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Tegoroczny spektakl Cyrku Korona pt. „KAMERA-AKCJA!” to kontynuacja 
prezentowania przez największy cyrk w Polsce programów tematycz-
nych. Tym razem słynny polski komik, Mr. Chap zaprezentuje się widzom 
w roli zwariowanego reżysera, który scala wszystkie prezentowane na 
scenie numery! Publiczność zgromadzona pod namiotem cyrkowym, 
poczuje się jak na planie filmowym, wcieli się w statystów, biorących ak-
tywny udział w przedstawieniu. Fantastyczna podróż clowna z kinowego 
ekranu w świat cyrku, pozwoli widzom przenieść się do fikcyjnej krainy, 
w której Charlie Chaplin potrafi świetnie żonglować, a trio akrobatyczne 
rezygnuje z trapezu na rzecz olbrzymiego żyrandola. Powrotem do 
lat 60’tych, czyli czasów Abby będzie pokaz koni arabskich i cobów w 
stylistyce typowej dla filmu „Mamma Mia”, nie można tego przegapić! 

Prawo takiej sy-
tuacji nie zabra-

nia, ale może ona rodzić pewne 
podejrzenia i wątpliwości natury 
etycznej. czy syn powinien liczyć 
głosy oddane na ojca? Problem 
pojawił się w topoli królewskiej.

Członkami komisji nie mogą 
być pełnomocnicy wyborczy, peł-
nomocnicy finansowi, mężowie 
zaufania, a także kandydaci bio-
rący udział w wyborach. Nie ma 
prawnych przeciwwskazań, żeby 
członkowie rodzin kandydatów 
brali udział w komisjach. Skoro 
ustawodawca tego nie zabrania, nie 
można mówić o łamaniu przepisów, 
nie każdemu jednak podoba się po-
mysł, aby syn liczył głosy oddawane 
na jego ojca. W okręgu wyborczym 
nr 1 w Topoli Królewskiej członkiem 
komisji wyborczej będzie syn jed-
nego z kandydatów do rady gminy 
Łęczyca.

- Każdy ma prawo do udziału w 
wyborach i ja nikomu go nie odbie-
ram, ale nauczono mnie, że człon-
kowie rodzin kandydatów nie 
powinni pracować w komisjach 
wyborczych. Poza przepisami pra-
wa jest jeszcze etyka i moralność. 
Nie rozumiem jak można było 
doprowadzić do takiej sytuacji, 
może ona rodzić wiele wątpliwo-
ści i niejasności – słyszymy od 
Grzegorza Góry, radnego gminy 
Łęczyca. - Jeżeli mamy mieć stan-
dardy europejskie, to uważam, że 
nie powinno dochodzić do takich 
sytuacji. Nie jest to godne zacho-
wanie osób, które na to pozwoliły. 
Wójt jako główny szef komitetu nie 
powinien wyrazić zgody na sytu-
ację, która może rodzić mieszane 
uczucia i spowodować podejrzenia 
o brak rzetelnego podliczenia 
głosów. 

(MR)

członek obwodo-
wej komisji wybor-

czej za dzień pracy otrzyma 
300 zł a przewodniczący nawet 
380 zł. to niezła stawka. 
O ponad 100% wzrosła wyso-
kość diety za pracę w komisjach 
podczas wyborów samorządo-
wych. Jest to zarobek zwolniony 
z podatku. 300 zł dla członka 
komisji to podwyżka ze 135 zł, 
przewodniczący otrzyma 380 
zł, wcześniej była to kwota o 
ponad połowę niższa. Diety 
pozostawały niezmienione od 
ośmiu lat. Teraz są zdecydowa-
nie wyższe.
- W Łęczycy zawsze było zain-
teresowanie udziałem w obwo-
dowych komisjach wyborczych 
i zawsze przeprowadzane było 
losowanie, ponieważ jest to 
możliwość do zarobienia pew-
nej sumy pieniędzy i chętnych 
nie brakowało, teraz dieta jest 
jeszcze bardziej atrakcyjna. W 
stałych komisjach wyborczych 
jest 9 członków a w odręb-
nych komisjach wyborczych 
7 (w Łęczycy są trzy odrębne 
komisje wyborcze zlokalizo-
wane w: ZOZ, ZOL, DPS). Jest 
to ustawowy skład, który daje 
łącznie liczbę 102 członków 
komisji – informuje Mirosława 
Łuczak,  kierowniczka referatu 
spraw obywatelskich. 
Jedna osoba może być człon-
kiem tylko jednej komisji wy-
borczej. I jedynie w gminie, w 
której wpisana jest do stałego 
rejestru wyborców i stale za-
mieszkuje na jej terenie. Poza 
tym warunki, jakie trzeba speł-
nić to: posiadać obywatelstwo 
polskie, najpóźniej w dniu wy-
borów mieć ukończone 18 lat, 
nie być pozbawionym praw 
publicznych i wyborczych i nie 
być ubezwłasnowolnionym. 

(Mr)

Jan budziński, peł-
nomocnik wyborczy 

krzysztofa lipińskiego, podczas 
ostatniej sesji w magistracie, wystą-
pił o przyznanie głosu kandydatowi 
na burmistrza łęczycy. Przewodni-
czący rady miasta, odmówił, wyja-
śniając, że sesja nie jest miejscem do 
prowadzenia kampanii wyborczej. 
Ponowiona prośba dotyczyła udzie-
lenia głosu krzysztofowi lipińskie-
mu - obywatelowi, na co zgodził się 
przewodniczący Paweł kulesza. 

Krzysztof Lipiński zaczął mówić 
o zbliżających się wyborach samo-
rządowych, jednak przewodniczący 
przerwał wypowiedź przypomi-
nając, że miały zostać poruszone 
sprawy osobiste, a nie wyborcze. 
Kandydat na burmistrza rozpoczął 
więc ponownie. 

- Ja nie chcę mówić o kampanii 

wyborczej. Chcę mówić o tym, że 
już za kilkanaście dni łęczycanie 
będą musieli dokonać wyboru - 
powiedział K. Lipiński, któremu w 
tym momencie ostatecznie odebra-
no możliwość wypowiedzi. 

Radny Krzysztof Urbański oznaj-
mił, że z posiadanych przez niego 
informacji wynika, że kandydat 
na burmistrza chciał powiedzieć, o 
zorganizowaniu przedwyborczej 
debaty na warunkach jakie ustali 
burmistrz Andrzej Olszewski. 

Choć czwartkowe spotkanie 
trudno nazwać uroczystym, prze-
wodniczący rady wręczył wszyst-
kim radnym podziękowania za 
czteroletnią pracę na rzecz miasta. 
Burmistrz podziękował przewodni-
czącemu Kuleszy, radnym i wszyst-
kim pracownikom urzędu miasta. 

tekst i fot. (MR)

zieleń Miejska zapew-
nia, że jest przygoto-

wana na mroźną i śnieżną zimę. 
- Mamy już zakupioną sól drogową 
oraz zmieszany piasek z solą. Zrobio-
ny został przegląd techniczny całego 
sprzętu używanego w okresie zi-
mowym a latem przeprowadziliśmy 
generalny remont urządzeń typu 
rozsiewacz soli – wylicza Adam 
Kujawa, dyrektor Zieleni Miejskiej. 
- Od 1 listopada pracownicy pełnią 
dyżury, które są wyznaczone do 
końca marca. Ustalony został także 
harmonogram odśnieżania ulic 
oraz ich kolejność. Planujemy też 
od nowego roku całkowicie przejąć 
obowiązki związane z utrzymaniem 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 703 
od parku miejskiego przez ulicę 
Belwederską, aleje Jana Pawła II 
oraz ulicę Kaliską do miejscowości 
Leszcze – informuje dyrektor ZM. 
- Porozumienie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich podpisane będzie na 
razie na okres jednego roku.

(Mr)

od kilku dni do za-
kładów wulkaniza-

cyjnych przyjeżdża o wiele wię-
cej kierowców niż dotychczas. 
Jesienne ochłodzenie sprawiło, 
że zmotoryzowani nie czekając 
na nadejście zimy i opady śnie-
gu zaczęli wymieniać opony 
letnie na zimowe.

- Codziennie mam mniej więcej 
u siebie około 10 aut – mówi Da-
riusz Krzywda, właściciel jednego 
z zakładów wulkanizacyjnych. 
- Można się spodziewać, że im 
będzie chłodniej, tym klientów 
będzie więcej. Ci bardziej zapobie-
gliwi przyjeżdżają wcześniej i nie 
czekają na zimę. Koszt wymiany 
kompletu opon na felgach sta-
lowych to 50 zł. Wymiana opon z 
felg aluminiowych kosztuje 60 zł. 

Szczególnie dużo kierowców zde-
cydowało się na wymianę opon 
na zimowe tuż przed Świętem 
Zmarłych. 

Piotr Jabłoński wymienił już 
w swoim aucie opony letnie na 
zimowe.

- Zawsze wcześniej wymieniamy 
opony, bo w rodzinie mamy cztery 
samochody. Lepiej zrobić to teraz, 
bo niedługo na pewno będą kolej-
ki do wulkanizatorów. 

tekst i fot. (stop)

UWAGA!!! 
Bilety dla Czytelników

trzy podwójne darmowe zaproszenia mamy dla naszych czy-
telników na występ artystów z cyrku korona, który 6 listopada 
zawita w ozorkowie, przy ul. konstytucji 3 Maja/tkacka o 
godz. 17. 
Wystarczy, że zainteresowani ofertą zadzwonią w godzinach 
od 12.00 do 13.00 w poniedziałek do naszej redakcji – tel. 24 
253 59 67.

Ojciec kandyduje, 
syn liczy głosy

gm. łęczyca

łęczyca

łęczyca

ozorków

łęczyca

cyrk korona
nowy spektakl sezonu 2014

“kamera - akcja”zM jest już gotowa 

Pierwsze przymrozki. 
Czas na zimówki

Podczas wyborów 
można zarobić

krzysztof lipiński, 
kandydat na 
burmistrza wraz z 
grupą sympatyków, 
przyszedł w 
czwartek na 
sesję. chciał 
zaproponować 
przedwyborczą 
debatę, odebrano 
mu głos. 

Krzysztof Lipiński (z prawej) na sesji miejskiej chciał porozmawiać  
o debacie wyborczej 

Obywatel 
Lipiński 
na sesji
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Narozniki od:  

939zł

Kuchnie od:  

499zł

.

łódzki okręg wędkarski nie uznaje 
decyzji nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia wędkarzy z leźnicy 
Wielkiej i nie akceptuje oddzielenia 
się od okręgu. 

Koła wędkarskie mają prawo wybo-
ru, do jakiego okręgu należą. Tak było 
również w tym przypadku. Decyzją 
podjętą jednogłośnie przez ponad 50 
członków, koło wędkarskie w Leźnicy 
Wielkiej zostało rozwiązane, członko-
wie zawiązali sekcję podlegającą pod 
koło łęczyckie.

- Zwołaliśmy nadzwyczajne walne 
zgromadzenie, ponieważ postanowi-
liśmy przyłączyć się do okręgu sieradz-
kiego. Będzie to dla nas zdecydowanie 
korzystniejsza przynależność, ponie-
waż okręg sieradzki dba o swoje koła, 

o wody, zapewnia opiekę ichtiologa, 
zarybianie zalewu oraz organizację 
imprez sportowych – wyjaśnia podjęcie 
decyzji Waldemar Szczeblewski, wi-
ceprezes sekcji wędkarskiej w Leźnicy 
Wielkiej. - Okręg łódzki nic dla nas 
nie zrobił przez wiele lat. O wszystko 
dbamy sami. Nie uznają naszej decyzji 
o rozwiązaniu koła, bo rocznie odpro-
wadzamy im składki w wysokości 
około 20 tys. zł. W ich obecnej sytuacji 
to dużo, bo coraz więcej kół przechodzi 
do innych okręgów. 

WĘDKARSKI 
KONFLIKT

Fantazyjne 
chleby 
W piekarniach można trafić na 
wypieki, które przyciągają uwagę. 
Na przykład chleby z różyczkami 
czy serduszkami. Prezentują się 
wspaniale, ale czy równie dobrze 
smakują jak wyglądają?
- Oczywiście – zapewnia sprzedaw-
czyni z piekarni w centrum Ozorko-
wa. - Cieszą się sporym wzięciem na 
przykład na wesela. To doskonały 
prezent dla nowożeńców. 

- Łódź nie uznaje naszego walnego 
zgromadzenia, ale decyzja została 
podjęta jednogłośnie, nikt się nie 
wstrzymał. Decyzja jest więc jak 
najbardziej zgodna z prawem. Konsul-
towałem to z prawnikami – zapewnia 
Jarosław Walczak, gospodarz sekcji. 
- Mamy wszystkie niezbędne doku-
menty i protokoły. Okręg łódzki musi 
w końcu zrozumieć, że nie jesteśmy 
już podległym mu kołem. Nie damy 
się zastraszyć kontrolami i próbami 
wprowadzenia zewnętrznego nad-
zoru.

Wędkarze z Leźnicy Wielkiej mają 
wsparcie m.in. Ryszarda Nowakow-
skiego, wójta Parzęczewa oraz całego 
okręgu sieradzkiego. 

- Decyzje podjęte na nadzwyczajnym 
walnym zgromadzeniu wędkarzy są 
nadrzędne. Jeżeli członkowie zdecy-
dowali o rozwiązaniu koła i decyzja 
ta została podjęta jednogłośnie, to 
nie ma najmniejszych podstaw, aby 
ją kwestionować. Wszystko zostało 
przeprowadzone zgodnie ze statutem 
i zgodnie z prawem – wyjaśnia Bożena 
Krawczyk, dyrektor sieradzkiego okrę-
gu wędkarskiego. 

tekst i fot. (MR)

Łódzka firma zainwestuje 
w gminie Daszyna

4,5 ha gruntów kupiła firma pro-
dukująca mrożonki warzywne i 
mięsne jako teren pod inwestycję 
– budowę zakładu produkcyjne-
go i chłodni. zatrudnienie otrzy-
ma około 50 osób a okoliczni 
rolnicy znajdą miejsce skupu dla 
swoich produktów. 

To niewątpliwy sukces władz gmi-
ny, że udało się ściągnąć do Daszyny 
poważnego inwestora, który zagwa-
rantuje miejsca pracy dla lokalnej 
społeczności. W połowie ubiegłego 
tygodnia podpisano akt notarialny 
dotyczący zakupu gruntów, w tym 
tygodniu odbędzie się narada w spra-
wie projektu budowlanego oraz wy-

stąpienie do zakładu energetycznego 
o przydział mocy. Właściciele łódzkiej 
firmy chcą uruchomić produkcję 
mrożonek poprzez wykorzystanie 
plonów ziemi okolicznych rolników. 
Na pierwszym miejscu z przeznacze-
niem do eksportu na rynki europej-
skie ma się znaleźć cebula, marchew 
oraz dynia. Zarówno inwestorom, 
jak i przedstawicielom gminy zależy 
na jak najszybszym zbudowaniu 
zakładu i uruchomieniu produkcji. W 
obliczu rosyjskiego embarga, plany 
inwestycyjne są ogromną szansą dla 
rolników, przede wszystkim z gminy 
Daszyna i powiatu łęczyckiego. 

(Mr)

W sklepach Boże Narodzenie
kalendarze adwentowe z miko-
łajem, bombonierki z motywem 
śnieżnej zabawy, czekolady, pier-
niczki czy nadziewane „bombki”, 
wszystko już z myślą o bożym 
narodzeniu. czy nie za wcześnie? 
W pamięci mamy przecież jeszcze 
Wszystkich Świętych. 

Święta to największa możliwość 
na wzbogacenie się niemalże w 
każdej branży, nic więc dziwnego, że 
sprzedawcy prześcigają się w ofero-
waniu gwiazdkowego towaru, co nie 
zawsze spotyka się ze zrozumieniem 
klientów. - Jeszcze jest na to zdecydo-
wanie za wcześnie. Święta tracą swój 
urok jeżeli dwa miesiące wcześniej 

jesteśmy atakowani wizerunkiem 
mikołaja - komentowali klienci skle-
pu przechodząc obok stoiska ze 
świątecznymi słodyczami. W Łęczycy 
można już też kupić świąteczne ozdo-
by. Pojawiają się pierwsze bombki 
choinkowe, łańcuchy czy lampki. Nie 
ma jednak jeszcze przedświąteczne-
go, zakupowego szaleństwa. 

(Mr)
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Zbigniew 
Marczak 
kandydat na Wójta Gminy Góra św. małgorzaty
Mam 45 lat, mieszkam w Mierczynie, 
gm. Góra św. Małgorzaty. 
Jestem rolnikiem, prowadzę własną 
działalność gospodarczą. W życiu kieru-
ję się tym, by zawsze pomagać i służyć 
radą innym.

Nie chcę obiecywać tego, czego nie 
będę w stanie zrobić. Powiem więc o 
tym, co uważam za najważniejsze i ko-
nieczne do zrealizowania. 
Przede wszystkim, należy doinwesto-
wać oświatę. Wykształceni mieszkańcy 
są przyszłością naszej gminy. Koniecz-
ne są remonty szkół, doposażenie w 
pomoce dydaktyczne oraz, co bardzo 
ważne, zapewnienie ciepłych posiłków 
wszystkim uczniom.
Chcę wprowadzić rzetelną pomoc dla 
osób słabszych i potrzebujących. Za-
jąć się kwestią opieki medycznej dla 
najmłodszych, stworzyć GOK, który 
stałby się centrum rozwoju lokalnej 
kultury i społeczności. Poza tym, mam 
w planach wykorzystanie budynków po 
byłych szkołach i adaptację ich na cele 
mieszkaniowe.
Muszę też dodać, że to, co drażni miesz-
kańców, to fatalny stan wszystkich remiz 
strażackich oraz dróg, które powinny 

być wizytówką i błyszczeć zadbanymi 
poboczami i wykoszonymi rowami. Jest 
to możliwe do zrealizowania i jestem 
zaskoczony, że wójt doprowadził do 
takiego stanu jaki obserwujemy. 

Wykonanie powyższych chciałbym 
zrealizować poprzez wykorzystanie 
środków unijnych. Nowa perspekty-
wa finansowa na lata 2014 – 2020 jest 
ogromną szansą dla samorządów i 
gospodarstw rolnych. Na terenie naszej 
gminy jestem prekursorem w pozyski-
waniu funduszy unijnych. Będę chciał 
wykorzystać jak najwięcej możliwości 
uzyskania unijnych pieniędzy dla gminy. 
Dzięki nim gmina Góra św. Małgorza-
ty może stać się gminą nowoczesną, 
rozwojową, zadbaną i wyposażoną w 
dobrą infrastrukturę. Niestety, obecna 
władza zaprzepaściła najlepsze lata 
pozyskiwania funduszy. Wiele unijnych 
działań i ofert już się nie powtórzy a 
można było na nich sporo zyskać. Je-
stem gwarantem tego, że gmina wyko-
rzysta każdą nadarzającą się możliwość, 
by zyskać na unijnym wsparciu.

Gwarantuję, iż Urząd Gminy czeka 
zmiana organizacyjna. Urząd musi być 

dostosowany do nowych zadań, w 
szczególności do pozyskiwania środ-
ków unijnych i świadczenia fachowej i 
bezpłatnej pomocy prawnej dla miesz-
kańców. 

Gmina ma duże możliwości. Najpierw 
należy jednak wprowadzić zmiany w 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Potencjalnym inwestorom trzeba 
stworzyć dobre warunki i zaoferować 
grunty pod inwestycje.

Wiem, że można zrobić dla gminy 
bardzo wiele i poprawić warunki życia 
mieszkańców. Uważam, że należy ko-
rzystać ze wszystkich nadarzających 
się okazji, które przyniosą pozytywne 
efekty. 
Ja jestem realistą i nie rzucam słów na 
wiatr.

16 listopada to Państwo zdecydujecie, 
kto zostanie wójtem. Zapraszam do 
udziału w wyborach

zbigniew Marczak
kandydat na Wójta 

gminy góra św. Małgorzaty
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Łęczyca na drodze 
donikąd

 Panie krzysztofie, skąd stwier-
dzenie, że łęczyca porusza się 
po drodze donikąd?

Po pierwsze, widać w naszym 
mieście duży marazm. Łęczyca 
stała się zapyziała, nie ma żadnych 
pozytywnych poczynań władz 
naszego miasta. Nie widzę też żad-
nych działań ważnych dla wielu sfer 
życia publicznego. Młodzież masowo 
opuszcza miasto, co prowadzi do wie-
lu negatywnych zjawisk społecznych. 
Poza tym, jeżeli już mówi się o Łęczy-
cy, to w kontekście afer (np. rodzina 
zastępcza molestująca dzieci) i nie są 
to powody do dumy czy chwały.

Nie każdy pamięta, że Łęczyca 
była pionierskim miastem w wielu 
ważnych aspektach. Przed ponad 
ośmioma laty jako pierwsze miasto 
w Polsce wypłacaliśmy becikowe. 
Wynikało to z konieczności poprawy 
sytuacji materialnej rodziców. Już 
wówczas widać było, że tendencje 
demograficzne są złe, że idą w niepo-
żądanym kierunku. Należało podjąć 
działania, które zminimalizowałyby 
skutki niżu demograficznego w na-
szym mieście tak, by nie odczuwać 
ich teraz.

Jako pionierzy wprowadziliśmy 
również w placówkach oświatowych 
podległych miastu przepis, by w 
klasach było maksymalnie 25 dzieci, 
potem wprowadzono go w całej 
Polsce. Teraz uważam, że powinno 
być 20 dzieci i gdy zostanę burmi-
strzem wprowadzę taką zmianę. 
Jeżeli w klasach jest 25 uczniów, to 
jedno dziecko siedzi samo w ławce. 
Jak mu wytłumaczyć, że tak musi 
być? Jest to mało pedagogiczne po-
dejście. Mniejsze grupy uczniów to 
większy komfort dla nauczyciela, 
więcej czasu poświęci on każdemu 

dziecku, zwiększy się jakość oświaty, 
utworzone będą dodatkowe miejsca 
pracy dla pedagogów.

 które z prowadzonych obecnie 
przez władze miasta działań nie 
spełniają Pańskich oczekiwać?

Na pewno działania mające na celu 
zwiększenie liczby miejsc pracy. W 
zasadzie, to starania o zmniejszenie 
bezrobocia w Łęczycy są w mojej 
ocenie równe zeru. Pracy w Łęczycy 
brakuje. Podstawowym celem jest 
więc stworzenie dodatkowych miejsc 
pracy dla mieszkańców.

Burmistrz nie może mieć dyle-
matu, czy poświęca się budowaniu 
rodzinnych firm, czy aktywnie 
działa dla rozwoju miasta, którego 
jest włodarzem. Należy zapewnić 
łęczycanom możliwość zarabiania 
pieniędzy i utrzymania swoich ro-
dzin. Jeśli mamy zahamować emi-
grację młodych ludzi, to dajmy im 
pracę i stwórzmy miasto przyjazne 
rodzinie. Burmistrz, żeby to osią-
gnąć musi długo i ciężko pracować 
nie przez kilka godzin dziennie, ale 
przez cały czas.

 Jak można to zrobić? Pozyskanie 
inwestorów nie jest łatwe.

Za mojej kadencji powstała w Łę-
czycy Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Była to największa inwestycja w 
naszym mieście do tej pory. Pozy-
skanie inwestorów, przekonanie ich, 
że prowadzenie biznesu w tym a nie 
innym miejscu będzie dla nich najko-
rzystniejsze, stworzenie korzystnych 
warunków współpracy rzeczywiście 
nie jest łatwe. Nie jest natomiast nie-
możliwe. Gdy powstała strefa, jako 
burmistrz sprowadziłem na tereny 

strefy trzy firmy, które są do dzisiaj i 
dobrze prosperują. Niestety, obecnie 
dalej są tylko trzy firmy, podczas 
gdy możliwości są dużo większe. W 
obliczu obecnego poziomu bezrobo-
cia priorytetem jest przygotowanie 
atrakcyjnej oferty dla inwestorów, 
poświęcenie im czasu oraz sprowa-
dzenie do Łęczycy. Rozwijające się 
firmy wzbogacą budżet miasta, ale też 
samych mieszkańców, którzy będą 
mieli pracę. Rozwijające się miasto 
poprawia swój wizerunek i staje się 
o wiele ciekawszym miejscem.

 Jest Pan więc zdania, że łęczyca 
się nie rozwija?

Rozwój Łęczycy to tylko miniona 
wizja obecnych władz miasta, która 
w dwóch poprzednich kadencjach 
z hasłem „Dynamiczny rozwój” na 
plakatach wyborczych próbowała 
przekonać do siebie łęczycan. Hasło, z 
którym burmistrz startował w dwóch 
poprzednich kampaniach stoi niejako 
w opozycji do czynów, nie przekłada 
się na działania z ostatnich 8 lat. W 
mieście nie było i nie ma żadnych 
inwestycji.

 Wydaje się jednak, że miasto 
prowadzi wiele działań, np. 
remonty dróg i chodników, bu-
dowa pomieszczeń socjalnych. 
czy nie są to ważne poczynania?

Jak najbardziej tak, ale to nie są 
inwestycje. Usłyszałem ostatnio od 
jednego z mieszkańców, że zapew-
nienie równych chodników i dróg 
oraz atrakcyjnego wyglądu miasta 
to obowiązek gospodarza. To, o 
czym mówimy to zwykłe działania 
doraźne, które każdy burmistrz 
musi podejmować. Inwestycje mają 

w przyszłości przynieść miastu 
rezultaty i pociągnąć za sobą dłu-
gofalowe efekty. Dziś największym 
towarem deficytowym w Łęczycy 
jest praca. Powinny więc zostać 
podjęte inwestycje, które zapewnią 
łęczycanom miejsca pracy. Podobno 
rozpoczynając dwie kadencje, bur-
mistrz miał szuflady pełne projektów 
do zrealizowania. Gdzie te realizacje? 
Sposób zarządzania miastem jest dla 
mnie niezrozumiały. Tak jak niektóre 
podjęte decyzje.

Jakie decyzje ma Pan na myśli?

Jest ich wiele. Chociażby plan bu-
dowy ronda na ulicy Kaliskiej. Ono 
niczego nie zmieni, wręcz przeciwnie. 
Rondo spowolni ruch w mieście, nie 
rozwiąże problemu wzmożonej czę-
stotliwości przejazdu dużych pojaz-
dów, nie zwiększy bezpieczeństwa 
mieszkańców. Jest to szkodliwe i 
głupie działanie. Jedynym rozwią-
zaniem jest budowa obwodnicy, 
która została obiecana 4 lata temu. 
W mojej ocenie jest to jedyne roz-
wiązanie, które spowoduje, że 
zmasowany ruch kołowy zostanie 
wyprowadzony z miasta. Strefa 
ekonomiczna też musi mieć do-
godny i sprawny dojazd. Wspomnę 
jeszcze o wysypisku komunalnym 
w Borku, które zamknął obecny 
burmistrz. W perspektywie stwo-
rzy to ogromne problemy. Budowa 
nowego wysypiska śmieci będzie 
wręcz niemożliwa ze względów spo-
łecznych. Zaraz zaczęłyby się protesty 
mieszkańców, co wcale mnie nie dzi-
wi. Łęczyca miała własne wysypisko. 
Wystarczyło wprowadzić segregację 
śmieci i kilka nowych rozwiązań. 
Lada moment trzeba będzie szukać 
wysypisk, które przyjmą odpady, 

co przełoży się oczywiście na koszty 
ponoszone przez mieszkańców w 
postaci opłat za wywóz nieczystości.

 Jaki jest Pański stosunek do 
straży miejskiej w łęczycy? Jak 
powinna ona funkcjonować?

Straż miejska jest bardzo potrzeb-
na, ale nie do wystawiania manda-
tów. Nie mam tutaj na myśli tylko fo-
toradaru. Jeżeli zostanę burmistrzem, 
to strażnicy będą się zajmować tym, 
do czego zostali powołani, czyli będą 
pomagać mieszkańcom, dbać o po-
rządek i bezpieczeństwo. Nie będzie 
fotoradaru, mandat zostanie wysta-
wiony w ostateczności a samochód 
służbowy przeznaczę do sprzedaży. 
Łęczyca nie jest dużym miastem a 
strażnicy muszą być widoczni.

Jak ocenia Pan łęczycki sport?

Przez ostatnie 8 lat nie przybyło 
żadnej sali gimnastycznej, hali spor-
towej, nie ma centrum rekreacyjnego 
wokół zalewu, nie ma basenu. Sły-
szeliśmy obietnice, które nie zostały 
zrealizowane. Wydatki na wsparcie 
sportu w mieście są stopniowo re-
dukowane, obecnie jest to tylko 150 
tys. zł. Takiego mistrza jak Robert 
Urbanek nie można wychować przez 
3, 4 - lata, on trenował od szkoły 
podstawowej. Medalista Mistrzostw 
Europy jest wymieniany jako wy-
chowanek innego klubu, co nie jest 
prawdą, ale Łęczyca nie wypłacała 
mu stypendium więc osiąga sukcesy 
dla innego miasta.

Epoka lodowcowa, która zapano-
wała w Łęczycy musi się skończyć.

Rozmawiała: 
Małgorzata Robaszkiewicz 

Krzysztof Lipiński kandydat na 
Burmistrza Łęczycy mówi o stagnacji, 
niespełnionych obietnicach  
i niewykorzystanych szansach.



6 3 LISTOPADA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny wywiad z bUrmiStrzem ŁĘczycy

 Panie burmistrzu, w ubiegłym 
tygodniu odbyło się pierwsze 
spotkanie z Mieszkańcami kilku 
okręgów. co może Pan o nim 
powiedzieć?

- W każdy wtorek spotykam się z 
mieszkańcami, ale dopiero podczas 
takich gorących spotkań przedwy-
borczych dowiaduję się najwięcej. 
Być może jest tak, że w obecności 
innych osób łatwiej jest mówić 
wprost o swoich problemach.  Są 
to często uwagi dotyczące pracy 
służb miejskich, niewystarczających 
działań w zakresie bieżącego utrzy-
mania zieleni, zniszczonych koszy, 
ławek, potrzeby remontu konkret-
nej drogi osiedlowej. Wśród tych 
tematów są jednak te szczególnie 
ważne, jakimi są brak miejsc pracy 
i niewystarczająca liczba mieszkań. 
Kiedy  opowiadałem o wykonanych 
i planowanych inwestycjach miej-
skich jeden z mieszkańców  zadał 
mi pytanie dlaczego przez osiem lat 
nie wybudowałem nowego zakładu 
pracy w Łęczycy. Inny z obecnych 
w emocjonalnym wystąpieniu 
zarzucił mi, że od listopada 2013r. 
oczekuje na mieszkanie komunal-
ne, którego do chwili obecnej nie 
otrzymał. 

 czy znalazł Pan na te pytania 
odpowiedzi?

- Na niektóre pytania nie ma pro-
stych odpowiedzi. Trudno wyjaśnić 
mieszkańcom szukającym pracy, że 
budowa nowego zakładu pracy nie 
leży w naszej gestii. Samorząd to 
szkoły, przedszkola, urzędy, admi-
nistracja i ewentualnie spółki zaj-
mujące się zadaniami użyteczności 
publicznej. Jest to tzw. budżetówka 
i każdy przerost administracji 
w tych jednostkach  to koszty w 
budżecie miasta. Od czasu objęcia 
przeze mnie funkcji burmistrza 
starałem się raczej racjonalizować 
te koszty i ograniczać je po to, aby 
zmniejszyć zadłużenie naszego 

miasta. Zrównoważony budżet, 
bez deficytu to szansa na zdobycie 
większego dofinansowania ze 
środków unijnych. My możemy 
tylko pomagać istniejącym firmom 
poprzez tworzenie dogodnych 
warunków dla ich rozwoju.  Prze-
budowujemy drogi, inwestujemy 
w oświetlenie i minimalizujemy 
obciążenia podatkowe. Nie bez 
znaczenia dla dalszego rozwoju 
Łęczycy jest fakt, że miasto jest 
terytorialnie ograniczone. Dlatego 
oprócz rozwijających się i inwe-
stujących na „łęczyckiej strefie 
ekonomicznej”  firm dużą szansą 
dla Łęczycy  jest wspólny z powia-
tem i gminą Łęczyca projekt pn. 
„Centrum owocowo-warzywne 
Polski centralnej”.  Projekt ma być 
zrealizowany przy współudziale 
środków unijnych. To inwestycja 
w infrastrukturę i uzbrojenie tere-
nów Gminy Łęczyca. Jeśli jednak 
powstanie tam nowy zakład, to  
zatrudnienie w nim znajdą także 
mieszkańcy Łęczycy. Trzeba mieć 
również to  na względzie, że po-
prawa sytuacji ekonomicznej w 
całej Europie zmniejsza stopień 
ryzyka dla nowych inwestycji w 
Polsce, a tym samym w Łęczycy. 
Także projekt zagospodarowania 
zalewów miejskich jako centrum 
rekreacyjno-sportowego jest in-
westycją w nowe miejsca pracy. 
Podczas wielu rozmów z Prezesem 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej  słyszałem, że inwestorzy 
zwracają szczególną uwagę na 
odpowiednią bazę kulturalno-roz-
rywkową i gastronomiczną. Dlatego 
uważam, że projekt ten jest również 
szansą dla rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości. Mówiłem o tym na 
pierwszym spotkaniu z wyborcami 
i będę ich do tego przekonywał na 
kolejnych spotkaniach.  

 W jaki sposób zamierza Pan 
rozwiązać problem niewy-
starczającej liczby mieszkań w 
łęczycy? 

- Chcę podkreślić, że od począt-
ku pełnienia funkcji burmistrza 
zająłem się tym problemem. Jed-
nakże rządy  mojego poprzedni-
ka doprowadziły Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego na 
skraj upadku. Dlatego już w 2007r.  
Rada Miejska dopłaciła do tej 
Spółki prawie 120 tysięcy złotych. 
W 2008 roku prawie 79 tysięcy 
złotych i ostatecznie w 2009 r. 34 
tysiące złotych. Tylko dzięki temu 
mogliśmy ubiegać się o kredyt 
na budowę bloku mieszkalnego 
w ramach TBS. Inwestycja ta 
została zakończona i oddano do 
użytku 28 mieszkań przy ul. M. 
Konopnickiej. Przygotowaliśmy 
również teren pod kolejny blok 
mieszkalny, ale kredyty w Banku 
Gospodarstwa Krajowego zostały 
wstrzymane w związku z kry-
zysem ekonomicznym. Dlatego 
podjęliśmy się budowy mieszkań 
socjalnych przy ul. Wrzosowej. 
Obecnie kończymy dwa kolejne 
budynki. Chcę również przypo-
mnieć, że za mojego poprzednika 
funkcjonowała płatna Komi-
sja Mieszkaniowa, która została 
przez nas zlikwidowana. Obecnie 
członkowie tej komisji działają 
bezpłatnie i weryfikują wnioski 
mieszkańców o przydział lokali 
wg kryteriów ustalonych przez 
Radę Miasta. Z mojej informacji 
wynika, że na mieszkania ocze-
kuje obecnie ponad 100 rodzin. 
W tej grupie są zarówno osoby 
uprawnione na podstawie wyro-
ku sądu do lokalu socjalnego, jak 
i osoby ubiegające się o poprawę 
warunków mieszkaniowych oraz 
bezdomni. Lista tych osób powstała 
w wyniku wniosków składanych na 
przestrzeni kilku lat. Dlatego tylko 
wyjątkowe okoliczności  mogą uza-
sadnić otrzymanie lokalu poza ko-
lejnością. Tymczasem mieszkaniec 
obecny na spotkaniu odrzucił naszą 
propozycję wynajmu lokalu, gdyż 
nie spełniał on jego oczekiwań. 
Informację tą można oczywiście 

sprawdzić i potwierdzić, gdyby 
zainteresowany tego nie pamiętał. 
Chcę w tym miejscu podkreślić, 
że zasób mieszkaniowy, którym 
dysponuje Miasto Łęczyca to lokale 
o podstawowym standardzie, któ-
rych koszty utrzymania nie mogą 
być zbyt wysokie i przekraczać 
możliwości finansowych najemców.

 Panie burmistrzu, w trakcie 
prowadzonej kampanii poja-
wiły się krytyczne głosy co do 
zagospodarowania zalewów 
miejskich. niektórzy uważa-
ją, że inwestycja ta będzie 
utrudnieniem dla wędkarzy. 
Podobno obciążył ich Pan też 
znaczącymi podatkami. 

- Dziękuję Pani za to pytanie. Sam 
przeczytałem, że podobno Miasto 
obciążyło wędkarzy podatkiem w 
wysokości 47 tysięcy złotych. Jest 
to nieprawda. Proszę, aby chociaż 
jeden wędkarz z zarządu koła 
PZW w Łęczycy potwierdził ten 
fakt. Ja natomiast twierdzę, że w 
2014 roku oraz podczas całej mojej 
kadencji  Polski Związek Wędkarski 
nie zapłacił do kasy miejskiej ani 
jednej złotówki podatku od nieru-
chomości, czy też podatku rolnego. 
Ja odpowiadam za swoje słowa i 
dalszy komentarz w tej sprawie 
uważam za zbędny. Jeżeli natomiast 
ktokolwiek twierdzi, że zagospo-
darowanie zalewów miejskich jest 
niekorzystne dla wędkarzy, to mija 
się z prawdą. Duże centrum rekre-
acyjno-sportowe planowane jest bo-
wiem przy południowym akwenie 

wodnym i „hałdzie”, natomiast in-
westycja wokół akwenu północnego 
ma na celu uporządkowanie terenu, 
poprawę bezpieczeństwa i budowę 
małej architektury. Bez wątpienia 
podejmowane przez nas działania 
tylko uatrakcyjnią ten teren i z 
pewnością nie będą przeszkodą dla 
wędkarzy. To tereny Miasta, więc 
muszą spełniać miejskie kryteria w 
zakresie estetyki i bezpieczeństwa.

 dlaczego właśnie teraz nagła-
śnia Pan swoje dokonania?

- Wiele osób zarzucało mi brak 
odpowiedniej „pompy“ i nagło-
śnienia po pomyślnym zakończeniu 
poszczególnych prac. Przyznaję, że 
nie przykładałem do tego większej 
wagi uważając, że wyremontowana 
ulica, wybudowane boisko, czy bu-
dynek są aż nadto wymowne. Nie 
doceniłem niestety ideologicznej 
siły przecinanej wstęgi, czy choćby 
drobnej uroczystości, która wień-
czy dzieło. Okazuje się, że wiele 
zmian w naszym mieście zostało 
właściwie zauważonych dopiero 
po publikacjach w materiałach 
wyborczych. Okres wyborczy 
rządzi się swoimi prawami, i jeżeli 
kiedykolwiek ma przyjść czas na 
takie podsumowania, to właśnie 
teraz. Nie umiem tworzyć własnych 
sukcesów z niczego, na potrzeby 
chwili, choć znam takich, którzy 
to potrafią. Pokazuję to, co istnieje 
naprawdę i co każdy może zobaczyć 
na własne oczy.

 Panie burmistrzu, podobno 
niektóre wystąpienia miesz-
kańców były bardzo emocjo-
nalne? Jak Pan to odbiera?

- Jestem burmistrzem od 8 lat i 
nie wszystkie sprawy udało nam się 
pomyślnie zakończyć. Mieszkańcy 
mają prawo do krytyki urzędującej 
władzy i podejmowanych przez 
nią decyzji nawet wtedy, gdy są to 
opinie krzywdzące. Każdego kry-
tycznego głosu słucham z wielką 
uwagą, ale mam również świado-
mość, że mimo najlepszych chęci nie 
rozwiążę wszystkich problemów 
mieszkańców. Wielokrotnie wynika 
to z obiektywnych, niezależnych 
od mojej woli przyczyn. Takim 
przykładem jest chociażby budowa 
przez samorząd nowego zakładu 
pracy.

Zapraszam wszystkich na kolejne 
spotkanie w dniu 3 listopada w 
Szkole Podstawowej nr 4 o godzinie 
18:00.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Małgorzata 

Robaszkiewicz 

Jest duża szansa na nOwe mieJsca 
pracy – mówi Andrzej Olszewski 
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rada Miasta łęczyca
Tomasz Pijewski, Andrzej Malinowski, Paweł Kulesza, Waldemar Miksa,

Kazimierz Stoliński, Maciej Morozgalski, Włodzimierz Sroczyński, Karol Zieliński, Antoni Brygier, Piotr Duchnowski, 
Elżbieta Wencel, Jolanta Marciniak, Lidia Keller, Alina Libiszewska, Jolanta Podsiadłowicz

Powiat – gmina łęczyca
Andrzej Krzysztof Wdowiak, Krzysztof Mordzak, Janusz Otto

Barbara Antosiak, Marta Niciak-Bryś, Marzena Gmerek

Powiat – gmina grabów, Świnice Warckie
Dominik Opas, Mariusz Jagielski, Janusz Jagodziński
Joanna Ludwiczak, Anna Jędrzejczak, Izabela Lasota

Powiat – gmina Piątek, Witonia, daszyna, góra Św. Małgorzaty
Lech Dopadlik, Robert Karolak, Tomasz Brygier, Dariusz Kaczmarek, 

Wojciech Kowalkiewicz,
Małgorzata Kucharczyk, Joanna Rożek, Anna Urbanek-Grochala, Sylwia 

Więckowska, Renata Lepalczyk

Powiat – Miasto łęczyca
Paweł Czarnecki, Krzysztof Dębski, Anna Mroczkowska, Ryszard Ziarkowski, Sławomir Biniewicz, 

Wanda Lepczak, Joanna Sawer-Szewczyk, Krystyna Pawlak, Anna Wiśniewska, Bogumiła Wójtowicz
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 110: Kto milczy, zezwala.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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Jasiu chwali się koledze:  
- Moja mama to jeździ jak piorun.  
- Tak szybko?  
- Nie, tak często wali w drzewa. 

   * * *
* Policjant zatrzymuje ciężarówkę: 
- Po raz kolejny panu mówię, że gubi 
pan towar. 
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam, że jest goło-
ledź, a ja jeżdżę piaskarką. 

* * *
* Do lekarza przychodzi nastolatek i drżącym głosem 
zaczyna: 
- Panie doktorze, mój przyjaciel przespał się z panienką i 
teraz boi się, że zaraził się jakąś chorobą weneryczną... 
- To niech pan ściągnie spodnie - mówi lekarz - i pokaże 
mi tego przyjaciela. 

* * *
* Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, patrzy jak 
artysta wiernie kopiuje widok i mówi:  
- Cholera, ile to się człowiek musi namęczyć, jak nie ma 
aparatu. 

 * * *
* Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żona otwiera 
okno i mówi do kochanka: 
- Skacz! 
- Coś ty, przecież to trzynaste piętro! 
- Skacz, nie czas na przesądy.. 

* * *
* Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i mówi do 
swojego chłopaka: 
- W ogóle nie da się jeździć po tym mieście! Skręcam w 
lewo - drzewo, zawracam - drzewo, wszędzie drzewo. 
Naciskam hamulec, próbuję cofnąć, odwracam się - 
drzewo... 
- Spokojnie kochanie, to tylko choinka zapachowa. 

* * *
* Przychodzi mężczyzna do restauracji i pyta się kelnera: 
- Mam 20 zł co pan poleca? 
A kelner na to: 
- Inną restaurację. 

zupa marchwiowo - pomarańczowa 
z imbirem
składniki:
• 100 g ryżu basmati
• 700 g marchwi
• 400 ml bulionu warzywnego
• 200 ml soku pomarańczowego
• 2 cm imbiru 
• 1 łyżka oliwy
• szczypta gałki muszkatołowej
• szczypta cynamonu
• sól, cukier, biały pieprz do smaku
etapy przygotowania: Ryż ugotować 
według przepisu na opakowaniu. Marchew 
obrać, pokroić na grube plastry, skropić lek-
ko oliwą i piec w piekarniku nagrzanym do 
180°C przez 
30 minut. Po 
upieczeniu 
m a r c h e w 
p r z e ł o ż y ć 
do garnka, 
dodać starty 
na drobnej 
tarce imbir i 
wlać sok po-

marańczowy. Zmiksować blenderem na 
krem. Dodać bulion i przyprawy do smaku, 
gotować jeszcze 10 min. na wolnym ogniu. 
Podawać z ugotowanym ryżem. 

grillowa-
na pierś 
kurczaka w 
miodowej 
marynacie
składniki:
• pierś kur-
czaka poje-
dyncza - 2 
szt.
• olej rzepakowy lub słonecznikowy - 4 łyżki
• miód płynny - 2 łyżeczki
• sok z cytryny - 2 łyżki
• natka pietruszki - do posypania
• sól i pieprz - do smak
etapy przygotowania: Piersi umyć, osuszyć. 
Wymieszać olej, miód, sok z cytryny, pół 
łyżeczki soli i dwie szczypty pieprzu. Po-
smarować mięso marynatą, włożyć do miski, 
przykryć. Wstawić do lodówki na 30 minut. 
Osączyć mięso z marynaty, grillować sma-

rując od czasu do czasu resztką marynaty 
lub samym olejem. Posiekać natkę. Gotowe 
mięso posypać posiekaną natką.
Sekret udanego mięsa z grilla tkwi w ma-
rynacie.

dyniowy sernik
składniki:
Spód:
• 150 g ciasteczek Oreo (bez kremu)
• 120 g roztopionego masła
Masa:
• 500 g twarogu
• 2 szklanki musu z pieczonej dyni
• 4 łyżki mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka cynamonu
• 20 ml miodu
• 50 g cukru
• 3 jajka
Krem: (opcjonalnie)
• 200 ml kremówki 36%
• 100 g ciasteczek Oreo (bez kremu)
• czarny barwnik spożywczy 
etapy przygotowania: Zaczynamy od przy-
gotowania spodu ciasta. Rozdrobnione blen-
derem ciastka mieszamy razem z roztopionym 

masłem. Wszystko wylewamy na tortownicę 
posmarowaną tłuszczem (średnica 20 cm). 
Zapiekamy w piekarniku przez 8 minut w 170 
stopniach. Następnie studzimy. Następnie 
przyrządzamy masę serową. Mikserem ucier-
amy twaróg i dodajemy do niego mąkę, cukier, 
miód, cynamon i mus z dyni. Na sam koniec 
wbijamy kolejno jajka. Kiedy będziemy pewni, że 
wszystko się dobrze połączyło, masę wylewamy 
do tortownicy. Pieczemy przez 15 minut w 170 
stopniach. Następnie zmniejszamy temperaturę 
do 135 stopni i pozostawiamy masę na 90 minut. 
Możemy przygotować także krem. Zaczynamy 
od zmiksowania Oreo w blenderze. Do sztywno 
ubitej kremówki dodajemy szczyptę czarnego 
barwnika oraz rozdrobnione Oreo. Wszystko 
łączymy za pomocą łyżki i pozostawiamy w 
lodówce na 30 
minut. Nas-
tępnie prze-
kładamy krem 
do rękawa 
cukierniczego 
i możemy de-
korować nasz 
sernik.
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tłuMnie odWiedzaliŚMy 
cMentarze. na grobacH 
zaPłonęło tysiące 
zniczy. zatrzyMaliŚMy 
się na cHWilę, aby 
PoMyŚleć o PrzeMiJaniu, 
PoWsPoMinać naszycH 
bliskicH zMarłycH.

kwiatów przy cmentarzu 
nie brakowało

Wszystkich Świętych 
– dzień zadumy

Pamiętaliśmy o bliskich, 
którzy odeszli

dzieci pomagały rodzicom

groby 
poległych 
żołnierzy

łęczycanie uczestniczyli w mszy 
świętej na cmentarzu

rodziny 
przy 

grobach

tysiące zniczy 
rozświetliło 
cmentarz
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ogłoszenie

ozorków

inForMacJa
o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.

Wójt gminy ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jed-
nolity: DZ. U. z 2014 roku poz. 518), sporządzono i podano do publicznej 
wiadomści wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Solca Mała 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres kolejnych 3 lat w drodze 
bezprzetargowej. Wykaz wywieszony został na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronie internetowej 
www.ug-ozorkow.pl w dnia od 28.10.2014 r. do 18.11.2014 r.

do redakcji dzwoni 
coraz więcej miesz-

kańców krytykujących nieczytelne 
– ich zdaniem – rozliczenia za zużycie 
wody. W ubiegłym tygodniu w tej 
sprawie spotkaliśmy się z lokatorami 
budynku przy ul. kościelnej oraz 
kamienicy przy ul. stypułkowskiego. 

Anna Pisera uważa, że pracownicy 
OPK naliczają należności za wodę „na 
oko”. 

- Nie może być inaczej, bo główny 
wodomierz jest zatopiony i w żaden 

sposób nie da się odczytać wskazań 
urządzenia. Rozmawiałam już o tym 
w przedsiębiorstwie komunalnym, 
ale zostałam zlekceważona – słyszymy. 

Nieruchomość przy ul. Kościelnej, 
w której mieszka pani Anna, ma 
jeden wspólny wodomierz razem z 
sąsiednim budynkiem. Hydrant jest 
na podwórku.

- Nie ma naszej zgody na takie 
załatwianie sprawy. Lokatorzy chcą 
wiedzieć za jakie faktycznie zużycie 
wody płacą. Nie trzeba być specjalistą, 

- PYTAJĄ 
LOKATORZY 
KOMUNALNYCH 
DOMÓW

aby domyślić się, że rozliczenia są  nie-
precyzyjne. Najgorsze jest poczucie, że 
jesteśmy nabijani w butelkę – dodaje 
A. Pisera.

Problem z rozliczeniami za wodę jest 
już od dawna także w kamienicy przy 
ul. Stypułkowskiego. 

- Zwróciliśmy się do OPK z wnio-
skiem o wyjaśnienie przyczyny roz-
bieżności pomiędzy odczytami wo-
domierzy lokalowych a odczytem 
wodomierza głównego. Ubytki wody 
są olbrzymie. Nie zgadzamy się na to, 
aby obciążać nas dodatkowymi koszta-
mi za powstałe niedobory wody w od-
czycie wodomierza głównego – mówi 
Joanna Walewska – Gryzio. 

- Dodatkowo płacimy prawie 100 
zł na kwartał za wodę, której nie zu-
żyliśmy. Po co są w ogóle założone te 
wodomierze, skoro są aż takie rozbież-
ności – pyta Zbigniew Adamczewski. 

Na zdjęciu Joanna Walewska – Gryzio i Zbigniew Adamczewski

Anna Pisera pokazuje zatopiony wodomierz 

- Uważam, że ubytki są spowodowane 
nieszczelnościami w przesyle wody a 
OPK nie chce się do tego przyznać. 

Oto komentarz OPK dotyczący 
sprawy z Kościelnej.

„Informujemy, że pani Anna Pisera 
jak do tej pory nie zgłaszała żadnych 
uwag do systemu rozliczania zużycia 
wody. Do dnia dzisiejszego rozliczenie 
odbywa się na podstawie Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. OPK 
informuje, że na wniosek mieszkańców 
może przeprowadzić analizę możli-
wości wykonania indywidualnego 
opomiarowania lokatorów (koszt wo-
domierzy w lokalach leży po stronie 
najemców)”.

Czekamy również na komentarz 
magistratu. 

(stop)

ILE ZA WODĘ? 
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mieszkają w lesie 

gm. ozorków katarzyna i 
Henryk bar-

tosikowie przygotowują się 
do kolejnej zimy, którą za-
mierzają przetrwać w małym 
szałasie postawionym w lesie 
pomiędzy łęczycą a ozorko-
wem. Wciąż wierzą, że warto 
żyć. niestety, nie mają za co. 
stracili dom i prace. czy zda-
rzy się cud, który sprawi, że 
małżonkowie wreszcie wyjdą 
na prostą?

Niewiele ponad 100 złotych – 
za tyle para teoretycznie musi 
wyżyć. Skromny zasiłek z ośrod-
ka pomocy przyznawany jest na 
cały miesiąc. 

- Nie da się przeżyć za takie 
pieniądze. Dlatego zbieramy 
puszki, przeszukujemy śmie-
ci w poszukiwaniu odzieży i 
żywności. Jakby nie dość było 
tych wszystkich nieszczęść, 
to kilka dni temu chuligani 

przyszli rano do lasu i skopali 
mojego męża. Jest w tej chwili 
w szpitalu, ma uszkodzone 
żebra i złamaną rękę  - mówi 
ze łzami w oczach Katarzy-
na Bartosik.   - Nigdy bym 
nie pomyślała, że będziemy 
mieszkać w lesie.

Szałas już na pierwszy rzut 
oka sprawia przygnębiające 
wrażenie. Dziwne, że wytrzymał 
już prawie 4 lata. Do ocieplenia 
posłużyły kołdry, dach jest z 
plandeki. 

- Ubiegłoroczna zima była 
łagodna, mamy nadzieję, że w 
tym roku będzie podobnie. W 
razie większych mrozów mamy 
butle gazowe – słyszymy.

Pani Katarzyna twierdzi, że 
wielokrotnie szukała pomocy, 
chociażby u wójta gminy Ozor-
ków. 

- Wójt, gdy opowiedziałam mu 
w jakich warunkach mieszkamy, 

odparł jedynie, że niestety nie 
dysponuje lokalami zastępczymi.

- To skandal  - kwituje Zbi-
gniew Marczak, który pomaga 
bezdomnym. - Wójt powinien 
poruszyć niebo i ziemię, aby 
znalazł się jakiś lokal dla tych 
ludzi. Przecież nie może być tak, 
aby w XXI wieku mieszkańcy 

zostali pozostawieni sami sobie 
i żyli w lesie. 

Władysław Sobolewski, wójt 
gm. Ozorków, zapewnia, że nie 
lekceważy problemu.

- Nie było jeszcze u mnie pani 
Katarzyny, ale wiem o tej spra-
wie od znajomego. Próbowałem 
nawet pojechać do tych ludzi do 

lasu, ale nie mogłem tam trafić. 
Proszę mi uwierzyć, że nie zo-
stawię tak tego. Porozmawiam z 
kierownikiem ośrodka pomocy 
o zwiększeniu zasiłku celowego. 
Zastanowimy się również nad 
tym, czy jest możliwość przekaza-
nia małżeństwu jakiegoś lokalu. 

tekst i fot. (stop)
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W tej sprawie za-
dzwonił do nas 

czytelnik, który twierdzi, że je-
den z mieszkańców od lat jaw-
nie kradnie prąd. - nic nie robi 
sobie z policji, ani miejscowych 
władz. Podłączył przewody do 
słupa energetycznego, widać 
to z daleka. Jak tak można – 
usłyszeliśmy.

O mieszkańcu podejrzewanym 
o kradzież prądu rozmawialiśmy 
w centrum miejscowości. Pan Z. 
(nazwisko do wiadomości redak-
cji) jest znany w Parzęczewie. 

- Macie dobre informacje. Fak-
tycznie, od dawna kradnie prąd. 
Każdy się tu dziwi, że jest to 
możliwe i nikt nie interweniuje – 
mówi jeden z mieszkańców. 

Jedziemy na miejsce. Skrom-
ny domek na obrzeżach. Kable 
wprost ze słupa energetyczne-

W dniu 25 października 2014 
r. 25 par z gminy Parzęczew 
świętowało 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. uroczystość 
odbyła się w Forum inicjatyw 
twórczych w Parzęczewie. W 
uroczystości oprócz Jubila-
tów i ich rodzin wzięli udział: 
artur dunin Poseł na sejm rP, 
ilona rafalska radna sejmiku 
Województwa łódzkiego, ry-
szard nowakowski Wójt gminy 

Parzęczew, Jolanta Żłobińska 
sekretarz gminy Parzęczew, 
Władysław krawczyk Przewod-
niczący rady gminy w Parzę-
czewie. dekoracji Medalami za 
długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, które przyznaje Prezy-
dent rP dokonał Wójt gminy 
Parzęczew. Pozostali zaprosze-
ni goście składając gratulacje 
wręczyli Jubilatom kwiaty i 
drobne upominki.

Małżeństwa świętujące złote 
gody to:
Stanisława i Józef andrzejczak
Krystyna i Wincenty chylińscy
Jadwiga i Tadeusz cybulscy
Irena i Stanisław Florczak
Zofia i Stanisław grabarczyk
Stefania i Wiktor Jóźwiak
Józefa i Feliks kamińscy
Mieczysława i Wawrzyniec  
kołodziejczyk
Janina i Feliks krysztofiak

Barbara i Tadeusz Malinowscy
Teresa i Stanisław Michalik
Jadwiga i Kazimierz Mikołajczyk
Marianna i Stanisław Molenda
Halina i Zygmunt rogala
Stanisława i Józef romańscy
Jadwiga i Henryk romaniak
Wanda i Mieczysław rozpara
Alina i Czesław sadok
Bronisława i Kazimiera sadowscy
Teresa i Wincenty stasiak
Jadwiga i Zdzisław steglińscy

Kazimiera i Zdzisław szczerbiccy
Sabina i Konstanty talara
Teresa i Franciszek Walczak
Janina i Roman Wojcieszak

część artystyczną uroczystości 
przygotowało Forum inicjatyw 
twórczych. Wystąpił zespół 
Piosenki biesiadnej ze Śniatowej 
wraz z kapelą Parzęczewiacy 
oraz wnuczka jednych z jubila-
tów zuzanna kawecka.

Złote Gody w gminie Parzęczew 

Donos na mieszkańca

Parzęczew

go podłączone są do instalacji 
na dachu budynku. Właściciel 
poses j i  t wierdzi  jednak,  że 
prądu w domu nie ma.

- To nic nie znaczy, że prze-
wody są połączone ze słupem 
energetycznym – przekonuje 
Józef Z. - W domu nie mam na-
wet skrzynki z bezpiecznikami. 
Ludzie są podli, ja nie kradnę 
prądu. 

Dziwne jest jednak to, że lo-
dówka – którą nieopatrznie otwo-

rzył w naszej obecności kolega 
pana Z. - była w środku zimna.

- W domu jest zimno, to i w 
lodówce też – usłyszeliśmy od 
właściciela, który chwilę później 
nie był już rozmowny i wyprosił 
dziennikarza z domu. 

(stop)

Józef Z. 
przekonuje, 
że nie kradnie 
prądu
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komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

komitet Wyborczy 
Prawa i Sprawiedliwości 

Zbigniew 
Marczak 

Zbigniew 
Marczak 

kandydat do Rady Powiatu Łęczyckiego

kandydat do Rady Powiatu Łęczyckiego

Nr 12

Nr 12

lista nr 3

lista nr 3

co chciałbym zmienić?
-  Zredukować zatrudnienie i koszty funkcjonowania 

urzędu
-  Zwiększyć możliwości pozyskiwania funduszy 

unijnych
-  Zadbać o budowę i remonty dróg oraz właściwe 

ich utrzymywanie
-  Zatroszczyć się o należyte wsparcie i doinwesto-

wanie oświaty
-  Usprawnić zarządzanie szpitalem i odejść od po-

mysłów jego prywatyzacji

spójrzmy, do czego rządząca ekipa starosty 
zdziarskiego - Psl, lewica i ludzie z kWW an-
drzeja olszewskiego, czyli w większości lekarze 
i sekretarze urzędów gmin, doprowadzili:
-  Fatalny stan dróg powiatowych. Jeżeli już zrobią 

drogę, to zapominają o budowie poboczy. To 
zwykłe nieróbstwo, które stanowi zagrożenie dla 

uczestników ruchu. W sytuacji, gdy brakuje pie-
niędzy na łatanie dziur w drogach, starostwo robi 
sobie granitowe schody do budynku za 120 tys. zł 
(budynek nie jest własnością starostwa)

- Niedbałe odśnieżanie dróg zimą
-  Przerost zatrudnienia w Starostwie i podległych 

jednostkach (jest wielu zbędnych pracowników, 
którzy pobierają pieniądze, ale pracę dla „swoich” 
trzeba było znaleźć)

-  W obecnej kadencji władze powiatu postawiły 
sobie za cel sprywatyzowanie łęczyckiego szpita-
la i sprzedaż przychodni po tzw. starym szpitalu. 
Zdecydowana postawa senatora PiS, Przemysława 
Błaszczyka i ludzi zaangażowanych doprowadziła, 
że były zbierane podpisy przeciwko temu pomysło-
wi. Rządząca ekipa lekarzy i sekretarzy na czele ze 
Starostą musiała odpuścić. Ekipa ta nie potrafiła zre-
formować zarządzania szpitalem, co w konsekwencji 
doprowadziło i prowadzi do jego zadłużania. Nie 

każdy (nawet dobry lekarz) jest dobrym menedżerem  
do zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Niestety, 
nie zauważa tego Rada Powiatu, która w większości 
składa się z lekarzy. Brak właściwego nadzoru nad 
podległym szpitalem doprowadził do sytuacji, że 
ludzie oczekują w niekończących się kolejkach do 
specjalistów a lekarze w godzinach swojej pracy w 
szpitalu wykorzystują sprzęt ZOZ - u do prowadzenia 
prywatnej praktyki lekarskiej. 

- Niedoinwestowana oświata podlegająca Starostwu
- Próby manipulowania rządzącej ekipy przy two-
rzeniu okręgów wyborczych. 

16 listopada to Państwo zdecydujecie, kto zo-
stanie radnym. 

Zapraszam do udziału w wyborach i oddania swo-
jego głosu na kandydata do Rady Powiatu Łęczyc-
kiego.

Mam 45 lat, mieszkam w Mierczynie, gm. góra św. Małgorzaty.
Jestem rolnikiem, prowadzę własną działalność gospodarczą. W życiu kieruję się tym, 

by zawsze pomagać i służyć radą innym. kandyduję do rady Powiatu łęczyckiego, 
ponieważ chciałbym walczyć z patologiami w starostwie Powiatowym w łęczycy. 

Jako rolnik i mieszkaniec wsi najlepiej dostrzegam 
problemy i potrzeby lokalnej społeczności. 
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MATERIAŁ POCHODZI I JEST FINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

KANDYDACI DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Przemysław Kapka. 32 lata. Urodził się w 
Głownie, mieszka w Popówku Włościańskim. Ma żonę 
Monikę i synka Stasia.  Posiada wyższe wykształcenie, 
ukończył Studia Magisterskie w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  kierunek 
Ogrodnictwo,  oraz Studia Podyplomowe na tej samej 
uczelni , kierunek Administracja i Finanse Publiczne. Pracuje 
w Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, Oddział Terenowy 
w Łodzi jako Główny Specjalista w Sekcji Kontroli 
Technicznej. Prowadzi gospodarstwo sadownicze.

Bohdan Cezary Dzierżek

1.  W partnerskim działaniu dla zrównoważonego rozwoju 
Regionu Łódzkiego
2.  Człowiek jest najważniejszy

Elżbieta Kacprzak
Mieszka w miejscowości Suchodoły. Ma 59 lat i od 30 lat 
prowadzi gospodarstwo rolne. Posiada wykształcenie 
zawodowo-rolnicze. Od 6 kadencji pełni funkcję sołtysa 
sołectwa Suchodoły, a od 2006 r. jest Prezesem Gminnego 
Stronnictwa PSL.

Aleksandra Kozanecka Mieszkanka powiatu 
łęczyckiego. Absolwentka  Uniwersytetu Łódzkiego, Life 
Coaching College we Wrocławiu, Studium Edukacji 
Ekologicznej we Wrocławiu - Psychologia Przestrzeni. 
Prowadzi własną działalność. Niezrzeszona. Wartości, 
którymi kieruje się w zyciu to uczciwość, rzetelność, 
szacunek dla drugiego człowieka.

Tadeusz Gajda
rolnik przedsiębiorca
prezes OSP Skaratki
gmina Domaniewice

Ewa Wielec, mieszkanka Łęczycy,posiada 
wykształcenie wyższe adm. - prawne. Obecnie, od 2008 r., 
pełni funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 
Łęczycy.
Przez 15 lat była Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy     
w Łęczycy, a wcześniej Sekretarzem Urzędu Miejskiego          
w Łęczycy. Od wielu lat jest społecznym kuratorem oraz 
ławnikiem sądowym.

Paweł Bejda pochodzi z Łowicza, absolwent L.O. 
im. J. Chełmońskiego. Po studiach wrócił do Łowicza, gdzie 
zdobywał doświadczenie zawodowe w biznesie                              
i instytucjach publicznych. W latach 2002-2006 był 
wiceburmistrzem Łowicza, a od 2006 roku sprawował 
mandat radnego powiatowego, aż do powołania na 
stanowisko wicewojewody. 
W działalności publicznej zawsze działał dla dobra regionu    
i jego mieszkańców, w myśl motta: „lokalne znaczy lepsze!”

Andrzej Górczyński od 11 lat jest Prezesem Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego i działa na rzecz rolników 
z ponad 165 tysięcy gospodarstw rolnych.
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji
Budżetu i Finansów oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego.
Przewodniczący Rady Fundacji Pomagającej Dzieciom              
z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”.
Prowadzi gospodarstwo rolne położone w powiecie 
kutnowskim i łowickim.
Druh Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dariusz  Szpakowski Od lat współpracuję            
z rolnikami województwa łódzkiego. Znam ich problemy. 
Jako radny Sejmiku chciałbym je rozwiązywać. Pracuję          
w Gminnej Spółdzielni  „S.Ch.” w Ozorkowie i działam w LGD 
„Polcentrum” w Strykowie. Wspieram oddolne inicjatywy        
i pomagam ludziom osiągać ich cele. Doświadczenia, które 
zdobyłem w spółdzielczości i programie LEADER chcę 
wykorzystać działając na rzecz województwa łódzkiego.

Justyna Magdalena Jasińska Rolnik. 
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 
Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBM. Prowadzi 
gospodarstwo rolne w powiecie kutnowskim. Mężatka, 
dwóch synów. Członek ZW PSL w Łodzi, Wice Prezes ZP PSL 
w Kutnie. Działacz w Federacji Branżowych Związków 
Producentów Rolnych. Czynnie uczestniczy w organizacji 
kolonii letnich i zimowych dla dzieci. Dewiza życiowa, to 
dążenie do poprawy jakości życia, opłacalności i zdrowej 
żywności. 

Pozycja nr 1

Pozycja nr 2

Pozycja nr 3

Pozycja nr 4

Pozycja nr 5

Pozycja nr 6

Pozycja nr 7

Pozycja nr 8

Pozycja nr 9

Pozycja nr 10

Lista nr 1

W dniu 08 października 2014 roku 
odbyło się uroczyste otwarcie centrum 
sportowego w siedlcu. 

Niespełna kilka dni po zakończeniu 
uroczystości otwarcia w mediach pojawiła 
się informacja, iż obiekt mógł powstać nie-
zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 
bez pozwolenia na budowę a jedynie na 
podstawie zgłoszenia oraz na nieodrolnio-
nych gruntach.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz 
innych osób korzystających z obiektu jak 
również możliwe konsekwencje prawne 
wykonania inwestycji budowlanej nie-
odpowiadającej wymogom litery prawa 
zostałem poproszony o zapoznanie się 
ze sprawą. Odbyłem rozmowę z Powia-
towym Inspektorem Budowlanym w 
Łęczycy. Do chwili obecnej nie złożyłem 
jakiegokolwiek wniosku  o sprawdzenie 
zgodności wykonania inwestycji z za-
kresem prac wskazanych w zgłoszeniu 
budowlanym.

Tymczasem, Wójt Gminy Łęczyca Pan 
Andrzej Wdowiak publicznie, za pomocą 
środków masowej komunikacji  informuje 
Społeczeństwo, iż  chcę zamknąć boisko 
przy szkole w Siedlcu, zlikwidować szkołę, 
zarzucam, że Gmina będzie płaciła karę za 
brak odrolnienia gruntów pod boisko.

W swoich działaniach zawsze kieruję się 
dobrem społecznym, co tym bardziej spra-
wia że działania podjęte przez Pana Wójta 
Gminy Łęczyca przeciwko mojej osobie 
odbieram jako szczególnie krzywdzące, 
poniżające.    

W tym miejscu pragnę zapewnić, iż nigdy 
nie składałem oświadczeń tej treści a 
kolejne wystąpienia i publikacje Pana 
andrzeja Wdowiaka stanowią pomówie-
nia mojej osoby. Uważam, że została  na 
szwank wystawiona moja reputacja co zmu-
siło mnie do złożenia w Sądzie prywatnego 
aktu oskarżenia przeciwko Panu Andrzejowi 
Wdowiakowi, w którym zarzucam mu do-
puszczenie się zniesławienia.

Żywię głęboką nadzieję, iż tym samym 
Pan Andrzej Wdowiak prowadząc swoją 
kampanię wyborczą zaprzestanie rozpo-
wszechniania, odwoływania się do 
nieprawdziwych informacji, 
godzących w dobre imię, re-
putację innych polityków.   

senator rP,
Przemysław błaszczyk 

Oświadczenie Senatora przemysława 
Błaszczyka do mieszkańców 
Gminy Łęczyca dotyczące Centrum 
Sportowego w Siedlcu

Art. sponsorowany

reklama
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1. Profesjonalnego i demokratycznego zarządzania miastem z aktywnym udziałem mieszkańców.
2. Opracowania nowej strategii i utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta z zachowaniem 
    jego dziedzictwa kulturowego oraz uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i inwestorów.

Powołanie profesjonalnego zespołu do spraw pozyskiwania środków unijnych w oparciu o osoby przygotowane 3. 
    i kompetentne, których wynagrodzenie będzie adekwatne do pozyskanych środków.

Utworzenie Punktu Informacji Obywatelskiej mającego na celu pomoc prawną mieszkańcom.4. 
Usprawnienie systemu pomocy społecznej, większe otwarcie na osoby potrzebujące ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 5. 

    rodzin, rodzina podstawową komórką życia społecznego, opieka i pomoc gwarantem rozwoju miasta.
Stworzenie wieloletniego programu działań inwestycyjnych z uwzględnieniem projektów strategicznych 6. 

    dla funkcjonowania i rozwoju miasta w oparciu o realne i rozsądne gospodarowanie finansami miejskimi.
Rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych z uwzględnieniem potrzeb i rozwiązań drogowych, 7. 

    rozbudowy i modernizacji obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz likwidacja barier 
    architektonicznych miasta.

Stworzenie programu: „Łęczyca Miastem Młodych” aktywizacja młodzieży poprzez stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, jako głos 8. 
   Młodzieży wyrażający ich potrzeby i wizję rozwoju miasta. ,,Jak zatrzymać Młodzież”?  - pytanie na które musimy znaleźć odpowiedź. 

Wprowadzenie budżetu  obywatelskiego, realny wpływ mieszkańców na wydatki miasta - ,,nasze wydatki, wspólne decyzje”.9. 
Stworzenie programu służącego reaktywacji łęczyckiego sportu i rekreacji, sukcesy sportowców promocją miasta, aktywność 10. 

    fizyczna sposobem na zdrowy rozwój dzieci i młodzieży. 
Dążenie do wyrównania szans dzieci i młodzieży naszego miasta poprzez dodatkowe programy edukacyjne, projekty i działania 11. 

    mające na celu jak najlepsze ich przygotowanie do startu w dorosłe życie, szkoła miejscem kreowania prawidłowych postaw 
    obywatelskich w poszanowaniu historii, kultury i tradycji naszej Ojczyzny.

Region rolno-warzywny siłą napędową rozwoju miasta, wykorzystanie naturalnych zasobów powiatu łęczyckiego.12. 
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta.13. 
Miasto przyjazne seniorom, stworzenie programu miejskiej polityki senioralnej, aktywizacja osób starszych, jesień życia 14. 

    okresem dla ciebie.
Wsparcie polityki rodzinnej, karta dużej rodziny, przedszkole dla każdego dziecka.15. 
Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i usługodawców, każda funkcjonująca i nowopowstała rodzinna firma atutem miasta.16. 

Wspólnie z Radą Miasta podejmiemy 

działania zmierzające do: 

senator rP Przemysław błaszczyk 
zaprasza mieszkańców gminy łęczyca na spotkania pod hasłem 

„słucHaMy MieszkaŃcÓW, zMieniaMy gMinę łeczyca”, 
które odbędą się:

08.11.2014r.
• Leźnica Mała sala OSP, godz. 15.00 
• Topola Królewska sala OSP, godz. 18.00

09.11.2014r.
• Lubień sala OSP, godz. 14.00
• Siedlec sala OSP, godz. 17.00 

Spotkania dotyczą omówienia aktualnej sytuacji w Gminie Łęczyca i wysłuchania mieszkańców. 
czas na zMiany 

reklama

reklama

reklama
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iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Największa krowa świata Rekordowa dynia Hot-dog za kilkaset zł

Farmer z doliny Napa, wyhodował najcięższą jak dotąd 
dynię w Ameryce Północnej. Gdy zważono ją 13 paździer-
nika w ramach zbliżających się obchodów Festiwalu Dyni, 
wskazówka zatrzymała się na 933 kg. Poprzedni północ-
noamerykański dyniowy rekord ustanowiono zaledwie 
w zeszłym roku. Wtedy warzywo również pochodziło z 
doliny Napa.
Dynia ma polecieć do Nowego Jorku. Razem z dwoma 
innymi okazami będzie wystawiana w tamtejszym ogro-
dzie botanicznym. Zgodnie z danymi opublikowanymi na 
witrynie Great Pumpkin Commonwealth, ogólnoświatowy 
rekord wagi dyni został ustanowiony w tym roku przez 
hodowcę ze Szwajcarii i jego 952-kg egzemplarz.

Pewna łaciata mieszkanka gospodarstwa Orangeville 
pod Chicago została niedawno rekordzistką Guinnessa. 
Powodem przyznania certyfikatu był niecodzienny wzrost 
zwierzęcia. Krowa imieniem Blossom jest bowiem średnio 
o18 centymetrów wyższa od pozostałych przedstawicielek 
tego gatunku. Blossom mierzy 195 centymetrów od po-
ziomu ziemi do najwyższego punktu na szczycie łopatek. 
Wysokość została potwierdzona przez weterynarza, który 
podczas dokonywania pomiaru musiał wejść na drabinę. 
Pani Hanson weszła w posiadanie Blossom, gdy krowa 
miała zaledwie 8 tygodni. 

M a  3 0  c m 
długości i jest 
przyrządzony 
z  or ygina l-
nej niemiec-
kiej kiełbasy 
Bratwurst z 
d o d a t k i e m 
wędzonego 
sera, cebulek 
grillowanych 
na maśle ja-
pońską tech-
niką Teriyaki, 
l ec zn ic z ych 
g r z y b k ó w 
Maitake (uży-
wanych w Azji 
od wieków, 
aby zacho -
wać młodość 
i zdrowie), wo-
łowiny z Wagyū (z najdroższej na świecie rasy krów 
hodowanych prawie wyłącznie w Japonii, niedaleko 
miasta Kobe. Cena za 1 kg steku to około 150 euro), 
pasztetu strasburskiego ze stłuszczonych wątróbek 
kaczych i gęsich oraz majonezu japońskiego i czarnych 
trufli. Wszystko serwowane jest w maślanej francuskiej 
bułce broiche. Cena prawie 600 zł.

Walka o ogień

na plecach pana

znani w karykaturzePani i pan 
marchewkabędzie zabawa


