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10.05.–16.05.2013

SUROGACI
SOB | 21.20 TVP 1

PROROK
WT | 21.15 TVP 1

Finał show 
„Tylko muzyka. 
musT be The music”
ND | 20.00 POLSAT

ROZRYWKA
w Poszukiwaniu
Prawdziwej Przyjaźni
„dzwoneczek 
i zaginiony skarb”
SOB | 8.25 POLSAT

FAMILIJNY

Zdradza 
przepis
na przyjaźń
„Przyjaciółki”
CZW | 21.00 POLSAT

JOANNA LISZOWSKA
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Łęczyca • Grabów • Piątek • Góra Św. Małgorzaty • Daszyna • Świnice Warckie • Witonia

70

W Łęczycy rozpoczęły się 
pierwsze w tym roku komunie 
święte. Zapraszamy do 
obejrzenia naszej fotorelacji

W staruszkę rzucają 
jajkami

str. 4

w tym 8% VAT

Szok. 
Źle założyli flagi

W prokuraturze medialne 
śledztwa

str. 2 str. 6

Długi weekend za nami. Na drogach plaga 
pijanych. Rekordzista miał prawie 4 promile 

- str. 13

str. 6Grabów: Pies pogryzł dziecko

Skandal w Świnicach 
Warckich. Gdzie jest wójt 
– dyrektor?

str. 7 str.8-9

Salon mercedesa zaprasza. 
Łęczyca, ul. Górnicza 4

Mocne słowa. 
15 radnych? To darmozjady 

– mówi Zenon 
Koperkiewicz

str. 2

str.3

Skarga na dyrektorkę!
Powód? Zdrowa żywność

Urząd miasta zlecił kontrolę w 
przedszkolu nr 1 w Łęczycy. Rodzice 
wypełniali ankiety a na miejsce 
przyjechał sanepid. Wszystko przez 
skargę na posiłki przygotowywane 
dla maluchów. W jadłospisie często 
jest razowy chleb, kiełki i zielona zupa, 
zwana zupą Shreka. Dyrektorka chce, 
by dzieci zdrowo się odżywiały, ale nie 
wszystkim się to podoba. Niektórzy 
rodzice skarżą się, że maluchy 
wracają z przedszkola głodne. Żądają 
zwolnienia Ewy Wójcik (na zdjęciu), 
dyrektor przedszkola.
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Zmniejszenia l iczby rad-

nych w radzie miasta z 15 do 
7 chce Zenon Koperkiewicz, 
miejski samorządowiec.  Z 
prośbą o wsparcie zwrócił się 
do posła Michała Pacholskie-
go i senatora Przemysława 
Błaszczyka. Ten pomysł na 
pew no będ z ie  m ia ł  spor e 
wsparcie wśród mieszkańców, 
ale czy zostanie zaakceptowa-
ny w Sejmie? Gdyby tak się 
stało, to samorządy czekają 
duże zmiany. Cel jest jeden: 
większe oszczędności.

W tej chwili w miastach do 20 

tys. mieszkańców – czyli takich 
jak Łęczyca – radnych jest 15. 
To zdaniem radnego Zenona 
Koperkiewicza stanowczo za 
dużo. 

- Już wiele razy słyszałem 
od ludzi, że po co w mieście 
aż tylu radnych. Każdy dostaje 
przecież pieniądze za udział w 
sesji, komisji. Niestety nieraz 
jest tak, że radni załatwiają 
pracę członkom swojej rodziny, 
znajomym. Powstają niezdrowe 
układy towarzysko-finansowe. 
Pomijam też fakt, że niektórzy 
radni wcale nie traktują swo-
jej misji poważnie. Nie robią 
n ic dla miasta.  Mam wiele 

przykładów, że mieszkańcy 
idą do radnego w konkretnej 
sprawie, która w ogóle nie jest 
załatwiana – mówi Zenon Ko-
perkiewicz. 

Samorządowiec nie przebie-
ra w słowach, gdy podsumo-
wuje prace niektórych swoich 
kolegów z rady miasta. 

- Załatwiane po znajo-
mości  są mieszkan ia, 
niby to zgodnie z prze-
pisami. Załatwia się 
też dostęp do leka-
rzy, operacji, co jest 
utrudnieniem dla 
zwykłego obywa-
tela. Uważam, że 
w moi m m ie-
śc ie  s iedm iu 
radnych to aż 
za dużo, a le 
pięt nastu to 
z w yk łe  da r -
mozjady i pi-
jawki budże -
tów samorzą-
dowych – słyszymy 
od radnego. - Ktoś 
mógłby powiedzieć, 
że skoro krytykuję, 
to sam powinienem 
zrezygnować z bycia 
radnym. Ale to zwery-
fikują już sami miesz-
kańcy w najbliższych 
wyborach. Mnie nie cho-
dzi o pieniądze i inne dobra, 
które można sobie załatwić 
będąc samorządowcem. Dla 
mnie naprawdę najważniejsze 
są ludzkie sprawy.

Samorządowiec, który roz-
mawiał z naszymi parlamenta-

rzystami, nie ma wątpliwości, 
że pomysł w formie interpelacji 
będzie zaprezentowany w Sej-
mie RP. 

- Mam to obiecane – mówi 
radny. 

Ciekawe, czy pomysł samo-
rządowca z Łęczycy wywołała 

dyskusję wśród posłów.
Warto dodać, że Zenon Ko-

perkiewicz w 2008 roku był 
inicjatorem zmniejszenia diet 
radnych, którzy do tej pory 
otrzymują pieniądze w ramach 
miesięcznego ryczałtu.

(stop)

Nie wiadomo jak należy tłumaczyć 
aż tak duże niedopatrzenie. Przy po-
mniku Bohaterów Walk nad Bzurą, 
narodowe flagi, choć trudno w to 
uwierzyć, zostały źle zawieszone. 

Ustawa o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej jasno 
precyzuje w jaki sposób należy 
wieszać pionowo narodową flagę. 
Mówi o tym art.4 w którym można 
m.in. przeczytać:

„Przy umieszczaniu barw Rze-
czypospolitej Polskiej w układzie 
pionowym kolor biały umieszcza 
się po lewej stronie płaszczyzny 
oglądanej z przodu”. 

Niestety w Łęczycy tak nie było. 
Flaga Polski rozpoczyna się kolorem 
czerwonym. 

Dlaczego władze miasta nie 
zwróciły uwagi na tak duży błąd? 
Czy w ogóle były zainteresowane 
tym w jaki sposób przystrojony 
został plac Kościuszki?

Główne uroczystości 222-roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 
ze względu na deszczową aurę 
odbyły się w kościele. Na pl. Ko-
ściuszki jedynie skromne wiązanki 
złożone zostały przy figurze Matki 
Boskiej. 

Przypomnijmy, że Konstytucja 3 
Maja była drugą na świecie i pierw-
szą w Europie ustawą regulującą 
organizację władz państwowych, 
prawa i obowiązki obywateli. Znie-
siono m.in. liberum veto, wprowa-
dzono trójpodział władzy, katoli-
cyzm ustawiono religią panującą, 
chłopi przeszli pod opiekę rządu. 

Tekst i fot. (mz)

Święto Niepodległości. Ale wstyd. Źle zawieszono flagi
W Łęczycy, przy pomniku 
Bohaterów Walk nad 
Bzurą, narodowe flagi 
rozpoczynają się kolorem 
czerwonym. To duże 
niedopatrzenie.

W tym roku nie składano kwiatów pod pomnikiem. Główne uroczystości 3 Maja odbyły się w kościele

Kilka wiązanek 
zauważyliśmy 
jedynie przy 
figurze Matki 
Boskiej

Pierwsza taka inicjatywa w Polsce

Ciekawe, jak na pomysł 
radnego zareagują 
władze miasta. 
Rozmowa w tej sprawie 
ma być prowadzona 
podczas najbliższej sesji 
miejskiej

Zenon Koperkiewicz 
chce zmniejszenia liczby 
radnych. Rozmawiał już o 
tym z parlamentarzystami. 
Ufa, że pomysł będzie 
przedyskutowany w Sejmie.

Na zdjęciu samorządowiec 
trzyma pisma do 
parlamentarzystów w 
których przedstawia 
zasadność swojego pomysłu
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Poczułam się tak, jakbym do-
stała w twarz – nie ukrywa Ewa 
Wójcik, dyrektor przedszkola nr1. 
Niedawno w przedszkolu odbyła 
się kontrola sanepidu. Urząd 
miasta zlecił również wywiady 
środowiskowe. Cały ten zamęt 
wywołała skarga na posiłki ser-
wowane maluchom. Nie wszyst-
kim rodzicom podoba się to, że na 
stołach często gości razowy chleb, 
kiełki, kremy z brokułów i inne 
oryginalne – jak na przedszkolny 
jadłospis – dania. 

W mieście funkcjonują trzy 
miejskie przedszkola. „Jedynka” 
jako pierwsze przedszkole zaczęło 
wprowadzać do jadłospisu zdrową 
żywność. Czy jednak nie za wcze-
śnie? Dyrektor przedszkola nie ma 
żadnych wątpliwości. 

- Dzieci powinny w przedszkolu 
poznawać nowe smaki – twier-
dzi Ewa Wójcik. - Nasz jadłospis 
jest ułożony z myślą o zdrowiu 
przedszkolaków. Jestem naprawdę 
zaskoczona tym, że nie wszyscy to 
rozumieją. 

ZUPA SHREKA
Skąd wzięła się ta nazwa? W 

przedszkolnym jadłospisie nie ma 
takiego bajkowego tytułu.

- Podejrzewam, że pracownicy 
wpadli na taki pomysł. Lepiej 
jest dzieciom powiedzieć o zupie 
Shreka, niż, że na przykład na stole 
jest zupa z brokułów. Przedszkolaki 
być może chętniej jedzą taka zupę, 
gdy kojarzy im się ona z ulubioną 
bajką – mówi dyrektor przedszkola. 

W dniu, w którym odwiedzili-
śmy przedszkole, przyjrzeliśmy się 
jadłospisowi. W placówce śniadanie 
jest o godz. 8.30, później przekąska. 
O godz. 11.30 maluchy siadają do 
obiadu a o 13.30 jest podwieczorek. 
W przedszkolnym menu wypatrzy-
liśmy kilka naprawdę oryginalnych 

potraw. We wtorek przedszko-
lakom zaserwowano surówkę 
wielowarzywną z majerankiem i 
rumiankiem, następnego dnia na 
obiad było spaghetti z soczewicą a 
na podwieczorek pudding ryżowy 
z suszoną śliwką. W czwartek na 
stołach zagościł krem z brokułów. 
Na obiad serwowane są też zupa 
selerowa z groszkiem, cytrynowa 
z kaszą, śliwkowa z makaronem. 
W czasie odwiedzin naszego dzien-
nikarza w „jedynce” na podwieczo-
rek były bliny gryczane. 

- Moim zdaniem, jak na przed-
szkole, to zbyt duża kulinarna 
rewolucja – uważa Beata Lewińska, 
matka Julki, z którą rozmawialiśmy 
przed przedszkolem. - Pamiętam, 
że na początku to przestraszyłam 
się, jak córeczka zrobiła po powro-
cie z przedszkola zieloną kupę. My-
ślałam, że się zatruła. Rozumiem, 
że brokuły, czy groszek lub kiełki 
są zdrowe. Ale chyba tego typu ży-
wienie powinno być wprowadzane 
później, na przykład od pierwszych 
klas w szkole podstawowej. 

Rozmawialiśmy jeszcze z wielo-
ma rodzicami o 

ja-
dłospisie. Opinie były 

podzielone. Nie brakowało rów-
nież tych, którzy chwalili zdrowy 
jadłospis. 

SKARGA I KONTROLA
W przedszkolu niedawno prze-

prowadzona została kontrola sa-
nepidu. 

- Muszę przyznać, że poczułam 
się, jakbym dostała w twarz – sły-
szymy od E. Wójcik. - Ta kontrola 
była dla mnie ogromnym zasko-
czeniem. Oczywiście sanepid nie-
jednokrotnie był w przedszkolu, 
ale po raz pierwszy kontrola była 
wynikiem skargi na zdrowe poży-
wienie. Tego się nie spodziewałam. 
Człowiek stara się jak może, a tu 
taka przykra niespodzianka. 

Rafał Koperkiewicz, z łęczyckie-
go magistratu, informuje o skardze 
na dyrektor przedszkola. 

- Jedna z mam napisała o tym, 
że jej dziecko przychodzi głodne z 
przedszkola w którym serwowane 
są dania, jak to określiła, nie dla 
maluchów – słyszymy od urzędni-
ka odpowiedzialnego za kontakty 
z mediami. - Komisja rewizyjna 
stwierdziła jednak, że skarga jest 
bezpodstawna. Także sanepid nie 
miał żadnych negatywnych uwag. 
W przedszkolu rozdawane też były 
ankiety dla rodziców, któ-
rzy mogli wypowiedzieć 
się o posiłkach. Zdecy-
dowana większość nie 
miała żadnych krytycz-
nych opinii związanych 

z jadłospisem. Te sprawy 
są mi bardzo bliskie, bo 
sam mam dziecko w 
wieku przedszkolnym. 
Wprawdzie nie chodzi 
do „jedynki”, ale mam 
znajomych wśród ro-
dziców maluchów z 
przedszkola nr1. Żaden 
nie mówił mi o tym, że 
w tym przedszkolu po-
siłki są zbyt wymyślne. 

Ewa Wójcik szefuje w 
przedszkolu od pięciu 
lat. Z końcem czerwca 
tego roku kończy się 
jej kadencja. Rozpi-
sany zostanie nowy 
konkurs na dyrek-
tora „jedynki”. Czy 
dyrektorka za swoje 

inicjatywy dotyczące zdrowego 
żywienia, nie zapłaci zbyt wysokiej 
ceny?

- Nie wiem, kto chce mi zrobić 
przykrość. Uważam, że rodzice, 
którym nie podoba się jadłospis 
powinni przyjść do mnie i poroz-
mawiać o tym w cztery oczy. Do tej 
pory nikt nie skarżył się na menu w 
przedszkolu. Czuję się z taką nieza-
służoną moim zdaniem krytyką źle, 
ale nie zamierzam niczego zmie-
niać. Robię to dla zdrowia dzieci...

(stop)

Wielkie zamieszanie w przedszkolu. 
Kontrola sanepidu i urzędu miasta
ŁĘCZYCA

Do przedszkola 
chodzi ponad 120 
maluchów

W trakcie 
naszej wizyty 
przedszkolakom 
serwowano bliny 
gryczane

Beata Lewińska 

powiedziała nam, że 

jedzenie powinno być 

w przedszkolu mniej 

wymyślne

Dyrektor 
przedszkola nie zamierza zmieniać jadłospisu
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Budynek po stacji kolejki wą-

skotorowej, przy ul. Kaliskiej, od 
ponad roku stoi pusty. Poprzedni 
dzierżawca, który w byłych po-
mieszczeniach dworcowych urzą-
dził sklep, nie może zrozumieć 
czemu nieruchomość wciąż nie jest 
zagospodarowana. 

Pustostan jest w coraz gorszym 
stanie. Powybijane szyby, odpada-
jący tynk, wokół pełno śmieci. 

- W budynku po byłej stacji od 
prawie 20 lat prowadziłem sklep. 
Dbałem o nieruchomość, sprzątałem 
teren. Niestety PKP zaproponowała 
tak wysokie koszty wynajmu za 
cały ten budynek na które nie mo-
głem się zgodzić. Nie rozumiem 
tego, bo przecież wcześniej za 
dzierżawę pomieszczeń pod sklep 
płaciłem regularnie. Chyba lepiej 
mieć stały dochód, nawet mniejszy, 
niż nie mieć go w ogóle. Ale widać 
polityka PKP jest dla mnie zbyt 
skomplikowana – mówi Zbigniew 
Pracownik, poprzedni dzierżawca 
byłych pomieszczeń stacji wąsko-
torówki. 

Wanda Frankowska mieszka 
blisko kolejowego budynku. 

- Przy pustostanie gromadzą się 
grupki amatorów procentów. Peł-
no jest butelek po alkoholu, szkła. 
Wieczorami jest niebezpiecznie. 
Najwyższy czas coś z tym zrobić 
– słyszymy.

Zadzwoniliśmy do PKP. Czeka-
my na odpowiedź jakie są plany co 
do byłej stacji. Czy budynek zosta-
nie ponownie wydzierżawiony, czy 
też sprzedany.

(stop)

Zapomniana stacyjka niszczeje

Na osiedlu przy ul. Dworcowej 
niecodzienny widok. Drzewo, które 
nie zostało wycięte, gdy budowany 
był chodnik rośnie sobie w najlepsze 
w samym jego środku. Okoliczni 
przechodnie przyzwyczaili się 
już do wierzby. Ale drzewo może 
stanowić poważne zagrożenie dla 
pijanych cyklistów i pieszych. Być 
może jednak właśnie o to chodziło, 
aby w ten sposób „wyłapywać” nie-
trzeźwych. A może to zaplanowany 
zabieg, aby mieć lokalną atrakcję 
turystyczną.

(stop)

Drzewo na 
chodniku

88-letnia Józefa Kępska marzy 
tylko o tym, aby mogła 
w pogodne dni odpo-
c z y w a ć  n a balkonie. 
Starsza pani 
od dawna nie 
wychodzi z blo-
ku a czas spędza-
ny na świeżym 
powietrzu jest 
jej jedyną przy-
jemnością. Sąsiedzi 
– jak usłyszeliśmy 
- nie pozwalają jed-
nak pani Józefie 
na taki odpo-
czynek. 

- Niedaw-
no rzucali 
j a j k a m i . 
Cały bal-
kon został 
pobrudzo-
ny. Jak tak 
m o ż n a  – 
pyta lokatorka 
mieszkania na 
pierwszym pię-
trze jednego z blo-
ków przy ul. Zachod-
niej. 

Sąsiedzkie kłótnie trwają 
już kilka lat. 

- Wprowadzili się do bloku i 
od razu zaczęły się problemy. 
Rozpoczęli remont miesz-
kania. Walili młotami 
tak mocno, że ściany w 

moim pokoju popękały. Sąsiedzi 
z górnego piętra musieli zapłacić 
odszkodowanie – wspomina J. 
Kępska. 

Starsza pani nie może zrozumieć 
postawy sąsiadów, którzy – jak 
sama mówi – z zemsty nie dają jej 
spokoju.

- Mam już swoje lata. Jestem 
schorowana, nie wychodzę z 
bloku i jedyną moją przyjemno-

ścią w pogodne dni jest 
odpoczynek na świe-

żym powietrzu na 
balkonie. Ale jak tu 
odpoczywać, jak 
z góry lecą jajka 
lub jakieś śmieci. 

Robią to specjal-
nie. Ich nastoletnia 

córk a  też 
w  t y m 

b i e r z e 
udział. 
K i e -

d y ś 
po-

wiadomiłam szkołę, do której 
chodzi.  Matka n ie może mi 
tego darować, ale trudno. Nie 
akceptuję takiego wychowania. 
W głowię mi się nie mieści, że 
tak można postępować – żali się 
88-latka.

Ewa Pierzgalska opiekuje się 
starszą lokatorką. Mieszka w pobli-
skim bloku i jak nam powiedziała 
nie raz widziała, jak sąsiedzi pani 
Józefy rzucają na jej balkon różne 
nieczystości. 

- To przykre. Dziwne, że ani ad-
ministracja, policja czy też strażnicy 
miejscy nie mogą rozwiązać tego 
problemu – słyszymy. 

Dowiedzieliśmy się, że niedawno 

sąsiadów na których skarży się Józe-
fa Kępska (nam nie udało się z nimi 
porozmawiać) odwiedzili strażnicy 
miejscy.

- Lokatorzy tłumaczyli, że nie 
rzucali jajkami. Ktoś z dołu bloku 
miał według nich rzucać jajami, 
które lądowały na balkonie pani 
Józefy. Mam nadzieję, że nie bę-
dzie już dochodzić do podobnych 
sytuacji. Za takie zachowanie 
grozi mandat, moglibyśmy też 
skierować sprawę do sądu – mówi 
Tomasz Markiewicz, strażnik 
miejski. 

(stop)

Rzucają we mnie jajami!

Ewa Pierzgalska opiekuje się starszą panią. Twierdzi, że 
widziała jak sąsiedzi rzucali jajka na balkon J. Kępskiej

Józefa Kępska jest 
przekonana, że to sąsiedzi z 
góry uprzykrzają jej życie

Nadal nie wiadomo jakie 
są plany PKP co do tej 
nieruchomości

Wanda Frankowska martwi 
się tym, że budynek popada 
w coraz większą ruinę
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Ścieżka rowerowa wynosi 
n iecały k i lometr,  dokładnie 
850 m wzdłuż ulicy Kaliskiej. 
To stanowczo za mało – mówią 
cykliści. 

- Szkoda, że w całym mieście 
nie ma ścieżek rowerowych. 
Ułatwiłoby to bezpieczne prze-
mieszczanie się, a tak samo-
chody stwarzają zagrożenie dla 
rowerzystów jadących ulicą, 
zaś rowerzyści jadąc po chod-
n i k u  s t wa rz a ją  z ag roże n ie 
dla pieszych. Nie ukrywam, 
lubię  j eźd z ić  n a  rowerz e  z 
wielu powodów: jest to eko-
nomiczne, zdrowsze i tańsze. 
Przyznam, że czekam na roz-
budowę ścieżki rowerowej w 
Łęczycy. Jestem przekonany, 

że przekonałoby to większą 
liczbę osób do przesiadki się 
z samochodu na rower – mówi 
Łukasz Sawicki.

W powiecie łęczyckim łączna 
długość ścieżek rowerowych 
wynosi niespełna 47 km. 

Tekst i fot. (mz)

Właśnie teraz na świat przychodzą 
dzieci poczęte w ubiegłoroczne 
wakacje.  Katarzyna Tobiarz 
rok temu spędziła wakacje nad 
morzem. Nad Bałtykiem było 
bardzo romantycznie – wspomina. 
- Wspaniałe zachody słońca, 
później zabawa. Dałam się ponieść 
nastrojowi i w niedługim czasie 
dowiedziałam się, że jestem w 
ciąży. Kubuś urodził się 8 kwietnia. 
Mam teraz 22 lata. Nie mam pracy, 
mieszkam z mężem i teściami, 
przerwałam studia, ale jestem 
najszczęśliwszą mamą na świecie 
mając przy sobie Kubusia. Nie 
żałuję niczego.

Tekst i fot. (mz)

Rodzą się wakacyjne 
dzieci
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Na zdjęciu Kubuś, owoc wakacyjnej 
miłości

Na rower!

Komunijne prezenty.
Najmodniejsze smartfony i laptopy

ŁĘCZYCA
W klasztorze Bernardynów 

odbyła się wczoraj pierwsza 
w tym roku komunia święta. 
Uroczystości na pewno długą 
pozostaną w pamięci dzieci. 
Jednak obok duchowego aspektu 
komunii, niektórzy przykładają 
też wagę do prezentów. Kiedyś 
najbardziej pożądanym prezen-
tem był rower. Dziś 9-letnie dzieci 
w podarunku otrzymują telefony 
komórkowe, laptopy, gry kompu-
terowe. 

Najbardziej skromnym prezentem 
na komunie jest Biblia a także meda-
liki. W sklepie z dewocjonaliami nie 
brakuje pamiątek komunijnych. 

- Cena Pisma Świętego może 
być bardzo różnorodna. Zależy to 
od wydawnictwa, od tego z czego 
wytworzona jest oprawa i na jakich 
kartkach wydrukowano tekst 
Pisma Świętego i jakiego formatu 
jest księga. Na cenę Biblii ma także 
wpływ to czy jest to Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu czy 
może jedynie Pismo Święte Nowe-
go Testamentu. Biblię możemy ku-
pić już za cenę kilkunastu złotych, 
jednak cena może dojść nawet i do 
kilkuset złotych – mówi Barbara 
Nocula, ze sklepu z dewocjona-
liami. - W  okresie komunijnym 
dużym zainteresowaniem cieszą 
się również medaliki i łańcuszki, 
które są praktycznym prezentem 
zarówno dla dziewczynek jak i 
chłopców. W ostatnim czasie wzro-
sło zainteresowanie na sukienki ko-
munijne, pomimo iż w większości 
kościołów wymagane są alby.

Klasyczne podarunki, takie jak 
zegarki, łańcuszki, rowery, wypie-

ra-
n e 
są pre-
zentami 
nowocze-
snymi. Teraz 
doskonale sprze-
dają się telefony ko-
mórkowe – najlepiej 
dotykowe, tzw. smartfo-
ny. W sklepach z kompute-
rami na komunie kupowane 
są też laptopy i tak modne dziś 
tablety. Wymarzonym prezentem 
są również konsole do gier, popu-
larne playstation lub xbox-y. 

Jak łatwo się domyślić, podaru-
nek dla dziecka przystępującego do 
pierwszej komunii świętej musi być 
na czasie. To kosztuje. Sporą kwotę 
trzeba też przeznaczyć na zakup 
komunijnych ubrań i organizacje 
uroczystości w restauracjach. 

Ceny przyjęć komunijnych w 
restauracjach wahają się od 75 zł do 
nawet 200 zł od osoby w zależności 
od ilości i rodzaju serwowanych 
posiłków.

- Muszę przyznać, że zbyt późno 
wzięłam się za organizację uro-
czystości, wszystkie restauracje 
były już zarezerwowane. Dlatego 
wynajęłam firmę cateringową z 
Łodzi, płacę 37 zł od jednego dania 
dla jednej osoby. Zamówiłam trzy 
dania. Na uroczystości będzie 30 

osób. Zapłacę 300 zł za wynajem 
sali, dodatkowo trzeba zapłacić za 
zużyty prąd, wodę. Do tego rów-
nież trzeba dołożyć koszty  zwią-
zane z kupnem tortu, średnia cena 
tortu za kilogram to 40 zł. Za albę 
dla syna zapłaciłam 120 zł, 
garnitur na przebranie 
240 zł – wylicza koszty 
Edyta Banasiak. 

Zapraszamy do obejrze-
nia naszej fotorelacji z pierw-

szych komu-
nii świętych 
(str.8-9).

Tekst 
i fot. 
(mz)

W sklepach z 
dewocjonaliami nie 
brakuje pamiątek 
komunijnych

Najmodniejsze w tym roku 
prezenty komunijne, czyli 
smartfony i laptopy
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W PROKURATURZE SPRAWY, KTÓRYMI ŻYJE MIASTO
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ŁĘCZYCA
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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

Właścicielowi psa, który zaatako-
wał 4-latkę i poszarpał jej brzuch, 
grozi do roku więzienia. 36-latka 
zeznała policjantom, że wraz z 
sąsiadem oraz córką pojechała do 
mechanika samochodowego. Gdy 
dziewczynka wysiadła z auta, zo-
stała niespodziewanie zaatakowana 
przez psa, który ugryzł ją w brzuch. 
Natychmiastowa reakcja matki 
spowodowała, że pies uciekł. Dziew-
czynka trafiła do szpitala. Właściciel 
psa twierdzi, że zwierzę wcześniej 
nigdy nie przejawiało agresywnych 
zachowań. Wyjaśniane są okoliczno-
ści tego zdarzenia.

(stop)

Duże kawałki tynku oderwały 
się w ubiegłym tygodniu z 
elewacji jednego z bloków przy 
ul. Zachodniej. Na szczęście nie 
spadły na głowy przechodniów. 
Administracja budynku 
zarządziła prace remontowe. 
Na miejsce przyjechał wóz z 

wysięgnikiem. Ekipa remontowa 
skuła stary tynk z balkonów i 
elewacji. Jak się dowiedzieliśmy 
podobne prace będą 
przeprowadzane w mieście 
także w tym tygodniu. Tynk leci 
jeszcze z kilku bloków. Jak widać 
tego typu problem dotyczy już 
nie tylko starych kamienic. 

(stop)

Kilka dni temu do prokuratury 
trafiło doniesienie Marty Grzelak, 
która oskarża lekarza z pogoto-
wia o błąd w sztuce lekarskiej. 
Medykowi z pogotowia grozi 5 
lat więzienia. W ubiegłym tygo-
dniu policja przekazała też pro-
kuraturze wyniki dochodzenia 
w sprawie włamań, kradzieży i 
rozboju w łęczyckich salonach 
samochodowych. Prokuratura 
zajmie się również doniesieniem 
dotyczącym zwolnionych pracow-
nic Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Sprawa poszkodowanego dziec-
ka pani Marty wciąż wzbudza 
ogromne emocje. Przypomnijmy, 
że lekarz z pogotowia odmówił 
przyszycia 9-letniej dziewczynce 
opuszka palca, który został ścięty 
przez metalowe drzwi. Dziecko tra-

fiło do łódzkiego szpitala, w którym 
opuszek został jednak przyszyty. 
Matka krytykuje medyka z Falck.

- Gdyby szybko została podjęta de-
cyzja o przyszyciu, to Dominika nie 
miałaby zniekształconego paluszka. 
Obwiniam lekarza o zaniechanie i 
błąd w sztuce lekarskiej. To nie był 
błahy wypadek. Drzwi, które przy-
trzasnęły córce palec, ścięły opuszek 
do samej kości  – mówi pani Marta. 

Monika Piłat, szefowa proku-
ratury w Łęczycy, informuje, że w 
tej sprawie jeszcze w tym miesiącu 
przesłuchane mają zostać najważ-
niejsze w toczącym się śledztwie 
osoby. 

- Postępowanie toczy się w myśl 
art. 160 kk, czyli o narażenie dziec-
ka na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Lekarzowi 
grozi do 5 lat więzienia – mówi 
prokurator Piłat. 

Jak się dowiedzieliśmy niedawno 
do prokuratury trafiły też policyjne 
materiały dotyczące kradzieży w 
dwóch miejscowych autosalonach. 
Policja nie ustaliła jednak spraw-
ców.

- Jak do tej pory nie wiemy kto 
dopuścił się tego przestępstwa, 
dlatego nasze śledztwo prowadzo-
ne jest w sprawie a nie przeciwko 
komuś – słyszymy od szefowej 
łęczyckiej prokuratury. - Ustalili-
śmy, że z salonu skody skradziono 
prawie 3 tys. zł natomiast z salonu 
samochodowego przy ul. Poznań-
skiej złodzieje wynieśli ponad 700 
zł. - Jednocześnie prowadzone jest 
śledztwo ws. rozboju, ponieważ 
w salonie skody pobity został 
ochroniarz. 

Trzecia sprawa, która głośno jest 
komentowana w mieście, to nie-
prawidłowości w MOPS. Według 
informacji przekazanych przez 

urząd miasta, który prowadził 
wewnętrzną kontrolę w ośrodku, 
dwie zwolnione za nieprawi-

dłowości finansowe pracownice 
mogły dopuścić się przestępstwa. 

(stop)

Pies pogryzł 
dziewczynkę

Z bloków sypie się tynk

Zajmą się lekarzem, gangiem i MOPS-em
Szefowa prokuratury 
w Łęczycy informuje 
o śledztwach w 
sprawach, które są 
szeroko komentowane 
w mieście
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ŚWINICE WARCKIE

W długi weekend do królewskiego 
miasta zjechało sporo turystów z całej 
Polski. Niestety, nie mogli podziwiać 
zamku w całej jego okazałości. Wciąż 
trwa remont murów, na zamkowym 
dziedzińcu rozgardiasz. 

Cement, cegły i inne budowlane 
materiały na pewno nie wzbudzały 
zainteresowania turystów. Na dodatek 
zamkowa restauracja była nieczynna. 
Całe szczęście otwarte były sale wy-
stawowe. 

- No cóż, szczerze mówiąc spodzie-
waliśmy się większych atrakcji – mówi 
Anna Popławska, która z rodziną 
przyjechała do Łęczycy spod Poznania. 

Szef ekipy budowlanej, która wy-
konuje roboty na zamku, powiedział 
nam, że remont zakończy się w ciągu 
miesiąca. 

(stop)

Przyjechali turyści a zamek w remoncie

Do Łęczycy przyjechali na długi weekend turyści Trafili niestety na remont

Gdzie jest wójt – dyrektor?
Tadeusz Bednarek ma złotą 

robotę a do tego niemałe pienią-
dze. W urzędzie gminy zajmuje 
stanowisko zastępcy wójta, jest 
także dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury. Jak godzi obo-
wiązki? Chcieliśmy z nim w 
ubiegły czwartek na ten temat 
porozmawiać, ale nie zastaliśmy 
go ani w urzędzie ani w ośrodku 
kultury. 

Tylko pozazdrościć. Dwa stano-
wiska, dwie pensje a robota raczej 
niezbyt czasochłonna. Jak się do-
wiedzieliśmy T. Bednarek w urzę-
dzie gminy jest jedynie do godziny 
12, później pracuje w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

W czwartek do urzędu przyje-
chaliśmy po południu.

- Mój zastępca jest teraz w ośrod-
ku kultury – odparł Krzysztof 
Próchniewicz, wójt Świnic Warc-
kich.

Z urzędu gminy do GOK jest 

kilka kroków. Nie było jeszcze go-
dziny 13, gdy w ośrodku kultury 
pytaliśmy o Tadeusza Bednarka, 
którego nie zastaliśmy na miejscu. 

- Pan dyrektor wyszedł przed 
chwilą – usłyszeliśmy od pracow-
nika. 

Z powrotem wróciliśmy do 

urzędu gminy. Próbowaliśmy o 
pracy pana dyrektora GOK po-
rozmawiać z wójtem Próchniewi-
czem. Zapytaliśmy, czy wie gdzie 
jest jego zastępca. Kłopotliwa 
cisza trwała przez kilka ładnych 
sekund.

Wójt w końcu odparł - „Nie mu-
szę odpowiadać na takie pytania”.

Dziwne. Dlaczego wójta nie in-
teresuje to, czy zastępca wykonuje 
należycie powierzone mu obo-
wiązki. Czemu nie zadzwonił do 
dyrektora GOK i nie zapytał, gdzie 
jest i dlaczego nie ma go w ośrodku 
kultury? Pan wójt najwidoczniej 
chronił swojego zastępcę.

Dostać taką pracę, to naprawdę 
wielkie szczęście. Szkoda tylko, że 
przysłowiowy Kowalski o takiej 
robocie może tylko pomarzyć. Za-
pytaliśmy mieszkańców co myślą 
na ten temat.

- Tu wszystko jest załatwiane 
po znajomości – usłyszeliśmy od 
mężczyzny, którego spotkaliśmy 
przed urzędem gminy. - Przecież na 
stanowisko dyrektora GOK urząd 
nie ogłosił żadnego konkursu. W 
ośrodku kultury pracuje też żona 
wicewójta. 

K. Póchniewicz o krytycznych 
wypowiedziach mieszkańców nie 
chciał rozmawiać. Nie odpowie-
dział też na pytanie, ile zarabia jego 
zastępca i jednocześnie dyrektor 
GOK.

- Wszystko można sprawdzić 
na stronie internetowej urzędu 
– powiedział nam wójt Świnic 
Warckich. 

Sprawdziliśmy. Na stronie poda-

ne są jedynie oświadczenia majątko-
we za rok 2011. Tadeusz Bednarek z 
tytułu zatrudnienia zarobił prawie 
70 tys. złotych. Warto wspomnieć, 
że do tej sumy należy jeszcze dodać 
uposażenie wynikające z emerytu-
ry (suma jest nieczytelna). Ważne 
jest też to, że w roku 2011 wicewójt 
nie pracował jeszcze na stanowisku 
dyrektora GOK. 

(stop)

Pusty gabinet 
wicewójta

W GOK nie zastaliśmy 
przed godz. 13 dyrektora 
Bednarka. Wójt 
Próchniewicz uważał, że 
nie musi odpowiadać na 
pytanie, gdzie jest jego 
zastępca 

Tadeusz Bednarek 
pracuje również w 
urzędzie gminy
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 34: Mała strata, krótki żal.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

ZUPA JABŁKOWA
Składniki: 
4 duże jabłka, 0,5 l wody, ¼ szklanki cukru, świeży imbir, ¼ 
łyżeczki gałki muszkatołowej, cynamon, goździki, 1 łyżeczka 
soku z cytryny. 
Sposób przygotowania:
Owoce należy umyć i obrać, a następnie pozbyć się z nich 
gniazda nasion. Jabłka powinny zostać pokrojone na niewielkie 
kawałki.
Wodę razem z cukrem, sokiem z cytryny i goździkami należy 
wstawić w garnku na ogień. Kolejnym krokiem jest włożenie 
do niej owoców.

Gotuj całość na małym ogniu, w razie konieczności dodaj 
odrobinę wody. Pod koniec gotowania, kiedy owoce zaczną 
mięknąć, dopraw zupę startym imbirem i gałką muszkatołową. 
Zupa może być serwowana na ciepło lub zimno z dodatkiem 
makaronu albo odrobiny jogurtu bądź śmietany. Przed poda-
niem posyp porcję niewielką ilością cynamonu.

KURCZAK PO HAWAJSKU
Składniki: 2 filety piersi z kurczaka, 1 mała puszka ananasa, 1 
duża cebula czerwona, 1 papryka zielona, sól, pieprz, natka 
pietruszki, kurkuma, papryka słodka. 
Sposób przygotowania:
Mięso myjemy, oczyszczamy i kroimy na porcje. Następnie na-
cieramy je solą i pieprzem. Kolejnym krokiem jest obsmażenie 
kurczaka na oleju. Kiedy już będzie robił się miękki, wystarczy 
dodać do niego pokrojoną w kostkę paprykę, cebulę i anana-
sa. Całość powinna dusić się w niewielkiej ilości syropu. Kiedy 
wszystkie składniki będą już gotowe, należy doprawić całość 
kurkumą i papryką słodką. Kurczaka podajemy po uprzednim 
posypaniu potrawy posiekaną natką pietruszki.

KRUCHE CIASTECZKA Z RODZYNKAMI 
Składniki: 1 szklanka mąki, 3/4 szklanki rodzynek, 1/2 kostki 
margaryny, 1/2 szklanki cukru, 2 jajka 
Sposób przygotowania: Rodzynki namoczyć w letniej wodzie. 
Mąkę sypiemy na stolnicę robimy dołek dodajemy miękką 

margarynę, cukier i jajka zarabiamy energicznie ciasto. Na 
końcu dodać namoczone rodzynki. Gotowe ciasto rozwałkować 
delikatnie i wycinać ciasteczka. Gotowe ciasteczka rozkładamy 
na wysmarowaną blaszkę i pieczemy ok. 15 minut w temp. 180. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
•  Pęknięte jajko zawiń w folię aluminiową a nie wypłynie pod-

czas gotowania
•  Aby duszone gołąbki nie przypaliły się, na spodzie rondla ułóż 

cienkie paski słoniny

U psychiatry:
- Panie doktorze, nie wiem co 
się ze mną dzieje. Nie chce mi 
się żyć. Jedyne o czym myślę, 
to czy się powiesić, czy pod-
ciąć sobie żyły. Co ze mną jest 
nie tak?
- Wydaje mi się, że ma pan problem 
z podejmowaniem decyzji.

* * *
Fąfara postanowił przejść na katolicyzm. Ponieważ zbliża się 
owa uroczysta chwila, zasięga rady kolegi-chrześcijanina.
- Słuchaj. Jutro odbędzie się mój chrzest. Jaki mam 
włożyć garnitur?
- Nie wiem. My do chrztu wkładamy zazwyczaj 
kaftaniki i śpioszki. 

* * *
Przychodzi facet do laryngologa:
- Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem ćmą.
- Ale to nie do mnie – wzrusza ramionami lekarz. - Trzeba 
było pójść do psychiatry.
- Może i trzeba było, ale poszedłem tam, gdzie się świeciło.

* * *
Odbywa się szkolenie. Kapral daje komendy:
- Maski założyć! Maski zdjąć!
- Maski założyć! Maski zdjąć!
- Kowalski, dlaczego nie zdjąłeś maski?
- Zdjąłem, obywatelu kapralu...

* * *
Babcie rozmawiają o swoich wnukach.
- Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi w ogródku i 
grzebie w ziemi.
- Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażuje lalki.
- A mój będzie pilotem, cały dzień macza szmatę w ben-
zynie, wącha ją i mówi: „Babciu, ale odlot!” 

* * *
Wódz indiański żąda rozwodu.
- Kiedy zasadziłem kukurydze, wyrasta kukurydza zaczyna 
opowiadać wódz. Kiedy zasadziłem bób, wyrósł bób i to jest 
w porządku. Ale kiedy Wysoki Sądzie zasadziłem Indianina, 
a wyrósł Chińczyk - to musi być powód do rozwodu.
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ZAPROSZENIE DO 
UDZIAŁU W XX 
POWIATOWEJ MAJÓWCE 
ZDROWIA
Starostwo Powiatowe 
w Łęczycy zaprasza 
do współpracy w 
przeprowadzeniu i 
przygotowaniu imprezy 
plenerowej „XX 
POWIATOWA MAJÓWKA 
DLA ZDROWIA”, która 
wzorem lat ubiegłych 
zostanie przeprowadzona 
w dniu 25 maja 2013 r. w 
godz. 10:00 - 15:00 w Parku 
Miejskim w Łęczycy.  
Impreza ta od wielu 
lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem 
mieszkańców miasta i 
okolicznych gmin. Jej celem 
jest promowanie zdrowia 
w szerokim jego znaczeniu 
m.in. poprzez promowanie 
sportu, rekreacji i czynnego 
wypoczynku na świeżym 
powietrzu.  
Do współpracy w organizacji 
imprezy Starostwo zaprasza 
wiele instytucji mających 
wpływ na zachowanie 
zdrowia. Przewidujemy 
różnorodne atrakcje takie 
jak bieg przełajowy z 
Parku Miejskiego do Tumu, 
konkursy plastyczne i 
sprawnościowe, pokazy 
i wystawy sprzętu oraz 
artykułów medycznych, 
ziół, kosmetyków, a także 
degustacje. Chętnie 
skorzystamy z każdej 
pomocy. Wszystkich 
zainteresowanych 
zapraszamy do współpracy. 
Prosimy o kontakt i 
ewentualne zgłoszenie 
do udziału w konkursach, 
pokazach, wystawach lub 
występach artystycznych. 
Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Promocji 
Starostwa Powiatowego w 
Łęczycy, tel. 24 388 72 31

Wójt Gminy Piątek i Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w 
Łęczycy zapraszają wszystkich miłośników aktywnego 
wypoczynku i krajoznawstwa na XXXIV Zlot do Środka 
Polski, który odbędzie się 18 maja 2013 r. Na uczestników 
Zlotu czekają trasy piesze i rowerowe, wiele niespodzianek 
i niecodziennych konkursów. Zlotowicze będą mieli moż-
liwość podziwiania pracy rzeźbiarzy, którzy biorą udział 
w Plenerze Rzeźbiarskim w Piątku w dniach 15 - 19 maja.  
Wszyscy, którzy zdecydują się 18 maja 2013 r. spędzić wspólnie 
czas w Gminie Piątek będą mieli zapewniony szereg atrakcji. 
Rajd jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego 
i odbędzie się na zasadach samoorganizacji.

XXXIV ZLOT DO 
ŚRODKA POLSKI

Kutnowski Pociąg do Teatru 
w maju 2013 znów wyrusza. 
Tym razem na dwudniową 
eskapadę do Wrocławia w 
dniach 24 – 25 maja. Wyjazd 
o godzinie 7.00 spod Kutnow-
skiego Domu Kultury, powrót 
następnego dnia w nocy. Ce-
lem głównym jest legendarny 
już spektakl szekspirowski 
Teatru Pieśń Kozła pt. Pieśni 
Leara. 
W programie pobytu tak-
że inne atrakcje (wystawy, 
zwiedzanie obiektów). Prze-
widywany koszt wyjazdu 160 
złotych od osoby. W koszty 
wliczone są ceny biletów te-
atralnych, dojazdu autokarem 
i taniego noclegu. Można 
zamówić sobie nocleg samo-
dzielnie. Wówczas koszt zo-
stanie pomniejszony o cenę 
noclegu. Organizator – Artur 
Fryz prosi zainteresowanych 
o szybki kontakt- liczba bi-
letów jest ograniczona. Kon-
takt: afryz@autograf.pl i tel. 
604 296 487.

Kutnowski 
Pociąg do Teatru 
zaprasza do 
Wrocławia 

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku zaprasza dzieci do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym pt: „Najpiękniejsza laurka 
dla Mamy”. Zgłoszenia będą przyjmowane w GOK do dnia 20 
maja 2013 r. w godz. 16:00 -20:00.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu  
27 maja 2013 r. o godz. 17:00.

NAJPIĘKNIEJSZA 
LAURKA DLA MAMY

Powiatowy 
Dzień 

Godności 
Osób 

Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Łęczycy 

Powiatowa Społeczna 
Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych 
w Łęczycy 

zapraszają na

Powiatowy Dzień 
Godności Osób 

Niepełnosprawnych

7 maja 2013 r. 
w Łęczycy

V Plener rzeźbiarski środka Polski
Wójt Gminy Piątek 

oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Kutnie

serdecznie zapraszają 
w dniach 15 - 19 maja 2013 r. 

do Piątku 
- Geometrycznego Środka Polski na
V Plener rzeźbiarski środka Polski

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku zaprasza uczniów klas 
I-IV szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie 
recytatorskim o tematyce przyrodniczej pt: „Świerszczykowe 
wierszyki”. Zgłoszenia będą przyjmowane w GOK do dnia 
15.05.2013r. w godz. 16:00 - 20:00. Etap gminny odbędzie się 
w dniu 23.05.2013 r. o godz. 17:00.

GOK w PIĄTKU 
ZAPRASZA DO 
UDZIAŁU W 
KONKURSIE

Urząd Gminy Piątek informuje, że w dniach 6 - 10 maja  
i 13 - 15 maja br. w godz. 8:00 - 14:00 

przeprowadzona będzie zbiórka elektrośmieci.  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(radia, telewizory, komputery, baterie itp) można 
dostarczyć i bezpłatnie przekazać do punktu zbiórki 

mieszczącego się w Piątku przy ul. Łęczyckiej 
(dawny posterunek Policji).  

Zachęcamy mieszkańców Gminy do udziału w zbiórce!

ZBIÓRKA 
ELEKTROŚMIECI
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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.
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W Daszynie policjanci zwróci-
li uwagę na mężczyznę, którego 
tor jazdy wskazywał, że może 
znajdować się pod działaniem 
alkoholu. Badanie 38 – latka, 
dało wynik 3,8 promila alkoholu 
w organizmie.

Przed godziną 20.00 policjanci 
z łęczyckiej drogówki prowadząc 
działania na terenie Leźnicy Małej 
zatrzymali do kontroli drogowej 
66 – letniego cyklistę. Mężczyzna 
miał w organizmie 1,5 promi-
la alkoholu. Tego samego dnia 
po godzinie 22.00 w Kraskach 
mundurowi skontrolowali stan 
trzeźwości 24 – letniego rowerzy-
sty. Mieszkaniec gminy Świnice 
Warckie miał w organizmie 2,2 
promila alkoholu. 27 kwietnia 
około godziny 19.00 policjanci 
prowadząc działania na tere-
nie Łęczycy podjęli interwencję 
wobec motocyklisty. 29 – latek 
z Ozorkowa miał w organizmie 
pół promila alkoholu. Podczas 
kontroli okazało się, że nie po-
siada uprawnień do kierowania 
motorem. 28 kwietnia w ręce 
stróżów prawa „wpadło” kolej-
nych czterech amatorów mocnych 
trunków. Przed 12.00 na terenie 
Grabowa 58 – letni cyklista zakoń-
czył podróż z wynikiem ponad 2 
promili alkoholu w organizmie. 
Przed południem wycieczkę 
rowerową z wynikiem ponad 1 
promila alkoholu w organizmie 
zakończył również 55 – latek. 
Sprawdzenie w policyjnej bazie 
danych wykazało, że mężczyznę 
obowiązuje sądowy zakaz kie-
rowania rowerami do 2016 roku.  
Po godzinie 18.00 mundurowi 
skontrolowali stan trzeźwości 
60 – latka. Rowerzysta, miał w 
organizmie 2,6 promila alkoholu. 
Za niestosowanie się do zakazu 
sądowego grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności, za kierowanie 
pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności 
zaś za kierowanie rowerem „na 
podwójnym gazie” do roku po-
zbawienia wolności. 30 kwietnia 
o godzinie 20.20 policjanci ruchu 
drogowego prowadząc działania 
na terenie gminy Łęczyca zwrócili 
uwagę na mężczyznę, który kiero-
wał rowerem bez wymaganego 

oświetlenia. Cyklista, wezwany 
do zatrzymania skręcił w polną 
drogę i zaczął uciekać. Najpierw 
rowerem, po czym próbował sił 
pieszo. Nie reagował na wezwa-
nia do zachowania zgodnego z 
prawem. Po zatrzymaniu i zba-
daniu stanu trzeźwości 55 – latka 
okazało się, że miał on w organi-
zmie 1,8 promila alkoholu. 1 maja 
mundurowi wyeliminowali z ru-
chu dwie osoby, które kierowały 
rowerem i motorowerem a były 
w stanie po spożyciu alkoholu. 
O godzinie 9.30 w Grabowie, 63 – 
letni cyklista miał o organizmie 
0,46 promili alkoholu, półtorej go-
dziny później w Sobótce 24 – latek 
kierował motorowerem mając w 

organizmie 0,48 promila alkoholu. 
W I kwartale 2013 roku na 

terenie województwa łódzkie-
go doszło do 610 wypadków 
drogowych, w skutek czego 47 
osób zginęło, a 748 osób odnio-
sło obrażenia. Funkcjonariusze 
ruchu drogowego ujawnili 1293 
nietrzeźwych kierujących, którzy 
spowodowali 48 zdarzeń drogo-
wych w skutek czego 6 osób zgi-
nęło, a obrażenia odniosło 57 osób. 
Ponadto odnotowano również 
178 wypadków drogowych, któ-
rych przyczyną była nadmierna 
prędkość, w skutek czego 15 osób 
zginęło, a 238 odniosło obrażenia.  

KPP w Łęczycy

Miał prawie 4 promile alkoholu i jechał rowerem

W długi weekend 
plaga pijanych

Przejechał leżącego na jezdni
W miejscowości Byszew doszło do wypadku drogowego. Nie żyje 47 
- latek z powiatu łęczyckiego. Policjanci ustalili, że 20 - letni kierowca 
vw golfa najechał na leżącego na jezdni mężczyznę. Lekarz, stwierdził 

zgon 47 - latka. Nastolatek był trzeźwy. Postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury wyjaśni 

wszystkie okoliczności wypadku. 

GM. GRABÓW

W Szkole Podstawowej nr 6 oraz 
Gimnazjum nr 1 w Kutnie odbyły się 
powiatowe eliminacje 36 edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy o Bez-
pieczeństwie w Ruchu Drogowym, 
które zostały przygotowane przez 
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu 
Drogowego kutnowskiej komendy.

Do konkursu przystąpiło 17 dru-
żyn ze szkół podstawowych i 10 

gimnazjalnych. Rywalizacja roz-
poczęła się częścią teoretyczną, w 
której młodzież rozwiązywała test 
z wiedzy na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Następnie w 
części praktycznej uczestnicy po-
konywali tor przeszkód na rowerze 
oraz musieli wykazać się wiedzą na 
temat udzielania pomocy przedme-
dycznej.

Turniej bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym

Kutnowscy policjanci zatrzymali 
trzech sprawców, którzy pobili 
15-latka. Dzięki ustaleniom śled-
czych, młodzi ludzie odpowiedzą 
również za kradzież. Zatrzyma-
nemu 17-letniemu mieszkańcowi 
Kutna grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. Losem dwóch 15-letnich 
braci zajmie się Sąd Rodzinny. 

22 kwietnia około godziny 21.15 
dyżurny kutnowskiej komendy 
otrzymał informację, że w rejonie 
ulicy Aleje ZHP został pobity 15-let-
ni chłopak. Sprawcy mieli oddalić 
się w kierunku centrum miasta. 
Wysłany patrol zauważył trzech 
mężczyzn, którzy na widok radio-
wozu zaczęli uciekać, porzucając 
myjkę ciśnieniową. Policjanci po 
krótkim pościgu zatrzymali jed-
nego z uciekających i zabezpieczyli 
wyrzucony przedmiot. Mężczyzną 
okazał się 17-latek, który został 
rozpoznany jako sprawca pobicia. 
Zatrzymanie pozostałych męż-
czyzn było już tylko kwestią czasu. 

24 kwietnia policjanci przesłuchali 
dwóch nieletnich, którzy uczest-
niczyli w zdarzeniu. Przyznali się 
oni, że dwa dni wcześniej wspólnie 
ukradli z jednego ze sklepów przy 
ulicy Łąkoszyńskiej myjkę ciśnie-
niową, a następnie w czasie, gdy 
wracali do domu uczestniczyli w 
pobiciu 15 –latka. Nieletnimi zajmie 
się Sąd Rodzinny.  Zatrzymany 
17-latek odpowie jako osoba dorosła. 
Grozi mu do pięciu lat pozbawienia 
wolności.  

Na zdjęciu porzucona w trakcie 
ucieczki, skradziona wcześniej 
myjka ciśnieniowa

Najpierw kradli, potem bili

Problem wypalania traw jest już 
na tyle nagłośniony, że dziś chyba 
mało kto może jeszcze sądzić, że 
spalenie starej trawy powoduje 
szybszy i bujniejszy wzrost młodej. 
Podpalenia starej trawy są aktami 
wandalizmu. Każdego roku w 
pożarach takich giną ludzie, często 
sami podpalacze, ale też przypad-
kowe osoby. Spalone zostają domy 
i lasy – ludzie często tracą dorobek 
całego życia. 

Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje: Art. 82 ustawy z 
dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wy-
kroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 
275 z późn. zm.) – kara aresztu, na-
gany lub grzywny, której wysokość 

w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 
20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kar-
ny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z 
późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w 
wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.

Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla wypalania, TAK dla środowiska

Strażacy ostrzegają
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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

• sprzedawca w kwiaciarni 
• pomoc kuchenna 
• pracownik produkcji
• przedstawiciel handlowy
• sprzedawca 
• jeliciarz 
•  kierowca B-pracownik magazynowy z 

obsługą stacji paliw
• pielęgniarka 
•  pracownik grupy myjącej automatyk-

informatyk

• sprzedawca 
• kierowca kat.CE,D
• pakowacz
• mechanik samochodowy
• przedstawiciel handlowy
• kierownik robót budowlanych 
• specjalista d/s eksportu 
• kierowca-sprzedawca /kat. C/ 
• kierowca kat.CE
• tynkarz - robotnik budowlany 
• murarz - robotnik budowlany 

• glazurnik - robotnik budowlany 
• cieśla - robotnik budowlany 
• brukarz - robotnik budowlany 
• Pracownik fizyczny
• lakiernik samochodowy 
• tynkarz maszynowy 
• pracownik fizyczny 
• kierowca B,C,E op/60/13 
• higienistka stomatologiczna
• przedstawiciel handlowy
• kierowca kat. C+E 

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

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

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 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
którzy chcą pracować w innym kraju 
członkowskim oraz pracodawców, którzy 
chcą rekrutować pracowników z innych 
krajów członkowskich. Szczegółowe in-
formacje na temat ofert pracy za granicą 
EURES www.wup.lodz.pl Bliższe informa-
cje o aktualnych ofertach pracy z EURES 
udzielane są w pokoju 2 stanowisko 6. 
Osoby zainteresowane sezonową pracą 
w innych krajach proszone są o kontakt 
z łódzką Wojewódzką Komendą Ochotni-
czych Hufców Pracy w Łodzi, ul. Pomor-
ska 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

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

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. Tel 
669-840-370

Sprzedam dwie sąsiadujące działki 
o pow.1052 i 554 m2. Na mniejszej 
znajduje się domek letniskowy, do działki 
doprowadzone są media: woda i prąd, z 
możliwością zabudowy. Większa działka 
jest typowo rolna. 
Bardzo przyjemna okolica pod 
zabudowę, 5 km od Łęczycy. Dojazd do 
działek: droga polna utwardzona. 
Więcej info pod nr tel. 531-565-265

Samochód w bardzo dobrym stanie 
technicznym i wizualnym, nie wymaga 
żadnego wkładu finansowego .Pomogę 
w załatwieniu wszystkich formalności, 
związanych z rejestracją samochodu, po 
wykupieniu ubezpieczenia powrót do 
domu na kołach. Rok produkcji: 2006, 
Pojemność skokowa: 1300 TEL.: 605 380 
769

Sprzedam skuter Router Bassa rok 
produkcji 2011 .tel 726-076-422
Sprzedam, możliwość zamiany 
dowolnego panelu wymiennego na 
zielony, bądź różowy...  
Do akcesoriów telefonu dorzucam 
również skórzany pokrowiec. TELEFON 
ODBIERAM PO GODZINIE 16:00. Tel. 
503-020-169

sprzedam wózek głęboko spacerowy 
firmy TAKO-komplet pokrowce ,torba, 
parasolka  Tel 669-282-594

Sprzedam meble z ratanu. Komoda 
witryna lustro. Wszystko w dobrym 
stanie .tel 666-018-932

Sprzedam podbieracz do liści stan dobry 
cena do negocjacji. Posiadam również do 
sprzedaży kombajn buraczany Posejdon 
69631-516

Sprzedam przyczepę samozbierającą 
T072 w bardzo dobrym stanie 
technicznym i wizualnym , bardzo 
mało używana. Sprawna hydraulika i 
oświetlenie , opony jak nowe .tel 603-
161-543

Sprzedam telewizor 37 cali z uszkodzoną 
matrycą koszt naprawy ok.800 zł Tel 
882-101-636

AL-KO 470BR Vario Av 45 waga 37 
kg kosiarka jedno roczna super stan 
skrętna samo jezdna polecam wszystkie 
informacje pod Tel. 661-129-782

Sprzedam białe łóżeczko wraz z 
materacem bądź zamienię. tel.882-101-
636

mam do zaoferowania simsona sr50 na 
chodzie simson w idealnym stanie piękny 
lakier niebieski metalic subaru impreza 
Tel.721-155-534
 
Samochód w bardzo dobrym stanie, 
przebieg 415tys. kontener 6.20m, winda 

z legalizacją, garażowany, użytkowany 
w gospodarstwie rolnym. tel.604-273-419

Sprzedam prasę kostkę Z 224/1 Stan 
bardzo dobry, pierwszy właściciel, 
drabinka i zaczep do przyczepy, mało 
używana. Sprawna i garażowana. 
Zachęcam do kupna maszyna nie zużyta i 
mało używana. Tel.726-724-857

Proponuje Państwu zakup Miksera 
Clatronic model HM 3014, sprzęt jest 
całkowicie nowy nigdy nie używany.
Specyfikacja: 
- Mocny 250 Watowy silnik 
- Przełącznik 5 stopniowy- Przycisk 
zwalniający trzepaczki 
- Mieszadło hakowe i trzepaczka 
chromowane 
- Wszystkie elementy wyposażenia mogą 
być dodatkowo myte w zmywarce 
- Zasilanie 230V, 50Hz 
- Pobór mocy 250 W 
Tel.781-676-122
 
Mam do sprzedania działkę budowlaną 
z aktualnymi warunkami zabudowy pod 
budownictwo jednorodzinne. Dojazd 
droga asfaltowa, 200m. od lasu, 50m. do 
sklepu. Piękna okolica, wokół sama zieleń 
Wszystkie media są w drodze .Dojazd 
do działki odbywa się z drogi asfaltowej. 
Działka położona jest w malowniczym 
terenie w pięknej okolicy. W sąsiedztwie 
już powstało i nadal powstaje wiele 
domów jednorodzinnych. Wokół jest 
sama zieleń. Tel 691-240-128
 
Posiadam części do Astry f Vectry B. 
Przedmiotem aukcji jest Alternator 1.8 
16v Posiadam również inne części do tej 
marki o szczegóły proszę się dowiadywać 
Tel.605-430-417

Witam mam do zaoferowania traktorek 
jonseret .silnik 13 KONI .odpalany 
z rozrusznika skrzynia biegów 
manualna,szerokość koszenia 86 cm,stan 
techniczny jak i wizualny oceniam na 
bdb kosiarka w pełni sprawna gotowa do 
pracy Tel 667-857-445

Mam na sprzedanie Audi A4 2.4 V6. 
Uszkodzony jest delikatnie lewy bok: 
drzwi przednie, tylne i tylny błotnik. 
Uszkodzenie takie, jak na zdjęciu. Auto 
ma założoną dwuletnią instalacje gazową, 
16’ calowe felgi oraz przyciemniane 
szyby z atestem. Pojazd poza obtarciem 
w pełni sprawny. W zawieszeniu nic 
nie puka i co najważniejsze dynamika 
auta:) przy niewielkim spalaniu gazu 
13L/100km. 

Zapraszam do obejrzenia, więcej info 
pod numerem tel 509-808-776,Rok 
produkcji: 2002, 175000 km, Moc: 170 
KM, Pojemność skokowa: 2393 tel.509-
808-776

Posiadam części do BMW E46 . 
Przedmiotem aukcji jest Zwrotnica 1.8 1.9 
2.0 Lewa-Prawa Posiadam również inne 
części do tej marki o szczegóły proszę się 
dowiadywać Tel 605-430-417

Sprzedam lampy tył, prawa przód, 
kierunkowskazy oraz obrysówki, 
widoczne na zdjęciach... posiadam 
również wiele innych części do tego 
samochodu...tel 782-161-005
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Już w najbliższą sobotę w Łęczy-
cy odbędzie się XXX jubileuszowy 
Memoriał Lekkoatletyczny im. J.S. 
Ponomarenko i R. Majewskiego. 
Na stadionie miejskim rywalizo-

wać będą reprezentanci klubów 
lekkoatletycznych z całego wo-
jewództwa łódzkiego. Zawody 
rozpoczynają się w południe. 
Wstęp wolny.

Bractwo rajdowe zorganizowało 
ponownie w Piątku zawody w 
ściganiu. Zjechały auta z całego re-
gionu. Opady deszczu pokrzyżo-
wały jednak plany organizatorom, 
trzeba było zrezygnować z ostat-
niej prostej. Kierowcy startowali 
w kategoriach odpowiadających 

pojemności silnika swojego auta. 
Każdy mógł wykupić maksymal-
nie pięć przejazdów, by poprawić 
swój czas. W kolejnym etapie, 
połowa najlepszych kierowców z 
każdej kategorii, startowała już 
rajdowym 120-konnym oplem 
astra GSI.

Po serii nieudanych występów 
„Królewscy” zwyciężyli z druży-
ną Zawiszy Pajęczno 1:0. Bramkę 
zdobył Karasiński w 33 minucie. Po 
zwycięstwie zawodnicy z Łęczycy 
niestety wciąż plasują się na dole 
tabeli. W następnym spotkaniu 

Górnik zmierzy się z Włókniarzem 
Moszczenicą.

Górnik: Adrian Żemigała - Ol-
czak, Rafał Żemigała, Jarczyński, 
Michałowski, Maśliński, Laskow-
ski, Karasiński, Góra, Woźniak, 
Pacałowski

Ogólnopolski turniej na kortach MMKT

Młodzi tenisiści walczyli 
o trofea marszałka
ŁĘCZYCA
Już po raz szósty odbył się tur-

niej młodzików. Z całej Polski zje-
chali nastoletni zawodnicy, którzy 
walczyli o puchary. Zainteresowa-
nie turniejem było bardzo duże. 
Z roku na rok impreza ma coraz 
większe grono zwolenników. 

Zgodnie z letnim kalendarzem 
Polskiego Związku Tenisowego na 
siedmiu tortach MMKT odbyła się 
VI Edycja Ogólnopolskiego Turnie-
ju Klasyfikacyjnego Młodzików – 
14 lat, dziewcząt i chłopców - Super-
Seria. Impreza po raz trzeci z rzędu 
ma najwyższą rangę sportową i po 
raz kolejny została objęta honoro-
wym patronatem przez marszałka 
województwa łódzkiego, który 
ufundował okazałe trofea sportowe 
dla zwycięzców. 

- Zawodnicy grają pojedynczo 
jak i w duetach. Bardzo się cie-
szę, że zawody cieszą się dużym 
powodzeniem, zarówno wśród 
uczestników, których z każdym 
rokiem jest coraz więcej, jak i wśród 
publiczności. Dla mnie to podwójna 
satysfakcja. Wiele pracy włożyłem 
w stworzenie klubu i przekonanie 
mieszkańców, że ten sport może 
być widowiskowy. Efekt już jest a 
to dopiero początek sezonu – mówi 
Grzegorz Gasiński, prezes MMKT 
w Łęczycy. 

Zawodnicy przyjechali na łę-
czyckie korty m.in. z Radomia, 
Warszawy, Krakowa, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Bydgoszczy, Pa-
bianic, Szczecina. Niektórzy rozpo-
częli naukę gry w tenisa w wieku 
zaledwie kilku lat. 

- Tenis to nasza pasja. Uczestnic-
two w zawodach jest sprawdzia-
nem naszych umiejętność. Udział to 

także możliwość podpa-
trzenia innych technik 
gry przeciwników – 
mówi Aleksandra Ko-
mala i Daria Walczak 
z Łodzi.

Tekst i fot. (mz)

Pomimo nie najlepszej pogody, turniej obserwowało sporo osób

Tenis to nasza pasja – mówią Aleksandra Tomala, Daria Walczak i Ela Kowalska

Młodzi zawodnicy dali z siebie 

wszystko

Memoriał lekkoatletyczny 

Ścigali się na placu 
targowym

Nareszcie wygrali

Na zdjęciu Grzegorz Jasiński, organizator turnieju i największy w 

Łęczycy propagator tenisa ziemnego
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