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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Jacek Rogoziński, wójt gminy Łę-
czyca w nadchodzących wyborach 
samorządowych liczy na głosy 
mieszkańców. Ubiega się o kolejną 
kadencję, bo ma liczne plany. Z 
ostatnich czterech lat jest zado-
wolony. Pytami wójta Jacka Rogo-
zińskiego m.in. o zrealizowane w 
gminie Łęczyca inwestycje.

Ubiega się Pan o reelekcję jak oce-
nia Pan dotychczasowe cztery lata?

- Nie było łatwo. Z instytucji rzą-
dowej, obwarowanej ustawami, 
rozporządzeniami, dyrektywami i 
procedurami, gdzie nawet nietypo-
wy przypadek miał opisany proces 
alternatywny, trafiłem do samorządu, 
gdzie miałem szeroki zakres obowiąz-
ków. Począwszy od bezdomnego psa 
na budowie sali sportowej kończąc. 
Jest tu dużo węższy zakres przepisów 
prawnych, na których mogłem się 
opierać. To były cztery lata ciężkiej i 
wytężonej pracy, dzięki którym mogę 
powiedzieć, że dziś jestem doświad-
czonym samorządowcem.

Co udało się zrealizować z Pańskich 
planów

- To bardzo szeroki temat, że trudno 
te osiągnięcia wymienić jednym zda-
niem, więc może po kolei. Zacznijmy 
od oświaty 

Pomimo niżu demograficznego 
utrzymałem system oświatowy na 
dotychczasowym poziomie opar-
ty na pięciu szkołach podstawo-
wych. W każdej szkole otworzyłem 
nowe i w pełni doposażone oddziały 
przedszkolne. Powstały place zabaw, 

Oświata, infrastruktura, bezpieczeństwo i rozwój gminy oczami wójta
zakupiono nowe meble i zabawki. 
Doprowadziłem do jednakowego sys-
temu dożywiania opartego na obiedzie 
dwudaniowym. Gdy rozpocząłem 
kadencję i wizytowałem szkoły, w więk-
szości z nich tablice interaktywne były 
rzadkością, a dziś jest to powszechny 
instrument edukacyjny. Dyrektorzy 
uzyskali swobodę w pisaniu projektów 
i z pomocą pracownika z działu fun-
duszy europejskich realizowali wiele 
projektów. Przytoczę tu jako przykład 
ekopracownie, ale tych projektów było 
dużo. Z konkretów mogę wymienić 
między innymi poprawnie złożony 
wniosek na termomodernizację szkoły 
podstawowej w Siedlcu i otrzymane 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego. Natomiast najświeższym moim 
sukcesem jest pozyskanie 1 712 400 zł na 
budowę sali gimnastycznej przy szkole 
w Wilczkowicach.

Infrastruktura, czyli kilometry wy-
budowanych dróg (Wilczkowice – To-
pola Katowa, Gawrony Stare, Zawada, 
Kobylak, Kocerady, Zduny, Leszcze) lub 
będących w trakcie realizacji (Topola 
Katowa, Janków, Błonie). Gotowe są 
projekty na drogi w Topoli Szlachec-
kiej, Kozubach i Prądzewie. Uzyskane 
dofinansowanie w wysokości pół mi-
liona złotych i fundusze w wysokości 
ponad 320 000 zł pozyskane z FOGR. 
Pomimo, że ta kadencja dobiega końca 
ja nie osiadam na laurach i pracuję dalej. 
Złożyłem wniosek o dofinansowanie 
budowy drogi w Prądzewie z tak zwa-
nych „schetynówek” w wysokości 50%. 
Całkowity koszt zadania to 1 800 000 
zł. Wymienię tutaj też budowę sieci 
gazowej na terenie gminy. Na ukończe-

niu jest dokumentacja projektowa dla 
Borek i Lubienia oraz wynegocjowany 
z PGNiG następny kierunek, czyli 
Topola Królewska. Poza tym budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków z 
dofinansowaniem w wysokości 3000 zł 
oraz złożony wniosek i do dziś, niestety 
nierozpatrzony na instalacje fotowolta-
iczne i kolektory słoneczne.

Bezpieczeństwo - sukcesywnie mo-
dernizowane strażnice OSP. Trzy z nich 
złożyły wnioski na rozbudowę na kwoty 
ponad 130 000 zł z Lokalnej Grupy 
Działania. Przy tej okazji dziękuję rad-
nym Pacholczykowi i Krzyżaniakowi, 
że do końca nie zwątpili i byli obecni 
na każdym spotkaniu a nie jak moja 
kontrkandydatka, która wykazała się 
aktywnością tylko w momencie zało-
żenia grupy. Gdy pojawiły się problemy 
na dwa lata zniknęła bez śladu i pojawiła 
się w momencie, gdy wywalczyliśmy 
pieniądze. Poza tym, zakup dla OSP 
Topola Królewska nowego wozu stra-
żackiego z pozyskanym dofinansowa-
niem pół milina złotych, rozstrzygnięty 
przetarg na zakup nowego samochodu 
strażackiego dla OSP Leźnica Mała z 
dofinansowanie pół milina złotych i 
oczywiście zakup sprzętu przeciwpo-
żarowego. Bezpieczeństwo, zdrowie i 
życie mieszkańców gminy Łęczyca są 
dla mnie najważniejsze.

Sport i rekreacja - stworzyłem trzy 
boiska sportowe dla młodzieży z 
terenu gminy Łęczyca w Gawronach, 
Dobrogostach i Prądzewie. Dla klubu 
sportowego w Prądzewie napisałem 
trzy projekty i odbyły się fantastyczne 
imprezy sportowe. Ostatnia była z 
warsztatami i goszczącym na niej 

panem Krzysztofem Golonką. Całość 
działań jest przeciwna do prób działań 
mojej kontrkandydatki, która próbo-
wała i nic jej nie wyszło. Pozyskałem 
również dofinansowanie na utworze-
nie pięciu Otwartych Stef Aktywności 
na naszych centrach sportowych w 
Siedlcu, Topoli Królewskiej, Leźnicy 
Małej, Wilczkowicach i Błoniu. Powsta-
ły wspaniałe miejsca do rodzinnego 
spędzania czasu wolnego.

Rolnictwo - z przykrością patrzę jak 
w gminie typowo rolniczej większość 
osób podejmuje pracę zarobkową, ale 
jest to niestety problem ogólnopolski 
i żaden z samorządów z tym proble-
mem sobie nie poradził. Ja utrzymałem 
podatek rolny w najniższej wysokości 
w okolicy i przez cztery lata go nie 
zwiększałem.

Jak ocenia Pan sytuację finansową 
gminy?

Objąłem gminę z zadłużeniem ponad 
pięć milionów złotych, dzisiejsze zadłu-
żenie to dwa miliony złotych. Przez 
całą swoją kadencję spłaciłem trzy 
miliony zadłużenia nie zaciągając przy 
tym nowych zobowiązań. Skoro mój 
poprzednik powiedział, że zostawia 
gminę w dobrej kondycji finansowej to 
na dzień dzisiejszy jest ona wyśmienita. 

Czy ostanie dożynki w Jankowie 
były dla Pana zaskoczeniem?

Nieskromnie powiem że nie. Po-
kazałem jak skutecznie wykorzystać 
możliwości tego obiektu i było mi 
miło jak mieszkańcy porównywali je 
do imprez uniejowskich. Przypomnę 
tylko, że w Wilczkowicach, na obiekcie 

bez żadnej infrastruktury wcale nie 
było gorzej.

Co z planem zagospodarowa-
nia?

Temat wielokrotnie zgłaszany 
był na komisjach i sesjach, bombar-
dowany i odrzucany przez Prze-
wodniczącego Komisji Rolnictwa, 
że nie ma pieniędzy, że zajmie się 
tym następna rada. Dziś już wiem, 
że było to działanie dywersyjne, 
bo to teraz sztandarowy temat 
konkurencji. Szkoda tylko, że nie 
posiadają własnych pomysłów a 
kopiują cudze. Na pewno będzie to 
priorytet następnej kadencji.

To jeszcze poproszę o krótkie 
podsumowanie

Bycie Wójtem, Wójtem Gminy 
Łęczyca to ogromny zaszczyt, ale 
też olbrzymi obowiązek. Ja starałem 
się służyć mieszkańcom najlepiej 
jak potrafiłem wkładając w pracę 
całe swoje serce. Jeżeli choć w części 
spełniłem oczekiwania mieszkań-
ców, to jest mi miło. W następnej 
kadencji wykażę się nie mniejszym 
zaangażowaniem. 

Dziękujemy za rozmowę

Problem niezmotory-
zowanych i starszych 

mieszkańców z osiedla przy ulicy 
Dworcowej zasygnalizowała w magi-
stracie jedna z mieszkanek. Jadwiga 
Rojewska zwróciła się do radnych o 
utworzenie dodatkowego przystan-
ku autobusowego.

Łęczyca nie posiada komunikacji 
miejskiej, stąd też jej rolę przejmują busy 
kursujące do Łodzi, Grabowa czy Świnic 
Warckich. Utrudnieniem jednakże jest 
fakt, że ci, którzy mieszkają w znacznej 
odległości od przystanków nie mogą z 
busów zbyt swobodnie korzystać.

- Łęczyca nie jest dużym miastem, ale 

Kandydaci na burmistrza 
Łęczycy nie próżnują. 

Niektórzy już rozpoczęli wyborcze 
spotkania z mieszkańcami i wyszli na 
ulice miasta, żeby osobiście przeko-
nać do siebie wyborców.

Monika Kilar-Błaszczyk w piątek 
na miejskim targowisku chętnie roz-
mawiała z mieszkańcami. Częstowała 
przy tym kawą, herbatą i pączkami. 
Zapowiedziała, że zawsze będzie blisko 
mieszkańców. Była mile zaskoczona 
pozytywnym odbiorem jej inicjatywy. 
Kilka dni wcześniej odbyła wyborcze 
spotkanie z łęczycanami w jednej z 
restauracji.

Urząd miejski w Łę-
czycy zawiadomił Pro-

kuraturę Rejonową w Łęczycy o 
możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego w związku z podjętymi 
decyzjami w sprawie przejęcia 
majątku Krośniewickiej Kolei Do-
jazdowej. 

Zapłaty blisko 18,5 tys. zł domaga 
się od miasta spółka PKP. Sąd wydał 
miastu nakaz zapłaty w sumie ponad 
20 tys. zł (18.450 zł na rzecz PKP S.A. 
oraz kwotę 2.648 zł tytułem kosztów 
postępowania sądowego). Władze 
Łęczycy od decyzji się odwołały i 
czekają na wyznaczenie rozprawy, 
a kilka dni temu sprawę zgłosiły do 
prokuratury. 

- Nie mogę pozwolić, aby miasto 
ponosiło koszty nieodpowiedzial-
nych decyzji z czasów, kiedy w 
Urzędzie Miejskim pracowali pano-

Walczą o głosy wyborców

Monika Kilar-Błaszczyk w piątek 
częstowała na targu pączkami i kawą

Z kolei Krzysztof Urbański 
postawił na przedwyborcze spo-
tkania w plenerze. Na osiedlach 
zaprasza mieszkańców do dysku-
sji o Łęczycy. W piątek spotkał się 
z łęczycanami na osiedlu “Nowa 
Wieś”. Nie brakowało rozmów o 
pomysłach na rozwój Łęczycy oraz 
licznych sugestii. 

Ten tydzień zapowiada się równie 
aktywnie i tak już będzie do samych 
wyborów. Spotkanie wyborcze zapla-
nował także Krzysztof Lipiński, który 
spotka się z mieszkańcami w najbliższy 
czwartek.

(zz)

Krzysztof Urbański rozmawiał 
z mieszkańcami osiedla “Nowa 
Wieś”

- Nie można narażać miasta na straty - mówi M. Kilar-Błaszczyk

- To zasłona dymna - ripostuje K. Lipiński
wie: Krzysztof Lipiński (zawieszony w 
pełnieniu obowiązków burmistrza) i 
Krzysztof Urbański – ówczesny zastęp-
ca burmistrza. Budżet miasta narażony 
jest na utratę pieniędzy, a liczyć trzeba 
każdą złotówkę. Szczególnie, kiedy 
realizujemy tak wiele inwestycji w 
mieście – komentuje Monika Kilar
-Błaszczyk. 

Burmistrz Krzysztof Lipiński za-
pytany o sprawę nie kryje zdziwienia.

- Nie widzę absolutnie żadnych 
powodów, żeby prokuratura miała się 
tym zajmować. Roszczenia PKP są bez-
podstawne, bo nie podpisywałem ze 
spółką żadnej umowy, to po pierwsze. 
A po drugie, to rada miejska podjęła 
uchwałę w sprawie przejęcia majątku 
kolejki wąskotorowej. Ta decyzja rady 
miasta umocowała mnie do prowa-
dzenia rozmów z dyrekcją PKP. Ta 
sama rada później uchwałę uchyliła. 
Nie ma w tym mojej winy - wyjaśnia 

burmistrz K. Lipiński. - Zgłoszenie 
tego do prokuratury w mojej ocenie 
jest zasłoną dymną do informacji z 
ostatnich dni, że Łęczyca spadła na 
samo dno w rankingu województwa 
łódzkiego.

Zdaniem magistratu, burmistrz K. 
Lipiński zwrócił się do PKP o nieod-
płatne przekazanie całego majątku po 
zlikwidowanej Krośniewickiej Kolei 
Dojazdowej jeszcze zanim rada mia-
sta podjęła odpowiednią uchwałę, a 
uchyliła ją z powodu braku informacji o 
kosztach utrzymania urządzeń kolejki 
wąskotorowej oraz skutkach finanso-
wych dla budżetu miasta.

(zz)

Parking wykonany
Gm. Łęczyca Parking przed kościołem pod wezwaniem św. Mar-

cina w Siedlcu jest już skończony. Dzięki inicjatywie 
proboszcza i rady parafialnej w Siedlcu jedna z nowo powstających 
na terenie gminy Daszyna firma podjęła się udziału w sfinansowa-
niu i wykonaniu parkingu przed kościołem. Uroczyste przekazanie 
placu postojowego wraz z poświęceniem miało miejsce w niedzielę. 
Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 300 tys. zł.

(mku)

apel mieszkańców
dla nas mieszkańców ulicy Dworcowej 
nie mających możliwości skorzystania z 
własnego samochodu, dotarcie do szpi-
tala czy na cmentarz stanowi nie lada 
wyzwanie. Jest blisko a jednocześnie 
daleko, biorąc pod uwagę nasz wiek 
i stan zdrowia. Dlatego apelujemy do 
państwa o podjęcie rozmów zmierza-
jących do ustanowienia przystanku 
w okolicy ulicy Dworcowej - mówiła 
przedstawicielka grupy mieszkańców.

To, że sprawa jest oczywista i jak 
najbardziej słuszna potwierdzili za-
równo radni jak i wykonująca zadania 
i obowiązki burmistrza, Monika Ki-

lar-Błaszczyk. Dyskutowano jedynie o 
tym czy wystąpić  do przewoźników 
o ustalenie dodatkowego przystanku, 
czy przenieść ten już istniejący przy 
skrzyżowaniu ulic Belwederskiej z 
Ozorkowską.

- Przy wskazanym skrzyżowaniu 
wsiada dużo młodzieży i jego likwi-
dacja byłaby sporym utrudnieniem 
- argumentowała M. Kilar-Błaszczyk.

Ostatecznie w drodze głosowania 
pozytywnie zaopiniowano wniosek, 
by miasto wystąpiło o dodatkowy 
przystanek.

(mku)
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

re
kl

am
a

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Radny gminy Łę-
czyca wysłał już dwa pisma do wojewody łódzkie-go i zapowiada kolejne w sprawie remontu drogi powiatowej w Kozubach. 

Grzegorz Góra domaga się m.in. wyprofilowania poboczy, odmulenia rowów, usunięcia suchych kona-rów, naprawy przepustu pod drogą powiatową oraz powstałych szkód, naprawienia uszkodzonego wodocią-gu na rowie melioracyjnym w Topoli Szlacheckiej oraz poszerzenia drogi Topola Królewska-Nędzerzew od To-poli Szlacheckiej do końca Dobrogost.- Do dziś nie wiemy, co Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy będzie robił 

Remont parkingu 
przy ulicy ZWZ spo-

tkał się z falą krytyki ze strony 
mieszkańców. W tej sprawie 
odebraliśmy kilka telefonów. 
Łęczycanie są zbulwersowani, 
że Zieleń Miejska zrywa dobrą 
asfaltową nawierzchnię.

- Co tu się wyprawia? Pracow-
nicy Zieleni Miejskiej zrywają 
dobry asfalt. Nie byłoby w tym 
nic strasznego, gdyby w innych 
miejscach miasta nie było bardziej 
potrzebnych remontów - uważa 
jeden z mieszkańców.

- Przy bloku na ZWZ wyko-
nywany jest nieudolnie parking 
z płyt ażurowych, które to płyty 
nie sprawdzają się do końca 
na parkingach. Ale najbardziej 
w tym bulwersujące jest to, że 
niszczy się dobry beton zalany 
asfaltem. Wystarczyło tylko 
położyć nowy dywanik asfal-
towy i byłoby bardzo dobrze. 
Ale nie, robi się taką dewastację, 
ponieważ nie dało się znaleźć 
firmy, która położyłaby nowy 
dywanik lub trwałoby to za dłu-
go a robotę trzeba wykonać już, 
przed wyborami. Miasto traci 
pieniądze na niepotrzebne prace, 
materiały, transport i wywózkę 
starego beton, a można byłoby to 
wszystko zaoszczędzić układając 
5 cm asfaltu - to kolejna opinia.

- To jest kiełbasa wyborcza, jak 
można niszczyć coś, co jest dobre? 

Państwo Marzen-
na i Piotr Górowie 

powoli tracą wiarę w korzystne dla 
nich rozwiązanie problemu przy-
drożnego rowu w Topoli Katowej. 
Jak mówią małżonkowie, przybywa 
tylko dokumentów, ale wciąż brakuje 
konkretnych decyzji.

- Sprawa ciągnie się już od dwóch 
lat, kiedy to gmina najpierw wykopała 
przydrożny rów na dwa metry a póź-
niej go zasypała. Teraz nasze pola są 
zalewane. Przyszła kolejna jesień, znów 
będziemy ponosić straty a wszystkie 
instytucje, do których zwracaliśmy się 
o pomoc celowo przeciągają sprawę 
- mówi pani Marzenna. - Radni nie 
odnieśli się do naszej skargi na wójta, 
prokuratura kutnowska, która prowa-
dzi sprawę milczy, podobnie jak Zarząd 
Zlewni w Łowiczu. Jest to dla nas gra 
na zwłokę. W końcu problem zaniknie 

walka o rów
w instytucjach, odnosimy wrażenie, 
że władze gminy i radni z nas kpią. Ile 
czasu jeszcze upłynie, zanim sprawa 
zostanie załatwiona i otrzymamy 
odszkodowanie za utracone zdrowie i 
rekompensatę finansową za poniesio-
ne straty? Boimy się, że po wyborach 
samorządowych zostaniemy na lodzie. 
Szukamy tylko pomocy, żeby woda nas 
nie zalewała.

Kilka dni temu do Piotra Góry 
przyszło postanowienie z Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, w którym uwzględniono 
zarzut przewlekłego prowadzenia 
postępowania przez Zarząd Zlewni w 
Łowiczu i wyznaczono termin do 30 
dni do załatwienia sprawy związanej 
z pozwoleniem na legalizację systemu 
poprzecznych przepustów pod jezdnią 
drogi gminnej.

(zz)

radny interweniuje
na tej drodze, a do wykonania jest szereg prac. Czekamy już 25 lat, to chyba wystarczająco długo. Jestem wdzięczny wojewodzie łódzkiemu, że był łaskaw zainteresować się pro-blemem mieszkańców Kozub i Topoli Szlacheckiej. Czekamy, aż starosta łęczycki weźmie się do pracy. Nie możemy w dalszym ciągu igrać z bezpieczeństwem, bo brak podjęcia niezbędnych prac może doprowadzić do tragedii, której jako radny chciał-bym uniknąć - mówi G. Góra.
Czy ZDP w Łęczycy przeprowadzi prace, o których mówi samorządowiec? Pytania skierowaliśmy do starostwa powiatowego, czekamy na odpowiedź.

(zz) 

- pyta mieszkanka pobliskiego 
bloku.

Podczas posiedzenia wspólne-
go komisji rady miasta poruszo-
na została sprawa wykonania 
parkingu przy ul. ZWZ. Zastęp-
ca dyrektora Zieleni Miejskiej, 
Sylwia Doniak stwierdziła, że 
realizuje harmonogram prac 
ustalony przez poprzedniego 
dyrektora, remont parkingu był 
zaplanowany na ten rok a radni 
miejscy harmonogram przyjęli.

W tej kwestii samorządow-
cy wyrazili swoje wątpliwości, 
pytając o inne, niezbędne prace 
remontowe.

- Czy będzie wykonany remont 
ulicy Żydowskiej? - pytała radna 
Marta Arkuszewska. - Przypo-
minam, że prace w tym obszarze 
planowane były na 2017 rok, nie 

przeprowadzono ich. Mamy 2018 
rok, dalej nic się nie dzieje. Pytam 
więc, czy są materiały lub pienią-
dze, które rada przeznaczyła na 
remont tej ulicy?

Jak się okazało, materiałów nie 
ma, a w budżecie jednostki nie 
zaplanowano środków na 2018 r. 
z przeznaczeniem na remont ulicy 
Żydowskiej.

Z redakcją kontaktował się rów-
nież radny Krzysztof Razik.

- W dalszym ciągu nie wy-
konano zjazdu z drogi 703 na 
Osiedle Królów, mimo że wraz z 
mieszkańcami prosiliśmy o to od 
początku kadencji. Nie ma chod-
ników na Osiedlu Kwiatowym a 
tu zrywa się dobry asfalt, to jest, 
w mojej ocenie, zupełny brak 
gospodarności.

(mku)

Było dobrze, będzie gorzej 
- mówią mieszkańcy
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Burmistrz Krzysztof Lipiń-
ski zdecydował się ubiegać o 
reelekcję w najbliższych wybo-
rach samorządowych. Jak sam 
mówi, decyzja nie była łatwa. 
Powodów, dla których podej-
muje wyborczą walkę jest kilka.

Co spowodowało, że postano-
wił Pan ponownie powalczyć o 
urząd Burmistrza Łęczycy?

- Moja obecna kadencja w bar-
dzo brutalny sposób w połowie 
została przerwana. Uważam, 
że decyzja prokuratora o zawie-
szeniu mnie w obowiązkach 
służbowych w grudniu 2016 roku 
przyniosła więcej szkody niż 
pożytku i nie mówię tu o sobie, 
ale Łęczycy. Ostatnie dwa lata to 
tylko administrowanie miastem i 
rzucanie obietnic. Realizowane są 
wprawdzie projekty przeze mnie 
rozpoczęte i przygotowane, ale nie 
ma nic ponad to. Jednym z powo-
dów, dla których chciałbym wrócić 
do Urzędu Miasta jest potrzeba 
zrealizowania moich marzeń 
i planów rozwoju miasta, tych 
które obiecałem mieszkańcom, 
a których, niestety nie mogłem 
wdrożyć w życie przez intrygę i 
działania polityczne.

Jakie działania polityczne ma 
Pan na myśli?

- Mówię o logicznym ciągu 
zdarzeń, który pozwala mi doko-
nywać pewnych wniosków. Otóż, 
informacja o nagraniu mojej roz-
mowy z jedną z mieszkanek, pod-
czas której rzekomo domagałem 
się 50 tys. zł, została ujawniona 
dopiero po zwolnieniu męża tej 
pani z funkcji prezesa PEC w Łę-
czycy. W tym czasie ja nie miałem 
wiedzy, że toczy się wobec mnie 

jakieś postępowanie, zresztą Pro-
kuratura Rejonowa Łódź Bałuty tę 
sprawę umorzyła, co następnie po-
twierdził prokurator wojewódzki. 
Po roku i, tak się składa, że po 
wystąpieniu w senacie senatora 
Przemysława Błaszczyka oraz jego 
piśmie do Zbigniewa Ziobry, ta 
sama pani prokurator zawiesiła 
mnie w czynnościach służbowych. 
Co przez ten czas się zmieniło? W 
mojej sprawie nic, bo nie doszły 
żadne nowe okoliczności, ani żad-
ne nowe dowody. Zmieniło się na-
tomiast otoczenie polityczne i cel 
został osiągnięty. W konsekwencji, 
żona senatora rządzi od ponad 
roku Łęczycą, mimo że walkę o 
fotel burmistrza cztery lata temu 
przegrała. Mój obecny udział w 
wyborach ma udowodnić, że nie 
schowam głowy w piasek, bo nie 
mam ku temu powodów. Mogę 
jedynie przeprosić mieszkańców, 
że zostałem uwikłany w sprawę, 
przez którą nie mogłem dokończyć 
kadencji jako czynny włodarz 
Królewskiego Miasta Łęczycy. W 
mojej sprawie polityka aż razi. 
Próbowano wyeliminować mnie 
ze startu w tych wyborach, ale się 
nie udało.

Czy wraz z końcem obecnej 
kadencji skończy się także za-
stosowany wobec Pana śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
zawieszenia w czynnościach 
służbowych?

- Zasięgnąłem oczywiście opinii 
na ten temat. Z informacji, jakie 
uzyskałem wynika, że tak. Wraz 
z końcem kadencji środek zapo-
biegawczy automatycznie wygasa. 
Tak, jak wygasa społeczny mandat 
wszystkich samorządowców tej 
mijającej kadencji. Śmiem twierdzić 

jednak, że każdy, kto konkuruje 
w tegorocznych samorządowych 
wyborach z kandydatem wywo-
dzącym się z obecnie rządzącej par-
tii, to jeśli wygra 21 października 
wybory, to może mieć, w związku 
z tym, różnego rodzaju kłopoty. Ja 
mam nadzieję, i w to wierzę, że po 
wygranej wrócę do urzędu i będę 
mógł w pełni sprawować urząd 
Burmistrza Łęczycy, tak jak ocze-
kują tego mieszkańcy.

Cztery lata temu wygrał Pan 
wybory w pierwszej turze. Prze-
waga nad konkurentami była 
ogromna. A jak jest teraz? Czy 
czuje Pan wsparcie mieszkań-
ców?

- Bez niego nie wystartowałbym 
w wyborach. Te przykre doświad-
czenia z ostatnich dwóch lat na 
pewien czas skutecznie ostudziły 
mój zapał do bycia włodarzem. 
Jednak im bliżej było wyborów, 
tym częściej słyszałem, że powi-
nienem stanąć w szranki. To bar-
dzo miłe, że liczne grono miesz-
kańców cały czas mnie popiera, 
wierzy w moje obietnice i liczy, że 
ruszę to miasto do przodu. Chcę 
im udowodnić, że nie zawiodą się 
na mnie. Bez tego wsparcia nie 
zgłosiłbym swojej kandydatury w 
tych samorządowych wyborach.

Pracownicy Urzędu Miasta oba-
wiają się Pańskiego powrotu. 
Był Pan, w każdej swojej kaden-
cji, wymagającym szefem. Czy 
zamierza Pan zrobić “porządek” 
w magistracie?

- Na pewno zrobię porządek, 
ale w mieście. Jest wiele spraw, 
które należy poukładać, zaplano-
wać czy na nowo zorganizować, 
bo nie funkcjonują dobrze. Ale 

urzędników nie będę zwalniał. 
Uważam, że zostali już w magi-
stracie najlepsi z najlepszych i z 
chęcią będę z nimi pracował, ale 
oczywiście pozostanę wymaga-
jący, bo urzędnicy pracują dla 
mieszkańców, którzy zasługują na 
jak najlepszą i fachową obsługę w 
każdej dziedzinie.

Jak ocenia Pan obecną kampa-
nię wyborczą?

- Jest wyjątkowo krótka. I dobrze, 
bo wszyscy chyba jesteśmy już 
zmęczeni tą polityką. Poza tym, 
my - kandydaci wydamy na nią 
mniej pieniędzy. A tak poważniej, 
oceniam ją negatywnie. Kandydaci, 
którzy w przestrzeni publicznej 
mówią o sobie i o ogromnych osią-
gnięciach, przepychają się miedzy 
sobą tymi sukcesami. Czasami 
mam wrażenie, że niedługo będą się 
chwalić, że namówili Kazimierza 
Wielkiego, żeby w Łęczycy zbudo-
wał taki a nie inny zamek. Przypi-
sywanie sobie nie swoich osiągnięć 
i zwykła kiełbasa wyborcza są 
bardzo powszechne. W przypadku 
pani Moniki Kilar-Błaszczyk, bę-
dzie można łatwo te obietnice zwe-
ryfikować zaglądając już niedługo 
do budżetu miasta na przyszły rok 
i do wieloletniej prognozy finan-
sowej. Niestety, kilka dni temu, 

niezależne od Pani Moniki Kilar 
-Błaszczyk źródła prasowe, podały 
informację, że Łęczyca pod „rzą-
dami” tej Pani spadła na ostatnie 
miejsce w Województwie Łódzkim. 
Dzięki niej Łęczyca zanurkowała we 
wszystkich statystykach dotyczą-
cych rozwoju miasta. Z programu 
przedstawionego przez nią widać, 
że kolejna kadencja nie zapowiada 
żadnej większej aktywności. Przy 
jej rządach Łęczyca skazana jest 
na snucie się w ogonach wszelkich 
rankingów…A każdy rok rządów 
tej Pani to zmarnowana szansa.     

Jak ocenia Pan swoje szanse na 
tle kontrkandydatów?

-  Bardzo wiele osób w Łęczycy 
darzy mnie ogromnym zaufa-
niem. Każdy mieszkaniec ma 
swój typ. Dla mnie ważne jest to, 
że nie bałem się stanąć w szranki. 
Jestem głęboko przekonany o tym, 
że Łęczycanie dokonają dobrego i 
właściwego wyboru. Będę Urząd 
Burmistrza Królewskiej Łęczycy 
sprawować mądrze, odważnie 
zgodnie z potrzebami jej miesz-
kańców. Już za niedługo to Oni 
zadecydują, kto będzie rządził 
naszym miastem. Wybory już 
niedługo, 21 października.

Dziękujemy za rozmowę

Krzysztof Lipiński 
- kandydat na Burmistrza Łęczycy

KRZySZTof LiPińSKi  
Wiek: 63 lata

Miejsce urodzenia: Łęczyca
Stan cywilny: Żonaty

Wykształcenie: Magister Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych Uniwersytetu Poznańskiego w 1986 r., ukończone podyplomowe 
studium menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego w 1993 r., ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2002 r. , ukończony podyplo-
mowy kurs w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 2004 r.
Doświadczenie samorządowe: 1994-1998 Przewodniczący Rady Miasta 
(ok. 3 miesiące), później Burmistrz Miasta Łęczyca, 2002-2006 Burmistrz 
Miasta Łęczyca, 2014-2018 Burmistrz Miasta Łęczyca. Ponadto: Prze-
wodniczący Związku Gmin Województwa Łódzkiego, Kanclerz Kapituły 
Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce.
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Na Zamku w Łęczycy 
będzie jeszcze bez-
pieczniej
270 tysięcy zł otrzymało 
Miasto Łęczyca z Mini-
sterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
na zakup i montaż 
nowoczesnych syste-
mów zabezpieczeń na 
Zamku w Łęczycy.

Powstaną nowe 
mieszkania TBS
Spółka miejska - Towa-
rzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w Łęczycy - rozpoczyna budowę wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej/ 
Konopnickiej. Na zainteresowanych czekać będzie 
27 mieszkań, które zostaną oddane do użytku już w 
drugiej połowie 2019 r

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łeczne , Elżbieta Rafalska uroczyście 
otworzyła Żłobek Miejski
20 września 2017 został uroczyście otwarty żłobek 
w Łęczycy. Placówka została sfinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej- programu MALUCH+.

Miasto wybuduje boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 1
Miasto Łęczyca pozyskało z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki kwotę 298 tysięcy zł na rozwój infrastruk-
tury sportowej. Boisko wielofunkcyjne będzie wyko-
rzystywane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 
1 oraz zawodników MKLA.

Przebudowa dróg lokalnych
Gmina Miasto Łęczyca jest beneficjentem pro-
jektu w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Jesz-
cze w tym roku przy udziale dotacji w wysokości 1 
317 tysięcy zł, zostaną zmodernizowane trzy ulice: 
Krótka, Jana Kilińskiego oraz 57 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej. Zakończenie prac zaplanowano 
do końca listopada br.

Na ulicy M. Konopnic-
kiej prace dobiegają 
końca
Mieszkańcy mogą korzystać 
z całej, wyremontowanej 
ulicy Marii Konopnickiej. 
Modernizacja drogi była 
długo wyczekiwana.  Sfi-
nansowanie inwestycji było 
możliwe dzięki dofinansowa-
niu w kwocie 2 milionów 229 
tysięcy złotych.

Oświetlamy osiedle Kwia-
towe

Ponad 112 tysięcy zł to kwota dotacji, jaką otrzy-
mało Miasto Łęczyca z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w związku z budową oświetlenia ulicznego na 
osiedlu Kwiatowym w Łęczycy. Zostało tam zamon-
towanych 25 sztuk oświetlenia hybrydowego, które 
działa w oparciu o naturalne źródła energii, takie 
jak energia słoneczna oraz wiatrowa. Rozwiązanie 
to jest bezpieczne i przyjazne dla środowiska i nie 
generuje kosztów zużycia energii.

Trwa remont w Domu Kultury
157 tysięcy zł - tyle wynosi kwota dotacji, jaką 
otrzyma Dom Kultury w Łęczycy na modernizację 
I piętra budynku wraz z kompleksową aranżacją 
i wyposażeniem sali widowiskowej. We wrześniu 
rozpoczęły  się prace remontowe.

Kontynuacja budowy ŚDS
Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowac-
kiego - kwota całkowita: 1 188 500,00 zł, kwota 
dofinansowania: 1 188 500,00 zł.

Remont budynku biurowego po byłym 
Zakładzie Karnym
Przebudowa budynku biurowego po byłym Za-
kładzie Karnym w Łęczycy przy ul. Pocztowej 12 
na potrzeby podległych Gminie Miasto Łęczyca 
jednostek organizacyjnych. Kwota całkowita: 446 
997,51 zł, kwota dofinansowania: 281 858,00 zł.

RaZEM MOŻEMy
jESZcZE więcEj! 

Dla ŁęcZycy

Monika Kilar-Błaszczyk
Kandydatka na Burmistrza Łęczycy

Inwestycje w naszym Mieście
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Jako Burmistrz Łęczycy zadbam o…
1.  Budowę ciągów komunikacyj-

nych, które poprawią bezpie-
czeństwo na łęczyckich drogach i 
odblokują zakorkowaną Łęczycę.
Zagadnienie jest bardzo szerokie. 

W moim programie wskazuję tylko 
najważniejsze i konieczne do przepro-
wadzenia inwestycje w celu poprawy 
sytuacji na łęczyckich drogach. Po 
pierwsze - przebudowa ulicy Górni-
czej i połączenie jej z ulicą Belweder-
ską. Tereny pod tę inwestycję wzdłuż 
torów PKP mamy już wykupione 
w celu stworzenia małej obwodnicy 
Łęczycy. Docelowo ulica Górnicza 
połączy się z ulicą Belwederską i 
Lotniczą. Łęczycanie już tamtędy 
przejeżdżają. Wybudowanie tego ciągu 
komunikacyjnego to „odkorkowanie” 
Łęczycy, szczególnie ulicy Kaliskiej i 
Belwederskiej. Ulicą Górniczą nie bę-
dzie jeździł ciężki tabor (TiR) z uwagi 
na uciążliwość dla mieszkańców tej 
ulicy. To będzie świetne rozwiązanie 
dla kierowców aut osobowych czy 
busów, którzy jadąc ul. Kaliską i ul. 
Belwederską chcą jedynie przedostać 
się przez Łęczycę w kierunku Poddębic 
do autostrady. Będzie to też ułatwienie 
komunikacji mieszkańcom. Ulica 
Górnicza posiada już gotowy projekt 
budowlany. 

Po drugie - połączenie uli-
cy Popiełuszki z Zachodnią jako 
alternatywa do zakorkowanej  
i niebezpiecznej dla użytkowników uli-
cy Kaliskiej. W kontekście tej inwestycji 
miasto także już wykupiło większość 
terenów. Ta droga pozwoli wreszcie na 
swobodny dojazd do szpitala, przed-

KANDYDAT NA BURMISTRZA ŁĘCZYCY
KRZYSZTOF URBAŃSKI

Szanowni Łęczycanie!
W swoim programie wyborczym nie obiecuję 
rzeczy nierealnych. Nie obiecuję „mrzonek”. 
Twardo stąpam po łęczyckim bruku, doskonale 
znam budżet miejski i wiem na co nas stać. 
Wiem też, jak trzeba nim zarządzać, aby efekty 
były bardzo szybko widoczne dla mieszkańców 
Łęczycy. Wiem, jak zostawić w Waszych portfelach 
tak ciężko zarabiane pieniądze. Wiem, jakie 
inwestycje można zrealizować, a które muszą 
poczekać. Wiem, że trzeba w życiu być realistą. 
Wiem jeszcze jedno i to jest bardzo ważne - jestem 
osobą niezależną politycznie. Jestem bezpartyjny. 
Tylko Wy, Łęczycanie, możecie narzucić mi swoją 
wolę. Wasze decyzje zawsze będę respektował i 
realizował. 
Przedstawiam Państwu mój program wyborczy.

szkola i szkoły przy ulicy Zachodniej. 
Zapewniam łęczycan, że ta inwestycja, 
tak bardzo potrzebna nam wszyst-
kim, nie będzie ingerować w ogródki 
działkowe przy ulicy Zachodniej, które 
są prywatną własnością, nie będzie 
żadnego wywłaszczania. Ruch samo-
chodowy nie zakłóci ciszy i spokoju 
mieszkańców osiedla przy Zachodniej.

Po trzecie - inteligentna sygnali-
zacja świetlna na skrzyżowaniach 
od DK91 do wyjazdu w kierunku 
Poddębic. Odpowiednio zsynchro-
nizowane oświetlenie pozwoli bez 
zakłóceń przejechać przez Łęczycę, ale 
szczególnie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych podczas przechodzenia 
przez pasy. Proponowane rondo przy 
skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z M. Konop-
nickiej to chybiony pomysł. Wcale nie 
udrożni przejazdu ulicą Kaliską. Nie 
poprawi też bezpieczeństwa pieszych. 
Wręcz przeciwnie - zakorkuje ją jeszcze 
bardziej. Wyobraźmy sobie TiR-y, które 
jeden po drugim wjeżdżają na rondo. 
Korek aut robi się automatycznie do alej 
Jana Pawła II. To nie tylko moja opinia, 
ale również naukowców z Politechniki 
Łódzkiej.

Ważne są również inne sprawy, o 
których mówią nam mieszkańcy. Mam 
tu na myśli drogę krajową 91 w obsza-
rze Łęczycy. Zniszczone są chodniki, 
w niektórych miejscach w ogóle ich 
nie ma. To ogromna uciążliwość dla 
pieszych i rowerzystów. Moje rozmowy 
z Zarządem Dróg Krajowych będą 
ukierunkowane na zmianę tego stanu 
rzeczy. Będę monitorował wykonanie 
kompleksowej przebudowy odcinka 
drogi 91 przebiegającej przez Łęczycę, 

który szumnie jest zapowiadany od 
kilku lat.

Chcę także kontynuować remonty 
ulic na osiedlach, m.in: na Waliszewie, 
Osiedlu Królów Polskich, Osiedlu 
Kwiatowym oraz zapomniane ulice 
Wiejską i Wrzosową.

2.  Miasto przyjazne Łęczycanom 
i osobom przyjezdnym to jego 
sprawny układ komunikacyjny i 
łatwość w poruszaniu się.
Mam w planach System Informacji 

Miejskiej (SIM) – tj. system jednolitych 
pod względem wizualnym, architekto-
nicznym, konstrukcyjnym nośników 
przekazujących informacje o mieście 
(słupki kierunkowe, tablice informa-
cyjne, pylony, gabloty). To nazwy ulic, 
lokalizacji, adresy, kierunkowskazy 
dla ruchu pieszego i kołowego, mapy, 
informacje turystyczne i historyczne. 
Tak powinno wyglądać miasto przyja-
zne jego mieszkańcom i turystom. Taka 
multimedialna wędrówka po Łęczycy 
daje łatwość dotarcia w każde miejsce 
naszego miasta, poznania jego historii 
i teraźniejszości.

Ponadto, z Zarządem Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi ponowię rozmowy 
i negocjacje, dotyczące przejęcia do 
sprzątania i koszenia trawy odcinka 
drogi wojewódzkiej przebiegającej 
przez Łęczycę t.j. od drogi 91, ulicą 
Belwederską przez aleje Jana Pawła II i 
ulicą Kaliską w kierunku Poddębic. Jak 
wszyscy wiemy, jest to odcinek drogi 
wojewódzkiej pozostawiającej wiele 
do życzenia pod względem czystości. 
A zarośnięte, niekoszone pobocza 
wielu z nas po prostu bulwersują. To 
trzeba zmienić.

Chciałbym także kontynuować 
rozbudowę małej architektury w 
mieście. Zaopatrzenie ulic, ciągów pie-
szych w ławki, kosze, stojaki rowerowe 
to działania, które muszą być na bieżąco 
realizowane.

3.  obniżenie podatków za wywóz 
śmieci.
Wywóz śmieci, to w praktyce corocz-

ne podwyżki za ich utylizację, segrega-
cję i rekultywację wysypisk. To koszty 
dla każdej rodziny stanowiące nawet 
setki złotych. Rolą Urzędu Miasta musi 

być partycypacja w kosztach wywozu 
śmieci. Taka praktyka była stosowa-
na przez urząd poprzez częściowe 
pokrywanie kosztów wywozu, ale 
została zaniechana. Chcę do tej pomocy 
mieszkańcom Łęczycy wrócić, aby żyło 
nam się lepiej.

4.  Rekreacja i wypoczynek
Modernizacja Zalewów Miejskich 

- tak bardzo oczekiwana inwestycja, 
która stworzy miejsce wypoczynku 
i rekreacji oraz będzie wspaniałym 
produktem turystycznym. Ścieżki dla 
pieszych i rowerzystów, budowa ście-
żek przyrodniczo – edukacyjnych, par-
kingi, ścieżki dydaktyczne, oświetlenie, 
place zabaw, tablice informacyjne, toa-
lety, miejsca na tworzenie małej gastro-
nomii, przystań dla wodnych rowerów, 
kajaków, wreszcie plaża i nowe miejsca 
pracy. Finansowanie można pozyskać 
z Zarządu Województwa Łódzkiego w 
ramach programu zagospodarowania 
terenów zdegradowanych. W 2018 
roku projekty są finansowane do 85% 
wartości inwestycji.

Kontynuacja modernizacji Parku 
Miejskiego - chciałbym, aby podobnie 
piękna docelowo była także druga 
część parku, która wymaga komplekso-
wego zagospodarowania (drzewostan, 
aleje spacerowe, miejsca aktyw-
nego wypoczynku).

Tworzenie nowych 
tras rowerowych z wy-
korzystaniem istniejącej 
infrastruktury drogowej 
będzie dla mnie bardzo 
ważne, podobnie jak 
podjęcie działań 
w celu pozy-
skania bu-
dynku i in-
frastruktury 
kolejki wą-
skotorowej 
przy ulicy 
Kaliskiej. 
Wyremon-
towanie tego 
obiektu nie 
tylko poprawi 
estetykę mia-
sta, ale może 
być atrakcyj-
nym miejscem 
s p ę d z a n i a 
czasu wolnego i 
stanowić doskonały 
produkt turystycz-
ny.

5.  Łęczyca dla lu-
dzi młodych, dla 
sportowców, mi-
łośników aktyw-
nego  trybu życia.
Będę angażował 

ludzi młodych do 
współuczestnicze-
nia w zarządzaniu 
miastem, powołując 
“Młodzieżową Radę 
Miasta”. Takie próby 
w naszym samorządzie 
były już podejmowane, 
ale nic z tego nie wyszło. 
Teraz to się musi udać. 
Zadaniem MRM będzie 

dialog, konsultowanie i rozwiązywa-
nie problemów ludzi młodych. Młodzi 
w naszym mieście nie mogą się wypo-
wiedzieć, a wielokrotnie spotkałem się 
z ich propozycjami, pomysłami, które 
były bardzo dobre.

Stadion miejski - stracone zostały 
kolejne miesiące na realizację tej inwe-
stycji. Przygotowany projekt stadionu 
dotyczył kompleksowej modernizacji 
obiektu i wynosił wg kosztorysu ok. 
12 mln złotych. Krytycy twierdzą, 
że miasta nie stać na taki wydatek. 
Zaniechano tego projektu. Ale ja 
będę przekonywał, że przy mądrym 
gospodarowaniu środkami budże-
towymi i pozyskiwaniu funduszy z 
zewnątrz, wystarczy i na stadion i na 
inne inwestycje. Trzeba mieć tylko silną 
determinację i „czuć Łęczycę”. Jestem 
pewien, że koszt modernizacji tego 
obiektu sportowego nie przekroczy 8 
000 000 zł. To obiekt, który na co dzień 
obsługuje 4 sąsiadujące z nim szkoły, to 
setki dzieci i młodzieży aktywnie reali-
zujących swoje upodobania sportowe. 
To tu trenują m.in. lekkoatleci i piłkarze. 
Nasz stadion to historia i tradycja. Ale to 
także rewelacyjna wizytówka miasta.

Lodowisko - myślę, że dobrze słu-
żyło mieszkańcom lodowisko miejskie 
na zamku. Atrakcja, a  zarazem miejsce 
aktywnego spędzania czasu wolnego 

przez dzieci, młodzież i dorosłych. 
Tu spędzały czas wolny całe rodzi-
ny. To było nieliczne lodowisko w 
Europie, które funkcjonowało na 
dziedzińcu zamku. Służyło łęczy-
canom. Było atrakcją turystyczna 

w skali ogólnopolskiej. Będę konty-
nuował ten, tak bardzo udany 

projekt.
Korty tenisowe - Łę-

czyca posiada 8 kortów 
tenisowych zagospodaro-
wanych piękną, unikalną 
roślinnością. Ale do dnia 
dzisiejszego obiekt ten 
nie doczekał się zaplecza 
socjalnego. Budynek, 
który ma spełniać tę rolę 
nadaje się do rozbiórki. 
Mało kto wie, że na róż-
nego rodzaju turnieje 
tenisowe do Łęczycy 
przyjeżdża około 5 - 6 
tysięcy osób rocznie. 
W Łęczycy śpią, ko-

rzystają z gastronomii. 
Nie można bagatelizo-

wać takiej promocji miasta. 
To są dzieci grające w tenisa, 
ich rodzice, trenerzy. Łęczycka 
młodzież też doskonale zna ten 
obiekt. To kolejna alternatywa 

spędzania czasu wolnego dla 
młodych i dorosłych Łęczycan.

Reaktywacja Miejskiego 
Ośrodka Sportu, który będzie 
wspierał i pomagał wszystkim 
stowarzyszeniom krzewiącym 
kulturę fizyczną wśród młodych i 
seniorów oraz placówkom oświa-

towym działającym w Łęczycy. 
Zadaniem MOS będzie 
przyjmowanie i rozliczanie 
wniosków z dotacji. Plano-

wanie i organizacja imprez 
rekreacyjno – sportowych, opieka 
nad obiektami sportowymi. Łęczycki 
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sport, to tradycja, ogromna szansa 
na skuteczną promocję miasta, ale 
przede wszystkim, to zdrowie dzieci 
i młodzieży.

6. Bezpieczna Łęczyca
Uważam, że należy zwiększyć 

liczbę patroli policji na obszarze 
całego miasta (w dzień i w nocy), w 
celu walki z wandalizmem, chuligań-
stwem i przejawami patologii. Miasto 
powinno znaleźć środki na wsparcie 
policji. Straż Miejska w obecnym 
trzyosobowym składzie nie ma racji 
bytu. Aby mogła sprawnie działać i być 
mobilna, trzeba zwiększyć zatrudnie-
nie. Strażnicy miejscy mają pomagać, 
mają dbać o bezpieczeństwo obywateli, 
dbać o porządek i czystość w mieście. 
Trzech funkcjonariuszy zatrudnionych 
aktualnie w Urzędzie Miejskim nie 
jest w stanie realizować właściwie 
swoich czynności służbowych. Straż 
Miejska to nie funkcjonariusze ubrani 
w gabardynowe mundury na oficjal-
nych uroczystościach. To mają być 
funkcjonariusze gotowi do interwencji, 
wsparcia osób potrzebujących pomocy. 
To mają być ludzie gotowi do działania 
w każdych okolicznościach. Oni mają 
nam pomagać i służyć.

Ważne jest także dostosowywanie 

monitoringu do zmieniających się 
miejsc uznawanych za niebezpieczne. 
Monitoring, aby spełniał swoją rolę 
musi być na bieżąco usprawniany, 
udoskonalany, ale przede wszystkim 
na bieżąco obsługiwany przez osoby 
doświadczone w prewencji, uczulone 
na zagrożenia dla osób i ich mienia, 
ruchu pieszych, rowerzystów i samo-
chodów.

7.  Budowa bloków mieszkalnych, 
kontynuacja systemu TBS
Najlepszym wyznacznikiem zapo-

trzebowania na mieszkania w Łęczycy 
jest ich cena za metr kwadratowy na 
rynku wtórnym, dochodząca obecnie 
nawet do 4 000 zł. Takie są ceny w 
dużych aglomeracji miejskich. Dla nas 
to sygnał, że w naszym mieście chcą 
mieszkać ludzie młodzi, którzy wiążą 
z nim swoje plany życiowe. To bardzo 
dobrze. Dlatego też jednym z głównych 
moich założeń programowych jest 
budownictwo wielomieszkaniowe 
tj. - kontynuacja budowy mieszkań w 
ramach Spółki Miejskiej „Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego”, miesz-
kania komunalne i deweloperskie na 
osiedlu „Zacisze”, na placu koło ”stare-
go młyna” przy ulicy Kaliskiej oraz na 
terenach pomiędzy Parkiem Miejskim 
a osiedlem „Waliszew. Będę kontynu-
ował  współpracę z SM „Łęczycanka” 
– stara baza - nowe bloki. Chcę także 
wybudować  mieszkania socjalne na 
bazie osiedli przy ulicach Kopalnianej i 
Wrzosowej. Są to ogromne plany inwe-

stycyjne. Czy dojdą do skutku? Tak. Jak 
szeroki zakres tego zadania będziemy 
w stanie zrealizować? Okaże się w 
kontekście możliwości kredytowania 
(TBS udowodnił, że jest to realne) i 
pozyskania  dofinansowania.

Kolejna ważna sprawa to racjonalne 
dostosowanie studium i planu za-
gospodarowania przestrzennego do 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców. 
Na uwagę zasługuje budownictwo 
wielomieszkaniowe, jednorodzinne, 
spółdzielcze i komunalne. To również 
tereny inwestycyjne i rekreacyjne. Łę-
czyca jest bardzo zwartym miastem. 
Czas, aby myśleć o poszerzeniu jego 
granic.

8. Łęczyca dla Seniorów
Będę dążył do zwiększenia liczby 

opiekunek środowiskowych. Zapo-
trzebowanie na tę formę opieki nad 
osobami starszymi, schorowanymi w 
Łęczycy jest ogromne. Ok. 20% miesz-
kańców to osoby powyżej 70 roku 
życia. Uważam, że głos osób starszych 
jest bardzo ważny. Skorzystam z ich 
wiedzy i doświadczenia powołując 
“Miejską Radę Seniorów”, będącą dla 
miasta partnerem przy konsultowaniu, 
aktywizacji i rozwiązywaniu proble-
mów osób starszych.

Będę zachęcał do wspierania działań 
na rzecz pomocy osobom starszym: 
wspieranie stowarzyszeń emerytów i 
rencistów, utworzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego.

Zakończymy budowę  Środowi-
skowego Domu Samopomocy, za-
dbam też o studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Ich ambicje i chęć do 
nauki zasługują na wsparcie finansowe 
i pomoc w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Kreatywność seniorów to 
dla mnie utworzenie aktywnych 
miejsc rekreacji na osiedlach i w Parku 
Miejskim.

9.  Likwidacja barier architektonicz-
nych
Zadbam, aby wszystkie obiekty uży-

teczności publicznej były dostosowane 
dla osób z chorobami ruchowymi. 
Pomoc osobom niepełnosprawnym 
jest naszym obowiązkiem. Nie można 
zostawić ludzi pokrzywdzonych przez 
los z problemami. Miasto Łęczyca 
musi pomóc niepełnosprawnym w 
pokonywaniu barier - na ulicach i w 
życiu codziennym oraz w Urzędzie 
Miejskim (winda). Gotowy projekt 
jest już w posiadaniu urzędu. Na jego 
realizację muszą zostać zabezpieczone 
odpowiednie środki finansowe. Rów-
nież na ich aktywizację i przystosowa-
nie osób niepełnosprawnych do życia 
społecznego i zawodowego.

Należy też stworzyć integracyjny 
plac zabaw np. w Parku Miejskim. To 
plac zabaw, w którym będą się integro-

wać dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 
To okazja do nawiązywania znajomo-
ści, przyjaźni i atrakcyjnego spędzania 
czasu wolnego.  

10. Praca
Współpraca pomiędzy Powiatem 

Łęczyckim, Gminą Łęczyca i Mia-
stem Łęczyca w celu pozyskiwania 
środków unijnych na działania po-
zwalające stworzyć nowe miejsca 
pracy. Należy opracować atrakcyjne 
oferty dla inwestorów. 6 ha terenów 
w Łęczycy nadal czeka na inwestycje 
przemysłowe. Wykupiliśmy ponad 4 
hektary gruntów pod przyszłe inwe-
stycje w Strefie Ekonomicznej. Jestem 
przekonany, że pomimo problemów 
z przekształceniem tych terenów z 
rolnych na przemysłowe, co zablo-
kowała „Ustawa Rolna”, znajdziemy 
inwestorów spełniających aktualne 
wymogi.

Ważna jest promocja i wsparcie 
lokalnych małych przedsiębiorstw 
oraz preferowanie rodzinnych firm na 
rynku łęczyckim.

11. oświata, zdrowie uczniów
Już w roku szkolnym 2018/2019,  

łęczyckie szkoły podstawowe opuści 
ok. 240 uczniów. Zjawisko to spo-
woduje, że ok. 10 nauczycieli (fizycy, 
matematycy, poloniści, w/f), może 
stracić pracę. Nie można do tego do-
puścić. Wspólnie z dyrektorami tych 

placówek oświatowych będziemy 
starali się rozwiązać ten problem. 
Niezbędne będą rozmowy ze Sta-
rostą Łęczyckim w celu możliwości 
zatrudnienia nauczycieli w szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Stomatolog w każdej szkole - pono-
wienie starań o utworzeniu gabinetów 
stomatologicznych, a przynajmniej 
poszerzenie zakresu profilaktyki sto-
matologicznej w szkołach.

Korekty wad postawy i płasko-
stopia - prowadzenie tego rodzaju 
zajęć ruchowych w klasach I – III jest 
niezbędne. To problem społeczny XXI 
wieku. Wg badań ponad 70% dzieci ma 
w tym zakresie problemy.

Powyższe zagadnienia są tymi, na 
których realizacji skupię się, jeżeli tylko 
mieszkańcy będą tego chcieli głosując 
na mnie w nadchodzących wyborach 
samorządowych. Poniżej wskażę 
jeszcze kilka wartych uwagi punktów.

Możliwe będzie także:
- ułatwienie pozyskiwania środków 

unijnych. Pomoże w tym utworzone 
przy Urzędzie Miejskim „Biuro Fun-
duszy Europejskich” wspierające nie 
tylko burmistrza, ale także dyrektorów 
placówek oświatowych i kulturalnych, 
stowarzyszenia i osoby prywatne w 
prowadzeniu profesjonalnej dokumen-
tacji projektowej i wnioskowej;

- pozyskanie pieniędzy na realiza-
cję programu „Czyste powietrze” 
dotyczącego dofinansowania termo-
modernizacji prywatnych budynków 
mieszkalnych, w tym dopłaty do wy-
miany starych kotłów CO. W ramach 
dofinansowania będzie można dostać 
do 53 tys. zł. Dofinansowanie do 85% 
inwestycji;

- prowadzenie budżetu miasta, na 
który wpływ będą mieli jego mieszkań-
cy – Budżet Obywatelski, Uchwały 
Obywatelskie.

iNWESTyCJE, KTÓRE PLANUJĘ W 
PRZySZŁoŚCi:

- Duża obwodnica Łęczycy
- Wykorzystanie wód termalnych 
- Budowa Basenu Miejskiego

... bo ŁĘCZYCA jest najważniejsza… bo WY jesteście najważniejsiWiem, że wspólnie możemy ten program zrealizować.Wspólnie doprowadzimy do tego, aby nasze miasto było KrólewskieKandydat na Burmistrza Łęczycy Krzysztof Urbański
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fundacja „Misja Medyczna” jest 
głównym organizatorem ogólnopol-
skiego programu „Zdrowa i aktywna 
gmina”.
Program adresowany jest do jedno-
stek samorządu terytorialnego, które 
odpowiadają za programy zdrowotne, 
szczególnie do wójtów, burmistrzów, 
starostów, dyrektorów departamentów, 
których zakres kompetencji  obejmuje 
obszary związane ze zdrowiem, spra-
wami społecznymi, sportem, turystyką i 
edukacją. Ogólnopolski program „Zdro-
wa i aktywna gmina” swoim zakresem 
obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, rodziców dzieci z 
nadwagą i otyłością, osoby odpowie-
dzialne za układanie jadłospisów oraz 
liderów aktywności fizycznej w Gminach. 
Podstawowe cele projektu, to:
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
na temat przyczyn powstawania nad-
wagi i  otyłości u dzieci wśród rodziców 
oraz osób mających wpływ na edukację 
i żywienie dzieci i młodzieży. 
Stworzenie placówek edukacyjnych 
strefami wolnymi od wysokoprzetwo-
rzonej żywności. Egzekwowanie poprzez 
edukację personelu stołówkowego, 
rozporządzenia „sklepikowego”.
Ograniczenie styczności dzieci i młodzie-
ży z żywnością wysokoprzetworzoną 
w postaci zakazu rozstawiania dystry-
butorów z przekąskami i kolorowymi 
napojami.
Jak skutecznie wyeliminować problem 
otyłości wśród dzieci i młodzieży? Temu 
właśnie zagadnieniu  będzie poświęcona 
ogólnopolska konferencja „Zakończ-
my otyłość wśród dzieci i młodzieży”, 
która odbędzie się w ramach realizacji 
programu 29-30 listopada na Zamku 
w Uniejowie. Ma ona uświadomić 
przedstawicielom jednostek samorządu 
terytorialnego wpływ  regularnej ak-
tywności fizycznej oraz przestrzeganie 
zasad zdrowego odżywiania na zdrowie 
mieszkańców. Zostaną przedstawione 
dobre praktyki w ramach profilaktyki 
leczenia otyłości.

ZDROwA I AKTYwNA gMINA
Konferencja adresowana jest do przed-
stawicieli administracji samorządowej.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy 
kadrę zarządzającą placówkami oświa-
towymi oraz osoby odpowiedzialne za 
tworzenie programów zdrowotnych, 
liderów edukacji w zakresie zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej; li-
derów organizacji działających na rzecz 
zdrowego stylu życia oraz budowania 
świadomości wśród ogółu społeczeń-
stwa o wpływie na zdrowie regularnej 
aktywności fizycznej. 
Szczegóły ogólnopolskiej akcji oraz 
planowanej konferencji znajdują się na 
stronie www.zdrowaiaktywnagmina.pl. 
 

Z MiŁoŚCi Do AKTyWNoŚCi

Fundacja „Misja Medyczna” wspólnie 
z Ministerstwem Zdrowia, w ramach 
Narodowego Programu Zdrowia, reali-
zuje projekt „Aktywność Fizyczna” pod 
hasłem „Z miłości do aktywności”. Celem 
realizowanego w latach 2017/2018 pro-
jektu jest organizacja cyklu 32 spotkań 
w miejscowościach liczących poniżej 
50 000 mieszkańców oraz promowanie 
zdrowego i aktywnego stylu życia.
Według zaleceń WHO (Światowej Orga-
nizacji Zdrowia) dorosły człowiek potrze-
buje minimum 30 minut umiarkowanej 
aktywności fizycznej dziennie. U osób, 
które regularnie ćwiczą – minimum 3 
razy w tygodniu zdecydowanie spraw-
niej funkcjonuje układ odpornościowy 
i krwionośny, poprawia się wydolność 
organizmu, dotlenia mózg i komórki 
ciała oraz poprawia się stan zdrowia 
psychicznego.
- Warto rozpocząć swoją dzienną ak-
tywność od 10-minutowych ćwiczeń np. 
zaraz po przebudzeniu – radzi Radosław 
Janczyk, fizjoterapeuta, ekspert Fundacji 
„Misja Medyczna”. - W ten sposób w 
ciągu tygodnia można zwiększyć swoją 

aktywność o ponad godzinę. Oczy-
wiście, intensywność ćwiczeń należy 
dostosować do stanu zdrowia.
Zgodnie z obowiązującymi wytyczny-
mi, każda aktywność fizyczna, którą 
podejmujemy w połączeniu ze stoso-
waniem zasad zdrowego odżywiania 
opisanych w Piramidzie Zdrowego 
Odżywiania i Aktywności Fizycznej, 
ma pozytywny wpływ na funkcjono-
wanie naszego organizmu. Pomimo 
wzrastającej świadomości Polaków na 
temat zdrowego stylu życia  i aktyw-
ności fizycznej w dalszym ciągu należy 
docierać do mniejszych ośrodków. 
- Zapraszamy do odwiedzenia nasze-
go stoiska 7 października 2018 roku 
w Świnoujściu podczas spotkania „II 
Bieg Małego Wyspiarza” – informuje 
Katarzyna Suszek, Prezes Zarządu 
Fundacji. – Szczególnie zapraszamy 
rodziny z małymi dziećmi, osoby star-
sze oraz kobiety w ciąży. Specjalnie dla 
nich przygotowaliśmy zestawy ćwiczeń 
oraz atrakcyjne nagrody – dodaje.  
Zapraszamy również do Uniejowa w 
dniu 14 października 2018 roku na XII 
Ogólnopolski Ekologiczny Bieg  do 
Gorących Źródeł „Sanus per Aquam 
– Zdrowie przez wodę”, który jest roz-
grywany na trasie 10 km i wchodzi w 
skład Cyklu Biegów o Puchar Marszałka 
Województwa Łódzkiego. W zeszłym 
roku w biegu udział wzięło blisko tysiąc 
zawodników, nie tylko z Polski ale i za-
granicy. Wszyscy uczestnicy będą mieli 
możliwość skorzystania z bezpłatnych 
konsultacji dietetyka, fizjoterapeuty, 
trenera personalnego oraz lekarza. Na 
stoisku Fundacji czekać będą na Pań-
stwa rozmaite atrakcje i niespodzianki. 
Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „z 
miłości do aktywności” odbędzie się w 
Mikołajkach 9 grudnia 2018 roku. 
Szczegóły akcji znajdują się na stro-
nach: www.misjamedyczna.org oraz 
www.zmiloscidoaktywnosci.pl.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

-  Kogo reprezentuje 
Pan w najbliższych 
wyborach ?
- Zgodnie z wolą grupy 

mieszkańców, kandyduję 
z okręgu obejmującego 
wsie: Smardzew, Źrebię-
ta, Kobyle, Pieczew.

-  Skąd zrodził się po-
mysł na kandydowa-
nie?
- Jestem mieszkańcem 

tej gminy od urodzenia 
i może to zabrzmi zbyt 
patetycznie, ale kocham 
to miejsce. Mieszkam tu, 
założyłem rodzinę, zbu-
dowałem własne gniaz-
do rodzinne, prowadzę 
przedsiębiorstwo. Tu jest 
moja ojcowizna, ale prze-
cież nie samą tradycją 
człowiek żyje. Mamy XXI 
wiek, w naszej gminie 
jakoś słabo to widać. Nie 
ukrywam, że patrzę z 
zazdrością na sąsiadów 
zza miedzy i myślę sobie 
dlaczego u nas nie ma 
gazu ziemnego, ogniw 
solarnych czy fotowolta-
icznych. Przecież inni to mają, a u 
nas od ponad 20 lat nic się nie dzieje.

-  Nie jest Pan trochę niesprawie-
dliwy, przecież poprzednicy 
budowali drogi?
- Budowa dróg to trochę mało, to 

urzędniczy obowiązek. Boli mnie 
też brak oferty kulturalnej, mamy 
ośrodek kultury, dyrektora i cisza. 
Nie jest to jedyny problem, moje 
dzieci są już dorosłe, ale myślę o 
wnukach, w jakich warunkach będą 
się uczyły jeśli tutaj zostaną, w źle 
doposażonych szkołach bez sal gim-
nastycznych. Dlatego stwierdziłem, 
że czas na zmiany, dość tej stagnacji, 
układów i towarzystwa wzajemnej 
adoracji. Zacząłem poszukiwać 
wśród ofert programowych ofero-

Rozmowa z Leonardem Mazurkiem,
kandydatem na radnego w gm. Grabów 

wanych przez kandydatów na wój-
ta, takiej która rokowałaby nadzieję 
na realizację oczekiwań moich i 
wyborców. 

- Znalazł Pan?
- Za najbardziej zbliżony uznałem 

program oferowany przez kandy-
datkę na wójta, panią Mirosławę 
Kupis - Urbaniak. I to właśnie z 
tego komitetu startuję na radnego 
gminnego. Znam tę panią, jak 
również pozostałych kandydatów 
z jej komitetu i myślę, że to może 
się udać. Pokładam nadzieję, że 
wyborcy także jak ja zauważają, iż 
oferty innych kandydatów na wójta 
to nowe po staremu.

- Dziękujemy za rozmowę. m
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ozorków Jedna z niepełno-
sprawnych mieszka-

nek poruszająca się na wózku 
bardzo przeżyła to, że nie mogła 
samodzielnie załatwić swojej spra-
wy w budynku poczty, przy ul. 
Wyszyńskiego. o pomoc popro-
siła córkę. Czekając przy schodach 
ozorkowianka rozpłakała się z 
powodu bezsilności. 

Takich osób jest więcej i bariery 
architektoniczne stanowią dla nich 
ogromny problem. 

- W takich sytuacjach podwójnie 
przeżywam to, że nie mogę wstać z 
tego wózka i sama pozałatwiać swoich 
spraw – powiedziała nam niepełno-
sprawna mieszkanka. - Podjazd do 
wejścia już dawno powinien tu być. 
Czy tak trudno załatwić taką sprawę?

Pracownik poczty wyszedł przed 
budynek, aby uzyskać podpisy na 
dokumentach osoby niepełnospraw-
nej. Przy okazji zapytaliśmy o plany 
związane z remontem – nie tylko bu-
dową podjazdu, ale też odnowieniem 
nieruchomości. 

Łzy przed pocztą

- W tych sprawach nie będę się 
wypowiadać. Proszę porozmawiać z 
naczelnik poczty – usłyszeliśmy. 

Naczelniczka nie miała dużo do 
powiedzenia. 

- Poczta dzierżawi ten budynek od 
firmy Orange. Zdaję sobie sprawę z 
problemów, które wynikają z braku 
podjazdu dla osób niepełnospraw-

nych. To nie jest tak, że nie myślimy 
o takich osobach. Na elewacji jest 

dzwonek przeznaczony dla nie-
pełnosprawnych. 

Rzeczywiście, dzwonek jest. 
Co jednak mają powiedzieć 
osoby na wózkach podczas 
opadów deszczu, śniegu, czy 
chłodu. Załatwianie spraw w 
takich warunkach na pewno 
nie należy do przyjemności. 
Skontaktowaliśmy się z biu-

rem prasowym Poczty Polskiej 
oraz Orange. 
„W placówce przy ul. Wyszyńskie-

go w Ozorkowie zapewniamy dostęp-

ność do usług, funkcjonuje tam zainsta-
lowany dzwonek do przywoływania 
personelu. Obiekt jest przewidziany 
do remontu elewacji zewnętrznej w 
roku 2019 wraz z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych” - czytamy w 
odpowiedzi poczty. 

- Staramy się na bieżąco wykony-
wać niezbędne prace konserwacyjne 
budynku w Ozorkowie przy ul. Wy-
szyńskiego 12/14 . W tym roku m.in. 
naprawiliśmy dach oraz rury i rynny 
spustowe. Poczta Polska użytkuje część 
budynku z wejściem od strony ulicy. 
Rozumiemy potrzebę budowy podjaz-
du dla jej klientów. Zgodnie z umową, 
użytkownik budynku może realizo-
wać niezbędne przebudowy, wymaga 
to jedynie formalnej zgody Orange 
Polska jako właściciela budynku. Nie 
widzimy żadnych przeciwwskazań, by 
zgody udzielić, jeśli PP taki wniosek do 
nas skieruje – mówi Wojciech Jabczyń-
ski, rzecznik Orange Polska. 

(stop)

Podjazdu dla niepełnosprawnych bardzo brakuje

Poczta zapowiada, 

że remont będzie w 

przyszłym roku 

- Mogła wydarzyć 
się tragedia – mówi 

lokatorka jednej z kamienic przy 
parku na Stypułkowskiego, która 
niedawno odpoczywała na ławce 
przed domem. 

Kilka dni temu na terenie tzw. 
„Zielonego rynku” przeprowadzone 
zostały prace porządkowe. Wyci-
nano suche gałęzie, które stanowiły 
zagrożenie dla mieszkańców wypo-
czywających na skwerku. Zdaniem 
ozorkowian prace przeprowadzono 
niefachowo.

- Przycięcia wymagało sporo 
suchych drzew, ale to zlekceważono 
– uważa ozorkowianka, która skon-
taktowała się z „Reporterem”. - Krótko 
po tych pracach na ziemię spadł duży, 
suchy konar. To było tuż przy ławce. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale 
niewiele brakowało. 

Co na to urząd miasta?
„Opisane zdarzenie nie miało 

związku z prowadzonymi pracami. 
Drzewo znajdujące się na terenie „Zie-
lonego Rynku” zostało usunięte w 
całości przez strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ozorkowie” - czy-
tamy w odpowiedzi urzędu. 

Redakcja została również poin-
formowana o niebezpiecznie zwi-
sających konarach nad alejkami w 
miejskim parku. Czy w tym roku 
magistrat zleci jeszcze przycinkę? 

„Urząd 
Miejski 
w Ozor-
k o w i e 
planuje 
do koń-
ca roku 
usunąć 
9 drzew 
rosną-
cych na 
w a l e 
B z u -
ry na 

Nerwy na „Zielonym rynku”
ozorków

Potężna gałąź spadła tuż przy 
ławce 
odcinku między ul. Rzeczną a ul. 
Południową, które stwarzają realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w ich pobliżu. Na 
bieżąco, po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń, usuwane są również drze-
wa obumarłe i zagrażające bezpie-
czeństwu ludzi znajdujące się w 
pasach drogowych dróg gminnych 
oraz powiatowych. Do końca roku 
przewidzianych jest do usunięcia ok. 
10 takich drzew. Na terenie parku 
miejskiego zostaną także przeprowa-
dzone prace pielęgnacyjne na jednym 
z pomników przyrody, które będą 
polegać m.in. na usunięciu obumar-
łych, suchych gałęzi” - informuje UM 
w Ozorkowie.

Warto przypomnieć, że na lata 
2019-2020 zaplanowano realizację 
zadania pn. Rewitalizacja kompleksu 
parkowo - pałacowego Schlösserów 
w Ozorkowie, w ramach którego 
przewidziano między innymi upo-
rządkowanie i pielęgnację wszystkich 
drzew, w tym drzew stanowiących 
pomniki przyrody oraz rekultywację 
zieleni, trawników i zieleni niskiej, 
wizualne odgrodzenie (osłonięcia) 
terenu starych prywatnych murów i 
działek od parku poprzez nasadzenia 
zieleni maskującej od strony zapleczy 
podwórek przy ul. Listopadowej.

(stop)
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Jestem radną Rady Powiatu Zgier-
skiego drugą kadencję. Moje wy-
kształcenie i doświadczenie zawo-
dowe jest związane z administracją 
publiczną i samorządową. Nigdy 
nie należałam do żadnej partii. od 
lat kieruję się hasłem „Z Wami  dla 
Was” i działam na rzecz ozorkowian 
i naszego miasta. 

Redakcja: W ostatnich wyborach 
samorządowych do Rady Powiatu 
Zgierskiego otrzymała Pani najwyż-
szy wynik w ozorkowie. Co Pani 
zdaniem wpłynęło na tak wysokie 
poparcie ze strony lokalnego spo-
łeczeństwa?

-  Jestem przekonana, że to kon-
sekwencja mojej ciężkiej pracy oraz 
zaangażowania w sprawy miasta i 
mieszkańców. Projekty, które realizo-
wałam podczas obecnej i poprzedniej 
kadencji w sposób jednoznaczny 
wpłynęły na poprawę jakości życia 
mieszkańców Ozorkowa.

Czy Pani zdaniem wpływ na to, że 
ozorków się zmienia ma fakt, że 
jest Pani w koalicji zarządzającej 
powiatem?

- Myślę, że jak najbardziej jest to istot-
ne dla interesów moich wyborców. 
Jako radna powiatowa mam bowiem 
realny i faktyczny wpływ na przy-

„Z Wami dla Was”
znawanie środków finansowych oraz 
realizowanie projektów najważniej-
szych dla naszego miasta. Co wcale nie 
jest takie proste, bo potrzeb w innych 
miejscowościach powiatu zgierskiego 
jest również bardzo wiele.

Które projekty zrealizowane w tej 
kadencji są dla Pani najistotniejsze?

- Wszystkie są istotne i ważne dla 
każdego mieszkańca. Jest ich naprawdę 
wiele, ale te, które powinny być dostrze-
żone przez mieszkańców i odczuwalne 
na co dzień to, zrealizowałam mój 
priorytetowy punkt  programu wy-
borczego dotyczący przywrócenia 
ozorkowskiego wydziału komunika-
cji, przyczyniłam się do przywrócenia 
dyżurów komisariatów policji w 
godzinach wieczornych i nocnych na 
terenie powiatu zgierskiego.  Pamię-
tając o naszych dzieciach i młodzieży, 
ich godnych warunkach nauczania 
skutecznie wnioskowałam o środki 
finansowe na termomodernizacje 
budynków ZSS w Ozorkowie, ZSZ w 
Ozorkowie oraz o środki na budowę 
boiska przy ZSZ w Ozorkowie. Istot-
ną dla mnie sprawą było zadbanie 
o komfort życia seniorów w DPS w 
Ozorkowie. Skutecznie zabiegałam  o 
środki finansowe na zakup samochodu 
oraz  termomodernizację budynków.  
W trosce o bezpieczeństwo wszyst-

kich uczestników ruchu drogowego 
efektywnie wnioskowałam o środki 
na finansowanie i współfinansowanie 
remontów ulic Konstytucji 3-maja, 
Tkackiej, dokończenie ulicy Średniej, 
Południowej wraz z mostem i ulicy 
Maszkowskiej. 

Twierdzi Pani, że ozorkowski wydział 
komunikacji został przywrócony 
dzięki działaniom Pani i radnych 
koalicji zarządzającej powiatem. 
Jak się Pani odniesie do wypowiedzi  
radnych opozycji, którzy uważają, że 
to ich sukces?

- Sukces ma wielu ojców, proszę 
odpowiedzieć na pytanie, kto ma więk-
szy wpływ na to co jest realizowane 
w powiecie, czy radny, który składa 
interpelacje, czy radni będący w ko-
alicji zarządzającej powiatem i  mający 
większość w radzie? 

Pamiętamy Panią walczącą o ważne 
sprawy społeczne w okresie po-
przedniej kadencji.

- Podczas mojej pierwszej kadencji, 
kiedy nie miałam wpływu na decyzje 
Zarządu Powiatu Zgierskiego doszło 
do sytuacji skandalicznej i karygodnej 
- Ozorków stracił jeden z najważniej-
szych wydziałów, czyli wydział ko-
munikacji. Nie ma co się oszukiwać nie 
poprawiło to komfortu życia mieszkań-

com miasta. 
Będąc w 
opozycji z 
w i e l k i m 
zaangażo-
w a n i e m  
przeciwsta-
wiałam się 
usilnie pod-
jęciu decy-
zji o jego 
likwidacji, 

wspólnie z mieszkańcami zebraliśmy 
3000 podpisów za jego utrzymaniem, 
złożyłam wiele interpelacji w tej spra-
wie, niestety nie przyniosło to skutku. 
I tu jest odpowiedź na wcześniejsze py-
tanie. Ta porażka spowodowała jeszcze 
większe moje zaangażowanie w inne 
ważne dla mieszkańców problemy. 
Udało mi się zapobiec sprzedaży 
wszystkich czterech powiatowych 
DPS-ów, budynku w których znajdują 
się tzw. ”warsztaty szkolne” ZSZ w 
Ozorkowie oraz budynku przedsię-
biorców przy ulicy Starzyńskiego. 
Zaangażowałam się w uratowanie 
MDK w Ozorkowie oraz po-
wstanie rodzinnego Domu 
Dziecka. Broniłam etatów w 
powiatowych placówkach 
oświatowych działających 
w Ozorkowie. Wsparłam 
inicjatywy stypendialne 
dla zdolnej młodzieży. War-
to było!

Jakie priorytety stawia sobie 
Pani na nową kadencję?

- Nadal będę realizowała moje 
hasło wyborcze „Z Wami dla 
Was”. Rozumiem przez to wsłu-
chiwanie się w potrzeby i opinie 
mieszkańców Ozorkowa, po to, 

LIDIA MAŁgORZATA ELERT, KANDYDATKA DO RADY POWIATU ZGIERSKIEGO, 
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by rozwiązywać czasem pozornie 
małe problemy społeczne. Z punktu 
widzenia pojedynczej osoby lub 
niewielkiej grupy bywają to jednak 
sprawy zupełnie zasadnicze i nie 
sposób zawrzeć ich w programie 
wyborczym. Mam świadomość, 
jako doświadczony samorządowiec, 
że wielokrotnie łatwiejsze bywa sku-
teczne zawalczenie o środki na inwe-
stycje niż rozwiązanie społecznego 
problemu. Dlatego będę oczywiście 
zabiegała o realizacje inwestycji waż-
nych dla naszego miasta ( m.in. budo-
wa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Specjalnych, 
dalsze inwestycje 

drogowe), ale 
najważniejsi 
są dla mnie 
mieszkańcy i 
ich „małe pro-
blemy”.

Dziękujemy 
za rozmowę

Coraz trudniejsza jest 
sytuacja finansowa 

„Ruchu”. 
Spółka jest zadłużona w Alior Banku 

na 82,2 mln zł. W zeszłym roku kredyt 
udało się zredukować o 6,7 mln zł dzięki 
sprzedaży 11 nieruchomości. 83,5 mln 
zł mają stanowić gwarancje udzielone 
przez bank - w większości na zabezpie-
czenie płatności z tytułu zakupionych 
towarów. Problemem jest również brak 
porozumienia z wydawcami. Obecnie 
dystrybutor prasy ma posiadać 1700 
własnych kiosków i 500 wynajmo-
wanych obiektów, które generują 60 
proc. przychodów. Jak informuje „Puls 
Biznesu”, planowana jest sprzedaż 
sieci, jednak najpierw kioski miałyby 
zostać włączone do spółki Ruch Detal, 
którą w kwietniu firma zarejestrowała 
w KRS. To tym segmentem mają być 
bowiem zainteresowani inwestorzy. 
W Ozorkowie są dwa kioski „Ruchu” 
- jeden w centrum, przy ul. Wyszyń-
skiego, drugi na obrzeżach miasta, przy 
ul. Zgierskiej. 

Listy z nazwiskami 
osób, które zdecydo-

wały się na wyborczą walkę, bu-
dzą duże zainteresowanie a cza-
sami kontrowersje. Do redakcji 
dzwonią czytelnicy informujący 
o niektórych kandydatach. ozor-
kowianie bacznie przypatrują się 
przyszłym samorządowcom, bo 
chcą mieć pewność, że wybrani 
zostaną ludzie, którzy na to zasłu-
gują. W niektórych przypadkach  
- zdaniem mieszkańców – kandy-
daci nie mogą wykazać się tzw. 
„czystą kartą”.

Kilka dni temu do redakcji za-
dzwonił mężczyzna, który – jak 
usłyszeliśmy – jest pewien, iż jeden 
z kandydatów ma kryminalną 
przeszłość. 

- W Ozorkowie dobrze znają 
tego człowieka. Jak to mówią, nie 
był grzecznym chłopcem. Kilka 
ładnych lat temu dostał wyrok za 
rozbój i siedział w więzieniu. Być 
może odpokutował już za swoje 
winy, ale uważam, że nie powinien 
w ogóle pchać się do polityki. Nie 
ukrywam, że jestem zaskoczony 
tym, że kandyduje na radnego i że 
ma tyle tupetu – usłyszeliśmy od 
czytelnika, który w sprawie skon-
taktował się z redakcją.

Nasz dziennikarz zadzwonił do 
oskarżanego kandydata. Zapytali-
śmy o rzekomy wyrok i odsiadkę. 

- Jest kampania i wiem, że nie-
którzy chcą mnie zdyskredytować. 
Jednak osoba, która gazecie „sprze-
daje” takie informacje powinna 

Mieszkańcy korzy-
stający z usług pry-

watnych przewoźników 
skarżą się na to, że 

busy są niepunk-
tualne. Pasażero-
wie twierdzą, że 
opóźnienia do-
chodzą nawet do 
kilkudziesięciu 

minut. 

kłoPoty ruchu

- Oczywiście, że sytuacja w spółce 
mnie niepokoi – usłyszeliśmy od 
ajentki w kiosku przy Wyszyńskiego. 
- Ozorkowianie też pytają o przyszłość 
tego kiosku. Miejmy nadzieję, że kiosk 
przetrwa, bo jest potrzebny. 

Dzierżawiąca kiosk przy Zgierskiej 
jest umiarkowaną optymistką. 

- Ten kiosk prowadzę od prawie 30 
lat. „Ruch” jest dystrybutorem prasy od 
100 lat. Myślę, że uda się spółce pokonać 
kłopoty. 

(stop)

Co z tymi busami?
- Całkiem niedawno czekałem na 

busa, który przyjechał z półgodzin-
nym opóźnieniem – usłyszeliśmy 
od mężczyzny na przystanku przy 
ul. Nowe Miasto. - Człowiek się 
denerwuje, bo jakiekolwiek uwagi 
są bagatelizowane przez kierowców 
busów. Najgorzej, że nikt tego nie 
kontroluje. Na przystankach brakuje 
rozkładów jazdy. 

(stop)

Mieszkańcy 
często 
wypatrują 
busów 

Lawina donosów ws. kandydatów
mieć na tyle odwa-
gi, aby skontaktować 
się najpierw ze mną. 
Mogę wykazać się 
dokumentem o swo-
jej niekaralności. To 
zamyka sprawę – od-
parł nasz rozmówca.

Warto wspomnieć, 
że nazwisko osoby 
z wyrokiem może 
zostać skreślone z 
Krajowego Rejestru 
Karnego. Mówi o 
tym dokładnie tzw. 
zatarcie skazania – instytucja prawa 
karnego, która powoduje uznanie 
skazania za przestępstwo za nie-
byłe po upływie określonego czasu. 
Stanowi narzędzie ułatwiające 
resocjalizację (powrót do społe-
czeństwa) osób, które odbyły karę. 
Współcześnie zatarcie skazania 
powoli staje się instytucją martwą, 
gdyż w wielu zawodach zaufania 
publicznego wymagany jest tak 
zwany nieskazitelny charakter.

Dlatego dalej drążyliśmy temat i 
pytaliśmy kandydata na radnego, 
czy nie był karany i czy nie był 
osadzony w więzieniu. Konkretnej 
odpowiedzi na to pytanie jednak 
nie uzyskaliśmy. Kandydat za każ-
dym razem powoływał się jedynie 
na zaświadczenie o niekaralności. 

Dziennikarz odebrał też telefony 
o innych kandydatach. Czytelnicy 
mówili o niemoralnym prowa-
dzeniu się czy też nadużywaniu 
alkoholu. Faktem jest, że szczere 

odpowiedzi na niewygodne pytania 
byłyby dość ryzykowne. Mogłyby 
kosztować kandydata sporo głosów 
wyborców. Jak łatwo się domyślić, 
kandydaci w oficjalnych przed-
wyborczych wypowiedziach są 
osobami, które nie mają sobie wiele 
do zarzucenia. 

(stop)
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do Rady Powiatu Zgierskiego
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Ozorków Naszych Marzeń

POZYCJA

1

LISTA

4

WyCiĄG Z oGŁoSZENiA
o I przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMiNy oZoRKÓW

Informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  
nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej 
w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las.

1. oznaczenie nieruchomości: działka nr 582 o pow. 0,1769 ha, zapisana 
w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00098421/8

2. Cena wywoławcza netto  – 130 000,00 PLN 
          
3. Wysokość wadium – 13 000,00 PLN 
       
4. Termin i miejsce i przetargu:  I Przetarg odbędzie się w dniu 6 
listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 
14 sala nr 1  o godz. 1000 .
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
30 października 2018 roku - włącznie).

5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o i przetargu: 
   - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14  w Ozorkowie;
   - na stronach internetowych urzędu;
   - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sokolniki-Las.

6. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach 
przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii za-
gospodarowania przestrzennego pok.3 wew. 113.
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Szanowni Państwo,
Nadszedł czas ważnych wybo-

rów. Zdecydujemy, jaką drogą będą 
podążać nasze małe ojczyzny. 21 
października wybierzemy samo-
rządowców na pięcioletnią kadencję 
i określimy kierunki działania - czy 
chcemy, aby nasze województwo 
się rozwijało, wspierało rolników, 
przedsiębiorców, pomagało w po-
prawie warunków życia codzienne-
go, czy pragniemy, aby było bardziej 
przyjazne mieszkańcom, dbało o 
naturalne środowisko. Zapewne 

„Proszę o głos każdego z Was”
Województwo Łódzkie potrzebuje zmiany. Dobrej Zmiany. Wyznaczenia nowych 
kierunków działania, szybszego rozwoju oraz skuteczniejszego i efektywniejsze-
go wykorzystania środków unijnych. Dlatego też podjąłem decyzję o kandydowa-
niu w nadchodzących wyborach na Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
Teraz proszę o głos każdego z Was i Wasze wsparcie w czasie kampanii. Razem 
wygramy!

Zbigniew Linkowski

na te pytania odpowiedź będzie 
pozytywna. Jednak, czy  faktycznie 
tak się stanie, to już zależy od nas 
samych - idąc na wybory określi-
my kierunek, w którym będziemy 
podążać. Prawo i Sprawiedliwość 
chce rozwijać samorządy, pomagać 
mieszkańcom, dbać o środowisko, 
tak jak robi to Rząd na czele z Pre-
mierem Mateuszem Morawieckim. 
Jestem samorządowcem i wiem jak 
ważne jest, aby mieć silnego i sku-
tecznego reprezentanta w Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, który 

będzie zabiegał o interesy regionu 
i jego mieszkańców. Zdecydowa-
łem o kandydowaniu dzięki Wam, 
dzięki licznym Naszym spotka-
niom i rozmowom przekonaliście 
mnie Państwo, bym podjął wy-
zwanie i kandydował do Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, żeby 
pracować dla regionu. Proszę o głos 
każdego z Was. Razem wygramy!

W Prawie i Sprawiedliwości 
działam od 2010 roku, w tym cza-
sie pełniłem funkcje:

-  Przewodniczącego Zarządu 
Komitetu Terenowego Prawa  
i Sprawiedliwości

-  Przewodniczącego Zarządu 
Powiatowego Prawa i Sprawie-
dliwości

-  Powierzono mi obowiązki 
Skarbnika powiatowego a na-
stępnie Skarbnika Okręgowego 
PiS

- Szefa sztabu wyborczego

Obecnie zaś pełnię funkcję:
-  Pełnomocnika Forum Młodych 

PiS  (nadal)
-  Jestem już drugą kadencję dele-

gatem na Kongres PiS
-  Sekretarzem Zarządu Prawa  

i Sprawiedliwości
-  Rzecznika Prasowego PiS  

w okręgu nr 11
-  Okręgowego Koordynatora 

Wyborczego
Dzięki zaufaniu moich koleża-

nek i kolegów zostałem powoła-

ny do jednego z najważniejszych 
organów Partii i zostałem człon-
kiem Rady Politycznej Partii 
Prawo i Sprawiedliwość obecnej 
kadencji.

Jako Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego będę zabiegał o:

 -  Racjonalne wykorzystywanie 
środków unijnych, tak aby po-
prawiać jakości życia mieszkań-
ców regionu,

 -  Zwiększenie funduszy  europej-
skich dla powiatów: łęczyckiego, 
zgierskiego, kutnowskiego, ło-
wickiego, a nie lokowanie więk-
szości w stolicę województwa,

 -  Wsparcie lokalnych rolników  
i rozwój polskiej wsi,

 -  Modernizację infrastruktury 
drogowej, budowę nowych dróg 
gminnych, powiatowych, woje-
wódzkich,

 -   Wsparcie i szybszy rozwój lokal-
nych przedsiębiorców,

 -  Wzbogacenie oferty kulturalnej 
oraz sportowej, a także moder-
nizację obiektów użyteczności 
publicznej,

 -  Promocję i rozwój lokalnej tu-
rystyki,

 -  Remonty szpitali i placówek 
medycznych województwa łódz-
kiego,

 -  Zaprzestanie uprawiania przez 
włodarzy stolicy naszego woje-
wództwa pozytywnej polityki 
w zakresie przyjmowania imi-
grantów ekonomicznych, którzy 
zalewają Europę.

 -  Udzielanie wsparcia i ułatwianie 
codziennego życia seniorom. 
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Burmistrz Piotr 
Sęczkowski chciał-

by, aby w budynku sąsiadującym 
z prokuraturą – przy ul. Północnej, 
powstały mieszkania komunalne. 
Pomysłów na zagospodarowanie 
tej nieruchomości było kilka, mówi-
ło się już m.in. o lokalach socjalnych 
i mieszkaniach TBS. 

- Rozmawiałam swojego czasu z 
burmistrzem na temat tego pusto-
stanu – przyznaje Anna Karska, 
prezes Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Poddębicach. - O ile 
pamiętam, to burmistrz podczas 

W Uniejowie w zbliżających się 
wyborach na burmistrza zgłoszony 
został tylko jeden kandydat. To 
urzędujący Józef Kaczmarek, który 
na fotelu burmistrza zasiada od 
2002 roku.

W takiej sytuacji mieszkańcy będą 
głosować, ale na nieco innych zasadach, 
niż tam, gdzie jest kilku kandydatów. 
Dostaną kartę do głosowania z jednym 
nazwiskiem i będą głosowali na tak 
lub na nie.

Kandydata uważa się za wybranego, 

Do naszej redakcji 
zadzwonił zdumio-

ny kierowca z ozorkowa, który od-
wiedził znajomych na osiedlu przy 
ul. Sobieskiego w Poddębicach. 
Naprzeciwko bloku przy nr 12a 
prawie pośrodku drogi stoi latar-
nia. Jak się dowiedzieliśmy, to nie 
jedyny taki przypadek w mieście. 

- Było już ciemno. Skręciłem z 
głównej ulicy w stronę osiedla i o 
mały włos nie walnąłem w słup. Nie 
spodziewałem się na ulicy takiej prze-
szkody. Stanowi poważne zagrożenie 
w ruchu – uważa nasz czytelnik. 

Okazuje się, że w Poddębicach 
jest jeszcze kilka podobnych latarni 
stojących w ulicach.

- Takie sytuacje, to efekt posze-
rzania ulic pod parkingi – tłumaczy 
Sławomir Gławęda, prezes spół-
dzielni mieszkaniowej w Poddębi-
cach. - Zdajemy sobie oczywiście 

W ciągu jednego 
dnia (1 paździer-

nika) funkcjonariusze ukarali 
mandatami 12 osób, które zlek-
ceważyły przepisy ruchu dro-
gowego. Akcja „Niechronieni” 
związana była z kontrolą miejsc z 
przejściami dla pieszych. osoby, 
które przechodziły w miejscach 
niedozwolonych oraz rowerzyści 
przejeżdżający wzdłuż przejść dla 
pieszych w większości przypad-
ków tłumaczyli się podobnie - „że 
tak jest szybciej”. 

- Jak widać, pośpiech nie jest naj-
lepszym doradcą. Pamiętajmy, że 
przestrzeganie przepisów leży w 
interesie wszystkich uczestników 
ruchu drogowego. Pieszy, jako 
niechroniony uczestnik ruchu dro-

Poddębice 
Poddębice 

Poddębice 

Latarnia pośrodku ulicy

sprawę z pewnych niedogodności, 
ale zmotoryzowani lokatorzy prosili 
nas o miejsca parkingowe i takie 
prośby spełniliśmy. Jak do tej pory 
nie mieliśmy żadnych krytycznych 
uwag o tych latarniach, ani informacji 
o wypadkach związanych z tymi 
latarniami. 

W sprawie zadzwoniliśmy też do 
burmistrza Piotra Sęczkowskiego. 
Włodarz miasta zapewnił, że przyjrzy 
się sprawie. Dodał – podobnie jak szef 
spółdzielni mieszkaniowej, że o la-
tarniach w drogach nie był wcześniej 
informowany. 

(ps)

Policyjna akcja „Niechronieni”

Policjanci w ub. poniedziałek 
przeprowadzili akcję „Niechronieni”

gowego, biorąc udział w wypadku, 
doznaje bardzo poważnych obra-
żeń, często skutkujących kalectwem 
albo nawet śmiercią – mówi st. sierż. 
Sylwia Kaźmierczak, rzecznik 
policji w Poddębicach.

(ps)

Jeden kandydat
jeżeli w głosowa-
niu uzyskał więcej 
niż połowę ważnie 
oddanych głosów. 
W przypadku, 
gdy jedyny zgło-
szony kandydat 
nie uzyskał więcej 
niż połowy ważnie oddanych głosów, 
wyboru burmistrza dokonuje rada 
miejska bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady w 
głosowaniu tajnym.

Mieszkania komunalne 
w pustostanie?

ostatniego naszego spotkania w tym 
temacie mówił o mieszkaniach TB-
S-owskich. Oczywiście kwestia jest 
otwarta i na pewno sprawa jest na tyle 
poważna, że rozmów o adaptacji tej 
nieruchomości będzie jeszcze dużo. 

Burmistrz jest przekonany, że nowe 
mieszkania komunalne przy Północnej, 
to pomysł prospołeczny. 

- Wiadomo, jak duże jest zapotrzebo-
wanie na tego typu lokale. Zgadzam 
się z prezes TBS-u, że kwestia jest 
jeszcze do omówienia. Trzeba by pod 
potrzeby tej inwestycji zmienić zapis w 
miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu. Nie-
ruchomość wniesiona byłaby apor-
tem przez gminę dla TBS. Ważne, 
abyśmy wiedzieli jakie będą koszty 
remontu. Zapewne nie obejdzie się 
bez zaciągnięcia kredytu. 

(ps)
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Dzięki  inwestycji Aparthotel “Termy 
Uniejów” miejscowości przybędzie 
kolejne rondo. Usytuowane w miej-
scu obecnego skrzyżowania drogi 
krajowej 72 z traktem na Spycimierz 
poprawić ma bezpieczeństwo dro-
gowe. 

- Nowe rondo sprawi, że ruch aut 
zmniejszy się od strony basenów 
termalnych. Do term będzie można 
też dojechać DK od strony Aparthotel 
właśnie planowanym rondem a następ-
nie nową ulicą Towarzystwa Przyjaciół 
Uniejowa - mówi Maciej Bartosiak 
z urzędu miejskiego w Uniejowie.  
Przypomnijmy, że ekskluzywny hotel o 
standardzie czterech gwiazdek ma być 
wybudowany do sierpnia przyszłego 
roku. Głównym wykonawcą prac jest 
warszawski Budimex. Koszt budowy 
luksusowego Aparthotelu wyniesie 
ponad 65 mln zł. 

Hotel budowany jest na powierzchni 

Kolejne rondo w Uniejowie

W tym miejscu powstać ma rondo
1,5 ha, w najlepszej lokalizacji uzdro-
wiska, w bezpośrednim sąsiedztwie 
termalnych obiektów basenowych. 
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Termy Unie-
jów przy współfinansowaniu przez 
prywatnych przedsiębiorców, którzy 
wykupując tzw. jednostki hotelowe 
zapewnili sobie prawo współwłasności 
oraz gwarancję zysku na minimalnym 
poziomie 7,5 proc.

(ps)

Zmiana godzin otwarcia basenówUrząd miasta informuje, że w związku z oficjalnym rozpoczęciem prac przy rozbudowie Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”, baseny w dniu 18 października (czwartek) będą czynne od godziny 15:00. Wszelkie informacje dotyczące godzin otwarcia basenów moż-na znaleźć na stronie www.termyuniejow.pl oraz – telefonicznie bądź mailowo – w punkcie informacji kompleksu termalno-basenowego: tel. kom. 506 090 419, e-mail: informacja@termyuniejow.pl 
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

rozmaitości 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 304: Jaki pan, taki kram.

uŚMiechniJ SiĘ
* Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie 
mówił. Pewnego dnia mama podaje mu 
obiad, a Jasiu wrzeszczy: 
– A gdzie kompot?! 
Mama zdziwiona: 
– Jasiu, to ty umiesz mówić. 
– Umiem – odpowiada Jasio. 
Mama: 
– To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś. 
– Bo zawsze był kompot! 
                                                                     * * * 
* - Wczoraj w sex-shopie kupiłem żonie wibrator z gwarancją. 
- Jak z gwarancją? 
- Cóż, pan powiedział, że jeśli coś się zepsuje, nie będę musiał 
nic robić, on przyjdzie i zrobi wszystko sam. 
                                                                     * * *
* Na lekcji biologii nauczycielka mówi: 
– Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków ani piesków, 
bo od tego mogą się przenosić różne groźne zarazki. A może 
ktoś z was ma na to przykład? 
Zgłasza się Jasio: 
– Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kotka. 
– I co? 
– No i zdechł. 
                                                                      * * *
* Blondynka i brunetka oglądają wiadomości i blondynka 
mówi do brunetki: 
– Założę się o 100 dolców, że ten facet nie skoczy z tego 
budynku. 
Brunetka przyjmuje zakład i facet skacze z budynku, po czym 
brunetka mówi: 
– Nie mogę wziąć twoich pieniędzy, ja już dziś widziałam te 
wiadomości i wiedziałam, że ten facet skoczy. 
Blondynka na to: 
– Ja też je już dziś widziałam i myślałam, że drugi raz nie 
skoczy. 
                                                                       * * * 
* Położna wychodzi do oczekującego ojca z trójką noworod-
ków na rękach: 
– Nie przeraził się pan, że tyle ich? 
– Nie. 
– No to niech pan te trzyma, ja lecę po resztę. 

Ups... Szyba!

Który by nie 
chciał takiego 

tygryska

I spróbuj teraz 
wyjechać

Strach się bać


