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Konstancja Chodorowska, wi-
ceprezes „Łęczycanki”, nie otrzy-
mała absolutorium od spółdziel-
ców. Zdecydowana większość 
członków spółdzielni mieszka-
niowej pokazała zarządowi czer-
woną kartkę. Ludzie domagają 
się zmian. Czy się ich doczekają? 
To wcale nie jest takie pewne, bo 
– według naszych nieoficjalnych 
informacji – K. Chodorowska 

wcale nie zamierza zrezygnować 
ze stanowiska. 

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
odbyło się ostatnie z zaplanowanych 
cząstkowych walnych zgromadzeń. 
Sala restauracji na obrzeżach miasta 
wypełniła się po brzegi. Wcześniej-
sze walne nie układały się po myśli 
zarządu – przypomnijmy chociażby 
uczestniczenie w obradach pijanego 
byłego już prezesa Romana Mio-
duchowskiego. Konstancja Chodo-
rowska czuła, że ważą się jej losy w 

spółdzielni. Dlatego zmobilizowała 
siły. Namówiła na uczestnictwo w 
ostatnim walnym wielu pełnomoc-
ników, którzy wcale nie byli z łęczyc-
kich osiedli. Część z nich nie miała ze 
spółdzielnią nic wspólnego. 

- Czy ci ludzie wiedzą, po co tu 
są, w jakich okolicznościach zostali 
tu sprowadzeni – pytał na walnym 
Krzysztof Urbański, jeden z człon-
ków rady nadzorczej. 

Niektórzy pełnomocnicy za-
łatwieni w trybie ekspresowym 
trzymali w dłoniach nawet kilka 
mandatów. Wszystko po to, aby 
uzyskać jak najwięcej głosów po-
parcia. Wysiłki pani Chodorowskiej 
spełzły na niczym. 

Rozkład głosów wskazuje na 
dużą porażkę wiceprezes. Za nie-
udzieleniem jej absolutorium za-
głosowało aż 272 spółdzielców. 
Niewiele ponad stu opowiedziało 
się za K. Chodorowską. 

Walne rozpoczęło się oskarżeniem 
wiceprezes o mobbing w pracy. Spół-
dzielcy nie dopuścili Konstancji Cho-
dorowskiej do złożenia wyjaśnień. 
Padły pod jej adresem gorzkie słowa.  
Jedna z mieszkanek osiedla mówiła 

podniesionym głosem - „nie sądzę, 
żebyśmy mogli pani zaufać”.

Ktoś inny krzyczał - „tej pani już 
dziękujemy”...

- Na razie wygraliśmy jedynie 
bitwę - ocenia K. Urbański. - W walce 
o mądre i przejrzyste rządy w „Łę-
czycance” jeszcze nie jesteśmy wy-
granymi. Mówię w liczbie mnogiej, 
bo podobnie jak ja, myśli większość 
spółdzielców. Nieoficjalnie dowie-
działem się, że pani Chodorowska 
wcale nie chce zrezygnować. Wie, że 
ma poparcie w radzie nadzorczej. Li-
czy, że otrzyma od „swoich” radnych 
poparcie. Apeluję właśnie do tych 
radnych o rozsądek. Niech posłuchają 
głosu spółdzielców. 

Spółdzielcy, którzy domagają się 
zmian, nawet nie chcą myśleć o tym, 
że K. Chodorowska nadal mogłaby 
być w zarządzie SM „Łęczycanka”. 

- Poczekamy na decyzję. Jeżeli 
pani Chodorowska nie zrezygnuje, 
to wywieziemy ją i radnych, którzy 
za nią głosowali na taczkach – mó-
wią spółdzielcy z którymi rozma-
wialiśmy po ostatnim walnym.

Konstancja Chodorowska nie 
odbierała po walnym telefonu. Na 
razie nie wiadomo, czy nadal – po-
mimo negatywnej oceny ludzi – bę-
dzie chciała rządzić w spółdzielni. 

Tekst i fot. (kb)

Konstancja Chodorowska przegranej się nie spodziewała

NIE ZABRAKŁO EMOCJI I GORZKICH SŁÓW

Ostatnie walne, czyli tej pani 
już dziękujemy...
ŁĘCZYCA

Zdecydowana większość spółdzielców zagłosowała przeciw 
udzieleniu zarządowi absolutorium

Od ubiegłego tygodnia jeste-
śmy w posiadaniu płyty CD na 
której nagrany został głos pracow-
nika bazy technicznej spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
Przesłuchują go dwie osoby. Męż-
czyzna – nie wiadomo, czy wie-
dział, że jest nagrywany – mówi 
o wielu nieprawidłowościach. 
Padają słowa o niegospodarności 
zarządu i prywacie. 

Przesłuchiwany pracownik wiele 
mówi o Konstancji Chodorowskiej, 
wiceprezes spółdzielni, która nie-
dawno nie otrzymała absolutorium 
podczas cząstkowych walnych. 

- Pracowałem u wiceprezes 
w domu. Robiłem jej remont 
w mieszkaniu. Powinienem w 
tym czasie wykonywać swoje 
obowiązki pracownicze, ale tra-
fiały mi się właśnie takie fuchy 
– mówi pracownik nagrany na 
płycie CD.

To nie jedyne zarzuty. Mężczy-
zna twierdzi, że przetargi były 
ustawiane pod jedną firmę. Poza 
tym – jak wypowiada się przesłu-
chiwany mężczyzna – z pomiesz-

czeń bazy korzystają głównie 
znajomi zarządu „Łęczycanki”. 

- W bazie trzymane są instru-
menty muzyczne. Odbywają się 
tam balangi zespołu. Za pomiesz-

czenia nikt nie płaci – słyszymy.
Aby sprawdzić informacje, po-

jechaliśmy do bazy technicznej 
„Łęczycanki”.

Grażyna Mierczyńska, kierow-
nik bazy spółdzielni mieszkanio-
wej, przyznaje, że w pomieszcze-
niach są muzyczne instrumenty. 

- Ale zespół płaci za dzierżawę 
tych pomieszczeń. Założyciel zespo-
łu nie jest synem nikogo z zarządu 
– zapewnia kierowniczka bazy. 

Zapytaliśmy też o parking, za 
który podobno nie musi płacić 
jeden z członków rady nadzorczej 
zaprzyjaźniony z K. Chodorowską.

- Tak, za parking nie muszą 
płacić niektórzy z rady. Tak samo 
zresztą jak pracownicy bazy. Taka 
jest decyzja zarządu – informuje G. 
Mierczyńska. - Parking jest płatny 
dla członków spółdzielni. 

Więcej pytań nie mogliśmy za-
dać. Kierownik bazy zadzwoniła 
do Konstancji Chodorowskiej. 

- Jest na bazie dziennikarz „Re-
portera”. Czy mam go wpuścić do 
pomieszczeń bazy. Czy chce pani 
prezes z nim rozmawiać – pytała 
kierowniczka bazy.

Do pomieszczeń nie zostaliśmy 

wpuszczeni. K. Chodorowska od-
mówiła rozmowy. Za kilkanaście 
minut sami jednak zadzwoniliśmy 
do wiceprezes. 

- Ja wiem, że w „Reporterze” są 
mocne tematy. Ja teraz też mam 
same bulwersujące sprawy. Je-
stem tym wszystkim psychicznie 
bardzo zmęczona. Zapraszam w 
przyszłym tygodniu, na pewno 

odpowiem na wszystkie pytania. 
Teraz na pewno z panem nie poroz-
mawiam, nawet o najbardziej kon-
trowersyjnych rzeczach – usłyszeli-
śmy od Konstancji Chodorowskiej. 

W tym tygodniu postaramy się 
umówić na spotkanie z K. Chodo-
rowską. Mamy nadzieję, że zarzuty 
zostaną w pełni wyjaśnione. 

(stop)

Do redakcji dotarła tajemnicza płyta

Przesłuchanie pracownika „Łęczycanki”
ŁĘCZYCA

Do redakcji trafiła płyta z przesłuchania pracownika 
„Łęczycanki”

Kierowniczka bazy technicznej 
informuje Konstancję 
Chodorowską o naszej wizycie
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Henryk Wyrzykowski z podłę-
czyckiej wsi Borów twierdzi, że 
dr Adam Twarkowski, neurolog z 
łęczyckiego szpitala, brał od niego 
łapówki. 

W tej kontrowersyjnej sprawie 
były pacjent neurologa zadzwonił 
do naszej redakcji. Powiedział nam, 
że czuje się bezsilny i prosi o pomoc. 
Dodał, że jest przekonany o tym, iż 
sprawa jest zamiatana pod dywan. 

O rzekomym braniu łapówek 
przez dr Twarkowskiego powia-
domieni zostali nie tylko policjanci 
wraz z prokuraturą. Pan Henryk 
napisał też o tym do ministra zdrowia 
i premiera.

- Przecież gdybym kłamał, to nie 
informowałbym tylu poważnych 
osób o tym bulwersującym incyden-
cie. Mówię prawdę, szkoda jedynie, że 
nie nagrałem tych sytuacji, w których 
doktor brał ode mnie pieniądze za le-
czenie w publicznym łęczyckim szpi-
talu – mówi Henryk Wyrzykowski. 

Do brania łapówek – zdaniem na-
szego rozmówcy – miało dochodzić 
podczas każdej wizyty.

- Dawałem zawsze po 50 złotych, 
przy każdej wizycie w szpitalu – sły-
szymy. - Gdybym tego nie robił, to 
dr Twarkowski nawet nie chciałby 
ze mną rozmawiać. Nie zapomnę, 
gdy lekarz po raz pierwszy wziął 
pieniądze. Miało to być badanie spe-
cjalistyczne a neurolog złapał mnie 
tylko za głowę, trochę nią potrząsnął 
i to wszystko. Później pieniądze 
dawałem na przykład za wypisanie 
skierowania na badania. Takich jak ja 
jest więcej. Jest kilka osób, które mogą 
potwierdzić, że neurolog również 
brał od nich pieniądze za leczenie 
w szpitalu w Łęczycy. 

Dr Adam Twarkowski 
odrzuca wszystkie kon-
trowersyjne zarzuty.

- To nie do pomy-
ślenia, że można w 
ten sposób kogoś 
szkalować. Pan 
Wyrzykowski jest 
kłamcą. Wszystkie 
badania są zawsze 
przeprowadzane 
w sposób profesjo-
nalny. O  domnie-
manym dawaniu 

pieniędzy przypomniał sobie po kil-
ku latach. Nie przyjmowałem nigdy 
ani od niego, ani od nikogo żadnych 
łapówek. Sprawa była badana przez 
prokuraturę,  która ją umorzyła, tak 
jak inne sprawy zgłaszane przez H. 
Wyrzykowskiego. Pan Wyrzykowski 
złożył zażalenie. Prokuratura zleciła 
konfrontację. Odbyła się ona w Ko-
mendzie Powiatowej Policji. 

Jak się dowiedzieliśmy podczas 
konfrontacji było dwóch policjantów.  
 

 
 

Henryk Wyrzykowski przekonuje, 
że doktor przyznał się w ich obecno-
ści, że brał pieniądze.

- To znów kalumnia - odpowiada 
dr Twarkowski. - W trakcie konfron-
tacji  policjanci zapytali czy kiedykol-
wiek żądałem od niego pieniędzy. 
Padła kolejny raz odpowiedź, że 
nigdy. Funkcjonariusze pytali więc 
dalej. Dlaczego pan dawał lekarzowi 
pieniądze - usłyszał były pacjent. 
Odpowiedział policjantom, że myślał, 
że tak trzeba. Muszę podkreślić, że 

nigdy nie doszło do 
takiej sytuacji. Warto 
dodać, że prokura-
tura nie znalazła 
znamion przestęp-
stwa i sprawa obec-
nie czeka w sądzie 
na ostateczne 
umorzenie. 
U c i e r -
p i a ł o 
n a 

tym jed-
nak moje dobre imię i z powodu 
bezpodstawnych pomówień mam 
zamiar skierować sprawę do sądu.  Z 
tego, co dowiedziałem się przy okazji 
składania wyjaśnień, wynika, że H. 
Wyrzykowski jest bardzo „dobrze” 
znany policji oraz jest jej bardzo 
częstym gościem i nie są to wizyty 
kurtuazyjne.

Agnieszka Ciniewicz, rzecznicz-
ka łęczyckiej policji, potwierdza, że 
niedawno w komendzie powiatowej 
doszło do konfrontacji pomiędzy 
Henrykiem Wyrzykowskim a dr 
Adamem Twarkowskim. 

- Nasze postępowanie nie potwier-
dziło zarzutów – mówi.

Zapytaliśmy panią rzecznik, czy 
rozmowy podczas konfrontacji były 
przez policjantów nagrywane.

Nie były. 
- A więc wygląda na to, że znów 

jest słowo przeciw słowu. Pamiętam 
dobrze, że doktor mówił o tym, że ma 
prawo do pobierania od pacjentów 
szpitala opłat – twierdzi były pacjent. 

Co o sprawie sądzi Andrzej Pie-
truszka, dyrektor szpitala w Łęczycy?

- Rozmawiałem z doktorem Twar-
kowskim. Kategorycznie zaprzeczył, 
że brał w szpitalu pieniądze za lecze-
nie. Z tego co wiem, to sprawa trafiła 
do sądu. Poczekajmy na werdykt. 

Do sprawy powrócimy. 
(stop)

Brał ode mnie pieniądze...
Dr Adam Twarkowski 
jest zbulwersowany 
zarzutami byłego 
pacjenta.
- Nigdy w życiu nie 
brałem żadnych łapówek 
– zapewnia. 

W łęczyckim szpitalu komentuje się sprawę dr Twarkowskiego
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Dokąd na wakacje pojadą wła-
dze miasta oraz powiatu a także 
komendanci policji i straży miej-
skiej?

Burmistrz Andrzej Olszewski

Wybieram się na dziesięć dni na Ma-
zury, nie byłem tam kilka lat. Jest to 
idealne miejsce do żeglowania. Nie 
lubię smażyć się na plaży. Będą to 
raczej rodzinne wakacje – od dawna 
nie spędzaliśmy urlopu wspólnie, 
z wyjątkiem krótkich wypadów na 
narty. Nie przepadam za długimi 
wyjazdami, po dwóch tygodniach 
są po prostu męczące.

Wojciech Czaplij, zastępca burmistrza

Czas urlopowy przeznaczę na długo 
planowany remont mieszkania. Także 
na działce zawsze jest coś do zrobienia. 
Na nudę nie będę narzekać. Na pewno 
odwiedzimy znajomych i rodzinę na 
Podhalu. Lubimy wycieczki rowerowe, 
a jeśli pogoda nie dopisze, nadrobię 
zaległości książkowe i filmowe. 

Starosta Wojciech Zdziarski

Na pewno odwiedzę chrześniaka 
za granicą. Jestem dość zajęty, więc 
nie mogę sobie pozwolić na długi 
wyjazd: 3 – 5 dni mi wystarczy. 
Najlepszą formą wypoczynku jest 
dla mnie fizyczne zmęczenie, dla-
tego też lubię chodzić po górach. 
Zapomina się wtedy o problemach. 
Nie wykluczam, że i w tym roku 
tam się wybiorę. Od lat jeżdżę do 
Zakopanego, Ustronia, w zeszłym 
roku byłem w Karpaczu. 

Wicestarosta Krystyna Pawlak

Interesują mnie nowe regiony i oko-
lice, nigdy nie jeżdżę dwa razy w to 
samo miejsce. Zazwyczaj bierzemy 
namiot, wsiadamy do samochodu 
i zwiedzamy wszystko, co jest dla 
nas atrakcyjne: obiekty sakralne, 
przyrodnicze, krajobrazowe, ale i 
targi, jarmarki – to co związane z 
kulturą danego regionu. W ten spo-
sób poznaliśmy m.in. Turcję, Sycylię, 
Włochy. Zawsze chciałam zwiedzić 

Hiszpanię, może w tym roku nam 
się to uda.  

Mł. insp. Paweł Karolak, komen-
dant powiatowy policji

Zamierzaliśmy spędzić wakacje 
rodzinnie w Turcji, ale biuro podró-
ży ogłosiło niewypłacalność. Na 
pewno w pierwszej połowie lipca 
wyjedziemy nad polskie morze, w 
okolice Pobierowa. Będziemy się 
relaksować: trochę pozwiedzamy, 
poleżymy na plaży, pojeździmy na 
rowerach, popływamy statkiem, 
przespacerujemy się brzegiem mo-
rza. Lubię górskie wędrówki, więc 
prawdopodobnie wybierzemy się 
w sierpniu w góry.

Tomasz Olczyk, komendant stra-
ży miejskiej

Nie będzie to długi wyjazd, bo 
na tydzień, w lipcu wybieramy się 
niedaleko – na działkę kolegi za 
Chodczem. Jest jezioro, więc można 
popływać kajakiem, rowerem też 
jest gdzie jeździć. Jeśli już się gdzieś 
jedzie, to trzeba ten czas zagospo-
darować. 

O wakacyjne plany pytała: 
Katarzyna Bernacka

Poranne wstawanie, kartkówki, 
zadania, egzaminy... to wszystko 
już za uczniami. Teraz liczy się 
tylko wakacyjna laba. 

W piątek, w galowych strojach,  
uczniowie  świętowali zakończenie 
roku szkolnego. W towarzystwie 
rodziców i dziadków czekali na 
świadectwa, dyplomy oraz nagro-

dy. Niezależnie od tego, czy na pa-
pierze figurował czerwony pasek, 
czy też nie, dzieci były zadowolone 
i podekscytowane perspektywą 
wolności od szkoły. 

Uczennica pierwszej klasy Szko-
ły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej nr 4 w Łęczycy, Nicola 
Tomes, na pytanie, czy cieszy się 
z nadchodzących wakacji, kiwa 
głową.

- Cieszę się. W szkole jest fajnie, 
ale nie będę za nią tęskniła – mówi 
z uśmiechem. 

Radość dziewczynki podzielały 
starsze koleżanki z klasy 5 c, ale nie 
chciały się chwalić swoimi dobrymi 
wynikami szkolnymi, chociaż nie 
kryły zadowolenia i uśmiechów. 
Wakacje dla dzieci to czas zabaw i 
odpoczynku, dlatego zaskoczyła nas 
wypowiedź trzecioklasisty Tomasza 

Piesika, który wolny czas planuje po-
święcić na naukę: 

- Wychowawczyni mówi, że jestem 
najlepszy w klasie, za rok też chcę 
być najlepszy i zdać z czerwonym 
paskiem – słyszymy od prymusa. 

Szóstoklasiści będą musieli po 
wakacjach wybrać gimnazjum.

Miałyśmy zakończenie roku 
szkolnego i było nam bardzo smut-
no. Teraz odbieramy tylko świa-

dectwa i jest trochę lepiej, ale i tak 
będziemy tęsknić, bo rozstajemy 
się z klasą – mówi Karolina Kabała.

Większość z nas wybiera się do 
Gimnazjum w Łęczycy, ja idę do Topoli 
Królewskiej – dodaje Anna Simon. 

Dzieciom gratulujemy wyników 
w nauce i życzymy wymarzonych 
i bezpiecznych wakacji. Do szkół 
uczniowie wrócą 2 września.

Tekst i fot. (kb)

Pożegnanie szkoły na dwa miesiące

Hurra! Wakacje!

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Urlopowe plany VIP-ów
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Mała piaskownica przy trzech 
pogórniczych blokach już nie wy-
starcza. Dorośli martwią się tym, 
że dzieci nie mają atrakcyjnego 
miejsca do zabawy. Szczególnie 
będzie to odczuwalne właśnie teraz, 
w okresie wakacji. Czy jest szansa 
na to, że na osiedlu, oprócz większej 
piaskownicy, pojawią się również 
huśtawki i karuzele?

- Latem dzieci wychodzą przed 
bloki i nie mają gdzie się bawić. 
Pamiętam, że kiedyś był tutaj spo-
ry plac zabaw. Mamy nadzieję, że 

wójt nie zapomni o najmłodszych 
– mówi jedna z lokatorek bloku. 

- Liczymy na to, że władze gminy 
zorganizują tu plac zabaw. Tym 
bardziej, że to miejsce nie jest zbyt 
atrakcyjne. Blisko jest krajowa 
jedynka od której jesteśmy oddzie-
leni ekranami dźwiękochłonnymi. 
Huśtawki, karuzele sprawiłyby 
dzieciom wiele radości – dodaje 
kolejna lokatorka. 

Zbigniew Wojtera, wójt Daszy-
ny, nie zamierza zawieść nadziei 
mieszkańców. 

- Wiem, że przy blokach przy-
dałby się plac zabaw. Na początek 

obiecuję, że pra-
cownicy komu-
nalni zawiozą 
do piaskowni-
cy nowy pia-
sek. Postaram 
się również o 
środki finanso-
we na zakup wy-
posażenia placu 
zabaw. Ale na razie 
konkretnej daty zakupu 
huśtawek nie mogę podać. Mam 
nadzieję, że pieniądze znajdziemy 
na ten cel dość szybko – mówi wójt. 

(stop)

Kiedyś mieszkał tu dziedzic a 
niedługo w zabytkowym budynku 
odbywać się będą śluby. 

Wzniesiony na początku XIX wieku 
dworek szlachecki już prawie w całości 

został wyremontowany. Na moder-
nizację władze gminy przeznaczyły 
ponad 1,5 mln złotych. W odnowionym 
dworku będą mieściły się biblioteka 
oraz Urząd Stanu Cywilnego. W pla-
nach jest także rewitalizacja parku. 

(stop)

Szlachecki dworek 
wypiękniał

Rodzice apelują o plac zabaw dla dzieci

Zabawy pod blokami raczej nie są zbyt atrakcyjne 

W piaskownicy 
niedługo ma być 
nowy piasek

Kontrowersje wokół Fructy
ŁĘCZYCA

Do Powiatowego Urzędu Pracy 
zgłosili się zwolnieni z Fructy 
pracownicy, w sumie 60 osób. 
Wypowiedzenia otrzymali m.in. 
operatorzy, pakowacze, mecha-
nicy, kierownicy produkcji, labo-
ranci i specjaliści ds. sprzedaży. 
Niektórzy nie zgadzają się z taką 
formą zwolnienia. Twierdzą, że 
należy im się odprawa. 

- Przecież zakład jest likwido-
wany. Wyprzedawany jest sprzęt 
biurowy, maszyny – mówi jeden ze 
zwolnionych pracowników Fructy.

W sprawie wyprzedaży kompu-
terów do naszej redakcji zadzwonił 
też inny pracownik Fructy.

- Sprzęt za bezcen kupuje była 
kadra kierownicza. Zwykli pra-
cownicy nie mieli takich przywi-
lejów – usłyszeliśmy przez telefon. 

Czy faktycznie tak było? Zapyta-
liśmy o to w łęczyckim zakładzie. 

- Warunki związane z wykupem 
sprzętu były takie same dla wszyst-
kich – twierdzi Filip Butrym z 

Fructy. - O in-
nych sprawach 
nie będę się wy-
powiadał.

Szkoda. Bo 
z w o l n i e n i 
pracownicy zastana-
wiają się nad powiadomieniem 
Państwowej Inspekcji Pracy. O 
takich zamiarach słyszał również 
Andrzej Jastrzębski, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łęczycy. 

- Nie chciałbym komentować 
wypowiedzi rozgoryczonych by-
łych pracowników Fructy – mówi 
wiceszef pośredniaka. - Choć przy-
znam, że faktycznie zastanawiam 
się nad tłumaczeniem dyrektorów 
Fructy związanym z zaprzesta-
niem produkcji w zakładzie. Cho-
dzi o to, że dyrekcja mówi o tym, 
iż zakład nie jest likwidowany, po-
nieważ za granicą istnieje i prężnie 
działa Fructa. Z czym więc mamy 
do czynienia w Łęczycy? 

O sprawie chcieliśmy porozma-
wiać z kierowniczką PIP w Kutnie. 

- Zainteresowane osoby z tego 
zakładu mogą do nas dzwonić i na 
pewno odpowiemy na wszystkie 
pytania. Pana dziennikarza odsy-

łam do naszego rzecznika w Łodzi. 
Kilkakrotnie próbowaliśmy po-

rozmawiać z rzecznikiem. Niestety, 
nie mieliśmy szczęścia. Przedstawi-

ciela PIP nie było w biurze. Będzie-
my nadal próbować skontaktować 
się z rzecznikiem.

(stop)

Zwolnieni pracownicy 
nie mają wątpliwości, 
że Fructa jest 
likwidowana. Dlatego 
żądają odpraw. Czy 
powiadomią PIP?
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Przed ośrodkiem pomocy ko-
lejki podopiecznych nie maleją. 
Zdjęcie zrobiliśmy w dniu wypłat 
zasiłków. 

To żadna przyjemność przycho-
dzić po jałmużnę, ale pracy niestety 
nie ma – mówi oczekująca po raz 
pierwszy na zasiłek starsza kobieta. 

Nierzadko przyczyną pogorsze-
nia warunków materialnych jest 
śmierć żywiciela rodziny. Sytuacja 
na rynku pracy nie nastraja optymi-

stycznie. Stojący w kolejce zgodnie 
twierdzą, że nie mają szans na 
zatrudnienie.

 Mam 63 lata. Kto da mi pracę? – 
pyta podopieczny MOPS. - Dostaję 
zasiłek socjalny w wysokości 529 zł, 
to całe moje źródło dochodu.

Dyskwalifikujące dla niektórych pra-
codawców jest także posiadanie przez 
potencjalnych pracowników małych 
dzieci. Jedna z młodych mam powie-
działa nam, że nikt nie chce jej właśnie 
z tego powodu przyjąć do pracy. 

Tekst i fot. (kb)

Niespotykana plaga komarów 
spowodowała, że w sklepach wy-
kupywane są środki przeciw tym 
wyjątkowo natrętnym owadom. 

- Sprzedajemy o wiele więcej pro-
duktów przeciw komarom w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. Naj-
popularniejsze są spraye i wtyczki 
do gniazdek razem z wkładami 
– mówi Damian Straszewski.

Miłośnikom grilla na powietrzu i 
osobom lubiącym spędzać wieczory 
na działkach, sprzedawcy polecają 
płytki do wieszania i spirale, które 
należy podpalić. Za skuteczność 
tych ostatnich ręczy Ewelina Su-
chorowska, jedna ze sprzedawczyń 
sklepu kosmetycznego.

- Są naprawdę niezłe. Sama 
sprawdziłam, więc mogę polecić - 
słyszymy. 

Na półkach zaczyna brakować 
antykomarowych produktów. 

- Mieliśmy pełną półkę różnorod-
nych środków na komary, następ-
nego dnia praktycznie wszystko 
zostało wykupione. Co drugi klient 
prosi o przeciwkomarowe spraye, 
płyny i żele.  Mamy bogaty asor-
tyment, ale na tak duże zapotrze-
bowanie nie byliśmy nastawieni  
– mówi E. Suchorowska.

Mieszkańcy poszukują rów-
nież moskitier, czyli specjalnych 
siateczek, które umocowane w 
otwartych oknach uniemożliwiają 
komarom dostanie się do mieszkań. 

Z komarami walczyć można też 

naturalnymi sposobami. Skutecz-
ne są olejki eteryczne -  z trawy 
cytrynowej, goździków, paczuli, 
eukaliptusa cytrynowego czy mięty 
pieprzowej. Po ukąszeniu pomaga 
nacieranie bolącego miejsca cebulą, 
smarowanie octem lub przyłożenie 

plastra ziemniaka. 
Nie wolno rozdrapywać swę-

dzących bąbli. Przez skórę mogą 
wchłonąć groźne bakterie. Tną nas 
jedynie samice. Samce odżywiają 
się nektarem kwiatów. 

Tekst i fot. (kb)

Kilka dni temu ekipy moder-
nizujące plac Kościuszki zaczęły 
wyjmować niedawno położoną 
kostkę z wydawać by się mogło 
wyremontowanego już parkingu. 
Dlaczego? Czy w urzędzie miasta 
doszli do wniosku, że na parkingu 
doszło do fuszerki?

Do ponownego zlecenia prac na 
parkingu doszło w trakcie procedur 
odbiorczych.  Jak się dowiedzieli-
śmy robotnicy nie oznaczyli miejsc 
postojowych dla samochodów. - 
Wcześniej były informacje, że takie 
miejsca muszą być oznaczone. Ale 

Kolejka po zasiłek
ŁĘCZYCAŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Najpierw kostkę położyli, później zerwali

pracownicy nie wiedzieli w jaki 
dokładnie sposób mają to zrobić – 
mówi Sławomir Głodek, kierownik 
referatu inwestycji UMŁ. - Dlatego 
niektóre kostki trzeba było wyjąć, by 
w ich miejsce w linii prostej położyć 
kostkę czarną. Szef referatu inwesty-
cji zapewnia, że ponowne prace nie 
obciążą dodatkowo miejskiej kasy.

- Wszystko odbywa się w ramach 
kontraktu. Poprawki nic nas nie 
kosztują – usłyszeliśmy. Okazuje się, 
że to nie koniec prac. Trzeba będzie 
też poprawić parking w pobliżu po-
mnika Bohaterów Walk nad Bzurą. W 
kilku miejscach na parkingu pojawiły 
się wgłębienia i nierówności. 

(stop)

W walce przeciw krwiopijcom

W ub. tygodniu, 
po ponad 
miesiącu od 
zakończenia 
remontu, kostka 
była na parkingu 
zrywana

Remont czeka też parking w pobliżu pomnika

To idealne miejsce 
dla komarów. Dzięki 
wiatrom komary są w 
stanie przemieszczać się 
na znaczne odległości

W sklepach wykupywane są 

antykomarowe środki 

W tym roku komary są 
wyjątkowo dokuczliwe
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reklama

Generalny remont Biedronki na 
osiedlu Nowa Wieś potrwać ma 
całe wakacje. 

- Wymienimy stolarkę drzwiową 
i okienną, do środka będzie wpadać 
więcej naturalnego światła – mówi 
Grzegorz Afanaszek, kierownik 
budowy. - Budynek zostanie też do-
cieplony. Po pomalowaniu na typo-
wy dla sieci sklepów jaskrawożółty 

kolor i wprowadzeniu kliku zmian 
w elewacji market powinien zyskać 
nowocześniejszy wygląd.

Ewa Latała w Biedronce robiła 
codziennie zakupy. 

Teraz muszę odwiedzać więcej 
sklepów, no i mam do nich trochę 
dalej niż do marketu – słyszymy. - 
Biedronka wymagała remontu. Oby 
tylko po zakończeniu prac wandale 
ponownie jej nie zniszczyli.

Tekst i fot. (kb)

Nowa fontanna wzbudziła 
ogromne zainteresowanie, przede 
wszystkim wśród najmłodszych. 
W upalne dni dzieci ochoczo ko-
rzystały z tryskającej wody. Kłopot 
jednak w tym, że fontanna to nie 
basen. Na dodatek bardzo szybko 
zapchane zostały niektóre dysze. 
Urząd krótko po uruchomieniu 
fontanny pomyślał o zakazie 
kąpieli i stworzeniu regulaminu. 
Dziś magistrat nie jest już aż tak 
rygorystyczny. 

Zdajemy sobie sprawę, że trudno 
będzie zmusić dzieci do tego, aby 
w czasie upałów nie pluskały się w 
fontannie. Dlatego wycofujemy się 
z zakazu kąpieli. Apelujemy jedynie 
o rozsądek. Prosimy dorosłych, aby 
zwracali uwagę na swoje pociechy 
a sami dbali o porządek. Póki co 
nie będziemy tworzyć specjalnego 
regulaminu. Mamy nadzieję, że 
wszyscy mieszkańcy będą dbali o 
naszą starówkę, która powinna być 
wizytówką naszego miasta – mówi 
Krzysztofa Łuczak z łęczyckiego 
magistratu.

Tomasz Olczyk, komendant SM, 
jak na razie nie zamierza nikogo 

karać za wodne kąpiele. 
Nie chodzi o mnożenie zakazów 

– mówi szef strażników miejskich. 
- Rodzice powinni zwrócić uwagę 
na to, że woda ma w fontannie 
obieg zamknięty. Dlatego należy 
pluskać się z umiarem. Oczywiście 
będziemy zwracać uwagę na to 

jak zachowują się dorośli. Już teraz 
mamy przecież możliwość nałoże-
nia mandatu za zakłócanie porząd-
ku publicznego, picia alkoholu, czy 
też niszczenia mienia. Wierzymy 
jednak, że takich mandatów nie 
będzie trzeba wręczać. 

Tekst i fot. (kb)

Na tanie zakupy po 
wakacjach

Magistrat wycofuje się z zakazu. Na 
razie nie będzie też regulaminu

Uruchomienie fontanny zbiegło się z upalną pogodą. Dzieci 
korzystały z możliwości wodnych kąpieli

Zarobki władzy i prezesów miejskich spółek
I le w ubiegł ym roku zarobiła 
miejska władza a także prezesi 
Pr zedsiębiorst wa Gospodark i 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej? Prezentujemy oświadczenia 
majątkowe. 

Andrzej Olszewki, burmistrz Łęczycy
Wynagrodzenie miesięczne – 11 041 zł
W ub. roku zarobił – 132 500 zł 
Oszczędności – 13 170 zł, 1200 $ USA
Dom – 320 mkw. o wartości 450 000 zł
Mieszkanie – 51 mkw o wartości  
150 000 zł
Gospodarstwo rolne – 2,25 ha o war-
tości 25 000 zł
Samochód – saab (2005 r.) 
o wartości ok. 20 000 zł

Wojciech Czplij, zastępca burmistrza
Wynagrodzenie miesięczne – 8 700 zł 
W ub. roku zarobił – 104 402 zł 
Oszczędności – 9 216 zł
Mieszkanie – 59 mkw o wartości ok. 
180 000 zł
Samochód – vw passat (2001 r.)  
o wartości ok. 13 500 zł 

Renata Brygier, sekretarz miasta
Wynagrodzenie miesięczne – 8 884 zł 
W ub. roku zarobiła – 106 615 zł 
Oszczędności – 4 941 zł

Anna Kochańska, skarbnik miasta 
Wynagrodzenie miesięczne – 7 678 zł 

W ub. roku zarobiła – 92 143 zł 
Oszczędności – 3 470 zł
Dom – 160 mkw o wartości ok.  
500 000 zł
Gospodarstwo rolne – 1,074 ha o 
wartości ok. 16 000 zł
Inne nieruchomości – powierzchnia: 
zabudowana nieruchomość o pow. 
gruntu 640 mkw o wartości ok. 186 
000 zł
Samochód – skoda octavia (2002 r.)

Anna Rosińska, kierownik referatu 
komunalnego i ochrony środowiska
Wynagrodzenie miesięczne – 5 449 zł  
W ub. roku zarobiła – 65 391 zł

Oszczędności – 1 803 zł
Mieszkanie – 33 mkw o 

wartości 10 000 
zł i 35 mkw o 

wartości 
51 500 
zł

Teresa Kawczyńska, kierownik refe-
ratu oświaty, kultury i sportu
Wynagrodzenie miesięczne (praca) 
– 5 095 zł 
Wynagrodzenie miesięczne (emery-
tura) – 1 960 zł 
W ub. roku zarobiła – 61 149 zł (praca), 
23 525 zł (emerytura)
Dom – 95 mkw o wartości ok. 250 000 zł
Samochód – mitsubishi ASX (2011 r.) 
o wartości ok. 60 000 zł

Mirosława Łuczak, kierownik 
referatu spraw obywatelskich
Wynagrodzenie miesięczne – 4 460 zł 
W ub. roku zarobiła – 53 530 zł 
Mieszkanie – 24 mkw o wartości 40 
000 zł
Gospodarstwo rolne – 1,07 ha o war-
tości 40 000 zł

Adam Kujawa, dyrektor Zieleni 
Miejskiej
Wynagrodzenie miesięczne (zatrud-
nienie w ZM) – 2 483 zł 
Wynagrodzenie miesięczne (zatrud-
nienie w starostwie) – 1 230 zł 
Inne źródła – 414 zł (na rok)
W ub. roku zarobił – 44 531 zł 
Dom – 72 mkw o wartości 35 000 zł
Mieszkanie – 57 mkw o wartości 145 
000 zł

Gospodarstwo rolne – 2,57 ha o war-
tości 55 000 zł
Samochód – vw passat (2004 r.)  
o wartości 22 000 zł 

Jan Chucki, prezes zarządu PGKiM
Wynagrodzenie miesięczne – 15 197 zł 
W ub. roku zarobił – 182 370 zł 
Oszczędności – 255 000 zł
Mieszkanie – 48 mkw o wartości 100 
000 zł
Inne nieruchomości – 600 mkw  
o wartości 50 000 zł
Samochód osobowy – opel astra 
(2007 r.) o wartości 21 500 zł 

Marek Stasiak, prezes zarządu PEC
Wynagrodzenie miesięczne – 14 089 zł 
W ub. roku zarobił – 169 073 zł 
Oszczędności – 51 700 zł
Mieszkanie – 58 mkw o wartości  
175 000 zł

Za tydzień dalszy ciąg oświad-
czeń majątkowych – miejskich 
radnych i dyrektorów placó-
wek oświatowych oraz kultu-
ralnych. 

(stop)
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Już po raz drugi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy zorganizowało festyn „Dziecięca wyspa marzeń”. Najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, basenu z rowerami 

wodnymi oraz strzelnicy. Dodatkowe emocje wzbudzały służby mundurowe pozwalające zasiąść za kierownicą radiowozu czy też furgonetki służby więziennej. Najodważniejsi mogli podziwiać miasto niemal spod 

chmur, dzięki strażackiemu wysięgnikowi. Na główniej scenie swoje umiejętności zaprezentowały także zespoły dziecięce. Tekst i fot. Katarzyna Bernacka

Wyspa marzeń na zamkowym dziedzińcu
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 42: Koniec dzieło chwali.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Wakacje nad morzem.
Jasio pyta swojej mamy: 
- Mogę popływać? 
Mama: - Dobrze, tylko się nie zamocz...

* * * 
List Franka z wakacji: 
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. 
Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia?

* * *
Paweł wraca z wakacji i mówi do kolegi:
- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok 
mnie dwa lwy...
- I co dalej? Co dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli... 

* * *
Na koloni Jaś odbiega od grupy dzieci i podchodzi do 
budki z lodami.
- Proszę loda z salmonellą.
- Nie mamy. Nasze lody nie mają salmonelli. A po co ci lody 
z salmonellą?
- Jakby pan poznał naszą wychowawczynię, to nie zadawał-
by pan takich głupich pytań! 

* * *
Kurort
Telefon w biurze podróży:
- Organizujecie pobyty w Egipcie?
- Oczywiście, proszę pana, a jaki ośrodek pana interesuje?
- A jakie są?
- Szarm-el-Szejk, Hurgada, Taba, Nuwejba...
- Stop, Nuwejba, to mnie właśnie pasuje!
- Kiedy chce pan jechać?
- A nie, ja krzyżówkę rozwiązywałem, dziękuję za pomoc. 

* * *
Fąfara, który planuje wycieczkowy rejs statkiem po Bałtyku, 
poszedł do lekarza i prosi o pomoc w związku z chorobą 
morską. Lekarz daje mu radę:
- O, to proste! Musi pan zjeść pięć dużych, soczystych 
pomidorów.
- To pomoże?
- Nie, ale będzie wspaniale wyglądać na wodzie. 

Chłodnik błyskawiczny
Składniki: sok buracza-
no-jabłkowy - 2 szklanki, 
mleko zsiadłe lub kefir 
- 2 szklanki, rzodkiewka 
– 4, ogórek małosolny – 
½, jajo na twardo – 2, 
sok z cytryny, koperek 
posiekany - 2 łyżki, 
szczypiorek posieka-
ny - 2 łyżki, cukier, sól, 
pieprz, inne przyprawy 
(do smaku)
Przygotowanie: Rzodkiewki i ogórek oczyścić i pokroić w 
plasterki. Sok buraczano-jabłkowy zmiksować lub wymie-
szać trzepaczką z zsiadłym mlekiem (kefirem). Doprawić 
sokiem z cytryny, przyprawą do zup, solą, cukrem i pieprzem. 
Włożyć przygotowane warzywa, zieleninę i pokrojone na 
cząstki jaja. 
Przed podaniem wstawić na godzinę do lodówki. 

Kotlety schabowe po holendersku
Składniki: kotlety schabowe z kością - 4 szt., cytryna - 2 
szt., cebula - 1 szt., papryka czerwona - 1 szt., przecier po-
midorowy - 2 łyżki, papryka mielona ostra - 1 łyżka, mąka 
ziemniaczana – 1 łyżeczka, smalec - 1 łyżka, masło - 2 łyżki, 

wino białe wytrawne - 
1 kieliszek, posiekana 
zielona pietruszka - 2 
łyżki, sól, pieprz, cukier
Przygotowanie: Cy-
tryny dokładnie umyj, 
sparz i osusz. Następ-
nie z jednej otrzyj skór-
kę i wyciśnij sok. Umy-
te i osuszone kotlety 
lekko zbij tłuczkiem, 
starannie natrzyj solą, 
pieprzem, a także otartą skórką cytryny (pół 

łyżeczki). Dodatkowo skrop je łyżką soku z cytryny, po czym 
odstaw na godzinę w chłodne miejsce. 
Na patelni mocno rozgrzej smalec, usmaż kotlety z obu 
stron, przełóż do rondla. Umytą i dokładnie oczyszczoną z 
gniazd nasiennych paprykę pokrój w równe cienkie paski. 
Na kotletach starannie poukładaj plasterki cebuli i cytryny 
(bez pestek!), po czym posyp paseczkami papryki, obłóż 
wiórkami masła (łyżka) i duś pod przykryciem na małym 
ogniu przez 5 minut.
W rondelku stop teraz pozostałe masło, dodaj przecier po-
midorowy, mieloną paprykę, cukier, sól i szczyptę pieprzu. 
Wlej wino i pozostały sok z cytryny, dodaj pół łyżeczki otartej 
skórki i, ciągle mieszając, zagotuj wszystkie składniki. Mąkę 

ziemniaczaną rozprowadź łyżką zimnej 
wody, wlej do gotującego się sosu i 
znów stale mieszając, podgrzewaj, aż 
całość zgęstnieje. Sosem polej kotlety 
i duś pod przykryciem na małym ogniu 
około 30 minut.
Przed podaniem udekoruj zieloną 
pietruszką. Kotlety najlepiej smakują z 
gotowaną białą fasolą i zieloną sałatą.

Placuszki bananowe
Składniki: banan - 2 szt., kajzerka - 1 
szt., cukier trzcinowy - 2 łyżeczki, oliwa z 

oliwek, słodka, śmietana, olej do smażenia
Przygotowanie: Bułkę pokruszyć i zalać ciepłą wodą. W tym 
czasie jednego banana rozgnieść z cukrem. Bułkę odcisnąć 
z wody i wymieszać z papką z banana. Smażyć malutkie 
placuszki. Podawać z bitą śmietaną i cienkim plasterkami 
surowego banana.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Wzbogacone łyżką tłustego twarogu kruche ciasto będzie 
delikatniejsze w smaku
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W dniach 5-6 lipca zapraszamy na IV ogólnopolski 
Festiwal Ognia Fireproof, który będzie się odbywać 
na ul. Królewskiej, w Parku Traugutta oraz na Placu 
Piłsudskiego. W programie m.in.: parada kuglarzy, 
pokaz Szkoły Tańca Alibi, kiermasz talentów – warsztaty 
sprejowania, warsztaty kuglarskie, koncerty zespołów The 
Dox, Cochise, Poter TTS. 

Towarzystwo Polska-Fin-
landia z siedzibą w Warsza-
wie oraz Kutnowski Dom 
Kultury zapraszają na wy-
stęp fińskiego chóru “Kul-
kurit”. Koncert odbędzie się 
4 lipca na sali widowisko-
wej KDK. Chór “Kulkurit” 
(dosłownie “Wędrowcy”) 
pochodzi z miejscowości 
Raisio w południowo-za-
chodniej Finlandii. W jego 
skład wchodzi ok. 30 osób w 

różnym wieku. Dyrygentem 
jest Jouko Valkonen.

Mimo że “Kulkurit” to 
chór amatorski, występował 
już wiele razy za granicą: w 
St. Petersburgu, w Estonii, 
na Florydzie, w Kanadzie 
i na Węgrzech. W zeszłym 
roku chór świętował swoje 
dziesięciolecie. Na repertuar 
chóru składają się przeboje 
fińskiej muzyki rozrywko-
wej, piosenki ludowe, jak 
również kilka zagranicznych 
utworów. 

Koncert chóru z 
Finlandii
KUTNO

Ogólnopolski festiwal 
ognia
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Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 
z późniejszymi zmianami). Ustawa ta nałożyła na wójtów, 
burmistrzów,  prezydentów nowe obowiązki w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Świadczenie usług 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 
Gminy Daszyna

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wygrał Zakład Usług Komunalnych z Krośniewic

(TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.)

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru niesegregowanych odpadów ko-
munalnych z:
• nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa, budynki jednorodzinne) co 
najmniej - raz na miesiąc nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) 
co najmniej - dwa razy w miesiącu  nieruchomości niezamieszkałych co najmniej 
- raz na miesiąc, oraz dodatkowo po zapełnieniu właściciel nieruchomości zgłasza 
do Zamawiającego a Zamawiający powiadamia Wykonawcę o dodatkowym 
odbiorze pojemnika  w danym miesiącu.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do zaopatrzenia 
nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa i budynki 
jednorodzinne) w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Worki 
Wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości każdorazowo 
po odbiorze napełnionych worków.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do zaopatrze-
nia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych (budynki 
wielorodzinne) w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych. Pojemniki Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy 
bezpośrednio do właścicieli nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników/
worków poprzez np. określenie rodzaju odpadów lub ozna-
kowanie pojemników, worków odpowiednim kolorem.
Propozycję oznaczenia pojemnika i worka przedstawi wyko-
nawca przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia 
Zamawiającemu.  

Wykonawca zapewni na wniosek właściciela nieruchomości zamieszkałych i 
niezamies kałych na czas trwania usługi możliwość dzierżawy pojemników 
dla odpadów zbieranych nieselektywnie (zmieszanych) na podstawie odrębnej 
umowy z właścicielem nieruchomości.

Selektywnie zebrane odpady komunalne:
częstotliwość odbioru odpadów:
• szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe – raz na kwartał;
•  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, w tym puszki po napojach, 

opakowania kartonowo – foliowe i z tworzyw sztucznych: 
• od 01.04 do 30.09 – raz w miesiącu;
• od 01.10 do 31.03 – raz na kwartał;

•  papier, tektura (makulatura) – odbierane wyłącznie z budynków wielorodzin-
nych raz na pół roku;

•  odpady komunalne ulegające biodegradacji – odbierane wyłącznie z budynków 
wielorodzinnych raz na pół roku;

pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania:
•  gospodarstwa i budynki jednorodzinne - raz na miesiąc
•  budynki wielorodzinne – dwa razy w miesiącu

Z nieruchomości niezamieszkałych:
częstotliwość odbioru odpadów:
• zmieszane odpady komunalne raz na miesiąc

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – teren SKR: 
rodzaj odpadów dostarczanych do punktu:

•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, opony, papier i tektura, metale, 
opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące 
się do selektywnej zbiórki, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wynosi: 

a) 3,50 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie, 
b) 7,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie. 

Terminy płatności.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona 
będzie bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, 
w terminach:
•  za I kwartał do 15 kwietnia danego roku
•  za II kwartał do 15 lipca danego roku
•  za III kwartał do 15 października danego roku
•  za VI kwartał do 15 stycznia następnego roku.
Pierwszą opłatę uiszcza się w terminie do 15 października 2013 r i obejmuje ona 
okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r.

Szczegółowe informacje w sprawie nowego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi można uzyskać pod nr tel. 24 389-04-06.

Szanowni 
Mieszkańcy! 
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Policjanci współpracując z 
przedstawicielami administracji 
rządowej, samorządowej oraz 
partnerami społecznymi będą 
przeprowadzać wiele działań pro-
filaktycznych by zapewnić bezpie-
czeństwo na drogach, w miejscu 
wypoczynku i zamieszkania.

W pierwszej kolejności zostaną 
sprawdzone placówki organizują-
ce wypoczynek dla dzieci i mło-
dzieży a także miejsca mogące 
stanowić jakiekolwiek zagroże-
nia m.in. tzw. dzikie kąpieliska. 
Przez okres wakacji wspólnie ze 
specjalistami różnych służb poli-
cjanci będą przeprowadzać kontrole 
miejsc zorganizowanego wypo-
czynku dzieci i młodzieży w celu 
ujawnienia wszelkich nieprawidło-
wości w zabezpieczeniu technicz-
nym, p. pożarowym i sanitarnym 
obiektów a także nieodpowiednim 
oznakowaniu dróg i kąpielisk. 
Funkcjonariusze spotkają się z 
dziećmi i młodzieżą przekazu-
jąc im treści z zakresu prewencji 

kryminalnej a przede wszystkim 
wskazując jak bezpiecznie wypo-
czywać nad wodą, podczas zabaw 
na podwórku czy w domu. Zasy-
gnalizują zagrożenia w kontakcie z 
agresywnymi zwierzętami. Zwrócą 
również uwagę na kształtowanie 
pozytywnych postaw kibicowania 
i kulturalnego odbioru widowisk 
sportowych.Specjaliści z zakresu 
ruchu drogowego będą kontro-
lować miejsca i czas przewozu 
zorganizowanych grup dzieci. 
Na drogach zwrócą szczególną 
uwagę na młodych, brawurowo i 
lekkomyślnie jeżdżących kierow-
ców, a także wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego łamiących 
przepisy (nadmierna prędkość, 
nieprawidłowe wyprzedzanie, 
nieustąpienie pierwszeństwa). Będą 
również przekazywać informacje 
o wszelkich utrudnieniach na 
drogach, które mogłyby zakłócić 
bezpieczne i płynne poruszanie się 
pojazdów. 

Info: policja

Podczas uroczystości komen-
dant powiatowy policji w Łęczycy 
mł. insp. Paweł Karolak wraz z I 
zastępcą nadkom. Tomaszem Ol-
czykiem oraz starostą łęczyckim 
Wojciechem Zdziarskim wręczyli 
policjantowi legitymację i odznakę 
służbową. Przełożeni w krótkim 
przemówieniu powitali nową osobę 
w szeregach policji, życząc samych 
sukcesów w tej niełatwej i odpo-
wiedzialnej służbie. Zanim jednak 
policjant zasili szeregi łęczyckiej 
policji trafi na kurs podstawowy, 
gdzie czeka go kilkumiesięczne 
przeszkolenie.  

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

W Krężelewicach, na krajowej 
jedynce, doszło do groźnie wyglą-
dającej kolizji. Samochód osobowy 
wbił się w tył autobusu. Przód 
złożył się niczym harmonijka. 
Kierowca hyundaia o własnych 
siłach wyszedł z auta. To cud, że 
nie zginął.

- Przyznaję, że nie myślałem w cza-
sie jazdy. Zostałem zwolniony z pracy. 
Wyprzedzałem na podwójnej ciągłej i 
nie zauważyłem autobusu PKS, który 
zjeżdżał z drogi – mówił oszołomiony 
kierowca hyundaia. 

Na miejsce wypadku szybko przy-
jechał brat poszkodowanego. 

- Jak się sypie, to na całego – 
usłyszeliśmy. - Ostatni dzień w 
pracy i wypadek. Podwójny pech.  
Kierowca PKS nie miał wątpliwo-
ści, że jego winy w tym zdarzeniu 
nie było.

- Zawsze zjeżdżam w tym miej-
scu na przeciwległy teren i tu 
zawracam. Tył autobusu akurat 
wystawał na jezdnię, bo drogą 
prostopadłą dochodzącą do je-
dynki jechał samochód. Musiałem 
trochę przyhamować. W ostatnim 
momencie zauważyłem białego 
hyundaia w lusterku. Nic się już 
nie dało zrobić – opowiada kie-
rowca PKS.

Pasażerowie autobusu nie ucierpie-
li. Kierowca hyundaia został przewie-
ziony do szpitala na obserwację. 

(stop)

GM. DASZYNA

GM. GÓRA
 ŚW. MAŁGORZATY

Hyundai wbił się w tył autobusu

Bezpieczne wakacje 2013

Nowy w 
szeregach 
łęczyckiej 
policji

Przestroga: na drodze trzeba myśleć

Rodzina wracała w sobotę wieczo-
rem najprawdopodobniej z zabawy 
zorganizowanej dla najmłodszych 
na dziedzińcu zamku w Łęczycy. 
Dochodziła godzina 22. Mazda zje-
chała na pobocze a następnie uderzyła 
w przydrożne drzewo. Na miejscu 
zginął kierowca i jego dwójka dzieci. 

Pierwsi przyjechali do Kwiatków-
ka strażacy - ochotnicy z Piątku. 
Akurat wracali z ćwiczeń. OSP po-

informowała o wypadku strażaków 
z Łęczycy.

- Widok był straszny – mówi kpt. 
Marek Mikołajczyk z KP PSP w 
Łęczycy. - Mazda, którą jechała ro-
dzina, praktycznie nie miała przo-
du. Zgnieciona blacha złożyła się 
do połowy auta. Musieliśmy użyć 
nożyc hydraulicznych do rozcięcia 
blachy, aby można było wyciągnąć 
z samochodu pasażerów i kierowcę. 

Niestety, silnego uderzenia w 
drzewo nie przeżyli 39-letni ojciec 
i jego dwójka synów w wieku 10 i 
12 lat. Nieoficjalnie mówi się o tym, 

że nie mieli zapiętych pasów bez-
pieczeństwa. Małżonka kierowcy 
- matka dzieci - w stanie krytycz-
nym trafiła do szpitala w Łęczycy. 
Następnie została przetransporto-
wana do wojewódzkiego szpitala 
w Zgierzu. 

- O przyczynach tego wypadku 
jeszcze za wcześnie jest mówić. 
Na pewno mazda zahaczyła o 
pobocze, są wyraźne ślady. Później 
auto wyrzuciło na drzewo. Ro-

dzina wracała do domu w Tumie, 
być może dzieci uczestniczyły w 
zabawie zorganizowanej na zam-
kowym dziedzińcu – informuje 
nadk. Dariusz Kupisz, naczelnik 
łęczyckiej drogówki. 

Mieszkańcy, którzy dowiedzieli się 
o wypadku, są wstrząśnięci tragedią. 
Nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

- Mój Boże, przecież ledwo zaczęły 
się wakacje. To straszne nieszczęście. 

(stop)

Ogromna tragedia w Kwiatkówku

Zginął ojciec i dwójka dzieci

Kierowca PKS twierdzi, że 
nie dało się uniknąć kolizji

Na szczęście kierowca 
hyundaia nie przypłacił 
życiem zderzenia z 
autobusem
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY
ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, doświad-

czenie mile widziane, obsługa kasy 
fiskalnej

„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, podsta-

wowa znajomość marketingu, prawa o 
zamówieniach publicznych i ekonomiki 

przedsiębiorstw
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA” 

ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. (24) 721 27 20

e-mail: sekretariat@teczasi.pl 
strona internetowa: www.teczasi.pl 

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, 
możliwość dojazdu do pracy w godzi-

nach 6-23
PPHU „Maria” 

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
tel.: 609 804 680

lub (24) 721 45 68 

Lekarz
Wykształcenie wyższe, lekarz specjali-
sta w dziedzinie chorób wewnętrznych 
lub medycyny rodzinnej lub geriatrii.

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

e-mail: sekretariat@teczasi.pl 
strona internetowa: www.teczasi.pl

Specjalista ds. kluczowych 
klientów

Wykształcenie średnie, umiejętności 
interpersonalne i negocjacyjne, biegła 

obsługa pakietu MS Office, prawo jazdy 
kat. B, znajomość języka niemieckiego 

lub angielskiego, doświadczenie na 
podobnym stanowisku.

SCHRANER POLSKA sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99 – 100 Łęczyca
tel.: (24) 721 02 27

e-mail: info@schraner.pl 
strona internetowa: www.schraner.pl 

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 

prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi 
programów CAD/CAM, np. MASTER-

CAM SOLIDWORKS, znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego. SCHRA-

NER POLSKA sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99 – 100 Łęczyca
tel.: (24) 721 02 27

e-mail: info@schraner.pl 
strona internetowa: www.schraner.pl

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe

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

e-mail: sekretariat@teczasi.pl 
strona internetowa: www.teczasi.pl

Monter okien
Wykształcenie zawodowe

DEZETKA Joanna Darulewska
ul. Wyszyńskiego 1

95-035 Ozorków
tel.: 531 460 103

Miejsce wykonywania pracy: Ozorków, 
Aleksandrów Łódzki, Pabianice

Mechanik samochodów 
osobowych

Wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
min. 3 lata doświadczenia zawodowego

Mechanika Pojazdowa 
Sprzedaż Części Zamiennych

Henryk Bielawski
ul. Słowackiego 34

99-100 Łęczyca
tel.: 609 562 154

Piekarz
Wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
staż pracy mile widziany, umiejętność 
produkcji pieczywa i pracy w grupie

„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Mechanik pojazdów 
samochodowych

Wykształcenie zawodowe lub średnie o 
kierunku mechanik pojazdów samocho-
dowych, znajomość branży motoryzacyj-
nej, odpowiedzialność, samodzielność z 
umiejętnością szybkiego przyswajania 
wiedzy, min. 3 lata stażu pracy w zawo-

dzie mechanik/elektronik
SERWIS SAMOCHODOWY

Szydłowski i Syn s. c.
Tadeusz Szydłowski, 
Michał Szydłowski

ul. B. Prusa 24
99-340 Krośniewice

tel.: 605 448 378

Inżynier/Technik rolnictwa
Wykształcenie średnie lub wyższe rolni-

cze, prawo jazdy kat B
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Murarz
Wykształcenie zawodowe, Doświadcze-

nie w zawodzie murarza 
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Elektryk 
Wykształcenie zawodowe elektryczne, 
uprawnienia do wykonywania zawo-
du, mile widziane doświadczenie w 

zawodzie
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Główna księgowa
Wykształcenie wyższe, uprawnienia do 
prowadzenia księgowości, wymagane 

doświadczenie w zawodzie
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Daszyna 24A
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Spedytor – informatyk
Wykształcenie min. średnie kierunek 

informatyka, mile widziane doświadcze-
nie, znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego  
PHPU MIRATRANS 

Sierpów 33
95-035 Ozorków 
tel. (42) 718 06 38

Kierowca C+E

Wykształcenie zawodowe, umiejętność 
kierowania pojazdem, samodyscyplina, 
organizacja, badania lekarskie, badania 
psychologiczne, mile widziane doświad-

czenie zawodowe
„BLIKA” Wioletta Kaczorowska

Leszno 36/3
99-300 Kutno

tel. 663-610-728 
tel. 693-261-634

Pomoc wykańczalni 
chęć do pracy

PPHU Elizabeth 
ul. Górnicza 3

99-100 Łęczyca
tel. 500-106-370

Sprzedawca
Książeczka zdrowia, obsługa kasy fiskal-

nej, solidność
Piekarnia Antoni Wojtczak

ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 601-725-094

tel. (24) 721-24-76

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności:

Monter powierzchni zmywal-
nych

Wykształcenie podstawowe, orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym   Informa-

cja pokój nr 1. lub 2.

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe

P.U. „ROKA” ZPCH
Tel. 728 303 610

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe

MEVIS s. c. Anna i Marek Tabor
ul. St. Bydgosty 8A
85-331 Bydgoszcz

e-mail: mevis10@wp.pl 
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu niepełnospraw-

ności
Firma ZAJFERT

ul. Gersona 8
42-200 Częstochowa

tel. (34) 365 83 05

Oferty pracy – zamknięte:
Szwaczka

Umiejętność szycia konfekcji damskiej, 
możliwość przyuczenia Informa-

cja pokój nr 1. lub 2.

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie średnie, orzeczenie o 
niepełnosprawności – stopień umiarko-

wany
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Referent
Wykształcenie średnie lub wyższe 
ekonomiczne, administracyjne lub 
prawnicze, praca przy komputerze, 

komunikatywność
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kierowca – Zaopatrzeniowiec
Prawo jazdy kat. B, C

Informacja pokój nr 1. lub 2.
Pracownik administracyjny

Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 
średnie ekonomiczne, ale rozpoczęte 

studia
nformacja pokój nr 1. lub 2.

Praca na wakacje ! Firma ko-
smetyczna poszukuje młodych 
osób do współpracy na terenie 
Łęczycy i okolic, praca w biurze 
lub w domu, zadzwoń i umów 
się na rozmowę 661 082 147

Sprzedam działkę budowlano
-usługową 300 m od Łęczycy z 
mediami tel.723-949-065 

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

Firma TIP-TOP zajmuje się kom-
pleksowymi remontami tel.693-
382-179 lub 794-751-421

Sprzedam Ford Focus - najbo-
gatsza wersja Ghia, drewniane 
dodatki wewnątrz, na zewnątrz 
srebrne dodatki, oryginalne ra-
dio CD ford, , relingi dachowe. 
Dwa lata temu wymieniane całe 
zawieszenie przednie i tylnie 
oraz tłumiki. Alarm antynapad, 
i centralny zamek sterowany z 
pilota, blokada multilock, dwa 
komplety kluczyków. Właściciel 
od 5 lat kobieta, samochód w 
ciągłej eksploatacji. Całe koła 
z oponami zimowymi dodaje 
do auta w cenie. Przebieg auta 
165000, Rok produkcji: 1999, 
Pojemność skokowa: 1753, 
tel.502-326-413

Sprzedam kombajn buraczany 
Posejdon. Kombajn jest gara-
żowany. Jestem jego pierw-
szym właścicielem. Maszyna w 
bdb stanie bez żadnych luzów 
ani wycieków oleju. Pracował 
rocznie na 2,5 ha. Maszyna nie 
posiada przystawki do liści. 
tel.782-512-160

Mam do sprzedania becz-
kę do szamba o pojemności 
25000tys.l. Stan beczki bardzo 
dobry. Beczka ma wymiary 
2,5mx7m.tel.785-992-362

Sprzedam dmuchawę do siana 
słomy może być także używana 
do zboża. Rok produkcji 1989. 
W komplecie wszystkie rury 
i kolana i sterownik rozrzutu 
tel.791-881-350

Mam na sprzedanie sprawny 
silnik 1,8 V8 Renault Laguna na 
części. tel.794-751-421,693-382-
179

Sprzedam opel vectra b 99r 
po liftingu. Auto ma na wypo-
sażeniu- gaz,ABS, Autoalarm, 

Wspomaganie kierownicy, 
Centralny zamek,2 Poduszki 
powietrza, Elektryczne szyby, 
Blokada skrzyni biegów, Lakier 
metallic, Alufelgi, Elektryczne 
lusterka,klimatyzacja,oryginal-
ny zestaw słuchawkowy nokia. 
Auto zadbane i utrzymane rok 
temu wymienione 
-przednie zawieszenie,- tylne 
zawieszenie,- wydech, -tarcze 
hamulcowe ,-szczeki, -klocki 
hamulcowe , -2 poduszki silni-
ka, - sworzen wahacza
podwozie zakonserwowane 
,nadkola zakonserwowane, 
drzwi zakonserwowane .Tel.888-
280-776

Sprzedam nowo wybudowany 
garaż NA ULICY OZORKOW-
SKIE PRZEDMIEŚCIE ZA SZKO-
ŁĄ PODSTAWOWĄ NR 4, ZA 
BOISKIEM NIE DALEKO OSIE-
DLA KLEKS, powierzchnia 20m 
naprawdę w środku jest duży, 
drzwi podnoszone do góry 
,tynki, wylewki , oraz dokład-
nie zrobiony przez majstrów. 
tel.661-403-441

Sprzedam telefon Samsung 
Galaxy Ace 5830i bez blokady 
sim działa w każdej sieci 
wymienne obudowy biała i 
czarna, ładowarka, bateria, po-
siada darmowe mapy i GPS
pełen komplet na gwarancji 
24m gw. do 2015r, instrukcje, 
gwarancja ,skórzany futerał i 
słuchawki białe GRATIS,proszę 
dzwonić do skutku możliwy 
brak zasięgu w rejonie tel.883-
060-036

Sprzedam urządzenie wie-
lofunkcyjne HP 1315 all in one. 
Bardzo mało używane, wystar-
czy włożyć kartridże i druko-
wać. tel.791-076-878

Mam do sprzedania rowe-
rek zakupiony w tym roku w 
kwietniu dla córki, jest objęty 
roczną gwarancją w stanie 
bardzo dobrym. Mało używany 
ponieważ dziecko w ogóle nie 
chce jeździć wiec tylko stoi w 
garażu..tel.691-731-751

Mam na sprzedaż wzmacniacz 
do skutera model XQ-200CTR 
firmy BM AUDIO LABS
wzmacniacz w dobrym stanie 
,wzmacniacz gra czysto i nie 
charczy ,MOC 70 Watt
12 Volt tel.787-896-063
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SPORT

W Łowiczu na pożegnanie se-
zonu wiosennego odbył się drugi 
rzut wojewódzkiej ligi młodzików. 
Tradycyjnie doskonale spisał się 
nasz aktualnie najlepszy zawodnik 
w tej kategorii wiekowej Marceli 
Woźniak, który zdobył specjalną 
nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka. Ten zaszczytny tytuł przypadł 

mu po bardzo dobrym biegu na 
300 m p. płotki [41.94s] w którym 
zajął pierwsze miejsce i który okazał 
się [według tabel wielobojowych] 
najlepszym wynikiem zawodów. 
Bardzo dobrze zaprezentowała się 
grupa tyczkarzy. Pierwsze miejsce 
zajęła Joanna Kapłon [241cm], Patrycja 
Kita, Karolina Siuda, Justyna Solińska 

uzyskały ten sam rezultat [221cm] 
zajmując miejsca od drugiego do 
czwartego. Wśród chłopców drugie 
miejsce zajął Krystian Kaźmierczak 
[281cm] r. życiowy, trzecie miejsce 
zajął Adrian Mikołajczyk [271cm]. 
Najlepszym skoczkiem wzwyż oka-
zał się Łukasz Karwacki [185cm], na 
trzecim miejscu uplasował się Alan 

Brzeziński [170cm] r. życiowy. W sko-
ku wzwyż dziewcząt drugie miejsce 
zajęła Natalia Pysera [145cm], piąta 
była Katarzyna Ignatowicz [135cm]. Na-
talia Gieraga była trzecia w pchnięciu 
kulą [8.85m], a Justyna Tomczyńska w 
skoku w dal [3.98m]. Dobrze spisały się 
także sztafety. Chłopcy zajęli pierwsze 
miejsce [48.50s] ,a dziewczęta były 

trzecie [55.19s]. Po udanym sezonie 
wiosennym młodzicy rozpoczynają 
przygotowania do Mistrzostw Polski, 
które odbędą się we wrześniu. Przez 
całe wakacje będą odbywały się zajęcia 
treningowe na hali łęczyckiego gimna-
zjum a pod koniec sierpnia odbędzie 
się zgrupowanie we Władysławowie. 

(and)

Wojewódzka liga młodzików 

W  I ł a w i e  n a  m i t y n g u 
skoku wzwyż “Kaper Cup” 
spotkali się najlepsi skocz-
kow ie w Polsce.  Zawody 
miały charakter zamknięty. 
Mogli brać w nich udział 
tylko zawodnicy zaprosze-
ni przez organizatora. Jak 
przystało na tak doboro -
we towa rzyst wo, zawody 
stały na bardzo wysokim 
poziomie. Zwyciężył Woj-
c ie ch T h a i ne r  A ZS AW F 
K a t o w i c e  2 2 8 c m ,  p r z e d 
Piot rem Ślebodą Olimpia 
Gr udziądz,  tak że 228cm. 
Maciej Kiendzierski MKLA 
Łęczyca zaliczył swój naj-
lepszy występ w tym roku 
214 cm, który dał mu trzecie 
miejsce. To dobry progno-
st yk przed Młodzieżowy-
mi Mistrzostwami Polski. 
Oprócz Maćka wystartuje w 
nich Marek Szymański 400  
m i 400m p.płotki.

N a t o m i a s t  w  m i t y n g u 
kwal i f ikacy jnym w Alek-
sandrowie łódzkim wystar-
towała czteroosobowa re -
prezentacja MKLA Łęczyca, 
która zdobyła trzy pierwsze 
miejsca. Marek Szymański 
za ją ł  pier wsze m ie jsce  w 
biegu na 300m [35.23] r. ży-
ciowy, Kacper Urbański był 
najlepszy wśród juniorów na 
110 p. płotki [14.79s], Bartosz 

W Iławie i Aleksandrowie wystartowali zawodnicy MKLA

Dobre wiadomości: wciąż jest forma

Maciej Kiendzierski i trener Mirosław Andrysiak

Adrian Mikołajczyk rekord życiowy 2,81cm

Krystian Każmierczak rekord życiowy 2,81cm Patrycja Kita rekord życiowy 2,42cm

Tuszyński okazał się najlep-
szym juniorem młodszym na 
tym samym dystansie [14.98s] 
poprawił także rekord życio-
wy na 300m [39.94]. Mateusz 
Lewandowski był bliski popra-
wienia rekordu życiowego na 
300m [37.77s]. Był to już ostatni 
w t y m sezon ie  sprawd zia n 
formy przed nadchodzącymi 
Mistrzostwami Polski. Zawod-
nicy są dobrze przygotowani. 
Liczymy, że wykażą się dobrą 
sk ut e c z noś c i ą  s t a r tową  n a 
docelowych najważniejszych 
imprezach w sezonie i wrócą 
z nich z poprawionymi rekor-
dami życiowymi.

(and)

Joanna Kapłon rekord życiowy 2,41cm
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