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Z nożem 
do moPS!

podpalił 
mieszkanie

i poszedł 
spać na 
ławkę

W Ozorkowie 
mieszkańcy 
pytają o dotacje.
Czy zasady się 
zmieniły?

Lokatorzy 
waLczą 

z pLuskwami

Proboszcz żegna 
się z Poddębicami

Łęczyca w barwach jesieni

oskarża pck

str. 12

Jakie zmiany w MPZ?

str. 10

Kolej wygrała 
w sądzie.

Czy miasto zapłaci?

W Łęczycy lokator
str. 3

         Chwile grozy przeżyli 
pracownicy ośrodka 
pomocy społecznej 
w Ozorkowie. Jeden z 
podopiecznych przyszedł 
do placówki z nożem. 
Mówił, że poleje się krew...
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Łęczyca

Gm. Grabów

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Trzy zastępy strażaków gasiły pożar przy ulicy Lotniczej. Paliły 
się gałęzie składowane na miejskiej działce za ogrodzeniem 

jednego z zakładów działających w łęczyckiej podstrefie ekonomicznej. 
Ogień rozprzestrzenił się na powierzchni około 100mkw. 

(zz)

Brak rozkładów jaz-
dy na przystankach 

autobusowych to nie lada 
problem dla pasażerów. Na 
jednym z przystanków przy 
ulicy Kaliskiej próżno szukać 
informacji o godzinach odjaz-
dów autobusów. Jak się oka-
zuje, kwestia, kto ma rozkłady 
zawieszać, nie dla wszystkich 
jest oczywista.

Na problem zwrócił uwagę 
mieszkaniec próbujący skorzy-
stać z przejazdu autobusu na 
trasie Łęczyca – Poddębice przez 
Świnice Warckie.

- Jestem tak zdenerwowany, że 
postanowiłem poprosić o pomoc 
media. Jak to jest możliwe, że nie 
ma w ogóle informacji na temat 
kursowania autobusów? Jak 
pasażer ma skorzystać z usługi 
przewozowej, skoro nie wie o któ-
rej godzinie kursuje autobus? Czy 
przedsiębiorstwom nie zależy na 
kliencie? - pyta podróżny.

Pytamy o rozkłady jazdy w 
PKS w Łęczycy.

- Potwierdzam, my jako spółka 
rzeczywiście nie zawieszamy 
rozkładów jazdy naszych auto-
busów czy busów. My jedynie je 
dostarczamy do administratora 

63-letni Zygmunt 
Sędziak tuż przed 

emeryturą stracił pracę. Praco-
dawca nie podpisał z nim kolejnej 
umowy. Mężczyzna jest załamany 
brakiem zatrudnienia i środków 
do życia.

- Po 10 latach ciężkiej pracy w 
Gminnej Spółce Wodnej w Gra-
bowie zostałem potraktowany jak 
niepotrzebny przedmiot. Na moje 
miejsce prezes przyjął innego, 
młodszego pracownika. Czy to jest 
moja wina, że po tylu latach fizycz-
nej pracy w trudnych warunkach, 
na otwartym powietrzu czasami 
w deszczu, czasami w zimnie 
czy upale pogorszył się mój stan 
zdrowia? - pyta pan Zygmunt. - W 
czerwcu skończyła mi się umowa o 
pracę, bo mimo, że jestem pracow-
nikiem spółki wodnej od 10 lat, nie 
miałem zatrudnienia na stałe. Przez 
cały lipiec intensywnie się leczyłem, 
odbyłem też rehabilitację. Zgodnie z 
ustaleniem między mną a prezesem 
Florianem Anzelmem, na początku 
sierpnia, po zakończeniu leczenia 
miałem wrócić do pracy. Niestety, 
pracodawca zmienił zdanie z powo-
du, jak to określił, że za dużo cho-
ruję. I tak w wieku 63 lat, tuż przed 
emeryturą zostałem bez środków 
do życia i dachu nad głową, bo mój 
dom wymaga kapitalnego remontu. 
W tej chwili nie posiadam pieniędzy 
ani na jakikolwiek remont domu, 
ani na bieżące utrzymanie. Jestem 
zrozpaczony i rozżalony.

Co takiego się stało, że prezes 
postanowił przyjąć kogoś innego na 
miejsce pracownika z doświadcze-
niem? Początkowo szef spółki  nie 
chciał z nami rozmawiać, tłuma-
cząc się brakiem czasu, ostatecznie 

jednak postanowił skomentować 
tę sytuację.

- Wszystkich pracowników zatrud-
niam w ramach prac interwencyj-
nych, przy dofinansowaniu z urzędu 
pracy. Panu Sędziakowi w czerwcu 
skończyła się umowa, cały lipiec 
chorował a w sierpniu nie dostałem 
dodatkowych środków i z tego powo-
du nie nawiązałem kolejnej umowy 
z tym panem. Z chwilą kiedy otrzy-
mam dodatkowe pieniądze, wrócę do 
sprawy i być może do współpracy z 
tym panem - słyszymy od prezesa. 

Małe to pocieszenie dla starszego 
człowieka, który został bez bieżą-
cych dochodów a tym samym bez 
środków do życia i praktycznie bez 
dachu nad głową. W tym wieku 
znalezienie nowej pracy graniczy z 
cudem, nic więc dziwnego, że pan 
Zygmunt chciał doczekać emerytu-
ry u dotychczasowego pracodawcy.

(mku)

Podczas ponie-
działkowej sesji 

rady gminy Łęczyca wójt Jacek 
Rogoziński odniósł się do informa-
cji, które, jak powiedział przekazują 
mieszkańcom członkowie komitetu 
wyborczego „Uczciwa Gmina”.

- Wobec informacji, w mojej ocenie 
nieprawdziwych, rozpowszechnia-
nych przez członków KWW Uczciwa 
Gmina, oświadczam, że nie toczy się 
wobec mnie żadne postępowanie pro-
wadzone przez organy ścigania. Tym 
samym nie mam zakazu opuszczania 
kraju, jak również nie byłem wyprowa-
dzony za pomocą środków przymusu 
bezpośredniego z urzędu gminy w celu 
doprowadzenia mnie na przesłuchanie 
jak również nie byłem przesłuchiwany 
- mówił J. Rogoziński.

Oświadczenie wójta miało związek z 
prowadzoną przez łódzką prokuraturę 
sprawą wyłudzania dotacji z ARiMR, 
w której zarzuty usłyszał m.in. wójt 
jednej z podłęczyckich gmin. 

Podczas sesji nie brakowało spięć. 
Mimo że gminne dożynki w przez 
większość oceniane były bardzo pozy-
tywnie, krytyki też nie zabrakło.

- Pozwólcie państwo, że doleję trochę 
dziegciu do tego miodu - mówił sołtys 
z Zawady, Piotr Tomassy. - Jeżeli ktoś 

opracowuje program dożynek, to po-
winien mieć rozeznanie co do czasu 
estradowego poszczególnych występu-
jących. Podczas tegorocznych dożynek 
stało się tak, że brakło czasu na występ 
naszej orkiestry dętej, szkoda tylko, że 
nikt z organizatorów nie poinformował 
nas o tym wcześniej. My członkowie 
orkiestry przychodziliśmy na próby 
kosztem zarówno czasu pracy w go-
spodarstwie, jak i czasu wolnego, po co?

Podobne zdanie zaprezentował 
sołtys z Mikołajewa, Sylwester Sob-
czyński.

- Moich dwóch synów, jeden z 
Torunia, drugi z Łodzi specjalnie 
przyjechali, aby zagrać. Nie muszę 
mówić o komentarzach, ale to jest 
kompletny brak szacunku dla dru-
giego człowieka.

W związku z dobiegającą końca 
obecną kadencją samorządu, wójt po-
informował również o zmniejszonym 
zadłużeniu gminy.

- Kiedy obejmowałem stanowisko 
wójta 4 lata temu, zadłużenie gminy 
wynosiło 5 101 056,00 zł, obecnie na 
dzień 10.09.2018 wynosi 2 173 516,00 
zł. Myślę, że to pozytywne działanie 
nas wszystkich - podsumował J. Ro-
goziński.

(mku)

Podróżni się denerwują

drogi, w przypadku trasy Łęczyca- 
Poddębice, do Wojewódzkiego Za-
rządu Dróg, bo to ich obowiązkiem 
jest umieszczenie rozkładu jazdy 
na tablicy - mówi Jolanta Pisera, 
pracownik spółki. - Wyczerpującą 
informację na temat kursowania au-
tobusów i busów można natomiast 
uzyskać telefonicznie.

Z tym samym pytaniem zwra-
camy się do innego łęczyckiego 
przewoźnika, firmy „Marqs”.

- Nie obsługujemy trasy Łę-
czyca – Poddębice, ale na innych 
trasach, jeśli chodzi o rozkłady 
jazdy, to są one dostępne na ta-
bliczkach przystankowych i to 
oczywiście my je umieszczamy 
- słyszymy.

Dwaj przewoźnicy i dwie różne 
opinie. Faktem jest, że rozkłady 
jazdy na przystankach powinny 
być. 

(mku)
pożar na strefie

kto pomawia wójta?

Dramat pana Zygmunta

Zygmunt Sędziak jest załamany 
stratą pracy

nagrody wręczone
Łęczyca Na placu T. Kościuszki 

odbyła się ceremonia 
wręczenia medali i pucharów 
zwycięzcom i zwycięskim 
drużynom na zakończenie 
Międzynarodowego Wie-
loboju Spadochronowego, 
który trwał od 10 września 
w miejscowym garnizonie. 
Dowódcy wojskowi oraz 
zawodnicy- żołnierze z 
kilku krajów Europy, m.in 
z Wielkiej Brytanii, Belgi, 
Niemiec, Francji, Hiszpa-
nii, Portugalii rywalizowali 
w kilku konkurencjach. 

Drużyna z Polski była bezkon-
kurencyjna i stanęła na szczycie 
podium.

(zz)
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO W 2019 ROKU!

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 6 
września do 22 września ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero w 2019 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 06.09.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 
zł (w tym: prowizja 120 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup 
towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 22.09.2018 r.

SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

KUCHNIE OD:KUCHNIE OD: NAROZNIKI OD:
.

NAROZNIKI OD:
.

499zł499zł 899zł899zł

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

Tylko do 22 września
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Łęczyca Furtka prowadząca na 
orlik przy szkole Pod-

stawowej nr 4 w Łęczycy od strony 
ulicy Kopalnianej zamknięta jest 
na kłódkę. Mieszkańcy osiedla 
Kleks nie kryją rozżale-
nia. Dzieci, żeby dostać 
się na boisko przeska-
kują przez ogrodzenie.

- Skoro jest furtka, to 
powinna być otwarta. 
Na boisko można wejść z 
drugiej strony, ale dzieci 
skracają sobie drogę i prze-
chodzą przez ogrodzenie. Tak jest 
dzień w dzień. To bardzo niebez-
pieczne. Wcześniej przechodziło 
się dziurą w siatce. Jest to dla nas 
niezrozumiałe, że furtka z jednej 
strony szkoły jest otwarta, a z dru-

Furtka zamknięta, dzieci 
przeskakują przez ogrodzenie

giej zamknięta - usły-
szeliśmy.

Sprawę zgłosiliśmy 
do magistratu.

- Urząd miejski w 
Łęczycy, jako organ prowadzący 
szkołę, będzie monitorował sytu-
ację, przedstawioną redakcji przez 
mieszkańców - informuje Sebastian 
Zaborowski.

(zz)

Podpalił mieszkanie i wyszedł 
Łęczyca 58-letni mieszkaniec 

w nocy z piątku na 
sobotę zsunął meble w zajmo-
wanym przez siebie mieszkaniu 
przy ulicy Poznańskiej, oblał 
je rozpuszczalnikiem, podpalił 
i wyszedł z domu. To cud, że 
nie doszło do tragedii. Straż 
pożarna szybko przyjechała na 
miejsce i ugasiła pożar, jednak 
jeden z lokatorów kamienicy 
podtruł się tlenkiem węgla i 
trafił do szpitala. 

Nocny pożar jest dobitnym przy-
kładem, że chory na schizofrenię męż-
czyzna powinien zostać umieszczony 
z zamkniętym zakładzie psychia-
trycznym, w którym zresztą przeby-
wał przez 15 lat. Dwa tygodnie temu 
pisaliśmy w Reporterze, o niecodzien-
nym zachowaniu 58-latka, 
który przyszedł do urzędu 
miejskiego, później kierował 

ruchem na przejściach dla pieszych. 
Problemy psychiczne mieszkańca są 
poważne. Mówi o końcu świata, szata-
nie, potworach... W połowie ubiegłego 
tygodnia oddał klucze od mieszkania 
administratorowi bu-
dynku, bo jak stwierdził, 
ze ścian wychodzą du-
chy. Wówczas, Marek W. 
całą noc spędził na ławce 
w alejach Jana Pawła II. 
Straż miejska, jako jedyna 
ze służb, podjęła próbę 
pomocy choremu męż-
czyźnie.

- 58-latek ma przy-
znane mieszkanie i nie 
może być, tak, że śpi 
na ławkach. Odebra-
liśmy klucze od jego 

mieszkania 
i oddaliśmy 
mu je. Skie-
rowałem też 
mężczyznę 
do szpitala, 
został przyjęty na od-
dział chirurgii z uwagi 

na gnijące rany na nogach. 
Miałem nadzieję, że w za-
kładzie opieki zdrowotnej 
spędzi choć kilka dni, a 
w międzyczasie wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej po-
staramy się załatwić mu 
przyjęcie do szpitala psy-
chiatrycznego. Temu czło-
wiekowi należy pomóc. 

Pomijając fakt, że jest poważnie 
chory, to stwarza ogromne zagro-
żenie zdrowia i życia dla siebie 
oraz innych mieszkańców - mówi 
Tomasz Olczyk, komendant straży 

miejskiej.
Niestety, Marek 

W. ze szpitala wy-
pisał się na własne 
życzen ie już po 
dwóch dniach. W 
piątek znów odwie-
dził siedzibę straży 
miejskiej. Tym razem 
mówił, że chce prze-
wieźć dywan. Za-
pytaliśmy, dlaczego 
wyszedł ze szpitala. 
Stwierdził, że nie 
miał swojej piżamy 
i idzie do domu. 

W nocy z piątku na 
sobotę jeden z loka-
torów wyczuł dym i 
wezwał straż pożar-
ną. Okazało się, że 

chory psychicznie lokator podpalił 
swoje mieszkania i wyszedł. Straż 
pożarna gasiła pożar a policja pod-
jęła poszukiwania.

- Mężczyzna został zatrzymany 
w nocy przez policję pod urzędem 
miasta. W areszcie będzie przez 
dwa dni. O całym zdarzeniu powia-
domiłem panią burmistrz. W mojej 
ocenie ten człowiek nie jest zdolny do 
samodzielnej egzystencji. Jest samot-
ny, prawdopodobnie nie przyjmuje 
leków, stąd jego stan się pogarsza. 

Mężczyzna w piątek znów był w magistracie

Na zdjęciu 
Tomasz Olczyk, 

komendant 
straży miejskiej 

w Łęczycy

Mam nadzieję, że cała sprawa 
przyspieszy, nie można czekać 
aż znów wydarzy się coś złego 
- dodaje T. Olczyk.

Lokatorzy kamienicy, 
w której mieszka 58-latek, 
koszmar przeżywają od 
wiosny, kiedy chory na schi-
zofrenię mężczyzna wpro-
wadził się do komunalnego 
mieszkania. Ostatni pożar 
był już drugim, wznieco-
nym przez Marka W., za 
pierwszym razem męż-
czyzna w pokoju rozpalił 
ognisko. 

(zz)

Pożar szybko się 
rozprzestrzenił
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Krzysztof Urbański, kandydat na 
burmistrza Łęczycy w rozmowie 
z Reporterem mówi o swoim 
samorządowym, wieloletnim 
doświadczeniu, zaangażowaniu w 
spawy miasta i dotychczasowych  
osiągnięciach.

Proszę powiedzieć parę słów 
o sobie

- Jestem łęczycaninem, to dla 
mnie najważniejsze. To w Łęczycy 
się urodziłem, skończyłem Szkołę 
Podstawową Nr 3 i później Tech-
nikum Górnicze. Tytuł magistra 
uzyskałem po ukończeniu studiów  
na Uniwersytecie Szczecińskim w 
Szczecinie. Pracę zawodową rozpo-
cząłem w moim rodzinnym mieście 
jako nauczyciel w SP nr 4. Następnie 
pracowałem w Zakładzie Karnym 
w Łęczycy, gdzie zajmowałem się 
resocjalizacją osadzonych i byłem 
kierownikiem penitencjarnym. 
Następnie sprawowałem funkcję 
zastępcy dyrektora Zakładów Kar-
nych w Łęczycy i Garbalinie. Moją 
wspaniałą żonę również poznałem 
w Łęczycy. Doczekaliśmy się trzech 
synów. Każdy z nich jest już dorosły, 
ma własne życie, ale do rodzinnego 
domu bardzo często wracają. Sen-
tyment do miasta mają po mnie, 
bo ja, gdy przez kilka dni nie czuję 
pod stopami łęczyckiego „bruku”, to 
czegoś mi brakuje. Drugiego takiego 
miasta nie ma na świecie. Miasta, 
po którego ziemi stąpali królowie, 
książęta, kasztelanowie, rycerze, 
biskupi i zwykli mieszczanie. Mia-
sta, w którym odbywały się synody 
biskupie, książęce zjazdy; miasta, 
które przez wieki broniło polskości, 
miasta przesiąkniętego historią.

Jest Pan też doświadczonym 
samorządowcem

- Tak. Od wyborów samorządo-
wych w 2002 roku do lutego 2015 
roku byłem radnym miejskim. W 
Radzie Miasta pełniłem funkcję 
przewodniczącego Komisji Planu i 
Budżetu, a w latach 2004 – 2006 by-
łem Przewodniczącym Rady Miej-
skiej. W wyborach samorządowych 
w 2014 roku uzyskałem najlepszy 
wynik spośród wszystkich kandy-
datów na radnych. W latach 2015 
– 2016 byłem zastępcą Burmistrza 
Łęczycy. Przeszedłem praktycznie 
wszystkie szczeble samorządowe. 
Znam problemy Łęczycy od pod-
szewki. Nie tylko te samorządowe, 
ale także spółdzielcze, ponieważ 
byłem członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczy-
canka”. Lata pracy społecznej to lata 
wielu spotkań, dyskusji z miesz-
kańcami, to pomoc w załatwianiu 
ich spraw i w rozwiązywaniu ich 
problemów. Cieszę się, że pomo-
głem ogromnej rzeszy łęczyckich 
rodzin. Jestem uparty i niezależny. 
Może dlatego nigdy nie należałem 
do żadnej partii politycznej i nigdy 
nie byłem sterowany przez jakieś 
partyjne gremia. Mnie nie można 

“Burmistrz powinien 
słuchać mieszkańców”

przywieźć w „teczce”. Nigdy nie 
dam się zaszufladkować i czekać na 
decyzje z partyjnego rozdzielnika. 
Działałem i działam w trosce o moje 
miasto i jego mieszkańców. Zawsze 
uważałem, że samorządowiec służy 
ludziom.

Zastępcą burmistrza 
nie był Pan długo

- W lutym 2015 roku przyjąłem pro-
pozycję zostania wiceburmistrzem. 
Byłem entuzjastą, bo wiedziałem, 
że uda mi się przeforsować moje 
propozycje inwestycyjne. Szkoda, że 
polityka wzięła górę nad zdrowym 
rozsądkiem. Odszedłem, a właściwie 
zostałem zwolniony z tego stanowi-
ska. Do dziś, nie wiem dlaczego.

Jest Pan zdecydowany, żeby 
kandydować na stanowisko 

burmistrza Łęczycy?

- Teraz już tak. Dojrzewałem do tej 
decyzji od wielu lat. To nie jest tak, że 
ktoś rzuci hasło „a może teraz ty”, a ja 
się temu podporządkuję. Miałem już 
wcześniej takie propozycje, ale nie 
byłem do tego gotowy. To poważny 
temat, który trzeba dokładnie prze-
myśleć. Mieć odpowiednie doświad-
czenie, znać problemy miasta, być 
pewnym wsparcia dla jego mieszkań-
ców, ale przede wszystkim, otoczyć się 
radnymi, którym faktycznie zależy 
na rozwoju miasta. Burmistrz i Rada 
Miasta muszą być wspólnie działają-
cym zespołem. Uważam, że kandy-
daci na radnych z mojego komitetu 
są świetnie dobrani, nic nie ujmując 
oczywiście innym kandydatom.

Jakie inwestycje zostały 
zrealizowane, kiedy był Pan 

zastępcą burmistrza?

- Przede wszystkim wybudowana 
została nowoczesna hala sportowa 
przy SP Nr 3. To ogromna inwestycja, 
która przez wiele lat będzie służyła 
szczególnie łęczyckim dzieciom i mło-
dzieży. Koszt tej inwestycji to ok. 2,8 
mln zł, w tym 50 % otrzymaliśmy do-
finansowania z Ministerstwa Sportu i 
Rekreacji. Za 600 000 zł zmodernizo-
waliśmy pozostałe obiekty sportowe 
(50% dofinansowania również przy-
znało MSiR). W SP nr 1 zagospodaro-
wano pomieszczenia starej kotłowni 
na siłownię i salę gimnastyczną. 
Udało się przebudować za niecałe 3 
mln zł ulicę Poznańską. Na to zadanie 
uzyskaliśmy 50% dofinansowania od 
Wojewody Łódzkiego. Wykonaliśmy 
ulice na Osiedlu Waliszew, ulicę przy 
starym dworcu kolejki wąskotorowej 
i przy Szkole Muzycznej. Przygoto-
waliśmy kompletną dokumentację 
na wykonanie przebudowy ulicy M. 
Konopnickiej. To była podstawa do 
aplikowania o dofinansowanie ponad 
2 mln zł, również od Wojewody Łódz-
kiego. Dzięki temu miasto niebawem 
wzbogaci się o drugą, po ul. Poznań-
skiej, bezpieczną i funkcjonalną ulicę. 
Po bardzo trudnych negocjacjach ze 
Starostą Łęczyckim ( dot. przekazania 

gruntów), udało się doprowadzić do 
przebudowy łącznika między ulica-
mi Dominikańską a Konopnicką ( 450 
000 zł). Wykonaliśmy rewitalizację 
Parku Miejskiego za kwotę ok. 1 mln 
zł (dofinansowanie z WFOŚiGW 
wynosiło ponad 85%). Teraz park 
jest miejscem spotkań, wypoczynku 
i rekreacji. Powstał deptak wzdłuż 
zalewu i elementy małej architektury 
w całym mieście. Nowe ławki, kosze, 
tablice ogłoszeniowe, przystanki 
autobusowe. Wszystko po to, aby po-
prawić wizerunek Łęczycy ale przede 
wszystkim komfort mieszkańców. 
Wykupiliśmy ponad 4 hektary grun-
tów pod przyszłe inwestycje w Strefie 
Ekonomicznej. Muszę zaznaczyć, że 
zapłaciliśmy za nie zdecydowanie 
mniej niż chciała uczynić to ekipa 
burmistrza A. Olszewskiego, czyli 
24 zł za metr kw., oni chcieli płacić 70 
zł. Jestem przekonany, że pomimo 
problemów z przekształceniem tych 
terenów z rolnych na przemysłowe, 
co zablokowała „Ustawa Rolna” znaj-
dziemy inwestorów, spełniających 
aktualne wymogi. Ponadto, przeję-
liśmy od PKP 1,5 hektara gruntów, 
które niezwłocznie powinny być 
wykorzystane przy inwestycjach 
mających na celu poprawę komuni-
kacji w naszym mieście. Połączenie 
ulicy Górniczej, wzdłuż torów PKP z 
ulicą Belwederską jest w dzisiejszych 
realiach zakorkowanej Łęczycy nie-
zbędne. Wykupiliśmy także tereny 
pod budowę drogi od ulicy Popie-
łuszki do ulicy Zachodniej. Jak bardzo 
ta alternatywna do ulicy Kaliskiej 
droga jest potrzebna, nie muszę chyba 
nikogo przekonywać. Tylko w ten 
sposób ułatwimy dojazd do szpitala, 
SP3 czy przedszkola przy ulicy Za-
chodniej a jednocześnie udrożnimy 
przejazd ulicą Kaliską, poprawiając 
jej użytkownikom bezpieczeństwo. 
To jeden z moich punktów programu 
wyborczego.

Niektóre zadania były wyjątkowo 
bardzo oczekiwane przez 
mieszkańców, np. remont 

budynków komunalnych w 
mieście

- Tak. Rozpoczęliśmy termomoder-
nizację 8 budynków komunalnych za 
ok. 2mln zł (85 % dofinansowania). 
Martwi mnie jednak fakt, że miesz-
kańcy tych budynków zgłaszają  uwa-
gi do jakości realizacji tego zadania. 
Kieruję ich do Urzędu. Pracownicy 
Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego 
podobno też mają uwagi, ale nie chcę 
się w tym przedmiocie wypowiadać. 
Nie my kończyliśmy tę inwestycję. Na 
ukończeniu jest  wreszcie inwestycja 
związana z przebudową wodociągu z 
Krzepocina do Łęczycy z nową stacją 
uzdatniania wody i wyremontowaną 
studnią głębinową. Łącznie projekt 
ten będzie kosztował 10 mln zł. Inwe-
stycję tę realizuje PGKiM i również 
rozpoczęła się, gdy pracowałem w 
Urzędzie Miejskim. Uporządkowanie 
zasad parkowania przed Urzędem i 
gruntowny remont wejścia do Urzędu 
Miasta i Gminy, to kolejne zadanie, w 

które byłem osobiście zaangażowany. 
To także łamanie barier dla osób 
niepełnosprawnych. Nie możemy 
też zapomnieć o rozpoczętej budowie 
nowego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy na osiedlu Waliszew.  W 
100% finansowane zadanie rządowe. 
Miasto jedynie przekazało działkę 
pod zabudowę. W 2016 roku powstał 
budynek za kwotę ok. 1200 000 zł. W 
kolejnych latach zadanie miało być 
kontynuowane. Co się dzieje w tej 
sprawie? Wszyscy widzimy. W 2017 
roku dotacja 750 000 zł zwrócona 
Wojewodzie Łódzkiemu. W tym 
roku nadal nic się nie dzieje na terenie 
budowy. Mogę w tym miejscu jedynie 
przeprosić pensjonariuszy ŚDS za taki 
stan rzeczy, chociaż na ten moment 
nic nie mogę zmienić w działaniu 
pani M. Kilar - Błaszczyk.  

Myślę też, że dobrze służyło miesz-
kańcom lodowisko miejskie. To było 
nieliczne lodowisko w Europie, które 
funkcjonowało na dziedzińcu zamku. 
Służyło łęczycanom, to była atrakcja 
turystyczna w skali ogólnopolskiej. 
Tu stacje radiowe i telewizyjne reali-
zowały na żywo emisje atrakcji tury-
stycznej, zachęcającej do przyjazdu 
do Łęczycy. Nie możemy zapomnieć 
także o wykonanym oświetleniu 
ulicznym na osiedlu Królów Polskich 
za kwotę ok. 400 000 zł z dofinansowa-
niem 80%. Przygotowaliśmy gotową 
dokumentację także na podobne 
zadanie na osiedlu Kwiatowym i 
aplikowaliśmy o dofinansowanie. 
W efekcie i to osiedle jest oświetlone.

Niebawem SM „Łęczycanka” roz-
pocznie budowę bloku mieszkalnego. 
Negocjacje, które prowadziłem z 
Zarządem spółdzielni, doprowadziły 
do inwestycji przy ulicy Kaliskiej. 
Jak ogromne jest zapotrzebowanie 
na mieszkania w Łęczycy, chyba 
wszyscy wiemy. Problem budowy 
mieszkań jest jednym z moich głów-
nych elementów programowych do 
realizacji w najbliższych latach. 

Wymienił Pan bardzo wiele 
zadań. Jako zastępca burmistrza 
z pewnością nadzorował je Pan 

osobiście?

- Oczywiście. Byłem zawsze na 
miejscu. Uważam, że dobry gospo-
darz powinien wszystkiego dopilno-

wać osobiście. A zrealizowanych za-
dań rzeczywiście jest sporo, łącznie 
przeprowadziliśmy inwestycje za 
około 25 mln zł. Jak na półtora roku 
bycia zastępcą burmistrza to, moim 
zdaniem świetny wynik. Inwestycje 
te zaliczam do moich sukcesów. 
Włożyłem w nie ogromne zaanga-
żowanie, i tylko ja wiem, ile mnie 
to kosztowało wysiłku. Wykonane 
inwestycje, są również Waszym 
sukcesem, drodzy Łęczycanie, bo 
wiele inspiracji czerpałem z rozmów 
z Wami, czy też dyskusji na wielu 
płaszczyznach. Burmistrz zawsze 
powinien słuchać mieszkańców. Nie 
będę również ukrywał, że niektóre 
projekty były zaplanowane przez 
burmistrza Olszewskiego. Nie jest w 
moim stylu, aby przypisywać sobie 
cudzą pracę. Uważam zresztą, że 
nieważne jest kto, ile wykonał dla 
tego miasta. Najważniejsze jest, że te 
wszystkie działania służą mieszkań-
com. Nie będę się również licytował 
z panią pełniącą obecnie kompeten-
cje burmistrza, ale przez ponad rok 
można było zrobić znacznie więcej. 

Czy po tak intensywnym 
czasie spędzonym w łęczyckim 

samorządzie, nie stracił Pan 
jeszcze zapału do dalszej pracy?

- Wręcz przeciwnie. Czuję niedosyt. 
Wiem, ile jeszcze można zrobić dla na-
szego miasta. Mam wiele pomysłów, 
które wspólnie z moimi kandydatami 
na radnych będziemy Państwu już 
niedługo szczegółowo przedstawiać. 
Praca na rzecz miasta to dla mnie 
zaszczyt. Nie ukrywam, że chciałbym 
ją kontynuować, zrealizować nasze 
plany i wiele potrzebnych w Łęczy-
cy inwestycji. Gorąco zachęcam do 
odwiedzania mojego bloga (https://
urbanskileczyca.wordpress.com/), 
na którym opisuję i komentuję wiele 
ważnych dla mieszkańców spraw. 

Co kandydat na burmistrza Łę-
czycy mówi o obecnej władzy w 
mieście i jakie są niektóre założenia 
jego programu wyborczego? Zapra-
szamy do lektury dalszej części wy-
wiadu z Krzysztofem Urbańskim, 
który opublikujemy za tydzień. 

Dziękujemy za rozmowę
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Gm. Grabów

Bezdomny śpi na klatkach

Łęczyca 157 tysięcy zł - tyle 
wynosi kwota dotacji, 

jaką otrzymał Dom Kultury w 
Łęczycy na modernizację I piętra 
budynku wraz z kompleksową 
aranżacją i wyposażeniem sali 
widowiskowej. Dziś (poniedziałek 
17 września) rozpoczynają się 
prace remontowe. Dom Kultury 
czeka wielka i długo wyczekiwana 
inwestycja. 

- Cieszę się niezmiernie, że nasza 
prężnie działająca placówka kultu-
ralna otrzymała dotację w kwocie 157 
tys. zł. Środki pochodzą z programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego „Infrastruktura Domów 
Kultury 2018”. Widząc ogromne 
potrzeby mieszkańców korzystania 
z zasobów Domu Kultury, posta-
nowiłam ubiegać się o każde fun-
dusze, jakie można tylko ściągnąć 
do naszego miasta na inwestycje w 
placówki kulturalne – mówi Monika 

Rusza remont w Domu Kultury

Kilar-Błaszczyk, wykonująca zadania 
i kompetencje Burmistrza Miasta 
Łęczyca. - Całe pierwsze piętro Domu 
Kultury jest sercem tego miejsca. To tu-
taj odbywa się wiele imprez i wydarzeń, 
które przyciągają wszystkich łęczycan. 

W Domu Kultury w Łęczycy orga-
nizowanych jest wiele imprez, wystaw, 

pokazów, zajęć tanecznych oraz warsz-
tatów dla najmłodszych i starszych 
mieszkańców. Dzieci, seniorzy, człon-
kowie stowarzyszeń często występują 
na deskach sceny łęczyckiego Domu 
Kultury. Imprezy ściągają wielu gości 
z zewnątrz, wiele z nich ma zasięg 
powiatowy i wojewódzki. Wygląd 
sali głównej, sceny, tzw. małej sali wy-
stawowej, zaplecza oraz sanitariatów 
pozostawia obecnie wiele do życzenia. 
Na pewno dalece odbiega od możli-
wości aranżacyjnych obecnych czasów. 
Inwestycja, którą miasto rozpoczyna, 
ma to zmienić. 

- Sala widowiskowa Domu Kultury 
to wizytówka naszego miasta. Jako jego 
gospodarz nie mogę pozwolić, aby na-
dal pozostawała w takim stanie. Miesz-
kańcy Łęczycy zasługują wreszcie na 
nowoczesne pomieszczenia, na miarę 
XXI wieku w Domu Kultury – dodaje 
Monika Kilar-Błaszczyk.

Inwestycja, która właśnie się rozpo-

Na tę inwestycję czekali zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy DK

Cieszę się, że sala 
widowiskowa w 
łęczyckim Domu 
Kultury zostanie 
wyremontowana 
- mówi M. Kilar-
Błaszczyk

czyna dotyczy przebudowy, a co za 
tym idzie stworzenia odpowiedniego 
standardu sali widowiskowej Łęczyc-
kiego Domu Kultury. Prace remonto-
wo-budowlane, sfinansowane z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego obejmą takie elementy 
jak: podłoga sceny, sufit oświetleniowy, 
szkielety dekoracyjne, galerie technicz-
ne sceny, stanowiska oświetleniowe 
boczne, stanowiska nagłośnieniowe, 
mechanizmy kulisowe. W zakres zada-
nia wpisane są również prace związane 
z wymianą bądź montażem instalacji 
elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego oraz wentylacji. Wiele 
innych robót, które zostaną wykonane Po remoncie sala będzie wyglądała bardzo nowocześnie

w ramach modernizacji, zostaną 
sfinansowane ze środków budżeto-
wych miasta. Wygodne siedziska, 
jakie należy zamontować na sali wi-
dowiskowej, nie wchodzą w zakres 
prac. Miasto na ich zakup złożyło 
wniosek do LGD Ziemia Łęczycka. 
Wspomniane środki nie są jedynymi, 
które pozyskano dla łęczyckiego DK. 
Przypomnijmy, że miasto otrzymało 
dodatkowo fundusze w kwocie 15 tys. 
zł na stworzenie nowej, funkcjonalnej 
i bezpiecznej pracowni plastycznej. 
Środki, jakie pozyskuje Urząd Miejski 
mają doprowadzić do stopniowej, cał-
kowitej modernizacji Domu Kultury 
w Łęczycy. 

Jeden z bloków przy 
ulicy Bitwy nad Bzurą 

upodobał sobie bezdomny, który 
nocami śpi na ostatnich piętrach 
budynku. Dla mieszkańców taki dziki 
lokator jest sporym problemem. 

W tej sprawie z redakcją skontakto-
wała się mieszkająca w bloku łęczycan-
ka. Opowiedziała o uciążliwościach, 
jakie powodują nocne wizyty bez-
domnego.

- W naszym bloku ten mężczyzna 
śpi bardzo często. Fetor, jaki po sobie 
pozostawia utrzymuje się na klatce 
przez wiele godzin. Któregoś razu 
tak sobą nabrudził, że ślad do dziś po-
został na posadzce, mimo że myłam 
podłogę wrzątkiem i chemikaliami. 
Rano, kiedy mężczyzna śpi na klatce, 
dzieci boją się wychodzić do szkoły, 
żeby nie przesiąknąć smrodem. 
Mamy obawy, czy nie jest nosicielem 
jakiejś choroby, czy nie jest zagroże-
niem epidemiologicznym. Często 
widzę też, jak śpi na ławkach, później 
siadają na nich ludzie. Odpowiednie 
służby powinny zająć się tą sprawą, 
tak dalej być nie może - usłyszeliśmy.

Sprawę zgłosiliśmy do straży miej-
skiej w Łęczycy. Rozmawialiśmy też 
o bezdomnym w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

- Niezwłocznie po otrzymaniu 
sygnału od komendanta straży miej-
skiej, skontaktowałem się z ośrodkiem 
dla osób bezdomnych w Ozorkowie, 
z którym mamy podpisaną umowę. 

Podczas ubiegłoty-
godniowej sesji rady 

miasta Łęczyca, Monika Kilar
-Błaszczyk, wykonująca zadania 
i kompetencje burmistrza poin-
formowała, że miasto, decyzją 
sądu, jest zobowiązane do zapłaty 
niemałej kwoty na rzecz Polskich 
Kolei Państwowych.

Na początku kadencji obecnego 
samorządu, rozważano możli-
wość zagospodarowania terenu 
kolejki wąskotorowej. Rozmo-
wy burmistrza Krzysztofa Lipiń-
skiego z dyrekcją PKP dotyczyły 
przekazania terenów na rzecz 
miasta Łęczyca. Do sfinalizowa-

Jednostka OSP ze 
Sławęcina po raz 

kolejny zwróciła się o pomoc finan-
sową, tym razem do Fundacji Energa. 
Druhowie chcą zakupić ratowniczy 
sprzęt medyczny.

Strażacy ze Sławęcina wyjeżdżali 
w tym roku 7 razy do pożarów, 3 razy 
do wypadków drogowych i 1 raz do 
podtopienia. W każdym z tych przy-
padków, oprócz sprzętu gaśniczego 
i technicznego niezbędny też jest, jak 
mówią ochotnicy ze Sławęcina, podsta-
wowy sprzęt medyczny do udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

- W naszej drużynie jest 3 przeszko-
lonych strażaków – ratowników, chcie-
liśmy, aby mieli nie tylko zapał i serce 
do udzielenia pomocy, ale także sprzęt 
medyczny. Stąd pomysł, aby zwrócić się 
do ludzi dobrej woli o pomoc finanso-
wą. Fundacja Energa szybko zareago-

Na zdjęciu (od lewej) Krzysztof 
Sawicki, Sylwester Galant i Dariusz 
Sawicki z OSP w Sławęcinie
wała na nasz apel i w ostatnich dniach 
otrzymaliśmy pismo z informacją, że 
zostanie nam przekazana kwota 15 000 
tys. zł na zakup sprzętu medycznego - 
mówi komendant jednostki Dariusz 
Sawicki. 

Komendant OSP ze Sławęcina za-
mierza skierować na szkolenie z zakre-
su pierwszej pomocy przedmedycznej 
kolejnych druhów. Nowy sprzęt będzie 
więc dobrze wykorzystywany.

(mku)

Sąd wydał nakaz. Miasto się odwoła
nia przedsięwzięcia jednak nie do-
szło, ale pozostała niezapłacona 
faktura na rzecz kolei w kwocie 18  
450 zł za przygotowanie dokumenta-
cji niezbędnej do przekazania miastu 
terenów przy wąskotorówce.

- W tej sprawie odbyło się przed 
łęczyckim sądem posiedzenie niejaw-
ne, na mocy którego wydano nakaz 
zapłaty od samorządu na rzecz PKP, 
kwoty 18 450 zł wraz z należnymi od 
listopada 2016 roku odsetkami oraz 
zapłaty 2 648 zł tytułem zastępstwa 
procesowego - mówiła M. Kilar-Błasz-

czyk. - Zgodnie z przysługującym 
nam prawem, wniesiemy sprzeciw w 
ciągu 14 dni od daty wydania nakazu. 

Pomysł przejęcia terenów przy wą-
skotorówce z początku znalazł poparcie 
rady miasta, jednak po dokładnym 
przyjrzeniu się sprawie, uchylili oni 
wcześniej podjętą uchwałę dotyczącą 
przejęcia działek od PKP. 

Podczas wtorkowej sesji rady mia-
sta poruszono także m.in. problem 
uschniętych drzew przy ulicy Kaliskiej. 
O sprawie mówił radny Zenon Koper-
kiewicz.

- Czy to naprawdę jest taki duży 
problem, żeby usunąć uschnięte drze-
wa? Przecież nie wygląda to ładnie, 
nie jest też bezpiecznie. Już kolejny raz 
zabieram głos na ten temat, niestety 
jak do tej pory bezskutecznie - komen-
tował samorządowiec.

Okazuje się, że sprawa wycinki 
musi przejść szereg formalności.

- Wystąpiłam z pismem do Wo-
jewódzkiego Zarządu Dróg czyli 
administratora drogi, przy której 
znajdują się uschnięte drzewa o zgodę 
na wycinkę - poinformowała Sylwia 
Doniak, zastępca dyrektora JB Zieleń 
Miejska. -Czekam na odpowiedź.

(mku)

15 tys. zł dla OSPSłużBy Powinny Zająć Się tą 
SPrawą - mówi mieSZkanka

Jest miejsce, które już czeka na tego 
pana. Musimy tylko go odnaleźć. 
Mężczyzna umyje się i dostanie czy-
stą odzież, później przewieziemy go 
do ośrodka, mam tylko nadzieję, że 
się zgodzi. Będziemy go przekony-
wać - mówi Mariusz Mieczyński, 
zastępca kierownika MOPS w 
Łęczycy. - Problem bezdomności w 
Łęczycy nie jest duży. Jednak łatwiej 
byłoby pomóc tym osobom, jeśli w 
Łęczycy byłaby noclegownia. Póki 
co jej nie ma.

W piątek nie udało się zlokalizować 
bezdomnego mężczyzny. Służby dzi-
siaj mają ponownie zająć się sprawą.

(zz)

Mariusz Mieczyński, zastępca 
kierownika MOPS w Łęczycy 
zorganizował miejsce dla 
bezdomnego mężczyzny w ośrodku 
w Ozorkowie
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W niedzielę 9 września w Poddę-
bicach odbyły się VII dożynki po-
wiatu poddębickiego i regionalne 
święto rolników. Organizatorami 
tegorocznego święta byli: powiat 
poddębicki, Fundacja „Inicjatywy 
Powiatu Poddębickiego” oraz Sto-
warzyszenie Promocji Niewiesza 
i Okolic. 

Dożynki były również do-
f inansowane ze środków 
wojewód zt wa łód z k iego. 
Tradycyjnie dożynki rozpoczęła 
uroczysta msza święta w kościele 
pw. św. Katarzyny w Poddębi-
cach. Tuż po niej barwny korowód 
dożynkowy udał się na miejsce 
dożynek, gdzie w pierwszej kolej-
ności odbyła się część obrzędowa 
poprowadzona przez zespół ludowy 

VII dożynki powiatu poddębickiego i regionalne święto rolników
„Bałdrzychowianie” oraz kapelę „Bał-
drzychowiacy”. Włodarze powiatu: 
Ryszard Rytter – starosta poddębicki 
i Piotr Binder – wicestarosta odebrali z 
rąk starostów tegorocznych dożynek:  
Jadwigi Twardowskiej z Kałowa, w 
gminie Poddębice oraz Zbigniewa 
Magdziaka z Kazimierzewa, w gmi-
nie Zadzim tradycyjny bochen chleba 
z przesłaniem „Dzielcie go równo i 
sprawiedliwie”. Został on podzielony 
przez włodarzy powiatu na 6 części i 
przekazany samorządowcom 6 gmin 
powiatu poddębickiego: Dalikowa, 
Poddębic, Pęczniewa, Uniejowa, Wart-
kowic i Zadzimia. Wieńce i bochny 
chleba na ręce starosty i wicestarosty 
przekazali: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Bałdrzychowa, Stowarzyszenie Promo-
cji Niewiesza i Okolic, sołectwo Wola 
Zaleska, Koło Gospodyń Góra Bałdrzy-
chowska, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Chropy „Stokrotka”, Stowarzyszenie 
„Młodzi dla Sworawy”, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Klementowie, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zadzimia, 
sołectwo Kałów, sołectwo Złotniki, 
sołectwo Zalesie, Koło Gospodyń 
Wiejskich Konopnica, sołectwo Ada-

mów, Koło Pszczelarzy w Zadzimiu, 
Zespół Śpiewaczy „Sobótki” z Brodni. 
Po części obrzędowej odbył się przegląd 
zespołów ludowych, który poprzedził 
występ nauczycieli i absolwentów ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Unie-
jowie z oddziałem w Poddębicach. 
Podczas przeglądu na scenie zaprezen-
towali się: Ludowy Zespół Śpiewaczy 
„Sobótki” z Brodni, Ludowy Zespół 
Śpiewaczy Jawor ze Złotnik, Ludowy 
Zespół Śpiewaczy Górzanie z Góry 
Bałdrzychowskiej, Zespół Małyńska 
Kapela z Małynia. Po występie ostatnie-
go zespołu nastąpił najprzyjemniejszy 
moment dla występujących na scenie 
oraz dla twórców wszystkich wień-
ców i bochnów chleba, mianowicie 
wręczenie nagród. Nagrody pieniężne 
i dyplomy ufundowane przez starostę 
poddębickiego Ryszarda Ryttera zosta-
ły przyznane w tym roku wszystkim 
organizacjom zgłaszającym wieniec 
oraz zespołom. Dodatkowy voucher 
dla zespołu Ludowego „Bałdrzycho-
wianie” oraz Kapeli „Bałdrzychowia-
cy”, którzy prowadzili część obrzędową 
z tańcem dożynkowym ufundowała 
firma Gardenland s.c., autoryzowany 

dealer Husqvarna w Poddębicach. 
Z niespodzianką przybył na dożynki 
starosta brzeziński – Edmund Ko-
tecki, jako członek zarządu Związku 
Powiatów Polskich wręczył staro-
ście poddębickiemu – Ryszardowi 
Rytterowi przyznaną przez zwią-
zek statuetkę i wyróżnienie z ty-
tułem „Samorządowiec 20-lecia”. 
Atrakcji przygotowanych przez powiat 
poddębicki było mnóstwo, każdy 
znalazł coś dla siebie. Wszyscy uczest-
nicy dożynek mogli podziwiać stoiska 
wystawców, skosztować pysznych dań 
i potraw, lokalnych przysmaków, owo-
ców i innych specjałów, a dzieci bawić 
się na darmowym placu zabaw. Punk-
tem kulminacyjnym był ufundowany 
przez organizatorów tort VII dożynek 
powiatu poddębickiego, po który 
ustawiły się tłumy mieszkańców. Było 
też coś dla ucha, fani disco polo mogli 
pośpiewać i potańczyć razem z zespo-
łem Tomasza Niecika i Lider Dance. 
Tegoroczne dożynki swą obecnością 
zaszczycili: Paweł Bejda – poseł na 
Sejm RP, wspomniany wyżej Edmund 
Kotecki – starosta brzeziński, Ewa Olas 
– Bernacka – dyrektor biura WFOŚiGW 

w Łodzi, Marcin Pawlak – zastępca 
dyrektora departamentu polityki re-
gionalnej urzędu marszałkowskiego, 
Jakub Gajewski – dyrektor departa-
mentu rolnictwa urzędu marszał-
kowskiego, Jadwiga Walisiak – wice-
prezes Stowarzyszenia Promocji Nie-
wiesza i Okolic, Przemysław Jaszczak 
– wiceprezes Fundacji „Inicjatywy 
Powiatu Poddębickiego”, burmistrzo-
wie, wójtowie, przedstawiciele służb, 
inspekcji, straży, członkowie kół, 
związków, stowarzyszeń, mieszkań-
cy oraz najważniejsi goście: rolnicy 
z terenu powiatu poddębickiego. 
Korowód dożynkowy urozmaicili 
właściciele koni i bryczek: Krzysztof 
Kmieciński z Wilczycy, Przemysław 
Stempień ze Zdrzychowa, Krzysztof 
Ziętek z Budzynka oraz Marcin Ko-
walczyk z Zagórzyc.

Na terenie Uniejowa 
powstaje „żywy po-

mnik” upamiętniający jubileusz 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Aleja „100 dę-
bów na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległo-
ści” powstaje wzdłuż ul. abp. 
Jakuba Świnki. Pierwsze pa-
miątkowe drzewo zasadził 
burmistrz uniejowa – józef 
kaczmarek podczas lipco-
wego koncertu „Gwiazdy 
dla ziemi Earth Festiwal” 
2018. Wraz z burmistrzem 
pamiątkowe dęby posa-
dzili wtedy artyści biorą-
cy udział w wydarzeniu. 

Po sobotnich uroczystościach w 
Czekaju, upamiętniających mord 
na ludności wiejskiej we wrześniu 
1939 r., zaproszeni goście posadzili 
kolejne 40 dębów.

(ps)

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 

Autostrad oddział w Łodzi po 
rozpatrzeniu wniosku gminy 
Poddębice zdecydowała o wy-
znaczeniu dwóch dodatkowych 
przystanków autobusowych w 
mieście. Komisja Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego zapropono-
wała usytuowanie przystanków 
„na żądanie” przed mostem na 
rzece Ner dla wjeżdżających 
do Poddębic od strony Pragi. 
Natomiast wyjeżdżając z miasta 
autobusy będą mogły zatrzymy-
wać się na wysokości budynku 
Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” przy ul. Kaliskiej.

Rejon Dróg Krajowych w Siera-
dzu opracował oraz zatwierdził 
projekt organizacji ruchu drogowe-
go. Obecnie trwają prace polegające 
na oznakowaniu nowych przystan-
ków, wykonaniu dojść dla pasaże-
rów i peronu przystankowego.

- Przy nowych przystankach gmi-
na Poddębice zamontuje secesyjne 
wiaty przystankowe. 

Wyglądem wiaty nawiązują do 
zabudowy i oświetlenia centrum 

secesyjne wiaty

miasta. Stylizowaną formę pod-
kreślają specjalnie zaprojektowane 
elementy zdobnicze – mówi Magda-
lena Jaworska z poddębickiego magi-
stratu. - Konstrukcja wiat jest dwu- i 
trzymodułowa. Pokrycie dachowe 
wykonane będzie z płyt poliwęglano-
wych litych przyciemnianych. Szyby 
boczne będą hartowane. Wyposa-
żenie każdej wiaty stanowi ławka 
drewniana na całej długości tylnej 
ściany, kosze na odpady, gabloty re-
klamowe aluminiowe podświetlane 
w bocznych prawych ścianach wiaty i 
dwie gabloty reklamowe aluminiowe 
podświetlane w tylnej ścianie wiaty 
wraz z ładowarkami USB.

(ps)

Pamiątkowe dęby 

Proboszcz pożegnał się z parafią
Poddębice Jedni odetchnęli 

z ulgą, drudzy nie 
zgadzają się z decyzją. Jedno 
jest pewne - parafianie są po-
dzieleni a odejście z parafii ks. 
proboszcza Pawła Sudowskiego 
wywołało falę komentarzy. 

„Informujemy, że na mocy 
decyzji arcybiskupa metropolity 
łódzkiego Grzegorza Rysia z 
dn. 17 września kończy pełnić 
obowiązki proboszcza parafii 
w Poddębicach ks. kan. Paweł 
Sudowski i z tym samym dniem 
obejmuje obowiązki proboszcza 
parafii w Drużbicach” - można 
było przeczytać w ub. tygodniu w 
ogłoszeniu parafialnym. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
proboszczem Sudowskim.

- Proszę mi wybaczyć, ale je-
stem bardzo zajęty – usłyszał 
nasz reporter. - Na moje miejsce 
przychodzi ks. Wojciech Żelewski 
z parafii w Drużbicach. 

Nie po raz pierwszy w Poddębi-
cach mówi się o proboszczu Pawle 
Sudowskim. Nasza redakcja była 
informowana o decyzjach du-
chownego, które przez niektórych 
wiernych spotkały się z jawną kry-
tyką. Najbardziej bulwersujące były 

doniesienia o tym, że ksiądz odmówił 
pochówku jednemu z bezdomnych. 
Na łamach „Reportera” szeroko in-
formowaliśmy wówczas o sprawie. 

Przypomnijmy, że po tragicznej 
śmierci 48-letniego Waleriana P. 
(zmarł we wraku cinquecento – 
przyp. aut.), w mieście wyłożone 
zostały ulotki przedstawiające 
proboszcza Sudowskiego w bardzo 
negatywnym świetle. Można było 
m.in. przeczytać o poważnych 
zarzutach i planach... wywiezienia 
proboszcza na taczce. W ulotkach 
była też informacja, że proboszcz 
jest skonfliktowany z wikariuszami.

- To nie jest tak, że nie chciałem 
pochować bezdomnego. Sam wiele 
razy mu pomagałem, jak do mnie 
przychodził po wsparcie. Znałem 
go dobrze. Po prostu tego dnia było 
dużo pogrzebów i zadzwoniłem do 
księdza z parafii w Budzynku, aby 
pochował mężczyznę. W parafii 
nie ma żadnego konfliktu, między 
mną a wikariuszami. Parafianie 
mają prawo do swoich opinii, o ile 
ta ocena nie jest krzywdząca. W tej 
sprawie uważam, że zostałem po-
traktowany niesprawiedliwie – po-
wiedział nam rok temu duchowny. 

Parafianie, którzy skontaktowali 

się z redakcją, mówili również 
o materialnym podejściu pro-
boszcza Sudowskiego. Rzekomo 
podczas mszy ksiądz informował 
o podwyżkach i o tym, że kościół 
ma mało pieniędzy i trzeba więcej 
dawać na tacę. Parafianie poinfor-
mowali też redakcję o wzroście 
„opłat” za pogrzeby i śluby. Para-
fianie krytykowali również pro-
boszcza za „rozciągnięte” msze.

Parafia odniosła się w komuni-
kacie do krytyki związanej z dużą 
liczbą ogłoszeń odczytywanych na 
mszach. W komunikacie parafii 
można było m.in. przeczytać o 
prymitywnych komentarzach 
osób negatywnie oceniających 
msze. Duża liczba ogłoszeń wy-
nikać miała z zaleceń powizyta-
cyjnych ks. biskupa.

Warto wspomnieć, że proboszcz 
oceniany był dobrze przez znacz-
ną liczbę wiernych. Po krytyce 
duchownego pojawiła się odezwa 
tych parafian, którzy murem stoją 
za księdzem Sudowskim. 

Czy zmiana proboszcza kościoła 
pw. św. Katarzyny w Poddębicach 
wpłynie na uspokojenie nastro-
jów? 

(ps)Duchowny będzie proboszczem w 
Drużbicach
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Zapraszamy do 
o d w i e d z e n i a 
największego i 
najatrakcyjniej 
położonego par-
ku linowego na 
terenie naszego 
uzdrowiska. To 
nie lada gratka 
dla wszystkich, 
którzy uwielbia-
ją ekstremalne 

wyzwania i aktywne formy spędzania wolnego 
czasu. Nasz park linowy to relaks i wypoczy-
nek nad samą rzeką Wartą oraz zdrowa dawka 
adrenaliny, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
Park został tak zaprojektowany, żeby sprostać 
wymaganiom, zarówno gości bez żadnego do-
świadczenia w tego typu atrakcjach, dzieciom, 
osobom starszym, ale również tym, dla których 
taka forma rozrywki nie jest obca i oczekują 
ekstremalnych wrażeń. 

Trasy wysokiego parku linowego:
•  Dwie trasy wysokiego parku zamontowane na 

dwóch poziomach.
•  Każdy z poziomów liczy po 14 przeszkód oraz po-

siada długość trasy 203 m.
•  Platformy trasy dolnej zamontowane na wysokości  

3 m, zawierają przeszkody o niskim stopniu trud-
ności.

•  Platformy trasy górnej zamontowane na wysokości 
6 m, zawierają przeszkody o podwyższonym stopniu 
trudności.

•  Początek i koniec każdej z tras znajduje się na zada-
szonej wieży startowej o wysokości 10 m. 

Mini park linowy dla dzieci:
•  Składa się z 10 domków drewnianych zamontowa-

nych na naturalnym drzewostanie. 
• Długość trasy 82 m. 
•  Pomiędzy poszczególnymi stanowiskami zapro-

jektowane na wysokości 1,5 m zestawy przeszkód 
linowych zabezpieczone siatkami asekuracyjnymi. 

•  Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-13 lat. 
• Trasa mini parku linowego kończy się zjeżdżalnią. 
Wieża startowa: 
•  Wymiary wieży startowej – 5 m x 2,5 m, wysokość 

10 m. 
•  Wieża startowa zamontowana na dwóch palach 

drewnianych. 
•  Składa się  z dwóch platform drewnianych oraz 

zadaszenia. 
•  Wieże wyposażone również w ściankę wspinaczkową 

o pow. 45 m2. 
Skok wahadłowy:
• Konstrukcja oparta na 3 drewnianych palach. 
•  Zasada działania wahadła: pal startowy wyposażony 

we wciągarkę elektryczną służącą do podwindowa-
nia osób na wysokość 9 m. Następnie uczestnicy 
wpięci do trapezu połączonego linami z słupami 
nośnymi oddają skok. 

Termy zapraszają do parku linowego!
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Powody do zadowolenia 
mają mieszkańcy bloków 
spółdz ie lczych z os iedla 
500-lecia, Północ i Łęczycka 
w Poddębicach. W wyniku 
rozl iczenia poniesionych 
kosztów dostawy energii 
cieplnej dla potrzeb central-
nego ogrzewania za okres 
od 1 l ipca 2017 r.  do 30 
czerwca 2018 r. wystąpiła 
nadwyżka, co oznacza, że 
indywidualni lokatorzy będą 
mieć zwrot za dostawę cie-
pła w tym okresie.

-  W żadnym spośród 38 
budynków mieszkalnych za-
rządzanych przez nas, n ie 
ma indywidualnych dopłat 
do kosztów dostawy energii 
cieplnej, a wręcz są rekor-
dowe z w rot y.  Najw yższ y 
wynosi 1316,39 zł, a najniższy 
79,27 zł – informuje Sławomir 
Gławęda, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko

Po zimie zostanie w portfelu

rekordowe zwroty!
-Własnościowej w Poddębicach.

Co spowodowało, że miesz-
kańcy mają po sezonie grzew-
czym 2017/2018 więcej w port-
felu?

- To efekt przeprowadzonej 
przez spółdzieln ię k i lka lat 
temu termomodernizacji blo-
ków i przejęcia przez poddę-
bicką Geotermię gospodarki 
grzewczej w mieście jesienią 
2017 r.  Od tego czasu ceny za 
ciepło spadły o około 5% dla 
wszystkich odbiorców. Stawki 
za ciepło dostarczane do miesz-
kań są ustalone przez gminną 
spółkę na poziomie niższym 
niż ogrzewanie czynnikiem 
gazowym – wyjaśnia burmistrz 
Piotr Sęczkowski.

Geoter m ia Poddębice  jest 
najmłodszą w Polsce ciepłownią  
wykorzystującą do ogrzewania 
mieszkań energię geotermalną. 
Pomimo krótkiego stażu w tym 
zakresie spółka, odmiennie niż 

wcześniej uruchomione geoter-
mie, finansuje się samodzielnie 
i nie przynosi strat. Wynika 
to z warunków geologicznych 
na jak ie nat ra f iono wiercąc 
odwiert geotermalny. Tempe-
ratura wody jest najwyższa w 
województwie łódzkim i ma 
72 stopnie. Poddębice mogą po-
chwalić się również największą 
ilością wody – 252 m3/h oraz 
niskim zasoleniem. Ważny dla 
mieszkańców jest także efekt 
ekologiczny, gdyż kotłownie 
szcz ytowe u r ucha m ia ne są 
tylko przez kilka dni w roku w 
okresie największych mrozów.

Wraz z rozwojem Geotermii 
mieszkańcy niektórych osie-
dli domków jednorodzinnych 
przystąpili do projektowania 
przyłączy do budynków. 

- Jeśli uda się podpisać umo-
wy przedwstępne z zaintereso-
wanymi odbiorcami, to może 
jeszcze w tym roku zostanie 

wykonany fragment sieci osie-
dlowej i przyłącza do budyn-
ków zlokalizowanych przy ul. 
Dojazd. Jeśl i się n ie uda, to 
inwestycja zostanie zrealizo-
wana po zakończeniu sezonu 
grzewczego, tj. wiosną 2019 r. 
Wówczas obszar ten, wiecznie 
zadymiony, pomiędzy wyższy-
mi budynkami TBS i spółdziel-
ni mieszkaniowej będzie czysty 
od dymu i pyłów – mówi prezes 
Geotermii Anna Karska.

Obecnie Geotermia Poddębice 
jest w trakcie realizacji dwóch 

przyłączy do obiektów gminy: 
budynku hali sportowej przy 
ul. Polnej oraz budynku wie-
lorodzinnego przy ul. Targo-
wej 2. Roboty zostaną zakoń-
czone na przełomie miesiąca 
września i października. W 
ramach poprawy funkcjono-
wania urządzeń technologicz-
nych i jakości dostaw ciepłej 
wody użytkowej w kotłowni 
szczytowo-rezerwowej Cicha 
zostaną w ykonane robot y 
instalacyjne. 

W Niewieszu 
o d n ow i o ny 

został pomnik ku czci pomordo-
wanych podczas II wojny świa-
towej. 
Zadanie kosztowało 30 tys. zł. Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu „Wspieranie 
opieki nad miejscami pamięci i 
trwałymi upamiętnieniami w kraju” 
wsparł inwestycję poddębickiej 
gminy kwotą 12 tys. zł.

(ps)

Ruszyła rozbudowa 
kompleksu basenów 

termalnych. Inwestycja, warta 
ponad 22 mln zł, powinna za-
kończyć się do końca kwietnia 
przyszłego roku. 

Powstanie zewnętrzny, wie-
lofunkcyjny basen rekreacyjny. 
Łączna powierzchnia lustra wody 
nowej niecki wyniesie prawie 800 
mkw. W ramach zadania wyko-
nawca jest zobowiązany do budowy 

infrastruktury technicznej. Prace 
budowlane będą prowadzone po 
dwóch stronach istniejących base-
nów. Urząd podaje prawdopodobne 
terminy przerw konserwacyjnych 
w obiekcie termalno-basenowym 
w Uniejowie: basen solankowo we-
wnętrzno- zewnętrzny w dniach 24 
– 30.09.2018 nieczynny, basen rekre-
acyjny zewnętrzny ze zjeżdżalnią 
i jacuzzi 08-10.10.2018 nieczynny.

(ps)

Pracownicy komunalni 
musieli udrożnić fon-

tannę, której syfon zapchał się z 
powodu zbyt dużej ilości liści. Jak 
usłyszeliśmy, nie tylko liście są po-
wodem takich awarii. Do fontanny 
wrzucane są kamienie, różne śmieci 
i butelki. 

(ps)

rozbudowa basenów

Odnowiony pomnik Zapchana fontanna 



8 17 WRZEŚNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny rozmaitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 301: Kalendarz wielki łgarz.
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* Przychodzi Jasio do przedszkola i 
pyta się pani:  
- Czy dzieci mogą mieć dzieci?  
Pani odpowiada:  
- W żadnym wypadku!  
Jasio odwraca się do Małgosi i mówi:  
- I widzisz głupia! 

* * *
* Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, 
więc na początku lekcji zamiast w ławce siadają na 
kaloryferze. 
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie 
bieliznę usiądźcie na swoich miejscach. 

* * *
* Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega męż-
czyzna, krzycząc: 
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do 
pracy! 
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan 
stanie! Jeszcze ktoś chce wsiąść! 
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony 
wsiada i mówi z ulgą: 
- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli 
proszę! 

* * *
* Żona do męża: 
- Kochanie to nasza 14 rocznica ślubu. 
Mąż na to : 
- Nie przypominam sobie, że stłukłem 2 lustra... 

* * *
* W środku nocy mąż przychodzi do domu całkowicie 
pijany.  
- W jakim ty stanie wracasz do domu! - oburza się żona.  
- Jakie wracasz, jakie wracasz... Po gitarę przyszedłem. 

* * *
* Przechodnia zaczepia trzech oprychów uzbrojonych 
w noże. Żądają pieniędzy. Napadnięty, nie tracąc głowy, 
mówi: 
- Lepiej uważajcie, znam judo, karate, kung fu... 
Gdy napastnicy zniknęli w ciemnościach, dodaje: ...i 
jeszcze parę innych japońskich słów... 

IRLANDZKA ZUPA ZIEMNIACZANA
Składniki:
5 ziemniaków 
2 cebule 
2 plastry bekonu (lub chudego 
boczku) 
1 ząbek czosnku 
1 łyżka masła 
0,5 łyżeczki majeranku 
0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej 
0,5 łyżeczki tymianku 
Sól, pieprz 
1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
3 łyżki mleka 
3 łyżki kwaśnej śmietany 18 % 
Etapy przygotowania: Ziem-
niaki obrać, wymyć, wysuszyć i 
pokroić na cienkie półplaster-
ki. Podobnie cebule - obrać i 
pokroić w cienkie półplasterki. 
W rondlu roztopić łyżkę masła, 
wrzucić ziemniaki i cebulę, chwilkę 
przesmażyć, mieszając, pod czym 
podlać niewielką ilością gorącej wody, 

dusić pod przykryciem ok. 10 minut. 
Wsypać majeranek, gałkę i tymianek, 
doprawić pieprzem i solą, zalać zim-
ną wodą, doprowadzić do wrzenia. 
Wówczas zmniejszyć ogień, wlać do 
zupy mleko i gotować aż składniki 
będą miękkie, ok. 1 godz. Następnie 
zmiksować zupę, zostawiając jednak 
nieco ziemniaków i cebuli całości. 
Do zupy dodać wyciśnięty ząbek 
czosnku i pokrojony w drobniutką 
kostkę bekon. 
Zahartować śmietanę, mieszając ją z 
odrobiną zupy i dodać ją do garnka. 
Jeszcze chwilę pogotować. Podawać, 
posypując każdą porcję posiekaną 
natką pietruszki. 

KURA NA GRZęDZIE
Składniki:
50 dag mięsa mielonego drobio-
wego 
15 dag świeżych kurek 
6 gniazd makaronu (gniazdka, nitki) 
1 cebula 
1 jajko 
3 łyżki bułki tartej 
2 łyżka oleju 
1/2 pęczka koperku 

sól 
świeżo mielony czarny pieprz 
sos: 
2 szklanki bulionu drobiowego 
2 opakowania serka śmietankowego 
do kanapek (2 x 100 g) 
1/4 szklanki śmietanki 30% 
1 łyżeczka gałki muszkatołowej 
sól 
do podania koperek i majeranek 
Etapy przygotowania: Przygotuj sos. 
Bulion zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj 
śmietankę i wymieszaj. Dopraw solą 
i gałką muszkatołową. Dodaj serki i 
mieszaj, aż się rozpuszczą. Gotowy sos 
zdejmij z ognia i odstaw. Koperek drob-
no posiekaj. Odłóż 2 łyżki do posypania 
pulpetów przed pieczeniem. Cebulę 
pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej 
1 łyżkę oleju i smaż na nim cebulę, aż 
się zeszkli. Usmażoną cebulę dodaj do 

mięsa mielonego. Kurki umyj i oczyść. 
Na patelni rozgrzej 1 łyżkę oleju i 
smaż na nim kurki 5-8 minut. Patelnię 
zdejmij z ognia i odstaw do lekkiego 
przestudzenia. Kurki posiekaj i dodaj 
do mięsa mielonego z cebulę. Piekar-
nik nagrzej do 180 stopni. Do mięsa 
dodaj jajko, bułkę tartą i posiekany 
koperek. Dopraw solą i pieprzem. 
Wyrób na jednolitą masę. Z masy 
formuj pulpety wielkości jabłka. Po-
winno wyjść 6 pulpetów. Odkładaj na 
deskę. Formę do zapiekania wysma-
ruj olejem i ułóż w niej makaronowe 
gniazda. Na nich ułóż pulpety. Zalej 
sosem i posyp koperkiem. Wstaw do 
piekarnika i piecz 30 minut. Podawaj 
na gorąco ze świeżymi ziołami. 

TRUFLE ŚLIWKOWE Z BRANDy
Składniki:
3/4 szklanki suszonych śliwek, po-
krojonych na ósemki 
1/4 szklanki brandy 
1/3 szklanki śmietanki kremówki 
170g dobrej jakości gorzkiej cze-
kolady 
1 łyżka masła 
1/2 szklanki drobniutko posie-

kanych pekanów lub orzechów 
włoskich 
gorzkie kakao do obtoczenia trufli 
Etapy przygotowania: Pokrojone 
śliwki zalać brandy i odstawić na 
co najmniej godzinę - im dłużej się 
moczą, tym są lepsze. Śmietankę 
doprowadzić do wrzenia na średnim 
ogniu, dodać pokrojoną czekoladą i 
dobrze wymieszać aż masa będzie 
gładka, dodać miękkie masło i po-
nownie wymieszać. Siwki odsączyć 
na sitku, rezerwując 1 łyżkę alkoholu. 
Śliwki, łyżkę alkoholu i posiekane 
orzechy dodać do masy czekola-
dowej i dobrze wymieszać. Masę 
przykryć i włożyć do lodówki, aż 
stężeje. Można zostawić w lodówce 
kilka godzin lub kilka dni. Z masy 
formować kuleczki wielkości orzecha 
włoskiego i otoczyć w kakao. Prze-
chowywać w szczelnie zamkniętym 
naczyniu w lodowce. 
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Po raz 40. w królewskim  mieście odbyła się w ostatnią sobotę i niedzielę impreza „ Łęczyca w barwach 
jesieni” Jak na jubileusz przystało tegoroczne obchody były bardziej uroczyste niż zwykle a ładna po-
goda zgromadziła wielu widzów. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Macieja Pola. Zwolennicy 
ludowej nuty też mieli w czym wybierać patrząc na kapele i zespoły ludowe. Na licznych kramach można 
było zobaczyć cuda sztuki regionalnej.

tekst i fot. Mirosława Kupis – Urbaniak 

Jubileusz „Barw jesieni”
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Kilka dni temu odbył 
się kolejny przetarg na 

sprzedaż terenów inwestycyjnych 
położonych w Ozorkowie, wzdłuż ul. 
Unii Europejskiej. Tym razem w prze-
targu można było nabyć cztery działki 
przeznaczone, zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, pod usługi 
rzemieślnicze, rzemiosło wytwórcze 
i budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne.  Sprzedaż działek przy ul. 
Unii Europejskiej ruszyła w 2017 roku 
i od tego momentu nie słabnie zain-
teresowanie tymi terenami. Łącznie 
z nieruchomościami sprzedanymi w 
ostatnim przetargu, nabywców zyska-
ło już dziesięć dużych działek o łącznej 
powierzchni ponad dwóch hektarów. 
Bezpośredni dostęp do ul. Unii Euro-
pejskiej i zmodernizowanego szlaku ko-
munikacyjnego prowadzącego ulicami 
Sikorskiego, Lipową, Unii Europejskiej, 
Południową i Zgierską aż do Drogi 
Krajowej 91 zapewni doskonały dojazd 
do nieruchomości. Ponadto mogą one 

Czy zmieniły się za-
sady związane z roz-

liczaniem poniesionych kosztów na 
wymianę starego pieca? – pytają 
ozorkowianie, którzy zadzwonili 
do „Reportera”.

Mieszkańcy twierdzą, że zamiast 
odliczeń od każdej faktury na inwe-
stycję proekologiczną, jest jedynie 
niezrozumiałe rozliczenie zakupu 
nowego pieca. Argumentują, że 
wsparcie miało zupełnie inaczej 
wyglądać. 

- Zdecydowaliśmy się na kupno 
nowego, nowoczesnego pieca ga-
zowego. Oczywiście, naszą decyzję 
poprzedziły firmowane przez urząd 
miasta spotkania informacyjne. 
Pamiętam, że była na nich mowa o 
odliczeniu 40 procent za wszystkie 
poniesione koszty związane z inwe-
stycją. Bo przecież wiadomo, że to 
nie tylko zakup pieca, ale też szereg 
innych wydatków – chociażby na 
instalacje, grzejniki itp. Po zakupie 
pieca dowiedziałem się o zmianie 
zasad. Jakoś dziwnie jest to teraz roz-
liczane. Brana jest pod uwagę głównie 
moc grzewcza pieca i za  każdy 1 kW 
płacone jest tysiąc złotych. A więc 
kupując na przykład piec o mocy 10 

Elżbieta Świderska, nowa dyrek-
tor Miejskiej Przychodni Zdrowia, 
podzieliła się swoimi pomysłami i 
planami zawodowymi. 

- Zwiększenie dostępności do lekarzy 
– to jest jedno z priorytetowych zadań, 
które chciałabym wcielić w życie. Dla-
tego wkrótce w przychodni zdrowia 
rozpocznie pracę nowy lekarz pediatra. 
Na początek dyżury będą dwa razy 
w tygodniu, najprawdopodobniej 
we wtorki od rana i w czwartki po 
południu. Mniej więcej po miesiącu 
dyżury pediatry mogłyby już być 
codziennie – mówi szefowa miejskiej 
przychodni. - Zdaję sobie też sprawę z 
pewnych niedogodności związanych z 

Pomysł na MPZ

Czy coś jest nie tak?
kW przelicza się 10 tysięcy złotych i od 
tej kwoty jest 40 procent odliczenia. Ta 
zasada oznacza, że na tej inwestycji po 
prostu się traci kilka tysięcy złotych. To 
nie jest uczciwe – usłyszeliśmy. 

Urząd miasta, pośredniczący w pro-
gramie, zupełnie inaczej przedstawia 
sprawę. Zasady się nie zmieniły – za-
pewnia ozorkowski magistrat.

„Zasady rozliczania dotacji w pro-
gramie nie uległy zmianie i są takie 
same od początku działania programu 
ograniczania niskiej emisji, prowa-
dzonego przez WFOŚiGW w Łodzi. 
Dotacja jest udzielana do 40% (do 40 % 
to nie to samo co 40 %) poniesionych 
kosztów. W zależności od ilości KW 
nowego źródła ciepła i wykorzystywa-
nego paliwa, koszty są zróżnicowane. 
Np. przy wymianie na piec gazowy 1 
KW to 1000 zł dotacji, natomiast przy 
piecu na ekogroszek za 1 KW jest 550 zł 
dotacji (gaz jest bardziej ekologicznym 
paliwem od ekogroszku, stąd wyższa 
dotacja). Jeśli więc ktoś wydatkował 
np. 20 tys. zł na piec gazowy, otrzyma 
wyższą kwotę dofinansowania, niż 
ktoś, kto wydał 20 tys. zł na piec na 
ekogroszek. Jeśli chodzi o zróżnicowa-
nie wielkość dotacji w zależności od 
rodzaju paliwa, to taka informacja jest 

Wymiana starego pieca i 
związane z tym dotacje rozgrzały 
niektórych ozorkowian
zawarta w regulaminie programu 
WFOŚiGW w Łodzi i osoby, zainte-
resowane wymianą pieca w ramach 
programu, były o tym informowane. 
Inne koszty, tj. usługę kominiarską, 
montażową i demontażową, opraco-
wanie dokumentacji projektowej też 
uwzględnia się w dofinansowaniu. 
Dotąd do UM w Ozorkowie nie trafi-
ły uwagi krytyczne od mieszkańców 
w sprawie zasad przyznawania 
dotacji” - czytamy w odpowiedzi. 

(stop)

odpłatnością za usługi niektórych spe-
cjalistów. To nie jest jednak uzależnione 
od nas, a od NFZ i konkursów, których 
ostatnio fundusz nie ogłasza. To samo 
dotyczy rehabilitacji. Też chciałabym, 
aby pacjenci nie musieli za nią płacić. 
Po odnowieniu pomieszczeń i dodaniu 
nowych zabiegów nasza rehabilitacja 
jest na bardzo dobrym poziomie. 

Dyrektor Świderska przyznaje, że 
potrzebuje jeszcze więcej czasu na 
przygotowanie listy z propozycją 
konkretnych działań. Zapytaliśmy 
również o atmosferę w przychodni, 
mając na uwadze niedawne zarzuty 
formułowane przez byłego szefa MPZ, 
Andrzeja Fijałka. 

- Nie będę tego komentować – usły-
szeliśmy.

(stop) 

działki przy unii 

zostać przyłączone do wodociągu 
miejskiego, a także do sieci elektrycznej. 
W przyszłości miasto planuje również 
przyłączenie działek do sieci kanaliza-
cyjnej. Usytuowanie w centrum miasta 
oraz doskonały dojazd przełożyły się na 
wysokie zainteresowanie. Po emocjo-
nujących licytacjach przetargi wyłoniły 
nabywców nieruchomości, a zarobione 
pieniądze zasiliły miejski budżet i zosta-
ną przeznaczone na przyszłe inwestycje 
w mieście. Sprzedaż działek nie tylko 
wydatnie przyczyniła się do zasilenia 
budżetu, ale też pozwoli zagospoda-
rować tereny przy ul. Unii Europejskiej, 
co w przyszłości przełoży się na rozwój 
Ozorkowa. W przyszłym roku miasto 
planuje kontynuować sprzedaż działek 
na tym terenie.
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Ozorków

Ozorków Lokatorzy jedne-
go z bloków przy 

ul. Westerplatte co jakiś czas 
muszą zmagać się z pluskwami. 
Opryski na niewiele się zdają, 
bowiem nie wszyscy mieszkań-
cy wpuszczają do swoich lokali 
pracowników wykonujących de-
zynsekcję. 

Chwile grozy przeżyli 
pracownicy ośrodka 

pomocy społecznej. Do placówki z 
kuchennym, długim na 30 cm no-
żem, wszedł podopieczny, grożąc, 
że poleje się krew. Gdyby nie szybka 
interwencja policjantów, mogłoby 
dojść do tragedii. 

Takiego mrożącego krew w żyłach 
zdarzenia jeszcze nie było. Podopieczni 
ośrodka – jak łatwo się domyślić – mają 
różne charaktery i różnie reagują na 
rozmaite sytuacje. Jednak, żeby demon-
strować swoje nastroje z kuchennym 
nożem! 

Dowiedzieliśmy się, że szaleńca, na 
krótko przed jego wizytą w MOPS, 
odwiedziła jedna z opiekunek PCK. 
Właśnie wówczas mężczyzna zapowie-
dział, że pójdzie z nożem do ośrodka 
pomocy. Tak też zrobił. Opiekunka, 
widząc, że nie ma żartów, chwyciła za 
telefon. Zadzwoniła na policję, informu-
jąc o zagrożeniu. 

Pierwszy w ośrodku pomocy zjawił 
się podopieczny z nożem. Na szczęście 
nie miał zbyt dużo czasu na urzeczy-
wistnienie swoich szaleńczych wizji. 
Policja do MOPS przyjechała szybko. 
Na widok funkcjonariuszy mężczyzna 
spokorniał. 

Z pewnością ostatnie dramatyczne 

Trudna walka z insektami 

Pluskwy atakują
- Niedawno wykonane zostały 

takie opryski. Ale co z tego. Spry-
skane zostały jedynie kratki wen-
tylacyjne i to nie we wszystkich 
mieszkaniach. Jeśli już robi się taką 
dezynsekcję, to niech to będą prace 
profesjonalne. Przecież wiadomo, 
że walka z pluskwami jest niezwy-
kle trudna. Poza tym dezynsekcja 
nie odbyła się w dwóch lokalach, 
do których lokatorzy znoszą z mia-
sta przeróżne śmieci. To jest pod-
stawowy problem. Dlaczego raz a 
porządnie nie można zrobić takich 
oprysków? - pyta ozorkowianka. 

Grzegorz Stasiak, prezes OPK, 
wyjaśnia. 

- Przede wszystkim nasze 
przedsiębiorstwo nie wykonuje 
takich oprysków – usłyszeliśmy 

W bloku trwa walka z pluskwami 

Lokatorka czeka na skuteczną 
dezynsekcję mieszkań 

od szefa ozorkowskiej komunalki. 
- Są to firmy zewnętrzne. W przy-
padku wspólnot mieszkaniowych 
nie sprawujemy nadzoru nad wy-
konywaną dezynsekcją. Jednak, 
gdy opryski wykonywane są w 
budynkach komunalnych, to OPK 
taki nadzór już sprawuje. 

Prezes komunalki dodaje, że 
przeprowadzanie dezynfekcji jest 
czasami rzeczywiście utrudnione 
ze względu na postawę niektórych 
lokatorów. 

- Są sytuacje, że mieszkańcy nie 
chcą wpuszczać do swoich lokali 
pracowników wykonujących opryski. 
Trzeba liczyć się z tym, że po wykona-
niu dezynsekcji w takim lokalu przez 
okres 2 dni nie można przebywać. 
Dlatego czasami potrzebna jest 

decyzja administracyjna, aby wejść 
na przykład do zapluskwionego 
mieszkania i wcześniejsze zapew-
nienie mieszkania zastępczego – 
tłumaczy szef OPK w Ozorkowie. 

Przedsiębiorstwo komunalne 

niedawno nadzorowało de-
zynsekcję w jednej z kamienic 
przy pl. Jana Pawła II. Lokato-
rzy pozwolili na wykonanie 
oprysków.

(stop)

Z nożem do MOPS!
wydarzenia na długo pozostaną w pa-
mięci pracowników ośrodka pomocy. 

- Niestety, ryzyko zawodowe jest 
wliczone w naszą pracę – mówi Ka-
tarzyna Pałasz, kierownik pomocy 

środowiskowej. - Czasy są teraz takie, że 
przybywa „trudnych” podopiecznych. 
Znerwicowanych, mających problemy 

emocjonalne a także problemy z alko-
holem, czy też z innymi używkami. 
Dlatego coraz częściej pracownicy 
socjalni idą do domów podopiecznych 
w towarzystwie policjantów. 

O potrzebie odpowiedniego za-
bezpieczenia MOPS mówi dyrektor 
Magdalena Wąsiołek. 

- Jestem pewna, że po ostatnich wy-
darzeniach spotkam się z burmistrzem 
Ozorkowa, aby omówić różne możli-
wości związane z większym nadzorem 
naszej placówki. Można rozważać roz-
budowę monitoringu wewnętrznego 
ośrodka pomocy, współpracę z agencją 
ochrony lub zatrudnienie pracownika 
ochrony. 

Szefowa ozorkowskiego ośrod-
ka pomocy unika odpowiedzi na 
pytania dot. mężczyzny, któremu 
placówka pomaga od lat. Jedno jest 
pewne – MOPS wiele razy wniosko-
wał o umieszczenie podopiecznego w 
szpitalu i poddanie przymusowemu 
leczeniu. Udało nam się ustalić, że 
sprawca niedawnego zamieszania w 
tym roku był już na takim leczeniu. 
Problem jest jednak w tym, że nikt nie 

Do budynku MOPS wszedł podopieczny z nożem 

Czy placówka będzie miała odpowiednią ochronę?

Dyrektor MOPS ma nadzieję, że do podobnych zdarzeń już nie będzie 
dochodzić 

kontroluje tego, aby chory psychicznie 
człowiek systematycznie przyjmował 
leki. Przerwa w leczeniu może mieć 
katastrofalne następstwa. 

Burmistrz Jacek Socha zobowiązał 
się do realizacji inwestycji koniecznych 
w zabezpieczeniu ośrodka pomocy. 

- Jestem zszokowany, że doszło 
do tego zdarzenia. To nie powinno 
mieć miejsca. Musimy wypracować 
i wdrożyć odpowiednie instrumen-
ty, aby do minimum ograniczyć 
zagrożenie ze strony takich nieobli-
czalnych osób.

Warto wspomnieć, że „Reporter” 
pisał już o chorym psychicznie 

podopiecznym. Na jego zachowanie 
skarżyli się sąsiedzi jednego z blo-
ków. Mężczyzna ubliżał lokatorom, 
straszył ich metalową rurką. Czy 
po jego ostatniej wizycie w MOPS 
podjęte zostaną bardziej zdecydo-
wane kroki ze strony odpowiednich 
instytucji?

- Mężczyzna został odwieziony ka-
retką do szpitala – informuje mł. asp. 
Magdalena Nowacka, rzecznik KPP 
w Zgierzu. - Wobec braku oficjalnego 
zawiadomienia od pracowników 
MOPS o groźbach karalnych, policja nie 
prowadzi w tej sprawie dochodzenia. 

tekst i fot. (stop) 

Burmistrz obiecuje pomoc w zabezpieczeniu ośrodka pomocy
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Agencja Ochrony Osób i Mienia 
„Gunners Security” z siedzibą w 
Ozorkowie organizowała po raz 
czwarty „ Ogólnopolski Turniej 
Służb Mundurowych” w piłce 
nożnej na orlikach pod nazwą 
„Gunners Cup-2018”. 

- W turnieju brały udział drużyny 
m.in.:, Państwowej Straży Pożarnej, 
Wojska Polskiego, Służby Więzien-
nej, oraz Agencje Ochrony. Celem 
turnieju jest propagowanie zdrowe-
go trybu życia, integracja społeczeń-
stwa ze służbami mundurowymi 
oraz promocja ozorkowskich firm i 
Ozorkowa -  mówi Marcin Micha-
lak, szef Gunners Security

W tym roku w turnieju brały 
udział drużyny : I dywizjonu lotni-
czego z Leźnicy Wielkiej , Zakładu 

Gunners Cup w Ozorkowie 
Karnego z Garbalina, Impel Secu-
rity z Łodzi , JW. AGAT z Gliwic, 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej ze Zgierza, XVI 
jarocińskiego batalionu remontu 
lotnisk oraz gospodarze Gunners 
Security. Najlepsi okazali się żoł-
nierze z I dywizjonu lotniczego z 
Leźnicy Wielkiej. 

Podczas imprezy można było też 
podziwiać pokazy sprzętu wojsko-
wego, policyjnego i strażackiego. 
Wystąpiły zespoły Snakehead, Quiet 
voices, formacja „Black candies “ 
oraz Kacper Kita. Zabawę z zumbą 
poprowadziła Lidia Pyciarz a kibice 
zobaczyli również pokaz Ozorkow-
skiego Klubu Karate. 

- Przygotowaliśmy również mo-
bilną ściankę wspinaczkową, prze-

jażdżkę wojskowym pojazdem 
BRDM-2, dla wszystkich była rów-
nież grochówka, bigos a także moż-
liwość spotkania się z ekipą BOR 
Grupa. Co najważniejsze wszystko 
dla wszystkich na turnieju było to-
talnie za darmo – dodaje M. Micha-
lak. - Dodatkowo w trakcie trwania 
turnieju po raz kolejny Gunnersi po-
mogli Antkowi Błaszczykowi. Tym 
razem zorganizowaliśmy zbiórkę 
krwi. Oddano 15 litrów krwi, za co 
serdecznie dziękujemy w imieniu 
Antosia. Widząc jak bardzo rozwija 
się turniej już kilka miast zwróciło 
się do mnie z prośbą o zorganizowa-
nie takiego turnieju właśnie u nich. 
Jestem jednak nieugięty i nie mam 
zamiaru robić tego gdzie indziej. 
Jestem rodowitym ozorkowianinem 
i wszystko robię dla społeczności 
Ozorkowa. 

Straciła pracę. Czy słusznie?
Ozorków - Zostałam potrak-

towana bardzo nie-
sprawiedliwie i wyrzucona z ro-
boty tylko dlatego, że odważyłam 
się powiedzieć o nieprawidłowo-
ściach w PCK w Ozorkowie – mówi 
jedna z opiekunek, która w spra-
wie skontaktowała się z redakcją. 

- Powiedziałam koordynatorce, 
że źle organizuje pracę. Fawory-
zuje niektórych pracowników a 
innych traktuje przedmiotowo. 
Chodzi głównie o przydzielanie 
podopiecznych. Wiadomo, że im 
jest ich mniej, to zarobki też są 
mniejsze. Ja nie miałam tyle szczę-
ścia, co poniektórzy. Zwróciłam 
uwagę koordynatorce, że ma swoje 
ulubienice, którym przydziela 
jak najwięcej podopiecznych. 
Następnego dnia została zwol-
niona. Wymyślono, że niby nie 
wypełniam należycie swoich obo-
wiązków. Zapytałam o konkrety, 
ale nie usłyszałam odpowiedzi. 
Za to koordynatorka powiedzia-
ła, że ma szerokie plecy w Łodzi 
i dała do zrozumienia, że żadne 
skargi na nią i tak nic nie zmie-
nią. Próbowałam porozmawiać 
z dyrektorem oddziału w Łodzi. 
Nic to nie dało. Trzyma stronę 
koordynatorki i przeinacza fakty. 
Według niego opinia z MOPS-u 
o mojej pracy jest negatywna, a to 
nie jest prawda. MOPS wystawił 
mi dobrą ocenę – usłyszeliśmy od 
rozżalonej kobiety. 

Anna Kluczyńska, koordynator 
biura OR PCK w Ozorkowie, tłu-
maczy.

- Podczas podpisywania umowy 
z nową opiekunką każda nowo 
zatrudniona osoba podpisuje tzw. 
zobowiązania opiekunki. Gdy 
opiekunka dostaje zlecenie dyżuru 
do konkretnego podopiecznego 
podpisuje w MOPS-ie tzw. Kartę 
Indywidualnego Zakresu Usług 
Opiekuńczych. W tej karcie pracow-
nik socjalny z MOPS-u zaznacza 
z konkretnych opcji pomocy, co 

danemu podopiecznemu będzie po-
trzebne podczas dyżuru. Tych opcji 
do wyboru jest 39, zaznaczone jest 
zazwyczaj kilka usług np.: zabezpie-
czenie w pampersy, ścielenie łóżka, 
zamawianie wizyt lekarskich, wie-
trzenie pomieszczeń, mycie naczyń 
itp. Taką kartę podpisują: pracownicy 
MOPS-u, podopieczny, koordynator 
usług opiekuńczych PCK i opiekun-
ka. Od opiekunki PCK wymaga się 
również punktualności, a przede 
wszystkim obecności na wszystkich 
wyznaczonych dyżurach. Jeśli opie-
kunka nie stosuje się do swoich w/w 
obowiązków (pomimo upomnień ze 
strony swojego rejonowego koordy-
natora) powinna się liczyć z tym, że 
zostanie z nią rozwiązana umowa z 
Łódzkim Oddziałem Okręgowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża, który 
ją zatrudnił. Przyznawanie dyżurów 
konkretnym opiekunkom jest podyk-
towane ich indywidualnym predys-
pozycjom, ich umiejętnościom, ich 
zaangażowaniem w swoją pracę oraz 
jest dostosowane do możliwości cza-
sowych i fizycznych danej opiekunki. 
O zarzutach zwolnionej opiekunki 
rozmawialiśmy też z Michałem Sie-
mińskim, dyrektorem łódzkiego PCK.  
- Po zapoznaniu się ze szczegółami 
sprawy oraz sprawdzeniu prowa-
dzonej dokumentacji przedstawiciele 
łódzkiego PCK przekonali się o słusz-
ności podjętej decyzji o rozwiązaniu 
umowy z opiekunką. Decyzja ta zo-
stała podyktowana nienależytym wy-
konywaniem umowy przez opiekun-
kę. Nie możemy pozwolić, aby przez 
zaniedbania czy niestaranność świad-
czonej pomocy, cierpieli podopieczni. 
PCK a w jego imieniu koordynatorzy 
usług opiekuńczych, przy doborze ka-
dry realizującej powierzone zadanie, 
nie kierują się żadnymi względami 
osobistymi czy emocjonalnymi, nie 
faworyzują jednych opiekunek kosz-
tem innych, przydzielając im większą 
liczbę podopiecznych, lecz mają jedy-
nie na uwadze dobro podopiecznych. 
Koordynator usług opiekuńczych 

PCK w Ozorkowie rzetelnie prowa-
dzi dokumentację dotyczącą usług 
opiekuńczych, na poparcie swoich ar-
gumentów posiada notatki służbowe, 
które sporządza po każdej zaistniałej 
sytuacji problemowej i przechowuje je 
w teczkach podopiecznych. 

A jak MOPS w Ozorkowie ocenia 
pracę byłej już opiekunki PCK?

- Dobrze – odpowiada Katarzyna 
Pałasz, kierownik pomocy środowi-
skowej. 

Dodajmy, że po zwolnieniu opie-
kunki jedna z podopiecznych zrezy-
gnowała z pomocy PCK. 

(stop)
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Cukier trzcinowy - czy jest zdro-
wy? Powszechnie uważa się, że 
cukier trzcinowy pod względem 
właściwości zdrowotnych jest zde-
cydowanie lepszy niż cukier biały 
czy brązowy. Tymczasem okazuje 
się, że nie jest to do końca prawda. 

Cukier trzcinowy - właściwości

Cukier trzcinowy to głównie (na-
wet do 99,9%) sacharoza – dwucukier 
zbudowany z cząsteczek glukozy i 
fruktozy. W rafinowanym cukrze 
trzcinowym nie ma żadnych wi-
tamin, a obecne w nim są śladowe 
ilości składników mineralnych. Przy 
niewielkiej zawartości składników 
mineralnych nie można absolutnie 
powiedzieć, że cukier jest ich źródłem 
w diecie. Rafinowany cukier trzcino-
wy to czysta energia bez żadnych do-
datkowych składników odżywczych.

Nieco inny wpływ na zdrowie i 
doznania kulinarne ma trzcinowy 
cukier w kostkach niepoddany 
wirowaniu i rafinowaniu. Cukier 
trzcinowy nierafinowany zawiera 
mniej sacharozy (80%) i ma inną 
konsystencję, smak i zapach niż 
oczyszczony cukier.

Cukier trzcinowy 
- czy jest zdrowy?

Światowa Organizacja Zdrowia 
rekomenduje, by spożycie cukrów 
wolnych (dodanych) - czyli dosypy-
wanych do słodzenia potraw i napo-
jów przygotowywanych w domu, 
dodawanych w procesie produkcyj-
nym żywności i obecnych w sokach 
owocowych - nie przekraczało 5-10% 
energii z codziennego jadłospisu, 
co dla przykładowej diety 2000 kcal 
stanowi 100-200 kcal i odpowiada 
7-14 łyżeczkom cukru.

Jedzenie nadmiernych ilości cu-
kru przekłada się na różnego rodza-
ju problemy zdrowotne.

 
Cukier trzcinowy a biały 

- różnice

Porównując cukier o największej 
dostępności w sklepach (czyli cu-

Smalec gęsi to tłuszcz, który 
znalazł zastosowanie nie tylko w 
kuchni. Powszechnie uważa się, że 
smalec gęsi jest zdrowy - stosuje 
się go jako środek na kaszel, za-
palenie oskrzeli, a nawet na twarz, 
na zmarszczki. Podobno ma tez 
inne właściwości zdrowotne - ob-
niża poziom cholesterolu.

Smalec gęsi na kaszel i katar

Gęsi smalec to sprawdzony spo-
sób na przeziębienie. Jeśli męczą 
cię katar i kaszel, a dodatkowo 
masz podwyższoną temperaturę, 
rozpuść smalec gęsi z miodem w 
gorącym mleku i wypij przed snem. 
Taką miksturę babcie podawały 
osobom przeziębionym, ponieważ 
ma właściwości rozgrzewające. 
W lecznictwie ludowym czystym 
gęsim smalcem smaruje się klatkę 
piersiową i plecy przed snem. Wów-
czas rozgrzewa i przynosi ulgę przy 
uporczywym kaszlu.

Smalec gęsi 
na zapalenie oskrzeli

W lecznictwie ludowym w zapa-
leniu oskrzeli również stosowało się 
smalec z gęsi. Aby zrobić miksturę 
należy rozpuścić łyżeczkę smalcu 
oraz miodu w ok. pół szklanki go-

Cukier trzcinowy - czy jest zdrowy? 
Właściwości, wady i zalety

kier rafinowany), między cukrem 
trzcinowym a buraczanym nie 
ma praktycznie żadnych różnic w 
składzie chemicznym.

W obu przypadkach jest to 
sacharoza w 96-99%, której to-
warzyszy niewielka ilość innych 
składników, w tym głównie 
mineralnych. Skład soli mine-
ralnych może różnić się, jednak 
biorąc pod uwagę ich zawartość 
w porównaniu z ilością czystej 
sacharozy, nie ma to znaczenia 
zdrowotnego. Cukier trzcinowy 
jest substancją słodzącą analo-
giczną do cukru buraczanego, 
utożsamianego ze zwykłym 
cukrem białym. 

Cukier trzcinowy i buraczany 
może być biały i brązowy. W trzci-
nowym melasa nadająca brązową 
barwę i karmelowy smak cukrowi 
znajduje się naturalnie w soku z 
trzciny i jest następnie używana 
do wytwarzania trzcinowego 
cukru brązowego, natomiast w 
buraczanym melasę z trzciny do-
daje się w procesie produkcyjnym. 
Różnica między rafinowanym 
brązowym cukrem buraczanym 
a brązowym cukrem trzcinowym 
jest widoczna jedynie w cukier-
nictwie.

Część cukierników używa wy-
łącznie cukru z trzciny, gdyż we-
dług nich lepiej wpływa na końco-
wą jakość wyrobów. Rzeczywiście, 
większa wilgotność brązowego 
cukru trzcinowego może wpływać 
na walory wypieków i deserów.

W wysokiej temperaturze (160 
st. C przez 3 godziny) cukier bu-
raczany pozostaje krystaliczny i 
zmienia barwę na jasnobrązową, 
natomiast cukier trzcinowy staje 
się ciemnobrązową cieczą.

Zrób sobie peelingPrzepis na mleczną 
kąpiel Kleopatry Peeling wspomaga naturalny 

proces złuszczania naskórka. 
W oczyszczoną skórę łatwiej 
potem wnikają aktywne sub-
stancje z kosmetyków. A masaż 
wykonywany podczas peelingu 
pobudza krążenie i poprawia 
odżywienie komórek skóry. 
Do zabiegu najłatwiej użyć 
gotowego kosmetyku, ale jeśli 
wolisz, możesz przygotować 
go sama.
Zmieszaj pół szklanki gruboziarni-
stego cukru lub soli morskiej z 3–4 
łyżkami oliwy. Papkę rozprowadź na 
skórze myjką lub dłońmi i kolistymi 
ruchami masuj całe ciało. 
Oczyść także twarz, szyję i dekolt, ale 
do tego użyj delikatnego peelingu 
drobnoziarnistego lub enzymatycz-
nego, który rozpuszcza komórki 
zrogowaciałego naskórka. Na koniec 
spłucz wszystkie kosmetyki pod 
prysznicem i umyj włosy, by skóra 
głowy też mogła oddychać.

Składniki:
2 szklanki mleka w proszku, 1 szklanka soli Epsom, 
1 szklanka soli morskiej (opcjonalnie), 1/2 szklanki sody oczyszczonej, 4-5 kropli olejku lawendowego lub innego. 
Do dużej miski wsyp sól morską i Epsom oraz sodę oczyszczoną i mle-ko w proszku. Wymieszaj wszystko dokładnie. Na koniec dodaj olejek eteryczny, jeszcze raz wymieszaj i przełóż gotową mieszankę do sło-ika. Do kąpieli w wannie dodawaj jednorazowo pół szklanki gotowej mieszanki kąpielowej.

SMALEC GĘSI - właściwości i zastosowanie
rącego mleka. Kuracja schorzenia 
układu oddechowego polega na 
piciu takiej ciepłej mikstury od 1 do 
3 razy dziennie.

Gęsi smalec jest też skuteczny w 
leczeniu bólu stawów, bioder oraz 
kręgosłupa. Smalec może być stoso-
wany zewnętrznie, w formie kom-
presów, przy bólach reumatycznych 
i stawowych, stanach zapalnych 
oraz niektórych ranach.

Jednak nie ma dowodów na-
ukowych, które potwierdzają 
te właściwości lecznicze smalcu 
z gęsi, dlatego nie zaleca się go 
stosować jako jedynej metody 
leczenia. W przypadku zapalenia 
oskrzeli należy skontaktować się 
z lekarzem.

Czy gęsi smalec obniża 
cholesterol?

Podobno smalec gęsi obniża po-
ziom cholesterolu we krwi. Tymcza-
sem nie ma żadnych badań nauko-
wych na temat tych i innych zdro-
wotnych właściwości tego tłuszczu. 
To fakt, że gęś ma w porównaniu z 
innym mięsem zdecydowanie ko-
rzystniejszy skład tłuszczów, a więc 
dużo więcej jedno- i wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych niż 
kwasów tłuszczowych nasyconych. 
Jednak ogólna zawartość tłuszczu 

i tłuszczów nasyconych w mięsie 
gęsi jest na tyle duża, że nie można 
traktować tego mięsa, a tym bardziej 
smalcu, jako źródła korzystnych dla 
zdrowia tłuszczów nienasyconych. 
Amatorom gęsi radzi się, by sięgali 
po ten drób okazjonalnie.

Smalec gęsi 
- zastosowanie w kuchni

Smalec gęsi jest spożywany 
przede wszystkim na zimno, np. do 
pieczywa, bez żadnych dodatków. 
Smalec gęsi można też przyrządzić 
z dodatkiem jabłka, majeranku i 
cebulki.

Należy pamiętać, że tłuszcz ten 
nie nadaje się do smażenia!

Miód spadziowy iglasty i liścia-
sty to jedne z najbardziej warto-
ściowych miodów. Mają bogaty 
skład i niezwykłe właściwości 
prozdrowotne. 

 
Miód spadziowy - właściwości

Ze względu na dużą zawartość 
składników odżywczych i zdrowot-
nych, miód spadziowy jest często 
nazywany miodem „królewskim”. 
Jest niezwykle wartościowym pro-
duktem dla zdrowia człowieka. Za-
wiera 9 razy więcej biopierwiastków 
niż miody nektarowe. Dodatkowo 
występują one w łatwo przyswajal-
nej postaci, a są nimi: potas, wapń, 
sód, fosfor, magnez i mangan. Może 
posiadać dwukrotnie więcej gluko-
zy niż fruktozy. Jako jedyny zawiera 
w sobie srebro, cynę, molibden i wa-
nad. W porównaniu z miodami nek-
tarowymi ma dwukrotnie więcej 
białek, aminokwasów i enzymów, 
a także występują w nim niewielkie 
ilości witaminy A, B2, B6, C, PP i K. 
Gwajakol pochodzący ze spadzi 
jodłowej nadaje mu właściwości 
przeciwbakteryjne i wykrztuśne. W 
składzie chemicznym samej spadzi 
odnaleźć można między innymi: 
glukozę, sacharozę, galaktozę, biał-
ka oraz rozliczne aminokwasy (np. 
kwas glutaminowy, glicynę lub 
serynę). Występują również tlenki 
potasu, wapń, sód, magnez, żelazo 
oraz witamina B. Spadź nie jest na 
ogół zjadana przez pszczoły z racji 
obecności licznych substancji, które 
są dla tych owadów ciężkostrawne.

Miód spadziowy 
- jak go stosować

Dzięki swoim właściwościom 
zdrowotnym miód spadziowy ma 
szerokie zastosowanie w lecznic-

twie naturalnym. Już jedna łyżka 
dziennie wpłynie na lepsze funkcjo-
nowanie organizmu.

- Spożywanie miodu zmniejsza tru-
jący wpływ kawy, herbaty, alkoholu 
czy tytoniu na organizm. Miód spa-
dziowy z drzew liściastych pomaga 
w regulacji przemiany materii. 

- Reguluje pracę serca, rozszerza 
naczynia wieńcowe, obniża ciśnienie, 
polepsza krążenie, 

- poprawia pracę nerek. 
- Miód ten ma właściwości, które 

przyspieszają gojenie ran, oparzeń i 
odmrożeń. 

- Zmniejsza napięcie nerwowe 
i działa uspokajająco. Dodatkowo 
miód spadziowy pomaga w stanach 
niepokoju i bezsenności. 

- Jest doskonały na wzmocnienie 
odporności i posiada właściwości 
odtruwające (dlatego polecany jest 
osobom pracującym w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia). Z tego 
powodu podawany jest górnikom 
pracującym w kopalniach uranu, 
ponieważ przeciwdziała skutkom 
napromieniowania. Polecany jest też 
osobom po kuracjach antybiotyko-
wych i sterydowych. 

- Jest stosowany jako naturalny 

środek przeciwnowotworowy. 
- Co ciekawe, miód ten posiada 

więcej węglowodanów niż cukier i 
jednocześnie mniej kalorii, dlatego 
doskonale nadaje się na alternatywę 
przy słodzeniu napojów. 

- Jest również pomocny w lecze-
niu astmy i kamicy nerkowej. 

- Zawarte w nim olejki eteryczne 
nadają mu cennych właściwości 
w leczeniu nerwicy serca, a także 
zapalenia gruczołu krokowego. 

Miód spadziowy - krystalizacja

Miody o pochodzeniu spadzio-
wym mają dwojakie właściwości 
krystalizacyjne. Te powstające w 
okresie wiosennym (jest ich sto-
sunkowo niewiele) mają tenden-
cję do nieregularnego przebiegu 
tego procesu. W efekcie powstają 
jedynie pojedyncze, małe grudki 
kryształków. Można rozpoznać je 
po jaśniejszej barwie.

Z kolei miody spadziowe, po-
wstające latem (większość), łatwiej 
ulegają procesowi krystalizacji. W 
efekcie na dole słoika powstaje ciało 
stałe, na górze zaś nadal gromadzi 
się płynna warstwa substancji.

Wyróżnia się dwa typy miodów spadziowych: liściasty i iglasty 

miód spadziowy - właściwości i zastosowanie
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Murarz
Umiejętność wykonywania prac 
budowlanych
FUHP „Dekor”
Marcin Pachliński
Ul. Mickiewicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 609-160-106
Praca u klienta

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania, chęć do 
pracy
Firma „KO-MAR”
Ul. Dobiegniewska 21
 87-820 Kowal
Tel.: 572 765 716
Praca w Łęczycy

Magazynier – operator wózka 
widłowego
Wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia na wózki – operator 
wózka widłowego
Ceva Logistics sp. zo.o.
Ul. Sukiennicza 7
43-300 Bielsko Biała
Tel: 690-191-953
Praca w Piątku i Strykowie

Narzędziowiec
Wykształcenie zasadnicze lub 
średnie techniczne ( ślusarz 
narzędziowy, mechanik lub 
pokrewne), doświadczenie 
zawodowe na stanowisku 
ślusarza w zakresie serwisowania 
i naprawiania form wtryskowych, 
znajomość form gorąco 
kanałowych
HTL – Strefa SA
Adamówek 7
95-035 Ozorków
Tel: 24 721-92-88
Praca w Łęczycy

Agent – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – sprzedawca, 
obsługa kasy fiskalnej i 
komputera, mile widziane do 
doświadczenie zawodowe
„Społem” PSS „Mazur”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82, 505-266-210

Piekarz – cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętności wypieku bułek i 
chleba
PPHU „Maks” 
Krzysztof Zimnowłocki
Ul. Wąska 1, 99-210 Uniejów
Praca: Góra Św. Małgorzaty 50B
Tel: 608-028-369

Magazynier
Wykształcenie średnie, obsługa 
wózków widłowych
Giełda Rolna „Zola” sp. j. 
Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel: 604-160-803

Pracownik produkcji
Chęć do pracy
PPHU „Adax” 
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel: 42 718-64-53

Operator maszyn 
włókienniczych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PPHU „Adax” 
Ryszard Adamiak
Wróblew 25
99-035 Ozorków
Tel: 42 718-64-53

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, 
książeczka sanepidowska, 
wymagane doświadczenie 
zawodowe
PPH „Gal” 
Gal Włodzimierz
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel: 607-935-903
Praca: Witaszewice

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie
Gospodarstwo Ogrodnicze  
Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 530 732 304

Pomoc piekarza/pracownik 
fizyczny
Chęć do pracy, estetyka osobista

Piekarnia Barbara Sobczyńska 
Ul. Mickiewicza 15
99-150 Grabów
Tel: 695-899-989

Operator wózków widłowych
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, uprawnienia na 
wózki widłowe
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie wyższe: 
technologia żywności, prawo 
jazdy kat. B, obsługa programów 
komputerowych, język angielski 
na poziomie zaawansowanym
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. b, obsługa programów 
komputerowych, język angielski 
na poziomie zaawansowanym
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Pracownik produkcji
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B
PPHU „Kam – Pol” Import – 
Export Piotr Furmański
Ul. Reymonta 7A
99-150 Grabów
Tel: 662-130-100

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie zasadnicze 
zawodwe, badania sanitarno – 
epidemiologiczne
Hurtap S.A.
Ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-25-13

Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



lakiernicze , prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie
„Darex” Dariusz Małkowski
Radzyń 
99-150 Grabów
Tel: 504-159-530

Szwaczka 
Umiejętność szycia
PPHU „Aneta Filipiak”
Ul. Gębicka 92A
95-035 Ozorków
Tel: 602 193 505

Kucharz
Chęć do pracy, koncentracja, 
doświadczenie zawodowe w 
zawodzie kucharza
Restauracja „Kargul”
Adam Pawlak
Ul. Ozorkowska 8
99-100 Łęczyca
Tel: 502-708-534

Kasjer – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, praca na 
sklepie, aktualna książeczka 
sanepidowska, 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku pracy
Gram – Sadeccy sp. j. 
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Praca: ul. Dominikańska 80

99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, chęć do 
pracy, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych
K – Flex Polska sp. zo.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy, mile 
widziany staż pracy 
na produkcji
K – Flex Polska sp. zo.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
uprawnienia do 1 kV, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
K – Flex Polska sp. zo.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl
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Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy lokal 
o pow. 91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Kupię mieszkanie własnościowe w 
Ozorkowie do 40 m² na osiedlu Po-
godnej Starości. Tel.: 513-918-135

Sprzedam  skuter „Junak” mało 
używany, rok prod. 2015. Tel.: 502-
851-180

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam młot ręczny 5kg. Tel.: 
500-336-322

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. Tel.: 
500-336-322

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67mkw, parter 
w Ozorkowie lub zamienię na 
mieszkanie własnościowe M-3 do 
40 mkw, parter w Ozorkowie. Tel.: 
42 277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 mkw, parter w Ozorko-
wie. Tel.: 42 277-25-94

Garaż 16,5 m² murowany w 
centrum Ozorkowa, własność 
notarialna – sprzedam. Tel.: 500-
336-322

Zatrudnię szwaczki, okolica Łęczy-
cy. Tel.: 506-277-720
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca Tadeusz Ma-
miński miesz-

kający w Gawronach nie kryje 
zdenerwowania, kiedy po-
kazuje zarośnięty i przez lata 
zapomniany rów znajdujący 
się wzdłuż drogi przy jego po-
lach. Przez brak wycinki drzew 
i krzaków, woda z okolicy nie 
jest należycie odprowadzana, 
przelewa się przez drogę i zale-
wa tereny rolnika. Problemem 
są też ogromne drzewa rosnące 
wzdłuż drogi.

- Rów praktycznie już zanikł. 
Woda z całej wsi i okolic podczas 
intensywnych opadów deszczu 
zalewa moje pola. Z drzew odła-
mują się konary, które spadają 
na drogę. To cud, że jeszcze nie 
doszło tu do tragedii. W czerw-
cu zwróciłem się o pomoc w tej 
sprawie. Rozmawiałem z radnym 
gminy Łęczyca Grzegorzem Górą. 
Sprawa nie jest prosta, bo tereny 
należą do PKP. Urząd gminy 
wysłał pismo, aby koleje prze-
prowadziły wycinkę. Odpowiedź 
była taka, że PKP problemu nie 

PkP problemu nie widzi?

Radny G. Góra pokazuje zaniedbane dojście na peron w Gawronach

Tadeusz Mamiński domaga się wycinki 

krzaków, przycinki drzew i udrożnienia 

przydrożnego rowu

widzi. Po rzekomych oględzi-
nach stwierdzono, że wszystko 
jest w porządku - relacjonuje T. 
Mamiński. - Nie sądzę, żeby 
ktokolwiek zrobił tu rozezna-
nie, przynajmniej ja nikogo 
nie widziałem. A wystarczy 
rzucić okiem, żeby zauważyć 
konieczność wycięcia krzaków 
i zrobienia rowu.

Pan Tadeusz wspomina sy-
tuację sprzed kilku lat, kiedy 
w wyniku silnego wiatru na 
linię energetyczną powaliła 
się ogromna topola. Druty 
pod napięciem leżały na bra-
nie wjazdowej mieszkańca. 

- Jak przyjechały służby, 
to powiedzieli, że gdybym 
dotknął bramy, to już byłoby 
po mnie. Od tego czasu drze-
wa jeszcze urosły - dodaje T. 
Mamiński.

Z przestanku PKP w Ga-
wronach korzysta wielu 
mieszkańców, którzy aby 
dojechać do stacji korzystają 
z drogi wzdłuż pola pana 
Tadeusza.

- Często sam usuwam z drogi zła-
mane gałęzie, bo ludzie nie mieliby 
przejazdu - dodaje.

Dojście do peronu również po-
zostawia wiele do życzenia. Na 
walające się śmieci i zarośla uwagę 
zwraca radny Grzegorz Góra.

- Tak prężnie działająca firma, 
jaką jest PKP nie potrafi zadbać o 
swoje tereny przy torach? Tu jest 
istne śmieciowisko. Przez krzaki 

jest też niebezpiecznie. Taki 
widok nie zachęca do podróży 
pociągami - mówi samorządo-
wiec. - Oczekuję, że problemy 
z terenami PKO w Gawronach 
zostaną rozwiązane.

W sprawach zgłoszonych 
redakcji zwróciliśmy się do 
Polskich Kolei Państwowych, 
czekamy na informacje.

(zz)

W ramach corocznej akcji w łę-
czyckich szkołach i placówkach 
czytano fragmenty „Przedwiośnia” 
autorstwa Stefana Żeromskiego. 
W Narodowe Czytanie tradycyjnie 
włączyły się również władze sa-
morządowe. W Zespole Placówek 
Edukacyjnych w Łęczycy wspólną 
lekturę rozpoczęła wykonująca 
zadania i kompetencje Burmistrza 
Miasta Łęczyca, Monika Kilar-Błasz-
czyk. Organizatorzy łęczyckiego 
czytania – Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łęczycy 
oraz Łęczycka Filia Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej zaprosiły 
młodzież, przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Łęczycy, Muzeum 
w Łęczycy. Jednym z czytających był 
też ks. Sławomir Sobierajski, dziekan 
dekanatu łęczyckiego, proboszcz 
parafii pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Łęczycy.

Przypomnijmy, że akcję Narodo-
wego Czytania zapoczątkował kil-
ka lat Prezydent Rzeczypospolitej. 
Wybór tegorocznej lektury, jakiego 
dokonał Prezydent RP, Andrzej 
Duda, ma związek z obchodzoną w 
tym roku 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości przez Polskę. „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego 
opisuje początki Polski po 1918 roku.

Info i fot.: UM Łęczyca

13 września sala wido-
wiskowa Domu Kul-

tury w Łęczycy stała się praw-
dziwym “Pokoleniowym Kok-
tajlem”. A to za sprawą show 
przygotowanego przez uczest-
ników projektu oraz zaprzyjaź-
nionych muzyków i aktorów.  
Projekt „Pokoleniowy Koktajl” 
prowadzony był przez Stowarzy-
szenie Edukacyjno - Kulturalne 

Policjanci z komendy powiatowej 
w Łęczycy pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają okoliczności 
wypadku drogowego, do którego 
doszło w miejscowości Borek gm. 
Łęczyca. W wyniku zdarzenia 10 
– letni chłopiec trafił do szpitala.

13 września około godz. 12:30 
miejscowości Borek doszło do 
wypadku drogowego z udziałem 
pieszego. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń przed skodę kierowaną 
przez mieszkańca pow. zgierskiego, 
który poruszał się w kierunku Świ-
nic Warckich, zza autobusu stojące-
go po przeciwnej stronie drogi na 
jezdnię wyszedł chłopiec. 10 – latek 

10-letni chłopiec potrącony 

trafił do szpitala. 28 - letni kierowca 
osobówki był trzeźwy. Wszystkie 
okoliczności tego wypadku wyjaśni 
postępowanie prowadzone pod 
nadzorem miejscowej prokuratury. 

Info: KPP Łęczyca

show w domu kultury

Impet w ramach programu “Rów-
nać Szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, realizo-
wanego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży.

Narodowe Czytanie 
w ŁęczycyDobrze zaprezentowali 

się zawodnicy MKLA 
Łęczyca na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików (Łódź, 
Kielce). Zawody były najważniej-
szym etapem kwalifikacyjnym do 
Mistrzostw Polski.

Najlepiej z zespołu wypadła uta-
lentowana miotaczka Julia Kołdrzak. 
Zwyciężyła pewnie w rzucie dyskiem 
z bardzo dobrym wynikiem (36.62 m) i 
zajęła drugie miejsce w pchnięciu kulą 
(10.77 m).

Bardzo dobrze spisali się płotkarze w 
biegu na 110 metrów przez płotki. Złoty 
medal zdobył Michał Jercha (17.74 s), 
na trzecim miejscu uplasował się Piotr 
Stasiak (18.45 s), piąty był Mateusz Sas 
(21.06 s). Dużą walecznością wykazał się 
w biegu na 2000 m Eryk Sewiło, który 
mimo upadku pewnie zwyciężył na 
tym dystansie (6.42.21 min) i uzyskał 
kwalifikację do startu w Mistrzostwach 
Polski. Dwa srebrne medale zdobył 

Udany start młodzików w Bełchatowie

Bartosz Żemigała. W skoku o tyczce 
uzyskał (3.31 m), a wskoku wzwyż (156 
cm). Trzecie miejsce w biegu na 600 m 
zajął Jakub Grabski (1.32.98 min).

Prawo startu w Mistrzostwach 
Polski oprócz Eryka Sewiło zapewnili 
sobie już: Julia Kołdrzak (rzut dyskiem), 
Michał Jercha 110 m. (p. pł), Bartosz Że-
migała (tyczka) i Krystian Kaźmierczak 
(skok wzwyż). Przed szansą awansu 
stoi jeszcze Jakub Grabski (600 m).

(and)

Bieg z okazji 100 – lecia Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości 
to jedno z najważniejszych świąt 
państwowych. Setna rocznica odzy-
skania suwerenności jest jedyną w 
swoim rodzaju okazją do pokazania 
radości z życia w wolnym kraju. 
We wspólnym biegu można uczcić 
święto odzyskania niepodległości.
Urząd Miejski w Łęczycy zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do 
wzięcia udziału w Łęczyckim Biegu z 
okazji 100-lecia Niepodległości, który 
odbędzie się 19 września o godzinie 
10.00 na terenie łęczyckiej starówki.
Rozpoczęcie biegu zaplanowane jest 
na Placu Tadeusza Kościuszki na wyso-
kości ratusza a trasa przebiegać będzie 
ulicami Kościelną, Szpitalną, Kaliską, 
Żydowską, Grodzką oraz Poznańską z 

metą na ulicy Kościelnej.
Bieg odbędzie się w pięciu kategoriach 
a dystans do przebiegnięcia będzie 
zależał od grupy startowej. Start jest 
bezpłatny, uczestnikami biegu mogą 
być osoby niepełnoletnie, młodzież, 
dorośli z Łęczycy oraz regionu.
Wypełniony formularz będą mogli 
państwo przesłać na adres biuro@
mazoviamtb.pl. Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 17 września, po tym 
terminie zgłoszenia do uczestnictwa w 
zawodach będzie można dokonać na 
dzień przed zawodami w godz. 15.00-
18:00 oraz w dniu biegu w godz. 8:00-
9:30 w biurze zawodów: Pl. Tadeusza 
Kościuszki obok pomnika Bohaterów 
Bitwy nad Bzurą.

info: UM Łęczyca



16 17 WRZEŚNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

najdłuższy kebab najwyższy koper włoski masowe jedzenie śledzia

Specjaliści od kebabu przygotowali rekordowo długi tra-
dycyjny turecki posiłek, który następnie trafił do żołądków 
uczestników wydarzenia. To była naprawdę rekordowa 
uczta! Załoga baru z kebabem przygotowała dla uczest-
ników Największego Festiwalu Kebaba najdłuższy kebab 
w kraju, ustanawiając tym samym rekord Polski. Dotych-
czasowym sukcesem baru, było serwowanie klientom 
najdłuższego pojedynczego kebaba mierzącego aż 1 metr 
długości i ważącego blisko 5 kg. Aż do niedzieli 19 sierpnia. 
Wtedy w sali gimnastycznej na terenie Radzymińskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu udało się przygotować najdłuż-
szy w Polsce kebab, który łącznie mierzył aż 150 metrów 
i składał się z 800 pojedynczych tortilli. Rekordowy kebab 
powstał w nieco ponad pół godziny.

W Wejherowie udało się wyhodować prawdziwy koperek 
– gigant. Przeważnie, roślina ta osiąga wysokość między 
90, a 200 centymetrów. Jednak, rekordziście z Wejherowa 
– panu Krzysztofowi Czerwionce udało się wyhodować 
roślinę o wysokości aż 220 cm! Jak do tego doszło? Pan 
Krzysztof w Wejherowie mieszka od urodzenia. Obok 
jego domu rodzinnego zawsze znajdował się ogródek 
warzywny. Smykałką do ogrodnictwa zaraził się od swoich 
rodziców. Inspiracją do zgłoszenia swojego rekordowego 
kopru włoskiego do Księgi Rekordów Polski była koleżanka 
pana Krzysztofa, która gdy zobaczyła tak wysoki koper, za-
niemówiła z wrażenia. A chwilę później podsunęła pomysł 
zgłoszenia kopru do Biura Rekordów. 

O tym, ze ryby to samo zdrowie, wie każdy Polak. Nie wszyscy 
jednak zdają sobie sprawę z tego, że co roku na środku zatoki 
Puckiej odbywa się Marsz Śledzia, podczas którego uczestnicy 
idą przez wodę, a na koniec marszu konsumują, ku pokrzepieniu 
pysznego śledzika. Tegoroczna edycja marszu była wyjątkowa, 
a wszystko za sprawą oficjalnej próby ustanowienia Rekordu 
Polski na najwięcej osób jedzących śledzie, która zakończyła 
się powodzeniem.
Osiemnasta edycja Marszu Śledzia przeszła już do historii, 
ale z pewnością nie zostanie szybko zapomniana. Wszystko 
dzięki ustanowieniu nowego Rekordu Polski na najwięcej osób 
jedzących śledzie jednocześnie. Wydarzenie, które odbyło się 
18 sierpnia, przyciągnęło wiele osób. Zarówno śmiałków, którzy 
uczestniczyli w marszu jak i dopingujących ich widzów. W rekor-
dowej próbie udział wzięło dokładnie 121 uczestników. Każda 
osoba biorąca udział w przedsięwzięciu była bardzo pozytywnie 
nastawiona do rekordu. Po zjedzeniu śledzi i ogłoszeniu osta-
tecznego werdyktu potwierdzającego rekordowe osiągnięcie 
nie obyło się bez wspólnych zdjęć i uścisków. 

Hmm, kiełbaska dla psa. 

Herbata bez szklanki

Sprzedam dom. Do remontu.

Jaki ojciec, taki syn.

Kiedy wszędzie zajęte.


