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Marta Grzelak (na zdjęciu), matka 9-latki, której metalowe drzwi przytrzasnęły 

palec - „Wciąż jestem w szoku. Moje biedne dziecko cierpi a lekarz z pogotowia 

nie przyznaje się do winy.  Pogotowie będzie musiało ponieść konsekwencje”

Grzegorz Anioł, dyrektor Falck - „Lekarz wiedział co robi. Opuszek nie nadawał 

się do przyszycia. Nie obawiamy się ewentualnej sprawy w sądzie”.

Matka 
Dominiki 
oskarża 
pogotowie
Nie może pogodzić 
się z decyzją lekarza



2 29 KWIETNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny PRZED NAMI DŁUGI MAJOWY WEEKEND

ŁĘCZYCA

Małgorzata Petarz
Na pewno nigdzie nie wyjeżdżam. Budżet 
domowy niestety na to nie pozwala. 
Jednak nie zamierzam się nudzić. Będę 
spacerować ze swoimi pupilami, czyli 
pieskiem oraz kotkiem. To naprawdę zna-
komity sposób na udany wypoczynek.

Anna i Julka Gowej
Majówkę spędzamy w mieście. Spacery 
po mieście są fajne, a przy okazji można 
wstąpić na pyszne lody. To dobry pomysł 
na ochłodę w coraz to cieplejsze wiosen-
ne dni. Mamy oczywiście nadzieję, że 
pogoda nie pokrzyżuje naszych planów. 

Karolina Majda 
Długi weekend na pewno spędzę ze znajo-
mymi. W planach jest grill, może jeszcze 
jakaś imprezka, ale to się zobaczy. Mam 
nadzieję, że uda się gdzieś wyrwać z 
Łęczycy. Chciałabym wyjechać w plener.

Krzysztofa Lewińska 
- To zależy od pogody. Jeżeli będzie ciepło 
to na pewno będę biegać, trzeba dbać o 
dobrą kondycję. A jeśli będzie deszczowo 
to sobie odpuszczę, ale nudzić się jednak 
nie będę. Z moimi przyjaciółmi planujemy 
dobrze się bawić i imprezować, będzie 
jedna 18- stka . Nie zamierzam się uczyć.

Zdzisław Suligowski
Jestem zapalonym wędkarzem, ale długiego 
weekendu nie spędzę nad zalewem w Łęczycy. 
Planuję wyjazd do kuzyna nad morze. Liczę na 
wspaniałą pogodę i zabawę. Być może pogoda 
pozwoli nawet na leżakowanie na plaży.

(mz)

Reporter pyta 
– Jakie plany 
na majówkę?

Wystarczyło wziąć trzy dni z 
urlopu, aby zyskać aż dziewięć 
dni wolnych.

Wybór grill i jest ogromny. 
Najtańsze można 
k u p i ć 
w  s u-
p e r -
m a r -
k e t a c h 
j u ż  z a 
niewiele 
ponad 10 
złot ych. 
J e d n o -
r a z o w y 
g r i l l  j e st 
j e s z c z e 
tańszy.

- Nie mo-
g ł a m  s i ę 
już docze -
k a ć  m a j a . 
Zacznie się wspólne spędzanie 
czasu ze znajomymi na świe-
żym powietrzu – mówi Ania, 

która spotkaliśmy w jednym z 
marketów w Łęczycy.

Sprzedawczynie w sklepach 
mięsnych powiedziały nam, 
że największym p o w o d z e -

niem cieszą 
się na gril-
la cienkie 
k ie łbask i 
lub goto-
we, przy-
p r aw i o -
ne mięso 
– przede 
wszyst-
k i m 
k a r -
kówka.

- 
M o ż -
na się 
s p o -
d z i e -

wać,  ż e  t e n  towa r 
nieznacznie zdrożeje. Wiado-
mo, jest większe zainteresowa-
nie kiełbaskami grillowymi, 
karkówką i  sprzedawcy n ie 

przepuszczą takiej okazji – sły-
szymy w mięsnym w centrum 
Łęczycy. 

Krystyna Ludwiczak, mówi, że 
nigdy nie kupuje gotowych pro-
duktów spożywczych na grilla.

- Nie ma to jak samego przygo-
tować karkóweczkę. Wieczorem 
doprawiam mięso, wkładam do 
zalewy, następnie do lodówki 
na całą noc. Udany grill to nie 
tylko kwestia tego co się na 
nim znajduje. Trzeba umieć 
grillować. Cierpliwie czekać aż 
węgiel drzewny lub brykiet nie 

będzie się palił a jedynie żarzył. 
Najzdrowiej jest grillować kładąc 
mięso na aluminiowych tackach 
– radzi pani Krystyna.

Ma rek Macia k  ze  sk lepu 
s p o r t o w o - p r z e m y s ł o w e g o 
zwraca uwagę, że oprócz zwięk-
szonego zainteresowania grilla-
mi, klienci pytają też o wędki.

- W Łęczycy nie brakuje ama-
torów moczen ia k i ja.  Dług i 
we ekend n a  pew no będ z ie 
sprzyjał połowom nad zalewem. 
Oby tylko pogoda dopisała.

Tekst i fot. (mz)

Czas na grilla
Młode 
łęczycanki 
nie ukrywają 
radości z 
powodu 
zbliżającej się 
majówki

W sklepach mięsnych wzrosło 
zainteresowanie kiełbasami

Konstancja Chodorowska, 
wiceprezes spółdzielni miesz-
kaniowej „Łęczycanka”, tydzień 
temu nie przyszła na rozprawę 
do sądu w Łęczycy, bo była na 
zwolnieniu lekarskim. W następ-
nych dniach przychodziła już 
do pracy a w połowie tygodnia 
w ramach służbowej delegacji 
pojechała do Płocka razem z Ro-
manem Mioduchowskim, preze-
sem spółdzielni mieszkaniowej. 
W piątek „chora” wiceprezes 
uczestniczyła w zebraniu rady 
nadzorczej – usłyszeliśmy od 
Krzysztofa Urbańskiego. 

- Zapytałem wiceprezes, cze-
mu, pomimo choroby, uczestni-

czy w zebraniu rady, przychodzi 
do pracy a nawet jedzie do Płocka 
na bankiet. Usłyszałem od pani 
Chodorowskiej, że to nie moja 
sprawa. Wiem, że Konstancja 
Chodorowska zwolnienie cho-
robowe ma do 2 maja. Jeszcze 
dziwniejsze jest to, że wiceprezes 
wykorzystuje tą niby chorobę, 
aby nie uczestniczyć w sprawie 
toczącej się przeciwko niej w 
sądzie – mówi Krzysztof Urbań-
ski, członek rady nadzorczej 
spółdzielni mieszkaniowej „Łę-
czycanka”. 

O komentarz chcieliśmy popro-
sić wiceprezes. Konstancja Cho-
dorowska nie odbierała jednak 
telefonu. 

(stop)

Na zwolnieniu chorobowym w delegacji i w pracy?
ŁĘCZYCA Konstancja Chodorowska 

(na zdjęciu) przychodzi 
do pracy pomimo 
zwolnienia chorobowego. 
Jeździ nawet do Płocka 
wraz z prezesem 
Mioduchowskim – 
twierdzi Krzysztof 
Urbański
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Ciężkie, metalowe drzwi za-
trzasnęły się i ucięły opuszek 
palca 9-letniej dziewczynce, która 
bawiła się w jednym z mieszkań 
socjalnych przy ul. Kopalnianej. 
Matka wezwała pogotowie, które 
– jej zdaniem – zlekceważyło zda-
rzenie. Medyk, jak usłyszeliśmy 
od pani Marty, kazał wyrzucić 
opuszek paluszka dziecka. Pogo-
towie nie zabrało dziewczynki do 
szpitala. Pani Marta jest przeko-
nana, że lekarz zignorował wy-
padek tylko dlatego, że rodzina 
dziewczynki jest biedna. 

Dziewczynka przytrzasnęła 
sobie serdeczny palec prawej ręki 
tak niefortunnie, że drzwi niczym 
nóż odcięły jej opuszek. Matka 
błyskawicznie zatelefonowała na 
pogotowie. 

- Przyjechali po 20 minutach 
– mówi Marta Grzelak. - Moja có-
reczka bardzo płakała. Z paluszka 
tryskała krew. Lekarz powiedział, 
że możemy wyrzucić kawałek 
odciętego palca. Kazał przemywać 
ranę wodą utlenioną i Rivanolem. 
Przepisał czopek przeciwbólowy. 
Byłam zrozpaczona. Zadzwoni-
łam po znajomego taksówkarza. 
Pojechaliśmy na pogotowie z 
przerażoną Dominiką, zabrałam 
też  kawałek odciętego paluszka 
córeczki. 

Dowiedzieliśmy się, że chirurg 
dziecięcy w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym zabezpieczył opu-
szek palca Dominiki w płynie 
fizjologicznym.

- Podjęliśmy decyzję, aby Do-
minikę przewieźć do szpitala w 
Łodzi. Nie będę oceniał decyzji 
lekarza z pogotowia Falck, który 
zadecydował o tym, że opuszek 
nie nadaje się już do przyszycia – 
usłyszeliśmy od medyka z SOR.

Andrzej Pietruszka, dyrektor 
szpitala w Łęczycy, słyszał o bul-
wersującej sprawie. 

- Falck jest odrębnym podmio-
tem, choć wiem, że niektórzy ko-
jarzą pogotowie ze szpitalem. Tak 

jednak nie jest. Słyszałem, że matka 
Dominiki będzie walczyć o od-
szkodowanie, ale pozew powinna 
skierować nie przeciw szpitalowi. 
Stroną jest pogotowie Falck – mówi 
dyrektor łęczyckiego ZOZ.

Próbowaliśmy porozmawiać z 
lekarzem z pogotowia, który po-
jechał na ul. Kopalnianą i podjął 
decyzję ws. opuszka Dominiki.

- W tej sprawie mamy zakaz 
wypowiadania się – usłyszeliśmy 
w punkcie Falck, przy ul. Ozor-
kowskiej.

Grzegorz Anioł, dyrektor regio-
nu Falck, potwierdza, że w tej spra-
wie lekarze wraz z ratownikami 
medycznymi otrzymali polecenie 

nie in-
formowania mediów.

- Mam pełne zaufanie do leka-
rza, który zadecydował o tym, 
by nie przyszywać opuszka pal-
ca dziewczynki. Ten lekarz ma 
10-letnie doświadczenie a poza 
tym w tej sprawie konsultowa-
łem się z wieloma innymi spe-
cjalistami z dziedziny chirurgii 
dziecięcej. Jestem przekonany, 
że nasze pogotowie nie popełni-
ło żadnego błędu. To nieprawda, 
że medyk mówił o tym, aby wy-
rzucić kawałek palca. Takiego 
sformułowania nie użył. Nie jest 

t e ż 
prawdą, że pogotowie przy-
jechało po 20 minutach. Na 
miejscu karetka była w 2 mi-
nuty. Wiem, że w szpitalu w 
Łodzi opuszek został przyszyty. 
Uważam, że to błędna decyzja. 
Opuszek wcześniej leżał w pia-
chu. Nie wiadomo, jak zareaguje 
organizm dziewczynki na to, 
że ten kawałek skórki przyszyto. 
Zresztą zobaczymy, ja ewen-
tualnej sprawy sądowej się nie 
obawiam. Powiem więcej, moim 
zdaniem przez niepochlebne ar-
tykuły pogotowie traci na swoim 
wizerunku i dlatego zastanawia-
my się nad skierowaniem sprawy 
w stosunku do niektórych gazet, 
które opisały to zdarzenie – mówi 
dyrektor G. Anioł. 

Marta Grzelak informuje, że jest 
już po rozmowach z prawnikiem. 

- Nie zostawię tak tego. Domi-
nika będzie miała zniekształcony 
palec, bo opuszek został przyszyty 
zbyt późno. Lekarze powiedzieli 
mi, że niestety odpadnie. Domi-
nikę czeka jeszcze jedna operacja 
związana z naciąganiem skóry na 
ranę. Pogotowie Falck musi odpo-
wiedzieć za zaniedbanie.

Jak się dowiedzieliśmy Domini-
ka opuszcza dziś szpital. 

(stop)

ŁĘCZYCA

W łęczyckim 
Falck nikt nie 
chciał rozmawiać 
z naszym 
reporterem

Dziś Dominika opuszcza łódzki szpital 

Marta Grzelak martwi się 
okaleczonym paluszkiem 
córki

Matka Dominiki 
pokazuje w którym 
miejscu metalowe 
drzwi przytrzasnęły 
palec dziewczynki

Co to za pogotowie, które 
nie udziela pomocy? 
– pyta zrozpaczona pani Marta



4 29 KWIETNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny LEPIEJ PRZY MARKECIE, CZY W SCHRONISKU?

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

ŁĘCZYCAŁĘCZYCA
Nie wszyscy rozliczyli się z Fi-

skusem. Przypominamy, że mają 
na to czas do jutra. Urząd Skarbo-
wy wydłużył godziny pracy.

Urząd będzie pracował w ponie-
działek i wtorek tj. 29 i 30 kwietnia 
w godzinach od 8.00 do 18.00. 

- Do dnia 24 kwietnia tego roku 
wpłynęło łącznie 13.141 sztuk ze-
znań podatkowych. W stosunku 
do roku poprzed-
niego brakuje 
ok. 2.630 szt. 
zeznań podat-
kowych, co sta-
nowi ok. 30 %. 
Przede wszyst-
kim najmniej 
zeznań podat-
kowych złożyli 
podatnicy pro-
wadzący dzia-
łalność gospodarczą. Większość 
podatników składa zeznania podat-
kowe w terminie, tylko ok. 2% po-
datników rozlicza się po terminie. 
Zgodnie z art. 48 par. 1 i 2 ustawy 
z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 

K a r -
ny Skarbowy (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 101, poz. 770 z późn. zm.) kwota 
grzywny za wykroczenia skarbowe 
wynosi od 160 do 3.200 zł – mówi 
Mariola Palczewska, kierownik 
działu obsługi bezpośredniej US 
w Łęczycy. 

Pod koniec ubiegłego 
tygodnia dowiedzieliśmy 
się w skarbówce, że jak na 

razie brak jest złożonych zeznań 
podatkowych w których przychód 
podatnika przekroczył kwotę milio-
na złotych.  W formie elektronicznej 
wpłynęło do łęczyckiego urzędu 
skarbowego ponad 1400 zeznań 
podatkowych.

(stop)

Przez trzy kolejne dni, tj. 23, 24 i 25 
kwietnia, odbywały się testy gimna-
zjalne. W pierwszym dniu młodzież 
trzeciej klasy gimnazjum pisała część 
humanistyczną, w drugim zmagała 
się z zadaniami matematyczno – 
przyrodniczymi zaś w ostatnim dniu 
musiała stawić czoła językom obcym. 

- Poziom trudności zadań ocenia-
my na średnim poziomie. Najgorzej 

było uporać się ze stresem – mówią 
z uśmiechem Magdalena Siuda i 
Anna Zdończyk. 

Młodzież pozna wyniki egzami-
nów pod koniec czerwca. Zostaną 
przeliczone na punkty. Maksymal-
nie można uzyskać ich sto, czyli 
połowę wszystkich możliwych do 
zdobycia łącznie z punktami za 
świadectwo i inne szkolne osią-
gnięcia. 

Tekst i fot. (mz)

To już ostatni dzwonekMaraton gimnazjalny

W skarbówce 
ustawiają się długie 
kolejki podatników

Smutny los bezpańskiej suczki
ŁĘCZYCA
Na tyłach nowej Biedronki od 

kilku tygodni przebywa kilku-
letnia bezpańska suczka. Nie 
opuściła tego miejsca, bo bardzo 
zżyła się z ekipą budowlaną. Nie-
stety robotnicy wyjechali i żaden, 
pomimo wcześniejszych obietnic, 
nie przygarnął suni. 

- Pracownicy z firmy, która budo-
wała market, mówili, że nie zostawią 
zwierzaka. Szczególnie jeden z panów 
zapewniał, że weźmie sunię, gdy 
roboty się zakończą. Ale jak widać, 
suczki nikt nie przygarnął. To bardzo 
smutne, bo sunia wciąż jest w tym sa-

mym miejscu. Być może ma nadzieję, 
że jeszcze zobaczy kogoś z tej ekipy. 
Była przecież przez nich dokarmiana, 
bawiono się z nią a teraz pozostała 
sama – mówi Halina Rytczak ze Sto-
warzyszenie na Rzecz Obrony Praw 
Zwierząt oraz Wspierania i Rozwoju 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Łęczycy.

Pani Halina codziennie odwie-
dza sunię. Przynosi jej pożywienie, 
wodę. O bezpańskim czworonogu 
powiadomiła Zieleń Miejską.

- Nie wiem dlaczego, ale pracow-
nicy Zieleni Miejskiej nie dali rady 
jej złapać. Suczka nie trafiła więc do 
schroniska. Może to i lepiej. Chyba 

ciężko byłoby jej przyzwyczaić się 
do życia w klatce – słyszymy od 
H. Rytczak.

Miłośniczka zwierząt postano-
wiła niedawno, że postara się o to, 
aby z tyłu marketu wybudowana 
została dla suczki buda. Czy jed-
nak zarządzający Biedronką wy-
rażą zgodę, aby bezpańska suczka 
przebywała na ich terenie?

- Napisałam w tej sprawie do 
kierownika Biedronki – słyszymy. 
- Czekam na odpowiedź. 

Pani Halina liczy też na to, że 
ktoś przygarnie suczkę i da jej 
prawdziwy dom. 

Tekst i fot. (mz)

Czy suczka 
znajdzie 
prawdziwy 
dom? 
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Niedawne przyjęcie do pracy 
w „Łęczycance” wywołało duże 
kontrowersje wśród niektórych 
członków Rady Nadzorczej, któ-
rzy nie szczędzą słów krytyki 
pod adresem zarządu. Krzysztof 
Urbański wraz z Waldemarem 
Augustyniakiem uważają, że 
zarząd nie liczy się ze zdaniem 
rady nadzorczej a zatrudnienie 
córki Zofii Adamczyk jest najja-
skrawszym tego objawem. Zarząd 
stoi na stanowisku, że ze swoich 
personalnych decyzji nie musi się 
tłumaczyć. 

Córka Zofii Adamczyk została 
zatrudniona w wydziale finanso-
wym spółdzielni mieszkaniowej. 
Nie ma wyższego wykształcenia. 
Pomimo tego okazała się najlepszą 
kandydatką według zarządu „Łę-
czycanki”. Warto dodać, że wśród 
innych kandydatur były osoby z 
dyplomem magistra. 

NEPOTYZM W ŁĘCZY-
CANCE?

- Dla mnie takie zatrud-
nienie, to skandal – uważa 
Krzysztof Urbański, jeden 
z członków rady nadzorczej 
krytykujący ostatnie decyzje 
zarządu. - Prezes Mioduchowski 
i wiceprezes Chodorowska po-
dejmują decyzje dotyczące 
zatrudnienia samo-
dzielnie, a przecież 
mogliby o opinie 
zapytać radę nad-
zorczą. Można 
odnieść wraże-
nie, że zatrud-
nienie córki 
pani Adam-
czyk, odby-
ło się poza 
wszelkimi 
standarda-
mi, które 
wymaga-
ne są przy 
p o de j m o -
waniu tego 
t y p u  d e -
cyzji. Być 
m o ż e 

jedynym kryte-
rium zatrudnienia 
pani Bożeny w 
dziale finansowym 
było to, że jej mat-
ka pracuje w radzie 
nadzorczej?

K. Urbański jest 
z b u l w e r s o w a n y 
ostatnim zatrudnie-
niem jeszcze z jedne-
go powodu.

- Wiem, że wśród 
kandydatek na sta-

nowisko w wydziale fi-
nansowym były osoby 
z wyższym wykształce-
niem, dużym doświad-
czeniem jeśli chodzi o 
sprawy związane z eko-
nomią i finansami. Pani 
Bożena nie ma ukończo-
nych studiów – słyszymy.

Roman Mioduchowski, 
prezes zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej, w zatrud-
nieniu córki Zofii Adamczyk 
nie widzi nic kontrowersyj-
nego. 

- Moim zdaniem wybrali-
śmy najlepszą ze wszystkich 
kandydatek – mówi szef „Łę-
czycanki”. - Przeprowadziłem 
z nią rozmowę i ta osoba okaza-
ła się bardzo kontakto-

wa. Następnie z 
kandydatką roz-

mawiała moja 
zastępczyni i 
główna księ-
gowa. Podjęli-
śmy decyzje o 
zatrudnieniu 
pani Bożeny 

i na pewno nie 
dlatego, że jej 

mama działa w 
radzie nad-

zor -

czej spółdzielni. O córce pani 
Adamczyk rozmawiałem również 
z dyrektorem banku PKO BP. Tam 
ostatnio pracowała pani Bożena, 
ale w banku są redukcje. Dyrektor 
Chowaniec dał byłej pracownicy 
dobre referencje. 

Owszem, wśród innych kan-
dydatek była osoba z wyższym, 
kierunkowym wykształceniem – 
potwierdza prezes. 

Zapytaliśmy prezesa Miodu-
chowskiego dlaczego ta kandy-
datura przegrała. Odpowiedź 
prezesa była zaskakująca.

- To starsza osoba. Przeszła-
by niedługo na emeryturę 
– odparł Roman Mioduchow-
ski. 

W „Łęczycance” pracuje też 
córka Konstancji Chodorow-
skiej, wiceprezes zarządu 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Zatrudniona jest w dziale 
kadrowym.

- Moja córka pracuje 
w spółdzielni od kilku 
ładnych lat. Skąd dopiero 

teraz zainteresowanie tą 
sprawą – dziwi się Konstan-

cja Chodorowska. 
Wiceprezes jest zaskoczona, 

ale postawą zarządu jeszcze 
bardziej jest zdziwiony Wal-
demar Augustyniak, kolejny 
członek rady nadzorczej, który 
nie boi się ostrej krytyki prezesa 
i wiceprezes. 

- Dobry obyczaj nakazywałby, 
aby plany związane z zatrudnie-
niem kolejnych osób omawiać z 
radą nadzorczą. Tego nie ma. Mnie 
bulwersuje taka postawa a jeszcze 
bardziej słowa pana Mioduchow-
skiego i pani Chodorowskiej, że 
wszystko jest w porządku. Czy 
naprawdę ci ludzie nie widzą ja-

kie jest w mieście bezrobocie? Ilu 
bezrobotnych po studiach czeka 
na szansę i nie może jej dostać tylko 
dlatego, że nie ma ustawionych 
rodziców.

Sprawdziliśmy. W Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Łęczycy 
zarejestrowanych jest prawie 300 
bezrobotnych z wyższym wy-
kształceniem.

Zofia Adamczyk powiedziała 
nam, że nie miała wpływu na 
zatrudnienie córki w „Łęczycance”.

SPRAWA TRAFI DO PROKU-
RATURY?

Prezes Mioduchowski, który 
jest coraz bardziej krytykowany, 
na karku może mieć niedługo 
prokuraturę. 

- Zamierzam skierować wniosek 
do prokuratury na podstawie art 
212 kk. Roman Mioduchowski w 
jednej z gazet mówił o mnie, że je-
stem kłamcą. Ponadto wspomniał, 
że na swoich wypowiedziach 

mam zbijać kapitał polityczny 
pod przyszłe wybory. Uważam, 
że zostałem zniesławiony. Jeżeli 
zdaniem pana Mioduchowskiego 
jestem kłamcą, to niech to udo-
wodni. Muszę jeszcze dodać, że nie 
zbijam politycznego kapitału, nie 
zamierzam brać udziału w żad-
nych wyborach. Jestem członkiem 
rady nadzorczej i zapewniam, że 
dalej będę walczył o transparent-
ność decyzji zarządu. Zdaję sobie 
sprawę, że taki człowiek jak ja, 
który nie boi się mówić co myśli, 
jest nie na rękę zarządowi „Łę-
czycanki”. Ale zostałem wybrany 
przez spółdzielców, którzy po 
prostu chcą zmian w spółdzielni 
mieszkaniowej. 

- Mówiąc o kłamliwych wypo-
wiedziach nie miałem na myśli 
pana Urbańskiego. W tej gazecie 
dziennikarz po prostu źle zredago-
wał moją wypowiedź – tłumaczy 
Roman Mioduchowski.

 (stop)

Bez wykształcenia i doświadczenia
Za to z jakim poparciem...
ŁĘCZYCA

W piątek na elewacji pojawił 
się nowy szyld „Łęczycanki”. 
Czy to początek zmian w 
spółdzielni?

Krzysztof Urbański 
krytykuje rządy prezesa 
Mioduchowskiego i 
wiceprezes Chodorowskiej

Roman Mioduchowski nie widzi 
niczego złego w zatrudnieniu w 
spółdzielni córki Zofii Adamczyk
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W BYŁEJ SZKOLE CZEKAJĄ NA POPRAWKI

reklama

DASZYNA

DASZYNA

Gm. Łęczyca
Niektórzy mieszkańcy Topoli 

Katowej kręcą głowami, gdy prze-
chodzą obok pojemników na śmieci 
przy których znalazł się obraz z 
Jezusem Chrystusem. Zadają sobie 
pytanie, czy malowidło ze świę-
tym nie mogło zostać przekazane 
kościołowi. 

- Przecież to grzech – mówi 
starsza pani, którą spotkaliśmy w 
Topoli. - Na szczęście Jezus nie wy-
lądował w koszu z nieczystościami 
a jedynie ktoś położył obraz przy 

śmieciach. Może 
liczył, że jakiś 
mieszkaniec go 
zabierze. Ja w każ-
dym razie obraz z 
Jezusem oddała-
bym proboszczowi 
albo dała komuś z 
rodziny lub znajo-
memu. Taki obraz, 
żeby nie być posą-
dzonym o święto-
kradztwo, można też 
spalić lub zakopać. 

Tekst i fot. (mz)

Boczny parking przeznaczony 
dla petentów urzędu gminy jest 
zbyt mały, aby pomieścić wszystkie 
samochody. Niektórzy kierowcy 
stawiają auta po obydwu stronach 
ulicy na znacznej jej długości. Przy-
dałyby się dodatkowe miejsca par-
kingowe. - Myślimy o tym – mówi 
wójt Zbigniew Wojtera. - Chcieliby-
śmy, aby nowy utwardzony parking 
powstał z tyłu urzędu. Być może 

prace nad jego budową rozpoczną 
się jeszcze w tym roku. 

(stop)

Lokatorzy budynku po byłej 
szkole podstawowej, którzy wpro-
wadzili się do wyremontowanych 
niedawno pomieszczeń z zabyt-
kowego dworku, narzekają na 
to, że z dachu woda po opadach 
deszczu nie spływa rynnami a 
zalewa elewacje i okna. - Jak tak 
dalej będzie, to budynek będzie 
zawilgocony a w pokojach pojawi 
się grzyb – mówią zaniepokojeni 
mieszkańcy.

- Szkoda byłoby tej całej pra-
cy. Władze gminy przeznaczyły 
przecież na remont tego budynku 
niemałe pieniądze. Właściciel 
firmy, która wykonywała prace 
remontowe, zobowiązał się, że 
poprawi dach. Ale jak na razie nic 
w tej sprawie nie robi – żalą się 
lokatorzy.

Zbigniew Wojtera, wójt Daszy-
ny, wie o problemach mieszkań-
ców byłej podstawówki. 

- Lokatorzy informowali mnie 
już o tej sprawie. Rozmawiałem 
z wykonawcą, który zobowiązał 
się, że w ramach robót pogwa-
rancyjnych dokona niezbędnych 
poprawek – mówi wójt.

Zadzwoniliśmy do właściciela 
firmy remontowej.

- Oczywiście, że niezbędne 
poprawki zostaną wykonane – 
zapewnia Grzegorz Pachliński. 
- Trzeba będzie jeszcze wyko-
nać tam obróbkę blacharską. 
Lokatorzy mogą być spokojni. 
Niedługo woda nie będzie le-
cieć z dachu.

(stop)

Przed urzędem coraz 
więcej aut

Jezus przy śmieciach

Woda 
zalewa 
budynek
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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

Ryszarda Kostrzewskiego, wójta Gra-
bowa, z urzędowymi papierami w ręku, 
spotkaliśmy w ubiegłym tygodniu przed 
komendą policji.
- Przyjechałem na policję w związku z 
powstałą szkodą spowodowaną uszko-
dzeniem asfaltowej drogi gminnej w 
miejscowości Nagórki – mówi wójt 
Kostrzewski. - Z relacji sołtysa oraz pra-
cownika urzędu, który przeprowadził na 
miejscu wizję lokalną, wynika, że droga 
została zaorana przez jednego z rolni-
ków, który wcześniej prowadził prace 
polowe na ziemi przylegającej do drogi. 
Zgłaszałem ten fakt policji telefonicznie, 
ale usłyszałem, że trzeba złożyć formalne 
pismo. Więc jestem.
Czy wójt Grabowa takie sprawy zawsze 
załatwia osobiście?
- Ależ skąd. Pierwszy raz znalazłem się 
w takiej sytuacji. Po prostu miałem do 
załatwienia w Łęczycy pewną sprawę, po 
drodze podjechałem też pod komendę - 
usłyszeliśmy. 
Jak się dowiedzieliśmy rolnik, który uszko-
dził drogę, został ukarany mandatem. 
Koszt naprawy kilku metrów tej drogi 
gminnej na pewno okaże się bardziej 
kosztowny, niż policyjna kara.

(stop)

Genowefa Domańska od lat 
domaga się odszkodowania od 
szefa ogródków działkowych 
Irys. Twierdzi, że teren nie jest 
zmelioryzowany. Dlatego na jej 
działce gleba praktycznie przez 
cały rok jest wilgotna. - Tu można 
sadzić ryż – mówi z przekąsem 
pani Genowefa. 

- Nawet nie zliczę jak dużo krze-
wów musiałam wykopać, bo po pro-
stu korzenie zgniły. Ostatnio zmar-
nowało mi się na działce ponad 
40 róż. Nawet nie mogę postawić 
altanki, bo i tak by zgniła. To jest po 
prostu jakiś koszmar. Mąż doradza 
mi, żebym sprzedała działkę, ale nie 
lubię siedzieć w bloku. Przychodzę 
tu i robię co mogę, aby osuszyć 
glebę. Niestety na rekultywację po-
trzeba sporo pieniędzy – słyszymy 
od działkowiczki.

Genowefa Domańska powie-
działa nam, że bezskutecznie za-
biega o odszkodowanie. Przez wiele 
lat tej walki wysłała dziesiątki pism 
do prezesa ogródków Irys a później 
do związku działkowców w Łodzi 
i Warszawie. 

- Mam odpowiedzi, że ta sprawa 
powinna zostać załatwiona przez 
szefa Irysa. Dziwię się, że pan Łu-
czak pozostaje głuchy na moje proś-
by. Przecież zarząd ma pieniądze, 
wszyscy płacimy składki – mówi 
pani Genowefa. 

Jan Łuczak, prezes Irysa, twier-
dzi, że działka G. Domańskiej nie 
jest zalewana co roku. 

- Taka sytuacja z zalaniem była 
kilka lat temu. Ta działka położona 

jest niżej od pozostałych, ale po zimie 
to przecież normalne, że gleba jest 
wilgotna. Odpowiemy na skargę 
pani Domańskiej – usłyszeliśmy. 
Widać, że odszkodowanie wca-

le nie będzie tak łatwo wywalczyć. 
Działkowiczka nie zamierza jednak 
się poddawać. O sprawie zamierza 
powiadomić telewizję. 

(stop)

Rolnik uszkodził 
drogę. Wójt 
prosi policję o 
ukaranie
ŁĘCZYCA, GRABÓW

ŁĘCZYCA

Zamiast marchewki, można sadzić ryż...
Genowefa 
Domańska mówi, 
że na działce, 
zamiast gleby 
pod uprawy jest 
błoto
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I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 

odbyły się I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Do udziału 

przystąpiły trzy szkoły ponadgimnazjalne oraz gościnnie uczniowie 

z gimnazjum w Daszynie. Młodzi ratownicy musieli umiejętnie udzielić 

pierwszej pomocy pieszemu potrąconemu przez samochód, ofierze 

napadu nożownika, nieprzytomnemu mężczyźnie na chodniku oraz 

kontuzjowanemu zawodnikowi. Przed budynkiem liceum pojawiły się 

wozy strażackie i pogotowie, które na sygnale odwiozło ofiary wypadku do 

łęczyckiego szpitala. Odtworzenie sceny było na tyle realistyczne, że wielu 

zdezorientowanych przechodniów zatrzymywało się na miejscu pokazu, by 

naocznie sprawdzić, co się wydarzyło. leczycki.pl
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 32: Kto nie sieje, nie zbiera.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Jaskiniowiec wezwał do swojej jaski-
ni dentystę, żeby fachowo usunął 
mu bolący ząb. Dentysta wyjmuje 
z walizeczki dwie maczugi: małą i 
dużą. Jaskiniowiec pyta:
- Do czego służy ta mała maczuga?
- Do usunięcia zęba.
- A ta duża?
- To środek uśmierzający ból.

* * *
Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje przed robot-
nikami i mówi:
- Panowie rozpoczynamy i pamiętajcie, budujemy solidnie, bez 
fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów. Budujemy 
najlepiej jak umiemy, bo budujemy dla siebie.
- A co to będzie? – pyta jeden z robotników.
- Miejska Izba Wytrzeźwień.

* * *
Jasio skarży się mamie:
- Mamusiu, dzieci się śmieją, że mam dużą głowę.
- Ależ synku, to nieprawda. Zamiast się zamartwiać idź do warzyw-
niaka i kup mi 5 kg ziemniaków, 2 kg marchwi i kilogram cebuli.
- Ale mamo, w co ja to wszystko włożę?
- W czapeczkę Jasiu, w czapeczkę!

* * *
Syn zrobił prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie samochodu. 
Ojciec ostro:
- Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy 
do tematu. 
Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
- Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. Pożycz 
samochód!
- A włosy?
- Ale tato! W Biblii przeczytałem, że wszyscy mieli długie włosy, 
nawet Jezus!
- O widzisz synku, i chodzili na piechotę...

* * *
Do mieszkania Kowalskiego puka policjant.
- Kto tam?
- Policja – odpowiada gliniarz.
- A czego chcecie?
- Porozmawiać.
- A ilu was tam jest?
- Dwóch.
- To sami ze sobą porozmawiajcie!

* SZASZŁYKI Z KURCZAKIEM I ANANASEM 
Składniki:
300 g piersi z kurczaka
2 łyżki ostrej papryki w proszku
1 łyżka curry
1 ząbek czosnku
2 łyżki oliwy z oliwek
4 plastry ananasa z puszki
około 80g sera np. gouda
sol, pieprz
masło do smażenia

Wykonanie:
Mięso umyć, osuszyć i pokroić w większą kostkę. Przyprawić 
solą, pieprzem, papryką w proszku oraz curry. Czosnek obrać, 
posiekać i wymieszać z oliwą. Marynatą zalać mięso i odstawić 
na około pół godziny.

Ananasa kroimy na kawałki i nabijamy na szpatułki do szaszły-
ków na przemian z mięsem.

(Masło rozgrzać na patelni) Obsmażyć szaszłyki, a następnie 
przełożyć na tackę, posypać startym serem i zapiekać (w pie-
karniku nagrzanym do 200°C przez około 10 minut.) 

* ŻEBERKA GOSPODYNI Z PIECZONYMI BURACZKAMI
(dla 6 osób)

Składniki:
Żeberka
1 kg żeberek wieprzowych
1 łyżka oliwy lub  oleju
1 cebula
Kilka suszonych grzybów lub kilka pieczarek
ok. 2 szklanki wody
sól, piepr

Buraczki:
4-5 sporych buraczków ćwikłowych
1 cebula
1 łyżka oleju lub oliwy
sól, pieprz, ocet(najlepiej winny), szczypta cukru

Żeberka - przygotowanie
Mięso kroimy na krótsze paski, a następnie rumienimy na 
mocno rozgrzanej patelni (wystarczy wlać łyżkę oleju). Po 
zrumienieniu mięso solimy do smaku i doprawiamy pie-
przem.  Żeberka przekładamy do sporego rondla lub garnka. 
 
Cebulę obieramy i kroimy w dość drobną kostkę, solimy i pod-
smażamy na patelni. 

Żeberka zalewamy gorącą 
wodą dodajemy suszone grzyby lub pieczarki. Naczynie z 
żeberkami przykrywamy pokrywką i dusimy na małym ogniu 
do miękkości mięsa. Jeśli sos odparuje podlewamy żeberka 
wodą. Na samym końcu doprawiamy potrawę solą i pieprzem.

Do żeberek świetnie pasują ziemniaki oraz buraczki. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Panierowanie kotletów ułatwia dodanie do roztrzepanych jaj 
kilku kropel oliwy. Tarta bułka lepiej wówczas przylega
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Repertuar kina KDK

29 kwiecień
poniedziałek
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  IMAGINE
 komedia

19:15  CRISTIADA
 dramat

30 kwiecień
wtorek
16:30  Warszawa 1935
 dokument

17:00  IMAGINE
 komedia

19:15  CRISTIADA
 dramat

01 maj
środa
16:30  KRUDOWIE 2D
 anim./familijny

18:30  STRASZNY 
 FILM 5
 komedia

20:15  PANACEUM
 dramat

02 maj
czwartek
16:30  KRUDOWIE 2D
 anim./familijny

18:30  STRASZNY 
 FILM 5
 komedia

20:15  PANACEUM
 dramat

03 maj
piątek
14:30  UKŁAD
 ZAMKNIĘTY
 thriller

16:30  KRUDOWIE 2D
 anim./familijny

18:30  STRASZNY 
 FILM 5
 komedia

20:15  PANACEUM
 dramat

04 maj
sobota
14:30  UKŁAD
 ZAMKNIĘTY
 thriller

16:30  KRUDOWIE 2D
 anim./familijny

18:30  STRASZNY 
 FILM 5
 komedia

20:15  PANACEUM
 dramat

05 maj
niedziela
16:30  KRUDOWIE 2D
 anim./familijny

18:30  STRASZNY 
 FILM 5
 komedia

20:15  PANACEUM
 dramat

MAJÓWKA z BAREJĄ „Nie ma Kutna bez RÓŻY”
Kutno

Termin i miejsce realizacji:
1 maja 2013r. ul. Teatralna 1, Rynek Zduński, Centrum Teatru, 
Muzyki i Tańca
Organizator:
Kutnowski Dom Kultury – Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Klub 
Sportowy Tęcza

Program imprezy:
Godz. 14.03 – Rynek Zduński
uroczyste otwarcie MAJÓWKI Z BAREJĄ
tradycyjne przemówienie
odsłonięcie pomnika „Nie ma Kutna bez róży” przez Gościa Hono-
rowego Majówki KRYSTYNĘ PODLESKĄ.
projekcja reportażu z ubiegłorocznej Majówki z Bareją na telebimie

Od godz. 15.01 do 18.28 – Rynek Zduński FESTYN RODZINNY 
– „A PO PRACY JEST ZABAWA”
gry i zabawy prosto z PRL-owskiego podwórka
konkursy rodzinne, kolorowanki, zabawa z origami
występy dzieci z sekcji wokalnych MDK
gra Kapela Podwórkowa „Krośniewiacy” z GCKSiR Krośniewicach
„Najbardziej lubimy piosenki, które już znamy” – karaoke dla każdego!
Godz. 15.06 - Centrum Teatru, Muzyki i Tańca
Spotkanie z aktorką, gwiazdą filmu
„Miś” Krystyną Podleską w Sali CTMiT.

Godz. 16.03 – Centrum Teatru, Muzyki i Tańca
Otwarcie wystaw okolicznościowych:
Wystawa „Plakat propagandowy PRL” – wnętrza CTMiT
Wystawa „Moc RÓŻnych RÓŻności”
Wystawa „ podRÓŻE do PRL-u”

Od godz. 18.29 do 19.07 - Rynek Zduński
Konkurs wiedzy o filmach Stanisława Barei
Rozstrzygnięcia konkursów i wręczenie nagród 

Godz. 20.04 - Centrum Teatru, Muzyki i Tańca
Monodram “Mój boski rozwód” w wykonaniu Krystyny Podleskiej, 
reż. Jerzy Gruza - sala CTMiT, bilet: 15 zł, w kasie CTMiT.

Inne atrakcje:
Saturator, grochówka z paróweczką Hrabiego Barry Kenta, wata 
cukrowa
Wystawa pojazdów z epoki
Wystawa plenerowa „Niech się Święci 1 Maja” 

Majówka pod stałym nadzorem jednostki MO.

Imprezy towarzyszące:
Wystawa w Muzeum Regionalnym w Kutnie „Polskie lalki teatralne 
i filmowe”
Cukiernia Wasiakowie zaprasza!

Zapraszamy do udziału w konkursach:
„MISIOWA MAJÓWKA” – konkurs origami
„POŚMIEJMY SIĘ RAZ JESZCZE” – konkurs dowcipów z PRL-U, 
Szczegóły na stronie www.kdk.art.pl, facebook: „Majówka ze Sta-
nisławem Bareją” 

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Burmistrz Miasta Łęczyca

zaprasza na uroczyste obchody
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 2013 roku
pl. T. Kościuszki w Łęczycy

Program:
11.30 - rozpoczęcie uroczystości - ceremoniał wojskowy

11.40 - przemówienia okolicznościowe
12.00 - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny

13.00 - zakończenie uroczystości

Sex Guru
Kutnowski Dom Kultury będzie gościł Tomasza Kota z 
przezabawną komedią Sex Guru. Spektakl na scenie KDK 
13 czerwca godz 19:00. Bilet: 40 zł do 3 czerwca (do godz. 
20:00) od 4 do 13 czerwca - 50 zł. 
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Komendant powiatowy policji 
mł. insp. Paweł Karolak podpisał 
porozumienie z burmistrzem  
Andrzejem Olszewskim w spra-
wie współpracy policji i straży 
miejskiej.  

Nowe porozumienie zakłada i 
wyszczególnia zadania w zakresie 
oceny zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi oraz porządku publicznego. 
Ponadto reguluje kwestię wspól-
nych patroli mieszanych ze strażą, 
prowadzenia działań porządko-
wych w celu zapewnienia spokoju 
i porządku w miejscach zgroma-
dzeń, imprez artystycznych, roz-
rywkowych i sportowych, a także 
w innych miejscach publicznych. 
Zakłada organizowanie wspólnych 
ćwiczeń i szkoleń. 

Porozumienie rozszerzono mię-
dzy innymi o wytyczne określające 
zakres współpracy w zakresie 
obsługi monitoringu miejskiego. W 
komendzie policji stworzony został 
punkt Pomocniczego Centrum 

Nadzoru Systemu Monitoringu 
Miejskiego. Wiąże się to z tym, że 
policjanci mają bieżący podgląd na 
to, co się dzieje na terenie objętym 
podglądem z kamer. Zarejestrowa-
ny obraz może służyć jako materiał 
dowodowy zawierający treści po-
zwalające na wszczęcie postępo-
wania karnego albo postępowania 
w sprawach o wykroczenia lub 
ujawnianie, zabezpieczanie dowo-
dów mających znaczenie dla tych 
postępowań.  

Najlepszym przykładem i wy-
miernym dowodem przydatności i 
skuteczności realizowania założeń 
zawartych w porozumieniu jest 
zatrzymanie pirata drogowego. 
Policjant, śledząc zapis kamer moni-
toringu zwrócił uwagę na kierowcę 
samochodu, którego brawurowa 
jazda stwarzała zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogo-
wego. Podczas kontroli drogowej 
okazało się, że 37 – letni kierowca 
audi miał w organizmie ponad 2 
promile alkoholu. 

KPP w Łęczycy

Policjanci łęczyckiej komendy 
ustalili sprawców wybicia szyb w 
budynku urzędu miasta w refe-
racie ewidencji ludności przy pl. 
Kościuszki. 

Na początku stycznia bieżącego 
roku policjanci łęczyckiej komendy 
przyjęli zawiadomienie o wybiciu 
szyb w budynku referatu ewidencji 
ludności przy pl. Kościuszki w Łę-
czycy. Straty wyceniono na kwotę 
około 140 złotych. Kryminalni 
wytypowali osoby odpowiedzial-
ne za zniszczenie. Podczas pracy 
z podejrzewanymi okazało się, że 
typowanie to przysłowiowy strzał 
„w dziesiątkę”. 26 kwietnia zarzuty 
uszkodzenia mienia usłyszała 22 – 
letnia łęczycanka, wcześniej takie 
same zarzuty przedstawiono jej 
20 – letniemu kompanowi. Karę za 
taki czyn reguluje kodeks wykro-
czeń w którym czytamy o karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny.

KPP w Łęczycy

Policjanci z drogówki przepro-
wadzili finał Powiatowego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym dla Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów z terenu powiatu 
łęczyckiego.

Zawody przeprowadzono w 
Szkole Podstawowej w Wilczko-
wicach a zmierzyły się w nich 
drużyny ze szkół podstawowych i 
gimnazjów które przeszły sito eli-
minacji szkolnych oraz gminnych. 
Pierwszym zadaniem trzyosobo-
wych drużyn było rozwiązanie 
testu z wiedzy na temat ruchu 
drogowego. Kolejny etap turnieju 
polegał na sprawdzeniu umiejęt-
ności z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Później przyszedł 

czas na praktykę. Zawodnicy pre-
zentowali technikę jazdy rowerem 
na torze przeszkód. Na poziomie 
szkół podstawowych I miejsce 
zajęli uczniowie z Daszyny, II – 
Góra Świętej Małgorzaty, III- Stara 
Sobótka. Wśród gimnazjów na 
podium I miejsca stanęli uczniowie 
z Grabowa, II – Nowego Gaju, III – 
Topoli Królewskiej. Indywidualnie 
najlepszymi okazali się zawodnicy z 
podstawówki w Daszynie oraz gim-
nazjum w Grabowie. Zwycięskie 
drużyny będą reprezentowały nasz 
powiat 10 maja w finale wojewódz-
kim. W etapie powiatowym nagro-
dami były upominki przekazane z 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Łodzi oraz puchary ufundowane 
przez starostę.

KPP w Łęczycy

Policjanci zatrzymali sprawców 
zniszczeń kilku samochodów za-
parkowanych przy ul. Zachodniej 
i Konopnickiej. Wandale urywali 
lusterka i rysowali ostrym przed-
miotem karoserię samochodów. 

Mundurowi, znając rysopisy 
podejrzewanych o zniszczenie aut, 
zwrócili uwagę na mężczyzn prze-
bywających w rejonie wskazanych 
ulic a którzy zauważając radiowóz 
próbowali uciekać. Szybka reakcja 
stróżów prawa spowodowała, że 

w kilka minut po zdarzeniu trzy 
osoby w wieku 18 i 19 lat trafiły do 
policyjnej celi. Wszyscy byli nie-
trzeźwi, badanie wykazało, że w 
organizmie mieli od 0,60 do ponad 
2 promili alkoholu. 19 – latek jest po-
dejrzewany o zniszczenie lusterek 
przy dwóch samochodach osobo-
wych, 18 – latek o urwanie lusterka 
w seacie. Trzeci z zatrzymanych 
został zwolniony bez zarzutów. Za 
przestępstwo zniszczenia mienia 
grozi odpowiedzialność do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Powiatowy turniej 
o bezpieczeństwie

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Zatrzymani wandale, 
którzy niszczyli auta

Odpowiedzą 
za wybitą 
szybę w 
ratuszu

Porozumienie w sprawie 
współpracy

Pocisk przy drodze. Jak się tam 
znalazł?
GM. ŁĘCZYCA

Przy ruchliwej drodze w Topo-
li Katowej pracownicy Zarządu 
Dróg Powiatowych sprzątający 
pobocza natrafili na pocisk arty-
leryjski z okresu II wojny świa-
towej. Na miejsce przyjechali 
policjanci, którzy zamknęli dla 
ruchu pojazdów odcinek drogi. 

Aż strach pomyśleć, gdyby któ-
ryś z kierowców przejeżdżających 
akurat tą drogą zdecydował się z 
jakichś przyczyn zjechać na pobo-
cze na którym leżał pocisk. 

Całe szczęście nie doszło do 
tego. Do czasu przyjazdu sape-
rów funkcjonariusze z drogówki 

zabezpieczali 
teren. Nie trze-
ba było ewa-
kuować miesz-
kańców domów, 
bo n iewypał 
znajdował się 
w znacznej od-
ległości od bu-
dynków. 

Niektórzy za-
stanawiają się 
jak pocisk trafił 
na pobocze. 

Przecież nikt 

go 
n i e 
przyniósł. 
W pobl iżu 
jest uprawne pole i być może 
rolnik podczas orki wykopał po-
cisk. Tylko dlaczego od razu nie 
zawiadomił odpowiednich służb?

Tekst i fot. (mz)

Przy drodze leżał 
artyleryjski pocisk. 
Miejsce zostało 
zabezpieczone

Policjanci zamknęli 
drogę dla aut
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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



OGŁOSZENIA 
DROBNE

OGŁOSZENIA

•sprzątacz terenów zielonych 
•pielęgniarka 
•pracownik grupy myjącej 
•automatyk-informatyk
•sprzedawca
•fryzjer damsko-męski
•kierowca kat.CE
•pakowacz
•mechanik samochodowy 
•przedstawiciel handlowy
•kierownik robót budowlanych  
•specjalista d/s eksportu 
•kierowca-sprzedawca /kat. C

•teleankieter
•glazurnik
•kierowca kat.CE
•tynkarz - robotnik budowlany 
•murarz - robotnik budowlany
•glazurnik - robotnik budowlany
•cieśla - robotnik budowlany 
•brukarz - robotnik budowlany 
•Pracownik fizyczny
•lakiernik samochodowy
•Pielęgniarka
•parkieciarz-posadzkarz 
•tynkarz maszynowy 

•pracownik fizyczny 
•kierowca B,C,E 
•higienistka stomatologiczna 
•piekarz-cukiernik
•Kucharz
•spawacz-ślusarz
•przedstawiciel handlowy
•doradca serwisowy 
•kierowca kat. C+E  
•specjalista d/s zakupów
•specjalista d/s logistyki
•programista PHP/JS/MS SQL

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

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 

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, po kursie fryzjerskim

P.H.U. Frezja 
Ul. Kościuszki 28

99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie 

mile widziane, obsługa kasy fiskalnej
„Społem” PSS „Mazur” 

pl. T.Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 82

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 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: 
Prasowaczka

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

Elektromechanik
Konieczna umiejętność czytania schematów 

elektrycznych, prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
A. MACHUDERA SP z o.o.

ul. Ozorkowskie Przedmieście
99-100 Łęczyca

tel. 24 721 50 88 w. 115

Główny księgowy
wykształcenie wyższe ekonomiczne, 3 lata 

doświadczenia w księgowości
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Ozorkowska 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 23 71

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie 

zawodowe pół roku.
Przedsiębiorstwo Handlowe

ul. Targowa 10
99-220 Wartkowice

tel. 693 548 895

Robotnik gospodarczy
Osoba sprawna fizycznie, mająca doświadczenie 

w pracach budowlanych, malarskich, 
remontowych, porządkowych w ogrodzie

Przedszkole nr. 4 w Łęczycy
ul. Bitwy nad Bzurą 26A, 99-100 Łęczyca

tel. 24 721 03 53

Oferty staży:
Kierowca-handlowiec

 Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kategorii B, aktualne badania sanitarno-

epidemiologiczne, komunikatywność
Informacja pokój nr 1 lub 2

Technik farmaceutyczny
Wykształcenie: technik farmacji

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

Kucharz
Chęć do pracy

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik gospodarczy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Salowa
Wykształcenie zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Wykształcenie zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności 

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sekretarz sądowy
Wykształcenie wyższe lub średnie, obsługa 

komputera, osoba zdrowa fizycznie
Informacja pokój nr 1 lub 2

 
Wulkanizator

Chęć do pracy, dobry stan zdrowia
Informacja pokój nr 1 lub 2

Wychowawca w placówkach 
oświatowych wychowawczo-

opiekuńczych
Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów 

pedagogicznych
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Nienaganny stan zdrowia, osoba obowiązkowa 

i sumienna
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Nienaganny stan zdrowia, osoba obowiązkowa 

i sumienna
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Osoba sprawna fizycznie, mająca doświadczenie 

w pracach budowlanych, malarskich, 
remontowych, porządkowych w ogrodzie

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 
członkowskim oraz pracodawców, któ-
rzy chcą rekrutować pracowników z 
innych krajów członkowskich. Szcze-
gółowe informacje na temat ofert pracy 
za granicą EURES www.wup.lodz.pl 
Bliższe informacje o aktualnych ofertach 
pracy z EURES udzielane są w pokoju 
2 stanowisko 6. Osoby zainteresowane 
sezonową pracą w innych krajach pro-
szone są o kontakt z łódzką Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 
636–54–37. Dodatkowe informacje na 
stronie internetowej www.lodzka.ohp.pl, 
Wykaz agencji zatrudnienia www.kraz.
praca.gov.pl Powiatowy Urząd Pracy 
w Łęczycy informuje, że oferty pracy z 
naszego powiatu, województwa i kraju 
dostępne są na ogólnopolskiej stronie 
internetowej: www.psz.praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE
Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno,  tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78
fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl

Firma kosmetyczna poszukuje 
przedstawiciela handlowego, praca na 
terenie Łęczycy i okolic 
Magda 600 260 108

Do sprzedania mam Netbooka firmy MSI 
o nazwie Wind u160. Laptop kupiony ok 
2 lata temu na firmę /posiadam fakturę 
vat jako dowód zakupu/ Używany 
sporadycznie na wyjazdy do klienta, jednak 
stał się mało funkcjonalny gdy zakres 
obowiązków znacznie wzrósł. Laptop ok 4 
miesiące temu miał wymieniony w serwisie 
Dysk twardy na nowy.Tel.601-654-777

Sprzedam Zetor ursus rozrzutnik 
obornika lej, burty nowe stan dobry , rok 
produkcji 1999, więcej informacji pod nr 
tel .503-725-193

Firma TIP-TOP- zajmuje się kompleksowymi 
remontami. Tel 693-382-179

Przedmiotem sprzedaży jest siedlisko 
do wyodrębnienia z gospodarstwa, 
przyjęta wielkość działki to ok 
2000m2 (do uzgodnienia), Na 
działce znajduje się: dom mieszkalny 
o pow ok 70m2 składający sie z 
dużego pokoju,kuchni,łazienki z wc i 
przedpokoju. Dodatkowo na terenie 
jest budynek gospodarczy z funkcją 
mieszkalną o pow ok 150m2., oraz 
garaże. Dojazd asfaltowy. Okolica cicha 
i spokojna w sąsiedztwie innych domów 
mieszkalnych.tel.601-991-655

Sprzedam 1 tonowy rozsiewacz nawozu 
marki kverneland. Stan maszyny bardzo 
dobry. Tel  602-657-983

Sprzedam Land Rovera Freelandera 
1,8 benz. 120KM rok produkcji 1999 
zarejestrowany z ważnym przeglądem 
i OC. Napęd 4x4 funkcja zjazdu z górki 
el. szyby, el. lusterka, el. szyberdach, el. 
otwierana szyba klapy tylnej, kierownica 
wielofunkcyjna, ABS, 2x poduszka 
powietrzna, centralny zamek, auto alarm, 
wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, 
radio. Auto zadbane i sprawne 
technicznie.Rok produkcji: 1999, 170000 
km, Moc: 120 KM, Pojemność skokowa: 
1800.tel.691-517-405

Sprzedam działki budowlane w Łęczycy. 
Tel. 781-370-630

Sprzedam kombajn New Holland 8040. 
Maszyna posiada sieczkarnię załączaną z 
kabiny, heder 3,66m, silnik Ford 6. Kombajn 
ma przepracowane 1900 mth i jest cały w 
orginale. Rok produkcji 1985. tel 602-657-983

Do sprzedania pralka ELWITA WA 1300 
7kg,Sprzęt jest w pełni sprawny. Pralka jest 
używana. Praleczka została przywieziona 
ze Szwecji, jedyne co miała robione to 
wymienione łożyska i co z tym idzie 
simering. Pralka posiada nazwę ‚’ELWITA’’ 
ale wnętrze i środek jest produkcji LG, tzn, 
bęben, silnik, elektrozawory, programator i 
pozostałe części, wszystko jest producenta 
LG, sam nie wiem czemu posiada 
zmienioną nazwę, ale śmiało mogę 
stwierdzić że producentem pralki jest LG, ja 
osobiście mogę udzielić rocznej gwarancji, 
gdyż to jest sprzęt używany. Pralka posiada 
7 programów prania, z tym co niektórych 
zainteresuje posiada program prania 
30minutowy, na mało zabrudzone rzeczy.
Posiada również wyświetlacz cyfrowy, 
który wskazuje pozostały czas pracy pralki. 
Jest też możliwość po wcześniejszym 

ustawieniu, ustawienie prania z kilku 
godzinnym opóźnieniem, oraz blokadę 
przed dziećmi.Tel.609-152-805

Sprzedam nfs the run; edycja limitowana. 
Edycja limitowana zawiera dodatkowe 
tory i auta. tel. 721-086-837

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

Sprzedam- Bezdławnicowa pompa 
obiegowa Grundfos Solar 25*60 Low 
Energy - nowa nie używana - kupiona 
w zestawie rozdzielaczy do podłogówki 
- sprzedaję ponieważ moja pompa 
ciepła ma w sobie pompę sterująca 
podłogówką. daje gwarancje. Tel. 880-
172-007

Sprzedam Ogara 3 biegowego stan 
bardzo dobry , poj. silnik 50 cm3, ,rok 
produkcji 1985,  tel. 723-527-883
Do sprzedania słoma (pszenna) ok.100 
bele 120x120 dobrze zagęszczona, czysta 
bez żadnych chwastów .Słoma znajduje 
się w stodole. Tel. 696-727-102

Sprzedam Mazdę 323 F. Rok produkcji 
1997. Silnik 1.5 16V 88KM. Drugi rok w 
kraju. Import z zagranicy. W ubiegłym 
roku wymieniony kompletny rozrząd i 
oleje. Dwa komplety kół z oponami w 
bardzo dobrym stanie (letnie alu). ABS, 
przednie szyby opuszczane elektrycznie. 
Przegląd ważny do października 2013. Auto 
gotowe do jazdy. Nowe klocki hamulcowe 
z przodu. Klimatyzacja (do nabicia). Stan 
licznika 121 tys km. Silnik ekonomiczny, 
bez wycieków, równo pracuje, bez 
problemu odpala na mrozie. Polecam. Tel. 
691-519-933

Oferuję felgi aluminiowe DBV o 
rozmiarze 15” i rozstawie śrub 4x108, 
7JX15H2 Felgi dzięki uniwersalnemu 
rozstawowi śrub 4x108 mogą pasować do 
niektórych modeli aut znanych marek np:
Audi, Citroen, Ford, Land Rover, Mazda
Peugeot, Saab, Volvo

Na felgach są opony firmy Firehawk o 
rozmiarze 195/60 R15 
Tel. 781-676-122

Sprzedam Telefon Nokia c3!,telefon 
uzywany , w stanie dobrym w pełni 
sprawny !Posiadam do niego cały 
komplet jaki dostałem w salonie !Pudło 
, ładowarka, kabel . Gwarancja do lipca.
tel.508-912-186

Sprzedam deszczownie Odrę sprawna 
technicznie, przerobiona na szybkie 
zwianie. Rok produkcji 1990. tel. 724-
108-437

Mam do sprzedania zamrażarkę do 
lodów i mrożonek, idealnie nadaje się 
do sklepu lub użytku domowego, stan 
wizualny jak i techniczny bardzo dobry. 
Tel. 690-487-450

Sprzedam pompę strażacką na silniku 
syreny 102. Pompa działa bez zarzutu. 
Odpalana z rozrusznika.. tel 662-131-833

Sprzedam maszt fabryczny posiadający 
rozdzielacz fabryczne łapy mocowany 
jest do przodu ciągnika. Rok produkcji 
1990 tel 724-1080437
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SPORT

W sobotę i niedzielę na obiekcie 
Miejskiego Centrum Tenisowego 
MMKT – Łęczyca rozegrany został 
Turniej Klasyfikacyjny - Woje-

wódzkiego Związku Tenisowego w 
Łodzi. Impreza została rozegrana w 
kilku kategoriach wiekowych. Ry-
walizowały dziewczynki i chłopcy 
do lat 12-14-16 w grach pojedyn-
czych oraz podwójnych. W nie-

dzielę swoje boje toczyli najmłodsi 
tenisiści z cyklu rozgrywek TENIS 
10, czyli 6-7-8-9-10 lat. W tej kategorii 
MMKT – Łęczyca plasuje się aktual-
nie w rankingu Polskiego Związku 
Tenisowego na IV miejscu w Polsce.  

Natomiast w długi majowy week-
end 1-5 maja, rozpocznie się po-
ważna rywalizacja na wszystkich 7 
kortach. Organizatorzy zapraszają. 

Górnik Łęczyca – Zjednoczeni Stryków 0-3 (0-2)
Górnik: Maśliński - Olczak, Żemigała Rafał, 
Stajewski, Kowalski, Laskowski, Karsiński, Pa-
całowski, Góra, Pałczyński, Woźniak. Rez. Ferszt

łódzkie » IV liga
1. KS Paradyż 49
2. Mechanik Radomsko 46
3. LKS Kwiatkowice 44
4. Zjednoczeni Stryków 41
5. Zawisza Pajęczno 40
6. Warta Działoszyn 37
7. Pilica Przedbórz 34
8. Włókniarz Moszcz. 33
9. Concordia P. Tryb. 31
10. Mazovia Rawa Maz. 31
11. Jutrzenka Warta 29
12. Sorento Zad. Skier. (wycofany) 26
13. Pogoń-Ekolog Z. Wola 22
14. Górnik Łęczyca 19
15. Włókniarz Pabianice 18
16. Orlęta Cielądz 16
17. Włókniarz Zgierz 14
18. Boruta Zgierz 13

Na placu targowym odbyło się 
pierwsze w tym roku piątkowskie 
ściganie. W imprezie mógł wziąć 
udział każdy posiadacz prawa 
jazdy. Ściganie podzielono na ko-
lejne etapy, z podziałem na klasy 
wg pojemności skokowej silnika: 

klasa 1 – do 900ccm 
klasa 2 – od 901 – 1300ccm 
klasa 3 – od 1301 – 1600ccm 
klasa 4 – od 1601 – 2000ccm 
klasa 5 – od 2001ccm + auta 

wyczynowe ze zwiększoną mocą 
powyżej 100KM bez względu na 
pojemność. 

Można było przyjechać całą 
rodziną (tata, mama, syn, lub 
córka), lub w kilku przyjaciół i 
indywidualnie jechać jednym, 
tym samym autem. Do klasyfikacji 
zaliczał się kierowca, nie samo-
chód. Koszt jednego przejazdu 
wynosił 5 zł. Jeden kierowca, 

jeśli chciał poprawiać swoje po-
przednie wyniki, mógł wyku-
pić maksimum 5 przejazdów.  
Do drugiego etapu, z każdej klasy, 
awansowała połowa kierowców z 
najlepszymi czasami. W drugim 
etapie wszyscy kierowcy poje-
chali ty samym, zapewnionym 
przez organizatora samochodem. 
Był to rajdowy 120 konny Opel 

Astra Gsi (twarde zawieszenie, 
fotele kubełkowe, pasy szelkowe).  
Głównymi nagrodami dla zwy-
cięzcy drugiego etapu były - wyso-
kiej jakości alkomat osobisty oraz 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla 
znajdujących się w wydzielonej 
strefie widzów, organizatorzy 
przewidzieli wiele konkursów. 

UG w Piątku

Najmłodsi sportowcy ORLIKI Króla 
Kazimierza oraz najmłodsi adepci 
sztuki piłkarskiej ze szkółki Tomasza 
Hajty wzięli udział w wiosennym 
turnieju sportowym. Uczestnikom 
imprezy animatorzy Orlika przy-
gotowali szereg gier i zabaw. Naj-
większym zainteresowaniem dzieci 
cieszyły się konkursy związane z pił-
ką nożną,,sprytna główka” i,,zwin-
ne nóżki”. Wiele śmiechu i emocji 
sprawił młodym sportowcom rzut 
beretem animatora oraz bieg z jajem. 
Na zakończenie imprezy drużyny 
ze szkółki Tomasza Hajty i ORLIKI 
Króla Kazimierza rozegrały pasjonu-
jący mecz piłki nożnej. Zawodnikom 

kibicowali rodzice i kibice piłki nożnej. 
Mecz przebiegał w miłej i serdecznej 
atmosferze i mali sportowcy świetnie 
się bawili. W spotkaniu tym nie był 
najważniejszy wynik, ale cel imprezy, 

który w pełni został osiągnięty. Na 
koniec wszyscy uczestnicy wiosennych 
gier i zabaw otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, słodycze i drobne upominki. 

leczycki.pl

Letni sezon tenisowy
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

PIĄTEK

ŁĘCZYCA

Znów przegrali. 
Czy utrzymają 
się w lidze?

Wiosenny turniej na Orliku

Wielkie ściganie 
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• Mityng na otwarcie sezonu 
W Aleksandrowie Łódzkim odbył się pierwszy w sezonie mityng pierwszej klasy dla wszystkich kategorii 
wiekowych. W zawodach uczestniczyła dwunastoosobowa reprezentacja MKLA Łęczyca. Inauguracje 
sezonu należy uznać za udaną. Szczególnie dobrze wypadły dziewczęta startujące w rzutach. Paulina 
Różańska zwyciężyła w kategorii juniorek młodszych w pchnięciu kulą z wynikiem 11.08 m oraz [r. 
życiowy], oraz w rzucie dyskiem 33.19m. Olejniczak Patrycja w tych samych konkurencjach uzyskała 
8.76m oraz 25.33[czwarte m-ce r. życiowy]. Doskonale zaprezentowała się uczennica szkoły podstawo-
wej nr.3 Łęczyca Ewa Różańska, która podobnie jak starsza siostra zwyciężyła w kategorii młodziczek 
w pchnięciu kulą [9.77m r. życiowy] oraz w rzucie dyskiem [36.95m r. życiowy. Na uwagę zasługuje 
fakt że zawodniczka startowała z dwa lata starszymi koleżankami. Natalia Gieraga poprawiła w tych 
samych konkurencjach swoje rekordy życiowe[8.82m pchnięcie kulą oraz 22.29m rzut dyskiem. Swoje 
najlepsze osiągnięcia życiowe poprawiał także junior młodszy Dariusz Różański który pchnął kulą 
na odległość 10.69m [piąte miejsce]oraz rzucił dyskiem 32.66m.W skoku w dal na czwartym miejscu 
uplasował się Dawid Wawrzyniak 5.97 r. życiowy. Dobrze zaprezentowali się biegacze startujący na 
600m. Lewandowski Mateusz 1,27.77, Bartniak Łukasz 1.30.11,Matusiak Krzysztof 1.30.66. Wszyscy 
zawodnicy poprawili rekordy życiowe. W biegu na 100m Mateusz Lewandowski 11.80, Olczyk Robert 
12.22 [r. życiowe],Walczak Ireneusz 12.47 , Bartniak Łukasz 12.57. 

MA
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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).


