
115 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA • NumEr 306/18

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

338

str. 17

str. 18

str. 3

str. 2

str. 28

str. 22

OzOrkOwianka Oskarża! 
Śmierć z zaniedbania?

Lucyna Czerwińska jest zda-
nia, że jej siostra (na zdjęciu) 
zmarła z powodu niewłaści-

wej opieki medycznej w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Zgierzu. Sprawą 

zajęła się prokuratura.
więcej str. 23

Mobbing 
w łęczyckiej 
podstrefie 
ŁSSE?

Protest 
w MOPS 

w Łęczycy
Hubertus w ŁęczycyNowy 

proboszcz, 
nowy 
rozdział

Wyborcza droga wójta Komorowskiego?
Sporna 

inwestycja pod 
Ozorkowem

Na tablicach 
i słupach 

rymowanki 
o burmistrzu

str. 24

W Grabowie 
katastrofa! 
Wysypiska 
w ogniu

Barbara Rajska 
przegrała walkę 
o życie



2 15 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Domagają się poDwyżki 

m
at

er
ia

ł p
ro

m
oc

yj
ny

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Łęczyca na wniosek wójta Jac-
ka Rogozińskiego została zdjęta 
kwota 2 milionów z planowanego 
kredytu, pozostała część 1 miliona 
zostanie zdjęta do końca roku. 
Wójt nie ukrywa, że ma duże szan-
se na pozyskanie dofinansowania 
na budowę drogi w Prądzewie, 
rozstrzygnięcie schetynówek ma 
nastąpić do końca tego tygodnia.

Na specjalnej komisji rolnictwa 
zwołanej przez Pana Przewodniczą-

21 października dokonamy 
wyboru wójta i radnych naszej 
małej ojczyzny gminy Łęczy-
ca. Podczas obecnej kadencji 
wielokrotnie udowodniłem, że 
chcieć to móc. Wybudowałem 
drogę w Koceradach, choć do 
tej pory było to niemożliwe z 
uwagi na wąskie gardło przy 

Wiele się dzieje
cego Komisji Rolnictwa w dniu 11 
października był rozpatrywany 
odbiór inwestycji drogowych w 
miejscowościach Błonie, Janków i 
Topola Katowa. Komisja w składzie 
siedmioosobowym sześcioma gło-
sami za i jednym wstrzymującym 
się odebrała inwestycje bez uwag.

Dobiegają końca prace przy mon-
tażu w miejscowościach Błonie, 
Topola Królewska, Siedlec, Leźnica 
Mała i Wilczkowice otwartych stref 
aktywności.

Drodzy mieszkańcy gminy Łęczyca
wylocie na drogę powiatową czy 
skutecznie rozpocząłem proces 
budowy sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Wilczkowicach. 
Zredukowałem zadłużenie gminy 
i nie zaciągnąłem nowych zobo-
wiązań finansowych. Skutecznie 
zadbałem o bezpieczeństwo i wy-
gląd naszej gminy. Rozpocząłem 

również budowę gazociągu.
W następnej kadencji planuję 

dalszą rozbudowę sieci drogowej. 
Wydajemy co roku tysiące złotych na 
bieżące utrzymanie dróg gminnych 
poprzez utwardzenie kruszywem ła-
manym i żwirem. Zaproponowałem 
radzie, abyśmy sukcesywnie drogi 
dojazdowe do Waszych pół zastąpili 
drogami betonowymi, dłużej zacho-
wującymi doskonałe warunki i mam 
zamiar pokryć 100% takich dróg w 
tym pięcioletnim okresie.

Chcę ponadto rozwinąć w dal-
szych kierunkach sieć gazową. Mam 
też zamiar dalej utrzymać system 
oświatowy oparty na pięciu szkołach 
podstawowych w Topoli Królewskiej, 
Błoniu, Siedlcu, Wilczkowicach i Leź-
nicy Małej a deficyt w wydatkach na 
oświatę wyrównać ilością uczniów 
poprzez zagospodarowanie tere-
nów wokół szkól na budownictwo 
jednorodzinne i zainteresowanie 
tymi terenami mieszkańców miasta 
Łęczyca. Bliskość miasta i bezpo-
średni kontakt z przyrodą będą kon-
kurencyjne i zachęcą do osiedlania 
się właśnie w tych terenach, a co za 
tym idzie, wzrośnie liczba uczniów 
w naszych szkołach.

Planuję stworzyć skuteczny har-
monogram budowy chodników bez-
pośrednio przy drogach gminnych i 
powiatowych, aby nie dochodziło do 
kłótni o to, która inwestycja ma być 
realizowana jako pierwsza.

W latach 2019-2022 do wojewódz-
twa łódzkiego trafi pól miliarda zło-
tych z rządowego programu budowy 

dróg lokalnych. W tej kadencji jako 
jedyna gmina wiejska z powiatu łę-
czyckiego pozyskałem pól milina na 
budowę dróg w naszej gminie i mam 
zamiar ugryźć znaczną cześć tego 
tortu, który zostanie przekazany na 
nasze województwo.

Chcę od samego początku kadencji 
zająć się zmianą planu zagospoda-
rowania i doprowadzić do formy 
niezbędnej w dwudziestym pierw-
szym wieku. Zdaję sobie sprawę, 
że nie będzie łatwo, ale do tej pory 

dałem się poznać jako człowiek 
kompromisu i wierzę, że wszystko 
skończy się pomyślnie. 

Jak sami Państwo widzicie, to 
wszystko jest realne i jest w za-
sięgu ręki. Podczas mojej kadencji 
skupiałem się na konkretach i 
działaniu. Liczę na Państwa głos 
i obiecuję, że będziecie Państwo 
dumni ze swojego wyboru a ja od-
dam się tej pracy z całym sercem.

Wójt gminy Łęczyca
Jacek Rogoziński

Tradycyjnie w ramach 
podziękowania na-

uczycielom, z okazji ich święta 
uczniowie łęczyckiego ogólniaka 
przygotowali w ubiegły piątek 
uroczystą akademię.

Młodzież z łęczyckiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazi-
mierza Wielkiego zaprezentowa-

ła program artystyczny połączo-
ny ze ślubowaniem uczniów klas 
pierwszych. Każdorazowo, jak 
przystało na to święto, były po-
dziękowania składane pedago-
gom przez uczniów, symboliczne 
kwiaty oraz dużo uśmiechu i 
serdeczności.

Również świątecznie było 

w SP 3. W piątek obchodzono 
60-lecie istnienia oraz 30-lecie 
nada n ia  szkole  i m ien ia  25. 
Kaliskiej Dywizji Piechoty. Z 
tej okazji do szkoły przyjechali 
absolwenci a uczniowie zapre-
zentowali atrakcyjny program 
artystyczny.

(mku)

Dzięki sprzyjającym warunkom postępują remonty dróg gminnych, na któ-re miasto Łęczyca pozyskało w ostatnim roku środki finansowe w kwocie ponad 3,5 miliona zł. 

Pelargonie w patrio-
tycznej kolorystyce, 

które tworzyły na pl. T. Kościuszki 
narodową flagę przekwitły. Pozo-
stało po nich już tylko puste miej-
sce i tak zostanie aż do wiosny. 
Nowe nasadzenia zostaną zrobio-
ne po zimie, jednak kompozycja 
ma być już inna. Kwiatowa flaga 
zdobiła plac T. Kościuszki z uwagi 
na obchodzoną w tym roku 100. 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Szkoda, że kwiaty nie 
utrzymały się aż do 11 listopada. 

(zz)

Biało-czerwono już nie jest

Remonty na drogach
Długo wyczekiwana i naj-bardziej kosztowna inwesty-cja drogowa – przebudowa u l.  Ma r i i  Konopn ick ie j  w zasadzie została ukończona. Wkrótce wykonawca przy-stąpi do malowania oznako-wania poziomego. Aktualnie trwają wykończeniowe roboty brukarskie przy chodnikach. Ulica jest przejezdna na całej długości od ul. ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Belweder-skiej.

Praca wre na ulicach: Krót-kiej i 57 Pułku Piechoty Wlkp. W ubiegłym tygodniu drogow-cy rozpoczęli przygotowania do modernizacji ulicy Jana Ki-lińskiego. Stan zaawansowania robót przy dwóch pierwszych, wymienionych ulicach, jest bardzo wysoki.

dzień Nauczyciela W liceum

Protest pracowników mOPs
Łęczyca Zatrudnieni w łęczyc-

kiej placówce poparli 
piątkowy, ogólnopolski protest. 
Pracownicy socjalni domagają 
się wzrostu wynagrodzeń, do-
datkowego urlopu wypoczyn-
kowego oraz przejrzystej ścieżki 
awansu. Protest zorganizowano 
przed Ministerstwem Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej.

W łęczyckim Miej-
skim Ośrodku Po-
mocy Społecznej 
na znak solidar-
ności z protestują-
cymi, pracownicy 
w piątek przyszli 
ubrani na czarno. 
Dodatkowo na 
drzwiach wejścio-
wych powiesili 
kartkę z informa-
cją, że popierają zor-
ganizowany w Warszawie protest, 
a w oknach budynku przyczepili 
czarne balony.

Pracownicy pi-
kietujący przed 
siedzibą Mini-

sterstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej trzymali 
transparenty m.in. z napisami: “Chce-
my pracować nie dziadować”,  “Kto 

zostanie na etacie, jeśli wy o MOPS 
nie dbacie”, “Chcemy pracować, a 
nie głodować”, “Mamy dość płac 
na poziomie zasiłków”, czy “Pomoc 
społeczna nie ma mocy, by udzielać 
pomocy”.

(zz)
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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
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Łęczyca Dla uczczenia 40 rocznicy ponty-
fikatu św. Jana Pawła II w parku 
miejskim w Łęczycy we wtorek 
odbędzie się dziesiąty, jubile-
uszowy Bieg Papieski. Udział 
mogą wziąć w nim wszyscy chęt-
ni. Biegacze startują o godzinie 
9.15. W ubiegłym roku udział w 
biegu wzięło ponad 200 osób, 
czy w dziesiątej edycji frekwen-
cja będzie rekordowa? Urząd 
miejski w Łęczycy zaprasza do 
udziału.

Redakcja została po-
informowana o trud-

nych relacjach na linii kierownik 
- pracownicy w jednej z firm 
działających w obrębie łęczyc-
kiej podstrefy ekonomicznej. W 
zakładzie pracy ma dochodzić 
do psychicznego znęcania się 
nad pracownikami. Sprawę bada 
policja pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Łęczycy.

Pracownik firmy, który w mejlu 
do redakcji opisał sprawę uważa, 
że w zakładzie dochodzi do mob-
bingu. 

„Komenda Powiatowa Policji w 
Łęczycy od kilku m-cy prowadzi 
dochodzenie w sprawie mobbingu 
- znęcania się psychicznego nad 
pracownikami firmy. Pracow-
nicy są szykanowani, obrażani, 
zastraszani i wyzywani przez 
kierowniczkę jednego z działów. 
Zarząd, choć wie o tym procederze 
i toczącym się postępowaniu, nic 
sobie z tego nie robi a ta pani dalej 
i jeszcze bardziej niszczy ludzi. Za-
strasza wpływając na ich zeznania. 
Przecież ta kobieta powinna zostać 
przeniesiona na inne stanowisko 
do czasu wyjaśnienia sprawy. 
Pokrzywdzonych jest wielu obec-
nych i byłych pracowników. Firma 
nie wpuściła policji do swojej 
siedziby a potem jeszcze napisała 
pismo ze skargą do komendanta, 
że policjanci chcieli tam wejść bez 
uprzedzenia. Właścicielem zakła-
du jest inny, wielki koncern i oni o 
tym pojęcia nie mają. Pracownicy 

X Bieg Papieski 
w Łęczycy

jeszcze bardziej są prześladowani 
nie wspominając o tym, że firma 
przysłała kogoś do rozwiązania 
problemu a to tylko jeden dział, w 
innych jest tak samo” - czytamy w 
informacjach przysłanych redakcji.

Oskarżenia są poważne. Spra-
wę policji zgłosił najprawdopo-
dobniej pokrzywdzony pracow-
nik. Funkcjonariusze przesłuchują 
osoby zatrudnione w zakładzie. 
- Informuję, że w tutejszej jednostce 
prowadzone jest postępowanie w 
sprawie łamania praw pracownika 
na terenie jednej z firm działających 
przy ul. Lotniczej w Łęczycy. Nad-
zór nad postępowaniem sprawuje 
Prokurator Rejonowy w Łęczycy, 
którego decyzją ukierunkowane 
zostało na podejrzenie popełnienia 
przestępstwa określonego w art 207 
kk - znęcania się psychicznego. Poli-
cjanci ustalili osoby, które posiadają 
lub mogą posiadać informację w 
przedmiotowej sprawie. Prowadzo-
ne są ich przesłuchania - potwierdza 
asp. Mariusz Kowalski oficer pra-
sowy komendanta powiatowego 
policji w Łęczycy. - Po zakończeniu 
czynności dowodowych zostanie 
podjęta decyzja o dalszym toku 
postępowania. Kierując się dobrem 
sprawy na tym etapie nie ujawnia-
my szczegółów dotychczasowych 
ustaleń. 

Pytania i prośbę o komentarz 
przesłaliśmy mejlem do wskazanej 
firmy. Czekamy na odpowiedź.

(zz)

Łamią prawa pracowników?
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Łęczyca

10 października w Sądzie Okrę-
gowym w Łodzi miała miejsce 
rozprawa w trybie wyborczym, 
dotycząca pozwu przeciwko 
kandydatowi na stanowisko 
Burmistrza Miasta Łęczyca- 
Krzysztofowi Lipińskiemu. Roz-
mawiamy z panią Moniką Kilar 
–Błaszczyk, której 20 lipca 2017 
r. powierzono wykonywanie 
zadań i obowiązków Burmi-
strza Miasta Łęczyca, a także 
kandydatkę na to stanowisko 
w najbliższych wyborach samo-
rządowych, która jest autorką 
pozwu.

Pani Burmistrz, proszę krótko 
przypomnieć, czego dotyczył 
pozew.

Pan Krzysztof Lipiński zarzucał 
mi, że w ciągu niewiele ponad 
roku mojej pracy, jedynie admi-
nistrowałam miastem. Stwier-
dził, że wszystkie moje działania 
są zakończeniem rozpoczętych 
przez niego prac i realizacją jego 
pomysłów.

Proszę, zatem, przypomnieć 
krótko, co udało się Pani zrobić.

Udało nam się pozyskać dofi-
nansowanie na wiele większych i 

Monika Kilar-Błaszczyk 
o kampanii wyborczej

mniejszych inwestycji, jak remonty i 
przebudowy łęczyckich ulic, budowę 
mieszkań, otwarcie żłobka, zabezpie-
czenie Zamku Łęczyckiego, przebu-
dowę budynku po byłym zakładzie 
karnym, remont w Domu Kultury, do-
kończenie budowy Środowiskowego 
Domu Pomocy, budowę boisk szkol-
nych, doposażenie Straży Pożarnej i 
wiele Innych. W ciągu roku mojej pracy 
na stanowisku wykonującej zadania i 
obowiązki Burmistrza Miasta Łęczyca 
udało mi się pozyskać kwotę ponad 7 
milionów złotych, którą przeznaczono 
na poprawę warunków i jakości życia 
wszystkich łęczycan.

Jak Pani uważa, dlaczego Pani 
kontrkandydat publicznie mówi, 
że niewiele Pani zrobiła dla mia-
sta?

Trudno mi stwierdzić, co jest przy-
czyną takich, a nie innych działań i 
sądów Pana Lipińskiego. Najprościej 
byłoby stwierdzić, że każdy ocenia 
innych według tego, co sam robi i 
myśli. Niektórym kandydatom na 
różne stanowiska wydaje się, że 
oczernianie kontrkandydatów, po-
zwoli im zabłysnąć. Jeśli mają mało 
do powiedzenia, starają się umniej-
szyć dokonania przeciwników przez 
rozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji.

Staram się wykonywać swoją pra-
cę jak najlepiej. Razem z moimi 
współpracownikami pozyskujemy 
informacje, co jest najpilniejszego do 
wykonania w Łęczycy, co potrzeba 
jeszcze zrobić, jak pozyskać środki 
na realizację wszystkich potrzeb. I 
najważniejsze- udaje nam się to! 

Czy czuje Pani satysfakcję, że 
Sąd Okręgowy w Łodzi naka-
zał Krzysztofowi Lipińskiemu 
przeproszenie Pani i zakazał 
rozpowszechniania nieprawdzi-
wych informacji na temat Pani 
działalności?

Nie, to nie satysfakcja. Ja doskonale 
wiem, co robię i jak robię. Nie mam 
potrzeby budowania swojej war-
tości na podstawie tego, co ktoś 
o mnie mówi. Jednak jest mi po 
ludzku przykro, że tak łatwo można 
szkalować człowieka i starać się 
niszczyć jego opinię. Szkoda, że 
w dzisiejszych czasach zapomina 
się o zwykłym człowieczeństwie. 
Niektórzy sprawiają wrażenie ży-
wiących się cudzym nieszczęściem 
i poniżaniem innych. Co innego 
mówią, a czego innego prezentują 
swoją postawą, czynami. 

Jak Pani ocenia toczącą się kam-
panię wyborczą w Łęczycy?

Jedno spostrzeżenie się nasuwa 
bardzo mocno: w Łęczycy o fo-
tel burmistrza ubiega się trzech 
kandydatów i jedna kandydatka. 
Wyłączenie moja osoba, moja 
kandydatura jest obiektem ata-
ków ze strony niektórych Pa-
nów. Zastanawiające jest to, że 
uderzają w kobietę, a nie walczą 
między sobą… Czy kobieta jest 
wygodniejszym przeciwnikiem, 
w którego można uderzać i ciągle 
umniejszać moją pracę, pozyska-
ne środki dla Łęczycy…? Kampa-
nia ze strony niektórych moich 
kontrkandydatów jest bardzo 
nieczysta i brutalna. Nie możemy 
się na to godzić. 

Czy chciałaby Pani coś przekazać 
panu Krzysztofowi Lipińskiemu?

Tak. Szanowny Panie, ja mam 
swoje pomysły i swój program. 
Chętnie z panem porozmawiam, 
rozwieję wątpliwości, jeśli je Pan 
posiada. Mam nadzieję, że jako 
mężczyzna, doskonale rozumie 
Pan co oznacza rozgrywka fair 
play. Wszystko co robię, wykonu-
jąc zadania i obowiązki Burmistrza 
Miasta Łęczyca, robię dla tego 
miasta i jego mieszkańców. Efekty 
mojej pracy są już widoczne i do-
ceniane przez łęczycan. Ogromną 
satysfakcją i podziękowaniem za 
ciężką i trudną pracę jest uśmiech 
i zadowolenie ludzi, których spo-
tykam. Życzę Panu rozwagi i 
umiaru w doborze słów i rzucaniu 
oskarżeń. A co jest istotne i ważne 
dla łęczycan, dowiemy się już 21 
października. 

O zwykłej ludzkiej 
bezduszności opo-

wiedział nam jeden z mieszkań-
ców, który uratował zostawione 
na pewną śmierć kocięta. Gdyby 
nie wielkie serce łęczycanina, 
zwierzaki zginęłyby pod kołami 
samochodów. 

Wyrzucanie zwierząt to jeszcze 
dość częsty proceder, dlatego dużo 
szczęścia miały cztery małe koty 
pozostawione na jezdni na pewną 
śmierć. Przestraszone i głodne 
biegały po jezdni między Dąbiem a 
Topolą Królewską.

- Akurat jechałem do Łęczycy. 
Kiedy zobaczyłem maluchy na szosie, 
nie mogłem uwierzyć jak można być 
taką bestią. Jak można zostawić takie 
bezbronne stworzenia na ruchliwej 
drodze skazując je na straszną śmierć 
- opowiada mieszkaniec Łęczyc. - Nie 

Szok! Kocięta wyrzucone na drogę

Cztery kocięta są już bezpieczne

zastanawiałem się, zatrzymałem 
ruch na drodze. Udało mi się złapać 
wszystkie kocięta. W naszym domu 
kochamy zwierzęta, więc cudem ura-
towane kotki znalazły u nas opiekę. 
W tej chwili maluchy są pod opieką 
weterynarza. Są zdrowe i wesołe. 
Szukamy dla nich domu

(mku)

Łęczyca W piątek pracowni-
cy Zieleni Miejskiej 

rozpoczęli utwardzanie terenu 
przy ulicy Wojska Polskiego. O 
remont zabiegał radny Zenon 
Koperkiewicz, który nie kryje 
radości z początku prac. Nie 
obyło się jednak bez negatyw-
nych komentarzy. 

- Prosiłem i pisałem pisma w 
tej sprawie od początku obecnej 
kadencji. Cieszę się, że mieszkańcy 

bloków przy Wojska Polskiego 11 
i Belwederskiej 48 w końcu będą 
mieli przyzwoity teren pomiędzy 
blokami. Nie rozumiem, dlaczego 
niektórym się to nie podoba. Kiedy 
w piątek byłem na miejscu doszło do 
niezłej awantury. Dwóch mężczyzn 
mocno skrytykowało rozpoczęte 
prace. Mówili, że nie życzą sobie 
parkingu pod oknami. Tyle tylko, 
że jak teren nie był utwardzony, 
to kierowcy i tak w tym miejscu 

parkowali swoje samochody, nic na 
gorsze się nie zmieni, będzie tylko 
lepiej - uważa Z. Koperkiewicz. - Na 
szczęście większość mieszkańców, 
z którymi rozmawiałem cieszy się, 
że w końcu nie będzie ogromnych 
dziur i błota po każdych opadach 
deszczu.

Teren pomiędzy blokami zostanie 
utwardzony płytami ażurowymi.

(zz)

REMOnt niE WSzyStKiM 
Się POdOBa
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Jako zastępca burmistrza nadzorowałem wiele prowadzonych 
w mieście inwestycji. Byłem zawsze na miejscu. Uważam, że 
dobry gospodarz powinien wszystkiego dopilnować osobiście. 
A zrealizowanych zadań było sporo, łącznie przeprowadziliśmy 
lub rozpoczęliśmy inwestycje za około 20 mln zł. Jak na półtora 
roku bycia zastępcą burmistrza to, moim zdaniem świetny wy-
nik. Inwestycje te zaliczam do moich sukcesów. Włożyłem w nie 
ogromne zaangażowanie, 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.

- Wybudowaliśmy nowoczesną halę sportową przy SP Nr 3. 
To ogromna inwestycja, która przez wiele lat będzie służyła 
szczególnie łęczyckim dzieciom i młodzieży. Koszt tej inwestycji 
to ok. 2,8 mln zł, w tym 50% otrzymaliśmy dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Poza tym, za 600 000 zł 
zmodernizowaliśmy pozostałe obiekty sportowe (50% dofi-
nansowania również przyznało MSiR).  

- Przebudowaliśmy za niecałe 3 mln zł ulicę Poznańską. Na 
to zadanie uzyskaliśmy 50% dofinansowania od Wojewody 
Łódzkiego. 

- Wykonaliśmy kolejne ulice na Osiedlu Waliszew, ulicę 
przy starym dworcu kolejki wąskotorowej i przy Szkole 
Muzycznej. 

- Przygotowaliśmy dokumentację na wykonanie przebudowy 
ulicy M. Konopnickiej. To była podstawa do aplikowania o dofi-
nansowanie ponad 2 mln zł, również od Wojewody Łódzkiego. 

- Udało się doprowadzić do przebudowy łącznika między 
ulicami Dominikańską a Konopnicką ( 450 000 zł).  

- Wykonaliśmy rewitalizację Parku Miejskiego za kwotę ok. 
1 mln zł (dofinansowanie z WFOŚiGW wynosiło ponad 85%).   

- Powstał deptak wzdłuż zalewu i elementy małej architek-
tury w całym mieście. Nowe ławki, kosze, tablice ogłoszeniowe, 
przystanki autobusowe. Wszystko po to, aby poprawić wize-
runek Łęczycy ale przede wszystkim komfort mieszkańców.  

- Wykupiliśmy ponad 4 hektary gruntów pod przyszłe inwe-
stycje w Strefie Ekonomicznej. 

- Przejęliśmy od PKP 1,5 hektara gruntów, które niezwłocznie 
powinny być wykorzystane przy inwestycjach mających na celu 
poprawę komunikacji w naszym mieście. 

- Wykupiliśmy także tereny pod budowę drogi od ulicy Po-
piełuszki do ulicy Zachodniej. Jak bardzo ta alternatywna do 
ulicy Kaliskiej droga jest potrzebna, nie muszę chyba nikogo 
przekonywać. 

- Rozpoczęliśmy termomodernizację 8 budynków komunal-
nych za ok. 2mln zł (85 % dofinansowania).  

- Na ukończeniu jest  wreszcie inwestycja związana z prze-
budową wodociągu z Krzepocina do Łęczycy z nową stacją 
uzdatniania wody i wyremontowaną studnią głębinową. 
Łącznie projekt ten będzie kosztował 10 mln zł. Inwestycję tę 
realizuje PGKiM i również rozpoczęła się, gdy pracowałem w 
Urzędzie Miejskim.  

- Uporządkowanie zasad parkowania przed Urzędem i grun-
towny remont wejścia do Urzędu Miasta i Gminy.  

- Rozpoczęta budowa nowego Środowiskowego Domu Samo-
pomocy 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. 

- Lodowisko miejskie, które funkcjonowało na dziedzińcu 
zamku jako jedno z nielicznych w Europie. 

- Wykonaliśmy oświetlenie uliczne na osiedlu Królów Polskich 
za kwotę ok. 400 000 zł z dofinansowaniem 80 %. 

- SM „Łęczycanka” już rozpoczęła budowę bloku mieszkal-
nego. Negocjacje, które prowadziłem z zarządem spółdzielni, 
doprowadziły do inwestycji przy ulicy Kaliskiej.

Zrobiliśmy bardzo wiele
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1. Budowę ciągów komunikacyjnych, które poprawią 
bezpieczeństwo na łęczyckich drogach i  odblokują zakor-
kowaną Łęczycę
– Przebudowa ulicy Górniczej i połączenie jej z ulicą Belwe-
derską.
– Połączenie ulicy Popiełuszki z Zachodnią, jako alternatywa 
do zakorkowanej i niebezpiecznej dla użytkowników ulicy 
Kaliskiej. 
– Inteligentna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach od 
krajowej 91 do wyjazdu w kierunku Poddębic.
– Poprawa estetyki DK 91 w obszarze Łęczycy.
– Kontynuacja budowy ulic osiedlowych, w tym na osiedlach 
Waliszew, Królów, Kwiatowym, czy często zapominanych ulic 
Wiejskiej i Wrzosowej.

2. Miasto przyjazne Łęczycanom i osobom przyjezdnym, 
to jego sprawny układ komunikacyjny i łatwość w poru-
szaniu się
- Wdrożenie w życie Systemu Informacji Miejskiej (SIM)– tj. 
systemu jednolitych pod względem wizualnym, architektonicz-
nym, konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o 
mieście. 
- Z Zarządem Dróg Wojewódzkim 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 JP II i ulicą Kaliską 
w kierunku Poddębic. 
– Kontynuacja rozbudowy małej architektury w mieście. 

3. Obniżenie podatków za wywóz śmieci
- Rolą Urzędu Miasta musi być partycypacja w kosztach wywo-
zu śmieci. Taka praktyka była stosowana przez Urząd poprzez 

częściowe pokrywanie kosztów wywozu. Chcę do tej pomocy 
mieszkańcom Łęczycy wrócić, aby żyło nam się lepiej.

4. Rekreacja i wypoczynek
- Modernizacja Zalewów Miejskich.
- Kontynuacja modernizacji Parku Miejskiego.
– Tworzenie nowych tras rowerowych z wykorzystaniem ist-
niejącej infrastruktury drogowej.
– Podjęcie działań w celu pozyskania budynku i infrastruktury 
kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej. 

5. Łęczyca dla ludzi młodych, dla sportowców, miłośników 
aktywnego trybu życia.

- Powołanie „Młodzieżowej Rady Miasta”. 
- Stadion – modernizacja
- Lodowisko na Zamku
- Korty tenisowe – zaplecze socjalne. 
- Reaktywacja Miejskiego Ośrodka Sportu

6. Bezpieczna Łęczyca
– Dodatkowe patroli policji 
– Straż Miejska – doetatyzowanie 
– Rozbudowa miejskiego monitoringu

7. Budowa bloków mieszkalnych, kontynuacja systemu TBS
– Kontynuacja budowy mieszkań w ramach Spółki Miejskiej 
„Towarzystwa Budownictwa Społecznego”, mieszkania komu-
nalne i deweloperskie 
– Kontynuacja współpracy z SM „Łęczycanka” – „stara baza” 
– nowe bloki;
– Mieszkania socjalne na bazie osiedli przy ulicach Kopalnianej 
i Wrzosowej.
– Racjonalne dostosowanie studium i planu zagospodarowania 
przestrzennego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. 

8. Łęczyca dla Seniorów
–Zwiększenie liczby opiekunek środowiskowych. 
- Wdrożenie karty seniora.
- Utworzenie komunikacji miejskiej z wykorzystaniem lokal-
nych przewoźników.
– Propagowanie i edukacja w celu stworzenie systemu pomocy 
sąsiedzkiej.
– Powołanie „Miejskiej Rady Seniorów
- Wspieranie działań na rzecz pomocy osobom starszym: pomoc 
dla Stowarzyszeń emerytów i rencistów
- Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
- Zakończenie inwestycji związanej z budową Środowiskowego 
Domu Samopomocy.
- Zadbam o studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Utworzenie aktywnych miejsc rekreacji na osiedlach i w 
Parku Miejskim.

9. Likwidacja barier architektonicznych
- Wszystkie obiekty użyteczności publicznej dostosowane do 
osób z chorobami ruchowymi.
- Winda w Urzędzie Miasta
- Integracyjny plac zabaw np. w Parku Miejskim. To plac zabaw, 
w którym będą się integrować dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

10. Praca
- Współpraca pomiędzy Powiatem Łęczyckim, Gminą Łęczyca 
i Miastem Łęczyca w celu pozyskiwania środków unijnych 

na działania pozwalające stworzyć nowe miejsca pracy; 
- Opracowanie atrakcyjnych ofert dla inwestorów. 6 ha terenów 
w Łęczycy nadal czeka na inwestycje przemysłowe. 
- Promocja i wsparcie lokalnych małych przedsiębiorstw. 

11. Oświata, Zdrowie uczniów
- Już w roku szkolnym 2018/2019, łęczyckie szkoły podstawo-
we opuści ok. 240 uczniów. Zjawisko to spowoduje, że ok. 10 
nauczycieli może stracić pracę. Nie można do tego dopuścić. 
Wspólnie z dyrektorami tych placówek oświatowych będziemy 
starali się rozwiązać ten problem. Niezbędne będą rozmowy ze 
Starostą Łęczyckim w celu możliwości zatrudnienia nauczycieli 
w szkołach ponadgimnazjalnych.
- Stomatolog w każdej szkole. 
- Korekty wad postawy i płaskostopia - wprowadzenie odpo-
wiednich zajęć ruchowych w klasach I – III

Będzie możliwe:
- Utworzone przy Urzędzie Miejskim „Biuro Funduszy Europej-
skich” wspierające nie tylko burmistrza, ale także dyrektorów 
placówek oświatowych i kulturalnych, stowarzyszenia i osoby 
prywatne w prowadzeniu profesjonalnej dokumentacji projek-
towej i wnioskowej.
- Pozyskanie pieniędzy na realizację programu „Czyste powie-
trze” dotyczącego dofinansowania termomodernizacji pry-
watnych budynków mieszkalnych, w tym dopłaty do wymiany 
starych kotłów CO. 
- Budżet Obywatelski, Uchwały Obywatelskie.

Inwestycja w przyszłość:
– Duża obwodnica Łęczycy
– Wody termalne
– Budowa Basenu Miejskiego

program wyborczy

Jako Burmistrz Łęczycy zadbam o to, 
co w naszym mieście jest najważniejsze, czyli:
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Nazywam się Agnieszka Ol-
czyk, mam 45 lat. Razem z 
mężem Grzegorzem prowadzę 
gospodarstwo rolne położone 
w Drozdowie. Przy pracy w 
gospodarstwie pomaga nam 
trzech pracujących już synów, 
dwoje najmłodszych dzieci 
uczęszcza do szkoły podsta-
wowej. 
Jestem absolwentem Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Stosowanej 
oraz Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Łódzkiego. Od 15 lat 
pracuję jako nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Łęczycy. 
Podczas mojej kariery zawodo-
wej organizowałam wiele imprez 
w tym konkursy i konferencje 
ogólnopolskie, dzięki temu otrzy-
małam wiele wyróżnień i nagród. 
Jeśli Państwo obdarzycie mnie 
swoim zaufaniem to:
Zadbam o lepszą jakość opieki 
lekarskiej w Świnicach Warckich,
Będę kontynuować budowę infra-
struktury drogowej i oświetlenia 
gminy,
Spróbuję odnowić działalność 
spółek wodnych,
Poprawię jakość funkcjonowania 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Wystąpię o dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej, 
Będę prowadzić rozmowy w spra-
wie wzbogacenia  naszej gminy w 
zaplecze gastronomiczne,
Zadbam o dalszy rozwój i wypo-
sażenie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych,
Szczególną uwagę poświęcę 
dzieciom - ich bezpieczeństwu i 
wychowaniu,
Będę wspierać działalność kultu-
ralną oraz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku,
Moim marzeniem jest podłącze-
nie Gminy do gazociągu.
 

Będę z rozwagą wydawać 
środki finansowe by nie 

zadłużyć więcej naszej małej 
ojczyzny

Będę z Wami i dla Was
Z wyrazami szacunku

Agnieszka Olczyk

WyWiad z aGniESzKą OlczyK 
- kandydatką na Wójta Gminy Świnice Warckie  

Silna, pomysłowa i odważ-
na kobieta -  kandydatka 
bezpar t y jnego Komitetu 
W y b o r c z e g o  W y b o r c ó w 
„Nasza Przyszłość” na urząd 
Wójta Gminy Świnice Warc-
kie - mówi o problemach 
gminy i planach związanych 
z poprawą sytuacji bytowej 
mieszkańców.

Co może Pani powiedzieć o 
gminie Świnice Warckie?

- Mieszkam w Drozdowie 
– w gminie Świnice Warc-
kie, więc jestem z tą gminą 
bezpośrednio związana, tak 
jak z mieszkańcami. Gmina 
w większości jest rolnicza, 
ma dużą powierzchnię, ale 
stosunkowo niewielką liczbę 
mieszkańców. Rozległe tere-
ny zielone stwarzają nowe 
możliwości rozwoju, ale jest 
też wiele problemów, które są 
mi dobrze znane. W gminie są 
ludzie, którzy mają wiele cie-
kawych pomysłów oraz chęć 
do zmiany i poprawy obecnej 
sytuacji. 

A jaka jest obecna sytuacja 
gminy?

- Uważam, że gmina potrze-
buje świeżego spojrzenia na 
wiele spraw. Trzeba działać, 
żeby pomagać ludziom. Mamy 
budynek Ośrodka Zdrowia, 
niestety nie do końca wyko-
rzystany. Mamy piękne obiek-

ty sportowe: Orlik i stadion, 
ot warte dla wszystk ich,  a le 
brakuje chęci dzieci, młodzieży 
i dorosłych do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Mamy 
Dom Kultur y,  któr y oferuje 
mieszkańcom rozrywki kul-
t ura lne,  z  któr ych korzysta 
niewielu mieszkańców. Może 
spojrzenie nowego wójta zachę-
ci ludzi do korzystania z tych 
atrakcji. Jako kobieta, w dodat-
ku pedagog, jestem wrażliwa na 
potrzeby i problemy drugiego 
człowieka. Zrobię wszystko by 
sprostać oczekiwaniom miesz-
kańców.

Z tego powodu zdecydowa-
ła się Pani kandydować na 
urząd wójta gminy Świnice 

Warckie?

-  Chcę pomagać ludziom. 
Jestem znana z tego, że zawsze 
można zwrócić się do mnie o 
pomoc. Staram się dyskuto -
wać o kwestiach wątpliwych. 
Mieszkam w gminie rolniczej 
i wiem, że od lat istnieje wiele 
nierozwiązanych problemów. 
Między innymi sprawa regula-
cji rzeki Ner na terenach Natura 
2000, chciałabym uruchomić 
punkt doradztwa rolniczego, 
interesuje mnie również zanie-
dbany temat spółek wodnych i 
ciągle niszczejące rowy. Wiem, 
że dzięki sprawowaniu funkcji 
wójta, będę miała o wiele więk-
sze możliwości i będę mogła 
zrobić dla mieszkańców znacz-

nie więcej. Kwestia niesienia 
pomocy jest dla mnie bardzo 
ważna.

Jak ta pomoc miałaby 
wyglądać?

- Przede wszystkim chciała-
bym uruchomić dla mieszkań-
ców punkt doradztwa w sprawie 
pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej, tak by mieszkańcy 
sami mogli stworzyć zaplecze 
turystyczne i gastronomiczne. 
Będę szukać inwestorów oraz 
postaram się możliwie najlepiej 
wykorzystać fundusze europej-
skie, dzięki którym działanie i 
rozwój na wielu płaszczyznach 
będzie znacznie ułatwiony. Waż-
ne jest też wykorzystanie bogac-
twa, jakie daje nam sama natura 
i ziemia na której żyjemy. Będę 
chciała także pomagać miesz-
kańcom w ich indywidualnych 
sprawach.

Czy zamierza Pani 
wprowadzić zmiany w 

funkcjonowaniu urzędu?

Tak. Ważną i potrzebną zmia-
ną byłoby dostosowanie godzin 
pracy w urzędzie do potrzeb in-
teresantów. Wiem od mieszkań-
ców, którzy dojeżdżają do pracy, 
że załat wienie jak ie jkolwiek 
sprawy w urzędzie gminy wiąże 
się z koniecznością wzięcia dnia 
wolnego, bo po ich powrocie z 
pracy, urząd jest już zamknięty. 
Wprowadziłabym przynajmniej 

jeden dzień, w którym godziny 
pracy byłyby przesunięte. 

Jakie jeszcze ma Pani cele?

Chcia łaby m, żeby m iesz -
kańcy czuli się w gminie bez-
piecznie. W obliczu dużych 
trudności finansowych często 
zdarzają się kradzieże. Patrole 
policji z Łęczycy przyjeżdżają 
do nas bardzo rzadko. Mam 
w ię c  n ad z ie ję  n a  p odję c ie 
działań, które przywrócą do 
Świnic Warckich komisariat 
p ol i c j i .  Na  t e r e n ie  g m i ny 
prężnie działają Ochotnicze 
Straże Pożarne. Chciałabym 
też im pomóc w dalszym roz-
woju, modernizacji sprzętu i 
strażnic. 

Jakie jest Pani najskrytsze 
marzenie dotyczące 

tutejszej Gminy?

Wiem, że we wsi Wielenin 
jest budowany gazociąg - jest 
to zaledwie kilka kilometrów 
od nas. Marzę, żeby doszło 
do doprowadzenia gazu rów-
nież do naszej gminy. W dzi-
siejszych czasach, gdzie jest 
duża świadomość społeczna i 
kładzie się  nacisk na czyste 
i zdrowe powietrze taka in-
westycja znacznie ułatwiłaby 
życie mieszkańców.

Jak zachęci Pani mieszkań-
ców do oddania na Pani 

kandydaturę swojego głosu?

Warto podkreślić, że jestem 
osobą kreatywną, zawsze dą-
żącą do celu i będąc Wójtem 
z robię  wsz yst ko,  by  moje 
plany i zamierzenia były w 
pełni zrealizowane. Chcia-
łabym, żeby ludzie poszli do 
urn i zagłosowali w zgodzie 
ze swoim sumieniem. Byłoby 
mi miło, gdyby mieszkańcy 
gminy Świnice Warckie ob-
darzyli mnie swoim zaufa-
niem, bo jestem osobą, której 
zaufać można. Chciałabym, 
żeby ludzie mogli się o tym 
przekonać.

Dziękujemy za rozmowę
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Wykształcenie
Witam Państwa, nazywam się Krzysztof Lipiński. Mam 63 lata i jestem 
pełen energii, aby działać na rzecz naszego miasta.

-  Kształciłem się na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa 
i Administracji, kierunek: Podyplomowe Studia Administracji Pu-
blicznej.

- Podyplomowe studia Menedżerskie.
- Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Ubezpieczeń Społecznych.
-  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia magister-

skie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geodezyjnych w zakresie 
Geografii.

Pełnione funkcje
- Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Medyk” w Łęczycy.
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach.
- Burmistrz Miasta Łęczyca w latach: 1994-1998, 2002-2006, 2014-2018.
- Przewodniczący Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęczycy.
- Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Łodzi.

Liczę na Państwa głosy
Krzysztof Lipiński 
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We wrześniu tego roku  Starosta 
Powiatu Łęczyckiego odebrał od-
znaczenie z okazji 20-lecia sprawo-
wania swojej funkcji. Odznaczenie 
to zostało przyznane przez Związek 
Powiatów Polskich i uczczono w ten 
sposób 20-lecie istnienia powiatów. 
Nie ujmując wagi tego odznaczenia 
dwadzieścia lat to naprawdę dużo czasu, 
a odznaczony w ten sposób samorzą-
dowiec  powinien wyróżniać się wśród 
innych aktywnością oraz determinacją.  
Według mnie, wiele zawodów wymaga 
tego, aby być na bieżąco w swojej tema-
tyce, a aktualizacja informacji bieżących 
jest powszechnym standardem. Słuszna 
wydaje się być wątpliwość czy tak długie 
piastowanie funkcji nie doprowadziło 

Senator Przemysław Błaszczyk mówi o zaniedbaniach 
do tego, że władza powiatu łęczyckie-
go nie nadąża za teraźniejszością. Nie 
wspominając o patrzeniu w przyszłość. 
Stan, w jakim obecnie znajduje się 
powiat łęczycki można określić mia-
nem stagnacji. Pomimo dostrzeżenia 
przeprowadzonych remontów dróg czy 
termomodernizacji szkół  które są tak 
istotne to niestety, powszechnie wiado-
mo, iż są to rzeczy podstawowe, wręcz 
obowiązkowe dla władz samorządo-
wych, które i tak w wielu przypadkach 
nie zawsze robione są na bieżąco.
Czy możemy z czystym sumieniem 
pochwalić kogoś za spełnienie swojego 
obowiązku? Jeżeli tak, to jakie w takim 
razie przyjmujemy standardy dla funk-
cjonowania samorządu?

Słyszymy przecież o pięknie naszego 
powiatu czy potencjale turystycznym, 
ale efektów potencjału nie widać. Co 
gorsze, nie słychać o pomysłach służących 
promocji naszego regionu. Nie słyszymy 
też o pozyskiwanych pieniądzach czy 
planowanych inwestycjach. Powstająca 
w bólach realizacja projektu rekonstrukcji 
Grodziska jest mizernym efektem, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że jest to pomysł 
ludzi rządzących przez 12 lat.
Pozostając przy ludziach będących u 
władzy, skupmy się na faktach. Władzę 
w naszym powiecie przez trzy kaden-
cje tworzyła koalicja PSL-PO (KWW 
Andrzeja Olszewskiego)-SLD. Dwana-
ście lat to także rządy koalicji PSL-PO 
w sejmiku województwa łódzkiego. 

Składa się na to czas dwóch budżetów 
Funduszy Unijnych i ogromnych środ-
ków z wielu programów na rozwój i 
inwestycje. Co stało na przeszkodzie, 
aby  łęczyccy działacze sięgnęli po nie? 
Smutny wniosek brzmi tak, że jest to 
jeden z najbardziej omijanych samorzą-
dów, pomimo faktu, że rządzą ludzie z 
tej samej partii. To pokazuje jedynie jak 
traktowany jest powiat łęczycki i ludzie 
nim zarządzający.
Dodatkowo, co jest warte uwagi to to, 
że na te trzy kadencje składają się rów-
nież ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL, 
które także konsekwentnie lekceważyły 
swoich kolegów z Łęczycy. Przy ośmiu 
latach władzy niemalże absolutnej, na 
którą składał się rząd, zarząd wojewódz-
twa łódzkiego, starostwo i burmistrz, 
ostateczny efekt spowodował, że nasz 
region został zaniedbany i zapomnia-
ny. Przespane dwa budżety Funduszy 

Unijnych są synonimem utraconej 
bezpowrotnie szansy. 
Drodzy Państwo – w najbliższych wy-
borach koalicja PSL-PO-SLD kolejny raz 
chce sięgnąć po samorząd powiatowy. 
Zwolennicy i członkowie Platformy 
Obywatelskiej jak zwykle pod przy-
krywką komitetu lokalnego, tym razem 
Łęczycka Wspólnota Samorządowa, 
a działacze SLD poszli za przykładem 
kolegów z Platformy i wystartują pod 
nazwą Niezależne Forum Samorządo-
we – Pokolenia. Niektórzy nawet znaleźli 
miejsce na listach Ziemi Łęczyckiej, ko-
mitecie bliskiemu dawnym działaczom 
Samoobrony i sławnemu ostatnimi 
czasy burmistrzowi Łęczycy.
Jeśli chcecie Państwo realnej zmiany, 
zachęcamy do udziału w wyborach. To 
do Was należy decyzja.

Senator RP  
Przemysław Błaszczykm
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Czas na rozwój!
To hasło, które będzie nam towarzy-
szyć nie tylko w trakcie wyborów, ale 
również po ich zakończeniu. Wierzy-
my, że w gminie Łęczyca  przyszedł 
wreszcie moment na zmiany i poszu-
kiwanie nowych możliwości.

Dla KWW UCZCIWA GMINA rozwój 
gminy Łęczyca to taka zmiana stanu 
obecnego, która prowadzi do wzrostu 
dobrobytu i poprawy standardu życia 
większości ludności. To racjonalne i 
dobrze przemyślane inwestycje, które 
zapewnią zarówno sprawne funkcjo-
nowanie, jak i rozwój gminy, a przede 
wszystkim pozwolą stworzyć możliwie 
jak najlepsze środowisko życia dla 
mieszkańców.

Rozwój gminy to proces zmian o 
charakterze długotrwałym, który 
musi odbywać się wielokierunkowo, 
a jednocześnie harmonijnie. Musi być 
oparty o sprawiedliwy podział środ-
ków w budżecie, bez marnotrawstwa. 
Dzięki temu można maksymalnie 
wykorzystać możliwości naszej gminy 
i najpełniej przysłużyć się jej miesz-
kańcom.

Za rozwój lokalny odpowiadają władze 
samorządowe. To od podjętych przez 
wójta i radę gminy działań zależy, czy 
gmina będzie się rozwijać. 

Działania podejmowane na szcze-
blu lokalnym powinny zmierzać do:
-  budowy lub poprawy jakości istnie-

jącej infrastruktury technicznej: dróg, 
chodników, ścieżek rowerowych, wo-
dociągów, gazociągów i kanalizacji,

-  wspierania inicjatyw rozwojowych 
mających na celu podniesienie ja-
kości życia lokalnych społeczności, 
poprzez utworzenie budżetu obywa-
telskiego, współpracę władz gminy 
ze stowarzyszeniami,

-  promowania postaw przedsiębior-
czych poprzez pomoc mieszkańcom 
przy zakładaniu firm działających na 
rynku lokalnym oraz wdrożenie ulg 
inwestycyjnych dla lokalnych przed-
siębiorców i rolników,

-  pozyskiwaniu funduszy ze źródeł 
zewnętrznych zarówno państwo-
wych, jak i europejskich na realizację 
powyższych działań.

Im bardziej rozwinięta jest gmina, 
tym jest atrakcyjniejsza dla społecz-
ności lokalnej, przedsiębiorców czy 
turystów. Najważniejsze to przemy-
ślana strategia i plan działania, który 
doprowadzi do podniesienia jakości 
życia mieszkańców gminy i rozwoju 
gospodarczego. Odniesienie sukcesu 
w działaniach na rzecz rozwoju gminy 
w dużym stopniu zależy od umiejęt-
ności posługiwania się skutecznymi i 
efektywnymi metodami zarządzania. 
Dlatego tak ważny jest przemyślany 
wybór radnych i wójta, którzy przez 5 
lat będą ponosić odpowiedzialność za 
rozwój naszej Gminy.

Zachęcamy do udziału w wyborach i 
z góry dziękujemy za Wasze zaufanie.

Poniżej przedstawiamy kandydata 
na wójta Gminy Łęczyca Magdalenę 
Annę Szczepaniak oraz kandydatów na 
radnych w poszczególnych okręgach 
wyborczych.

Kandydat na wójta 
Gminy Łęczyca: 

Magdalena Anna Szczepaniak

„Jeżeli zostanę wójtem, dołożę wszelkich 
starań, by Gmina Łęczyca rozwijała się 
dynamiczniej. Uważam, że rola Gminy 
nie sprowadza się tylko do poboru po-
datków i opłat. Dostrzegam konieczność 
działań głównie w zakresie budowy dróg, 
weryfikacji planu zagospodarowania prze-
strzennego dostosowując go do potrzeb 
mieszkańców, zwiększenia dostępności do 
usług opiekuńczych dla osób starszych 
poprzez zwiększenie środków na ten cel, 
oraz zwiększenie możliwości budżetowych 
poprzez większy wkład pracy w pozyski-
wanie funduszy zewnętrznych. Nadal będę 
wspierać oświatę, kulturę i tradycję - moc-
ne strony naszej gminy.
Od wójta ludzie oczekują konkretnych 
efektów pracy, a nie pustych obietnic. W 
każdym obszarze funkcjonowania naszej 
gminy jest wiele do nadrobienia, żeby w 
końcu zaczęła się ona rozwijać zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców.”

Kołodziejska Katarzyna 
- Okręg nr 1

granice okręgu: 
Topola Królewska, 

Dobrogosty Prądzew

„Mam 36 lat. Jestem mężatką i matką dwóch na-
stoletnich synów. Mieszkam w Prądzewie, gdzie 
wspólnie z mężem prowadzimy gospodarstwo 
rolne, głównie zajmujemy się hodowlą krów 

mlecznych, a także produkcją roślinną. Posiadam 
wykształcenie średnie. Jestem absolwentką 
Liceum Ekonomicznego w Łęczycy. Dodatkowa 
pracuję jako doradca klienta w firmie finansowej. 
Często spotykam się z ludźmi i ich problemami , 
które nie są mi obce. Jako radna będę troszczyła 
się o los naszej okolicy. Zachęcam wszystkich do 
udziału w wyborach samorządowych.” 

Marczak Michał - Okręg nr 2
granice okręgu: Chrząstówek, Topola 

Szlachecka

„Myślę że większość mieszkańców Topoli 
Szlacheckiej i Chrząstówka zna moją osobę. 
Mieszkam w Topoli Królewskiej, mam 44 
lata, z wykształcenia jestem mechanikiem 
samochodowym. Prowadzę gospodarstwo 
rolne częściowo położone jest w Topoli Kró-
lewskiej, a częściowo w Topoli Szlacheckiej. 
Dlatego mieszkańcy obu wsi, jak również 
sąsiedniego Chrząstówka są mi znani. Do-
skonale wiem, jakie sprawy i problemy nie 
zostały do tej pory rozwiązane. Jako radny, 
chciałbym przede wszystkim zadbać o drogi 
gminne w naszym okręgu wyborczym, o ład 
i porządek, czyli drożne przepusty wyko-
szone w całości rowy, sprawne oświetlenie. 
Przykłady tego co trzeba zrobić, a niestety 
nie było do tej pory realizowane, można 
wyliczać i podawać długimi godzinami. Będę 
się starał, żeby nasza Gmina była zadbana, 
czystsza i przyjaźniejsza dla jej mieszkańców. 
Nasze okolice są bardzo piękne i chciałbym, 
żeby każdy mógł być zadowolony z tego że 
właśnie tutaj mieszka.
Proszę bardzo wszystkich mieszkańców 
Chrząstówka i Topoli Szlacheckiej o zaufanie 
i oddanie głosu na moją osobę, ponieważ 
należą Wam się zmiany-zmiany na lepsze.”

Góra Grzegorz - Okręg nr 3
granice okręgu: Kozuby, 

Gawrony – Gawrony i Gawronki

„Jeżeli moi wyborcy obdarzą mnie za-
ufaniem, to będę mógł im służyć, jak to 
robiłem przez ostatnie lata.
Z pokorą przyjmę wynik wyborów.
Proszę o oddanie głosu na moją osobę.”

Dopierała Irena - Okręg nr 5
granice okręgu: Siemszyce, Łęka, 

Kolonia Łęka, Zawada 
i Zawada Górna

„Nazywam się Irena Dopierała. Mam 
56 lat. Jestem  żoną i matką dorosłych 
i samodzielnych dzieci. Ukończyłam 
Technikum Mleczarskie we Wrześni. 
Pochodzę z okolic Koła. Po ukończeniu 
nauki ruszyłam w Polskę za pracą. Prze-
szłam różne szczeble, od sprzątaczki po 
kierownika. Od 20 lat jestem mieszkanką 
wsi Zawada Górna. Zajmuję się prowa-
dzeniem niewielkiego gospodarstwa. 
Interesuje mnie życie wsi i jej proble-
my. Umiem słuchać ludzi. Pracując w 
gminie Łęczyca jako radny chciałabym, 
aby jej rozwój przebiegał intensywnie, 
dzięki czemu mieszkańcom wsi żyło 
się lepiej. Jest wiele różnych inwestycji, 
które przydałyby się na wsiach, same 
obiecanki niczego nie załatwią, po-
trzebne  są konkretne działania. Zawsze 
jestem gotowa popierać dobre rzeczy, a 
złym się przeciwstawiać.»

Świątczak Michał - Okręg nr 6
granice okręgu: Siedlec i Pilichy, 

Siedlec Kolonia, Pruszki 
i Szarowizna, Piekacie

„Nazywam się Michał Świątczak, mam 
27 lat. Jestem żonaty oraz mam 3 letnią 
córeczkę. Jestem absolwentem tech-
nikum rolniczego. Obecnie prowadzę 
gospodarstwo rolne oraz działalność 
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zajmującą się świadczeniem usług w 
tym sektorze. Dzięki mojej pracy jestem 
znany w okolicy i na co dzień mam stycz-
ność z ludźmi tego rejonu oraz wiem z 
jakimi problemami się borykają. Zdecy-
dowałem się wziąć udział w wyborach, 
ponieważ mam zamiar postarać się o po-
prawę jakości życia mieszkańców mojej 
okolicy. Zachęcam wszystkich do udziału 
w wyborach oraz proszę o oddanie głosu 
na moją osobę.”

Andrzejczak Włodzimierz 
- Okręg nr 7

granice okręgu: Błonie

„Mieszkańcy Błonia doskonale wiedzą 
ile różnych spraw udało mi się dla nich 
zrealizować. Jestem społecznikiem, lubię 
i potrafię skutecznie pomagać każdemu, 
kto tej pomocy potrzebuje. W naszej wsi 
rolnicy muszą się stosować do różnych za-
kazów ze względu na obszar Natura 2000, 
ale nie otrzymują za to żadnych dodatko-
wych rekompensat. Rowy melioracyjne 
są niedrożne. Wykorzystując posiadaną 
wiedzę i doświadczenie w działalności 
samorządowej, będę dążył do poprawy 
warunków życia mieszkańców Błonia. Za-
dbam o drogi na terenie sołectwa, o 
budowę chodnika i udrożnienie rowów, 
a przede wszystkim o to, żeby szkoła w 
Błoniu została utrzymana.”

Nitecki Marek - Okręg nr 8
granice okręgu: Borek, Borów 
i Prusinowice, Bronno i Liszki

„Mam 52 lata. Jestem żonaty i mam 

3 dzieci .  Mieszkam w Prusinowi-
cach. Prowadzę własne gospodarstwo 
rolne. Interesuję się działalnością samo-
rządu zarówno kwestiami teoretycznymi, 
jak i praktycznymi. Posiadam w tym 
zakresie osiągnięcia tj: - zwiększenie 
punktów oświetlenia ulicznego w mojej 
miejscowości,- skuteczne zabieganie o 
montaż wiaty przystankowej na przy-
stanku Borek-Las.”

Sztec Maria - Okręg nr 9
granice okręgu: Leźnica Mała, 

Wąkczew

„Jestem pielęgniarką  z 33-letnim stażem, mężatką 
i matką 2 dorosłych dzieci. Mieszkam na terenie 
Gminy Łęczyca i pracuję w NZOZ Medar. Moje 
atuty to pracowitość, zaangażowanie, uczciwość 
i pomoc innym. Wszystkie te atuty  chciałabym  
wykorzystać w pracy jako radna w gminie. Zgodnie 
z hasłem naszego komitetu  wyborczego proszę 
o głos na UCZCIWOŚĆ i ROZWÓJ oraz na moją 
skromną osobę w okręgu nr 9.

Pająk Jerzy - Okręg nr 10
granice okręgu: Janków, Mniszki 

i Karkosy, Zduny

„W mojej rodzinnej wsi Janków jestem znany i nie 
trzeba mnie szczególnie przedstawiać. Byłem już 
radnym i wiele spraw udało mi się zrealizować. 
Zdecydowałem się kandydować, bo uważam, 
że ktoś w końcu musi zadbać o sprawy rolników. 
Jestem blisko ludzi, rozmawiam z nimi o lokalnych 
problemach. Kiedy słyszę od obecnych władz 
gminy, że nie było u nas suszy to zastanawiam się 
dla kogo ta władza jest? Wiem, że u nas większość 
rolników miała oszacowane straty poniżej 30%, 
ale pomimo tzw. „braku suszy w gminie” znalazły 
się osoby, którym straty oszacowano wyżej. Jako 
radny zamierzam uczciwie pełnić swoją funkcję 
i skutecznie rozwiązywać problemy wszystkich 
mieszkańców w moim okręgu wyborczym.”

Szczepaniak
-Smulczyk Aleksandra 

- Okręg nr 11
granice okręgu: Wilczkowice: 

Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Średnie, 
Wilczkowice Górne, Wilczkowice nad 

Szosą

„Nazywam się Aleksandra Szczepaniak – Smul-
czyk, mam 34 lata, sześcioletnią córkę, mieszkam 
w Dzierzbiętowie Dużym. Z wykształcenia jestem 
nauczycielem wychowania przedszkolnego. Pracę 
zawodową staram się łączyć z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, co realnie przekłada się na 
faktyczną wiedzę na temat potrzeb rolników oraz 
problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy wsi 
na co dzień. Podjęcie decyzji o kandydowaniu na 
radną nie było łatwe, ponieważ mam świadomość 
odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Chcę peł-

nić funkcję radnego po to, aby Wilczkowice były 
miejscem atrakcyjnym do mieszkania, aktywnego 
spędzania czasu wolnego oraz integracji społecz-
ności lokalnej. Pragnę wykorzystać zdobyte do-
świadczenie zawodowe z pracy w gospodarstwie i 
wykształcenie dla dobra wspólnego Mieszkańców 
Wilczkowic oraz Gminy Łęczyca.”

Szczęsny Grzegorz 
- Okręg nr 12

granice okręgu: Leszcze, Wichrów

„Mam 48 lat.  Mieszkam w Leszczach, obecnie 
jestem przedsiębiorcą. Przez 23 lata służyłem 
Polsce jako żołnierz (także na misjach), teraz chcę 
służyć naszej małej, lokalnej ojczyźnie. Moimi 
priorytetami będzie bezpieczeństwo na dro-
gach, ich dobra jakość, ścieżki rowerowe, przej-
ścia dla pieszych oraz ekologia, a szczególnie 
rozwój odnawialnych źródeł energii a także za-
chowanie czystości i piękna naszej okolicy. Czas 
na profesjonalne i uczciwe działanie!

Bugajczyk Marzena 
- Okręg nr 13

granice okręgu: Topola Katowa, Krzepo-
cin Pierwszy, Krzepocin Drugi

„Od 20 lat razem z mężem prowadzimy go-
spodarstwo rolne w Krzepocinie Pierwszym. 
Jestem osobą pracowitą i otwartą. Lubię 
udzielać się społecznie. Kandyduję na radną, 
bo zależy mi na równomiernym rozwoju naszej 
Gminy. Chciałabym, żeby wszystkim żyło się 
bezpiecznie i wygodnie. Zamierzam zadbać o 
poprawę istniejącej infrastruktury tj. przebudowę 

dróg, budowę chodników i wodociągu. Będę 
się starała o utworzenie miejsc czynnego 
wypoczynku i rekreacji dla poprawy jakości 
życia mieszkańców. Jako radna będę realnie 
współpracować z naszymi stowarzyszeniami, 
czyli kołem gospodyń wiejskich i ochotniczą 
strażą pożarną.

Kaźmierczak Bożena 
- Okręg nr 14

granice okręgu: Borki, 
Dzierzbiętów Mały

„Od 8 lat jestem sołtysem sołectwa Borki. Znam 
problemy mieszkańców i staram się pomagać 
w ich rozwiązywaniu. Jestem osobą energiczną 
i pracowitą. Zdecydowałam się kandydować 
na radną, ponieważ radni w przeciwieństwie 
do sołtysów mają realny wpływ na warunki 
życia mieszkańców w Gminie. Jeśli wyborcy 
dadzą mi szansę, postaram się skutecznie 
wykorzystać nowe możliwości. Uważam, że 
w wielu dziedzinach można prostymi dzia-
łaniami poprawić jakość życia mieszkańców 
równomiernie w każdym sołectwie. Uważam, 
że powinna zostać wprowadzona zasada, aby 
w Gminie realizować zadania według listy 
zgłoszonej przez samych mieszkańców, a nie 
według widzimisię urzędników.”

Frątczak Maria 
- Okręg nr 15

granice okręgu: Lubień, 
Dzierzbiętów Duży

„Mam 53 lata i wykształcenie rolnicze. 
Mieszkam w Lubieniu. Wspólnie z mężem 
prowadziliśmy gospodarstwo rolne, jednak 
po jego śmierci w 2013 r., musiałam poradzić 
sobie sama. Od tego roku przekazałam nasze 
rodzinne gospodarstwo synowi i mam więcej 
wolnego czasu. Chciałbym zaangażować się 
w działalność społeczną, dlatego zdecydo-
wałam się kandydować na radną. Ważne 
jest dla mnie bezpieczeństwo mieszkańców, 
dlatego stawiam na polepszenie infrastruk-
tury drogowej. Jako radna będę dążyć do 
budowy chodników lub ścieżek pieszo-ro-
werowych. Będę starała się wspierać kulturę 
i tradycję, bo zarówno w Lubieniu jaki i w 
Dzierzbiętowie działają Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz koła gospodyń, które bez 
dotacji z gminy nie mają słabe możliwości 
rozwoju.”
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 305: Głodny kija się nie boi.
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* Na rynku chłopiec stoi długo przed 
stosem pomarańczy. Właściciel towa-
rów nie mógł się oprzeć: 
- Widzę, że próbujesz ukraść poma-
rańczę! 
- Wręcz przeciwnie, staram się nie 
ukraść. 

* * *
* Syn rolnika poszedł do wojska. Po jakimś czasie napisał 
do ojca list:  
Tato tu jest wspaniale! Możemy się wylegiwać do 6 rano! 

* * *
* Matka rano do syna:  
- Co to był za łomot w nocy jak wróciłeś?  
- Aaa nic, kurtka mi spadła.  
- To co tam było w tej kurtce?  
- Ja 

* * *
* Dwóch staruszków gawędzi o seksie: 
- Nadal mogę dwukrotnie! 
- A który raz sprawia Ci większą przyjemność? 
- Myślę, że ten zimą. 

* * *
* Żołnierz wrócił do domu po misji, nie jadł, nie pił, tylko 
od razu pognał do sypialni, aby spędzić upojną noc z 
żoną. Nad ranem Jasiu zagląda do sypialni i speszony 
szybko cofa się do korytarza: 
- Nie bój się, Jasiu. Wchodź śmiało! To ja, tatuś! - tłuma-
czy żołnierz. 
- Dobra, dobra - mówi nieśmiało chłopiec - wszyscy tak 
mówią! 

* * *
* Wnusio wysyła babci paczkę z wojska. Babcia otwiera 
paczkę, patrzy - granat, a obok list...  
- Kochana babciu, jak pociągniesz za kółeczko, dostanę 
trzy dni przepustki. 

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

ZUPA WARZyWNA Z PeSTO
Składniki:
3 marchewki średniej wielkości 
(około 30 dag) 
kawałek selera (około 15 dag) 
2 korzenie pietruszki (około 20 dag) 
biała część pora 
2 łyżki gotowego sosu pesto 
puszka drobnej fasolki w zalewie 
garść bardzo drobnego makaronu 
1 łyżka masła 
4 łyżki oleju słonecznikowego lub 
oliwy 
drobno posiekana natka pietruszki 
do podania 
etapy przygotowania:
Wszystkie warzywa obierz, opłucz, 
następnie drobno poszatkuj w ma-
lakserze, lub zetrzyj na tarce o gru-
bych oczkach. Pora pokrój na cienkie 
plasterki. Zagotuj wodę w czajniku 
(możesz też użyć bulionu - ale nie 
z kostki). W dużym rondlu rozgrzej 
olej, wrzuć warzywa i cały czas mie-

szając smaż przez 4 minuty, aż staną się 
lekko szkliste. Wlej 4 szklanki wrzątku. 
Doprowadź do wrzenia i gotuj na 
średnim ogniu, aż warzywa będą prawie 
miękkie. Do zupy dodaj fasolkę wraz z 
zalewę i pesto oraz makaron. Dopraw 
solą, pieprzem, wymieszaj i gotuj na 
małym ogniu przez 4 minuty. 

ZAPIeKANKA Z CUKINII I BATATóW
Składniki:
3-4 cukinie o łącznej wadze ok. 1 kg 
2-3 bataty o łącznej wadze około 1 kg 
20 dag chudej kiełbasy drobiowej 
1 cebula średniej wielkości 
2 jajka 
3 łyżki pszennej mąki 
3 łyżki drobno posiekanej natki 
pietruszki 
1 łyżeczka ostrej papryki w proszku 
1 łyżka słodkiej (najlepiej wędzonej) 
papryki w proszku 
2 łyżki oleju 
1 szklanka startego ostrego sera 
etapy przygotowania:
Umyte i osuszone cukinie (ze skórką) 
zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. 
Posól, wymieszaj, odstaw, by wydzielił 

się sok. Po kilkunastu minutach bardzo 
dokładnie i jak najmocniej odciśnij cu-
kinię, a sok wylej. Obrane bataty zetrzyj 
na tej samej tarce, co cukinię. Kiełbasę 
pokrój na drobną kostkę. Obraną cebulę 
pokrój na drobną kostkę. Na patelni 
rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko posól, 
smaż na średnim ogniu często miesza-
jąc, aż zacznie się szklić (2-3 minuty). 
Dodaj kiełbasę, wymieszaj, smaż około 
minuty, aż kiełbasa zacznie się przyru-
mieniać. Zestaw z ognia. Do dużej miski 
dodaj cukinię i bataty, podsmażoną 
kiełbasę z cebulą, natkę pietruszki oraz 
mąkę i jajka. Dopraw oboma rodzajami 
papryki oraz solą i pieprzem. Dokładnie 
wymieszaj. Masę przełóż do formy 

wyłożonej papierem do pieczenia (bo 
tak jest mniej mycia) lub wysmarowanej 
olejem. Wyrównaj i mocno uklep. Za 
pomocą tępej strony ostrza noża zrób 
na masie ukośną kratkę, o głębokości 
około 1 cm. Wstaw do piekarnika na-
grzanego do 190 stopni i zapiekaj 60-70 
minut, aż na wierzchu zacznie tworzyć 
się chrupka skórka. Wyjmij zapiekankę 
z piekarnika, w kratkę włóż ser. Wstaw 
ponownie do gorącego piekarnika na 
5-7 minut, aż ser się rozpuści i zacznie 
lekko brązowieć. 

SZARLOTKA SyPANA
Składniki:
1 i 1/2 kg jabłek  
1 szklanka mąki pszennej 
1 szklanka kaszy manny 
3/4 szklanka cukru 
15 dag zimnego masła + 1 łyżeczka 
do wysmarowania formy 
2 płaskie łyżeczki proszku do piecze-
nia 
2 płaskie łyżeczki cynamonu 
etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Jabłka 
umyj, obierz i zetrzyj na tarce na dużych 

oczkach. Dodaj cynamon i wymieszaj. 
Do miski przesiej mąkę pszenną. 
Dodaj kaszę mannę, cukier i proszek 
do pieczenia. Wymieszaj. Podziel na 
3 równe części. Spód tortownicy o 
średnicy 26 cm wyłóż papierem do 
pieczenia, a boki wysmaruj masłem. 
Na dno formy wysyp jedną część 
suchych składników. Na nich równo-
miernie ułóż połowę jabłek. Zasyp 
drugą część suchych składników i ułóż 
drugą warstwę jabłek. Na wierzch 
wysyp pozostałe suche składniki. 
Zimne masło zetrzyj na dużych 
oczkach tarki. Równomiernie rozłóż 
na wierzchu. Wstaw do piekarnika i 
piecz ok. 1 godziny. Wyjmij, ostudź i 
pokrój na porcje. 

rozrywka
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Łęczycki Hubertus ekologiczny rozpoczął się od mszy świętej w 
kościele ojców Bernardynów, w której udział wzięli myśliwi, leśnicy, 
przedstawiciele kół łowieckich oraz mieszkańcy. Po części oficjalnej 
odbył się pokaz ptaków łowczych oraz prezentacja psów rasowych. 
Nie brakowało ekologicznych konkursów, zabaw i programu arty-
stycznego. Mieszkańcy chętnie próbowali gulaszu z dziczyzny a 
najważniejszym punktem sobotniej imprezy była gonitwa za lisem 
na łąkach. 

XII Łęczycki Hubertus
Fotoreportaż
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Już w najbliższą środę 
o godz. 10:20, w Szko-

le Podstawowej im. W. Łokietka w 
Łęczycy, odbędzie się przesłucha-
nie do Ogólnopolskiego Konkur-
su dla Szkół Podstawowych “Do 
Hymnu”.

Jest to wydarzenie organizowane 
przez Narodowe Centrum Kultury 
w ramach obchodów 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. W konkursie bierze udział 
300 szkół, w których co najmniej 
połowa uczniów zaśpiewa Mazurek 
Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane 
pieśni hymniczne. W sumie hymn 
zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów i 
uczennic w szkołach w całej Polsce. 
Zwycięzców poznamy w II połowie 
listopada. 

Zwracam się z zapytaniem, jak to jest 
możliwe, że Pan Senator popiera na wój-
ta gminy Łęczyca osobę, która ma spra-
wy w sądzie, w prokuraturze i na policji:

-  nielegalne schronisko - sprawa w sądzie 
w Łęczycy,

-  zasypany rów w Topoli Katowej - sprawa 
na policji w Kutnie,

-  lampy na prywatnych działkach - spra-
wa na policji w Kutnie,

-  przetarg na drogi szutrowe - sprawa na 
policji w Poddębicach.

Bez precedensu jest sytuacja, w której 
RIO występuje do policji w Kutnie pismem 
z dnia 18 czerwca 2018 r. z zarzutem nie-
dopełnienia obowiązków i przekroczenia 
uprawnień z art. 231, co oznacza działanie 
na szkodę gminy Łęczyca. W lipcu br. RIO 
wystąpiło do Rzecznika Dyscypliny Finan-
sów Publicznych o ukaranie wójta Jacka 
Rogozińskiego za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

W tym samym czasie, po trzech miesią-
cach rozpatrywania, moja skarga na wójta 
Jacka Rogozińskiego m.in. na bezprawne 
ustawienie lamp na prywatnych gruntach 

została uznana przez Radę Gminy za bez-
zasadną.

Szanowny Panie Senatorze, czy partia PiS 
jest tak uboga w ludzi mądrych i wykształ-
conych, że na wójta gminy Łęczyca typuje 
się Jacka Rogozińskiego? Chyba, że ma pan 
jakiś cel w promowaniu jego osoby? 

Pańskie działania wskazują, że za wszelką 
cenę dąży Pan do utrzymania na stanowisku 
osoby o wątpliwym morale, osoby która może 
usłyszeć zarzuty prokuratorskie, osoby która 
może zostać ukarana za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych. I nawet jeśli Jacek 
Rogoziński wygra wybory, z ewentualnym 
wyrokiem lub karą za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych nie będzie mógł pełnić 
swojej funkcji. 

Czy tak powinno funkcjonować Pana 
zdaniem Prawo i Sprawiedliwość w Gminie 
Łęczyca?

Szanowny Panie Senatorze, kiedy zosta-
nie zwinięty parasol ochronny nad osobą 
Wójta Gminy Łęczyca?

Z poważaniem
Marian Orłowski

W wielu miejscach 
na terenie gminy 

Łęczyca trwają inwestycje dro-
gowe, to za sprawą środków ze-
wnętrznych, jakie otrzymał samo-
rząd na ten cel. Mieszkańcy Błonia, 
gdzie wykonano asfaltową jezdnię, 
zadowoleni jednak nie są. Uważają, 
że droga jest za wąska, mają też 
zastrzeżenia co do jej odwodnienia. 
Konflikt mieszkańców z wójtem 
poskutkował złożeniem zawiado-
mienia do miejscowej prokuratury 
o niedopełnieniu obowiązków i 
przekroczeniu uprawnień przez 
wójta gminy Łęczyca.

- To ma być droga? Przecież mamy 
XXI wiek, minęły już te czasy, że 
powinniśmy cieszyć się z każde-
go kawałka drogi, nawet jeśli nie 
spełnia on wymogów obecnych 
czasów - mówi mieszkaniec Błonia, 
Jerzy Jatczak. - Ta droga jest przede 
wszystkim za wąska, nawet dwa sa-
mochody osobowe będą miały kłopot 
się wyminąć. Mało tego, tu jest po 
prostu niebezpiecznie, bo nie dosyć, 
że wąski pas drogowy to jeszcze po 
obu stronach głębokie rowy.

Ze słowami J. Jatczaka zgadza się 
inny mieszkaniec Błonia, Włodzi-

mierz Andrzejczak.
- Dobrze, że władze pomyślały o 

tej drodze, ale jak już się coś robi, to 
powinno się robić to dobrze. Nie chcę 
sobie nawet wyobrażać, jak może być 
tu niebezpiecznie zimą, przy śliskiej 
nawierzchni - mówi mieszkaniec.

Jerzy Jatczak dodaje, że na wy-
sokości jego pola nie zaplanowano 
przepustu.

- Moja działka jest położona w 
obniżeniu terenu, niestety wójt zro-
bił tu tylko zjazd, co spowoduje, że 
przy większych opadach 
deszczu na moim polu 
powstanie zalewisko.

O komentarz popro-
siliśmy Jacka Rogoziń-
skiego, wójta gminy 
Łęczyca. 

- Zgodnie z planem in-
westycji, szerokość pasa 
drogowego wynosi 4 m 
a szerokość asfaltu - 3 
m. Remont odbywa się 
zgodnie z założeniami. 
Nie mogę wykonywać 
przepustów tam, gdzie 
ich nie było a na pole 
do pana Jatczaka może 
być tylko zjazd. Rowy 

po obu stronach drogi są obecnie 
wymogiem - słyszymy od włodarza 
gminy. - Wartość umowy opiewa na 
kwotę 566 822,43 zł.  - Oprócz inwe-
stycji w Błoniu realizujemy jeszcze 
inne dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym. Podczas ostatniej 
sesji rady gminy zrezygnowaliśmy 
z zaciągania kredytu bankowego. 
Mieszkańcy chcą, by drogi były 
remontowane, ale jak widać na przy-
kładzie Błonia, nigdy nie będzie tak, 
żeby wszyscy byli zadowoleni.

(mku)

Po mszy św. 11 października odbył się koncert w archikolegiacie w 
Tumie z okazji 40 r. wyboru Karola Wojtyły na papieża. „DAR I TA-
JeMNICA” - ten głęboko refleksyjny koncert słowno-muzyczny, ukazał 
duchową i pasterską drogę naszego Wielkiego Świętego Jana Pawła II. 
Ten niecodzienny koncert pozwolił docenić kunszt słowa Jerzego Zelni-
ka, aktora teatrów polskich, odtwórcy wielu ról teatralnych, filmowych 
i telewizyjnych, recytatora i pieśniarza, scenarzysty i reżysera, artysty. 
Jak powiedział ks. proboszcz, gospodarz parafii - papież był obecny 
podczas koncertu przez słowo. Na organach grał Robert Grudzień, a na 
cymbałach Georgij Agratina. Koncert był częścią tegorocznego XVIII 
Dnia Papieskiego pod hasłem: “Promieniowanie ojcostwa”.

List otwarty do Senatora RP Przemysława Błaszczyka

do HymNu!

Wzruszający koncert Tumie 

dRoga jest za Wąska? 

Nie wszyscy 
mieszkańcy są zadowoleni z 
wykonanego w Błoniu remontu drogi

To katastrofa – mówią mieszkańcy 
Płomienie na 30 metrów...

Grabów Blisko 60 zastępów 
straży pożarnej brało 

udział w akcji gaszenia składo-
wisk odpadów w Grabowie. W 
ubiegłym tygodniu płonęły aż 
dwa wysypiska. Pierwsze, przy 
ulicy Kochanowskiego, zapaliło 
się wczesnym popołudniem we 
wtorek, drugie na terenie placu 
należącego do GS, również we 
wtorek przed wieczorem. Miesz-
kańcy mówią o katastrofie.

Ogromne kłęby dymu były wi-
doczne w promieniu 15 km. W 
znacznej części gminy nie było wody, 
na drugi dzień w szkole odwołano 
lekcje, apelowano także do miesz-
kańców, by nie otwierali okien.

- Widok był tym bardziej straszny, 
że płomienie ognia buchały na wy-
sokość 30 m - mówi Wiesław Pawlak, 
mieszkaniec Grabowa. 

- Co prawda w Polsce w wielu 
miejscach zdarzały się pożary skła-
dowisk, ale dopóki coś nie dotyczy 
człowieka bezpośrednio inaczej 
na to patrzy - uważa Bogusława 

Walczak. - Jak widać, przyszła kolej na 
nas. Zastanawiam się czy woda nadaje 
się do picia i ile zanieczyszczeń jest w 
powietrzu.

Nie ulega wątpliwości, że wszyscy 
mieszkańcy zadają sobie podobne 
pytania, a my zapytaliśmy w urzę-
dzie gminy, czy pobrano już próbki 
do badania, jeśli tak to jakie. Niestety, 
długo trzeba było czekać, aby uzyskać 
odpowiedź. Byliśmy w gminie w środę, 
następnego dnia po pożarze. Składo-
wisko przy Kochanowskiego jeszcze 
płonęło, jednostki straży były w pełnej 
gotowości bojowej, a w urzędzie nie za-
staliśmy nikogo z władz. Od sekretarki 
usłyszeliśmy, że wójt T. Pietrzak jest na 
zwolnieniu lekarskim, jego zastępca 
Krzysztof Ogórek na urlopie a sekreta-
rza też nie ma. Ostatecznie odpowiedź 
na nasze pytanie uzyskujemy następ-
nego dnia od urzędniczki zajmującej 
się ochroną środowiska.

- Zgłosiliśmy do sanepidu koniecz-
ność przeprowadzenia badania, naj-
prawdopodobniej będzie ono wy-
konane w przyszłym tygodniu, po 
ocenie dokonanej przez inspektorów 
WIOŚ w Łodzi - słyszymy od Edyty 
Gąssowskiej. 

Ta lakoniczna informacja oraz wypo-
wiedź starosty Wojciecha Zdziarskiego, 
który wydał decyzję na składowanie 
odpadów, od którego usłyszeliśmy że 
w postępowaniu administracyjnym 
wszystko jest w porządku, doprowa-
dzają ludzi do wściekłości.

Sprawą już zajęła się prokuratura.
- Wstępnie założono, że mo-

gło dojść do podpalenia - in-
formuje Krzysztof Kopania, 
rzecznik prokuratury okręgo-
wej w Łodzi. 

Warto dodać, że od 2 październi-
ka 2018 roku na terenie, na którym 
wybuchł pożar, prowadzona była 
kontrola interwencyjna Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 

(mku)
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Premiera wynalazku, 25 debat i 
1000 uczestników zapowiadają 
organizatorzy Międzynarodowe-
go Forum Inteligentnego Rozwoju 
3.0 Uniejów 2018. 
Zaprezentowano szczegóły trzeciej 
edycji Forum. (18-20 października 
2018, Uniejów)
MFIR 3.0 to jedno z największych 
wydarzeń gospodarczych w kraju, 
w tak dużym stopniu poświęcone o 
funduszom unijnym, wynalazkom, 
polskiej pozycji w strukturach europe-
jskich, a przede wszystkim polskim 
krajowym i regionalnym inteligent-
nym specjalizacjom.
„Spodziewamy się 1000 branżowych 
liderów - innowatorów i inwestorów, 
którzy zacieśniają współpracę, a 
także nawiązują nowe kontakty 
we współpracy na linii nauka-bi-
znes-samorząd.” - mówi Damian 
Baran, dyrektor Międzynarodowego 
Forum Inteligentnego Rozwoju.
W czasie MFIR 3.0 odbędzie się 
między innymi międzynarodowa 
debata poświęcona przyszłości Polsce 
w UE, unijnemu budżetowi i rozwo-
jowi gospodarczemu naszego kraju 

Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 
opartemu o innowacyjne technologie 
w odniesieniu do innych Państw, które 
poszerzyły Unię Europejską w XXI 
wieku. MFIR 3.0 to 25 konferencji,150 
prelegentów i 1000 uczestników.
Jednym z wydarzeń towarzyszących Fo-
rum będą Discovery Days - Odkrywamy 
Polskie Wynalazki (https://youtu.be/
qJzMCs_jTfc). 19 i 20 października pols-
cy innowatorzy zaprezentują przed po-
tencjalnymi inwestorami 100 rozwiązań 
technologicznych. Dla zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody przygot-
owane przez Centrum Inteligentnego 
Rozwoju - dedykowane wizerunkowe 
kampanie medialne o wartości od 50 do 
150 000 tysięcy złotych. http://irforum.
pl/discovery-days/
Podczas Discovery Days będzie miała 
polska premiera zrekonstruowanego 
wynalazku Prof. Ignacego Mościckiego, 
ówczesnego Prezydenta RP. Jest nim 
jedna z pierwszych na świecie maszyn 
do oczyszczania powietrza wewnątrz 
budynku oraz pierwsza na świecie 
z funkcją oczyszczania powietrza ze 
smogu. Inspiracją do stworzonej w 1932 
roku maszyny, była choroba odde-
chowa Marszałka Piłsudskiego.

Historycy ustalili, że były „zbudowane” 
dwa egzemplarze – jeden w Zamku 
Królewskim (siedzibie Prezydenta RP) 
i drugi w Głównym Inspektoracie Sił 
Zbrojnych (miejsce urzędowania Pił-
sudskiego, dzisiejszy gmach Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów).
Urząd Patentowy zainicjował próbę 
odtworzenia wynalazku w nowoczesnej 
formie. Zadania odtworzenia wynalazku 
podjęło się Centrum Inteligentnego 
Rozwoju (Organizator MFIR 3.0), part-
nerem technologicznym jest Zakład 
Budowy Maszyn OSSA z Tychów. 
Właśnie ruszają prace związane z rekon-
strukcją. Efekt końcowy będzie można 
po raz pierwszy oglądać w Polsce w 
czasie trwania Międzynarodowego Fo-
rum Inteligentnego Rozwoju - podczas 
Discovery Days - Odkrywamy Polskie 
Wynalazki. Wcześniej urządzenie zosta-
nie zaprezentowane w ramach wystawy 
polskich wynalazków i wzornictwa 
przemysłowego w siedzibie Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WiPO) podczas Sesji Zgromadzeń 
Związków WiPO, która odbędzie się w 
Genewie od 24 września do 2 paździer-
nika.

W ramach Forum i Discovery Days 
odbędzie się też sesja ekspercka Urzę-
du Patentowego RP - “Patent na 
innowacyjną Polskę”. To sesja dedy-
kowana przedsiębiorcom, omawi-
ająca możliwości ochrony w kraju i 
za granicą w zakresie wynalazków, 
wzorów użytkowych, znaków to-
warowych i wzorów przemysłowych. 
Sesja jest włączona w oficjalne obchody 
100-lecia Urzędu Patentowego pod 
patronatem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy.
Podczas trwania forum zostaną wręc-
zone Polskie Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju pod patronatem Prezes Urzę-
du Patentowego RP, dr Alicji Adamczak. 
Laureatami tego prestiżowego 
wyróżnienia zostają podmioty, które w 

swej pracy wykazują się nieustannym 
ukierunkowaniem na przyszłość, 
stanowiąc podstawę zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego kraju. 
Laureatem w kategorii Człowiek Roku 
2017 został Mateusz Morawiecki, ów-
czesny Minister Rozwoju i Finansów. 
Wyłącznym organizatorem nagrody 
jest Centrum Inteligentnego Rozwo-
ju. Strona nagrody: pnir.pl
Głównym organizatorem całego wy-
darzenia jest Centrum Inteligentnego 
Rozwoju - ircentrum.pl - organizacja 
zajmująca się kompleksowym wspar-
ciem i profesjonalną promocją przed-
stawicieli samorządu, biznesu, nauki, 
szczególnie w zakresie projektów 
unijnych. Współorganizatorem jest 
Miasto i Gmina Uniejów.

W ł a ś c i c i e l e 
prowadzonej 

przed laty firmy transportowej 
nie mogą odzyskać 40 000 zł 
zdeponowanych w urzędzie 
gminy Daszyna jako kaucja na 
poczet ewentualnych uszko-
dzeń drogi. Sprawie bezsku-
tecznie przyjrzała się RIO, teraz 
rozpatrzy ją prokurator.

Problem wpłaty kaucji za wyko-
rzystanie drogi gminnej do celów 
transportowych z wyrobiska 
żwiru i piachu sięga 2012 roku, 
kiedy to na mocy podpisanego 
porozumienia między wójtem 
gminy Daszyna a firmą usługową 

Otwartymi Mistrzostwami Województwa Łódzkiego zakończyli 
starty w 2018 roku zawodnicy MKLA Łęczyca. Wzięła w nich udział 

ścisła czołówka polskich wieloboistów w kategoriach juniorów i młodzików. 
Trzecie miejsce i najlepszy wynik (5415 pkt) z zawodników MKLA w konku-
rencji juniorów uzyskał Szymon Kłosiński. Czwarty był Paweł Rybarczyk (4149 
pkt). Czwarte miejsce w siedmioboju juniorek zajęła Marta Budner (3272 pkt). 
W zmaganiach juniorów młodszych na piątej pozycji uplasował się Jakub Florczak 
(4592 pkt). Wszyscy uzyskali minimum kwalifikacyjne do startu w Mistrzostwach 
Polski. Niestety zawiedli zawodnicy startujący w pięcioboju młodzików. Na dwu-
dziestu dwóch zgłoszonych odliczyło się tylko siedmiu reprezentantów Łęczycy i 
w swoim gronie rozegrali walkę o medale Mistrzostw Województwa.

Po długim ocze-
kiwaniu Grzegorz 

Góra, radny gminy Łęczyca dostał opinię 
prawną w temacie otrzymywania po-
dwójnej diety za udział w sesji przez rad-
nych będących jednocześnie sołtysami. 
O dokument zabiegał od dawna, jednak 
początkowo gmina go nie wydała.
- Po tym jak wójt odmówił udostępnienia 
mi opinii prawnej w tym temacie zwróci-
łem się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Chodziło o to, czy radny 
będący jednocześnie sołtysem w sposób 
zgodny z prawem pobiera podwójną 
dietę za udział w sesjach rady gminy. 
Moim zdaniem nie. Chciałem się upewnić, 
dlatego poprosiłem o opinię prawnika, ale 
jej nie dostałem. Dopiero po mojej inter-
wencji w SKO, opinia została przesłana 
- mówi radny G. Góra. - Pomijam fakt, że 
z tej opinii zwykły człowiek niewiele może 

zakończyli sezoN
Łęczyca

Gm. Daszyna

Gm. Łęczyca Walczą o swoje pieniądze
„D.D.K.” dokonano wpłaty 40 000 zł 
na gminny rachunek depozytowy. 
Na mocy porozumienia ustalono, że 
w związku z koniecznością wyko-
rzystania do celów transportowych 
drogi gminnej, firma zobowiązuje 
się do naprawienia ewentualnych 
uszkodzeń nawierzchni w sposób 
zapewniający przywrócenie stanu 
poprzedniego.

- Firmę prowadziliśmy razem z 
mężem, doskonale pamiętam za-
pisy porozumienia. Każdorazowo 
oceny stanu drogi miała dokonywać 
komisja złożona z przedstawicieli 
firmy i gminy - mówi Dorota Kacz-
marek. - Niestety, nasza działalność 
trwała krótko. Żadna z firm nie 
chciała z nami współpracować 
ze względu na konkurencyjne 
przedsiębiorstwa tej samej branży. 
Zakończyliśmy działalność, droga 
nie była uszkodzona. Mimo tego, do 
tej pory nie zwrócono nam kaucji. 
Mąż zwrócił się o pomoc w wyja-
śnieniu sprawy do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi - dodaje D. 
Kaczmarek.

Dlaczego gmina nie chce oddać 
pieniędzy? W piśmie złożonym 
tytułem wyjaśnienia do RIO w Ło-
dzi, zastępca wójta gminy Daszyna, 
Mariusz Gralewski poinformował, 
że w 2013 roku wskazana kwota 
została przeniesiona na rachunek 
ogólny budżetu gminy w związku 
z podpisanym protokołem komisyj-

nym stanu drogi gminnej, uznają-
cym, iż kaucja w pełni zaspakaja 
należności za naprawienie szkód 
na drodze. 

Dla małżeństwa takie wyja-
śnienie jest szokujące. Państwo 
Kaczmarek oczekują zwrotu 
kaucji, bowiem droga gminna, 
z powodu prowadzonej krótko 
działalność, w żaden sposób nie 
została zniszczona.

Prezes RIO w związku z, jak to 
określił, brakiem możliwości zwe-
ryfikowania informacji, skierował 
sprawę do rozpatrzenia przez 
Prokuraturę Rejonową w Łęczycy.

(mku)

- Wciąż czekamy na zwrot kaucji, 
to nie są małe pieniądze - mówi D. 
Kaczmarek

RadNy miał Racje?
zrozumieć. Poza przepisami prawa dużo 
nie można z niej wyczytać. Ale mnie za-
stanawia, dlaczego gmina tak przeciągała 
wydanie tej opinii. Dlaczego jako radny 
muszę zwracać się do SKO, żeby otrzymać 
prosty dokument? 
Trzech radnych-sołtysów, podwójne 
diety pobierało na mocy uchwały rady 
gminy Łęczyca. Z opinii prawnej wynika, 
że gmina faktycznie mogłaby wystąpić o 
zwrot pobieranej przez radnych-sołtysów 
diety sołtysa za udział w posiedzeniach 
sesji, ale jej ewentualny zwrot byłby 
wątpliwy. Stwierdzono jednoczenie, że 
wobec przepisów obowiązujących od 
listopada 2017 roku, zasadna jest zmiana 
uchwały przyznająca podwójną dietę dla 
radnego i sołtysa za udział w posiedzeniu 
rady gminy.
Dieta sołtysa za udział w sesji wynosi 120 
zł miesięcznie.
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W miniony piątek odbyła się uro-
czysta gala podsumowująca plebi-
scyt Samorządowiec Województwa 
Łódzkiego - Oceniamy Władze pod 
honorowym patronatem marszałka 
województwa łódzkiego, w którym 
głosowaliście Państwo na radnych 
i włodarzy doceniając tym samym 
ich zaangażowanie i pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Jak przeżyć 
za 400 zł mie-

sięcznie? Dorota Rosołowska 
wraz z niepełnosprawnym 
mężem muszą sobie radzić. 
Środki z MOPS wystarczają 
tylko na opłacenie czynszu. 
Co zrobić, aby nie umrzeć z 
głodu? Sposobem na teraz, 
jest uliczny handel. 

- Ze sprzedaży grzybów 
jest kilkadziesiąt złotych tygo-
dniowo. To jest dla nas bardzo 
ważny dodatkowy dochód, 
który przeznaczamy na życie. 
Handluję jeszcze orzechami i 
jabłkami. Być może niektórym 
trudno jest sobie wyobrazić, 
że za takie pieniądze można 
przeżyć. To jednak nie jest 
życie, a jedynie wegetacja – 
mówi ze smutkiem w głosie 
pani Dorota. 

Ozorkowianka jeszcze kil-
ka lat temu nawet nie przypuszczała, 
że będzie aż tak ciężko. Liczyła, że po 
stracie pracy, znajdzie inną. Tak się 
jednak nie stało. 

- Już ponad 5 lat szukam pracy. Po-
wiem szczerze, jakiejkolwiek. W kilku 
miejscach byłam bardzo zaskoczona 
podejściem pracodawców. Starałam 
się o pracę sprzątaczki. Usłyszałam, że 
szukają kogoś z doświadczeniem. Czy 
do sprzątania trzeba mieć doświadcze-
nie? - pyta ozorkowianka. 

Dominik Gabrysiak zdobył I miejsce 
Głosy można było oddawać na włoda-
rzy oraz radnych wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego. Akcja miała 
na celu docenić tych, którzy w mijającej 
kadencji zdaniem lokalnych społeczno-
ści byli najaktywniejsi i najskuteczniejsi. 
W kategorii radny powiatowy najwię-
cej głosów zdobył Dominik Gabry-
siak, radny rady powiatu zgierskiego. 
- Cieszę się, że mieszkańcy doceniają 

moją pracę na rzecz Ozorkowa w ra-
dzie powiatu zgierskiego. Aktywność i 
skuteczność na rzecz lokalnej społecz-
ności jest bardzo ważna, tego oczeku-
ją mieszkańcy, na to umawiałem się 4 
lata temu z moimi wyborcami.

RadNy doceNioNy Sprzedaje grzyby, 
by mieć na życie

Ozorków 

D. Rosołowska nie ukrywa, że coraz 
częściej przyszłość widzi w czarnych 
barwach. 

- Mąż też nie może znaleźć pracy. 
Jeśli miałoby być tak dalej, to naprawdę 
można się załamać. Tyle się ostatnio 
mówi, że w Polsce żyje się lepiej. Teraz 
podobno praca szuka człowieka. Wy-
daje mi się jednak, że w mniejszych 
miejscowościach znalezienie w miarę 
dobrze płatnej pracy graniczy z cudem.

(stop)

W

W Politykę rozumiem jako służbę Miesz-
kańcom, pracę dla regionu, wsłuchiwanie 
się w głos Mieszkańców. Samorządowiec 
sprawujący swój mandat jest zatrudniony 
przez obywateli, aby ich reprezentować i 
przede wszystkim dla nich pracować. W 
moim życiu tej właśnie zasady się trzy-
mam i kieruję się nią przy swoich wybo-
rach. 

Zbigniew Linkowski 

Popieram Kandydaturę Zbigniewa Lin-
kowskiego do Sejmiku Woj. Łódzkiego  
3 miejsce lista Prawo i Sprawiedliwość

Jerzy Kwieciński 
– Minister Inwestycji i Rozwoju 

Tomasz Poręba 
– Szef Sztabu Wyborczego PiS 

Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska 

Marcin Horała– Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Śledczej ds. Wyłudzeń VAT 

Jadwiga emilewicz 
– Minister  Przedsiębiorczości i Technologii 

elżbieta Rafalska, 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

Zbigniew Linkowski to kandydat, którego 
szczerze popieram. Wpisuje się on swą ak-
tywnością w nasze działania m.in. na rzecz 
rodziny, młodzieży, a także osób starszych, 
które szczególnie potrzebują pomocy i 
wsparcia. Dotychczasowa działalność Zbi-
gniewa Linkowskiego dla dobra lokalnej 
społeczności daje gwarancje, że skutecznie 
poradzi sobie z nowymi wyzwaniami.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michał Dworczyk

 

- Zbigniew Linkowski ma niezbędną wiedzę 
i doświadczenie potrzebne do skutecznego 
działania w samorządzie.  Jego zaangażo-
wanie i znajomość problematyki regionu są 
warte poparcia. Głos oddany na niego nie 
będzie zmarnowany.

Waldemar Buda 
Poseł na Sejm RP Waldemar Buda:

- Zbigniew Linkowski dał się poznać jako 
skuteczny samorządowiec, a takich przede 
wszystkim potrzebuje Nasz region.  Swoją 
pracą pokazał, że warto na niego postawić. 
Uważam, że jego obecność w sejmiku za-
gwarantuje rozwój naszego województwa. 
Skutecznie zabiega o sprawy regionu. Proszę 
Państwa o oddanie na Niego swojego głosu!
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KAnDyDAcI DO RADy MIeJSKIeJ

Kandydat na burmistrza 
Jacek Socha

Karolina ewert - Mrowińska
kręg 11

Małgorzata eljasik
okręg 6

Kamil Witczak
okręg 12

Grażyna Dobrowolska
okręg 7

Łukasz Brański
okręg 13

Tomasz Andrzejczak
okręg 8

Jacek Graczyk
okręg 3

Daria nolbrzak
okręg 1

Dariusz Plaskota
okręg 14

Magdalena Michalak
okręg 9

Beata Klauze
okręg 4

Daniel Lasecki
okręg 2

Ryszard Kałużny
okręg 15

Maciej Stasiak
okręg 10

Michał Małysa
okręg 5

wybory 2018

M
at

er
ia

ł s
fin

an
so

w
an

y p
rz

ez
 K

W
 P

iS



22 15 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny kontrowersje w maszkowicach 

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych to lokalna inicjatywa mieszkańców na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich mieszkańców subregionu północnego posiada-jących zdolności rękodzielnicze i artystyczne. Inicjatywa polega na zorganizowaniu: przeglądu kolęd i pastorałek, wystawie kart świątecznych, konkursu dekoracji rękodzielniczych bożonarodze-niowych (np. bombek, witraży, rzeźb i szopek), a to wszystko zorganizowane zostanie w kościele św. Józefa w Ozorkowie. Aby zrealizować wydarzenie potrzeba jak największej liczby głosów. Głosowanie jest w październiku. Jedna osoba może oddać jeden głos na zadanie wojewódzkie oraz maksymalnie 3 głosy na zadania subre-
gionalne przyz-
nając  odpow-
iednio 3, 2 i 1 
punkt zadaniom, 
które najbardziej 
p r z y p a d n ą 
mieszkańcowi 
do gustu. Głosy 
można oddawać 
poprzez złożenie 
karty do głoso-
wania w siedzi-
bie Polskiego 
Stowarzyszenia 
Ludzi Cierpią-
cych na Padaczkę 
Oddział Łódzki w 
Ozorkowie ( ul. 
Kościuszki 31 ) 
w terminie od 1 
do 22 paździer-
nika 2018 r. lub 
elektronicznie 
na stronie inter-
netowej wojew-
ództwa https://
bo.lodzkie.pl/ 
w terminie od 1 
do 31 paździer-
nika 2018r. 

Czy wójt Tomasz 
Komorowski wy-

korzystuje gminną inwestycję w 
celu promocji własnej osoby? Takie 
pytanie zadaje Tadeusz Wiktorowski 
z podozorkowskiej wsi, który uważa, 
że trwający właśnie remont drogi 
stanowi element kampanijny wójta 
ubiegającego się o reelekcję. 

W Maszkowicach modernizacja 
prawie kilometrowego traktu wzbudza 
duże emocje. Tym bardziej, że prace 
rozpoczęły się w momencie intensyw-
nego zabiegania o głosy wyborców. 
Niektórzy mieszkańcy podejrzewają, 
że jest to typowa gra wyborcza.

- Nie mam złudzeń. Wójt Komo-
rowski chce pokazać, że jest dobrym 
gospodarzem i w ten sposób zyskać 
jeszcze większe poparcie. Nie miałbym 

Wyborcza droga wójta?
Gm. Ozorków

być może nic przeciwko temu, ale po co 
aż taki remont? Droga miała dywanik 
asfaltowy i nie trzeba było go zrywać. 
Poza tym przed tymi robotami była 
prosta a teraz ma liczne zawijasy. 
Wiadomo, że taka inwestycja kosztuje, 
moim zdaniem można było zaoszczę-
dzić. Nie wiem, po co na siłę wydawane 
są pieniądze – mówi T. Wiktorowski. 

Nasz czytelnik dodaje, że nowa 
droga została wytyczona zbyt blisko 
jego domu. 

- Obawiam się, że fundamenty będą 
teraz pękać. Mówiłem o tym wójtowi, 
to o kilka centymetrów odsunął kra-
wędź drogi od mojej działki. Dziwię 
się temu wszystkiemu. Stary wójt zrobił 
drogę, nowy wójt buduje swoją, a jak 
pojawi się następny, to co? Znów będzie 
nowa droga? - pyta z sarkazmem pan 
Tadeusz. 

Wójt T. Komorowski jest zaskoczony 
krytyką.

- Droga ma teraz zbyt dużo zakrętów – mówi T. Wiktorowski 

- Z całą pewnością nie ma tutaj 
mowy o celowym działaniu pod wy-
bory – zapewnia wójt. - Remont drogi 
został zaplanowany w budżecie już w 
ub. roku i od samego początku był wy-
znaczony na rok 2018. Zresztą nie tylko 
tam remontowana jest droga. Podobny 
remont rusza w Solcy. A wracając do 
inwestycji w Maszkowicach, to zde-
cydowaliśmy się na zerwanie starego 
asfaltu, który został położony w starej 
technologii metodą natryskową. Ta 
metoda ma jedną podstawową wadę, 
trwałość takiego asfaltu nie jest duża. 
Droga rzeczywiście ma kilka nowych 
zakrętów, ale trzeba było tak zrobić. 
Stary trakt przebiegał na gruntach 
nienależących do gminy. 

Remont drogi w Maszkowicach 
kosztuje prawie 386 tysięcy zł. Koniec 
prac zaplanowany został jeszcze w 
tym miesiącu. 

(stop)
Zdaniem pana Tadeusza asfalt 
kładziony będzie zbyt blisko domu
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LIDIA MAŁGORZATA eLeRT 
- BeZPARTyJNA KANDyDATKA DO RADy POWIATU ZGIeRSKIeGO 

Stanowisko radnej powiatu piastuje już drugą kadencję. Obecnie jest przewodniczącą Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W poprzedniej kadencji była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz człon-
kiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Przestrzennej. Jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane 
jest z administracją publiczną i samorządową. Od lat kieruje się hasłem „Z Wami dla Was”. Współorganizatorka  wielu akcji 
społecznych i charytatywnych. Aktywnie i skutecznie działa na rzecz Ozorkowa i jego mieszkańców.

Szanowni Państwo, dajecie mi 
ogromną siłę do działania na rzecz 
Ozorkowa!
Wiele zrobiliśmy wspólnie, ale dużo 
jeszcze przed nami! Zapraszam Was 
do wzięcia udziału w wyborach 
samorządowych 21 X 2018. Oddając 
swój głos zadecydujecie Państwo  
o przyszłości naszego miasta!
Oddając na mnie głos obdarzycie 
mnie zaufaniem, którego nie 
zawiodę.  
Będzie to dla mnie wielki zaszczyt, 
motywacja i zobowiązanie do 
dalszej aktywnej pracy na rzecz 
rozwoju Ozorkowa. Chcę, by w 
naszej „Małej Ojczyźnie” żyło się 
wygodniej i bezpieczniej. Całą 
swoją energię, wiedzę, umiejętności 
oraz doświadczenie zawodowe 
i samorządowe poświęcę dobru 
miasta i jego mieszkańców. 
Nigdy nie należałam do partii 
politycznej. Nie myślę ile zrobiłam, 
ale ile jeszcze przede mną. Chcę 
nadal działać ponad podziałami 
partyjnymi dla Was, dla Nas,  
dla naszego Ozorkowa. Wszystko,  
co robię podporządkowuję hasłu  
„Z Wami  dla Was”. 
Swoim poparciem dacie mi Państwo 
możliwość dalszego działania  
w służbie Nam Wszystkim.
Z Wami dla Was

Lidia Małgorzata elert

Dla 142 Obrońców Ojczyzny – polskich żołnierzy, którzy zginęli w kampanii wrześniowej 1939 roku na polach bitewnych w okolicach Modlnej, poświęcona była patriotyczno-religijna uroczystość. Gmina Ozorków corocznie wpisuje się w szeroko zakrojone w regionie pa-triotyczne działania władz samorządowych poprzez dbałość o należny szacunek dla bohaterów „polskiego września”. Największa bitwa kampanii wrześniowej w 1939 r. trwająca zaledwie kilka dni, przyniosła wiele ofiar - spoczywających na cmentarzach wojennych w gminie. W tym roku obchodzimy 79. rocznicę „Bitwy nad Bzurą”, a uroczystości zostały organizowane z udziałem powiatu zgierskiego, uczniów i na-uczycieli Szkoły Pod-stawowej w Modlnej oraz przedstawicieli instytucji państwo-
wych, wojska, policji, straży pożarnej, or-
ganizacji społecznych i politycznych, a tak-
że samorządowców. Mszę świętą za pole-
głych w kościele pa-
rafialnym w Modlnej odprawił ks. Andrzej Kroczek.

Rodzina zmarłej Barbary Raj-
skiej z Ozorkowa złożyła do 
prokuratury zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu przez lekarzy z Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Zgierzu. - Doszło 
do rażącego niedbalstwa ze 
strony medyków – uważa Lucy-
na Czerwińska, siostra denatki.

Dramat rozpoczął się od udaru 
66-letniej B. Rajskiej. W szpitalu 
w Zgierzu pacjentka przebywała 
ponad 2 miesiące. W tym czasie 
miało dochodzić do serii kary-

79. rocznica Bitwy nad Bzurą 

przegrała walkę o życie 

godnych zdarzeń. Pani Lucyna nie 
zostawia na medykach suchej nitki. 
Oskarżenia są bardzo poważne.

- To był horror. Żadnej pomocy. 
Odleżyny w okolicy lędźwiowej 
zrobiły się u mojej siostry duże i 
głębokie. Rany z każdym dniem 
były coraz paskudniejsze. Doszło 
do tego, że w tej krwawej dziurze w 
ciele widać już było kręgosłup. Mó-
wiliśmy lekarzom, że siostrę trzeba 
przewracać na boki, aby ciągle nie 
leżała na plecach. Podejrzewam, że 
wcale tego nie robiono. To karygod-
ne. Tak zostawić człowieka, to jakby 
wydać na niego wyrok – słyszymy 

od zrozpaczonej ozorkowianki. 
L. Czerwińska w ostrych sło-

wach wypowiada się nie tylko 
o personelu oddziału neurolo-
gicznego, ale również krytykuje 
zachowanie ordynator oddziału. 

- Odniosłam wrażenie, jakby 
ordynator chciała na mnie wy-
musić, jak najszybsze zabranie 
siostry ze szpitala. Ordynator 
była niemiła i lekceważąca. Żad-
nego współczucia, ludzkiego 
podejścia. Jestem zniesmaczona 
i oburzona. Płaci się całe życie na 

publiczną służbę 
zdrowia, a później 
trzeba się spotykać 
z takim aroganc-

kim podejściem.
Siostra zmarłej o swoich od-

czuciach rozmawiała z dyrekcją 
szpitala. 

- Kiedy wspomniałam o głębo-
kich ranach od odleżyn, to usły-
szałam, że widocznie taka była 
struktura ciała. Dyrekcja absolut-
nie nie odniosła się do zarzutów. 
Widocznie uważają, że wszystko 
jest w porządku. Niestety, umarł 
człowiek. 

Jak się dowiedzieliśmy, Barbara 
Rajska po pobycie w szpitalu w 
Zgierzu, musiała jeszcze zostać 
umieszczona w prywatnym ośrod-
ku medycznym a następnie w 
jednym ze szpitali w Łodzi. 

- Rany nie chciały się już goić. 
Siostra była coraz słabsza. Nie 
przeżyła. Jesteśmy przekonani, że 
to efekt źle prowadzonego leczenia 
w zgierskim szpitalu. Dlatego zde-
cydowaliśmy się pójść do prokura-
tury – mówi Lucyna Czerwińska. 

O sprawie powiadomiliśmy 
Agnieszkę Jóźwik, dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Zgierzu. Poprosiliśmy o 
komentarz.

- Muszę odmówić – usłyszeliśmy. 
- Tym bardziej, że rozpoczyna się 
postępowanie prokuratorskie. 

(stop)

Dyrekcja szpitala w Zgierzu sprawy nie chciała komentować 

OzOrkOwianka Oskarża!
Śmierć z zaniedbania lekarzy?

Barbara Rajska zmarła – zdaniem 
rodziny – na skutek zaniedbań 
lekarzy z WSS w Zgierzu
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- Nie dość, że na par-
kingach jest ciasno, 

to jeszcze ustawiane są w takich 
miejscach reklamy lub też samo-
chody na sprzedaż – denerwuje się 
kierowca, który w sprawie zadzwonił 
do redakcji. 

Zmotoryzowany mieszkaniec Ozor-
kowa powiedział nam, że ostatnio 
bardzo ciężko znaleźć jest miejsce na 
parkingu na placu Jana Pawła II, na-
przeciwko banku. 

- Tam jest raptem kilka miejsc. Nieste-
ty, jedno wciąż jest zajęte przez małego 
fiata z reklamą skupu aut a na kolejnym 
ustawiony jest samochód na sprzedaż. 
Tak nie powinno być – zżyma się ozor-
kowianin. 

Problem prawny jest jednak taki, że 
z takimi samochodami praktycznie nic 
nie można zrobić. Samochody nie za-
grażają bezpieczeństwu, są ustawione 
prawidłowo, więc nie można żądać od 
właścicieli ich usunięcia. 

(stop)

Do tej pory w mie-
ście prawie w ogóle 

nie było czuć nadchodzących 
wyborów. Można powiedzieć, że 
klimat był senny a mieszkańcy 
wykazywali zobojętnienie. Aż tu 
nagle na tablicach i słupach ogło-
szeniowych przywieszone zostały 
kartki na których w rymowanej 
formie krytykowane są działania 
burmistrza Jacka Sochy. 

Wierszyki skupiają się na kilku 

ciasno na 
parkingach

Ozorków 

Ozorków 

ktOŚ nie lubi 
burmistrza

sprawach – zawieszonej linii tram-
wajowej 46, zaniedbanych kamie-
nicach w których można zobaczyć 
szczury, rondach (dla niektórych, 
zbyt wąskich), Dniach Ozorkowa 
(w ocenie niektórych nieudanych). 

Niektóre fragmenty w sposób 
bardzo dosadny opisują miejscową 
władzę a także partię rządzącą. 

Natomiast w jednej z rymowa-
nek propozycją wyjścia z impasu 
ma być partia Kukiza. Z kolei w 

innym piśmie 
wprost pada 
n a z w i s k o 
konkurenta 
burmistrza, 
który ma zro-
bić w mieście 
porządek ze 
szczurami. 

Zapytali-
śmy Adama 
Re m b a k a , 
kontrkandy-
data Jacka 
Sochy, star-
tującego z li-
sty Kukiz’15, 
czy ma coś 
wspólnego z 
krytyczny-
mi rymo -
wankami.

-  N i e 
wiem, kto 
jest ich au-

Rymowanki oczerniające burmistrza zawieszone zostały na tablicach i 

słupach ogłoszeniowych
torem – usłyszeliśmy od konkuren-
ta burmistrza przy jednej z tablic 
ogłoszeniowych. 

Trzeba dodać, że rozwieszone 
wierszyki wśród wielu banerów 
i haseł wyborczych, nie przykuły 
uwagi ozorkowian. Nasz reporter 
potrzebował sporo czasu, aby ujrzeć 
mieszkańców czytających pisma 
krytykujące burmistrza Sochę. 

Co na to burmistrz Ozorkowa?
- To są typowe paszkwile, na-

pisane rynsztokowym językiem. 
Widać, że pomysł na te pisemka 
odzwierciedla bardzo niski poziom 
opozycji. Nie będę z tym nic robił. 
Szkoda mi na to czasu – odparł 
burmistrz J. Socha. 

(stop)

Dość często służby komunal-
ne muszą sprzą-
tać i naprawiać po wandalach, którym z reguły do głów przychodzą dziwne pomysły w czasie weekendów. Chuligani psocą w myśl zasady, że im coś jest trudniej przewró-cić, tym większa frajda. Tak jest na przykład z betonowymi słupkami, które notorycznie są wywracane przy ul. Starzyń-skiego. 

(stop)

Wandale – siłacze
Ozorków 

Uczniowie pierwszych klas Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ozorkowie 
złożyli uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły. W uroczystości, 
poza uczniami, uczestniczyli 
rodzice, nauczyciele, dyrekcja 
szkoły i burmistrz Jacek Socha. 

Ślubowanie 
pierwszaków 
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Mieszkańcy twierdzą, 
że w ciągu ostatnich 

tygodni znacznie poprawiła się czy-
stość Bzury. I to do tego stopnia, że 
w wodzie pojawiły się ryby.

- Naprawdę już dawno nie widzia-
łem w Bzurze ryb. A jednak, kiedy 
kilka dni temu stałem na mostku przy 
targowisku, to zauważyłem przypły-
wającą ławicę małych rybek. To dobry 
prognostyk. Do Bzury wróciło życie 
– cieszy się pan Stanisław.

(stop)

Ozorków 

Ozorków Do dwóch groźnych 
wypadków doszło kil-

ka dni temu na obwodnicy Ozor-
kowa. W sumie kolizji i wypadków 
na obwodnicy było już w tym roku 
kilkanaście. Pomimo znaków i foto-
radaru ten odcinek drogi krajowej 
wciąż jest bardzo niebezpieczny. 

Najgroźniejsze są zderzenia czołowe. 
Właśnie do takiego doszło niedawno na 
obwodnicy z udziałem volkswagena i 
toyoty. 

- 20-letnia kierująca toyotą jadąca 
w stronę Zgierza z niewiadomych 
przyczyn zjechała na przeciwległy 
pas ruchu i uderzyła w volkswagena, 

którym kierował 20-letni kierowca. W 
wyniku zderzenia ucierpiała 20-latka i 
16-letnia pasażerka volkswagena. Zo-
stały przetransportowane do szpitala – 
mówi Magdalena Nowacka, rzecznik 
prasowy KPP w Zgierzu. 

Następnego dnia, a obwodnicy, do-
szło do kolejnego wypadku. Renault, 
za kierownicą którego siedziała 29-lat-
ka, wyjechało z Łęczyckiej na drogę 
krajową wymuszając pierwszeństwo 
przejazdu. Doszło do zderzenia z audi, 
którym kierował 25-latek. 

- Z niegroźnymi obrażeniami do 
szpitala przewieziona została spraw-
czyni tego wypadku – dodaje rzecz-

niczka zgierskiej policji. 
Od początku tego roku na obwod-

nicy Ozorkowa doszło do 4 wypad-
ków w których jedna osoba zginęła, 
a 8 zostało rannych. Na obwodnicy 
policja odnotowała też w tym roku 
9 kolizji. 

(stop)

czystsza 
Bzura Feralna obwodnica 
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Roznosiciele ulotek re-
klamowych chwalą sobie 
pracę w Poddębicach.
- Jesteśmy z Łodzi. W 
dużych miastach dość 
często można się spotkać 
z niemiłym zachowaniem 
lokatorów lub właści-
cieli domów. Jesteśmy 
wyzywani i przeganiani. 
Natomiast w mniejszych 
miastach jest zupełnie 
inaczej. W Poddębicach 
praktycznie nie ma takich 
sytuacji, że ludzie patrzą 
na nas wilkiem. Tu pracuje 
się przyjemnie – słyszymy. 

(ps)

W Domu Pracy Twórczej wręczone 
zostały medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. Uroczystej dekoracji 
w imieniu prezydenta RP dokonał 
burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek. 
Towarzyszyli mu przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Kosmalski, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna 
Kowalska i z-ca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Jolanta Pająk. Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako nagrodę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Jest to podziękowanie za 
ofiarną miłość, za przykład pożycia 
małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń 
dla dobra założonej przed pół wiekiem 

W Poddębicach jest przyjemniejZŁoTe gody W UNiejoWie 
rodziny. Po części oficjalnej jubilaci zo-
stali zaproszeni na poczęstunek. Były 
toasty, wspomnienia i tańce. O oprawę 
artystyczną uroczystości zadbała kapela 
„Spod Baszty” pod kierownictwem 
Mariana Pięgota, który w tym roku był 
jednym z jubilatów. 
Złote Gody wspólnie świętowali: pań-
stwo Stanisława i Jan Jaśkiewiczowie 
z Gór, Janina i Józef Dzieciątkowscy ze 
Spycimierza, Janina i Jerzy Król z Unie-
jowa,  Anna i Wojciech Tomczewscy z 
Uniejowa, Zofia i Marian Pięgotowie z 
Uniejowa, Krystyna i Tadeusz Ścibio-
rowie z Uniejowa, Kazimiera i Jan Ga-
lochowie z Woli Przedmiejskiej, Jadwiga 
i Henryk Pilarkowie z Uniejowa, Anna i 

Kazimierz Pająk z Felicjanowa, Aniela i 
Andrzej Urbaniakowie z Uniejowa, Anna 
i Lech Rosiakowie z Hipolitowa, Irena i 
Stanisław Wojechowie ze Stanisławowa, 
Krystyna i Józef Pietruszka z Brzozówki, 
Maria i Leszek Szerwińscy z Rożniatowa
-Kolonii, Kazimiera i Marian Stasiakowie 
z Brzezin, Władysława i Bogdan Pietrza-
kowie ze Stanisławowa, Zuzanna i Józef 
Kolasa z Wielenina.

moDernizacja Dróg powiatowych 

Dobiega końca V kadencja sa-
morządowa, która w powiecie 
poddębickim upłynęła pod ha-
słem poprawy bezpieczeństwa 
drogowego i modernizacji dróg.

Już od maja br. mieszkańcy Char-
chowa i Rzechty poruszają się po 
przebudowanym 2,4 km odcinku 
drogi powiatowej Charchów Księ-
ży – Rzechta, również odcinek 7,5 
km drogi Poddębice – Brudnów już 
cieszy kierowców. Trwają jeszcze 
prace na drodze Sędów – Chropy -  
Klementów – Praga – Bałdrzychów 
– Busina (10 km). W miejscowości 
Klementów i Chropy położono już 
nową nawierzchnię oraz chodniki, 
natomiast mieszkańcy Bałdrzy-
chowa będą mogli bezpiecznie 
poruszać się nowymi chodnikami 
już niebawem. Trwają także prace 
na ul. Rzecznej w Uniejowie. Na 
odcinku, który łączy się z drogą wo-
jewódzką położona zostanie nowa 
nawierzchnia, wykonane chodniki, 
pobocza oraz oznakowanie piono-
we i poziome.   

To najważniejsze inwestycje 
drogowe, które w tym roku są re-
alizowane przez powiat poddę-
bicki. Koszt przebudowy 20 km 
wyniesie około 11,2 mln zł. Prawie  
5 mln zł na realizację tych inwestycji 
powiat uzyskał w ramach Programu 
przebudowy dróg lokalnych, Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 oraz programu 
budowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych (tzw. 
„dojazdówek”). 

- W tym roku podniesiemy stan-
dard 20 km dróg powiatowych 

- mówi Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki.  – Inwestycje te możemy 
realizować dzięki uzyskanym środ-
kom zewnętrznym, a także dobrej 

Powiat w V kadencji (2014 – 2018 r.) 
postawił na przebudowę dróg 

współpracy z radą powiatu, naszymi 
samorządami gminnymi oraz samo-
rządami powiatów ościennych.

Zarząd powiatu poddębickiego 
w IV i V kadencji jako główny cel 
inwestycyjny postawił na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach powia-
towych. Do najważniejszych zadań 
drogowych w latach poprzednich 
należy zaliczyć przebudowę 1,4 
km drogi Lubola – Ferdynandów, 
4,35 km drogi Brudnów – Dalików, 
prawie 29 km  dywanika na zimno 
na 11 odcinkach dróg powiato-
wych, 16 km drogi Wartkowice 
– Sędów- Karnice- Niewiesz – Lip-
nica, pokrycie asfaltem tzw. beto-
nówki na odcinku 7,5 km Pęczniew 

- Popów – Siedlątków, 1,5 km drogi  
w Pudłówku, przebudowa drogi 
Dalików – Huta Bardzyńska – gr. 
powiatu na odcinku 7,5 km, a także 

tegoroczne wspomniane wcześniej 
inwestycje obejmujące przebudowę 
20 km dróg. Realizacja tych i kilku 
jeszcze drobniejszych zadań drogo-
wych to wydatki rzędu 30 mln. zł., z 
czego 56% stanowi dofinansowanie  
ze źródeł  zewnętrznych. 

Kolejnym „oczkiem w głowie” władz 
powiatu dwóch ostatnich kadencji było 
przekształcenie szpitala w spółkę i wy-
prowadzenie go na prostą. Choć przed 
nami jeszcze długa droga do spłaty 
zobowiązań powstałych  po istnieniu 
SP ZOZ, to obecna sytuacja szpitala jest 
bardzo satysfakcjonująca.

Wprowadzone z dniem 01.01.1999 
roku reformy administracji publicznej 
i służby zdrowia wniosły zmiany w 
funkcjonowaniu SP ZOZ. Powołany 
do życia powiat poddębicki stał się 
organem założycielskim SP ZOZ oraz 
przejął obowiązki zapewnienia opieki 
medycznej dla mieszkańców gmin 
Poddębice, Uniejów, Zadzim, Dalików, 
Wartkowice i Pęczniew. 

Inwestycja pn. „Rozbudowa i moder-
nizacja Szpitala Powiatowego w Poddę-
bicach” to wieloletnia inwestycja, która 
pozwoliła na przeniesienie wszystkich 
oddziałów w jedno miejsce i poszerze-
nie zakresu świadczonych usług. Jed-
nak rozwiązania systemowe centralne  
i wprowadzona reforma zdrowia 
doprowadziła do problemów z płyn-
nością finansową SP ZOZ. Kolejne 
Zarządy podejmowały próby poprawy 
sytuacji finansowej placówki, ale nie 
przynosiły one oczekiwanych efektów. 
W 2011 roku zadłużenie SP ZOZ sięgnę-
ło 54 mln zł. Zdecydowane działania 
Zarządu IV kadencji, na którego czele 
stanął obecny starosta Ryszard Rytter 

doprowadziły do zmiany formy działa-
nia, ale przede wszystkim do oddłuże-
nia szpitala. Dzięki determinacji 1 lipca 
2011 roku utworzono „Poddębickie 
Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. (Spółka 
ze 100% udziałem powiatu). Pozwoliło 
to pod koniec września 2011 roku za-
wrzeć umowę z ministrem zdrowia 
i wdrożyć tzw. ”Plan B” – oddłużając 
szpital o 33 707 600 zł. Pozostałe 20 mi-
lionów zadłużenia po SPZOZ – powiat 
spłaca systematycznie w ratach.

 Dzięki skutecznemu przeprowadze-
niu przez zarząd powiatu przekształce-
nia SP ZOZ w spółkę z o.o. oraz udanej 
współpracy rady i zarządu powiatu z 
nowym zarządem spółki szpital nie 
przynosi strat i nie generuje długów. 

Kolejne lata prężnej działalności 

zarządu spółki Poddębickie Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. zaowocowały licz-
nymi sukcesami, nagrodami oraz 
bardzo wysokim pozycjami w wielu 
prestiżowych rankingach i konkur-
sach. Na przestrzeni tych 7 lat kontrakt 
szpitala wzrósł 2,5- krotnie z 14,5 mln zł 
do prawie 40 mln zł rocznie. Powstały 
nowe oddziały, których obecnie jest 12, 
unowocześniona została baza diagno-
styczna. Uruchomiono szereg nowych 
procedur medycznych, co podniosło 
renomę placówki nie tylko w skali 
regionu, ale także i kraju.

Podjęte działania ratujące poddę-
bicki szpital pozwoliły na oddłużenie 
placówki, umożliwienie jej rozwoju 
i stabilizacji. Jednak wiąże się to z 
koniecznością rokrocznej spłaty za-
dłużenia w wysokości 3,8 mln zł 
(3,2 mln zł – zadłużenie szpitala, 600 
tys. zł inne zadłużenia samorządu 

z III kadencji). Pomimo, iż powiat 
spłaca zaciągnięte zobowiązania  
i tak realizuje ważne dla mieszkań-
ców inwestycje: drogowe, edukacyj-
ne oraz ekologiczne.

Poddębicki szpital czwarty rok 
z rzędu zajmuje wysokie pozycje 
w prestiżowym rankingu „Rze-
czypospolitej”. Ranking pokazuje, 
że Poddębickie Centrum Zdrowia 
jest w setce najlepszych szpitali w 
kraju. W skali kraju tylko jeden 
powiatowy szpital jest wyżej, na-
tomiast w województwie łódzkim 
pod tym względem jest chlubnym 
wyjątkiem. Szpital bije rekordy jeśli 
chodzi o pacjentów, ponad 17 tysięcy 
w ciągu roku oraz ilości wykonanych 
zabiegów.

Władze powiatu nie zapomnia-
ły również o innych zadaniach 
spoczywających na samorządzie 
powiatowym. W przeciągu czte-
rech lat przeprowadzono szereg 
inwestycji w oświacie, opiece spo-

łecznej czy zmniejszających koszty 
funkcjonowania obiektów. Do in-
westycji tych należy m.in. przebu-
dowa i modernizacja Powiatowych 
Środowiskowych Domów Samo-
pomocy w Pęczniewie i Czepo-
wie, Domu Pomocy Społecznej w 
Gostkowie, zakup 4 samochodów 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych (3 Volkswageny 9-osobowe 
i jeden 20 –osobowy Volkswagen 
Crafter), a także inwestycje w 
placówki oświatowe – Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych czy Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną. 
Wykonano również dwie instalacje 
fotowoltaiczne dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych i starostwa. 
Łącznie w V kadencji na wydatki 
inwestycyjne powiat przeznaczył 
prawie 35 mln zł.  

Bałdrzychów

Klementów

Chropy
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Uniejów 

Poddębice

Poddębice

Uniejów 

Nie jest tajemnicą, 
jak bardzo podzie-

leni zostali parafianie skupieni 
wokół kościoła pw. św. Katarzyny 
w związku z osobą byłego już 
proboszcza ks. Pawła Sudowskie-
go. Czy nowy proboszcz sprawi, 
że w poddębickim kościele w 
końcu dojdzie do pojednania?

Niedawno doszło do zmiany 
proboszcza. Parafianie mają teraz 
nowego, duchowego zwierzchnika. 
To ks. Wojciech Żelewski z parafii w 
Drużbicach (powiat bełchatowski). 

- W Poddębicach zostałem przyję-
ty bardzo serdecznie za co z całego 
serca dziękuję. Od razu zdałem 
sobie sprawę, że mieszkają tu mili, 
sympatyczni i uczynni ludzie. Nie 
chciałbym komentować tego, co 
już było. Najważniejsze jest dla 
mnie to, aby w parafii nie było 
sporów, konfliktów i wzajemnych 
oskarżeń. Będę dążył do jedności i 
mam nadzieję, że parafianie mi w 
tym pomogą – usłyszeliśmy od ks. 
proboszcza Wojciecha Żelewskiego. 

Nadzieje są duże. Mieszkańcy, z 
którymi rozmawialiśmy, nie ukry-
wają, że w kościele wraz ze zmianą 
proboszcza Sudowskiego dużo się 
zmieni na lepsze. 

- Już zauważyłam, że nowy pro-
boszcz inaczej głosi kazania. Są 
takie dla ludzi. Jest mniej tych 
wszystkich formalnych ogłoszeń. 
Być może ludzie bardziej zaufają 

Przez najbliższy 
miesiąc mieszkańcy 

mogą spodziewać się utrudnień 
na ul. Targowej, gdzie trwa kła-
dzenie kanalizacji sanitarnej. 
Wartość inwestycji PGK „Termy 
Uniejów” wynosi prawie 2 mi-
liony zł. Prace są współfinan-
sowane przez  Unię europejską 
ze środków „europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 
2014-2020”.

(ps) 

Lokatorzy nie-
których bloków 

zwracają uwagę na straty ciepła z 
powodu otwartych drzwi do klatek 
schodowych. 

- U nas kaloryfery są włączone 
na klatce schodowej i pomimo tego, 
drzwi otwarte na oścież – dener-

wuje się lokator jednego 
z bloków przy ul. 

Krasickiego. - 
Mieszkam na 

parterze. Na 
szczęście za 
oknem jest 
jeszcze cie-
pło, ale jak 
przyjdzie 

prawdziwe 
jesienne ochło-

dzenie, to będzie problem. 
Sławomir Gławęda, prezes spół-

dzielni mieszkaniowej, stara się 
tonować emocje. 

- Sami lokatorzy powinni dbać o to, 
żeby drzwi do klatek były zamknięte. 
Problem nie jest nowy. Kilka lat temu 
zdecydowaliśmy się na zdjęcie z 
klatek kaloryferów w kilku blokach. 
Jednak lokatorom mieszkań na par-
terze taki pomysł się nie spodobał. 
Rozumiem ich, bo zimą przy otwar-
tych drzwiach i braku ogrzewania na 
klatce nie jest komfortowo. Dlatego za-
przestaliśmy demontażu kaloryferów 
na klatkach. W cieplejsze dni sami 
dbamy o odpowiednią temperaturę 
i jeśli jest taka potrzeba, to kaloryfery 
na klatkach są przykręcane. 

(ps)

inwestycja za 2 miliony!

Prace na 1 Maja 
Roboty przy kładzeniu 
chodnika i krawężni-

ków ucieszyły mieszkańców. Chod-
nik po drugiej stronie ulicy został 
już wyremontowany w ub. roku. 
Wykonawca tłumaczy, że inwesty-
cja musiała zostać podzielona na 
dwie części z uwagi na położenie 
w tym roku wodociągu.  

(ps)

Otwarte drzwi, kaloryfery grzeją 

W wielu 
blokach 
drzwi do 
klatek 
schodowych 
są otwarte

nadzieje są duże...

teraz naszemu kościołowi i na msze 
zacznie przychodzić o wiele więcej 
osób – mówi pani Zofia. 

- Słyszałem księdza Żelewskiego 
podczas kazania w Zgierzu. Fak-
tycznie, miał wzruszające kazanie 
o ogromnej roli różańca w naszym 
życiu – potwierdza pan Piotr. 

Przypomnijmy, że ks. Paweł 
Sudowski proboszczem pa-
rafii pw. Świętej Katarzyny 
Dziewicy i Męczenni-
cy w Poddębicach był 
od 1 lipca 2015 r. Obec-
nie jest proboszczem 
parafii w Drużbicach. 

tekst i fot. (ps) 

Na zdjęciu ks. proboszcz Wojciech 
Żelewski
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Wiele plakatów wy-
borczych z twarzami 

kandydatów zostało zaklejonych. Na 
oczach widnieją naklejki z patriotycz-
nym napisem „Bóg, honor, ojczyzna”. 
W ten sposób zostali potraktowani 

poszukiwany - zatrzymany 

Poddębice różni kandydaci, reprezentujący lub 
sympatyzujący z różnymi partiami i 
środowiskami. Należy więc wnioskować, 
że nie jest to zaplanowana akcja, a tylko 
chuligański wybryk. 

(ps)

Aż 11 liSTóW gońcZych!
Policjanci z wydziału kryminalne-
go Komendy Powiatowej Policji 
w Poddębicach zatrzymali męż-
czyznę poszukiwanego 11 listami 
gończymi wystawionymi przez 6 
prokuratur oraz 3 sądy. 

33-latek prowadził swój prze-
stępczy proceder na terenie kilku 
województw. Teraz przebywa w 
zakładzie karnym, grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności.

5 października o godz. 9:00 krymi-
nalni z Poddębic otrzymali informa-
cję o poszukiwanym. Ukrywającym 
się mężczyzną był mieszkaniec 
powiatu zgierskiego, który od ponad 
roku prowadził fikcyjną sprzedaż 
w internecie. Oprócz tego, że był 
poszukiwany 11 listami gończymi, 
na jego osobę wystawiono 4 naka-
zy doprowadzenia oraz 2 nakazy 
ustalenia jego miejsca pobytu. Męż-
czyzna oszukiwał ludzi zachęcając 
do kupna różnych przedmiotów na 

portalach aukcyjnych. Potencjalny 
klient po wpłaceniu zaliczki nigdy 
nie otrzymywał zakupionego towa-
ru. Ponadto 33-latek chcąc zwieść or-
gany ścigania kilkakrotnie zmieniał 
miejsce pobytu. Po wynajęciu lokalu 
nie płacił czynszu, a gdy właściciel 
orientował się, że ma do czynienia z 
nieuczciwym najemcą, mężczyzna 
znikał. Aby nie zostać zdemasko-
wanym, często zmieniał telefony 
komórkowe oraz numery kontakto-
we. Jego działania nie ułatwiały poli-
cjantom pracy, lecz każdą informację 
dokładnie sprawdzali. Właśnie jedna 
z nich naprowadziła kryminalnych 
na ślad 33-latka. Poszukiwany został 
zatrzymany w Łodzi około godz. 
16:30, podczas próby ucieczki z 
kolejnego wynajętego mieszkania. 
Mężczyźnie za popełnione przestęp-
stwa może grozić kara nawet do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Kto zakleił kandydatów?
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 
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

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

Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 

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

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. z o.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. z o.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. z o.o. 

Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Kierowca kat. b
Prawo jazdy kat. b
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Pomoc kuchni
Wykształcenie średnie 
zawodowe
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Kelnerka
Komunikatywność, 
punktualność, sumienność
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
Tel: 601-326-206

Kierowca C+e
Prawo jazdy kat. C+E, 
świadectwo kwalifikacji, 
badania lekarskie, badania 
psychologiczne, karta kierowcy
Marko – Transport sp. z o.o.
Ul. 57 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
Tel: 603-377-661

Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne, 
punktualność, planowanie 
czasu pracy, język angielski 
lub niemiecki na poziomie 
podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski

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
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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 
Pogodnej Starości. Tel.: 513-918-135

Sprzedam  skuter zarejestrowany i 
opłacony, mało używany, rok prod. 
2015. Tel.: 502-851-180

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

Sprzedam nową sadzarkę do ziem-
niaków. Tanio. Tel.: 601-227-278

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

Kupię w Łęczycy mieszkanie wła-
snościowe do 30 mkw. Tel.: 507-
408-192

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 własnościowe 
M-4 o pow. 60,67mkw, parter w Ozor-
kowie 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 cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam tanio. Tel.: 500-336-322

Sprzedam dom + warsztat na 
działce 1400 mkw. Wszystkie 
media. W Ozorkowie. Tel.: 783-
499-305

Piec akumulacyjny 3 grzałki. Kuch-
nia węglowa prawa. Sprzedam.  
Tel.: 500-336-322

Hebel do kapusty na 5 noży sprze-
dam.  Tel.: 500-336-322 

Społem PSS Mazur w Łęczycy 
wydzierżawi lokal na cele miesz-
kalne przy ul. Kaliskiej 3. Informacji 
udziela Zarząd Spółdzielni. Tel. 
505-266-210 lub 506-856-382

Ul. Nowe Miasto 35, 
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

Lakiernik (pomocnik 
lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
dotyczące specyfiki 
wykonywanego zawodu 
lakiernika, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A. Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Pracownik budowlany
Zdolności manualne, 
punktualność, bez nałogów
„Rem – Bud” 
Paweł Łukaszewicz
Siedlec 95. 99-100 Łęczyca
Tel: 788-091-501

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie 
tynkarza
„Pol – Tynk”  Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
Tel: 503-783-864

Szwaczka
Umiejętności szycia na 
maszynach szwalniczych
PPHU „Karola” 
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42, 99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261

Pomoc magazyniera
Wykształcenie średnie, 
mile widziana książeczka 
sanepidowska
MK Interim
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Tel: 720-800-206
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W zależności od naszych potrzeb z pędów lub igieł jodły można 

przygotować różnego rodzaju preparaty. Najłatwiej zrobić napar 

lub syrop z igliwia lub odwar z pędów jodły.

W tym pierwszym przypadku należy jak najdrobniej posiekać igły jodły 

(1 łyżeczkę), następnie zalać je gorącą wodą i zaparzać kilka minut. Potem 

odcedzić i pić, gdy napar jest jeszcze ciepły. Najlepsze rezultaty daje, 

gdy stosuje go w stanach zapalnych gardła lub w czasie przeziębienia.

Z igieł jodły możemy też przygotować syrop - myjemy je, siekamy, a 

następnie zalewamy jedną szklanką miodu. Odstawiamy na kilka dni 

w zaciemnione miejsce i czekamy aż puszczą sok. Od czasu do czasu 

wstrząsamy. Gotowy preparat należy trzymać w 

lodówce i przyjmować jedną łyżeczkę dwa 
lub trzy razy dziennie. Można stosować 
profilaktycznie w czasie zwiększonej 
zachorowalności na przeziębienia.
Z kolei do przygotowania odwa-
ru potrzebujemy pędów jodły. 
Zalewamy je wodą, gotujemy, 
ale nie doprowadzamy do 
wrzenia. Po zdjęciu z ognia 
odstawiamy garnek na bok na 
20-25 minut, po tym czasie od-
cedzamy. Należy pić po jednej 
łyżce trzy razy dziennie, zwłasz-
cza gdy dokucza nam kaszel.

Pszczoły produkują nie tylko 
smaczny miód. Pozostałe pro-
dukty pszczele: mleczko pszczele, 
propolis, wosk pszczeli i pierzga 
(pyłek kwiatowy utrwalony przez 
pszczoły) także znajdują szerokie 
zastosowanie. Między innymi 
jako cenne składniki kosmety-
ków. 
Propolis, mleczko pszczele, wosk 
czy pierzga, choć nie tak słodkie jak 
miód, od wieków wykorzystywane 
były jako składnik kosmetyków. 
Obecnie dodawane są zarówno do 
kremów, maści jak i maseczek. Są 

one bogate w witaminy i minerały, 
a powstające z nich produkty mają 
wielorakie zastosowanie. Co się kryje 
za tajemniczymi nazwami?
- Propolis wytwarzany jest przez 
pszczoły z żywicy pąków drzew. 
Polecany do pielęgnacji skóry za-
nieczyszczonej, problematycznej, 
i tłustej. Działa on antybakteryjne 
oraz regeneruje uszkodzony na-
skórek. Zawiera witaminy A, E i F, 
które są niezbędne aby utrzymać 
naturalną kondycję skóry. Ponadto 
regeneruje skórę głowy i nawilża 
włosy, dlatego dodawany jest także 

do szamponów. 
- Mleczko pszczele to jeden z pro-
duktów pasiecznych, który wykazuje 
wysokie właściwości odżywcze. 
Stosowany był już w kosmetyce 
ludowej. Koi podrażnioną skórę i 
odbudowuje naskórek. Ponadto 
mleczko zawiera dużo makro i mikro 
elementów m.in. miedź, magnez, 
potas, fosfor, żelazo, siarkę, mangan, 
nikiel, kobalt, krzem, chlor, bizmut, 
arsen. Bogate jest także w witaminy 
i aminokwasy. Często nazywane jest 
eliksirem młodości. 
- Wosk pszczeli dodawany jest 

często do emulsji spełniając w ten 
sposób funkcję stabilizatora. Stoso-
wany także jako składnik kremów 
i mydeł. Dzięki zawartości karote-
noidów i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych działa natłuszczająco, 
nawilżająco i ochronnie. 
- Pierzga to utrwalony pyłek kwia-
towy. Jest on bogaty w witaminy A 
, B1, B2, B3, E, C, B6, PP, P, D, H, B12, 
biotynę, kwas foliowy i kwas pan-
totenowy. Ponadto zawiera także 
potas, fosfor, wapń i magnez. Ma 
właściwości odżywcze i odmładza 
skórę. 

Patison to odmiana dyni, która 
ma liczne właściwości i wartości 
odżywcze, dzięki czemu znalazła 
szerokie zastosowanie w kuchni 
i nie tylko. Najlepiej smakuje 
patison smażony, choć niektórzy 
wolą, gdy jest marynowany. Inni 
z patisonów przyrządzają kotlety 
lub placki. Sprawdź, jakie dzia-
łanie prozdrowotne ma patison, 
ile ma kalorii i jakie ma wartości 
odżywcze. 

Patison - właściwości zdrowotne

W tych niepozornych warzywach 
kryje się wiele witamin i minerałów. 
Patison zawiera wiele soli mineral-
nych, m.in. potas, wapń i magnez. 
Magnez wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwo-
wego oraz poprawia koncentrację. 
Wapń wzmacnia kości. Natomiast 
potas jest niezbędny dla prawidło-
wej pracy serca. Patison jest także 
skarbnicą witaminy C. Wskazane 
jest zatem spożywanie tego warzy-
wa szczególnie w okresie jesien-
no-zimowych zachorowań, gdyż 
pomagają wzmocnić odporność or-
ganizmu. Witamina C opóźnia tak-

Aby obudzić się wypoczętym 
i pełnym energii, nie wystar-
czy wcześnie kłaść się spać. 
Trzeba wyliczyć, o której 
godzinie mózg wchodzi w 
fazę snu płytkiego – jeśli 
obudzimy się dokładnie w 
tym momencie, rano nie 
będziemy mieć problemu 
ze wstaniem. Sprawdź, jak 
stworzyć swój własny kalku-
lator snu i ustalić najlepszy 
czas zasypiania. 

Podczas snu mózg przechodzi 
przez 2 główne fazy: NREM 
i REM, które zachodzą na-
przemiennie. W trakcie NREM 
mózg stopniowo przechodzi 
w stan odprężenia i zaczyna 
wolniej pracować aż wkracza 
w stan bardzo głębokiego wy-
poczynku. To właśnie w tym 
czasie procesy regeneracyj-
ne w organizmie przebiegają 
najintensywniej. U większości 
osób NREM trwa średnio 90 
minut, po czym mózg wchodzi 
w fazę REM. Podczas jej trwa-
nia aktywność mózgu znowu 
się zwiększa, wzrasta puls i 
pojawiają się marzenia senne. 
Trwa ona ok. 15 minut i jeśli w 
jej czasie nie nastąpi pobudka, 
ponownie wchodzimy w fazę 
NREM i cały cykl zaczyna się 
od początku (w ciągu nocy po-
wtarza się 4-5 razy).

Fazy snu a wstawanie 
– kiedy najlepiej się budzić?

Ponieważ NREM to czas 
kiedy mózg stopniowo się 
„wyłącza” i  przechodzi w 
stan najgłębszego relaksu, 
wybudzenie się ze snu w tej 

Jodła - igły na wywar, syrop i olejek

Patison 
- właściwości odżywcze

że proces starzenia się skóry. Bierze 
także udział w procesie kolagenu, 
który jest składnikiem chrząstek sta-
wowych. Dzięki temu pozytywnie 
wpływa na elastyczności stawów. 
Patisony zawierają także mniejsze 
ilości innych witamin, takich jak 
B1, B2, PP oraz beta-karoten, czyli 
prowitaminę A.

Patison zawiera sporo błonnika, 
który pozytywnie wpływa na 
funkcjonowanie układu pokarmo-
wego oraz przyspiesza przemianę 
materii. Ponadto jest lekkostrawny, 
dlatego też mogże być bez obaw 
spożywany przez dzieci i osoby 
starsze.

Patisony bogate są również w 
kwas foliowy, dlatego też polecane 
są kobietom w ciąży, szczególnie w 
pierwszym trymestrze.

Patison - podobnie jak inne ro-
śliny z rodziny dyniowatych - za-
wiera kukurbitacyny, które działają 
toksycznie na pasożyty jelitowe. 
Można spożywać je zapobiegawczo 
i wspomagająco przy pasożytach 
układu pokarmowego.

Patison a cukrzyca 
i odchudzanie

Patison może się znaleźć w diecie 
osób chorujących na cukrzycę (jego 
IG = 25) oraz osób chcących zrzucić 
zbędne kilogramy. 100 g owocu 
dostarcza zaledwie 17 kcal.

Są również lekkostrawne i regu-
lują pracę przewodu pokarmowego 
oraz przemianę materii.

Propolis, mleczko pszczele, wosk pszczeli i pyłek kwiatowy

kalkulator snu, czyli jak wyliczyć 
o której iść spać, żeby się wyspać

WARTO WIeDZIeć Czy drzemka pomaga lepiej się wyspać?Często wydaje nam się, że jeśli po obudzeniu się jesteśmy zmęczeni, dodatkowe 15 minut drzemki pozwoli nam lepiej wypocząć. Nic bardziej mylnego! Po każdej pobudce, czy to w fazie REM czy NREM, cały cykl snu zaczyna się od początku. Oznacza to, że zasypiając na 15 minut znowu przerywamy fazę snu głębokiego, co skutkuje uczuciem jeszcze większego zmęczenia i niewyspania.

fazie jest najtrudniejsze i naj-
bardziej nieprzyjemne. Z reguły 
wymaga bardzo silnego bodźca, 
np. potrząśnięcia albo głośnego 
dźwięku. Po przebudzeniu się 
jesteśmy rozkojarzeni i bardzo 
dużo czasu zajmuje nam dojście 
do siebie. Towarzyszy nam też 
uczucie zmęczenia i nie chce nam 
się wychodzić z łóżka nawet jeśli 
przespaliśmy całą noc.

Dużo szybciej przebiega po-
budka w fazie REM. Ponieważ 
mózg w tym czasie pracuje na 
wysokich obrotach, wzrasta czuj-
ność i przyspiesza puls, nawet 
cichy dźwięk czy lekkie szturch-
nięcie może spowodować prze-
rwanie snu. Po przebudzeniu 
czujemy się rześcy, wypoczęci i 
od razu gotowi do działania. Dla-
tego też najlepszym czasem na 
wstawanie jest faza REM, która 
następuje po ok. 1,5 godziny snu 
głębokiego.

Kalkulator snu 
- jak wyliczyć długość snu?

Posługując się uśrednionymi 
danymi możemy stworzyć swój 
własny kalkulator snu i obliczyć, 
ile czasu powinien trwać nocny 
wypoczynek, abyśmy rano bez 
problemu wstali z łóżka. Faza 
NREM zajmuje przeciętnie ok. 90 
minut, więc żeby nie obudzić się 
w jej trakcie, całkowity czas snu 
powinien być wielokrotnością 1,5 
godziny. Na przykład osoba, która 
wstaje do pracy o godzinie 7.00 
rano powinna zasypiać o 23.30. Do 
tego należy doliczyć 15 minut po-
trzebnych na zaśnięcie, a więc już 
o 23.15 powinna być w łóżku, żeby 
rano być wypoczęta. Ten wariant 
zakłada 7,5 godziny snu, a więc 
dawkę najbardziej optymalną, 
która umożliwia efektywne dzia-
łanie w ciągu dnia. Jeśli jednak ta 
sama osoba musi położyć się spać 
później, powinna wybrać godzinę 
1 lub 2.30 w nocy. Zaśnięcie w in-
nym czasie spowoduje, że pobud-
ka wyrwie ją z fazy NREM i rano 
trudno jej będzie wstać z łóżka.

Można też zastosować metodę 
prób i błędów – budzić się jedne-
go dnia np. po 7 godzinach snu, 
innego po 8,5 godzinach i obser-
wować, w którym przypadku rano 
byliśmy bardziej wyspani.
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

egipskie skarpety w pasy czerwone wino z buraków Największa lekcja aerobiku

Zastosowanie obrazowania multispektralnego do mate-
riałów z późnej starożytności - m.in. dziecięcych skarpetek 
znalezionych na wysypisku w mieście Antinoupolis - ujaw-
niło, że w Egipcie w okresie rzymskim i później stosowano 
zaawansowane techniki farbowania i tkania. Naukowcy z 
Muzeum Brytyjskiego badali skarpetkę na lewą stopę, w 
której paluch oddzielono od pozostałych czterech palców. 
Okazało się, że zastosowano w niej 6-7 kolorów wełnianej 
przędzy. Datowanie radiowęglowe okazało, że element 
garderoby pochodzi z III-IV w. n.e. Specjaliści podkreślają, 
że generalnie wiele egipskich skarpet wyglądało podobnie 
(miały one dość jaskrawe barwy i przerwę między palu-
chem i palcami, tak by móc je nosić do sandałów). Staro-
żytni Egipcjanie gustowali zatem w pasiastych skarpetach.

Rwandyjka Assumpta Uwamariya produkuje czerwone 
“wino” z buraków. Karisimbi zdobyło ponoć popularność 
w kilku krajach w Afryce, a nawet w Niemczech. Uwamariya 
zajęła się uprawą buraków, gdy nie mogła znaleźć pracy 
po skończeniu studiów. Obecnie 27-latka ma 3-hektarową 
farmę w zachodniej Rwandzie i zatrudnia 17 osób. Skupuje 
też buraki od okolicznych rolników.
Umyte buraki kroi się, gotuje i zostawia do fermentacji. 
Obecnie tygodniowo powstaje ok. 620 l. alkoholu o zie-
mistym smaku, ale wkrótce ilość ta ma wzrosnąć ponad 
2-krotnie. Miesięcznie Uwamariya sprzedaje około 1000 
butelek Karisimbi. Większość klientów przedsiębiorczej 
27-latki pochodzi z Rwandy, Mozambiku i Demokratycznej 
Republiki Konga.

W Turku (woj. Wielkopolskie) w ramach obchodów Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu, mieszkańcom miasta udało się 
pobić Rekord Polski na największą lekcję aerobiku. Atmosfera 
była naprawdę gorąca. Bicie oficjalnego Rekordu Polski na 
największą lekcję aerobiku odbyło się 28 września 2018 roku 
i wpisało się w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu w 
mieście Turek. W rekordowej lekcji aerobiku na Stadionie 
1000-lecia wzięło udział aż 2027 osób! To o około 400 wię-
cej niż początkowo zakładali organizatorzy. Tym samym ich 
radość ze zdobytego rekordu była ogromna. Celem bicia 
Rekordu Polski w grupowym aerobiku było zwrócenie uwagi 
młodzieży szkolnej na atrakcyjność oraz zalety zdrowotne 
płynące z wszelkich form aktywności fizycznej. W szczegól-
ności tych, które odbywają się na świeżym powietrzu. 

Chińska  zupka z wanny
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