jesteśmy 
informowani o złej – zdaniem 
niektórych mieszkańców – pracy 
zatrudnionych osób w Zieleni 
Miejskiej. Mieszkańcy twierdzą, że 
pracownicy ZM są wulgarni i nie 
wypełniają swoich obowiązków 
należycie. Łęczycanie zarzucają 
im brak fachowości. Kropla, która 
przepełniła czarę goryczy, to przy-
cięte lipy.

- Tylko wandale mogli coś ta-
kiego zrobić – mówi wzburzona 
Krzysztofa Dżereń, jedna z lo-
katorek bloku stojącego blisko 
przetrzebionej lipowej alei. 

W krytycznych wypowiedziach 
wtóruje jej Zofia Kubiak.

- O tej przycince mieszkańcy 
poinformowali już magistrat i sta-
rostwo. Będziemy domagać się 

ukarania win-
nych – do-
daje pani 

Zofia. 

Zbulwersowani miłośnicy przy-
rody powiedzieli nam, że więk-
szość pracowników Zieleni Miej-
skiej powinna zostać zwolniona.

- Na czele z dyrektorem Kujawą. 
Przecież to szef bezpośrednio 
odpowiada za prace tej jednostki 
budżetowej. Będę zbierać podpisy 
o odwołanie go ze stanowiska. W 
tej sprawie zamierzam rozmawiać 
z burmistrzem – słyszymy od pani 
Krzysztofy. 

Wanda Pietrzak, kolejna lokator-
ka pobliskiego bloku, też krytycz-
nie wypowiada się o pracy Zieleni 
Miejskiej.

- Fachowcy to na pewno nie są 
– twierdzi pani Wanda. - Te lipy 
zostały ogołocone z potężnych 
konarów. Drzewa stanowiły na-
turalną barierę przed spalinami. 

Adam Kujawa, dyrektor ZM, 
odpiera zarzuty. 

- Przycięliśmy lipy, bo 
gałęzie wcho-

d z i ł y  n a 
chodnik i 

j ezd n ię. 
Ta k i c h 
prac do-
magała 

s i ę 
część 

mieszkańców z osiedla. Wiem 
o skardze. To, czy lipy zostały 
przycięte prawidłowo sprawdzi 
kontrola z ochrony środowiska 
starostwa powiatowego. 

Dyrektor powiedział nam, że 
jeszcze nikt formalnie nie złożył 
skargi na pracowników Zieleni 

Miejskiej.
- Pierwsze słyszę, że moi 

ludzie są wulgarni, czy też, 
że wykonują pracę 
niefachowo. Ale jeżeli 

faktycznie tak jest, to 
czekam na informacje 

od mieszkańców. Wszyst-
kie zgłoszenia na pewno 
zostaną zweryfikowane – 

zapewnia dyrektor Kujawa. 
(stop)

Krytyka Zieleni Miejskiej. 
Chcą odwołać dyrektora
ŁĘCZYCA

Miłośniczki przyrody martwią się tym, że 

lipy utraciły gałęzie

Lokatorzy pobliskiego 

bloku chwalili sobie lipową 

alejkę. Mówili, że to 

naturalna ochrona przed 

spalinami

Jak można było coś takiego zrobić? To 

wandalizm – uważa Krzysztofa Dżereń
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DŁUGA ZIMA BYŁA ZABÓJCZA DLA PSZCZÓŁ

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

W związku z powyższym zawiadamia się, iż na 
terenie Gminy Daszyna znajdują się dwa typy nie-
ruchomości: 
• Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców; 
• Nieruchomości niezamieszkałe tj. lokale użytkowe, w 
tym: zakłady pracy, szkoły, instytucje kultury, oświaty itp. 

Obowiązkiem każdego właściciela, współwłaściciela, 
użytkownika wieczystego, zarządcy nieruchomości, 
najemcy, dzierżawcy jest złożenie deklaracji o liczbie 
osób zamieszkujących daną nieruchomość i tak: 
• W budynkach jednorodzinnych (właściciele, współ-
właściciele, użytkownicy) składają deklarację do Urzędu 
Gminy Daszyna; 
• We wspólnotach deklarację składa 

zarządca nieruchomości, jedną 
zbiorczą deklarację dla całego 
budynku; 
• Najemcy lokali w budynkach 
niebędących wspólnotą skła-
dają deklarację do właściciela; 
• Właściciele lokali w budyn-
kach wielorodzinnych składają 
deklarację do Urzędu Gminy 
Daszyna

Deklaracja w formie elektro-
nicznej jest dostępna w pliku 
do pobrania (www.daszyna.
bip.cc), natomiast w formie pa-
pierowej 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 
komunalnymi powstającymi na terenie nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi 
iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka 
miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi: 
a)  3,50 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie, 
b)  7,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne – podstawę ustalenia wy-
sokości należnej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanych 
pojemników i stawki za pojemnik ustalonej w uchwale.

Stawki za pojemnik przy jednorazowym odbiorze 
odpadów 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 pojemności
Stawki za pojemnik przy jednorazo-
wym odbiorze odpadów 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 wysoko-
ści 0,07 zł za każdy litr pojemności

Powyższe stawki mogą ulec 
zmianie po rozstrzygnięciu przez 

G m i - nę Daszyna przetargu na firmę, 
która bę- dzie świadczyła usługi na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Terminy płatności
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi 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 następnego roku.
Pierwszą opłatę uiszcza się w terminie do 15 paździer-
nika 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 
gospodarowania odpadami komunalnymi można 
uzyskać pod nr tel. 24 389-04-06.

ogłoszenie

GM. ŁĘCZYCA
Straty są bardzo 

duże. Zdaniem 
właścicieli pasie-
ki we wsi Borek 
wyginęła prawie 
połowa pszczół. 

To zła informacja 
dla smakoszy miodu, 
który może kosztować 
znacznie więcej 
niż przed ro-
kiem. 

W pasie-
ce w Borku 
jest 36 uli. 

-  Nor-
malnie w 
jed ny m 
ulu może 
być na-
wet  50 
t ysięcy 
pszczół. 
Wiado -
mo już, 
że pszczół 
jest  jednak 
znacznie mniej 

– mówi Barbara Czarnecka, 
współwłaścicielka pasieki. - 

Nie wytrzymały tak długiej 
zimy. 

Kilka dni temu pszczoły 
rozpoczęły wiosenne loty. 
Rozpoczęły się przeglądy 
uli.

- Wyjmujemy docieple-
nia, oglądamy plastry, te 

zapleśn ia łe  na-
leż y  u su n ąć. 

T r z e b a  t e ż 
s p r a w d z i ć 
czy w rodzi-
nie jest mat-
ka, zwraca-
my uwagę 
na wygląd 

c z e r -
w i u . 

Przyjmuje się, że dobra matka 
zwiększa z każdym dniem 
liczbę składanych jaj, od tysią-
ca sztuk na dobę do dwóch ty-
sięcy sztuk na dobę w połowie 
maja – dodaje pani Barbara. 

Miody z pasieki w Borku znane 
są w całym regionie. Te popularne, 
jak wielokwiatowe, czy też akacjo-
we lub lipowe, wypierane są przez 
oryginalne miody faceliowe. 

- Facelia jest rośliną pocho-
dzącą z Kalifornii. Ten miód 
jest jeszcze mało znany, ale 
jak wszystkie inne miody ma 
lecznicze właściwości. Wspo-
maga leczenie chorób układu 
pokarmowego, nieżyt, wrzody 
żołądka i dwunastnicy, pro-
blemy z trzustką i woreczkiem 
żółciowym. Pomaga przy lecze-
niu astmy oskrzelowej. Leczy 
nadciśnienie – wymienia zalety 
miodu Barbara Czarnecka. 

Aby miód był w pełni przy-
swojony przez organizm, należy 
łyżkę stołową miodu rozpuścić w 
ciepłej wodzie (pół szklanki) i po-
stawić na 12 godzin w tempera-
turze pokojowej, żeby wystąpiła 
dyspersja (rozpad) sacharozy na 

cukry proste (glukozę, fruktozę). 
Wówczas lecznicze działanie 
miodu, który należy pić ma-

łymi łyżkami, wzrasta nawet 
100-krotnie. 

(stop)

Miód może zdrożeć

Barbara Czarnecka 
pszczelarską pasją 
zaraziła się od mężaMiody w rodzinie państwa 

Czarneckich cieszą się 
dużym powodzeniem
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O KROK OD TRAGEDII. MIESZKAŃCY SĄ ZSZOKOWANI

Tylko dzięki przytomności jednego 
z przechodniów i szybkiej interwen-
cji strażaków nie doszło do tragedii. 
Choć trudno w to uwierzyć, ale ktoś 
celowo podpalił dach sklepu. Bardzo 
szybko ogień zajął znaczną część 
dachu. Na osiedlu Nowa Wieś już 
od dawna mówi się o młodocianych 
bandach, które kpią sobie z policji i 
strażników miejskich. Chuligani stają 
się coraz groźniejsi. 

Warzywniak, choć położony blisko 
marketu, cieszy się sporym powodze-
niem. Klientów nie brakuje. Tego dnia 
również w sklepiku było dużo ludzi. 
Nikt nawet nie podejrzewał, że sklep 
się pali. Na szczęście mieszkaniec 
osiedla, który przechodził obok wa-
rzywniaka, spostrzegł ogień na dachu 
sklepu. Wbiegł do warzywniaka, by 
zaalarmować o zagrożeniu. 

- Myślałam, że dostanę zawału – 
mówi Barbara Nowakowska, właści-

cielka warzywniaka. - W porę 
wybiegliśmy ze sklepu i szybko 
zadzwoniłam do strażaków. 
Jednostka znajduje się nieda-
leko. Druhowie przyjechali 
szybko. 

Ogień objął już połowę dachu. 
Strawił obrzeża warzyw-
niaka.

- Udało się ugasić pło-
mienie i nie dopuścić 
do rozprzestrzenienia 
się ognia. Najważ-
niejsze, że nikt nie 
ucierpiał – mówi 
mł. asp. Zdzisław 
Cichański, dowódca 
akcji gaśniczej. 

Na miejsce, oprócz 
strażaków, przyjechali 
też policjanci i ekipa ener-
getyków. Wykluczono 
zwarcie przewodów 
elektrycznych. Specjaliści 
ustalili, że pożar był wy-
nikiem zaprószenia ognia. 
Czy celowego? To wyjaśnią 
policjanci.

- Będziemy rozmawiać 
m.in. z lokatorami pobli-
skiego bloku – informuje 
starszy sierżant Łukasz 
Zgierski. - Być może 
ktoś zauważył coś podej-
rzanego. Nie wykluczamy, że 
było to celowe podpalenie. 

Dowiedzieliśmy się, że z dachu zdję-
ta została nadpalona gumowa piłka. 
Nie wiadomo jednak, czy została na 
dach wrzucona, gdy się paliła. Czy też 
była na dachu już od jakiegoś czasu i 
nadpaliła się dopiero w momencie, gdy 
wybuchły płomienie. 

Niektórzy mieszkańcy osiedla nie 
mają wątpliwości, że warzywniak 
mógł ktoś podpalić celowo.

- To osiedle staje się coraz bardziej 
niebezpieczne. Młodzi piją alkohol 
a później stają się nieobliczalni. W 

słoneczny dzień dach 
był rozgrzany i dlatego 
mógł się zapalić nawet 
z powodu wrzuconego 

niedopałka papierosa – 
słyszymy. - Nikt rozsąd-
ny by tego nie zrobił. To 
musiał być chuligański 

wybryk. Ale od takich 
wybryków może dojść kiedyś do 
nieszczęścia. 

Przypomnijmy, że kilka miesięcy 
temu „Reporter” opisywał zachowanie 
młodych mieszkańców na których 
skarżono się na osiedlu. Ludzie mówili 
nam wówczas o pijaństwie, zastrasza-
niu, kradzieżach i dewastacji mienia. 
Informowano nas także, że na dachu 
Biedronki młodociani rozpalili kiedyś 
ognisko... Policjanci zapewniają, że na 

osiedlu Nowa Wieś pojawić ma się 
więcej patroli. Szkopuł w tym, że takie 
same zapewniania były już wcześniej. 

Niestety, mieszkańcy wciąż mówią o 
tym, że nie czują się bezpiecznie. 

(stop)

Płonął sklep. W środku byli ludzie
ŁĘCZYCA

W ubiegłym tygodniu na 
osiedlu Nowa Wieś palił się 
dach warzywniaka

O płonącym dachu właścicielka 
sklepu dowiedziała się od 
przypadkowego przechodnia

Młodszy aspirant 
Zdzisław Cichański 
- „Ważne, że nikomu 
nic się nie stało”.

Starszy sierżant Łukasz Zgierski 

mówi, że policja przeprowadzi 

rozmowy z lokatorami 
pobliskiego bloku. Być może ktoś 

widział ewentualnych podpalaczy

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

reklama
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SEZON NA DZIAŁKACH ROZPOCZĘTY
Ogromna radość towarzyszy działkowcom powracającym 
po okresie zimowym do swoich ogródków. To nic, że teraz 
pracy jest sporo. Najważniejsze, że zrobiło się ciepło, 
słoneczko wreszcie mocniej przygrzewa. Miło popatrzeć 
na wychodzące z ziemi kwiatki oraz rozwijające się pączki 
na gałęziach owocowych drzew. 
W ubiegłym tygodniu temperatura wzrosła do 20 stopni 
Celsjusza. Działkowcy nie mogli przepuścić takiej okazji. 
Pozimowe porządki ruszyły pełną parą. Sprzątane są 
altanki, myte okna, wywieszane nowe firanki. Na działkach 
trzeba wygrabić, spalić śmieci. Ostatnie dni, by przyciąć 
drzewa. Wysiewane są marchewki, pietruszka. Z ziemi wy-
chodzą przebiśniegi, krokusy, żonkile i tulipany. Truskawki 
puszczają pierwsze pędy. 
W tym roku działkowcy czekali dłużej na rozpoczęcie 
sezonu. W ubiegłym roku o tej porze na działkach można 
już było wypoczywać, bo znacznie wcześniej zakończyły 
się porządki po zimie. 
- Jest pewne opóźnienie. Ale tym bardziej cieszymy się, 
że w końcu możemy wyjść z domów i spędzać czas na 
świeżym powietrzu – mówią działkowicze.  

(stop)

 Justyna Galasińska cieszy się, 
że z ziemi wychodzą tulipany 
a na gałązkach rozwijają się 
pączki

Super, że już niedługo będzie 
można grillować – mówi 
Andrzej Koprowski

 Lech Pawłowski 
sieje marchewkę

Mirosława 
Stokwiszewska 
nie kryje radości. - 
„Wreszcie prawdziwa 
wiosna”
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SEZON NA DZIAŁKACH ROZPOCZĘTY
Mirosława 
Stokwiszewska 
nie kryje radości. - 
„Wreszcie prawdziwa 
wiosna”

Bronisława Gryglawska 
przyznała nam się, że w czasie 
pozimowych porządków 
wypoczywa na działce

Honorota Graczyk - „to ostatnie dni na przycięcie drzew”

Zdzisław Graczyk mówi, że 

w oczku wodnym będzie 

musiał jeszcze wymienić 

wodę
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 32: Co głowa, to rozum.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Mąż do żony:
- Kochanie, mam dzisiaj zebra-
nie i wrócę trochę później.
- Znam te twoje zebrania, wró-
cisz rano kompletnie pijany i 
bez pieniędzy.
- No wiesz kochanie, jak możesz 
tak myśleć?!
Godzina 5 rano, pijany mąż stoi pod 
drzwiami i mówi:
- No i wykrakała!

* * *
- Tatusiu, jak byłeś mały, to też dostawałeś od 
swojego taty lanie?
- No pewnie!
- A dziadek od swojego taty?
- Oczywiście!
- A pradziadek?
- Też! Ale dlaczego pytasz?
- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął...

* * *
Dzwoni telefon. Żona podchodzi, żeby go odebrać. Mąż 
krzyczy z drugiego pokoju:
- Jeśli to do mnie, to powiedz, że mnie nie ma!
- Niestety mąż jest w domu – mówi żona i odkłada słu-
chawkę.
- Przecież prosiłem, żebyś powiedziała, że mnie nie ma.
- Ale to był telefon do mnie.

* * *
Mężczyzna wszedł w parku na ławkę i krzyczy:
- Precz z hipokryzją!
Ludzie patrzą zdziwieni, a facet krzyczy dalej:
- Precz z pazernością!
Coraz więcej gapiów przystaje obok, a ten dalej:
- Precz z pedofilią!
W końcu jakaś babcia nie wytrzymała i mówi:
- Panie, coś się pan tak do tych księży przyczepił?

* * *
Dzieci miały przygotować na karteczce przykładowe grze-
chy do spowiedzi. Jedna dziewczynka napisała tylko dwa.
- Tak mało? - pyta ją katechetka.
- To ja pójdę i jeszcze dogrzeszę...

LASAGNE
Składniki:
-  1 kg świeżego lub 2 paczki mrożonego szpinaku,
- 20 dag żółtego sera,
- cebula, łyżka bazylii, 4 łyżki mąki,
- 2 ząbki czosnku, szklanka mleka,
- 3 jajka, 2 łyżki oliwy,
- sól, pieprz, gałka muszkatołowa. 

Przyrządzanie:
Szpinak umyć, oddzielić liście, wypłukać i posiekać. Cebulę 
pokroić, zeszklić na oliwie, oprószyć łyżką mąki, podsmażyć. 
Włożyć szpinak i bazylię, wlać kilka łyżek mleka, przyprawić. Du-
sić około 5 minut. Wlać roztrzepane jajka. Smażyć, aż się zetną. 
Do formy posmarowanej masłem kłaść kolejno płaty lasagne 
i szpinaku. Polać sosem pomidorowym, posypać startym serem. 
Zapiekać 30 - 40 minut, aż makaron będzie miękki.
 
 
KARKÓWKA Z MORELAMI
Składniki:
- karkówka - 80 dag
- morele suszone - 20 dag
- winiak - 1/2 szklanki
- ocet - 3 łyżki
- cebula - 1
- tłuszcz - 1 łyżka
- cukier - 1 i 1/2 łyżeczki
- pieprz kolorowy - 2 łyżeczki
- goździki - 2-3
- sól

Przygotowanie:
Morele namocz w winiaku na 2 godziny. Opłukane i dokładnie 
osuszone mięso natnij tak, by powstała kieszeń. Skrop je następ-

nie octem, oprósz 
solą i cukrem i od-
staw na 30 minut. 
Morele wyjmij z 
winiaku (winiak zo-
staw) i powkładaj 
w nacięcie. Mię-
so ciasno owiń 
bawełnianą nicią 
i podsmaż na 
suchej patelni. 
 
W garnku o gru-
bym dnie zeszklij na tłuszczu 
obraną i posiekaną cebulę. Przełóż do niej mięso, dodaj 
pieprz, goździki, skrop winiakiem i duś pod przykryciem 
około 50 minut. Po wyjęciu mięsa poczekaj, aż trochę osty-
gnie, a wtedy zdejmij nitkę i pokrój w plastry grubości 1cm. 
 
Mięso podaje się z sosem przetartym przez sito. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
•  Ryż zyska piękną żółtą barwę, jeśli do gotowania dodasz pół 

łyżeczki kurkumy.
•  Dla ładnego aromatu pieczonego drobiu włóż do wnętrza 

tuszki pęczek natki pietruszki.
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Repertuar kina KDK

22 kwiecień
poniedziałek
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  INTRUZ
 thriller

19:30   UKŁAD 
ZAMKNIĘTY

 thriller

23 kwiecień
wtorek
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  INTRUZ
 thriller

19:30   UKŁAD 
ZAMKNIĘTY

 thriller

24 kwiecień
środa
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  INTRUZ
 thriller

19:30   UKŁAD 
ZAMKNIĘTY

 thriller

25 kwiecień
czwartek
Kino nieczynne !

26 kwiecień
piątek
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  IMAGINE
 komedia

19:15  CRISTIADA
 dramat

27 kwiecień
sobota
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  IMAGINE
 komedia

19:15  CRISTIADA
 dramat

28 kwiecień
niedziela
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  IMAGINE
 komedia

19:15  CRISTIADA
 dramat

Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Kutnowskiej zaprasza 
do Kutnowskiego Domu 
Kultury w dniu 25 kwiet-
nia 2013 r. o godz. 18.00 na 
koncert charytatywny dla 
Michała Pietrzaka chorego 
na chłoniaka.Zespół wykona 
dwa kutnowskie obrazki „Na 
kutnowskich łąkach muzy-
kanty grają” oraz „Zabawa 
na przedmieściu”. Pomiędzy 

obrazkami będziemy śpie-
wać piosenki ludowe. Kapela 
zaprezentuje się w nowym, 
odmłodzonym składzie.

Koncert charytatywny 
przeznaczony na pomoc dla 
chorego na chłoniaka Micha-
ła Pietrzaka. Dla tych, co chcą 
pomóc bezpośrednio, podaje-
my numer konta : PKO BP 31 
1020 3440 0000 7802 0063 0939 
z dopiskiem 1 % dla Michała 
KRS 00000 89639.

Koncert charytatywny
KUTNO

PIĄTEK
Szkoła Podstawowa im. 

Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Piątku w porozumieniu 
z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Piątku zaprasza do 
udziału w Międzyszkolnym 
Konkursie Recytatorskim 

„Wiersze Tuwima znane i 
lubiane”. Konkurs odbędzie 
się we wtorek 14 maja br. o 
godz. 9 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Piątek i orga-
nizowany jest w ramach ob-
chodów „Rok 2013 - rokiem 
Juliana Tuwima”.

Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski

SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY PIĄTEK
Wójt Gminy Piątek zaprasza twórców, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Gminy Piątek 
na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 
o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy Piątek.  
Celem spotkania jest omówienie współpracy z w/w pod-
czas organizacji tegorocznych imprez plenerowych w 
Gminie Piątek. 

Wystawa „MONO W STEREO” 
26 kwietnia 2013 r. godz. 18:00, Kutnowski Dom Kultury (Galeria KDK) zaprasza na wernisaż wystawy „MONO W STEREO”. 
Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc. Celem wystawy jest propagowanie otwartych działań artystycznych w ramach 
pracy grupy Laboratorium D.N.A (Działanie, Nostalgia i Absurd) opartej na syntezie sztuk i realizacji potrzeb i pomysłów 
młodych twórców. Wstęp wolny.



12 22 KWIETNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny REKLAMA



1322 KWIETNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyPOD PARAGRAFEM

W Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Łęczycy gościli przyszli adep-
ci sztuki policyjnej. Młodzież z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Łęczycy w ramach Dnia 
Przedsiębiorczości zapoznała się z 
„tajnikami” służby w policji.

17 kwietnia Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych z Łęczycy zorgani-
zował tzw. „Dzień Przedsiębiorczo-
ści”. W ramach tego Dnia młodzież 
spędzała czas w wybranej przez 
siebie firmie. Pięć osób wybrało 

Komendę Powiatową Policji w 
Łęczycy. Uczennice, zdeklarowa-
ne co do swojej przyszłej pracy w 
policji mogły zwiedzić budynek 
komendy, zapoznać się ze specyfiką 
pracy poszczególnych wydziałów. 
Zobaczyć oraz przymierzyć sprzęt 
wykorzystywany w codziennej 
służbie a nawet zdjąć odciski pal-
ców. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się radiowozy i motocykle. 
Na pamiątkę spotkania komendant 
powiatowy policji w Łęczycy mł. 
insp. Paweł Karolak sfotografował 
się z przyszłymi policjantkami.  

Jednostka OSP w Łęczycy wzbo-
gaciła się o nową motopompę 
pływającą Niagara max.

- Niewątpliwą zaletą tego sprzętu 
jest to, że motopompa jest niezata-
pialna nawet w przypadku uszko-
dzenia mechanicznego, na przykład 
pęknięcia powłoki zewnętrznej 
– mówi Krzysztof Graczyk, prezes 
OSP.  - Podstawowe wykorzystanie 
motopompy to wypompowywanie 
wody z rozlewisk, z zalanych po-
mieszczeń,  napełnianie zbiorników 
wody w samochodach gaśniczych.

Motopompa została w całości sfi-
nansowana przez Fundację Eduka-

cja i Technika Ratownictwa Edura 
w Warszawie, dzięki osobistemu 
wsparciu Honorowego Obywatela 
miasta Łęczyca nadbrygadiera 
Marka Jasińskiego.

Policjanci z łęczyckiej drogówki 
włączyli się w wojewódzkie dzia-
łania pod hasłem „prędkość”.

Funkcjonariusze skontrolowali 53 
kierowców, ujawnili 38 wykroczeń 
przekroczenia prędkości i nałożyli 
38 mandatów karnych, jedna oso-
ba w czasie jazdy nie korzystała z 
pasów bezpieczeństwa. Policjanci 
wyeliminowali z ruchu jednego 
nietrzeźwego kierującego. Cyklista, 
w wieku 32 – lat podczas badania na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu osiągnął wynik ponad 
pół promila alkoholu w organizmie. 

Celem akcji było egzekwowanie 
od kierujących przestrzegania ogra-
niczeń prędkości. Analiza zdarzeń 
drogowych zaistniałych na terenie 
województwa łódzkiego w 2012 
roku wskazuje, że przyczyną wielu, 
bo aż 20 % wszystkich wypad-
ków drogowych była „nadmierna 
prędkość”, czyli co piąty kierujący 

jechał za szybko. Na terenie powia-
tu łęczyckiego w ciągu ubiegłego 
roku odnotowaliśmy 65 wypadków 
drogowych, przyczyną 19 z nich 
było niedostosowanie prędkości do 
warunków panujących na drodze. 
W wyniku zdarzeń zginęło 5 osób 

a 20 zostało rannych. Eliminowanie 
tego zagrożenia jest jednym z prio-
rytetowych zadań policji dlatego 
cyklicznie w ciągu całego roku 
będziemy prowadzić działania w 
tym zakresie. 

KPP w Łęczycy

Stróże prawa już po kilku 
minutach od zgłoszenia prze-
stępstwa zatrzymali mężczy-
znę, który dokonał rozboju 
na 32 –letnim mieszkańcu Ło-
dzi. Sprawca uderzył poszko-
dowanego, a następnie zabrał 
mu kwotę 300 złotych. Szybka 
reakcja policjantów doprowa-
dziła do zatrzymania rozboja-
rza, który był już notowany za 
podobne przestępstwa. 

Do zdarzenia doszło około go-
dziny 15.15 przy ulicy 3-go Maja, w 
rejonie dworca PKP. Do pokrzyw-
dzonego doszedł mężczyzna, który 
zaproponował wspólne wypicie 
alkoholu. W pewnym momencie, 

gdy nowi znajomi razem spożywali 
piwo, 32-latek poczuł uderzenie 
w głowę, w wyniku czego stracił 
przytomność. Po jej odzyskaniu 
zauważył koło siebie leżący portfel, 
z którego sprawca zabrał około 300 
złotych.

O całej sytuacji telefonicznie 
powiadomieni zostali kutnowscy 
policjanci. Dyżurny na miejsce 
wysłał patrol interwencyjny, który 
już po kilku minutach zatrzymał 
sprawcę rozboju. 39-latek, bez sta-
łego miejsca zameldowania, wcze-
śniej był już notowany za podobne 
przestępstwa. Usłyszał zarzuty w 
warunkach powrotu do rozboju. 
Recydywiście grozi nawet do 15 lat 
pozbawienia wolności. 

KPP w Kutnie

Policjanci realizując zadania w 
oparciu o zgromadzoną wcześniej 
wiedzę operacyjną zabezpieczyli 
1147 sztuk papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Nielegalny towar 
znaleźli na jednej z posesji na terenie 
gminy Łęczyca. Zarzut przechowy-
wania wyrobów tytoniowych bez 
akcyzy usłyszał 23 - latek. Prze-
stępstwo jest zagrożone karą do 3 
lat pozbawienia wolności. 

Policjanci zatrzymali sprawcę 
wybicia szyb w mieszkaniu 
33-letniego mężczyzny. Poszko-
dowany straty oszacował na 
kwotę około tysiąca złotych. 

W jednym z mieszkań budynku 
wielorodzinnego, znajdującego się 
w Kutnie przy ulicy Rychtelskiego, 
nieznany sprawca powybijał szyby 
w oknach oraz drzwiach wejścio-

wych. Straty wyniosły około ty-
siąca złotych. Sprawą uszkodzenia 
zajęli się kutnowscy kryminalni. 
Policjanci zatrzymali 22-latka, który 
przyznał się do popełnionego prze-
stępstwa. Mężczyzna, bez stałego 
miejsca zameldowania, znany jest 
kutnowskim stróżom prawa. Był 
już notowany za kradzieże i rozbo-
je. Teraz odpowie za uszkodzenie 
cudzej rzeczy. Grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Na terenie szpitala dokonano 
kradzieży telefonu komórkowego 
wartości 500 złotych. Kryminalni, 
niezwłocznie przystąpili do czyn-
ności zmierzających do ustalenia 
sprawcy zdarzenia. Operacyjne 
typowania wskazywały na 36 – 
latkę z Łęczycy. 15 kwietnia śledczy 
przedstawili kobiecie zarzut zaboru 
w celu przywłaszczenia telefonu ko-
mórkowego. Według kodeksu kar-
nego przestępstwo jest zagrożone 
karą do 5 lat pozbawienia wolności. 

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

KUTNO

KUTNO

Młodzież za kratkamiNiagara dla OSP

Trefne fajkiWandal wybijał szyby

Złodziejka w 
szpitalu

Akcja prędkość. Prawie 40 kierowców z 
ciężką nogą

Rozbój w biały dzień

Nowy zastępca komendanta
Decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi insp. Dariusza Banachowicza pierwszemu 
zastępcy komendanta powiatowego policji w Łęczycy nadkom. Grzegorzowi Czubakowskiemu 
powierzono obowiązki komendanta powiatowego policji w Pajęcznie do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu w tej jednostce policji. Jednocześnie na wniosek komendanta powiatowego policji w 
Łęczycy mł. insp. Pawła Karolaka, komendant wojewódzki policji w Łodzi obowiązki pierwszego 
zastępcy komendy powiatowej policji w Łęczycy powierzył nadkom. Tomaszowi Olczykowi 
dotychczasowemu zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej policji 
w Łodzi. Nowego zastępcę komendanta powiatowego policji w Łęczycy podczas uroczystej 
odprawy w obecności kadry kierowniczej przywitał komendant mł. insp. Paweł Karolak. 
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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

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

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 niepełnosprawności  
w stopniu lekkim lub 

umiarkowanym i znacznym 
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”

Eugeniusz Stańczyk
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 20

mail: sekretariat@teczasi.pl 

Oferty pracy – zamknięte: 
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

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie

MEGA – Usługi Marketingowe
Magdalena Wysocka

ul. Kaliska 35
62-700 Turek

tel. 600 260 108
Miejsce wykonywania pracy:

ul. Poznańska 24
99-100 Łęczyca

Logistyk
Wykształcenie średnie lub wyższe 

– logistyka
język angielski w stopniu 

komunikatywnym
PPHU „GOLD HELLEN”

ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
tel. 602 673 969

Oferty staży:
Pracownik serwisu i działu 

produkcji
Wykształcenie średnie techniczne, 

umiejętności ogólnotechniczne, 
prawo jazdy kat. B

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca-handlowiec
Wykształcenie średnie, prawo 

jazdy kategorii B, aktualne badania 
sanitarno-epidemiologiczne, 

komunikatywność
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik gospodarczy
Wykształcenie podstawowe, mile 

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

Dziennikarz
Wykształcenie średnie, 

umiejętność robienia zdjęć, chęć 
do pracy, dyspozycyjność
Informacja pokój nr 1 lub 2

Rolnik gospodarczy
Wykształcenie zasadnicze 

lub średnie, osoba niepaląca, 
nie karana, ze zdolnościami 

manualnymi, punktualna, osoba 
pełnosprawna

Informacja pokój nr 1 lub 2

Technik farmaceutyczny
Wykształcenie: technik farmacji

Informacja pokój nr 1 lub 2
Operator maszyn do obróbki blach 
Umiejętność pracy w zespole, mile 
widziane doświadczenie w branży 

budowlanej
Informacja pokój nr 1 lub 2

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 

sprawność fizyczna, orzeczenie o 
niepełnosprawności

Informacja pokój nr 1 lub 2

Księgowy
Wykształcenie średnie lub wyższe 
ekonomiczne, kursy prowadzenia 

ksiązki przychodów, obsługa 
komputera i programu Płatnik, 

zdyscyplinowanie, obowiązkowość
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik kancelaryjny
Wykształcenie średnie, obsługa 

komputera
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik do spraw 
osobowych

Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Informacja pokój nr 1 lub 2

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, doradza 
i wspomaga poszukujących pracy z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, 
którzy 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 udzielane są w po-
koju 2 stanowisko 6. Osoby zainteresowane 
sezonową pracą w innych krajach proszone 
są o kontakt z łódzką Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, ul. Po-
morska 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 inter-
netowej: www.psz.praca.gov.pl

OGŁOSZENIA

Sprzedam gazowy grzejnik 
wody przepływowej typ 
G-19-02, kocioł  Eko-Plus 
20 kw. Tel. 605-591-454

Sprzedam nowy kocioł 
gazowy „ Immergas” Eolo 
Mini 24 S, grzejniki żeliwne. 
Tel. 601-513-450

Sprzedam działki bu-
dowlane w Łęczycy. Tel. 
781-370-630

Sprzedam Ciągnik Ursus 
C360 3p stan bardzo 
dobry w oryginale. Tel 723 
527-883

Do sprzedaży siedlisko 
okol. Mazewa, Daszyny i 
Łęczycy Budynek miesz-
kalny (1987 r.) o pow. 110 
m2 po remoncie (salon, 2 
sypialnie, kuchnia z jadal-
nią, łazienka 

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

Do sprzedania traktorek 
jonseret ,silnik 13 KONI 
,odpalany z rozrusznika 
skrzynia biegów manualna 
szerokość koszenia 86 cm, 
stan techniczny bardzo 
dobry. Tel. 667-857-445

Sprzedam wózek dziecięcy 
niemieckiej firmy HARTAN.
Wózek łatwy w złoże-
niu,dużo elementów 
zdejmowanych do prania w 
pralce,koła piankowe, cichy. 
Spacerówka ze zmiennym 
kierunkiem jazdy,łatwa w 
zamontowaniu, regulowa-
ne oparcie. Materacyk an-
tyalergiczny Julius Zollner 
.tel.661-015-943

Sprzedam kombajn Anna  
w stanie bardzo dobrym od 
nowości w gospodarstwie 
od 5 lat nie używany. Gara-
żowana Tel.724-161-505
 
Sprzedam 5szt. zbiorników 
typu mauzer. Mogą służyć 
jako szambo, po wyjęciu 

beczki jako skrzynio-palety.
tel.888-867-216

Do sprzedaży dom o pow. 
120m2 w okolicy Witoni, 
Daszyny i Łęczycy. Dom 
murowany, ocieplony We-
wnątrz 4 pokoje +kuch-
nia+łazienka,przedpokój 
i spiżarka Wnętrze przy-
tulne i zadbane - panele,-
glaszura,terakota całość 
schludna i czysta Okna 
PCV, Woda z sieci,studnia 
na podwórku szambo, C.o 
- miałowo- węglowe.Tel. 
601-991-655

Mam na sprzedanie spraw-
ny silnik 1,8 V8 Renault 
Laguna na części. Tel. 794-
751-421

Do sprzedania wał 
cambridge3-metrowy, 
3-częściowy zawieszany na 
odlewach wielkości 450mm.
Tel 506-716-177

Sprzedam BMW 320 die-
sel 136 koni mocy z 2001 
roku auto sprowadzone 
z niemiec, jest to wersja 
robiona na zamówienie 
indywidualne ; najbogat-
sze wyposażenie.tel.531-
888-566

Sprzedam kartę Gra-
f iczną Geforce 9500 
GT PCI EXpress w pełni 
sprawną ,doskonale 
nadaje się do gier. Tel 
783-753-026

Sprzedam peugeot spe-
edfight LC., poj. silnika 50 
cm3 ,rok produkcji 1998, 
Tel. 695-565-204

Sprzedam opryskiwacz 
stan idealny mało używany, 
400 litrowy, rok produkcji 
2010.tel 724-108-437

Oferuję alufelgi oryginalne 
oplowskie. Tel. 726-397-697

Sprzedam tokarnię,pa-
rametry TR-42 ROK 1965 
waga 3000kg brak ob-
sługi gwintów ,długość 
toczenia od uchwytu do 
kiełka około 80 centyme-
trów skrzynia po remon-
cie kapitalnym, silnik 7,5 
KW, lewe i prawe obroty 
od 28 do max 1400obr/
min , dwa kiełki, komplet 
wkładek, wiertła, pompa 
do chłodziwa, 5l koncen-
tratu chłodzącego ,tokar-
nia sprawna na chodzie 
mało u mnie używana. 
stan oceniam na dobry. 
tel. 661-228-427

Sprzedam sprężarkę 
powietrza, sprawna na 
chodzie (wymontowana z 
samochodu przeznaczone-
go do rozbiórki) Tel.501-
970-633
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SPORT

W Brodnicy odbyły się III  Otwarte Mistrzostwa Polski Karate 
Shotokan NSKF Polska.  Na starcie zawodów stanęło ponad 
120 zawodników i zawodniczek z Brodnicy, Tucholi, Szczeci-
na, Poddębic, Uniejowa, Warszawy, Łodzi, Łęczycy, Rypina, 
Wartkowic, Dalikowa i Wilna (Litwa). Zawody odbyły się we 
wszystkich konkurencjach i kategoriach wiekowych  
z podziałem na stopnie zaawansowania.
Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach stała na bardzo 
wysokim poziomie w każdej grupie wiekowej.
Łęczycki Klub Karate „IPPON” wystawił na Mistrzostwa Polski 
15 zawodników oraz 3 drużyny. Zawodnicy stanęli na wyso-
kości zadania i zdobyli 17 medali, z czego: 4 złote, 4 srebrne, 
9 brązowych.

Zawodnicy ŁKK „IPPON”  pokazali ducha walki i zdobyli 
medale : 
Złote: 
Grzegorz Wieczorkowski – kata indywidualne
Grzegorz Wieczorkowski – kumite shobu nihon
Marcel Melkowski – kumite shobu nihon
Michał Krzemiński – kumite drużynowe

Srebrne : 
Adam Kołakowski – kumite shobu nihon
Wiktoria Jaworska – kata indywidualne
Kamil Gołąb – kumite shobu nihon
Michał Krzemiński – kumite shobu ippon

Brązowe : 
Grzegorz Wieczorkowski – kata drużynowe

Wiktoria Jercha – kata drużynowe
Adam Kołakowski – kata drużynowe
Dawid Gołąb – kata drużynowe
Kamil Gołąb – kata drużynowe
Marcel Melkowski – kata drużynowe
Aleksandra Jaworska – kumite shobu nihon
Kamil Gołąb – kata indywidualne
Dawid Gołąb – kumite shobu nihon  
Ponadto drużyna w składzie : Adam Biniewicz, Marcel Kotas i Piotr 
Łuczak zajęła 4 miejsce w konkurencji kata drużynowe. 

III OTWARTE MISTRZOSTWA  
POLSKI w KARATE SHOTOKAN 
NSKF

W Świnicach Warckich odbył się I etap Coca – Cola Cup dziewcząt i chłopców. Wśród 
dziewcząt udział wzięły następujące gimnazja: Świnice Warckie, Grabów, Ostrowy i Piątek.  
Po zaciętej rywalizacji i grze fary-play drużyny uplasowały się następujących miejscach: 
I miejsce – Grabów( 7punktów) 
II miejsce – Piątek (7 punktów) 
III miejsce – Świnice Warckie 
IV miejsce – Ostrowy 
Gimnazjalistki z Piątku awansowały do etapu II, który odbędzie się za tydzień w Piątku.

GIMNAZJALISTKI Z PIĄTKU 
W COCA-COLA CUP

Kolejna porażka. Co dzieje 
się z „Królewskimi”? 
ŁĘCZYCA
W sobotnim meczu, przed 

własną publicznością, Górnik 
przegrał z Jutrzenką Warta 3:1. To 
już czwarta porażka na rozpoczę-
cie wiosennej rundy. Po ostatnim 
gwizdku trener łęczyckiej druży-
ny starał się tłumaczyć przegraną 
m.in. trudnościami finansowymi 
klubu.  Nie ukrywał niepokoju o 
dalsze występy „Królewskich”. 

Wsparcie finansowe powinno być 
większe. Brakuje pieniędzy a lepsi 
zawodnicy szukają innych klubów. 
Trzeba przecież pamiętać o tym, 

że odeszło kilku najważniejszych 
dla składu zawodników. 
Z drugiej strony nie 
powinno być tak, że 
wszystko rozbija się 
o pieniądze. To na-
prawdę trudny czas 
dla Górnika. Szko-
da, że nie udało się 
przełamać złej passy 
i pokazać się z dobrej 
strony na własnym te-
renie, przed własnymi 
kibicami – mówił 
po me-
czu 

dla „Reportera” Grzegorz Brygier, 
trener Górnika.

Kibice z którymi rozma-
wialiśmy otwarcie mówią 
o tym, że na obecnym 
etapie Górnika nie stać 
na lepszą grę. Łęczycki 
zespół spada coraz niżej 
w tabeli. 

Warto przypomnieć, że 
jeszcze na początku roku 

w ogóle nie było wiado-
mo, czy Górnik 

p r z y -
stą-
p i 

do rozgrywek. W połowie stycz-
nia drużyna nie miała trenera. Te 
wszystkie trudności teraz odbijają 
się czkawką. 

Wielka szkoda, że „Królewscy” 
nie dali rady Jutrzence. Na trybu-

nach mecz oglądał m.in. piłkarz 
Widzewa Łódź Mariusz Stępiński 
oraz ksiądz tutejszej parafii.

W najbliższym spotkaniu Górni-
ka czeka wyjazdowy pojedynek z 
Borutą Zgierz. Mecz odbędzie się 
24 kwietnia, początek 17.30. 

Gole: 0-1  (7 min.), 0-2 (32 min.), 
0-3 (47 min.), 1-3 Góra (80 min.)

Górnik: A. Żemigała - Micha-
łowski, Jarczyński, Maśliński, 
Stajewski - Pielesiak (Żemigała), 
Pałczyński, Góra, Pacałowski - Ol-
czak, Ferszt

(iwo)

Tabela ligowa
łódzkie » IV liga

1. KS Paradyż 47
2. Mechanik Radomsko 42
3. LKS Kwiatkowice 41
4. Zawisza Pajęczno 37
5. Zjednoczeni Stryków 35
6. Warta Działoszyn 33
7. Włókniarz Moszczenica 31
8. Pilica Przedbórz 28
9. Concordia P.  Tryb. 27
10. Mazovia Rawa Maz. 27
11. Jutrzenka Warta 27
12. Sorento Z. Skier. (wycofany) 26
13. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 19
14. Górnik Łęczyca 19
15. Włókniarz Pabianice 18
16. Orlęta Cielądz 16
17. Włókniarz Zgierz 11
18. Boruta Zgierz 10

Grzegorz Brygier, 
trener Górnika 
Łęczyca, z występu 
swojej drużyny 
oczywiście 
zadowolony nie był
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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).


