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Urząd miejski w Łę-
czycy zlecił zakup i 

montaż tabliczek z nazwami ulic 
na osiedlu Waliszew. Wcześniej 
ich brakowało i osoby nieznające 
osiedla miały problem z ustale-
niem, na której ulicy aktualnie się 
znajdują. Nowe oznaczenia były 
potrzebne. Kosztowały miasto 
4986 zł. 

(zz)

F igurka 
M a t k i 

Bożej znajdująca się 
na placu T. Kościusz-
ki jest odnawiana 
przed świętem 11 
listopada. Całość 
została odmalo-
wana na biało, 
napisy poprawiono czarną 
farbą, zlikwidowano też rdzawy 
zaciek, który od dawna szpecił 
figurę. Dodatkowo, podczas 
miejskich obchodów Święta 
Niepodległości pod figurą Matki 
Bożej odsłonięta będzie pamiątko-
wa tablica dla uczczenia 100-lecia 
odzyskania przez nasz kraj niepod-
ległości.

(zz)

W piątek na wo-
kandzie łęczyckiego 

sądu odbyła się rozprawa w 
związku z obwinieniem radnego 
miejskiego Zenona Koperkie-
wicza o zniszczenie elewacji 
budynku urzędu miasta. Spra-
wa jest o tyle zaskakująca, że 
samorządowiec przykleił kartkę 
na drzwiach wejściowych do 
magistratu i w żaden sposób 
elewacji budynku nie zniszczył.

Na ławie oskarżonych zasiadł 
radny Zenon Koperkiewicz ob-
winiony o to, że w dniu 6 czerwca 
bez zgody administratora, na 
oszklonej części drzwi wejścio-
wych do urzędu miasta umieścił 
kartkę z napisem „Witamy bur-
mistrza Lipińskiego!!”, czym miał 
dokonać zniszczenia elewacji 
budynku. Kolejną kartkę z tożsa-
mym napisem umieścił na szybie 
gabloty znajdującej się przed bu-
dynkiem urzędu. 

- Treść zarzutu zrozumiałem 
- mówił Z. Koperkiewicz. - Przy-
znaję, że powiesiłem te kartki, 
ale podważam stwierdzenie, że 
dokonałem zniszczenia elewacji 
budynku. Uważam tak dlatego, 
że jedną z kartek umieściłem na 
oszklonej części drzwi wejścio-
wych a nie na ścianie budynku, co 
sugeruje słowo – elewacja. Byłem 
przeświadczony, że nie muszę 
pytać o zgodę, zważywszy, że w 
tym miejscu wisi wiele innych 
ogłoszeń np. o programie 500 + 
czy o parkingu a ja jestem radnym 

Na Waliszewie już nie po omacku

Figurka odnawiana na świętoNie zniszczyłem elewacji - wyjaśnia radny 
Łęczyca

Radny Z. Koperkiewicz po raz 
kolejny tłumaczył przed sądem, 
że umieszczeniem na drzwiach 
wejściowych kartki nie zniszczył 
elewacji urzędu miejskiego

miejskim, czyli funkcjonariuszem 
publicznym.

W trakcie rozprawy przesłuchani 
zostali świadkowie - pracownicy 
urzędu miejskiego w Łęczycy oraz 
policjanci. Przedstawili przebieg 
wydarzeń z 6 czerwca. Po prze-
słuchaniu świadków, sąd pytał o 
wnioski końcowe. Z możliwości 
wypowiedzi skorzystał obwiniony.

- Nie chcę, aby ta sprawa dłużej 
absorbowała sąd, który ma zapewne 
dużo więcej ważnych spraw - mówił 
Z. Koperkiewicz. - Niemniej jednak, 
jest to dla mnie ważne, aby wszyst-
kim mieszkańcom było wiadomo, że 
nie zniszczyłem elewacji. Do powie-
szenia kartek przyznawałem się od 
początku. Gdyby nie było w opisie 
zarzutu określenia, że zniszczyłem 
elewację, przyjąłbym zapropono-
wany mandat w wysokości 200 zł 
i nie trzeba by było wzywać tylu 
świadków, przecież to kosztuje. 

W obliczu braku dalszych wnio-

sków dowodowych, sędzia zakoń-
czyła rozprawę informując rów-
nocześnie, że ogłoszenie wyroku 
nastąpi 9 listopada.

(mku)

Szanowni Mieszkańcy,
Mam zaszczyt 

poinformować, że 
w tych wyborach 
samorządowych 

uzyskałem 842 głosy. 
Serdecznie dziękuję 
wszystkim Państwu 
za okazane wsparcie 
i zaufanie jakim mnie 

obdarzyliście. 

Z poważaniem,
Mirosław Włodarczyk
Wójt Gminy Witonia

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Łęczyca, 

Dziękuję za oddane 
głosy i zaufanie, jakim 

mnie obdarzyliście. 
Przez najbliższe pięć lat 
dalej będę pracował dla 
dobra i rozwoju naszej 

gminy. Spełnię wyborcze 
obietnice i nie zawiodę 

Państwa.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Rogoziński, 

wójt gminy Łęczyca

Miło mi potwierdzić, że 
ponownie zostałem wybrany 
radnym Rady Miasta Łęczyca 
w okręgu nr 8 obejmującym 
ulicę Belwederską blok nr 81, 
81a, 83, 85 oraz ulicę Lotniczą. 
W tegorocznych wyborach 
uzyskałem od Państwa 
ogromny mandat zaufania 
społecznego. Składam 
serdeczne podziękowania 
Wam wszystkim i każdemu 
z osobna za zaufanie, 
jakim mnie obdarzyliście. 
Zapewniam, że nie 
zawiodę moich wyborców. 
Dziękuję również moim 
kontrkandydatom za uczciwą 
rywalizację i gratuluję wyników.

Z poważaniem 
Karol Zieliński
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Łęczyca

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
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Lokatorzy kamienicy 
przy ulicy Kaliskiej skon-

taktowali się z redakcją w sprawie 
zrujnowanego budynku. Mieszkań-
cy są załamani, że muszą mieszkać 
w tragicznych warunkach. Prze-
ciekający dach, odpadający tynk i 
popękane ściany dalece odbiegają 
od warunków godnych XXI wieku.

Najgorzej jest na pierwszym piętrze 
kamienicy. W mieszkaniu zajmowa-
nym przez Annę Pogorzelską woda 
leje się z sufitu. Odpadła już znaczna 
część tynku, widać przesiąknięte 
wodą, spróchniałe deski i druty. Po 
każdym deszczu w pokoju robi się 
kałuża. Na ścianach są zacieki, nowy 
segment wypaczył się od wilgoci, na 
suficie nie ma nawet żyrandola, bo po 
przewodach leci woda. Ściana przy 
kontakcie jest ciągle mokra i się sypie.

- Kiedy dwa lata temu przyznano mi 
to mieszkanie socjalne byłam bardzo 
szczęśliwa. Było naprawdę pięknie. 
Po jakimś czasie pojawiły się mokre 

plamy na suficie, ale to, co jest teraz, 
to prawdziwy dramat. Po prostu boję 
się, że kiedyś cały sufit wpadnie do 
mieszkania, bo już duża część odpa-
dła - mówi A. Pogorzelska. -  Przez 
to, że u mnie jest ciągle mokro, woda 
przesiąknęła już do sąsiada.

M o k r e 
plamy na su-
ficie są także 
w mieszka-
niu państwa 
Agnieszki i 
Dariusza Sto-
lińskich.

- Kilka ka-
s e t o n ó w 
już się od-
kleiło. Przy 
większych 
o p a d a c h 
woda kapie 
i musimy 
podkładać 
miski. Najgorzej jest nad łóżkiem na-
szej córki. Niejednokrotnie budziła się 
w nocy, bo woda leciała jej na nogi, a 
nie ma miejsca, żeby łóżko ustawić w 
innym miejscu. Pisaliśmy już do PG-
KiM-u w sprawie stanu technicznego 
budynku, informowaliśmy również 
o suficie u sąsiadki. Nikt nawet nie 
przyjechał, żeby to zobaczyć. Wszędzie 
prowadzi się remonty, a my jesteśmy 
pomijani. Wali się cały budynek. Pękają 
ściany, odpada tynk, w dachu są dziu-
ry - mówią małżonkowie. - Niedługo 
pewnie spadną też schody, bo ściana, 
na której są usadowione też pękła i 

wysunęła się mocno do przodu.
Lokator zajmujący mieszkanie na 

parterze też ma wiele niedogodności.
- Moje drzwi są bardzo blisko wej-

ścia. Drzwi do kamienicy nie domyka-
ją się, nawet nie mają klamki. Toaletę 

mam na korytarzu. Zimą zamarzają 
rury, nie ma wody, nawet sedes już 
musiałem wymieniać, bo popękał. 
Na suficie mam zacieki, bo przecieka 
od sąsiadki z góry - dodaje Janusz 
Garczyński. - Mamy XXI wiek, a wa-
runki w naszym budynku pamiętają 
minioną epokę.

W zrujnowanej części kamienicy 
znajdują się trzy mieszkania. Budynek 
należy do wspólnoty, miasto ma w 
nim część udziałów. 

O problemie mieszkańców rozma-
wialiśmy z Moniką Kilar-Błaszczyk, 
wykonującą zadania i kompetencje 
burmistrza Łęczycy. W naszej obecno-
ści zadzwoniła do prezesa PGKiM-u 

Fatalne warunki mieszkańców

W mieszkaniu pani Anny problem 
jest najpoważniejszy
Janusza Muszyńskiego i poprosiła, aby 
jak najszybciej do kamienicy pojechał 
pracownik miejskiej spółki. Po niedłu-
gim czasie burmistrz otrzymała telefon 
z informacjami w tej sprawie.

- Przed momentem był na miejscu 
pracownik PGKiM-u, żeby zobaczyć 
jak to wygląda i ocenić zakres prac. Na 
pewno będziemy starali się pomóc. 
Trzeba jednak brać pod uwagę, że jest to 
kamienica wspólnotowa, miasto może 
partycypować w kosztach remontu 
proporcjonalnie do naszych udziałów 
w budynku. Zapewniam, że w najbliż-
szym tygodniu wspólnie z prezesem 
zastanowimy się, co możemy zrobić. 
Na pewno nie może zostać tak, jak jest 
- mówi M. Kilar-Błaszczyk. 

Wszyscy 
lokatorzy 
mówią 
o złym stanie 
budynku

Wizyta pracownika miejskiej spółki 
dała lokatorom dużą nadzieję, że 
przynajmniej doraźne prace zostaną 
wykonane.

- Człowiek z PGKiM-u jak przyje-
chał, to aż złapał się za głowę, kiedy 
wszedł do mieszkania naszej sąsiadki. 
Przyznał, że jest tragicznie - mówią 
państwo Stolińscy. - My naprawdę nie 
przesadzamy, tu aż strach mieszkać.

(zz)

Ściana, na której są schody pękła i 

pochyliła się do przodu

Szanowni Mieszkańcy,
Przed nami druga tura wyborów 
na Burmistrza Miasta Łęczyca. 
Musimy zdecydować, którego z 
kandydatów obdarzymy naszym 
zaufaniem. Ja swój głos oddam 
na panią Monikę Kilar-Błaszczyk. 
Mam nadzieję, że będzie to dobry 
wybór dla naszego miasta.

Krzysztof Urbański
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Witonia

Łęczyca

UCZCIWA GMINA DZIĘKUJE 
MIESZKAŃCOM GMINY ŁĘCZYCA 

Do 9 listopada mogą 
zgłaszać się firmy, 

które przeprowadzą remont 
DK91, w tym odcinka przebiega-
jącego przez Łęczycę. O inwestycji 
mówi się od 2012 roku. Teraz, w 
końcu staje się realna. 

Ponad 6 lat temu skompletowa-
na była już dokumentacja projek-
towa do remontu krajówki, jednak 
oddział główny GDDKiA zdecy-
dował, że pieniędzy na remont 
nie da. O potrzebie modernizacji 
głównej ulicy przebiegającej przez 
miasto od dawna mówił m.in. 
Przemysław Błaszczyk, senator RP, 
który jako pierwszy w ubiegłym 
roku powiadomił mieszkańców, 
że remont jednak będzie przepro-
wadzony.

- Udało się wynegocjować tę 
inwestycję z panem Jerzym Szmi-
tem – Podsekretarzem Stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury i 
Budownictwa. Uruchomiliśmy 

zablokowane środki finansowe i 
czekaliśmy na działania GDDKiA. 
Miło mi potwierdzić, że przetarg 
na remont drogi krajowej został 
ogłoszony - mówi P. Błaszczyk. 
- Modernizacja DK 91 będzie kosz-
towała ok. 36 mln złotych. 

Remont drogi krajowej prze-
biegającej przez miasto obejmuje 
odcinek o długości 3,2 km. Poło-
żona będzie nowa nawierzchnia 
i zbudowane zostaną dwa ronda. 
W ciągu ulicy wydzielone będą 
zatoki autobusowe, chodniki 
i ścieżki rowerowe. Istniejące 
skrzyżowania zostaną zmoderni-
zowane (pojawi się nowa sygnali-
zacja świetlna przy skrzyżowaniu 
krajówki z ul. Belwederskiej, 
zamontowana też będzie na ul. 
Sienkiewicza przy ul. Kazimierza 
Odnowiciela). Przewidziano rów-
nież nową kanalizację deszczową 
oraz oświetlenie uliczne.

(zz)

Samorząd gminy Wi-
tonia oddał do użytku 

mieszkańców dobrze wyposażoną 
salę rehabilitacyjną. Powstała w 
wyremontowanym i rozbudowa-
nym budynku urzędu gminy.

- W rozbudowanym gmachu 
urzędu znajduje się nowa sala 
ślubów, biblioteka, pomiesz-
czenia dla straży i sala rehabi-
litacyjna - mówi wójt Mirosław 
Włodarczyk. - Z tego ostatniego 
osiągnięcia wszyscy jesteśmy 
bardzo zadowoleni. Ćwicze-
nia i zajęcia prowadzone przez 
specjalistów cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
W tym roku nie mamy jeszcze 
podpisanego kontraktu z NFZ, 
ale mam nadzieję, że już w przy-
szłym zrealizujemy to zadanie 
i z sali będą mogli korzystać 

W Łęczycy o fotel burmistrza ubiegało się 
czworo kandydatów. Dwoje z nich zmierzy 

się w drugiej turze, są to: Monika Kilar-Błaszczyk, która 
uzyskała 36,18% poparcia (2232 głosy) i Paweł Kulesza, 
który odnotował wynik 25,58% (1587 głosów). Pozostali 
kandydaci otrzymali wynik: Krzysztof Lipiński 19,37% 
(1195 głosów) oraz Krzysztof Urbański 18,87% (1164 
głosy). 

Mieszkańcy wybrali też nową Radę Miasta. 
W jej skład weszli:

Andrzej Domagała z okręgu nr 1 (184 głosy)
Paweł Kulesza z okręgu nr 2 (150 głosów)
Marek Jóźwiak z okręgu nr 3 (166 głosów)
Agata Szkop z okręgu nr 4 (108 głosów)
Zenon Koperkiewicz z okręgu nr 5 (147 głosów)
Michał Witkowski z okręgu nr 6 (134 głosy)
Zofia Wodzyńska z okręgu nr 7 (190 głosów)
Karol Zieliński z okręgu nr 8 (191 głosów)
Tomasz Baranowski z okręgu nr 9 (209 głosów)
Krzysztof Razik z okręgu nr 10 (220 głosów)
Marcin Tober z okręgu nr 11 (169 głosów)
Zbigniew Lizak z okręgu nr 12 (104 głosy)
Marek Lisiecki z okręgu nr 13 (114 głosów)
Elżbieta Gajewicz-Kubiak z okręgu nr 14 (148 głosów)
Lidia Keller z okręgu nr 15 (101 głosów)

Gmina Łęczyca
W gminie Łęczyca wybory w pierwszej turze wygrał obecny 
wójt Jacek Rogoziński. Uzyskał 64,87% poparcia (2203 głosy). 
Jego kontrkandydatką była Magdalena Szczepaniak, która 
otrzymała wynik 35,13%  (1193 głosy). 

Gmina Daszyna
Mieszkańcy gminy Daszyna największe zaufanie mają 
do obecnego wójta Zbigniewa Wojtery, który uzyskał 
48,47% poparcia (856 głosów). Wynik ten nie wystar-
czył do wygrania w pierwszej turze. Zbigniew Wojtera 
zmierzy się ponownie z Tadeuszem Dymnym, który 
otrzymał 27,24% (481 głosów. Trzecim kandydatem 
był Zbigniew Cywiński, którego mieszkańcy poparli w 
24,29% (429 głosów).

Gmina Góra Świętej Małgorzaty
Dotychczasowy wójt gminy Góra Świętej Małgorzaty będzie 
rządził ą przez najbliższe 5 lat. Włodarz w wyborach nie 
miał kontrkandydata a mieszkańcy poparli go w ponad 70 
procentach.

Gmina Witonia
Mirosław Włodarczyk, wójt gminy Witonia także pozostanie 
na stanowisku na kolejną kadencję. Otrzymał 52,23% popar-

cia (842 głosy). Jego kontrkandydatem był Marek Tomczak, 
który uzyskał bardzo dobry wynik 47,77% (770 głosy). 

Gmina Świnice Warckie
W gminie Świnice Warckie wójtem została Sylwia Praż-
nowska. Wybory wygrała w pierwszej turze z wynikiem 
53,98% (1037 głosów). Jej kontrkandydatki uzyskały: Ewa 
Krawczyk 35,24% (677 głosy) i Agnieszka Olczyk 10,78% 
(207 głosów).

Gmina Grabów
Mieszkańcy gminy Grabów ponownie pójdą do lokali wy-
borczych 4 listopada. W drugiej turze wybiorą pomiędzy 
Januszem Jagodzińskim, który uzyskał 42,55% (1226 gło-
sów) a Zbigniewem Sobczyńskim, którego poparło 18,85% 
mieszkańców (543głosy). Pozostali kandydaci otrzymali: 
Ryszard Kostrzewski 14,89% (429 głosów), Krzysztof Ogórek 
11,66% (336 głosów), Mirosława Kupis-Urbaniak 10,31% 
(297głosów)  i Florian Andzel 1,74% (50 głosów).

Gmina Piątek
Krzysztof Lisiecki, dotychczasowy wójt gminy Piątek wygrał 
w pierwszej turze. Uzyskał 55,25% poparcia (1489 głosów). 
Jego kontrkandydatka Agnieszka Wójcik otrzymała 44,75% 
(1206 głosów).

Powiat Łęczycki
Mieszkańcy powiatu łęczyckiego wybrali nową Radę. 

W jej skład weszli:
Okręg nr 1 - miasto Łęczyca - 5 mandatów

Tomasz Olczyk 458 głosów, Małgorzata Raczkiewicz 361 
głosów, Sławomir Biniewicz 866 głosów, Krzysztof Hopaluk 
511 głosów, Janusz Mielczarek 329 głosów.

Okręg nr 2 - gmina Łęczyca - 3 mandaty
Sławomir Łuczak (Leźnica Mała) 751 głosów, Monika Twar-
dowska (Błonie) 426 głosów, Janusz OTTO (Leźnica Mała) 
351 głosów.

 
Okręg nr 3 - gmina Grabów, Świnice Warckie - 3 

mandaty
Andrzej Pietruszka (Grabów) 372 głosy, Edward Cymmer 
(Świnice Warckie) 961 głosów, Maria Królasik (Bowętów) 
554 głosy.

Okręg nr 4 - gmina Daszyna, Witonia, Góra św. Mał-
gorzaty, Piątek - 6 mandatów

Józef Mikołajczyk (Piątek) 459 głosów, Zbigniew Marczak 
(Mętlew) 358 głosów, Włodzimierz Lewandowski (Gledzia-
nów) 611 głosów, Wojciech Zdziarski (Daszyna) 668 głosów, 
Michał Czekalski (Orszewice) 340 głosy, Zenon Dąbrowski 
(Piątek) 505 głosów.

Mieszkańcy ćwiczą chętnie

Na zdjęciu Adam Mikulski pracujący 
w sali rehabilitacyjnej
nieodpłatnie wszyscy chętni 
także spoza gminy.

(mku)

Wreszcie! GDDKiA ogłosiła przetarg

Kto zdobył mandat, kto powalczy w drugiej turze?
Łęczyca

MaGDaLeNa 
SZCZePaNIaK

Szanowni Państwo,
Składam serdeczne podziękowania Wy-
borcom, którzy zaufali mojej osobie i 
oddali na mnie swój głos. Jednocześnie 
gratuluję wszystkim, którzy te wybory 
wygrali życząc im efektywnej realizacji 
złożonych obietnic wyborczych.
Szczególnie chcę podziękować mojej 
rodzinie i przyjaciołom za wsparcie w 
czasie kampanii, a kandydatom KWW 
Uczciwa Gmina za poświęcony czas i 

zaangażowanie. 
Zgromadziliśmy wokół siebie ludzi, spo-
łeczników którzy mieli świetne pomysły 
na rozwój Gminy Łęczyca. Konkurowali-
śmy z dwiema partiami PiS i PSL, a mimo 
to kandydaci z Uczciwej Gminy uzyskali 
bardzo dobre wyniki. 
Wierzę, że nasza praca uświadomiła wielu 
osobom, jakich zmian potrzebuje Gmina 
Łęczyca, aby mogła się rozwijać. 
Na stronie internetowej www.uczci-
wagmina.pl na bieżąco pisaliśmy o 
konkretnych rozwiązaniach korzystnych 
dla mieszkańców i publikowaliśmy nasz 
program wyborczy. Pan Rogoziński 
skopiował główne założenia naszego 
programu i przedstawiał je jako swoje 
pomysły. Mam tylko nadzieję, że potrafi 
je zrealizować i będzie pracował przez 5 
lat tak intensywnie jak przed wyborami, 
pamiętając o tym, że Gmina Łęczyca 
nie kończy się na Leszczach, Zdunach, 
Jankowie, Błoniu i Topoli Katowej. W tej 
kadencji wójt nie będzie już mógł mnie 
oskarżać o to, że wszystko czego nie po-
trafił porządnie zrobić było przeze mnie. 
Pomimo negatywnej, oszczerczej kam-

panii ze strony konkurenta opartej na 
kłamstwach i pomówieniach zaufało mi 
1193 wyborców. To bardzo dobry wynik, 
za co jeszcze raz dziękuję. 
Te wybory pokazały, że inicjatywa, jaką 
podjęła grupa ludzi tworzących Komitet 
Uczciwa Gmina, była słuszna i wolą człon-
ków będzie dalej kontynuowana. 
Życzę mieszkańcom i wójtowi, żeby prze-
prowadzane inwestycje były przemyślane, 
uzgodnione z mieszkańcami i gospodar-
ne, bez spraw w prokuraturze i sądach. Po 
wygranych wyborach wójt zaproponował 
podwyżkę podstawy podatku rolnego z 
40 zł ustalonych w 2018 roku na 48 zł w 
2019 roku. Tak troszczy się o rolników. 

Magdalena Szczepaniak

GRZeGORZ 
GóRa 

Pragnę podziękować wszystkim Wybor-
com, którzy na mnie głosowali i wspierali 
mnie wobec bezpardonowego ataku na 
moją osobę. Postaram się sprostać ocze-

kiwaniom. Zawsze będę się starał, jeżeli 
tylko będę mógł aby im z pokorą służyć. 
Podziękowania należą się również kandy-
datce na wójta Pani Magdalenie Szczepa-
niak, która mając świadomość, iż będzie 
to droga wyboista, podjęła się tej próby, 
nie patrząc jakie koszty z tego tytułu 
będzie trzeba ponieść, dla wspólnego 
dobra mieszkańców Gminy. Nie chowała 
głowy w piasek. Należy się Pani szacunek 
i uznanie za wysiłek i odwagę. Dziękuję 
moim Wyborcom i Pani za wspólną walkę 
o uczciwą Gminę Łęczyca. 

Grzegorz Góra
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2232 głosy (36,18%) – tylu miesz-
kańców Królewskiego Miasta 
Łęczyca poparło kandydującą na 
burmistrza Monikę Kilar-Błasz-
czyk w pierwszej turze wyborów 
samorządowych. Wykonująca 
zadania i kompetencje burmi-
strza przyznaje, że zaufanie, 
jakim obdarzyli ją mieszkańcy 
to powód do dumy. Jak Monika 
Kilar-Błaszczyk ocenia pierwszą 
część wyborów? Co jako bur-
mistrz oferuje mieszkańcom? 
Jak widzi najbliższe pięć lat, jeśli 
zwycięży w drugiej turze?

Jak ocenia Pani wyniki pierwszej 
tury wyborów samorządowych?

- W pierwszej kolejności oczy-
wiście chciałabym podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
mi zaufali i oddali na mnie swój 
głos w pierwszej turze wyborów. 
Myślę, że świadczy to tylko o 
tym, że w ich ocenie spraw-
dziłam się w pełnieniu funkcji 
burmistrza i chcą żebym działała 
dalej dla dobra tego miasta. Ja się 
bardzo cieszę, że znalazłam się w 
drugiej turze.

Jak podsumuje Pani swoją kam-
panię wyborczą?

Gwarantuję rozwój miasta 
- mówi Monika Kilar-Błaszczyk

- Moja kampania była spokojna i 
merytoryczna. Otwarta na sugestie 
mieszkańców i rozmowy z nimi. 
Odbyłam wiele spotkań na terenie 
całego miasta. Na bieżąco wraz z 
mieszkańcami komentowaliśmy, co 
się dzieje w Łęczycy. Każdy, kto chciał 
ze mną porozmawiać, zawsze mógł 
to zrobić. Kampania była bardzo 
konstruktywna. Jeżeli były jakieś 
niejasności, to wszystko na bieżąco 
wyjaśniałam, informowałam o wielu 
sprawach. Cieszę się, że Łęczycanie 
byli bardzo zainteresowani sprawami 
naszego samorządu. Nie spotkałam 
się ze słowami krytyki, oczywiście 
nie biorąc pod uwagę pojedynczych 
głosów zwolenników jednego z kon-
trkandydatów.

Czy przeprowadzona kampania 
wyborcza utwierdziła Panią w 
przekonaniu, że kierunek Pani 
działań jest właściwy?

- Spotkania z mieszkańcami były 
motorem napędzającym. Wiele osób 
mi dziękowało np. za wyremonto-
waną ul. M. Konopnickiej, moder-
nizowane kolejne ulice w mieście, 
że uruchomiłam miejski żłobek czy 
rozpoczęto remont pierwszego piętra 
w Domu Kultury. Wiele osób mówiło 
mi, że w Łęczycy wreszcie coś zaczęło 
się dziać i w końcu zapanował spokój. 
Począwszy od inwestycji, poprzez 
wydarzenia kulturalne. Mieszkańcy 
pozytywnie odnosili się m.in. do Or-
szaku Trzech Króli czy do Rycerskie-
go Zakończenia Lata i innych imprez. 
Chyba docenili moją pracę i zaanga-
żowanie. Głosując na mnie pokazali, 
że chcą, abym wciąż pracowała na 
rzecz Łęczycy i jej mieszkańców.

Pani program wyborczy jest bar-
dzo rozbudowany. Proszę wymie-

nić kilka najważniejszych zadań do 
zrealizowania.

- W przyszłej kadencji powinni-
śmy się skupić na kilku rzeczach. Po 
pierwsze, mamy dwa nowe osiedla - 
Kwiatowe i Królów Polskich, gdzie są 
piękne domy a mieszkańcy grzęzną w 
błocie. Ponadto budowa i moderniza-
cja stadionu miejskiego. Ta inwestycja 
jest po prostu potrzebna dla rozwoju 
młodego pokolenia naszego miasta. 
Po trzecie – zagospodarowanie po-
łudniowej części parku miejskiego i 
dostosowanie jej dla potrzeb miesz-
kańców. Kolejna sprawa to miejskie 
zalewy. O tym temacie mówi się od 20 
lat, ale nikt z tym nic nie robi. Należy 
urządzić tam miejsce przystępne dla 
mieszkańców, gdzie można iść z całą 
rodziną, miło i aktywnie spędzić 
czas. Trzeba się skupić też całościowo 
na restauracji łęczyckiego zamku i 
powalczyć o pieniądze, które zostały 
stracone, czyli o te 20 mln zł, które 
podobno nie były możliwe do wzię-
cia. Otóż, było możliwe pozyskanie 
tych pieniędzy, tylko trzeba było 
chcieć... Oczywiście nie wspominam 
o rzeczach bieżących, np. kolejnych 
remontach dróg. Musimy zadbać o 
małą infrastrukturę, czyli ławki, kosze 
na śmieci oraz o więcej zieleni. Na te 
sprawy mieszkańcy non stop zwraca-
ją uwagę. Podkreślę również, że Urząd 
Miasta nie ustaje w działaniu, wiele 
wniosków jest już gotowych i tylko 
czekają na ich realizację. Z informacji, 
które posiadam wynika, że wniosek 
na remont ulicy Górniczej przeszedł 
ocenę formalną i najprawdopodobniej 
będzie realizowany w przyszłym 
roku. To jest bardzo duża inwestycja, 
bo jeżeli zostanie wybudowana ulica 
Górnicza to w następnej kolejności po-
łączymy ją z ulicą Lotniczą i zrobimy 
małą obwodnicę Łęczycy.

Przed Panią debata z kontrkandy-
datem, to pierwsza debata kandy-
datów na burmistrza w Łęczycy.

- Właściwie, będzie to druga debata. 
Pierwsza organizowana przez Radio 
Victoria, która odbyła się w Kutnie. 
Szkoda, ze mój kontrkandydat nie 
odpowiedział na zaproszenie radia. 
Kolejną szansą na rozmowę o na-
szym mieści i jego rozwoju będzie-
my mieli dzisiaj o godzinie 17:00 w 
Bursie Szkolnej przy ul. Kaliskiej. 
Uważam, że trzeba umieć i chcieć 
rozmawiać - jest to nam wszystkim 
potrzebne. Ja osobiście cieszę się, że 
do tej debaty dojdzie i bardzo gorąco 
na nią zapraszam mieszkańców Łę-
czycy. To jest szansa dla wyborców, 
żeby na żywo zobaczyli o czym 
mówią kandydaci na burmistrza. 
Taka debata im się należy. Wyborca, 
żeby mógł podjąć świadomą decy-
zję, musi patrzeć na wiele aspektów, 
a konstruktywna dyskusja jest w 
tym pomocna. Przypomnę - debata 
odbędzie się w poniedziałek (29 
października) w Bursie Szkolnej. 
Zaczynamy o godzinie 17.00.

Czy liczy Pani na wspólny dialog z 
nową Radą Miasta?

- Myślę, że wszystkim Radnym 
będzie zależało na dobru Łęczycy 
i rozwoju naszego miasta, dlatego 
nie obawiam się, że mogą zaistnieć 
problemy. Będę dążyła do osią-
gnięcia porozumienia na wszyst-
kich możliwych płaszczyznach. 
Ja politykę rozumiem jako służbę 
i działanie dla dobra wyborców. 
Nie powinno się w samorządzie 
patrzeć na sympatie i upodobania 
polityczne, tylko za priorytet mieć 
dobro naszego miasta. Przecież o to 
nam wszystkim chodzi. Współpraca 
z Radą Miasta jest bardzo ważna. 
Przez ostatnie półtora roku radni ze 
mną nie chcieli rozmawiać, niektó-
rzy nawet nie potrafili kulturalnie 
zachować się na sesjach. Myślę, że w 
Łęczycy było już za dużo słownych 
przepychanek. Teraz czas na mery-
toryczną i konstruktywną dyskusję.

Spora liczba mieszkańców zagło-
sowała na kandydatów, którzy nie 
dostali się do drugiej tury. To Pani 
potencjalni wyborcy. Jak Pani ich 
do siebie przekona?

- Oczywiście gratuluję zebranych 
głosów obu kandydatom, którzy 
odpadli w pierwszej turze. W swoich 
kampaniach wyborczych mówili o 
rozwoju miasta. Ja ten rozwój gwaran-
tuję. Łęczyca jest teraz przed ogromną 
szansą. Jeżeli uda mi się przekonać 
większość łęczycan w drugiej turze 
wyborów, to dla miasta otworzą się 
możliwości pozyskiwania funduszy 
np. z sejmiku wojewódzkiego. Biorąc 
pod uwagę naszą skuteczność, o czym 
świadczą pozyskane środki przez 
ostatnie półtora roku, mogę zapewnić 
łęczycan, że ściągnę do naszego miasta 
kolejne środki finansowe. Umożliwi to 
rozwój, dzięki finansowaniu naszych 
inwestycji przez nowe władze w 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
oraz z puli środków rządowych. Nie 
ukrywam, że mam dużą przychyl-
ność i nasze miasto może na tym wiele 
skorzystać. Chcę działać dla Łęczycy 
i jestem skuteczna. Nie są to puste 
słowa, ale fakty. Mam dobry kontakt z 
radnymi w powiecie łęczyckim oraz w 
sejmiku wojewódzkim. Zapewniam, 
że Łęczyca stoi przed ogromną szansą 
i ja ją na pewno wykorzystam. Mój 
kontrkandydat przez osiem lat miał 
podobne możliwości, był przewodni-
czącym Rady Miasta i miał „swojego” 
burmistrza, przyjaciół w powiecie, 
sprzyjającą partię rządzącą, Sejmik 
Wojewódzki ale niewiele na tym 
miasto skorzystało. Minione cztery 
lata, a szczególnie ostatnie półtora 
roku pokazały, że mój kontrkandydat 
nie podołał roli Przewodniczącego 
Rady, nie umiejąc wykorzystać wielu 
szans, nawiązać dobrej współpracy. 
Rada żyła swoim życiem, zbyt częste 
„własne JA” dominowało nad dobrem 
miasta.

Zapraszam do udziału w drugiej 
turze wyborów samorządowych 
i liczę na Państwa głosy 4 listo-
pada.
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Od 1 października 2018 można głosować na pomysły zgłoszone do 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019. 
Wśród zakwalifikowanych do głosowania przedsięwzięć jest Inte-
gracyjny Turniej Piłki Nożnej z Ebim Smolarkiem. To pomysł, który 
narodził się w Uniejowie dzięki współpracy Uniejowskiej Akademii 
Futbolu i Euzebiusza Smolarka. W przedsięwzięciu będą mogły wziąć 
udział kluby piłkarskie, akademie, bądź aktywne sportowo szkoły 
z całego województwa łódzkiego. Kto wie? Może właśnie z Wami 
spotka się jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy?
Drogą elektroniczną można głosować do końca października. Wyniki 
będą znane pod koniec listopada. Link do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosowanie/
Poniżej znajduje się lista projektów na które warto zagłosować 
w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 
wraz z krótkim opisem.

Wkrótce poinformujemy, gdzie można zdobyć 
kartę do głosowania. Potrzebujemy Waszego głosu.

UNIEJOWSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI, 
UNIEJOWSKA AKADEMIA FUTBOLU EBIEGO 

SMOLARKA

PULA SUBREGIONALNA
474 Integracyjny Turniej Piłki Nożnej z Ebim Smolarkiem 
(subregion zachodni)
Cykl konsultacji szkoleniowych z reprezentantem Polski – Euze-
biuszem Smolarkiem, których podsumowaniem będzie Integra-
cyjny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych. 
Głównym celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej, promocja 
zdrowego stylu życia, rozwijanie wśród dzieci zainteresowań i 
umiejętności gry w piłkę nożną, a także udział w konsultacjach 
szkoleniowych i w turnieju jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich piłkarzy, Euzebiusza Smolarka. 

470 Dziecięca Liga Narodów
(subregion zachodni)
Dziecięca Liga Narodów dzieci w piłce nożnej jest zadaniem skiero-
wanym do chłopców i dziewcząt z województwa łódzkiego. Projekt 
zakłada przeprowadzenie turnieju piłkarskiego, złożonego z elimi-
nacji (8 turniejów po 16 drużyn) i Turnieju Finałowego (16 drużyn). 
Rywalizację planuje się w dwóch kategoriach wiekowych – dla 
rocznika 2007 i młodsi oraz rocznika 2010 i młodsi. Celem projektu 
jest integracja dzieci z poszczególnychklubów/szkół/osiedli poprzez 
włączenie ich do rywalizacji sportowej, a także wyłonienie 
talentów sportowych, krzewienie idei fair play, zapoznanie uczest-
ników z formułą organizacji wielkich imprez sportowych. 

517 Łódź miastem Super Dzieciaków 
(miasto Łódź)
Łódź miastem Super Dzieciaków to projekt wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży. Popularyzuje aktywny, zdrowy styl życia 
poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć sportowych – przede 
wszystkim sztuk walki, jak również samoobrony, fitness/tańca. Do 

tego dochodzą warsztaty kreatywności, zdrowego żywienia, pro-
ekologiczne. Celem projektu jest kompleksowe kształcenie dzieci i 
młodzieży sprzyjające rozwojowi jednostki: dbanie o prawidłową 
sylwetkę, zapobieganie otyłości, odkrywanie i rozwijanie swoich 
talentów i możliwości, nabieranie pewności siebie, kształtowanie 
postaw prospołecznych i proekologicznych. 

PULA WOJEWÓDZKA
063 Marzenia się spełniają – cykl turniejów piłkarskich dla dzieci 
7-9 lat i pikników rodzinnych 
(województwo łódzkie) 
Marzenia się spełniają – to cykl turniejów piłkarskich dla dzieci z 
klas I-III szkół podstawowych oraz połączonych z nimi pikników 
rodzinnych i festynów sportowych. Głównym celem projektu jest 

zachęcenie najmłodszych mieszkańców województwa 
łódzkiego do aktywności fizycznej, propagowanie 
zdrowego i sportowego trybu życia oraz wyławianie 
piłkarskich talentów, które później pod okiem pro-
fesjonalistów będą mogły być szlifowane w klubach 
sportowych. Turnieje będą organizowane od kwietnia 
do czerwca, na terenie powiatów woj. łódzkiego. Udział 
w rozgrywkach będą mogły brać dziesięcioosobowe 
zespoły zgłoszone przez szkoły i kluby sportowe. 
Zwieńczeniem cyklu będzie turniej finałowy połączony 
ze sportowym festynem, zorganizowanym na jednym 
z ligowych stadionów regionu. 

026 Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską Gwiazdą 
(województwo łódzkie) 
“Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską Gwiazdą” to projekt 
obejmujący koncerty muzyczne dla mieszkańców województwa 
łódzkiego. Występujący zespół pochodzący z województwa 
łódzkiego ma składać się z wykształconych muzyków grających 
różne gatunki muzyki przybliżające cechy charakterystyczne dla 
danej kultury czy regionu: np. muzyka ludowa, rosyjska, bałkańska, 
żydowska i inna. Prezentowana muzyka ma przede wszystkim 
promować kulturę słowiańską. Każdy uczestnik koncertu otrzyma 
płytę wydaną przez Zespół. 

Kto do rady miejskiej?
Okręg 1
Sołectwa: Lekaszyn i Wilamów
Komitet Wyborczy Wyborców na 
rzecz rozwoju miasta i gminy Uniejów
1. Krzysztof Bielawski 116 (59,49%) 
Okręg 2
Sołectwa: Brzozówka, Góry, Kuczki 
i Skotniki
Komitet Wyborczy Wyborców na 
rzecz rozwoju miasta i gminy Uniejów
1.  Marek Cybulski 0 (0,00%) 
Okręg 3
Sołectwa: Czepów i Stanisławów
Komitet Wyborczy Wyborców na 
rzecz rozwoju miasta i gminy Uniejów
1.  Grzegorz Józef Kucharzyk 0 (0,00%) 
Okręg 4
Sołectwa: Dąbrowa, Kozanki Wiel-
kie, Pęgów, Rożniatów, Rożniatów
-Kolonia i Zaborów
Komitet Wyborczy Wyborców 
Romana Dudkowskiego
1. Roman Stanisław Dudkowski 121 
(51,71%) 
Okręg 5
Sołectwa: Hipolitów, Wielenin i 
Wielenin-Kolonia
Komitet Wyborczy Wyborców na 
rzecz rozwoju miasta i gminy Uniejów
1. Wojciech Aleksander Głowacki 0 
(0,00%) 
Okręg 6
Sołectwa: Łęg Baliński i Spycimierz
Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju miasta i gminy 
Uniejów
1. Jolanta Irena Ilska 108 (64,67%) 
Okręg 7
Sołectwa: Człopy, Spycimierz-Ko-
lonia, Wieścice i Zieleń
Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju miasta i gminy 
Uniejów
1. Lucjan Stanisław Łukasik 102 
(53,40%) 
Okręg 8
Sołectwa: Orzeszków, Orzeszków
-Kolonia i Ostrowsko
Komitet Wyborczy Wyborców 
„Dobra zmiana”
1. Łukasz Nita 164 (67,21%) 
Okręg 9
Sołectwa: Brzeziny, Czekaj, Felicja-
nów i Wola Przedmiejska
Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju miasta i gminy 
Uniejów
1. Daniel Szafarz 141 (63,80%) 

okręg nr 1
Przemysław Jaszczak 

– 703 głosy (10,33 proc.)
Ryszard Rytter – 582 (8,55 proc.)
Andrzej Bartnik – 575 (8,45 proc.)

Andrzej Krajewski – 457 (6,71 proc.)
Beata Przybylska – 430 (6,32 proc.)

Piotr Binder – 357 (5,25 proc.)
okręg nr 2

Piotr Kozłowski – 519 (17,77 proc.)
Małgorzata Komajda 

– 365 (12,50 proc.)
Danuta Pecyna 

– 321 (10,99 proc.)

okręg nr 3
Zdzisław Cyganiak 
– 501 (18,45 proc.)
Stanisław Katusza 
– 359 (13,22 proc.)

Anna Rogalska – 161 (5,93 proc.)
okręg nr 4

Leszek Chmielecki – 1162 (19,33 proc.)
Sebastian Romanowski – 829 

(13,79 proc.)
Błażej Dudziński – 633 (10,53 proc.)

Wieńczysław Kaźmierczak 
– 349 (5,81 proc.)

Ewa Bednarek – 270 (4,49 proc.)

Przez sześć dni ponad 50 gości z 
ośmiu krajów gościło w Uniejowie 
w ramach corocznej misji gospo-
darczej. 

Celem tego wydarzenia jest wy-
miana doświadczeń z zakresu róż-
nych dziedzin gospodarki, w tym 
przede wszystkim turystyki, ener-
getyki i ochrony środowiska, a także 
promocja województwa łódzkiego. 
Do Uniejowa przyjechali przedsta-
wiciele miast i regionów partnerskich 
– Sonkajärvi (Finlandia), Mórahalom 
(Węgry), Grindavik (Islandia), Nafta-
lanu (Azerbejdżan), Alatri (Włochy), 

Z misją gospodarczą w Uniejowie
Wołkołamska (Rosja), Gorki i Mohyle-
wa (Białoruś) oraz Krāslavy i powiatu 
Aizkraukle (Łotwa). Główną częścią 
misji były prezentacje gospodarcze i 
rozmowy biznesowe, które odbyły 
się w Uzdrowisku Uniejów Park i w 
uniejowskim zamku. W pierwszej 
części przedstawiciele wszystkich 
miast i regionów pokazali jakie 
rozwijają sektory gospodarki, jak pro-
mują walory turystyczne, jak chronią 
środowisko naturalne i na jakie źró-
dła energii stawiają. W drugiej części 
zaprezentowali się przedstawiciele 
firm z województwa łódzkiego.

Józef Kaczmarek bezkonkurencyjny 

WYbOrY DO rADY pOWIAtU

Na obecnego włodarza (jedynego kandydata) zagłosowały 2572 osoby (85,02 proc.). 

Okręg 10
miasto Uniejów, ulice: I. Krasińskie-
go, Bolesława Prusa, C. K. Norwida, 
J. Słowackiego, a. Mickiewicza, e. 
Orzeszkowej, Targowa-z wyjątkiem 
nr 9, 9a i 9B, asnyka, Reymonta nr 2
Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju miasta i gminy 
Uniejów
1. Tomasz Józef Wójcik 0 (0,00%) 
Okręg 11
miasto Uniejów, ulice: Targowa nr 
9, 9a i 9B, Ireny Bojakowskiej oraz 
Rynek
Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju miasta i gminy 
Uniejów
1. Teresa Wanda Łuczak 0 (0,00%) 
Okręg 12
miasto Uniejów, ulice: Kościelnicka, 
Portowa, Dolna, Wodna, Turecka, 
Szkolna, Kościelna, Plac Kolegiacki, 
Przechodnia
Koalicyjny Komitet Wyborczy Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska
1. Marianna Grubska 96 (58,18%) 
Okręg 13
miasto Uniejów, ulice: Sienkiewicza, 
płk. Szczepana Ścibiora, Łęczycka, 
abp. Jakuba Świnki, Polna, Dębowa, 
Kilińskiego, Zamkowa, Towarzystwa 
Przyjaciół Uniejowa
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD 
Lewica Razem
1. Beata Sylwia Pokorska 118 (62,11%) 
Okręg 14
miasto Uniejów, ulice: Reymonta-z 
wyjątkiem nr 2, Jana Pawła II, Ma-
kowa, Wiejska, Kwiatowa, Tęczowa, 
Wąska, Wiśniowa, Zielona, Lipowa, 
Różana, Marii Konopnickiej, Orze-
chowa, Spacerowa
Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość 

1. Alicja Własny 153 (61,94%) 
Okręg 15
miasto Uniejów, ulice: awaryjna, 
Biskupa Wojciecha Owczarka, Bło-
gosławionego Bogumiła, Dąbska, 
Krótka, Ogrodowa, Rzeczna, Mio-
dowa, Wschodnia, Łączna, Cicha
Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju miasta i gminy 
Uniejów
1. Mirosław Madajski 79 (40,93%)
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ZWrOt W SprAWIE 

- Zostałem w bar-
dzo niemiły spo-

sób potraktowany przez panią 
prezes ogródków. Po tym zda-
rzeniu dochodziłem do siebie 
przez 3 dni – usłyszeliśmy od 
Stanisława Tyla. 

Na terenie ogródków działko-
wych „Czeremcha” niedawno 
spisywane były wodomierze 
w związku z zamknięciem na 
zimę wody. Starszy i schorowany 
działkowicz nawet nie przypusz-
czał, ile będzie to go kosztować 
nerwów. 

- Przyjechała na działkę delega-
cja z panią prezes. Odczyt licznika 
przebiegł bez problemów, jednak 
komisja miała pretensję o to, że nie 
zgadzał się numer licznika z tym, 
który oni zapisali poprzednio. 
Chodziło o to, że w 2017 roku ku-
piłem nowy licznik. Założyliśmy 
go na wiosnę 2017 roku i pracował 
do jesieni. A w 2018 roku ten nowy 
licznik został zastąpiony przez 
licznik stary, bo tego nowego syn 
nie mógł znaleźć. Oczywiście w 
tym roku na wiosnę był pomiar 
tego starego licznika, a niedawno 
spisano też ostatnie wskazanie 
licznika. Niestety, pani prezes nie 
chciała słuchać moich wyjaśnień. 

Kilka dni temu sąd 
II instancji w Sie-

radzu postanowił, aby sprawa 
ani Płoszyńskiej była ponownie 
rozpatrzona w Poddębicach. 
Przypomnijmy, że wyrok już za-
padł. Jednak mecenas rodziny 
państwa Płoszyńskich odwołała 
się od wyroku. - Mamy nadzieję, 
że w końcu zatriumfuje sprawie-
dliwość – nie ukrywa Krzysztof 
Płoszyński, ojciec sparaliżowa-
nej dziewczyny. 

O dramacie Ani było głośno 
w całym regionie. Zawodniczka 
karate podczas jednego z ekstre-
malnych obozów ćwiczeniowych 
z Karate Combat spadła zjeżdżając 
z liny z wysokości kilku metrów 
na niezabezpieczony materacami 
grunt. Doznała urazu kręgosłupa. 
Do dziś porusza się na wózku. 

Plac zabaw i siłow-
nia plenerowa przy 

ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach 
oddane do użytku. W oficjalnym 
otwarciu uczestniczyli mieszkańcy i 
samorządowcy. Inwestycję na tere-
nie o powierzchni ponad 1700 mkw. 
w sąsiedztwie bloków i domków 
jednorodzinnych gmina zrealizo-
wała dzięki środkom unijnym w 
ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”.

– Wartość przedsięwzięcia wynosi 
354 tys. zł, a wysokość dofinansowania 
sięga 85% kosztów kwalifikowanych – 
informuje burmistrz Piotr Sęczkowski.

Do dyspozycji są zestawy dla ma-
luchów i starszych dzieci, huśtawki, 
trampolina, piaskownica, mała tyrolka. 
W sąsiedztwie urządzeń zabawowych 
znajdują się ławki oraz urządzenia 
siłowni zewnętrznej takie jak: jeź-
dziec, motyl, wyciskanie/wyciąg, 
odwodziciel podwójny. Cały teren jest 
monitorowany.

Na obecnego burmistrza (PSL) za-
głosowało 3889 osób (55,99 proc.), 
natomiast na edytę Michalską (PiS) 
3057 (44,01 proc.). 
Wyniki wyborów samorządowych 2018 
do Rady Miejskiej w Poddębicach.
Okręg 1 Miasto Poddębice, ulice: 1 
Maja, Baczyńskiego, Brzozowa, Deczyń-
skiego, Dębowa, Klonowa, Ignacego 
Krasickiego od zachodniej strony ul. 
Krótkiej, Krótka, Lipowa, Łęczycka 
od nr 12 do ul. Jana III Sobieskiego, 
Młynarska, Morelowa, Nowa, Pio-
trowskiego, Poprzeczna, Północna, 
Przyszłość, Rzemieślnicza od zachodniej 
strony ul Krótkiej, Sosnowa, Wiśniowa, 
Wierzbowa. Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe
Dariusz Jan Szewczyk - głosy: 230 
(42.67%) 
Okręg 2 Miasto Poddębice, ulice: 
Ignacego Krasickiego od wschodniej 
strony ul. Krótkiej, Rzemieślnicza od 
wschodniej strony ul. Krótkiej. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Bogumił Marian Kabaciński - głosy: 316 
(65.42%) 
Okręg 3 Miasto Poddębice, ulice: Jana 
III Sobieskiego od Nr 5, Dojazd. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Emilia Maria Błaszczyk - głosy: 198 
(54.85%) 
Okręg 4 Miasto Poddębice, ulice: Cicha, 
Jana III Sobieskiego do nr 4, Krokuso-
wa, Kwiatowa, Łęczycka od ul. Jana III 
Sobieskiego w kierunku północnym, 
Miła, Piękna, Pogodna, Radosna, Ró-
żana, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, 
Tulipanowa, Wesoła, Wrzosowa. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Jacek Grzegorz Bienias - głosy: 277 
(72.51%) 
Okręg 5 Miasto Poddębice, ulice: Puł-
kownika Jerzego Mencla, Kaliska, Kiliń-

skiego, Łęczycka do nr 11, Łódzka, Leśna, 
Nadrzeczna, Narutowicza między ul 
Łódzką a Przejazd, Ogrodowa, Party-
zantów, Parzęczewska, Piaskowa, Plac 
Kościuszki, Pułaskiego, Sienkiewicza, 
Szkolna, Wiejska, Wodna, Wschodnia, 
Zacisze. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Stanisław Wiaderek - głosy: 236 (51.42%) 
Okręg 6 Miasto Poddębice, ulice: Po-
łudniowa, Przejazd od nr 12, Zielona 
do nr 12. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe
Andrzej Jan Twardowski - głosy: 230 
(42.75%) 
Okręg 7 Miasto Poddębice ulice: Cmen-
tarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałow-
cowa, Jesienna, Kochanowskiego, Ko-
pernika, Konopnickiej, Kosmonautów, 
Mickiewicza, Myśliwska, Narutowicza 
na południe od ul. Przejazd, Osiedlowa, 
Polna, Przejazd do nr 11, Reja, Targowa, 
Wiosenna, Wspólna, Wyzwolenia, Złota, 
Zielona od nr 13 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Sławomir Tadeusz Stelmasiak - głosy: 
304 (57.25%) 
Okręg 8 Sołectwa: Golice, Sworawa, 
Łężki, Panaszew, Tarnowa. 
Komitet Wyborczy Wyborców Bogu-
miła Jóźwiaka 
Bogumił Zdzisław Jóźwiak - głosy: 259 
(51.19%) 
Okręg 9 Sołectwa: Adamów, Góra Bał-
drzychowska, Kałów, Tumusin, Wólka. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Tomasz Walczyk - głosy: 222 (49.55%) 
Okręg 10 Sołectwa: Grocholice, Jó-
zefów-Kolonia, Józefów, Kobylniki, 
Niewiesz-Kolonia, Niewiesz, Sempółki, 
Szarów, Wilczków. 
Komitet Wyborczy Prawo I Sprawie-
dliwość 

Ireneusz Andrzej Napieraj - głosy: 205 
(56.32%)
Okręg 11 Sołectwa: Chropy, Karnice, 
Klementów, Praga.
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Halina Tomczyk - głosy: 267 (51.05%) 
Okręg 12 Sołectwa: Borzewisko, Domi-
nikowice, Dzierzązna, Gibaszew, Leśnik, 
Lubiszewice, Niemysłów 
Komitet Wyborczy Prawo I Sprawie-
dliwość 
Andrzej Lodziński - głosy: 282 (70.15%) 
Okręg 13 Sołectwa: Balin, Ewelinów, 
Krępa, Ksawercin, Lipnica, Nowa 
Wieś 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Włodzimierz Janusz Jurkiewicz - głosy: 
181 (52.16%) 
Okręg 14 Sołectwa: Antonina, Bał-
drzychów, Lipki, Malenie, Podgórcze, 
Porczyny. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 
Paweł Gogulski - głosy: 255 (51.72%) 
Okręg 15 Sołectwa: Feliksów, Nowy 
Pudłów, Pudłówek, Stary Pudłów, Góra 
Bałdrzychowska-Kolonia, Rąkczyn, 
Zagórzyce. 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe
Paweł Krzysztof Plewiński - głosy: 245 
(49.80%) 

piotr sęczkowski wygrał

AwAnturA nA dziAłkAch
Upierała się, że liczniki zostały 
zmienione i dlatego trzeba zapłacić 
250 złotych. O mało nie zemdlałem 
– wspomina pan Stanisław. 

Działkowicz twierdzi, że według 
wskazań licznika – od kwietnia do 
października – zużycie wody było 
za niecałe 40 zł. Mężczyzna zapro-
testował przeciwko żądaniu 
zapłaty wyższej kwoty.

- To jest jakaś sa-
mowola pani prezes 
– uważa Stanisław 
Tyl. - Licznik, ow-
szem został zmie-
niony, ale wskaza-
nia były prawidło-
we. Nikt przy nim 
nic nie kombinował. 
Usłyszałem od pani 
prezes niecenzuralne sło-
wo, potraktowała mnie jak 
jakiegoś śmiecia. Poza tym miała 
też pretensje o furtkę na działkę. 
Stwierdziła, że została naruszona 
konstrukcja ogrodzenia i furtka ma 
zniknąć. A ja właśnie wchodzę od 
tej strony na działkę. Dlaczego mam 
likwidować to wejście?

Działkowicz powiedział nam, że 
jest po dwóch udarach. 

- 3 dni dochodziłem do siebie. 
Moja żona się przestraszyła, że 

znów wyląduję w szpi-
talu. Poszła do prezes 

wyjaśnić sprawę licznika. 
- To prawda – potwierdza pani 

Barbara. - Prezes wysłuchała moich 
wyjaśnień. 

Krystyna Gołek, prezes ROD 
„Czeremcha” w Poddębicach, ina-
czej przedstawia rozmowę z panem 
Stanisławem. 

- Nie użyłam obraźliwego słowa w 
stosunku do pana Stanisława Tyla. 
Owszem, zdenerwowałam się, bo 
stary licznik nie posiadał legalizacji. 
Gdy z każdą minutą robiło się coraz 

Stanisław Tyl twierdzi, że prezes ROD użyła wobec niego 
niecenzuralnego słowa na „k”. - Powiedziała do mnie ty 
kur..o. - słyszymy od działkowca 

Plac zabaw 
i siłownia 

Nadzieja powróciła 
– mówi pan Krzysztof

- Sąd w Poddębicach nie uznał 
winy organizatorów tego obo-
zu. Orzeczenie było takie, że 
do wypadku doszło z nieumyśl-
nych i niezawinionych błędów 
organizatorów. Nie mogliśmy 
się z tym zgodzić. Gdy to usły-
szeliśmy, to tak, jakby ktoś 
dał nam w twarz. Moja córka 
jest kaleką, tylko dlatego, że 
zabrakło przestrzegania pod-
stawowych norm związanych 
z bezpieczeństwem uczestni-
ków obozu. Ania powinna być 
podpięta do liny, a jeśli nie, to 
chociaż na ziemi powinny być 
rozłożone materace – mówi pan 
Krzysztof. - Cieszę się, że nasze 
odwołanie zostało przyjęte ze 
zrozumieniem. Nadzieja na 
sprawiedliwy wyrok wróciła. 

(ps)

Na zdjęciu Krzysztof Płoszyński z mecenas Anną Walkiewicz

bardziej nerwowo, powiedziałam 
do kolegi „kuźwa”, chodźmy stąd, 
bo nie wytrzymam. Wówczas 
pan Stanisław zaczął przeklinać. 
Obrzucił mnie wieloma inwekty-
wami. Ten działkowicz reaguje w 
bardzo emocjonalny sposób i nie 
da sobie nic wytłumaczyć. Jest 
konfliktowy, co mogą potwierdzić 
inni działkowicze. Jeśli chodzi o 
kwotę ryczałtu 250 zł a także kwe-
stię furtki zarząd ROD podejmie 
wkrótce decyzję – słyszymy od 
prezes ogródków. 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 307: Koszula kości otula.
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* Wraca mąż wieczorem z pracy i pyta 
żony: 
- Mamy może coś smacznego na 
kolację? 
Żona uśmiecha się do niego rozkosznie 
i pyta: 
- Mogę być ja? 
- Wiesz, że lekarz zabronił mi tłustego.

* * *
* Spotykają się dwie przyjaciółki. 
- Dlaczego jesteś taka zła? Myślałam, że dziś rano byliście z 
mężem na relaksującym wypadzie na ryby - mówi pierwsza. 
- Tak, ale wszystko poszło źle. Najpierw powiedział, że mówię 
tak głośno, że wystraszę ryby, później, że wybieram złą przy-
nętę, na koniec, że za szybko kręcę kołowrotkiem - odpowia-
da druga. - A najgorsze było to, że złowiłam największą rybę! 

* * * 
* W banku facet omawia z menedżerem warunki zacią-
gnięcia kredytu hipotecznego. Nagle pojawia się rabuś i 
krzyczy: 
- To jest rabunek! 
Na co klient: 
- Tak, wiem! Ale teściowa już mi tak dała popalić, że wolę 
kredyt. 

* * *
* Dzień dobry, sąsiedzie. Przez długi czas obserwowałem 
wasze dzieci i chcę coś zaproponować. Jestem reżyserem 
telewizyjnym i chciałbym sfilmować dzieci w reklamie. 
Jestem gotów dobrze płacić. 
- A jaka reklama? 
- Środków antykoncepcyjnych. 

* * *
* Rozmowa dwóch Polaków przed sklepem monopolo-
wym: 
– Wezmę dwie. 
– Weź jedną, tyle nie wypijemy… 
– Wezmę dwie, damy radę. 
– Nie damy, zobaczysz. 
– Damy radę. Biorę dwie… 
Wchodzi do sklepu: 
– Poproszę skrzynkę wódki i dwie lemoniady.

RaMeN Z KURCZaKIeM 
I WęDZONyM TOFU

Składniki:
8 szklanek bulionu warzyw-
nego (2 litry) 
50 dag skrzydełek z kurczaka 
15 dag makaronu undon  
15 dag wędzonego tofu 
1/3 szklanki grzybów moon 
5 grzybów shitake 
2 łyżki pasty miso 
2 łyżki sosu sojowego 
1 łyżeczka wodorostów 
wakame 

do podania świeża kolendra 
etapy przygotowania:
Skrzydełka umyj. Ugotuj je w 
bulionie warzywnym (ok . 30 
minut). Zmniejsz ogień i dodaj 
pastę miso, sos sojowy i wy-
mieszaj. Grzyby mun i shitake 
oraz wodorosty wakame zalej 
wrzątkiem i odstaw na 20 minut. 
Tofu pokrój w kostkę o boku 
0,5 cm. Do bulionu ze skrzydeł-
kami dodaj odcedzone grzyby 
i wodorosty wakame. Zagotuj. 
Zmniejsz ogień i gotuj 20 minut. 
Dodaj makaron. Doprowadź do 
wrzenia i gotuj 3 minuty. Skrzy-
dełka wyjmij z bulionu i obierz. 
Gorący ramen nałóż na talerze. 
Dodaj mięso. Każdą porcję po-
syp wędzonym tofu. Podawaj ze 
świeżą kolendrą. 

KNeDLe CHLeBOWe
Składniki:
1 bochenek czerstwego pszen-
nego chleba (50 dag) 
1 szklanka letniego mleka 

3 jajka  
1 duża cebula 
1 pęczek natki pietruszki 
szczypta gałki muszkatołowej 
sól  
świeżo mielony czarny pieprz 

etapy przygotowania:
Cebulę pokrój w kostkę. Natkę 
pietruszki posiekaj. Chleb porwij 
na drobne kawałki. Zalej letnim 
mlekiem. Odstaw na 10 minut. 
Dodaj natkę pietruszki, cebulę 
i jajka. Dopraw solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową. Zagnieć 

na jednolite ciasto. Odstaw na 
30 minut. Z ciasta formuj kulki 
wie lkości  jab łka .  W garnku 
zagotuj wodę. Knedle gotuj 
partiami przez 20 minut od mo-
mentu włożenia. Wyjmuj łyżką 
cedzakową i układaj na talerzu. 
Podawaj na gorąco z ulubionym 
sosem, np. pomidorowym lub 
grzybowym. 

OWSIaNe CIaSTeCZKa 
ORZeCHOWO-MIGDaŁOWe

Składniki:
1/2 szklanki migdałów 
1/2 szklanki orzechów wło-
skich 
1/2 szklanki płatków owsia-
nych górskich 
2 białka 
4 łyżki brązowego cukru 
1 łyżeczka cynamonu 
1 płaska łyżeczka proszku do 
pieczenia 

etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stop-

ni. Migdały i orzechy włoskie 
zmiel. Dodaj płatki owsiane, 
cukier, cynamon i proszek do 
pieczenia. Białka ubij na pianę 
i dodaj do suchych składników. 
Delikatnie wymieszaj. Blachę 
do pieczenia wyłóż papierem 
do pieczenia. Za pomocą łyżki 
formuj w miarę równie cia-
steczka. Wstaw do piekarnika 
i piecz 15-18 minut. Podawaj z 
kawą, herbatą lub ze szklanką 
mleka 
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To był wyjątkowy dzień w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy. Klasy I – III spotkały się na holu w 
niecodziennej scenerii. W towarzystwie maskotek - słodziaków dzieci wysłuchały fragmentu książki „Co się 
stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Bibliotekarka Honorata Paszkiewicz z 
ekspresją i piękną intonacją czytała o przygodach lisa Lucka, zajęczycy Zuzi, sowy Zosi, bobra Borysa, jeża 
Jerzyka i rysia Rysia. Zasłuchali się wszyscy. Sympatyczne Słodziaki wciągnęły później uczniów do wesołej 
zabawy. Na tym się nie skończyło. Każda klasa bawiła się również w swojej sali. Było wspólne oglądanie 
bajki, śpiewy i tańce przy piosenkach Słodziaków. 

info i fot. SP4 w Łęczycy

Dzień głośnego czytania ze słodziakami
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Mieszkańcy parafii wraz z pro-
boszczem ks. Piotrem Bratkiem 
i zaproszonymi kapłanami prze-
żywali niezwykle podniosłą uro-
czystość religijną. W ramach 
Misji Miłosierdzia Bożego parafię 
nawiedził obraz Jezusa Miłosier-
nego, który został z należną czcią 
i szacunkiem powitany przez 
obecnych parafian. Z udziałem 
strażaków OSP Modlna i OSP 
Czerchów, a także orkiestry dę-
tej z Solcy Wielkiej obraz został 
wprowadzony do miejscowej 
świątyni, gdzie pod kierunkiem 
duchownych wszyscy wierni 
uczestniczyli w hołdzie „Jezusowi 
Miłosiernemu”. 

Jacek Socha zde-
klasował swojego 

konkurenta w walce o fotel 
burmistrza. Na obecnego wło-
darza miasta zagłosowało 5403 
mieszkańców, co stanowi 73,74 
proc. adam Rembak uzyskał 
wynik 1924 głosów (26,26 
proc.). 

- Pragnę podziękować tym 
wszystkim, którzy mi zaufali i 
oddali na mnie głos. Obiecuję, że 
nie będzie to głos stracony. Nadal 
moim głównym celem jest rozwój 
naszego miasta. Będę pozyski-
wał środki z Unii na potrzebne 
inwestycje. Mogę zapewnić, że 
publiczna komunikacja z Łodzią 
będzie zachowana. Nie składamy 
broni w walce o przywrócenie 
tramwajowej linii 46, jednak ta 
inwestycja nie może być kosztem 
innych ważnych dla Ozorkowa 
– mówi burmistrz Jacek Socha. 

Włodarz odniósł się do wybo-
rów. 

- Nie była to kampania do końca 
prowadzona fair przez moich opo-
nentów. Szczególnie w końcówce, 
gdy na terenie miasta przywie-
szane były różne nieprawdziwe 
informacje szkalujące mnie i moich 
współpracowników. Są w Ozorko-

Tomasz Komorowski, wójt gminy Ozorków, pewnie wygrał ze swoją 
konkurentką Mirosławą Maciak. Na wójta zagłosowało 2148 miesz-
kańców (64,04 proc.), kontrkandydatka uzyskała 1206 głosów (35,96 
proc.).
Jedyny kandydat w Parzęczewie, czyli wójt Ryszard Nowakowski 
uzyskał wysoki wynik 1858 głosów (79,23 proc.).

Kamil Witczak, radny 
z ramienia PiS, zarzu-

ca Kamilowi Zdziarskiemu, rad-
nemu z KWW Obywatelski Ruch 
Samorządowy, wprowadzanie 
cenzury w transmisjach interne-
towych sesji miejskich. 

Przed wyborami sesje miej-
skie były nagrywane a następnie 
umieszczane w sieci przez niektó-
rych radnych opozycyjnych. W 
nagraniu upublicznionym przez 
radnego Zdziarskiego pojawił się 
wątek związany z problemem na 
Kościelnej 4. Chodziło o zdewasto-
wany przed wejściem do kamienicy 
chodnik i inne niezbędne remonty. 

- M.in. w tym temacie wypowia-
dałem się na sesji. Mówiłem, że 
ja razem z 

WYbOrY W GMINACH

W gminach Ozorków i Parzęczew bez zmian na fotelach wójtów

Obraz Jezusa w Modlnej 

Cyrk w Leśmierzu 
Po trzech 
latach przerwy 
cyrk „Wisła” z 
Legionowa znów 
zawitał do gminy 
Ozorków. Cyrkowy 
namiot stanął na 
boisku piłkarskim 
w Leśmierzu. 
Widowisko 
przyciągnęło całe 
rodziny.

ogromne poparcie dla burmistrza 

wie środowiska, które na dźwięk mo-
jego nazwiska dostają gęsiej skórki. 
Szkoda, że opozycja nie docenia tego, 
co udało nam się dokonać i wszelkimi 
metodami stara się zdyskredytować 
obecną władzę. Cieszę się, że miesz-
kańcy nie dają temu wiary.

Nowa rada miasta składać się 
będzie z 7 radnych z PiS, 6 radnych 
reprezentuje KWW Obywatelski 
Ruch Samorządowy, 1 radny z 
SLD i 1 z KWW Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska.

(stop)

ZAISKrZYŁO MIĘDZY rADNYMI 

burmistrzem Sochą zareagowali-
śmy na sygnały od lokatorów tego 

budynku. Pojechaliśmy 
na Kościelną, rozmawia-
liśmy z mieszkańcami. 
Akurat moja wypowiedź 
została wykasowana. Na 
filmie z sesji udostęp-
nionym przez radnego 
Zdziarskiego nie ma 
nic o mojej i burmistrza 
interwencji – mówi Ka-
mil Witczak. - W dalszej 
części obrad również 
wypowiadałem się w 
ważnych kwestiach. I 
moje wypowiedzi zo-
stały usunięte.

Radny Witczak za-
dzwonił niedawno do 
radnego Zdziarskiego. 
Próbował wyjaśnić, 
dlaczego w filmach z 
miejskiej sesji wpro-
wadzana jest cenzura. 

- Usłyszałem, że 
akurat podczas mo-
ich wypowiedzi wy-
mieniana była bateria 
w kamerze. Muszę 
przyznać, że takie 

tłumaczenie mnie nie przekonuje. 
Nie wiem jeszcze co zrobię z tą 
sprawą. Wydaje mi się, że radny 
Zdziarski powinien mieć odwagę 
i po prostu przeprosić. Bo takich 
rzeczy się nie robi.

Nasz dziennikarz również za-
dzwonił do radnego Zdziarskiego. 

- Nie będę się w tej sprawie wy-
powiadał – usłyszeliśmy od radnego 
Zdziarskiego, który szybko odłożył 
słuchawkę. 

Trzeba przyznać, że transmi-
sje z miejskich sesji to ostatnio 
gorący temat. Miasto miało nie 
lada trudność, aby przygotować 
nagranie z obrad samorządowców. 
Wszystko przez RODO i pytanie, 
co można transmitować a co nie. 
W końcu nie było transmisji na 
żywo z obawy, że przybyli na sesje 
mieszkańcy (z Kościelnej 4) mogli-
by mieć pretensje o upublicznienie 
ich wizerunku i wypowiedzi. 
Ostatecznie zapadła decyzja, że 
sesja zostanie nagrana a następnie 
odtworzona na stronie BIP urzędu 
miasta. Jak usłyszeliśmy, kolejne 
sesje mają już być odtwarzane na 
żywo. 

(stop) 

Wejście do 
kamienicy przy 
Kościelnej 4  zostało 
wyremontowane

„Otrzymanie tak wielkiego, 

dotąd niespotykanego poparcia,

jest dla mnie wielkim 
wyróżnieniem.

To przede wszystkim olbrzymie

zobowiązanie 
i odpowiedzialność”

Dominik Gabrysiak
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Nowelizacja usta-
w y ś mie c iowe j 

wzbudza emocje, ponieważ 
od 1 stycznia 2019 r. przewi-
dziana jest bardzo drastycz-
na zmiana prowadzenia se-
lektywnej zbiórki odpadów.

– To nas najbardziej niepo-
koi – przyznaje Piotr Piętka, 
prezes spółdzielni mieszka-
niowej. - Liczymy na rozsą-
dek lokatorów, bo przecież 
nie chodzi o to, aby sąsiedzi 
patrzyli sobie teraz na ręce 
i lustrowali, kto i do jakich 
pojem ników wyrzuca n ie -
czystości. 

Co w praktyce oznaczają 
zmiany?Jeśli sąsiad wrzuci do 
śmieci zmieszanych plastiko-
we butelki lub do kontenera 
na papier metalową puszkę, 
to wszyscy mieszkańcy danej 
nieruchomości (nawet kilku 
bloków) zapłacą za ten miesiąc 
cztery razy wyższą opłatę.

– To typowa odpowiedzial-
ność zbiorowa. Nawet, gdy-
byśmy przy każdym śmiet-
niku zainstalowali kamery 
i ustawili policjanta, to i tak 

Kierowcy a także piesi 
narzekają, że po każ-

dorazowych opadach deszczu rondo 
przy Zgierskiej jest zalewane. Kie-
rowcy wjeżdżają w duże rozlewiska, 
piesi mają problemy z ominięciem 
kałuż tworzących się akurat na 
przejściach. 

Krótko po oddaniu ronda do 
użytku, były już problemy z za-
legającą deszczówką. Inwestor 
zdecydował o dodatkowych krat-
kach ściekowych. Na początku ub. 
tygodnia opady ponownie dały się 
we znaki na rondzie. 

- Woda gromadzi się przede wszyst-
kim od strony Zgierskiej i Średniej 
– mówi pan Marek. - Te ulice mają 
spadek i cała deszczówka spływa w 
kierunku ronda. Widać, że studzienki 
odbierają wodę, więc dlaczego jest jej 
aż tak dużo na rondzie? Uważam, że 
miejsca w których zalega woda zostały 
źle wyprofilowane.

Oprócz kierowców, narzekają też 
piesi. 

- Ogromne kałuże są na przejściach. 
Trudno jest z nich korzystać – słyszymy. 

Na początku ub. tygodnia obfite 
opady deszczu dały się we znaki na 
rondzie. Zauważyliśmy, że zalegające 
na kratkach ściekowych liście częścio-
wo utrudniały odpływ wody. Czy był 
to główny powód zalewania ronda?  

„Potwierdzamy zgłoszony przez 
mieszkańców problem odpływu wód 
deszczowych z rejonu ronda 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. Utrud-
nienia te wynikają z niedrożności 
wpustów deszczowych, spowodowa-
nej przez nanoszone w czasie obfitych 
opadów liście.

W związku z powyższym zwiększo-
no częstotliwość kontroli i czyszczenia 
kratek wpustowych. Jeżeli działania te 
nie będą wystarczające, w porozumie-
niu z wykonawcą przebudowy drogi, 
podjęte zostaną dalsze czynności zmie-
rzające do zmniejszenia uciążliwości 
dla użytkowników drogi” - czytamy 
w komentarzu magistratu.

(stop)

ZAlEWANE rONDO 

by sąsiad dobrze segregował...

Najprawdopodobniej ceny za odbiór śmieci drastycznie wzrosną w 
nowym roku 

zawsze znajdzie się osoba, która 
zlekceważy segregację – dodaje 
P. Piętka. 

W Ozorkowie za odbiór śmie-
ci segregowanych trzeba zapła-
cić 10 zł, dwa razy tyle kosztują 
śmieci niesegregowane. Zda-
niem fachowców wzrost cen za 
nieczystości jest nieunikniony.

Grzegorz Stasia k ,  prezes 

OPK, uważa, że można na pod-
stawie minionych lat przewi-
dzieć wzrosty kosztów obsługi 
systemu gospodarowania od-
padami.

- Na przełomie lat 2013 – 2018 
wzrost kosztów zagospoda-
rowania wzrósł o 52%. Można 
na tej podstawie przewidywać 
wzrosty w najbliższych latach. 
Warto podkreślić, że determi-
nujący wpływ na koszt zago-
spodarowania będą miały w 
najbliższych latach stawki opłat 
za korzystanie ze środowiska 
wynikające z  rozporządzenia 
Rady Ministrów  z dnia 22.12. 
2017 roku , które wprowadziło 
następujące stawki opłat; na rok 
2018 opłatę w wysokości 140 zł 
za tonę umieszczenia odpadu 
na składowisku, w roku 2019 
kwotę 170 zł za tonę, na 2020 i 
kolejne lata opłatę w wysokości 
270 zł za tonę. W latach 2015-
2017 opłata wynosiła 120,76 zł 
za tonę odpadu – tłumaczy szef 
przedsiębiorstwa komunalnego.

Władze OPK podkreślają, że 
są to tzw. czynniki kosztotwór-
cze niezależne od spółki.

Lokatorzy obawiają się zmian w tzw. ustawie śmieciowej

Jaka jest ocena urzędu 
miasta znowelizowanej 
ustawy śmieciowej? Czy 
można się spodziewać 
restrykcyjnego podejścia 

do nowych przepisów?
- Wierzę w mądrość miesz-

kańców – słyszymy od Mariu-
sza Ostrowskiego, sekretarza 
miasta. - Rozsądna polityka w 
zakresie gospodarki odpadami 
jest w interesie nas wszystkich. 

Warto dodać, że od nowego 
roku pojawi się nowa kategoria 
śmieci, tzw. odpady kuchenne. 
W mieście ustawione zostaną 
nowe pojemniki BIO na te 
śmieci a mieszkańcy będą zobli-
gowani do segregacji odpadów. 

Miasto kilka dni temu ogło-
siło przetarg na odbieranie 
i zagospodarowanie stałych 
odpadów komunalnych. 

(stop)
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INFORMaCJa  
o podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości  
przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.121, poz.650, poz.1000, poz.1089, 
poz.1496, poz.1693, poz.1669, poz.1716), sporządzono i podano 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej 
w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.245 prze-
znaczonej do wydzierżawienia na okres kolejnego 1 roku w 
drodze bezprzetargowej. Wykaz wywieszony został na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także 
na stronach internetowych urzędu w dniach od 23.10.2018 r. 
do 13.11.2018 r. 

W k wiac iarniach 
wzmożona liczba klien-

tów przed zbliżającym się uroczysto-
ściami Wszystkich Świętych. Przed 
cmentarzem na Zgierskiej można 
wybierać w bogatym asortymencie 
kwiatów i zniczy. W tym roku – jak 
podkreślają sprzedawcy – jest po-
wrót do prostoty. 

Pamięć o zmarłych z całą pewnością 
nie gaśnie. Nekropolie znów zapełnią 
się mieszkańcami, którzy będą wspo-
minać swoich bliskich. Ważna jest 
modlitwa, jednak trzeba też pamiętać 
o przystrojeniu grobów. Niezależnie 
od oczekiwań i grubości portfela pro-
blemów przy zakupie nie powinno być. 

- W zdecydowanej większości klienci 
stawiają na jasne kolory, przede wszyst-
kim écru i to zarówno, jeśli chodzi o 
kwiaty, jak i znicze – mówi Julita Bida 
z kwiaciarni przy Zgierskiej. - Oczywi-
ście typowym kwiatem na Wszystkich 
Świętych jest chryzantema, choć teraz 
robię bardzo dużo wiązanek z jasnymi 
różami. Wiadomo, że róża jest królową 
kwiatów i nigdy się nie znudzi. Do łask 
wróciły goździki, myślę, że z uwagi na 
odporność tych kwiatów na trudne 
warunki atmosferyczne. 

Jak usłyszeliśmy, pogoda ma również 
niebagatelne znaczenie na nasz wybór 

O ogromnym szczę-
ściu może mówić Dominik Gabrysiak, radny po-wiatowy, który pod Zgierzem miał groźny wypadek. W auto samorządowca uderzył na łuku drogi samochód jadący z na-przeciwka, którym kierował mężczyzna pod wpływem alko-holu i narkotyków. 

- Jechałem z kolegą mniej więcej prędkością ok. 50 km/h. I to nas uratowało. Policjanci stwierdzili, że gdyby prędkość była większa, to mogło dojść do tragedii. Spraw-ca nie zapanował nad samocho-dem, który zjechał ze swojego pasa i uderzył w przód mojego auta. Wystrzeliły poduszki po-wietrzne. Skończyło się na strachu i stłuczonym kolanie – słyszymy od radnego. 
D. Gabrysiak nie zapomni wi-doku pijanego kierowcy, który wysiadł z samochodu, po czym 

Wypadek z udziałem radnego 

za moment dosłownie runął na ziemię. 
- Nie mógł się utrzymać na no-gach. Okazało się, że miał prawie 2,5 promila alkoholu w organi-zmie. Usłyszałem, jak policjanci zadali mu pytanie, czy jeszcze coś brał. Sprawca wypadku od-powiedział funkcjonariuszom, że brał dopalacze. Do tej pory jestem zszokowany. Najgorsze jest to, że tacy kierowcy siadają za kółkiem. To potencjalni mordercy. 

(stop)

Auto radnego nadaje się do kasacji

rADOŚć lOKAtOróW
Mieszkańcy bloku przy 
ul. Nowy Rynek 11 nie 

kryją radości z powodu rozpoczęcia 
przez spółdzielnię mieszkaniową 
remontu podwórka. Przed blokiem 
teren był nierówny, często dochodzi-
ło do nerwowych sytuacji. Wkrótce 
lokatorzy będą mogli spacerować po 
wybrukowanym podwórku. 

(stop)

tradycja i skromność 
związany z zakupami na 1 listopa-
da. Zapowiedź w miarę ciepłych i 
słonecznych dni, to większe 
prawdopodobieństwo, że 
na grobach znajdą się 
żywe kwiaty. Z kolei 
chłodna aura spra-
wia, że klienci gustują 
raczej w sztucznym 
asortymencie. 

- W naszej kwia-
ciarni sprzedaje 
się więcej sztucznych 
wiązanek i kwiatów – słyszy-
my od Agnieszki Łuczak. - Jeśli chodzi 
o znicze, to raczej te tradycyjne. Choć 
jest także spore grono amatorów zniczy 
elektrycznych w których żaróweczka 
może świecić bez przerwy nawet ponad 
miesiąc. 

Pomimo nowości, ozorkowianie 
stawiają w tym roku na prostotę. W 
kwiaciarniach podkreślają, że czas 
szalonych kolorów kwiatów, czy też 
pstrokatych zniczy już minął.

- Myślę, że tzw. listopadowa moda na 
oryginalne lampki czy też określony typ 
wiązanek to często sztucznie nakręcana 
koniunktura – uważa Marek Jatczak, 
z kolejnej kwiaciarni przed cmenta-
rzem w Ozorkowie. - Komuś zależy, 
aby na przykład sprzedać nadwyżkę 
zniczy z brokatem lub też kwiatów o 
nietypowym kolorze. Mogę jedynie 
potwierdzić, że w tym roku szaleństw 
nie ma. I dobrze. Tradycja i skromność 
dobrze współgrają 1 listopada. 

Ceny nie powinny się różnić od 
ubiegłorocznych. Średniej wielkości 
chryzantemy, których w doniczce jest 
od 9 do 12, kosztują 18 – 20 zł. Tańsze o 
kilka złotych są drobne chryzantemy, 
bardziej rozłożyste. Najtańsze sztucz-
ne wiązanki, w kwiaciarniach przed 
cmentarzem na Zgierskiej, kosztują 
od 25 zł. Wiązanki z kwiatów żywych 
są droższe. Kupowane są też kwiaty 
cięte. Goździk kosztuje średnio 2,50 zł, 

Zdaniem sprzedawców, to pogoda 
w głównej mierze decyduje czy 
klienci kwiaty na groby kupują 
sztuczne czy też żywe 

Chryzantemy to klasyka 1 listopada 

róża 4 – 8 zł, chryzantema 6 – 10 zł. W 
kwiaciarniach przy cmentarzu jest też 
szeroka paleta zniczy. Te najtańsze i 
najmniejsze można już kupić za kilka 
złotych, są również droższe za ponad 
50 a nawet za ok. 100 zł z kolorowego 
szkła. Za mały znicz elektryczny zapła-
cimy 4 – 5 zł. 

(stop)
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Kaktus nie wydaje się rośliną, któ-
ra działałaby na wygląd dobro-
czynnie, jednak pod jego kolcami 
kryje się niemało kosmetycznych 
właściwości. Dlatego też znajduje 
on zastosowanie w różnego ro-
dzaju preparatach coraz częściej. 

Kakatus w kosmetyce: 
właściwości

K a k t u s  m oż e 
p r z e t r wać  n a 
pustyni dzięki 
zdolności dłu-
g iego prze -
chowywania 
wody. Rośliny 
te  posiada-
ją spec jalną 
tkankę – mię-
kisz wodny – 
którą wypełniają 
zbiorniki soku ko-
mórkowego. Kaktusy 
gromadzą wodę w 
łodydze, a produ-
cenci kosmetyków z 
tego dobrodziejstwa 
korzystają.

To właśnie zawarta w kaktusach 
woda jest najczęściej wykorzy-
stywana przy tworzeniu różnych 
preparatów – najpopularniejszy 
jest olejek z opuncji – opuncja to 
jeden z rodzajów kaktusa. Niektó-
re kosmetyki z kaktusa zawierają 

Wcierki do włosów
Co zrobić, żeby włosy szybciej rosły? 
Najpopularniejszym sposobem na 
przyspieszenie porostu włosów są 
wcierki, czyli wszelkie ziołowe płyny, 
które wcieramy w skórę głowy. Mogą 
być nimi oleje ziołowe, serum i toniki. 
Sposób aplikacji zależy od rodzaju 
włosów. Niestety wadą większości 
tych specyfików jest nieprzyjemny 
zapach. Wcierki kosztują od 15 do 50 
zł i można je nabyć w zielarniach, nie-
których drogeriach i kosmetycznych 
sklepach internetowych. 

Suplementy na porost włosów
Kolejny sposób na to, by włosy szyb-
ciej rosły, czyli suplementy dostępne 
w drogeriach i aptekach często spoty-
kają się z krytyką, głównie ze względu 
na swoją wysoką cenę. Większość 
osób widzi efekty ich działania, jednak 
kończą się one razem z zaprzestaniem 

przyjmowania tabletek. Rzeczywiście 
uzupełniają witaminy i mikroelementy 
brakujące w diecie, dlatego mogą 
być ratunkiem dla tych, którzy nie 
mają czasu lub ochoty zdrowo się 
odżywiać. Jeżeli dana marka ma w 
swojej ofercie również szampony 
lub ampułki, warto je 
stosować, aby działać 
na włosy od wewnątrz 
i od zewnątrz.

Napój z drożdży na 
porost włosów
Metoda polecana 
głównie przez fanów 
medycyny naturalnej. 
Sprawdza się u wielu 
osób, a oprócz wło-
sów wzmacnia też 
paznokcie i łagodzi 
trądzik.
Sposób przygoto-

wania: Półtorej kostki drożdży spo-
żywczych należy rozdrobnić i włożyć 
do kubka. Następnie kubek zalać 
wrzątkiem lub gotującym się mlekiem. 
Mieszać całość aż do rozpuszczenia i 
wypić, kiedy ostygnie. Napój trzeba 
pić codziennie lub min. co drugi dzień. 

Proso, z której powstaje kasza jagla-
na, przez setki lat stanowiło podsta-
wę diety nie tylko Słowian. 

Dopiero ziemniak zepchnął na 
dalszy plan „królową kasz”. Dlaczego 
należy jej się to miano? To jeden z 
nielicznych produktów zbożowych 
o właściwościach zasadotwórczych. 
Ta cecha jest bardzo korzystna dla 
organizmu, ponieważ przeciętna 
dieta obfituje w kwasotwórcze pro-
dukty takie jak mięso, nabiał czy 
cukier. Kasza jaglana bogata jest w 
beta-karoten, witaminy z grupy B, 
żelazo, wapń, fosfor, potas i lecytynę. 
Zawiera sporo krzemu, który jest 
niezbędny dla zdrowej skóry, wło-
sów i paznokci, a także zapobiega 
zmianom miażdżycowym. Dostarcza 

białka i węglowodanów złożonych. 
Warto wiedzieć, że kasza jaglana nie 
zawiera glutenu. Jest optymalnym po-
żywieniem podczas infekcji – jest lekko 
strawna, dostarcza wielu składników 
odżywczych, a do tego usuwa nadmiar 
śluzu z górnych dróg oddechowych. 
Jak jeść kaszę jaglaną? Niektórzy narze-
kają na mdły posmak kaszy, ale brak 
zdecydowanego smaku może być za-
letą. Dzięki temu jest ona uniwersalna 
– sprawdza się i na słodko, i w daniach 
wytrawnych. Z jabłkiem, cynamonem 
i orzechami tworzy pyszne śniadanie, z 
pesto i warzywami – pożywną sałatkę. 
Jest dobrą bazą do kotletów warzyw-
nych i zagęszczaczem zup. Zblendo-
wana z owocami, np. bananem, i kakao 
stanowi pyszny budyń.

Natka pietruszki zwykle pełni rolę 
ozdoby potraw, ale jej właściwości 
sprawiają, że zdecydowanie za-
sługuje na więcej! Już jedna łyżka 
natki zaspokoi dzienne zapotrze-
bowanie na witaminę C. Nie tylko 
wzmacnia ona odporność, ale też 
wspomaga wchłanianie żelaza, w 
które natka również obfituje (5 
mg/100g). To sprawia, że natka 
jest niezbędnym składnikiem diety 
osób borykających się z anemią. 
Zawiera też sporo beta-karotenu, 
witaminy z grupy B i K, wap-
nia, magnezu, kwasu foliowego, 
błonnika (40 g/100 g). Dzięki fla-
wonoidom i chlorofilowi ma silne 
działanie antyoksydacyjne.

Jak jeść natkę pietruszki? 

Włącz do diety nieco więcej natki 
niż kilka listków do ziemniaków 

NAtKA pIEtrUSZKI

czy zupy. Zmiksowana z oliwą, 
płatkami migdałów, solą i czosn-
kiem utworzy pyszne pesto, które 
można jeść z makaronem lub na 
kanapkach. Zdrowy koktajl uzy-
skasz, blendując pół pęczka natki 
z bananem, pomarańczą i odrobiną 
wody.

KASZA 
JAGlANA

Domowe sposoby na porost włosów

Co robi kaktus w kosmetykach?
też jego miąższ, a nawet fragmenty 
łodygi.

Nawilżające właściwości kak-
tusa wykorzystuje się nie tylko 
w kosmetykach do skóry, ale i do 
włosów – dzięki nim są bardziej 
lśniące i elastyczne, a więc i łatwiej 
się rozczesują. Preparaty do wło-

sów z kaktusem (szampony, 
olejki, odżywki) mają 

też oczyszczać skórę 
głowy.

Ka kt us  n ie 
tylko nawil-
ża skórę, ale 
sprawia, że 
jest bardziej 
elast yczna 
– wszystko 
dzięki zawar-

tości witami-
ny E i witami-

ny K oraz kwa-
sów tłuszczowych 

(m. in. nienasycony 
kwas tłuszczowy 
linolowy omega-6, 
którego ludzki orga-
nizm samodzielnie 

nie produkuje).
Co więcej, wspomniana wita-

mina E, a także bioflawonoidy są 
antyoksydantami, neutralizujący-
mi działanie wolnych rodników. 
Wolne rodniki powodują osłabienie 
włókien elastynowych i kolage-
nowych, które odpowiadają m .in. 

za elastyczność skóry. Dzięki temu 
kosmetyki z kaktusa mogą wspo-
móc spowolnić proces starzenia się 
skóry, powstawanie zmarszczek. 
Witamina E ma również właści-
wości regenerujące, dzięki czemu 
preparaty z kaktusem mogą przy-
spieszyć gojenie się ran i łagodzić 
podrażnienia.

Kaktus bywa składnikiem 
wielu rodzajów 

kosmetyków

Najlepiej codziennie. Regularne 
spożywanie czosnku wzmacnia 
system odpornościowy, a tym 
samym przyśpiesza proces usu-
wania chorobotwórczych drob-
noustrojów z organizmu. Jednak 
ile ząbków czosnku można jeść 
dziennie, by się wyleczyć? Jaki 
rodzaj czosnku jest najlepszy na 
grypę i przeziębienie? 

2-3 ząbki surowego czosnku 
dziennie wystarczą, aby wspomóc 
organizm w walce z infekcją. Aby 
najlepiej wykorzystać zdrowotne 
walory czosnku, który ma po-
dobne właściwości do penicyliny, 
należy go zgnieść 10 minut przed 
zjedzeniem. Podczas zgniatania 
otwierają się bowiem błony ko-
mórkowe, które uwalniają allinazę 
- enzym, pod wpływem którego 

powstają związki wykazujące 
działanie antybiotykowe. Spośród 

nich najbardziej aktywnymi są 
allicyna i tiosulfinat. To właśnie 
te substancję osłabiają wirusy 
odpowiedzialne za przeziębie-
nie, czyli m.in. rinowirusy i 
koronawirusy, a także wirusy 
grypy. Podczas zgniatania czo-
snku dochodzi do uwolnienia 
jeszcze innej substancji czyn-
nej - ajoenu, który wspiera 
limfocyty w walce z wirusami 
wywołującymi infekcję. 

Jaki rodzaj czosnku jest 
skutecznie zwalczy grypę 

i przeziębienie?

Najlepiej sięgnąć po czosnek, 
który w Polsce występuje w 
stanie dzikim, czyli po czosnek 
niedźwiedzi, zielony, wężowy, 
syberyjski. Podejrzewa się, że 
mniej skuteczny może być czo-
snek importowany, np. z Chin.

Syrop z czosnku na 
przeziębienie - PRZePIS

Współczesna fitoterapia poleca 
stosowanie syropu z czosnku 
nie tylko dorosłym, lecz także 
dzieciom. Podobno ten naturalny 
antybiotyk jest skuteczniejszy niż 
powszechnie stosowany w prze-
ziębieniach syrop z cebuli.
Jak zrobić syrop z czosnku? 
Zmiażdż kilka ząbków czosnku 
i wymieszaj je z sokiem wyci-
śniętym z dwóch cytryn. Do tak 
powstałej masy dolej pół szklanki 
przegotowanej, chłodnej wody. 
Następnie przecedź przez sitko. 
Gotowy syrop z czosnku podawaj 
dziecku do picia trzy razy dziennie 
po jednej łyżeczce.

To ci się przyda  
Aby zneutralizować nieprzyjemny 
zapach czosnku, można go prze-
gryzać zieloną natką pietruszki, 
świeżą miętą, selerem, tymian-
kiem lub spożywać z lampką 
czerwonego wina.

Tego nie rób 
Czosnek po poddaniu obróbce 
termicznej traci swoje właściwo-
ści bakteriobójcze (zachowuje 
jedynie działanie przeciwgrzy-
bicze), w związku z tym unikaj 
jego gotowania. Nie poleca się 
smażenia czosnku, ponieważ 
również wtedy traci najwięcej 
swoich właściwości leczniczych.

Jak jeść czosnek, by wyleczyć grypę i przeziębienie?



14 29 PAŹDZIERNIKA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ofeRty pRacy

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67,  
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

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

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

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

Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne, 
punktualność, planowanie czasu 
pracy, język angielski lub niemiecki 
na poziomie podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

Lakiernik (pomocnik lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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
Praca w Łęczycy

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
dyplom pielęgniarski, aktualne 
prawo wykonywania zawodu
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy

Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01

Pracownik sortowni
Chęć do pracy
InWork Sp. z o.o.
Praca: 
ul. Wodna 38a, 
95-010 Stryków,  
tel.: 690-864-100

Murarz
Umiejętność murowania, 
znajomość izometrii i 
umiejętność czytania planów
DAR- BUB

Krzysztof Oleski
Ul. Słowackiego 30a
99-100 Łęczyca
Tel: 519-056-415

Pracownik transportu 
wewnętrznego
Umiejętność prowadzenia 
dokumentacji magazynowej, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
suwnice, koparko - ładowarki
Borga sp. zo.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl
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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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

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

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

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

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

Sprzedam opony zimowe Dębica 
155/70R13 mało używane. Tel.: 
503-826-051

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 mkw, parter w Ozor-
kowie. 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 spawarkę, imadło, śru-
townik, maszynę do szycia, dwa 
silniki 5,5 i 7,5. Tel.: 667-713-348

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
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drodzy Ozorkowianie!

Pragnę serdecznie podziękować Wam 
za zaufanie. 

Szczególne podziękowania kieruję do tych 
mieszkańców, którzy po raz kolejny oddali na 
mnie swoje głosy. Daliście Państwo dowód, 
że moja dotychczasowa praca przyniosła 
naszemu miastu wymierne efekty. 
Dołożę wszelkich starań, aby Ozorków 
rozwijał się jeszcze lepiej. 
Odniesiony sukces to niewątpliwie zaszczyt, 
ale przede wszystkim ponowne powołanie 
do służby na rzecz społeczności. 
Przede mną jeszcze wiele pracy. Nie zawiodę!

Jacek Socha
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesoło

Najdłuższy maraton szachowy Wódka z tulipanów Wystarczy kilka kwiatów

O tym, że szachy naprawdę wciągają przekonali się dwaj 
wybitni Polscy szachiści – Jacek Gajewski i Wojciech Waru-
ga, którzy oficjalnie pobili rekord Guinnessa na najdłuższy 
maraton szachowy. Bicie rekordu Guinnessa na najdłuższy 
maraton szachowy było ściśle związane z odbywającymi 
się akurat w Katowicach Europejskimi Mistrzostwami w 
Szachach Błyskawicznych i Szybkich. Aby rekord Guin-
nessa mógł zostać oficjalnie zatwierdzony przez sędziów 
z Londynu, najdłuższy maraton gry w szachy musiał trwać 
ponad 48 godzin, ponieważ tyle wynosił dotychczasowy 
rekord ustanowiony w Holandii przez Boba Jansena i 
Nielsa Ondersteijna. Polacy grali dokładnie 50 godzin, 1 
minuta i 7 sekund.

Dutch Tulip Vodka (holenderska wódka z cebulek tu-
lipanów) to pomysł 34-letniego Jorisa Putmana, który 
najpierw był aktorem, a 4 lata temu postanowił coś 
wynaleźć. Początkowo nie wiedział, co to by miało być, 
ale na pewno miało się wiązać z holenderskim symbolem 
narodowym - tulipanem. Po kilku latach prac, ekspery-
mentów i wielu próbach przekonania innych, że wódka 
z tulipanów to naprawdę dobra rzecz, Dutch Tulip Vodka 
podbija europejskie restauracje z gwiazdkami Michelina. 
Wbrew pozorom uzyskanie 40-procentowej wódki z ce-
bulek tulipanów i wody nie jest wcale łatwe. Doskonalenie 
procesu produkcyjnego trwało aż 2 lata (czas mógł się 
wydłużyć, bo Putman ukrywał się z tym przed rodziną i 
przyjaciółmi). Sprzedaż wódki z tulipanów wystartowała 
przed rokiem. Niedawno zaczęła też “podbój” Polski. 
Jakiś czas temu holenderski ambasador Ron van Dartel 
podarował ją polskiemu ministrowi rolnictwa. Rośliny doniczkowe, np. bluszcz czy skrzydłokwiat, zna-

cząco poprawiają jakość powietrza w domach czy biurach. 
Naukowcy z Uniwersytetu w Reading oraz Królewskiego 
Towarzystwa Ogrodniczego sprawdzali, czy rośliny donicz-
kowe mogą poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach 
na 2 sposoby: usuwając dwutlenek węgla i zwiększając 
względną wilgotność powietrza. Badanie wykazało, że 
szczególnie dobre dla RH są właśnie wspomniane bluszcze 
i skrzydłokwiaty. - Rośliny domowe mogą być prostym i 
przystępnym sposobem redukowania suchości powietrza 
w pomieszczeniach i usuwania symptomów suchości skóry. 
Zapewniają one przy tym wiele innych prozdrowotnych 
korzyści - wyjaśniają naukowcy. 

Jedziemy dzieciaczki

Pokój do wynajęcia

Dynie są w modzie

Drogowcy fachowcy

Lek na ból głowy

Testuje nawigacje


