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Coraz więcej jest skarg na 
sklep spożywczo-monopolowy 
przy ul. Belwederskiej. Miesz-
kańcy osiedla powiedzieli 
nam, że amatorzy procentów 
upodobali sobie ten punkt. 
Podobno alkohol można na-
wet wypić w sklepiku, choć 
oczywiście przy sprzyjającej 
pogodzie więcej jest pijących 
pod chmurką. 

Na miejscu lokatorzy pobliskich 
bloków w rozmowie z „Reporte-
rem” nie szczędzili słów krytyki 
pod adresem sklepu i jego wła-
ściciela.

- W sklepie jest brudno, śmier-
dzi. Sklep spożywczy, niestety 
zamienił się w bar piwny – sły-
szymy.

- Rozmawiałyśmy z właścicielem 
i sprzedawcą wielokrotnie o tych 
problemach. Bezskutecznie – do-
daje inna mieszkanka osiedla.

Pierwsze dni nowej ustawy śmie-
ciowej przyniosły chaos i przepeł-
nione kosze. W ramach oszczędno-
ści pojemniki zostały wykupione od 
starej firmy wywozowej, jednak ich 
liczba jest niewystarczająca. Nowa 
firma – Remondis - najwyraźniej 
nie radzi sobie z dużą ilością nie-
czystości. 

- Załamany jestem nową ustawą. 
Myślałem, żeby segregować śmieci, 
ale widzę, że nie ma sensu. Wychodzi 
na to, że musimy dopłacać do tego 
interesu. Nie dosyć, że płacimy więcej 
za wywóz odpadów, to teraz trzeba 
kupić różne worki na śmieci – mówi 
Jan Bałtowski. 

Osiedlowy sklepik na cenzurowanym
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Śmieciowy bałagan

Fetor ze śmietników sprowadza gawrony

Co na to właściciel sklepiku, 
Robert Zduńczyk?

- Nie mam wpływu na to, co 
klienci kupujący alkohol, robią na 
zewnątrz, w pobliżu mojego skle-
pu. Oczywiście, jak jest zakłócanie 
porządku, to dzwonimy na policję. 
Alkohol nie jest spożywany w skle-
pie – twierdzi pan Robert. 

- Odnotowaliśmy na prze-
strzeni kilku miesięcy cztery 
interwencje dotyczące zakłó-
cenia ładu i porządku publicz-
nego w tym rejonie. Ostatnią 
przeprowadziliśmy w połowie 
czerwca. Zgłoszenie dotyczyło 
głośno zachowującej się mło-
dzieży przed jedną z klatek 

znajdujących się w pobl iżu 
sklepu. Mundurowi, zastane na 
miejscu osoby wylegitymowali 
i stosownie pouczyli, wzywa-
jąc do zachowania zgodnego 
z prawem – in formuje asp. 
Agnieszka Ciniewicz, rzecz-
niczka łęczyckiej policji. 

Tekst i fot. (kb)

Jan Bałtowski przy przepełnionych kubłach 

Mieszkańcy sugerują, że bardziej 
opłacalne byłoby zatrudnienie w 
lokalnej firmie osób, które zajęłyby się 
sortowaniem śmieci. 

- Do tej pory byliśmy zadowoleni 
z łęczyckiej firmy PGKiM, a teraz 
pojemniki pełne, obok nich walają się 
śmieci. Od początku miesiąca nie było 
nic wywożone. Fetor jest niesamowity 
– skarży się Barbara Sicińska. – Spo-
łeczeństwo nie było przygotowane na 
takie zmiany. Odpowiedzialna za taki 
stan rzeczy nowa firma błąka się, nie 
wie gdzie jechać. Zanim się wdrożą, 
trochę czasu minie. 

Tymczasem Marek Pływaczyk, 
menadżer ds. marketingu i komuni-
kacji z firmy Remondis, twierdzi, że... 
cytat „Jak na razie wszystko jest ok i 

współpraca z mieszkańcami układa 
się bardzo dobrze”.

Tekst i fot. (kb)

Śmieci nie są wybierane, bo nowa firma ma często 
problemy ze zlokalizowaniem śmietników

Łęczyca jest 

zaśmiecona
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Konstancja Chodorowska 
po wielu latach rządzenia w 
spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka” została odwoła-
na ze stanowiska wiceprezes 
większością głosów członków 
Rady Nadzorczej. Radość spół-
dzielców, którzy przypatrywali 
się głosowaniu, była ogromna. 
Ludzie klaskali chwaląc ży-
wiołowo decyzję odwoławczą. 
Większość spółdzielców ma  
powód do zadowolenia. 

Konstancja Chodorowska nie jest 
już wiceprezes zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej. W piątek stosun-
kiem głosów 6 do 2 członkowie 
Rady Nadzorczej zadecydowali o 
jej odwołaniu. 

Wobec nieuzyskania absolutorium i 
wotum zaufania, podjęcie takiej decyzji 
wydawało się kwestią czasu. Choć 
niektórzy spółdzielcy do końca nie wie-
rzyli, że rada odwoła „Żelazną damę” 
- jak mówiono o K. Chodorowskiej. 
Podobno przygotowana była taczka, 

którą w razie niekorzystnej decyzji 
ludzie mieli wywieźć wiceprezes. To 
nie było konieczne, zresztą najbardziej 
zainteresowanej głosowaniem nie było. 
Zadzwoniliśmy do Konstancji Chodo-
rowskiej, by poprosić o komentarz.

Nie mam w tej sprawie nic do 
powiedzenia – usłyszeliśmy.

W tajnym głosowaniu wzięło 
udział ośmiu członków Rady Nad-
zorczej, z których sześcioro opo-
wiedziało się za odwołaniem wice-
prezes ze stanowiska. Obecni przy 
obradach RN, odbywającej się przy 
otwartych drzwiach, spółdzielcy 
nagrodzili  decyzję brawami. 

Wybrany został tymczasowy 
zarząd spółdzielni mieszkaniowej, 
w skład którego weszli Roman Ku-
nowski, Waldemar Augustyniak i 

Jolanta Marciniak. Tymczasowym 
przewodniczącym rady wybrano 
Krzysztofa Urbańskiego.

Będę się starał realizować swoją 
rolę najlepiej jak potrafię – mówił 
K. Urbański.

Zmiany w spółdzielni mieszka-
niowej toczą się teraz w ekspreso-
wym tempie. Ogłoszony już został 
konkurs na nowego prezesa. W 
„Łęczycance” akcentują, że przy 
wyborze brane będzie pod uwagę 
przede wszystkim doświadczenie 
w spółdzielczości. 

- Mamy nadzieję, że nazwisko 
nowego prezesa spółdzielni będzie 
znane jeszcze w tym miesiącu. Jest 
bardzo dużo do zrobienia – twier-
dzi Waldemar Augustyniak. 

Tekst i fot. (kb)

NA TAKĄ DECYZJĘ CZEKALI SPÓŁDZIELCY

ŁĘCZYCA

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, prawnicze,
- staż pracy co najmniej 10-letni, w tym  na stanowisku kierowniczym 5 lat,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni  praw publicznych,
- niekaralność,
- nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 
- znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni, doświadczenie
  w pracy w Spółdzielni,
- preferowane uprawnienia zarządcy nieruchomości,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
  oraz wiedza w zakresie prawa pracy,
- dobry stan zdrowia.

Do zgłoszenia należy dołączyć.
- CV z fotografią,
- podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu,
- koncepcję pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy,
- aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
- aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań 
  do pracy na stanowisku kierowniczym,
- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni 
   oraz o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań przez uprawnione
  organy lub sąd.
- klauzulę o treści :”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych   
osobowych”.

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Zgłoszenia na konkurs należy składać w sekretariacie Spółdzielni, w zamkniętej kopercie, 
w dni robocze, w godzinach urzędowania Spółdzielni  do dnia  22 lipca 2013 r z napisem  
„Konkurs na Prezesa Zarządu”.

Słoneczna pogoda sprzyja dojrze-
waniu owoców. Na łęczyckim targo-
wisku rzadziej widać  truskawki, ale 
za to pojawiły się maliny i porzeczki. 
Za koszyczek malin zapłacimy 7 
zł, a za porzeczki – 6 zł. Najlepiej 
sprzedają się póki co czereśnie, które 
można kupić już od 5 zł. - Jedni wolą 
jasne, inni ciemne, każdy ma swoje 
upodobania. U mnie lepiej sprzedają 
się ciemne – mówi pani Wiesława, 
jedna ze sprzedawczyń. 

Jagody kosztują 22 zł za kilogram. 
To drogo, ale klientów nie brakuje.

Lubię jagody – mówi Edyta An-
tosik. - W tym roku są bardzo słod-
kie, nie potrzeba dodawać cukru. 
Świetnie wpływają na przemianę 
materii. Poprawiają samopoczucie. 
Uwielbiam też czereśnie.

Tekst i fot. (kb)

Sezon na 
maliny, 
jagody 
i porzeczki

Nowy kierunek „Łęczycanki”

ODWOŁANIE 
CHODOROWSKIEJ.

Głosowaniu Rady 
Nadzorczej przypatrywało 

się wielu spółdzielców

ogłoszenie
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Zawsze nosi charakterystyczne 
kapelusze. Z dużym rondem, w stylu 
westernowym. Ubiór podkreśla cha-
rakter Zbigniewa Wichrowskiego. 
Twardego faceta, który w życiu już 
niejedno przeszedł. Mówią o nim 
kowboj.

- Białe jest białe a czarne jest czar-
ne. Nie uznaję kompromisów. Mam 
zasady, którymi się kieruję w życiu 
– słyszymy.

Łęczycki kowboj o swoim mieście 
mówi „dziki zachód”.

- Nie mogę patrzeć na obłu-
dę niektórych przedstawicieli 
naszych władz. Dochrapali się 

stanowisk a zwykłym mieszkań-
com nie pomagają. To mnie boli. 
Często spaceruję ulicami i widzę 
ile jeszcze trzeba zrobić dla Łę-
czycy. Czasy są takie, że biedni 
są wykorzystywani. Bogaci nie 
liczą się z ubogimi. Wartościami 
są teraz pieniądz i cwaniactwo. 

Z. Wichrowski jest byłym górni-
kiem. Pracował jako sztygar. Praca 
nauczyła go, że trzeba być twardym.

- Było ciężko. Aby zarobić na 
chleb, trzeba było wylać sporo potu. 
Zostałem wychowany na człowie-
ka, który daje z siebie wszystko i 
dla którego sprawiedliwość i honor 

są najważniejsze. Być 
może faktycznie nada-
wałbym się do czasów, 
w których rządzili w 
miasteczkach szeryfo-
wie. Zresztą bardzo lubię 
oglądać stare westerny. Tam 
zasady były jasne. Dobro 
zwyciężało ze złem. 

Po rozmowie z dziennika-
rzem pan Zbigniew zawadiacko 
nałożył kowbojski kapelusz. 
Pewnym krokiem wyszedł z 
redakcji, by na łęczyckich ulicach 
tropić niesprawiedliwość. 

(stop)

Proszę zainteresować się wła-
ścicielem zamkniętego marketu 
Lewiatan. Zalega z płatnościami – 
taki telefon odebraliśmy w redakcji. 

Kazimierz W. (nazwisko do wia-
domości redakcji) rzadko pojawiał 
się w swoim sklepie. Lewiatan 
rozpoczął działalność pod koniec 
ubiegłego roku. Biznes kulał od 
samego początku. Brakowało pie-
niędzy chociażby na utwardzenie 
terenu przed marketem. Po opadach 
deszczu klienci topili się w błocie. 
Właściciel starał się o kredyt. Wspar-
cia z banków jednak nie otrzymał.

- Szczerze mówiąc przeliczyłem się. 
Wydatki były dla mnie zbyt duże. Mu-
siałem zwinąć interes – usłyszeliśmy.

Zapytaliśmy byłego biznesmena 
czy wypłacił wszystkim swoim 
pracownikom należne pensje.

- Wypłacam systematycznie i 
obiecuję, że wszyscy otrzymają 
pieniądze – zapewnia Kazimierz W. 

Na miejscu rozmawialiśmy z 
właścicielem terenu i budynku w 
którym mieścił się Lewiatan.

- Poszukuję innych dzierżawców 
– mówi Krzysztof Baras. - Mam na-
dzieję, że niedługo ponownie w tym 
miejscu działał będzie jakiś market. 
Pan Kazimierz zaległe pieniądze 
już mi wypłacił, część należności 
była w towarze. O zaległościach w 
stosunku do byłych pracowników 
Lewiatana nie będę się wypowiadał. 
Wiem, że niektórzy czekają jeszcze 
na pieniądze. Szkoda, że tak się 
stało. Choć przeczuwałem, że ten 
przedsiębiorca będzie mógł mieć 
problemy. Interesu trzeba pilnować 
a biznesmen z Grabowa bardzo 
rzadko tu przyjeżdżał. 

(stop)

Przy klonie rosnącym tuż pod 
blokiem na ul. Zachodniej było 
na początku ubiegłego tygodnia 
niezwykle gorąco. I to wcale nie za 
sprawą upalnej aury. Chodzi o to, 
że drzewo planuje się wyciąć 
a nie wszyscy lokatorzy 
tego chcą. W emocjo-
nalnych rozmowach 
brał udział Zenon 
Koperkiewicz, 
przewodniczą-
cy wspólnoty 
mieszkanio-
we j .  P r z y -
j e c h a ł  t e ż 
przedstawi-
ciel magistra-
tu i  prezes 
ekologicznego 
stowarzysze-
nia.

-  Po rozmo -
wach z lokatorami 
mam informację, że 
większość domaga się 
wycięcia drzewa – infor-
muje Z. Koperkiewicz. - Klon 
rośnie zbyt blisko bloku, gałęzie 
niszczą elewację i co najważniejsze 
mieszkańcy lokali przy których 
rośnie drzewo skarżą się na brak 
słońca. 

Zofia Wojciechowska, lokatorka 
z parteru – mieszkania znajdującego 
się naprzeciwko klonu, nie chce sły-

szeć 
o wy-

cince. 
- Mnie ab-

solutnie to drzewo 
nie przeszkadza. Co więcej, cieszę 
się, że rośnie tuż przy moim bal-
konie. Klon daje przyjemny cień w 
czasie upalnych dni – słyszymy od 
lokatorki.

Czesław Walczak, prezes stowa-
rzyszenia „Zieloni”, długo przypa-

trywał się drzewu. 
- Na pewno teraz nie wydamy de-

cyzji na wycięcie klonu. W konarach 
drzewa ptaki uwiły sobie gniazdo 
– argumentował prezes.

Z magistratu na Zachodnią przy-
jechał urzędnik z wydziału ochrony 
środowiska. 

- Sprawa nie jest taka prosta. Być 
może większość lokatorów jest za 
wycięciem klonu, ale osoby bezpo-
średnio zainteresowane tematem, 
które mają pod oknami drzewo, nie 
chcą wycinki. Trzeba będzie jeszcze 
porozmawiać z lokatorami – mówi 
Tomasz Kwiatkowski. 

Póki co, nie zapadła decyzja o 
wycince drzewa. 

(stop)

Zlikwidował interes, 
pracownikom nie wypłacił
ŚWINICE WARCKIE

Market został zlikwidowany. Właściciel budynku stara się o 
nowego dzierżawcę

Lokatorzy nie są jednomyślni

Planowane wycięcie drzewa 
wzbudza kontrowersje

ŁĘCZYCA

Zofia Wojciechowska 
sprzeciwia się wycince

z Łęczycy
Kowboj 
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GRABÓW

reklama

Władze wypowiedziały umowę 
dzierżawy Niepublicznemu Za-
kładowi Opieki Zdrowotnej, który 
przez wiele lat świadczył w gmin-
nym budynku usługi medyczne 
związane z podstawową opieką 
zdrowotną. Lekarze z ośrodka 
decyzją są 
zbulwerso-
wani. Tym 
bardziej, że 
nie zostali za-
proszeni na 
sesję podczas 
której samo-
rząd wypo-
wiedział się o 
wypowiedze-
niu umowy. 
Wójt tłumaczy 
decyzję wielo-
ma skargami 
pacjentów. Kie-
rownik ośrod-
ka zdrowia nie 
zgadza się z kry-
tyką. 

Sprawa jest sze-
roko komentowa-
na. Lekarze z dłu- goletnim 
stażem mają wielu pacjentów, którzy 
stoją za nimi murem. Nie brakuje 
też oponentów. Zdaniem niektórych 
pacjentów medycy z ośrodka zdro-
wia lekceważą swoje obowiązki. 
W ubiegłym tygodniu do redakcji 
zadzwoniła zbulwersowana 
młoda mama, która po-
wiedziała nam, że le-
karka z grabowskiego 
ośrodka zdrowia nie 
udzieliła pomocy jej 
córeczce z gorączką. 

- Faktycznie, było 
takie zdarzenie – po-
twierdza dr Waldemar 
A ntosik ,  k ierow n ik 
ośrodka zdrowia. - To 

był incydent, który na pewno się 
nie powtórzy. W ośrodku zaczęła 
pracować nowa lekarka, która 
miała wątpliwości diagnostyczne 
i dlatego poradziła matce gorącz-
kującego dziecka, aby zadzwoniła 
na pogotowie. Oczywiście to na-
ganna postawa lekarki z którą już 

rozmawiałem. 
Nie może być 
tak, że osobom 
zgłaszającym się 
do przychodni, 
nie udziela się 
pomocy.

Wójt Ryszard 
Kostrzewski 
tłumaczy decy-
zję o wypowie-
dzeniu umowy 
właśnie skarga-
mi pacjentów. 

- Nie chciał-
bym wdawać 
się w szczegó-
ły, ale skarg 
pacjentów na 
działalność 
ośrodka zdro-
wia mieliśmy 

sporo. Podjęli-
śmy dlatego decyzję o wypowiedze-
niu umowy najmu. NZOZ świadczyć 
będzie usługi podstawowej opieki 
zdrowotnej do końca września. 
Oczywiście już teraz zabiegamy o to, 
aby pacjenci nie zostali bez pomocy 
medycznej. 

Kierownik ośrodka zdrowia twier-
dzi, że zabiegi wójta o nowy ze-

spół medyków nie są do końca 
uczciwe. 

- Zaprosili firmę medyczną 
z Łodzi na sesję. To dziwne, 
tym bardziej, że w stosunku 
do nas żadnego zaproszenia 
władze nie wystosowały. To 

nie jest fair. Nie dano nam 
nawet możliwości 

odpowiedzi na 

Ostry spór między 
lekarzem a wójtem 

Wójt Ryszard Kostrzewski 
nie pozostaje dłużny - 
„Pacjenci skarżą się na 
lekarzy z ośrodka” - mówi. 

trudne pytania. Decyzja zapadła poza 
naszymi plecami – słyszymy od dr 
Antosika. 

- To nie tak – odpowiada wójt Gra-
bowa. - Łódzka firma już od dawna 
interesowała się naszym ośrodkiem 
zdrowia. Gdy dowiedzieli się o sesji, 
to po prostu na nią przyjechali. Kie-
rownik Antosik wiedział, że jest sesja, 
bo wcześniej rozmawiali z nim radni 
z komisji zdrowia. 

Dr Waldemar Antosik w Grabo-
wie pomocy medycznej udziela od 
prawie 30 lat. Prawie tyle samo z 
ośrodkiem zdrowia związana jest dr 
Małgorzata Domańska. 

- Nie ukrywam, że jesteśmy zbul-
wersowani zachowaniem wójta i jego 
bezpodstawną krytyką. Jeszcze nie 
wiem, czy przystąpimy do nowego 
konkursu. Wójt mami ludzi obietnica-
mi ściągnięcia do ośrodka super spe-
cjalistów. Ale to nie jest takie proste. 
No chyba, że pacjenci będą wkrótce 
płacić za medyczną pomoc. 

- Pomoc w ośrodku będzie bezpłat-

na – obiecuje wójt Kostrzewski. 
Pacjenci z którymi rozmawialiśmy 

są zdezorientowani. 
- Przyzwyczailiśmy się już do na-

szych lekarzy. Ja nie mam żadnych 
zastrzeżeń do ich pracy – mówi 

Janina Grzyb. 

Anna Kaźmierczak, z którą roz-
mawialiśmy przed ośrodkiem zdro-
wia, obawia się zmian. 

- Nie wiadomo, kto nas będzie 
leczył. Przecież zawsze może być 
gorzej...

(stop)

Dr Waldemar Antosik, 
kierownik ośrodka zdrowia, 
nie ukrywa zaskoczenia i 
krytykuje wójta

Pacjenci są 
zdezorientowani 
informacją o 
zmianach w 
ośrodku zdrowia
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Niedawno na jednym z przystan-
ków, przy ul. Kaliskiej, kierowca 
firmy Marqs blokował pojazd PKS 
– tak twierdzi pracownik przed-
siębiorstwa komunikacji samocho-
dowej. To nieprawda – odpowiada 
wyraźnie zdenerwowany Marek 
Flejszman, prywatny przewoźnik. 

Końca konfliktu nie widać. W 
walce o pasażerów konkurujące 
firmy nawet nie myślą o pojedna-
niu. Na przystanku rozmawialiśmy 

z kierowcą PKS, który twierdzi, że 
całemu temu zamieszaniu winny 
jest Marqs.

- Stosują nieuczciwe metody. Od-
kąd pojawili się na rynku są same 
kłopoty – uważa Tomasz Góralski, 
kierowca PKS. - Na przystanku 
bus Marqs-a zatrzymał się w ten 
sposób, że nie mogliśmy podjechać 
po pasażerów. Poza tym Marqs w 
ogóle nie trzyma się rozkładów 
jazdy. Podjeżdża specjalnie wcze-
śniej, aby zabrać nam pasażerów. 
To świństwo. 

Marek Flejszman, właściciel 
Marqs, zaprzecza. 

- Nic nie wiem o tym, aby moi 
kierowcy blokowali pojazdy PKS – 
odpowiada. - Jest wręcz odwrotnie. 
To PKS blokuje nasze busy. Mam na 
to dowody. Nagrywam ich, mam 
wszystko w komputerze. Nie wiem 
już naprawdę co z tym zrobić. Bo 
ani policja, ani starostwo nie chce 
zająć się tą sprawą i sprawdzić moje 
dowody, które jasno pokazują, kto 
działa w sposób nieuczciwy. 

(stop)

To chyba najszerszy przydroż-
ny rów w powiecie. Czy przy 
pracach modernizacyjnych, 
rowu nie można było zmniej-
szyć? Dlaczego władze wyraziły 
zgodę na remont drogi w wy-
niku którego jezdnia stała się 
węższa? Czemu wreszcie przy 
rowie nie postawiono zabez-
pieczających barierek? To tylko 
niektóre pytania mieszkańców 
ul. Stemplewskiej. 

Choć od modernizacji drogi 
wraz z poboczem minął już 
jakiś czas, mieszkańcy wciąż 
nie mogą zrozumieć czym przy 
planowaniu robót kierowała się 
miejscowa władza. 

- Już w początkowym etapie 
tego remontu zwracaliśmy uwa-
gę wójtowi na to, że rów jest zbyt 
szeroki. Przy rowie wybudowa-
no chodnik i w ten sposób mamy 
teraz wąską jezdnię. Samochody 
osobowe mijają się dosłownie 
o centymetry. Jak jedzie jakiś 
większy samochód dostawczy, to 
nie ma szans, aby bez wjeżdżania 
na chodnik minął auto. To jednak 
jeszcze nie jest najgorsze. Rów 
nie został zabezpieczony barier-
kami. Nie dość, że jest szeroki, 

to na dodatek stromy i głęboki. 
Rodzice boją się o swoje małe 
dzieci, które mogą przez nieuwa-
gę wpaść do tego przydrożnego 
rowu i zrobić sobie krzywdę – 
mówi Waldemar Kamiński. 

Inny mieszkaniec ul. Stem-
plewskiej dodaje z przekąsem, że 
miejscowa władza przy pracach 
projektowych z premedytacją zo-
stawiła szeroki przydrożny rów. 

- To taka naturalna pułapka 
na pijaków – mówi z uśmiechem 
starszy mężczyzna. - Ilu już ich 
wylądowało w rowie. To cud, 
że żadnemu nic się nie stało. A 
tak na poważnie, to faktycznie 
tak szeroki rów jest bez sensu. 
Dziwne, że tej drogi wraz z po-
boczami nie wyremontowano 
z głową. Tym bardziej, że przy 
Stemplewskiej mieszka wicewójt.

Tadeusz Bednarek, wicewójt, 
jest na urlopie. W sprawie rowu 
udaliśmy się do urzędu gminy. 
Wójt Krzysztof Próchniewicz 
nie odpowiedział na nasze py-
tania. Poprosił, aby przesłać 
pytania drogą mejlową. 

„Przydrożny rów został przy-
jęty i  zaliczony do sieci dróg 
gminnych  wraz z drogą z mocy 
prawa. Nie zmieniano jego po-
łożenia ani poszerzania, jedynie 

zabezpieczono skarpy wykopów 
płytami ażurowymi. Jeżeli w 
przyszłości będzie przebudowa 
całego pasa drogowego wówczas 
wymagane będzie sporządzenie 
projektu technicznego, w którym 
to określone zostaną parametry 
techniczne poszczególnych ele-
mentów pasa drogowego. Usta-
wienie barier ochronnych przy 
rowie zostanie rozważone przy 
ustalaniu budżetu gminy i przy-
jęciu projektu technicznego i 
finansowego. Szerokość jezdni na 
ul. Stemplewskiej wynosi od 5,00 
m  do 6,40 m. Kierowcom łatwiej i 
szybciej poruszać się po drogach o  
szerokich jezdniach. Natomiast na 
węższych odcinkach drogi jest to 
pewnym utrudnieniem dla użyt-
kowników, ponieważ muszą zwal-
niać podczas manewru wymija-
nia, wyprzedzania lub omijania. 

Ulica Stemplewska położona jest 
na terenie zabudowanym. Ruch 
jest tylko lokalny, dwukierunko-

wy o małym natężeniu” - czytamy 
w odpowiedzi wójta.

(stop)

Przewoźnicy wciąż rzucają 
sobie kłody pod... koła

ŁĘCZYCA

Kierowca PKS twierdzi, 
że bus firmy Marqs 
blokował wjazd na 
przystanek przy 
Kaliskiej

Szeroki rów, wąska droga
ŚWINICE WARCKIE

Tak wygląda przydrożny rów

Mieszkańcy 
domagają się barierek 
zabezpieczających. Boją 
się o małe dzieci...

Samochody na ul. 
Stemplewskiej 
mijają się zaledwie o 
centymetry
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ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

reklama

Szok. Wybierając się do lasu 
na obrzeżach miejscowości 
możemy natknąć się na odkry-
te kable światłowodowe, które 
emitują szkodliwe promienio-
wanie. 

Kable wystają z osuwiska 
na znacznej długości. Pomimo 
tego, że już z daleka są bardzo 
widoczne, nie zostały przykryte 

ziemią. Na jednym z kabli zosta-
ła jedynie przywieszona kartka 
informująca o tym, że kabel nie 
zawiera miedzi oraz  promienio-
waniu laserowym. Druga uwaga 
jest jeszcze bardziej dramatycz-
na. Informuje się bowiem, że 
w wyniku uszkodzenia świa-
tłowodu, osoba znajdująca się 
w pobliżu może stracić wzrok. 
Niestety, to prawda. 

Zagrożenie promieniowaniem 

 
 

 
 
 
 
 
laserowym dla 
zdrowia człowieka odnosi się 
głównie do oczu i skóry. W za-
leżności od miejsca na siatkówce, 
gdzie skupiane jest promienio-
wanie laserowe stopień uszko-
dzenia jest różny. Uszkodzenie 
może spowodować w rezultacie 
stałą ślepotę. Ryzyko uszkodzenia 
przez wiązkę laserową skóry jest 
także bardzo duże. 

Na czym polega działanie lasera 
w światłowodzie? Transmisja świa-
tłowodowa polega na prowadzeniu 
przez włókno szklane promieni 
optycznych generowanych przez 
laserowe źródła światła. Tego typu 

kable z pewnością powinny zostać 
już dawno zabezpieczone. Przecież 
wybierając się do lasu na spacer po 
zdrowie, nie możemy być narażeni 
na tego typu groźne niespodzianki. 

(stop)

Radni, oprócz diet, mają też inne 
dochody.  Dlatego niek tór z y 
z nich zarabiają całkiem nie-
źle. Kontynuujemy prezentację 
oświadc zeń majątkow ych za 
ubiegły rok...

Waldemar Miksa
Wynagrodzenie miesięczne – 9 234 zł 
(służba więzienna w Płocku)
W ub. roku zarobił – 110 812 zł 
(służba więzienna)
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 8 068 zł (na rok)
Oszczędności – nie ma
Dom – 180 mkw o wartości 650 
000 zł

Krzysztof Urbański
Wynagrodzenie miesięczne – 8 
880 zł (zastępca dyrektora - służba 
więzienna w Garbalinie)
W ub. roku zarobił – 106 559 zł 
(służba więzienna), plus 3 193 zł 
(członek Rady Nadzorczej w „Łę-
czycance”)
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 7 755 zł
Oszczędności – nie ma
Mieszkanie – 58 mkw (spółdzielcze)
Działka budowlana – 1 900 mkw o 
wartości 100 000 zł

Elżbieta Wencel
Wynagrodzenie miesięczne – 5 545 
zł (Powiatowa Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna)
1 908 zł – (Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności)
390 zł – (Zakład Doskonalenia Za-
wodowego w Kutnie)
698 zł – (ryczałt kuratora społecz-
nego)
W ub. roku zarobiła – 102 508 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 

radnej – 8 823 zł
Mieszkanie – 50 mkw o wartości 
150 000 zł
Samochód – vw passat (2001 r.) o 
wartości 15 000 zł

Paweł Kulesza, przewodniczący RM
Wynagrodzenie miesięczne z tytu-
łu zatrudnienia – 5 604 zł
W ub. roku zarobił 67 252 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
przewodniczącego rady – 11 923 zł
Oszczędności – 3 514 zł
Mieszkanie – 59 mkw o wartości 
150 000 zł

Marzena Jatczak
Wynagrodzenie miesięczne z ty-
tułu zatrudnienia – 4 797 zł (SP nr 
3 w Łęczycy)
W ub. roku zarobiła – 57 568 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnej – 8 172 zł
Oszczędności – 20 000 zł
Fundusz Inwestycyjny (akcje) – 18 
000 zł
Mieszkanie – 58 mkw o wartości 
140 000 zł
Działka – 1080 mkw o wartości 54 
000 zł

Tomasz Pijewski
Wynagrodzenie miesięczne – 4 750 
zł (własna działalność gospodarcza)
W ub. roku zarobił – 57 000 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 8 346 zł
Dom – 321 mkw o wartości 400 
000 zł
Samochód – toyota yaris (2007 r.) 
o wartości ok. 11 000 zł 

Alina Libiszewska
Wynagrodzenie miesięczne ze 
stosunku pracy – 4 005 zł
W ub. roku zarobiła – 48 061 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 

radnej – 8 823 zł
Mieszkanie – 45 mkw o wartości 
103 500 zł

Włodzimierz Sroczyński
Wynagrodzenie miesięczne – 1769 zł 
(emerytura)
W ub. roku zarobił – 21 239 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 8 823 zł
Mieszkanie – 63 mkw o wartości 
63 000 zł
Gospodarstwo rolne – 3,38 ha o 
wartości ok. 15 000 zł

Karol Zieliński
Wynagrodzenie miesięczne  - 1 823 
zł (SM „Łęczycanka”)
W ub. roku zarobił – 21 883 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 8 584 zł
Mieszkanie – 48 mkw o wartości 
114 000 zł 
Działka – 725 mkw o wartości 7 
000 zł

Iwona Czarnecka
Wynagrodzenie miesięczne – 4 
200 zł (ZOZ Łęczyca), 486 zł (NZOZ 
„Gwardia Życia”), 383 zł (wynajem 
mieszkania)
W ub. roku zarobiła – 60 842 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnej – 8 406 zł
Mieszkania – 62 mkw o wartości 
140 000 zł, 70 mkw o wartości 154 
000 zł
Garaż – 20 mkw o wartości 18 
000 zł
Samochód – toyota yaris (2003 r.) 0 
wartości 13 000 zł

Antoni Brygier
Wynagrodzenie miesięczne – 2 297 
zł (emerytura), 1 980 zł (umowa o 
pracę)
W ub. roku zarobił – 51 345 zł

Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 8 262 zł 
Oszczędności – 55 000 zł
Mieszkanie – 48 mkw o wartości 
125 000 zł
Działka rekreacyjna – 700 mkw o 
wartości 62 000 zł

Małgorzata Caban
Wynagrodzenie miesięczne – 2 012 
zł (emerytura), 1991 zł (ze stosunku 
pracy)
W ub. roku zarobiła – 48 050 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnej – 8 298 zł
Mieszkanie – 37 mkw o wartości 
113 000 zł, 59 mkw o wartości 180 
000 zł

Zenon Koperkiewicz
Wynagrodzenie miesięczne – 1 358 
zł (świadczenie przedemerytalne)
W ub. roku zarobił – 16 302 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 

radnego – 8 346 zł
Mieszkanie – 43 mkw o wartości 
130 000 zł

Lidia Keller
Wynagrodzenie miesięczne – 263 
(¼ etatu), 1 015 zł (renta choro-
bowa)
W ub. roku zarobiła – 15 345 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnej – 9 538 zł
Mieszkanie – 83 mkw o wartości 
249 000 zł

Witold Gajewski
Wynagrodzenie miesięczne – 135 
zł (zasiłek PUP), 166 zł (umowa o 
dzieło)
W ub. roku zarobił – 3 626 zł
Diety z tytułu pełnienia funkcji 
radnego – 8 823 zł
Mieszkanie – 48 mkw o wartości 
123 000 zł

(stop)

Ile zarobili miejscy samorządowcy

Promieniowanie w lesie

Na kablu przywieszona została informacja o szkodliwości 
laserowego promieniowania. Jest tam też ostrzeżenie, że w razie 
przecięcia kabla można stracić wzrok

Wychodząc na spacer do lasu nie powinniśmy być narażeni na 
takie niespodzianki. Osuwisko z odkrytymi kablami już 

dawno powinno zostać zabezpieczone
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Wakacje w mieście nie muszą być nudne
Dzieci, które na razie nigdzie nie wyjechały na wakacyjny wypoczynek, wcale nie narzekają na brak zajęć i atrakcji w Łę-
czycy. Przyjemnie można przecież spędzić czas z koleżankami i kolegami na podwórku: grając w piłkę, korzystając z placu 
zabaw, jeżdżąc na rowerze czy też wrotkach. Pogoda dopisuje. W czasie słonecznych dni nie brakuje chętnych na kąpiele 
w miejskim zalewie. Oby tylko zabawy w wodzie odbywały się z głową. W mieście wakacyjną ofertę przygotowały też dla 
najmłodszych biblioteka wraz z domem kultury. Życzymy wspaniałych wakacji!

Tekst i fot. Katarzyna Bernacka

Pozdrowienia od dzieci, które w 

mieście nie narzekają na brak zajęć

Młodzi amatorzy moczenia kija

Ochłodzić można się także 

w przydomowym basenie
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Wakacje w mieście nie muszą być nudne

Młoda dama nawet 

okulary musi mieć 

dobrane kolorem do 

różowego rowerka

No to zjazd! Ale najpierw, 

pamiątkowa fotka...

Nad miejskim zalewem, w 

czasie upałów, nie brakuje 

kąpielowiczów
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 43: Korona z głowy nikomu nie spadnie.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Do komisariatu wchodzi mężczyzna 
i zgłasza zaginięcie teściowej.
- Kiedy zaginęła?
- Trzy tygodnie temu.
- I dopiero teraz zgłasza pan zaginięcie?
- Tak, bo nie mogłem uwierzyć 
w to szczęście.

***
Dwaj złodzieje po włamaniu do dużego sklepu odzie-
żowego sortują garderobę, odkładając do dużych 
toreb wszystko co, stanowi większą wartość. Nagle 
jeden ze złodziei pokazuje drugiemu kolorowy sweter. 
- Spójrz! Kosztuje 590zł! Przecież to rozbój w biały dzień! 
- Racja, to zwykłe złodziejstwo. 

*** 
Dwaj robotnicy na budowie rzucają monetę. 
- Jak wypadnie reszka, gramy w karty - mówi jeden. 
- Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo - dodaje drugi. 
- A jak stanie na sztorc? 
- Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do 
roboty... 

***
* Mąż mówi do żony: - Nie twierdzę kochanie, że two-
ja mama źle gotuje. Ale zaczynam rozumieć dlaczego 
twoja rodzina modli się przed obiadem!

*** 
Idzie facet ulicą i niesie w dłoniach dwie puste flaszki 
po wódce. 
Spotyka go kumpel: 
- Cześć! Co u Ciebie? 
- Cześć. Żona kazała mi zabierać swoje rzeczy i wyno-
sić się z mieszkania. 

***
Pacjent u stomatologa: 
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wsta-
wił! 
Na to lekarz: 
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 

***
Mąż przyłapał żonę z kochankiem.  
- Niewierna – krzyczy mąż i bierze z szuflady pistolet.  
- Nie!!! - krzyczy żona - chyba nie zabijesz ojca wła-
snych dzieci! 

Babka czereśniowa
Czas przygotowania: 30 minut
Czas pieczenia: 1 godzin
Ilość porcji: 8 
Składniki
35 dag czereśni
20 dag mąki
10 dag mielonych migdałów
łyżeczka proszku do pie-
czenia
szklanka cukru
opakowanie cukru waniliowego
5 jajek
8 dag margaryny
3 łyżki mleka
cukier puder do posypania
tłuszcz i mąka do formy
sól
Przygotowanie:
Żółtka oddzielić od białek. Mąkę, migdały i proszek do pieczenia 
przesiać. Dodać cukier (2 łyżki odłożyć) i cukier waniliowy, mar-
garynę, mleko, sól i żółtka, dokładnie wyrobić ciasto. 
Białka ubić na sztywno z odłożonym cukrem. Dodać do ciasta, 
delikatnie wymieszać. 
Czereśnie umyć, wydrylować. Formę do baby natłuścić, oprószyć 
mąką. Włożyć ciasto, posypać czereśniami. Piec ok. godziny w 
temp. 180°C. Ostudzić, posypać cukrem pudrem.

Botwinka na bogato
Czas przygotowania:30 minut

Ilość porcji: 5-6 osób
Stopień trudności: łatwe

Koszt przygotowania: tani
Składniki

1 pęczek botwiny
1 średni czerwony burak

1 korzeń pietruszki
2 marchewki 
około 5 ziemniaków 
200 g dobrego ka-
banosa 
2 kostki rosołowe 
pęczek natki pie-
truszki 
pieprz do smaku
2 ząbki czosnku 
1 łyżeczka cukru
sok z cytryny (jakieś 
2 łyżki) 
Przygotowanie
Buraczki (również te z botwiny), korzeń pietruszki, marchewkę, 
ziemniaki i kabanosy pokroić i zalać około 1,5 litra wody. Dodać 
kostkę rosołową i pieprz. Gotować do czasu, aż warzywa będą 
miękkie. Następnie dodać pocięte liście botwiny, pokrojony 
drobno czosnek, cukier, sok z cytryny i gotować jeszcze jakieś 15 
min. Można dodatkowo ugotować jajko na twardo. 

Krótkie nóżki, czyli skrzydełka miodowo-pikantne
Czas przygotowania:60 minut
Ilość porcji: 3-4 osób
Stopień trudności: łatwe
Koszt przygotowania: przystępne
Składniki:
skrzydełka z kurczaka, 1 kg
Miód, 3-4 łyżki
papryka ostra, szczypta,na oko
Papryka słodka, szczypta,na oko
olej, 4 łyżki
sól, pieprz, szczypta,na oko
czosnek, 4 lub 5 ząbków
bazylia lub inne przyprawy które lubisz
Przygotowanie
Skrzydełka umyć, podzielić na trzy części, dzieląc je w miejscach 
zgięć. Mniejsze końcówki wyrzucić.
Robimy marynatę: Wymieszać miód, olej, czosnek przeciśnięty 
przez praskę oraz przyprawy, aby miało dość gęstą konsystencję.
Skrzydełka wymieszać z marynatą, zostawić w lodówce na noc.
Piekarnik nastawić na 180-200’’, do żaroodpornego naczynia 
wrzucić skrzydełka i do piekarnika na 1 h, po pół godziny wycią-
gnąć i przemieszać je, z powrotem do piekarnika, pod koniec pie-
czenia otworzyć pokrywkę i ustawić piekarnik na górną grzałkę, po 
5 min przemieszać i tak jeszcze 2 razy, żeby ładnie się zrumieniły

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Naleśniki będą smaczniejsze, gdy do ciasta dodasz kieliszek 
rumu i otartą skórkę z cytryny
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Przewidywany program otwarcia Skansenu:
16.00 - spotkanie z mieszkańcami Łęczycy i 
Powiatu Łęczyckiego na placu koncertowym przed 
Skansenem; zwiedzanie Skansenu; prezentacja 
wiatraka, olejarni, kuźni, rękodzieła i sztuki ludowej 
oraz wnętrz mieszkalnych i gospodarskich łęczyckiej 
zagrody chłopskiej.
16.30-19.30 - koncert zespołów ludowych. 
Wystąpią: “Witaszewiacy”, “Łęczycka Kapela 
Ludowa”, “Świniczanki”, “Kapela Tadeusza Kubiaka z Leśmierza” i specjalny gość 
wieczoru - Jakub Pawlak, a także gawędziarze ludowi: Krystyna Cyprus ze Świnic 
Warckich, Jan Kopka z Chorek, Jerzy Sztoliński z Witoni oraz Marcin Mikołajczyk 
z Tumu. 19.30-20.30 - Widowisko “Noc Świętojańska” w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego “Łęczycanie” z Domu Kultury w Łęczycy oraz zespołu “Pod 
Gruszą” ze Starej Sobótki.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w 
Łęczycy, przy ul. Zachodniej 19 w 
okresie wakacji zaprasza wszystkie 
chętne dzieci od 5 do 13 r. życia do 
wzięcia udziału w ciekawych zajęciach.

W programie:
- przeglądy nowości książkowych
- konkursy

- zajęcia plastyczne
- pogadanki
- głośne czytanie
- oglądanie bajek i filmów
- gry i zabawy
- zabawy przy muzyce ze słodkim 
poczęstunkiem

Zajęcia odbywać się będą do 23 
sierpnia: - dwa razy w tygodniu we 
wtorki i piątki
w godz. 9.30 – 11.00

Wakacje w bibliotece
ŁĘCZYCA

Otwarcie Skansenu – 13 lipca



12 8 LIPCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny OGŁOSZENIE

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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Kierowcy uśmiechają się na 
widok znaku informującego 
o kontroli radarowej na ul. 
Belwederskiej. 
- To chyba jakiś żart – mówi 
pan Marek. - Przecież na 
tej ulicy nie da się rozwinąć 
szybkości, nawet jeśli ktoś 
by chciał. Uniemożliwiają 
to ogromne dziury, które 
są praktycznie na całym 
odcinku kontroli radarowej. 
Zamiast stawiać radary 
i znaki informujące o 
nierównościach, niech lepiej 
wezmą się do roboty. Ta 
droga już dawno powinna 
zostać naprawiona. 

(stop)

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Jak szybko 
można jechać 
po dziurach?

Odzyskany kradziony samochód i 
zatrzymanie dwóch paserów - to wy-
nik działań łęczyckich policjantów.

3 lipca kryminalni uzyskali infor-
mację, że w gminie Parzęczew na 
terenie prywatnej posesji przecho-
wywane są kradzione samochody. 
Weryfikując dane na miejscu w 
garażu zastali samochód osobowy 
marki VW Golf a przy nim dwóch 
mężczyzn, którzy demontowali auto. 
Okazało się, że vw został skradziony 
w nocy 1/2 lipca z Łodzi, a demon-
tujący go mężczyźni to znany z 
wcześniejszych konfliktów z prawem 
30 – latek z Łęczycy oraz o sześć lat 
młodszy kompan. Zatrzymani, zo-
stali dowiezieni do komendy, gdzie 
śledczy rozpoczęli przesłuchania. 
Starszy, w lutym bieżącego roku 
usłyszał zarzuty paserstwa. Wówczas 

dzięki natychmiastowej reakcji mun-
durowych na zgłoszenie o dziwnie 
zachowujących się osobach w rejonie 
garaży na jednej z ulic Łęczycy od-
zyskano znaczną liczbę elementów 
karoserii, wyposażenia wnętrz, 
podzespołów elektrycznych i mecha-
nicznych. Postępowanie nadal jest w 
toku ze względu na ogrom dowodów 
przeznaczonych do ekspertyzy. Tym 
większe było zdziwienie kiedy 3 lipca 
przy demontowanym samochodzie 
kryminalni zastali 30 – latka, który 
mimo toczącej się sprawy nie zaprze-
stał przestępczego procederu. 4 lipca 
obaj podejrzewani usłyszeli zarzuty 
paserstwa, za które grozi odpowie-
dzialność karna do 5 lat pozbawienia 
wolności. Sprawa jest rozwojowa, nie 
wykluczamy kolejnych zatrzymań.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Młody kierowca ciężarówki ja-
dącej z arbuzami z Tomaszowa 
Mazowieckiego do Elbląga zasnął 
nad kierownicą. Pojazd ściął znak 
drogowy, przejechał przez rów a na-
stępnie zatrzymał się na prywatnej 
działce. Kierowcy, na szczęście, nic 
się nie stało.

Do wypadku doszło nad ranem. 
Okolicznych mieszkańców ze snu 
wyrwał głośny huk. 

- Zerwałem się z łóżka. 
Nie wiedzieliśmy co 
się stało. Dopie-
ro po wyjściu 
z domu zo-
rientowali-
śmy się, że 

doszło do wypadku 
drogowego. Pierwszy 

raz coś takiego przeżyli-
śmy – mówi Jan Bartczak. 

Kierowca ciężarówki o wła-
snych siłach wyszedł z tira. Zadzwo-

nił po pomoc, do rodziny, ściągnął 
holownik. 

- Jestem zaskoczony tym wy-
padkiem, bo syn już parę lat jeździ 
ciężarówką. Dziękować Bogu, że 
nic mu się nie stało. Firma jest ubez-
pieczona, a więc odszkodowanie 

związane ze szkodą za zniszczone 
ogrodzenie na pewno zostanie wy-
płacone właścicielom posesji – mówi 
Marek Głogowski, ojciec kierowcy 
ciężarówki. 

Postawienie na koła tira trwało kilka 
godzin. Następne kilka godzin trzeba 
było poświęcić na przerzucanie towaru, 
czyli arbuzów, do sprawnej ciężarówki. 
Większość z nich udało się uratować. 
Dopiero wieczorem uprzątnięto miej-
sce przy krajowej „jedynce”. 

(stop)

Policjanci z Komendy Powiatowej 
w Łęczycy przedstawili czterem 
podejrzanym zarzuty posiadania 
narkotyków. Jeden z nich dodatkowo 
odpowie za uprawę konopi i udziela-
nie substancji psychotropowych. Gro-
zi im od 3 lat pozbawienia wolności 
za posiadanie, do 10 lat pozbawienia 
wolności za sprzedaż narkotyku, któ-
ra stała się stałym źródłem dochodu. 

29 czerwca na terenie gminy Wi-
tonia policjanci zwrócili uwagę na 
mężczyznę, który na widok mun-
durowych zaczął się podejrzanie 
nerwowo zachowywać. W trakcie 
legitymowania 20 – latek wyjął z 
kieszeni spodni jakiś przedmiot i pró-
bował niepostrzeżenie wyrzucić go za 
siebie. Takie zachowanie nie umknęło 
jednak czujnemu oku interweniu-
jących. Po przeprowadzeniu testu 
okazało się, że w folii aluminiowej za-
winięta była marihuana. Mężczyzna, 
został dowieziony do komendy gdzie 
śledczy rozpoczęli przesłuchanie. 
Analiza zebranego materiału pozwo-
liła przedstawić zarzuty posiadania 
substancji psychotropowych dwóm 
26 – latkom i o sześć lat młodszemu 
kompanowi. Zatrzymany 29 czerw-
ca 20 - latek usłyszał zarzut uprawy 
konopi, posiadania narkotyku oraz 
udzielenia substancji psychotropowej 
w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej. Sprawa trafiła do prokuratora, 
który podejmie decyzję o dalszym 
losie podejrzanych. 

Info: policja

Ostatnia droga ojca i jego synów

GM. GÓRA 
ŚW. MAŁGORZATY

W kolegiacie w Tumie odbyła się w sobotę uroczystość pogrzebowa 
ofiar tragicznego wypadku pod Łęczycą – 39-letniego ojca i jego 
dwóch synów: Pawła G. (12lat) i Rafała G. (10 lat), uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty. Na teren 
miejscowego cmentarza, oprócz rodziny, bliskich i koleżanek oraz 
kolegów zmarłych chłopców, przyszło wiele osób poruszonych 
dramatem rodziny. Na początku konduktu pogrzebowego niesiono 
duże serca zrobione z białych róż w środku których umieszczono 
zdjęcia chłopców. Wciąż trwa walka o życie matki Pawła i Rafała, 
która w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Zgierzu. Kilka dni 
temu, przed łęczyckim magistratem, zbierano dla niej krew.

Tekst i fot. (kb)

Tir skasował ogrodzenie 
i zatrzymał się w ogródku

Tir zatrzymał się na prywatnej posesji, wcześniej ścinając 
znak drogowy i rujnując ogrodzenie

Udało się 
uratować 
znaczną 
ilość 
arbuzów

Przeładunek 
trwał do 
wieczora

Zlikwidowali dziuplę Zatrzymali 
dilerów



14 8 LIPCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA

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, podstawowa 
znajomość marketingu, prawa o zamówie-
niach publicznych i ekonomiki przedsię-

biorstw
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, moż-
liwość dojazdu do pracy w godzinach 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, biegła  znajomość języka niemiec-

kiego 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 progra-
mów CAD/CAM, np. MASTERCAM 

SOLIDWORKS, biegła 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

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 samochodo-
wych, znajomość branży motoryzacyjnej, 

odpowiedzialność, samodzielność z 
umiejętnością szybkiego przyswajania 

wiedzy, min. 3 lata stażu pracy w zawodzie 
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, Doświadczenie 

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 zawodu, 

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

e-mail: sekretariat@miratrans.pl

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

Piekarz
Wykształcenie zawodowe w kierunku 
piekarza, umiejętność kształtowania i 

wypieku ciasta pszennego, mieszanego i 
półcukierniczego, doświadczenie zawodo-

we min. 3 lata
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak

Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 18 21

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze, prawo jazdy 

kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, doświad-
czenie zawodowe min 2 lata

Giełda Rolna ZOLA
Ludwik Ignaczak
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 160 803

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Monter powierzchni 

zmywalnych
Wykształcenie podstawowe, orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty pracy – zamknięte:
Szwaczka

Umiejętność szycia konfekcji damskiej, 
możliwość przyuczenia

Informacja pokój nr 1 lub 2

Blacharz-lakiernik
Doświadczenie w zawodzie blacharz-la-

kiernik
Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży:
Referent 

Wykształcenie średnie lub wyższe ekono-
miczne, 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

Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik produkcyjny
-biurowy

Osoba kształcąca się na uczelni wyższej, 
umiejętność pracy administracyjnej-biuro-
wej, znajomość obsługi skanera i kompu-
tera, dobra organizacja pracy, dyscyplina, 

uporządkowanie
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Chęć do pracy, komunikatywność

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Chęć do pracy

Informacja pokój nr 1 lub 2

Lakiernik
Doświadczenie na stanowisku lakiernik, 

mile widziany kurs lakiernictwa
Informacja pokój nr 1 lub 2

Księgowy
Wykształcenie średnie lub wyższe 

ekonomiczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedam zbiornik na mleko 330 
l. , tel.781-192-133

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

Sprzedam samochód Renault 
Laguna 2 Grandtour Dynamique 
1.9 dci xenon  sprawny, w ciągłej 
eksploatacji, zadbany boga-
te wyposażenie, -klimatronik 
dwustrefowy co ważne spraw-
ny w 100%-czujniki deszczu, 
cofania,parkowania-el./składane 
lusterka
kierownica reg. w kilku płasz-
czyznach, fotele kubełki-pełna 
regulacja położenia, czarne 
welur/półskóry, pełna elektryka 
szyb,tempomat,6-bieg,kseno-
ny oryginalne nie przeróbki ze 
spryskiwaczami , felgi 17 cali... 
z czujnikami ciśnienia w opo-
nach sprawne, przednia szyba 
atermiczna fiolet, itd.., możliwa 
zamiana na samochód typowo 
dostawczy doka dubel kabina ze 
skrzynią za dopłatą.  tel.
507-352-565

Sprzedam  samochód Peugeot 
206 CC Roland Garros  w bardzo 
dobrym stanie technicznym i wi-
zualnym , najbogatsza wersja 206 
CC., Rok produkcji: 2005, 93000 
km, Moc: 71,46 mi, Pojemność 
skokowa: 1600, tel.605-380-769

Oferuję felgi aluminiowe Ford o 
rozmiarze 14” i rozstawie śrub 
4x108, 5 1/2JX14H2. Felgi dzięki 
uniwersalnemu rozstawowi śrub 
4x108 mogą pasować do niektó-
rych modeli aut znanych marek np:
Audi
Citroen
Ford
Land Rover
Mazda
Peugeot
Saab
Volvo
Na felgach są opony firmy Con-
tinental oraz Maloya o rozmiarze 
185/55 R14
Grubość bieżnika na oponach to 
około 3mm wiec raczej na jeden 
sezon.
Możliwość dowozu w inne miej-
sce po ustaleniu kosztu trans-
portu.
Istnieje również możliwość wy-
syłki kurierem.
Posiadam także kilka kompletów 
opon o różnych rozmiarach, gdy-
by ktoś potrzebował wystarczy 
zapytać. tel.781-676-122

Sprzedam wieżę DIORA ze 
wzmacniaczem 2 x 40 W korekto-
rem, radiem oraz magnetofonem 
(lekko uszkodzony). Wraz z wieżą 

dwie piękne kolumny Tonsila 
marki ALTON o mocy 80 W jedna. 
Odbiór tylko osobisty. Tel.661-
885-430

Mam na sprzedaż komplet wypo-
czynkowy, w skład którego wcho-
dzi: kanapa z możliwością spania 
oraz dwa fotele. Stan oceniam na 
bardzo dobry, materac pomimo 
użytkowania jest w dobrym sta-
nie. tel.58-349-171

Posiadam na sprzedaż pięknego 
skutera moto-ventus skuter jest 
w stanie b. dobrym po kapital-
nym remoncie silnika, zostało 
wymienione:
- Zestaw 80 ccm 
- Pompka smarowania 
- łańcuszek rozrządu 
- Napinacz 
- Gaźnik i wiele innych 
Skuter ma ważny przegląd i oc w 
razie pytań proszę dzwonić po 15 
00 .tel.609-351-784

Sprzedam ursusa c-360 w bardzo 
dobrym stanie, wszystko sprawne, 
pali z kluczyka, kompletny obciąż-
niki zaczepy, silnik w dobrym sta-
nie mocny i dynamiczny, opłacony 
ważny przegląd, traktor bez wkła-
du finansowego,tel.887-282-067

Sprzedam radio samochodowe 
Sony Xplod CDX GT20,łatwe w 
obsłudze, dobra jakość dźwięku, 
100%sprawne, stan bardzo do-
bry, polecam. Możliwość wysyłki. 
tel.783-692-801

Sprzedam  Yamaha PSR 740 Sprzęt 
używany w domu w dobrym 
stanie. Wszystko działa tj. stacja 
dyskietek vokalizer ,wszystkie 
funkcje itp. Dodatkowo dodaję 
futerał + sporo dyskietek. Możliwa 
wysyłka kurierem. Za wysyłkę płaci 
kupujący. Mile widziany odbiór 
osobisty .W odpowiedzi na liczne 
pytania informuję ,że klawisze nie 
są wybite i powycierane Sprzęt 
nie był użytkowany na imprezach. 
Nie należy się jednak doszukiwać 
cech sprzętu nowego ,gdyż jest on 
używany. tel. 500-220-116

Proponuje Państwu zakup Lo-
kówki Clatronic, lokówki są całko-
wicie nowe nigdy nie używane.
Specyfikacja:
- 2 w 1 Lokówka i Loko-suszarka 
w jednym aparacie
- Szczypce lokówki chromowane
- Zdejmowana nasadka  
- Lampka kontrolna
- Doprowadzenie przewodu 
przez przegub obrotowy
- Ergonomicznie formowany 
uchwyt
- Zasilanie prądem: 230V, 50Hz, 
15W tel.781-676-122
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SPORT

Maciej Kiendzierski, zawod-
nik MKLA Łęczyca, bardzo 
dobrze radzi sobie po przejściu 
z kategorii juniora do kategorii 
młodzieżowca. Na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski 
[do lat 23] w Bydgoszczy zdobył 
srebrny medal w skoku wzwyż 
z wynikiem 212 cm.

Nie udało mu się jednak zreali-
zować głównego celu jakim było 
uzyskanie minimum kwalifika-
cyjnego na Mistrzostwa Europy, 
które wynosiło 218cm. 

- Rezultat ten był w zasięgu 
młodego zawodnika, jednak po-
ważna kontuzja jakiej doznał na 
Halowych Mistrzostwach Polski 
wytrąciła go z rytmu przygo-
towań do sezonu letniego, co 
było u niego główną przyczyną 
problemów z elementami tech-
niki – mówi trener Mirosław 
Andrysiak. Nie powiódł się 

niestety start drugiemu z re-
prezentantów MKLA, Markowi 

Symańskiemu. W biegu na 400 m 
p. płotki uzyskał swój najlepszy 
w tym sezonie rezultat [54.15 
sek. pierwsza klasa sportowa] co 
dało mu jedenaste miejsce, a na 
400 m z wynikiem 48.97sek. zajął 
czternastą pozycję.

Kolejną ważną imprezą sezonu 
będą Mistrzostwa Polski Juniorów, 
które odbędą się w Krakowie. 
Łęczycę reprezentować będzie 
dwóch płotkarzy. Kacper Urbański 
wystartuje w biegu na 110 metrów 
a Mateusz Lewandowski na 400 m. 
Poprawienie rekordu życiowego 
oraz ewentualny awans do finału 
będzie sukcesem każdego z na-
szych zawodników.

(and)

Górnik Łęczyca - Concordia Piotrków
Trybunalski 3-2 (1-1)

 
1-0 Ferszt (3 min.), 1-1 Staniszewski (33 min.), 2-1 Pacałowski (70 min.), 3-1 
Sobczak (78 min.), 3-2 Elemurem (81 min.)
Górnik: A. Żemigała - Michałowski, R. Żemigała, Pielesiak (17 min. Sob-
czak Bartosz (90 min. Kubiak), Maśliński, Ferszt, Laskowski, Karasiński, 
Góra, Pałczyński, Pacałowski; rezerwowi: Jarczyński, 
W 25 minucie Marcin Karasiński nie wykorzystał rzutu karnego.
Gornikleczyca.futbolowo.pl

Plac targowy w Piątku po raz kolej-
ny stał się areną wyścigów samocho-
dowych rozgrywanych przez Brac-
two Rajdowe w ramach cyklu 11 tur-
niejów samochodowych “Kibicuj Ro-
bertowi - jedź z nami na Rajd Polski”.  
Uczestnicy turnieju rywalizowali 
w 5 kategoriach zależnych od po-

jemności silnika. W Piątku po raz 
pierwszy reprezentowana była kate-
goria 1 - do 900 ccm, której uczestnicy 
ścigali się poczciwym fiatem 126p.  
Turniej w Piątku i puchar Wójta 
Gminy Piątek (sowę na kole) wygrał 
Maciej Michalski z Głowna.

Tekst i fot. UG 

Na boisku przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Łęczycy odbył 
się I turniej tenisa ziemnego dla 
dzieci z rocznika 2000 i młodsi. 
Organizatorami turnieju byli 
animatorzy orlika przy szko-
le. W turnieju uczestniczyło 8 
zawodników - uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łęczycy. 
Turniej przebiegał w rodzinnej i 
pełnej sportowego ducha walki 
atmosferze. Po emocjonujących 
pojedynkach przy słonecznej 
letniej pogodzie oraz dopingu 
rodzin zawodników klasyfikacja 
końcowa turnieju przedstawia 
się następująco: 

I miejsce – Brajan Ziółkowski
II miejsce – Hubert Sieradzki
III miejsce - Miłosz Dobierzewski  

 
Na zakończenie turnieju zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzca turnieju dodatkowo 
puchar. 

Leczyca.info.pl

Efektowne zakończenie 
sezonu

Rajdowcy na placu 
targowym

Turniej tenisa na orliku

Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Lekkiej Atletyce
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