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Burmistrz 
Łęczycy liczy 
na głosy 
mieszkańców

Kto na burmistrza, 
kto na radnego?

Już dawno oswoili śmierć... W TUMIE KONFLIKTZbigniew Wojtera - jedyny 
kandydat na wójta

BYŁAM MOLESTOWANA!Służby tropiły 
pod Ozorkowem

... oskarża policjantka

Joanna Andrzejczak, 
która pracuje w łęczyckiej 
policji, pojechała niedawno 
na przegląd techniczny 
swojego auta. Twierdzi, że 
diagnosta dotykał jej uda, 
łapał za kolano. O sprawie 
powiadomiła starostwo 
powiatowe. Do zajścia 
doszło na terenie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1.
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Kolejnym partnerem w rozbu-
dowie sieci gazociągowej może 
być gmina Kłodawa. Pierwotny 
plan zakładał wykonanie nitki 
Daszyna – Witonia - Garbalin, 
jednak atrakcyjność inwestycji 
i mnogość korzyści płynących z 
wykorzystania gazu jako źródła 
energii przyciąga znacznie więcej 
chętnych. 

Władze gminy Kłodawa wyraziły 
duże zainteresowanie kolejnym 
etapem gazociągowej inwestycji, 
którym jest budowa rozgałęzień 
i przyłączanie do sieci dystrybu-
cyjnych nowych odbiorców, czyli 
sąsiednich gmin. Wykonanie tej 

inwestycji przyniesie znaczne profi-
ty, zwłaszcza finansowe dla odbior-
ców, którzy zdecydują się na wyko-
nanie przyłącza. Gaz jest obecnie 
najtańszym źródłem energii. Nowa 
perspektywa budżetowa Unii na 
lata 2014- 2020 umożliwia starania 
o uzyskanie znacznych środków 
zewnętrznych na realizację inwe-
stycji ze strony gminy Kłodawa i z 
pewnością podniesie atrakcyjność 
inwestycyjną terenów w gminie 
Daszyna. Obecnie dla mieszkańców 
gminy Daszyna koszt wykonania 
przyłącza do sieci gazociągowej to 
około 5 tys. zł do granic działki. 

(MR)

Czas zadumy i wspo-
m n ień.  Wsz ystk ich 

Świętych to dla większości z nas 
bardzo smutne chwile, w których 
najbardziej odczuwamy brak 
wielu osób. Często mówi się, że 
zmarli odwiedzają swoich bliskich 
w Dzień Zaduszny. Czy w tym cza-
sie dusze faktycznie przebywają 
między nami?

- W okresie 1 i 2 listopada bardzo 
dużo myślimy o naszych zmarłych, 
modlimy się za nich, częściej o nich 
rozmawiamy. Być może właśnie 
dlatego, podświadomie mamy 
wrażenie, że nasi bliscy odwie-
dzają nas i sami chcemy czuć ich 
obecność – wyjaśnia ojciec Leszek 
Walkiewicz, gwardian klasztoru 
Ojców Bernardynów w Łęczycy. - 
Kiedy dusza przychodzi do ludzi, 
to znak, że należy się za nią modlić, 
że ona tego potrzebuje. Pamiętajmy, 
że życie na ziemi, to czas zasług, 
spełniania dobrych uczynków i 
postępowania w zgodzie z wiarą. 
Po śmierci dusza nie może już zro-
bić nic dla siebie, dlatego pomoże 
jej tylko nasza modlitwa – przy-
pomina ojciec gwardian. - Wierni 
dość często przychodzą i mówią, 
że czują obecność zmarłego, jakby 
dusza nie mogła opuścić ziemi. 
Mówią też czasem, że widzą jej 

W sobotę od same-
go rana ruszyły prace 

związane z nakładaniem nowej 
warstwy asfaltu na całej długości 
ulicy Zachodniej. Utrudnienia w 
ruchu były dość duże, kilka samo-
chodów zostało nawet odholo-
wanych, gdyż z różnych przyczyn 

właściciele nie zdążyli ich przepar-
kować z remontowanej ulicy. Nowa 
warstwa bitumiczna ma grubość 
czterech centymetrów i została 
położona na starej nawierzchni. 
Nie zrobiono wcześniejszego fre-
zowania jezdni. 

tekst i fot. (MR)

Ciekawie wygląda 
drzewo pozostawione 

na nowym parkingu przy ul. Za-
chodniej 9. Czy jednak nie stanowi 
utrudnienia dla kierowców?

Opinie są różne. Niektórzy 
kierowcy mówią o oryginalnym 
widoku, inni faktycznie skarżą 
się na drzewo stanowiące dla nich 
spore utrudnienie w parkowaniu.

O komentarz poprosiliśmy 
Krzysztofę Łuczak, rzeczniczkę 
urzędu miasta.

- Jak do tej pory nie otrzyma-
liśmy żadnej oficjalnej skargi na 
to drzewo – usłyszeliśmy. - Z całą 
pewnością teren przy parkingu 
zostanie jak najprędzej uprząt-
nięty, w sposób umożliwiający 
bezpieczne i bezkolizyjne jego 
użytkowanie. Jeżeli zaś chodzi o 
pozostający tam korzeń, to zosta-
nie usunięty jak tylko zorgani-
zowany zostanie odpowiedni ku 
temu sprzęt.

tekst i fot. (MR)

W t ym roku aż 12 
razy strażacy inter-

weniowali w sytuacjach, gdy 
na miejsce nie mogła jako 
pierwsza dot rzeć karetka. 
Przed kilkoma dniami po raz 
kolejny doszło do podobnego 
zdarzenia. 

- W dniu 18 października 
wpłynęło zgłoszenie od dyspo-
zytora pogotowia, by wysłać 
nasze zastępy do pomocy 52 
– letniemu mężczyźnie, który 
doznał urazu głowy. Na terenie 
miasta nie było karetki pogoto-
wia a czas przejazdu z Piątku 
to około 20 minut – informuje 
st. kpt. Marek Mikołajczyk, 
zastępca komendanta PSP w Łę-
czycy. - Strażacy są wzywani w 
sytuacji poważnego zagrożenia 
życia, gdy szybkość udzielenia 

pierwszej pomocy jest najważ-
niejsza. 

W obliczu powtarzających się 
okoliczności, warto byłoby o 
nią powalczyć, chodzi o życie i 
bezpieczeństwo mieszkańców.

O sprawie trzeciej karetki dla 
powiatu łęczyckiego było już 
głośno. Sprawą zainteresował 
się wówczas Przemysław Błasz-
czyk, senator RP, który do proku-
ratury okręgowej w Łodzi złożył 
pismo informujące o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
wojewodę łódzką. Pismo senato-
ra zostało odesłane do prokura-
tury rejonowej w Łęczycy, w celu 
rozpoznania sprawy. Niestety, 
zostało ponownie przekazane 
do Łodzi a w sprawie trzeciej 
karetki dalej nic nie wiadomo. 

(MR)

Ostatnie dni nie napawały opty-
mizmem. Zrobiło się chłodno, 
padał deszcz. Synoptycy prze-
widują jednak, że we Wszystkich 
Świętych i w Dniu Zadusznym 
będzie słonecznie a temperatu-
ra powietrza osiągnie w dzień 
ponad 10 st. Wiatr ma być słaby 
i umiarkowany. Chryzantemy 
nie powinny zmarznąć. W nocy 
temperatura ma być na plusie. 

Co ws. trzeciej karetki?
ŁĘCZYCA
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Nowa nawierzchnia na Zachodniej

Drzewo pośrodku parkingu

Pogodnie we 
Wszystkich Świętych

Daszyna – Witonia – Garbalin

Dojdzie jeszcze 
Kłodawa?...

Ojciec gwardian mówi o duszach 
i... egzorcyzmach 

zarys, cień na ścianie. Wówczas 
odprawiamy mszę świętą w intencji 
zmarłego, modlimy się wspólnie 
i to pomaga duszy. Ludzie boją 
się obecności zmarłych, zupełnie 
niepotrzebnie, bo dusza nie może 
skrzywdzić człowieka. Tu raczej 
działa wyobraźnia i podświadomy 

strach przed nieznanym. To tylko 
złe duchy mogą pokusić do złego. 
W skrajnych przypadkach, których 
nie ma zbyt wiele należy zgłosić się 
do kapłana egzorcysty. W diecezji 
łódzkiej jest ich dwóch. 

tekst i fot. (MR)

Comiesięczne ćwiczenia 
strażaków z łęczyckiej ko-

mendy powiatowej tym razem odbyły 
się w klasztorze Ojców Bernardynów. 
W ubiegłym tygodniu trzy grupy 
kolejno zapoznały się z rozkładem 
pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. - 
Raz w miesiącu wybieramy inny obiekt. 
Podczas ćwiczeń sprawdzamy bezpie-
czeństwo budynku, rozkład pomiesz-
czeń i dróg ewakuacyjnych – wyjaśnia  
Jacek Wasiak, zastępca dowódcy 
JRG z Łęczycy. - Choć większość z nas 
zna budynek klasztoru, co jakiś czas 
należy przypominać informacje, które 
w razie zagrożenia będą niezbędne do 
przeprowadzenia skutecznych działań. 

(MR)

Strażacy w klasztorze



327 PAŹDZIERNIKA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnydwuznaczne zachowanie diagnosty

reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

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

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Narozniki od:  

939zł

Kuchnie od:  

499zł

.

ŁĘCZYCA „Lalunia, sam Ci zrobię 
przegląd”... m.in. taki 

niewybredny komentarz usły-
szała Joanna Andrzejczak robiąc 
przegląd techniczny swojego 
auta w stacji diagnostycznej na 
terenie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1. Komentarze o 
zabarwieniu seksualnym miały 
paść z ust zarówno diagnosty, 
jak i uczniów przebywających w 
pobliżu warsztatu, gdzie odbywał 
się przegląd pojazdu. 

Podczas wykonywania przeglą-
du technicznego pojazdu w stacji 
przy ulicy Dworcowej, klientka 
stałą się obiektem kpin oraz sek-
sualnych podtekstów. 

- Łapał mnie za kolano, udo i 
rękę, którą trzymałam na kierowni-
cy, udając, że szuka świateł – wspo-
mina wzburzona zachowaniem 
diagnosty J. Andrzejczak, która 
jest policjantką w KPP w Łęczycy.

Zaczęło się, gdy klientka w go-
dzinach przedpołudniowych w 
miniona środę pojechała wykonać 
przegląd swojego samochodu. 
Wybrała stację diagnostyczną 
podlegającą pod ZS nr 1. 

- Chciałam, aby diagnosta wje-
chał moim samochodem na kanał. 
Jest to w jego obowiązku. Nie chcia-
łam tego sama robić, bo nie czułam 
się na tyle pewnie. W międzyczasie 

złapał mnie za ucho komentując, 
że jestem ciepłokrwista, młoda i 
pewnie... nie dałby rady. W tym sa-
mym czasie grupa uczniów stojąca 
w drzwiach stacji diagnostycznej, 
która miała zajęcia praktyczne z 
nauczycielem, w moim kierunku 
wypowiadała słowa „lalunia”, 
„sam ci zrobię przegląd”, na co nie 
reagował nauczyciel prowadzący 
zajęcia, ani diagnosta – relacjonuje 
Joanna Andrzejczak. - Diagno-
sta pytał o mój stan cywilny w 
kontekście seksualnym i zwracał 
się tak do mnie przez cały czas 
trwania badania. Nie reagował na 
moje wzburzenie, ani na uwagi, by 
tego nie robił. Również jak byłam 
w pojeździe łapał mnie za kolano, 
udo i rękę, którą trzymałam na kie-
rownicy, udając, że szuka świateł, 
co wzbudziło moje zdenerwowanie 
i strach. 

Po zaistniałej sytuacji, pani Jo-
anna postanowiła złożyć skargę 
na zachowanie diagnosty i sposób 
jego pracy, do której również miała 
sporo zastrzeżeń. Pismo w tej spra-
wie zaniosła osobiście do dyrektora 
zespołu szkół oraz do starostwa 
powiatowego w Łęczycy. 

- Podjęłam działania, które mam 
nadzieję, zmienią sytuację w sta-
cji diagnostycznej. Mężczyzna 
powinien ponieść konsekwencje 

swojego działania. Po całym zda-
rzeniu byłam zdenerwowana, roz-
trzęsiona i czułam się ośmieszona. 
Po fakcie dowiedziałam się, że nie 
byłam pierwszą osobą potrakto-
waną w ten sposób. To musi się 
skończyć – podkreśla J. Andrzej-
czak. - Wiadomość, że diagnosta 
jest emerytowanym nauczycielem 
wzbudziła we mnie jeszcze więk-
sze zgorszenie i strach o uczennice, 
które w przeszłości uczył.

Wiadomość o złożonych przez 
panią Andrzejczak skargach, 
wzbudziła w diagnoście spore 
zdziwienie, nie spodziewał się tak 
stanowczych działań ze strony 
byłej klientki. 

- Nie ma mowy o żadnym kon-
tekście seksualnym! Praktycznie 
za każdym razem łapię kogoś za 
rękę jak trzymam kierownicę, czy 
to kobieta, czy mężczyzna. W tym 
przypadku też tak było. O kolano 
tej pani mogłem się oprzeć, gdy 
nachyliłem się, by sprawdzić stan 
licznika. Uczniowie, którzy stali 
przed warsztatem rzeczywiście 
nieładnie się odnosili, więc ich 
przegoniłem – tłumaczył diagno-
sta. - Niedługo przywitanie się 
będzie molestowaniem. Ja nie mam 
sobie nic do zarzucenia. Badanie 
też było dobrze przeprowadzone, 
a to że kazałem jej samej sprawdzić 

ciśnienie w oponach, to przecież 
nic wielkiego, maszyna jest łatwa 
w obsłudze. Klienci często sami 
to robią, bo teraz nikt na nic nie 
ma czasu. 

Dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nie chciał na 
razie mówić o kontrowersyjnej 
sprawie. - Wczoraj otrzymałem 
skargę na pracownika naszej stacji 
diagnostycznej i w przeciągu 7 dni 
zapoznam się ze sprawą. Jeżeli 
okaże się ona zasadna, to wobec 
pracownika zostaną wyciągnięte 
konsekwencje zgodne z Kodeksem 
Pracy. Problem nie zostanie za-
mieciony pod dywan – zapewnia 
Jarosław Świtoń, dyrektor ZSP nr 
1 w Łęczycy. 

Zdecydowanie szybciej zare-
agowało starostwo powiatowe. 
- Tego samego dnia, gdy tylko 
otrzymaliśmy pismo ze skargą na 
diagnostę podjęte zostały działa-
nia w celu wyjaśnienia sprawy. 
Treść skargi była na tyle poważ-

na, że należało ją natychmiast 
zweryfikować. Nie ma żadnego 
znaczenia to, że pani robiąca 
przegląd pojazdu w stacji diagno-
stycznej jest policjantką, w tym 
czasie była klientką. Wezwaliśmy 
dyrektora szkoły, poprosiliśmy o 
dokładne wyjaśnienie tej sytuacji 
– informuje Krystyna Pawlak, 
wicestarosta łęczycki. - Sprawa ta 
ma dwie płaszczyzny. Po pierwsze, 
w Wydziale Komunikacji wszczęte 
zostały procedury w celu cofnięcia 
uprawnień diagnostycznych. Po 
drugie, w Wydziale Oświaty trwa 
dokładne wyjaśnianie zaistniałych 
okoliczności. Podjęta też zostanie 
decyzja o wyciągnięciu należytych 
konsekwencji. 

Jakie konsekwencje poniesie 
diagnosta, można się domyślić. 
Jest pracownikiem szkoły, ale nie 
naucza, wykonuje obowiązki w 
stacji diagnostycznej. 

tekst i fot. 
Małgorzata Robaszkiewicz 

ŁApAŁ ZA KOLANO I UDO KLIENTKI
TRAFIŁ NA pOLICJANTKĘ
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ŁĘCZYCA

GM. GóRA ŚW. MAŁGORZATY 

Młodzież z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu 
łęczyckiego pomaszerowała „Tro-
pami żołnierzy niepodległych”. 
Gra została zorganizowana przez 
łęczyckie muzeum z okazji 100 
rocznicy wybuchu I wojny świa-
towej oraz bitwy łódzkiej. W hi-
storycznej zabawie wzięło udział 
aż 11 szkół. 

W dziewięciu historycznych 
miejscach Łęczycy młodzież miała 
do wykonania konkretne zadania. 
Niektóre łatwiejsze, inne bardziej 
skomplikowane.

- W łęczyckim więzieniu, które 
w okresie I wojny światowej prze-
robione było na szpital dla jeńców 
rosyjskich, uczestnicy w maskach 
gazowych, w zadymionej celi 
musieli odszukać informacje do-
tyczące czterech wyroków. Później 
ich zadaniem było zdecydowanie, 
którego oskarżonego wypuścić, a 
którego zatrzymać za popełnione 
przestępstwo – wyjaśnia Tomasz 
Kucharczyk z łęczyckiego mu-

zeum. - Na placu T. Kościuszki 
uczniowie musieli zrozumieć i za-
prezentować komendy i polecenia 
w języku niemieckim. W każdym 
z wybranych do gry miejsc prze-
widziane były inne zadania. 

Pracownicy muzeum ubrani 

byli w repliki mundurów z czasów 
I wojny światowej  - niemiecki, 
rosyjski i legionów a młodzież 
dostała charakterystyczne opaski 
przynależne funkcjonariuszom 
łęczyckiej milicji miejskiej. 

tekst i fot. (MR)

Sejm uchwalił noweli-
zację ustawy o bezpie-

czeństwie żywności i żywienia. 
Ze szkół znikną m.in. chipsy, 
słodkie napoje gazowane czy fast 
foody. Rozporządzenie obejmie 
przedszkola, szkoły podstawo-
we, gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. Oprócz szkolnych 
sklepików pod lupę trafią też 
stołówki. 

W przypadku, gdy w placów-
kach oświatowych po wejściu w 
życie nowych przepisów dalej 
dostępne będzie tzw. śmieciowe 
jedzenie, sprzedawca otrzyma 
karę w wysokości do 5 tys. zł, a 
dyrektor będzie mógł rozwiązać 
z nim umowę. 

Zdrowe nawyki żywieniowe 
powinno się wprowadzać od naj-
młodszych lat. Stąd szereg kam-
panii promujących spożywanie 
warzyw i owoców oraz picie wody 
mineralnej. W łęczyckiej SP nr 4 
już od dawna dyrekcja i rodzice 
zwracają uwagę na dietę dzieci. 

- Wspólnie z Radą Rodziców 
już jakiś czas temu wprowa-
dziliśmy naturalne przekąski i 
kultywujemy zdrowe nawyki 

żywieniowe. Dzieci w klasach 1-3 
objęte są programem „Owoce w 
szkole”, dzięki któremu dwa, trzy 
razy w tygodniu dostają owoce 
lub warzywa. W tym roku sko-
rzystaliśmy też z oferty Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej i 
otrzymaliśmy 1300 kg jabłek i 
90 kg marchwi – słyszymy od 
Bogumiły Wójtowicz, dyrektor 
„czwórki”. - Rodzice często też 
kontrolują asortyment w sklepi-
ku szkolnym, pilnują, aby były 
w nim soki i niegazowana woda 
a nie słodkie napoje. Zamiast 
tradycyjnych chipsów są tam 
chipsy, ale owocowe, smaczne i 
zdrowe. 

Chcąc zachować działalność, 
właściciele szkolnych sklepików 
będą musieli dostosować się do 
nowych przepisów oraz oczeki-
wań dyrekcji i rodziców. W SP 4 
taka forma została zaakceptowana 
i uczniowie przyzwyczajają się do 
zdrowych przekąsek. Z placówek, 
w których nie ma sklepików dla 
dzieci, powinny zniknąć automa-
ty ze słodyczami i niezdrowymi 
napojami. 

(MR)

W sporze biorą udział trzy stro-
ny. Ochotnicza Straż Pożarna, 
która przez og rodzenie ma 
ograniczone możliwości roz-
budowy. Starsza mieszkanka, 
której zablokowano wjazd na 
podwórko i mężczyzna, który 
zaciągnął pośrodku siatkę. W 
konflikcie będzie interwenio-
wał wójt.

Nie byłoby problemu, gdyby 
n ie  różn ice  w posiada nych 
dokumentach geodezyjnych. 
Właściciel działki pomiędzy 
OSP a posesją sąsiadki ogro-
dził, jak twierdzi, swoją ziemię, 
co spowodowało zaostrzenie 
konfliktu.

- Od lat wszystkie strony ko-
rzystały z tego kawałka działki. 
Była to droga prowadząca do 
działek na tyłach OSP oraz do 
mojej bramy. Gdy niedawno 
zobaczyłam tuż za swoją furt-
ką ogrodzenie, nie mogłam w 
to uwierzyć. Dobrze, że syn 
zdążył jeszcze wyprowadzić 
samochód przeciskając się po-
między słupkami – opowiada 
Marianna Skonieczna. - Mam 
83 lata i zdaję sobie sprawę, że 
nie zawsze będę tak sprawna 
jak teraz. W chwili obecnej nie 
w jedzie do m nie nawet po -
gotowie. Dobrze też, że latem 
kupiliśmy węgiel na zimę. Nie 
wyobrażam sobie jak teraz mia-
łabym go przenieść do podwór-
ka sprzed bramy. Problemem są 
tutaj mapki, które posiadamy 
oraz protokół graniczny na pod-
stawie którego sąsiad otrzymał 
akt własności. Na protokole 
widnieje podpis mojego męża, 
którego na pewno nie złożył. Do 
prokuratury rejonowej w Łęczy-
cy zaniosłam mapki geodezyjne 
z lat 2003, 2012, 2013. Jedna z nich 
jest na pewno błędnie sporządzo-
na, pozostałe należy sprawdzić.

Z drugiej strony siatki jest 
działka Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Choć druhowie mają 
wjazd od strony ulicy, to posta-
wione niedawno przez sąsiada 
ogrodzenie może uniemożliwić 
rozbudowę remizy.

- Między naszym budynkiem 
a siatką można przejechać, ale 
jest wąsko. Wątpię, żeby duże sa-
mochody się tu zmieściły. Latem 
2013 roku dostaliśmy od staro-
stwa zgodę na rozbudowę OSP, 
w związku z tym planowaliśmy 
też pozyskać samochód. W sytu-
acji, gdy jest teraz to ogrodzenie, 
mamy związane ręce. Czy robiąc 
płot pan K. (nazwisko do wia-
domości redakcji) nie zmusza 
nas do niekorzystania z działki? 
Ograniczył nam do niej dostęp – 
podsumowuje Zdzisław Góra, 
prezes OSP w Tumie. - Sprawę 
należy szybko rozwiązać. 

Ma w tym pomóc wójt gminy 
Góra św. Małgorzaty.

- Sprawa jest dość skompli-
kowana, ponieważ strony po-

siadają różne mapy. Są na nich 
pewne rozbieżności, których 
w chwili obecnej nie potrafię 
wy jaśn ić.  Zapoznałem się z 
nimi i postaram się wyjaśnić 
problem w wydziale geodezji 
s t a r o s t wa  p ow i at owe go  w 
Łęczycy. Nie może być tak, że 
ktoś jest pozbawiony wjazdu 
do własnej posesji – tłumaczy 
wójt Włodzimierz Frankow-
ski. 

Mężczyzna, który postawił 
ogrodzenie jest przekonany o 
słuszności swojego postępowa-
nia. Uważa, że na podstawie 
posiadanego aktu własności 
ma pełne prawo do ogrodzenia 
swojej działki. Nie godzi się, 
aby sąsiedzi, tak jak do tej pory 
chodzili i jeździli po jego ziemi. 
Nie widzi też problemu w zagro-
dzeniu bramy pani Skoniecznej 
ani ograniczeniu przejazdu obok 
budynku OSP. Jego zdaniem bra-
mę można przesunąć, a remizę 
przebudować. 

(MR)

Koniec niezdrowych 
przekąsek w szkołach

Gra terenowa w Łęczycy

Na pl. Kościuszki z młodzieżą spotkał się Prusak

W Tumie rozgorzał sąsiedzki konflikt

Na zdjęciu Marianna Skonieczna z synem 
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reklama

Do d ra mat ycznych 
wydarzeń doszło pod 

koniec ubiegłego tygodnia na 
osiedlu „Kleks”, tuż przy bara-
kach – parterowych budynkach 
socjalnych. Danuta Sobczak 
oskarża sąsiada, że poszczuł na 
jej szczenną sukę dwa owczarki 
niemieckie.

Za około tydzień Tajga powin-
na urodzić szczenięta. Powinna, 
bo taki jest termin, ale czy miot 
przeżyje, tego nie wiadomo. Nie 

ma nawet pewności, że suka sama 
poradzi sobie z porodem. Ma zało-
żonych 15 szwów wewnętrznych 
i 12 zewnętrznych – wszystkie na 
brzuchu. Dodatkowo 3 na łapce. 

Jak mówi właścicielka Tajgi, 
w miarę spokojne na co dzień 
psy sąsiada, po jego komendzie 
zaatakowały jej sukę. Szczenna, 
łagodna suka nie mogła się bronić. 

- Widziałam jak owczarki sąsia-
da zaatakowały i zaczęły szarpać 
moją Tajgę. Sąsiad nawet nie za-
reagował, śmiał się mówiąc, że ją 
zagryzą. Wybiegłam z domu na 
ratunek mojemu zwierzęciu z ki-
jem i szczotką. To cud, że psy mnie 
nie zaatakowały – relacjonuje Da-
nuta Sobczak. - Ten mężczyzna, 
gdy jest pod wpływem alkoholu 
zaczyna chwalić się jakie to ma 
wspaniałe, agresywne owczarki. 
Poszczuł nimi nawet moją córkę, 
która przechodziła z małymi 
dziećmi. Jestem zdziwiona, że 
można tak postępować. Jego psy są 
raczej spokojne, ale gdy wydaje im 
polecenia potrafią zamienić się w 

bestie, stają się naprawdę niebez-
pieczne. Atakują inne zwierzęta 
i warczą na ludzi. Teraz od kilku 
już dni są zamknięte w komórce. 
Raz dziennie widzę, jak ktoś tam 
zagląda – dodaje D. Sobczak. - Po-
stanowiłam, że założę panu R. (na-
zwisko do wiadomości redakcji) 
sprawę z powództwa cywilnego 
za poniesione koszty leczenia 
Tajgi. Nie znam jeszcze ostatecz-
nej kwoty, dostanę rachunek po 
oszczenieniu, bo możliwe, że nie 
obejdzie się bez cesarskiego cięcia. 
Łącznie z lekami, znieczuleniem i 
zakładaniem szwów nie będzie to 
mała suma. 

Podczas wizyty u weterynarza 
okazało się, że suka poza rozle-
głymi pogryzieniami miała także 
rozerwane mięśnie brzucha. Ich 
uszkodzenie może uniemożliwić 
poród. 

Psy sąsiada zamknięte w komór-
ce wyglądały na spokojne. Nieste-
ty, nie udało nam się porozmawiać 
z sąsiadem pani Danuty. Mimo 
dużego prawdopodobieństwa, że 

Podobnie jak cztery lata temu, 
w gminie Daszyna jest tylko 

jeden kandydat na urząd wójta. 
Zbigniew Wojtera praktycz-
nie ma już pewność – po 16 
listopada znów bez większych 
problemów powinien rządzić 
w gminie.

- Jeżeli nie ma innych kandyda-
tów, to oznacza, że mieszkańcy 
akceptują realizowaną politykę 
gminy Daszyna i są zadowoleni 
z jej obecnego rozwoju. Jest to 
rozwój dynamiczny, który będę 
chciał przez cały czas utrzymywać. 
Cieszę się, że będę miał okazję 
kontynuować rozpoczęte projekty i 
postaram się w 100% sprostać ocze-
kiwaniom mieszkańców – deklaruje 

Zbigniew Wojtera. - Muszę pod-
kreślić, że w ostatnich latach ciężko 
było pozyskać środki zewnętrzne, 
gdyż dużo wcześniej zostały one 
zakontraktowane. Teraz jest bardzo 
duża pula, z której będę chciał uzy-
skać jak najwięcej dla naszej gminy. 
W sytuacji, gdy jest tylko jeden 
kandydat na wójta, mieszkańcy na 
kartach do głosowania wyrażają 
swoje poparcie lub jego brak. Gdy 
większość głosujących zakreśli 
„tak”, wówczas kandydat staje się 
wójtem. Gdy jednak nie uzyska 
akceptacji, nowego włodarza wy-
bierze rada gminy.

(MR)

ZBIGNIEW WOJTERA JEST W DASZYNIE pEWNIAKIEM

Skandal! Sąsiad poszczuł psami – twierdzi pani Danuta
ŁĘCZYCA

Szczenna suka po ataku 
owczarków niemieckich ma 
założonych prawie 30 szwów

Agresywne psy zamknięte są 
w komórce

ŁĘCZYCA Pierwsze spotkanie 
wyborcze Moniki Ki-

lar – Błaszczyk, kandydatki na 
urząd burmistrza Łęczycy, zgro-
madziło w jednej z lokalnych 
restauracji wielu mieszkańców. 
Pytania, czego można było się 
spodziewać, nie były łatwe a 
kandydatka musiała zmierzyć 
się nie tylko z tremą przed 
publicznym wystąpieniem, ale 
również udowodnić swoje kom-
petencje. 

 - Pani Moniko, co pani zrobiła 
dla Łęczycy będąc w sejmiku 

wojewódzkim? - zapytał jeden z 
obecnych na sali. 

- W miarę możliwości pozyski-
wałam środki, które można było 
pozyskać. Dostaliśmy jako miasto 
Łęczyca 75 tys. zł m.in. na remont 
dachu Domu Starego na  zamku 
w Łęczycy, wielokrotnie interwe-
niowałam, za Państwa sugestią, w 
kwestiach dla nas ważnych. Była 
to m.in. kwestia nieszczęśliwego 
ronda – skrzyżowania ulic Kaliskiej 
i Konopnickiej. Jeśli rada miasta i 
burmistrz znajdą na to środki, to 
zostanie ono zrobione. Interwenio-

wałam w sprawie sławnych już pra-
woskrętów na drodze 703 w miej-
scowości Janków. Po wielu burzli-
wych dyskusjach z zarządem Dróg 
Wojewódzkich udało się to zrobić i 
prawoskręty zostały uwzględnione. 
Wielokrotnie pomagałam stowarzy-
szeniom pozyskiwać środki na ich 
rozwój i promocję. Wnioskowałam 
za stworzeniem parku kulturalnego, 
który się dopiero rozwija, w Tumie, 
bo skansen jest tylko namiastką tego 
co miało być. Pracowałam w Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ko-
misji Kultury. W Komisji Rolnictwa 
przyznawaliśmy środki spółkom 
wodnym, np. na melioracje – wy-
liczała kandydatka. 

Największe brawa Monika Kilar 
- Błaszczyk dostała po odpowiedzi 
na pytanie młodego łęczycanina, 
które dotyczyło sportu oraz mło-
dzieży mieszkającej i trenującej w 
Łęczycy. Kandydatka oznajmiła, 
że z własnej pensji jest w stanie 
zapewnić jedno stypendium dla 
młodego zdolnego sportowca. 

Skąd decyzja o udziale w wybo-
rach? Kandydatka podkreśliła, że 
od dłuższego czasu słyszała opinię, 

że Łęczyca potrzebuje kogoś nowe-
go, z nowymi pomysłami, osoby 
trzeciej, która będzie alternatywą 
dla mieszkańców zmęczonych 
starciami między obecnym a po-
przednim burmistrzem. Decyzja 
ta, jak podkreśliła, nie była łatwa, 
podjęła ją jednak z odwagą i chęcią 

zmian. Stąd też hasło wyborcze 
komitetu – „Czas na zmiany”.

Wyborcze spotkanie kandydatki 
na burmistrza miasta trwało około 
1,5 godziny. Kolejne spotkania z 
mieszkańcami zaplanowane zo-
stały na początku listopada. 

tekst i fot. (MR)

BRAWA OD MIŁOŚNIKóW SpORTU 

przebywał w domu, nie otworzył 
drzwi. 

Sprawą zainteresowało się też 
Stowarzyszenie na Rzecz Obrony 
Praw Zwierząt „Podaj Łapę”. 

- Gdy przy jechała pani ze 
stowarzyszenia, sąsiad też nie 
otworzył drzwi, nie ma z nim 
kontaktu. W poniedziałek ma 
przyjechać policja, straż miej-
ska i osoby ze stowarzyszenia. 
Owczarki sąsiada są teraz poza-
mykane w komórce. Jak można 
w takich warunkach trzymać 
zwierzęta. Ten mężczyzna już 
miał odebranych kilka psów, nie 
wiadomo, czy tym razem nie 
skończy się podobnie – podkreśla 
D. Sobczak. - Zwierzęta powinny 
żyć w normalnych warunkach. 

tekst i fot. (MR)
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Andrzej Olszewski
Kadencja 2006-2010 ważniejsze osiągnięcia:
•  rewitalizacja: Ratusza, Łęczyckiej Starówki i Parku,
•  dokończenie budowy i wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum,
• budowa bloku Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
• termomodernizacja 37 kamienic,
•  remonty ulic i chodników m.in.: Bitwy nad Bzurą, osiedle Medyk, 

Belwederska, Szpitalna, Szkolna, Jana Pawła II, Dominikańska, 
Słowackiego, Pocztowa, J. Grodzkiej, Zamkowa, Kopalniana, 
Żydowska, Kościelna, 18-Stycznia,

•  boisko piłkarskie „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy Szkole 
Podstawowej Nr  3,

•  poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring miasta, dotacje dla 
Policji i Straży Pożarnej.

Kadencja 2010-2014 ważniejsze osiągnięcia:
•  kontynuacja rewitalizacji Łęczyckiej Starówki: przebudowa ulic: 

Wodnej, Kowalskiej, Panieńskiej, budowa parkingui chodników na 
Placu T. Kościuszki, zakup i montaż małej architektury, fontanny 
miejskiej, toalety i systemu monitoringu, prace restauratorskie 
murów na Zamku Królewskim, prace restauratorskie dachu Zamku 
Królewskiego i dziedzińca, nasadzenia nowych kwiatów, krzewów 
i drzew,

•  restauracja Parku Miejskiego poprzez kontynuację nasadzeń zieleni 
i udrażnianie cieków wodnych,

•  przebudowa ulic: Ozorkowskiej, Wojska Polskiego, Staromiejskiej, 
wraz z  kompleksową wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i deszczowej,

•  remont ulicy Belwederskiej (inwestycja wspólna) z Powiatem 
Łęczyckim,

•  modernizacja ulic i chodników na osiedlach: „Waliszew”, 
„Zachodnia”, „Konopnicka”, ”Belwederska”, ulica ks. J. Popiełuszki,

•  budowa drogi dojazdowej do Łęczyckiej Strefy Ekonomicznej,

•  gruntowny remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy,
•  budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Wrzosowej (budynki  A, 

B i C),
•  termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoła 

Podstawowa Nr 4, Przedszkole Nr 4, Archiwum Państwowe,
•  remonty w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 3, 

Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum, Przedszkole Nr 1, Przedszkole 
Nr 2,

•  utworzenie ekopracowni w szkołach podstawowych,
•  budowa kompleksu boisk sportowych „ MOJE BOISKO - ORLIK 

2012” przy Szkole Podstawowej  Nr 4,
•  przygotowano koncepcję przebudowy Stadionu Miejskiego 

w Łęczycy,
•  kontynuacja modernizacji sieci cieplnej lata 2011-2013 ( ulice: 

Dworcowa, M. Konopnickiej, Wojska Polskiego, Starówka),
•  uregulowanie stanu prawnego gruntów przy zalewach miejskich, 

wykonanie odwiertów geologicznych pod inwestycje, wykonanie 
map do celów projektowych, w związku z zagospodarowaniem 
zalewów,

•  wykonanie kompleksowych projektów przebudowy ulic: 
Poznańskiej i  M. Konopnickiej,

Ważniejsze projekty na lata 2014-2018:
•  realizacja projektu zagospodarowania zalewów miejskich pn. 

”Ogólnopolski ośrodek upowszechniania kultury fizycznej i sportu”,
•  realizacja projektu modernizacji  wnętrza Domu Kultury w Łęczycy, 

przebudowa sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem,  
Młodzieżowego Centrum  przy Domu Kultury,

•  budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 
w Łęczycy,

•  modernizacja istniejących i budowa dodatkowych  placów zabaw 
a osiedlach domów jednorodzinnych,

•  kontynuacja budowy mieszkań socjalnych,

•  budowa mieszkań  pod wynajem, w ramach budownictwa TBS 
–przy ulicy Kaliskiej,

•  realizacja z Powiatem Łęczyckim i Gminą Łęczyca projektu pn 
”Tworzenie infrastrukturalnych warunków do powstania Centrum 
Owocowo Warzywnego Polski Centralnej”,

•  kompleksowa przebudowa ulic: Poznańskiej i M. Konopnickiej,
•  przebudowa ulicy Górniczej w celu połączenia jej z ulicą 

Belwederską,
•  kontynuacja rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego: 

uzupełnienie drzewostanu, modernizacja gospodarki wodno-
ciekowej, budowa miejsc rekreacji dla dzieci i osób starszych, m.in. 
Fit Parki, boiska do gry w boule,

•  przebudowa Stadionu Miejskiego w Łęczycy (m.in. bieżni, areny 
lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego, trybun dla publiczności)

•  kontynuacja remontów dróg i chodników na osiedlach 
mieszkaniowych oraz budowa kanalizacji na osiedlach: „Królów 
Polskich” i „Kwiatowym”,

•  przebudowa budynku biurowego po byłym Zakładzie Karnym 
dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy i  
Zieleni Miejskiej w Łęczycy,

•  przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łęczycy w Alejach Jana Pawła II 3 w Łęczycy,

•  budowa zaplecza kortów tenisowych w Łęczycy,
•  dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych i osób starszych,
•  kontynuacja prac w zakresie powstania  Łęczyckiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości, którego celem będzie wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w Łęczycy,

•  odwodnienie terenów inwestycyjnych Łęczyckiej Strefy 
Ekonomicznej, 

• dalsza racjonalizacja polityki podatkowej,
•  modernizacja i budowa instalacji oświetleniowej na osiedlach 

mieszkaniowych.
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Wywiad z Burmistrzem 
Andrzejem Olszewskim

 Panie Burmistrzu! Zdecydował się 
Pan kandydować po raz kolejny na 
stanowisko Burmistrza. W ostatnich 
tygodniach można było przeczy-
tać na temat Pana działań wiele 
krytycznych uwag ze strony Pana 
przeciwników. 
Tak, zdecydowałem się kandydo-

wać po raz kolejny, a powodów było 
wiele. Przygotowałem Łęczycę na wej-
ście w nowy okres akcesji środków 
finansowych z Unii Europejskiej, mam 
sprawdzony w bojach zespół pracow-
ników i bardzo ambitne plany do zre-
alizowania. Moi przeciwnicy w Radzie 
Miasta - tzw. opozycja jest po prostu 
głośna, tym bardziej, że teraz startują do 
Rady Miasta z przeciwnego komitetu 
wyborczego i popierają innego kandy-
data na burmistrza.  Nie mam nikomu 
za złe, że wybrali inną drogę. Takie są 
prawa demokracji. Nie mogę jednak 
zaakceptować tego, że ta przedwyborcza 
wojna dla niektórych wiąże się z pomó-
wieniami i oskarżeniami „wyssanymi  
z palca”, które następnie w formie bezpłat-
nej „prasy” trafiają do domów Łęczycan. 
Zawsze grałem uczciwie, ale przyparty 
do muru  będę zmuszony się bronić.  

 Czy uważa Pan rewitalizację starów-
ki za swój sukces, bo Pańscy opo-
nenci twierdzą, że to były Burmistrz 
rozpoczął rewitalizację łęczyckiej 
starówki, a Pan ten projekt tylko 
dokończył.
Jeśli za dokończenie przeze mnie 

rewitalizacji starówki  można uznać 
99% wykonanych przez nas prac, to 
rzeczywiście dokończyłem ten projekt. 
Obejmując funkcję burmistrza miasta 
na starówce zastałem  pozostałości po 
ratuszu miejskim, a firma, która miała go 
remontować dawno zeszła  z budowy. To, 
co zostało z ratusza mogło się w każdej 
chwili zawalić, gdyby tylko chwycił mróz. 
Na szczęście zima 2006/2007 była łagodna 
i po zabezpieczeniu ścian ratusza i roz-
mowach z firmą, „Agisbau” wróciła ona 
na plac budowy i rozpoczęła pracę. Mój 
poprzednik wykonał też wokół ratusza 
remont placu, który mieszkańcy starówki 
nazywali „betonową pustynią”. Wycięto 
bowiem tam cały drzewostan i szczelnie 
pokryto miejsca po zieleni brukową 
kostką. Na dodatek, po kontroli instytucji 
pośredniczącej  Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi wydano decyzję o zwrocie przez 
Miasto Łęczyca kwoty ok. 2 milionów zło-
tych dofinansowania na remont ratusza. 
Było to wynikiem naruszenia przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych 
przez mojego poprzednika. Dlatego od-
powiadam. Tak, rewitalizację starówki 
uważam za sukces mój, mojego zespołu 
pracowników, oraz radnych, którzy przez 
osiem lat mnie wspierali. 

 No właśnie! Podobno to Pan sam 
zgłosił te nieprawidłowości, a potem 
oddał pieniądze tylko po to, żeby 
pogrążyć poprzedniego burmistrza, 
Krzysztofa Lipińskiego.
Tylko w chorych głowach mógł zrodzić 

się podobny pomysł. Każdy, ktokolwiek 
miał do czynienia z zewnętrznym dofi-

nansowaniem inwestycji wie, że zawsze 
taka inwestycja jest kontrolowana. Szcze-
gólnie zaś kontrolowane są procedury 
przetargowe i jeśli są przy nich rażące 
naruszenia przepisów, to zawsze pienią-
dze trzeba zwrócić. Tak było w przypad-
ku naszego Miasta. Musieliśmy zatem 
remont ratusza wykonać w całości ze 
środków budżetu miasta. Potem, kiedy 
uzyskaliśmy nowe dofinansowanie ze 
środków unijnych, przebudowaliśmy 
po kolei wszystkie ulice na starówce, 
parkingi, posadziliśmy drzewa i za-
dbaliśmy o zieleń. Wszystkie miejskie 
kamienice poddaliśmy termomoder-
nizacji, a następnie wyremontowane 
zostały mury zamkowe i dach. Wyko-
nano też tzw. małą architekturę, kosze, 
ławki, toaletę miejską i fontannę.  W tym 
samym czasie trwały prace związane  
z rewitalizacją parku miejskiego, które 
są cały czas kontynuowane.  Wszystkie 
te prace trwały osiem lat i nie są jeszcze 
zakończone gdyż otrzymaliśmy kolejne 
dofinansowanie na rewitalizację parku.

 Dlaczego właśnie tyle nakładów 
finansowych poszło na starów-
kę i park miejski? Może w innych 
częściach miasta były ważniejsze 
inwestycje do wykonania?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 

ważne jest całe miasto, ale starówka 
jest jego wizytówką. Poza tym, na ten 
właśnie cel można było otrzymać środki 
finansowe z Unii Europejskiej, w tym na 
budowę fontanny i innych rzeczy, które 
tam robiliśmy. Inwestowaliśmy również 
w infrastrukturę  drogową tam, gdzie 
można było uzyskać dofinansowanie. 
Były to drogi o kluczowym znaczeniu dla 
Łęczycy, a jednocześnie najbardziej znisz-
czone takie jak: ul. Bitwy nad Bzurą, Woj-
ska Polskiego, Ozorkowska,  i całe osiedle 
na ul. Dworcowej. Dofinansowaliśmy też 
remont ulicy Belwederskiej, która była 
w tragicznym stanie. Jesteśmy w trakcie 
remontu ul. Zachodniej i ks. J. Popiełuszki.  
Nie udało nam się z ulicą Poznańską, gdyż 
uzgodnienia z zarządami dróg krajowych 
i wojewódzkich trwały bardzo długo. 
Jej  przebudowa rozpocznie się w 2015r. 
Poza tym na bieżąco remontowaliśmy 
najbardziej zaniedbane  osiedlowe drogi 
i chodniki. Opozycja w Radzie Miasta 
zrobiła z przesunięcia terminu przebu-
dowy ul. Poznańskiej wielką tragedię. 
W tym miejscu powinienem więc zapytać 
ich, która miejska władza przebudowała 
i wyremontowała tyle dróg w Łęczycy 
za swojej kadencji i dlaczego na tym tle 
przesunięcie remontu jednej z ulic na 
następny rok jest tak surowo oceniane? 
Niech mój kontrkandydat pochwali się 
choć jedną przebudowaną miejską drogą. 
On też był burmistrzem dwie kadencje. 

 Panie Burmistrzu! Opowiada Pan 
o tylu inwestycjach, ale zarzuca 
się też Panu brak inicjatywy w po-
zyskaniu nowych inwestorów na 
łęczyckiej strefie ekonomicznej, a co 
za tym idzie nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców.
Wiem, i nie jestem z tego zadowolony, 

że mimo moich wysiłków nie udało mi 

się sprowadzić do Łęczycy nowej firmy 
na strefę. Muszę jednak się wytłuma-
czyć i przypomnieć, że ci co to mówią 
zapomnieli chyba, że strefa w Łęczycy 
wynosiła 26 ha i została okrojona przez 
poprzednią władzę aż o połowę. Nie 
możemy porównywać się z Kutnem, co 
niestety czynią moi przeciwnicy gdzie 
strefa ma 100 ha. Poza tym w latach 
2011/2013 kryzys ekonomiczny spowo-
dował znaczne ograniczanie się firm 
z nowymi inwestycjami. Mimo tego 
duża firma De Heus zdecydowała się  
w 2014r. zainwestować w nowy zakład na 
strefie. W ramach planowanej inwestycji 
wybudowany zostanie od podstaw nowy 
zakład produkujący premiksy-mieszan-
ki paszowe. Spółka poniesie wydatki 
inwestycyjne w wysokości co najmniej  
25 mln zł  do końca 2015r. Będą się z tym 
wiązały również nowe miejsca pracy. Nie 
jest zatem prawdą, że na „strefie” brak 
jest nowych inwestorów. Trzeba też pod-
kreślić, że firmy już istniejące na ”łęczyc-
kiej strefie” rozwijają się, rozbudowują 
i dziękuję za to ich prezesom i władzom 
zarządzającym. Od 2012 roku, na strefie  
w funkcjonujących tam zakładach za-
trudnienie wzrosło o ponad 200 osób. My 
jako władze miasta możemy tym firmom 
tylko pomagać, tworzyć dobre warunki 
do rozwoju i inwestować w te rzeczy, 
które mogą ułatwić im prowadzenie 
działalności.

 No właśnie, Panie Burmistrzu. Po-
dobno wybudował Pan „drogę 
donikąd” prowadzącą do łęczyckiej 
strefy ?  
Pani wybaczy, ale jak słyszę „droga 

donikąd”, to przypominają mi się wypo-
wiedzi niektórych osób w tym poprzed-
niego burmistrza, który wielokrotnie 
się wypowiadał, że utworzona przez 
Józefa Koniecznego łęczycka strefa eko-
nomiczna to „droga donikąd” i „maj-
stersztyk politycznej głupoty”. Mam 
nawet w posiadaniu  gazetę z tamtych 
czasów, gdzie cytowana jest ta wypo-
wiedź. Gazetę dostałem od mieszkańca 
naszego miasta. Negatywny stosunek 
Krzysztofa Lipińskiego do nowo po-
wstałej „łęczyckiej strefy ekonomicz-
nej” był wtedy powszechnie znany.  
W rezultacie zaraz po objęciu przez 
niego władzy w 2003r. przekonał rad-
nych do zmniejszenia terenów strefy aż  
o połowę. Kiedy teraz słyszę, że pobu-
dowana przez nas droga jest również 
„donikąd”, to nie trudno o analogię  
z tamtymi wypowiedziami, tym bar-
dziej, że płyną one od osób z komitetu 
wyborczego Krzysztofa Lipińskiego. 
Tymczasem firma HTL zabiegała o tę 
drogę od dawna. Zamierza się bowiem 
rozbudowywać, wykonać jeszcze 
w tym roku zjazd, co  usprawni orga-
nizację  dróg transportowych wewnątrz 
zakładu. Budowę tej drogi finansowa-
liśmy ze środków unijnych, a jej celem 
było ułatwienie komunikacji po to, aby 
firma mogła dalej się rozwijać. Takie 
są właśnie zadania samorządu i na ten 
konkretny cel otrzymaliśmy środki 
unijne.  To jest też nasza inwestycja w  
nowe miejsca pracy. 

 Jeśli jesteśmy przy tej opozycji, to 
zarzuca ona również Panu niepo-
wodzenia w zakresie sportu łęczyc-
kiego. Czy mógłby Pan to jakoś 
skomentować?
Pozwolę sobie podać teraz pewne dane. 

Obejmując urząd Burmistrza w grudniu 
2006r. dług w budżecie miasta wynosił 
ponad 16 milionów złotych. Zaciągnięte 
przez mojego poprzednika zobowiązania 
wygenerowały na koniec roku 2007 dług 
rzędu 20 milionów złotych. Było to tym 
dziwniejsze, że podczas tamtej kadencji 
sprzedaż mienia komunalnego była 
rekordowo wysoka. Deficyt budżetowy 
zmuszał nas do cięcia wydatków, w tym 
również na sport. Pomimo tego proszę 
pokazać mi burmistrza, który wybudo-
wał tyle boisk sportowych przy szkołach, 
utworzył klasę sportową i poczynił tyle 
nakładów na stadion miejski, w jego płytę 
i urządzenia. Mamy też gotowy projekt 
dalszych modernizacji tego obiektu. 
Dotujemy przez cały czas stowarzyszenia 
sportowe i płacimy stypendia sportow-
com. Pomagaliśmy klubowi sportowemu 
„Górnik Łęczyca”, gdy miał problemy 
finansowe, których powodem nie była 
działalność władz miasta. Obecnie klub 
funkcjonuje, ale pod inną nazwą. Dotuje-
my 5 niezależnych stowarzyszeń i klubów 
sportowych. Przekazujemy stypendia 3 
sportowcom. Wiem, że zawsze można 
zrobić więcej i dać więcej, ale przygoto-
wując budżet miasta na nowe „rozdanie” 
środków unijnych ( 2015/2020) musiałem 
go zrównoważyć i pozbyć się deficytu, 
który  utrudniałby dofinansowanie pro-
jektów unijnych.

 Panie Burmistrzu! Opozycja twier-
dzi że, sprzedał Pan nieruchomość 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej prywatnej firmie, a teraz Pan od 
niej wynajmuje budynek za grube 
pieniądze?
Jest to kolejne przekłamanie. Prawdą 

z tego jest tylko to, że sprzedano nieru-
chomość. Sprzedaż odbyła się w trybie 
przetargu nieograniczonego. Powierzchnia 
tej działki wynosiła  6. 433 m2, a prywatny 
przedsiębiorca nabył ją za cenę ok. 1 200 
000 złotych. Decyzja o sprzedaży zapadła 
na wniosek  Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, które ponosiło comiesięczne 
opłaty z tytułu posiadania tej nierucho-
mości rzędu 9 tys. zł. Ponadto po likwidacji 
kotłowni węglowej tak duży teren po prostu 
był przedsiębiorstwu zbędny. Owszem, na 
tej działce na 143 m2 znajduje się budynek, 
w którym lokale wynajmuje teraz PEC, 
za cenę 2 tys. zł miesięcznie. Łatwo zatem 
policzyć, że obciążenia naszej spółki z 9 tys. 
miesięcznie spadły do 2 tys. miesięcznie. 
Teraz bowiem podatki i opłaty związane 
z nieruchomością ponosi prywatna firma. 
Ponadto przedsiębiorca ten rozwinął swoją 
działalność i zatrudnił nowe osoby.  Na-
prawdę trudno dopatrzeć się logiki w tym, 

co opowiadają moi przeciwnicy krytykując 
to posunięcie. Wszyscy bowiem odnieśli 
z tego tytułu korzyść. Skorzystało Miasto, 
bo umożliwiło dobrze prosperującej firmie 
rozwój i firma ta jest rzetelnym płatnikiem,  
spółka PEC, bo obniżyła trzykrotnie koszty 
utrzymania siedziby spółki no i oczywiście 
sam prywatny przedsiębiorca, który dzięki 
temu mógł rozwinąć działalność firmy. Nie 
potrafię zatem zrozumieć kalkulacji moich 
przeciwników tym bardziej, że sami mogą 
sprawdzić podane przeze mnie dane.

 Jeden z radnych opozycyjnych 
zarzucił Panu nepotyzm, i nawet 
zażądał powołania komisji w tej 
sprawie. Czy są już jakieś wnioski 
z tej komisji?
Nie ma i nie wiem  czy mogą być w tej 

sprawie jakiekolwiek racjonalne wnioski. 
Przede wszystkim nikt z członków mojej 
rodziny nie jest zatrudniony w Urzędzie 
Miasta, więc o jakim nepotyzmie roz-
mawiamy?  Mogę to tylko skomentować 
w ten sposób, że chodzi tu o postawienie 
jakiegokolwiek zarzutu, i nieważne, czy 
jest on uzasadniony. Poza tym przyjęto 
taką metodę, że jak się będzie kompro-
mitować pracowników Urzędu, to tym 
samym i mnie. Tymczasem ludzie, którzy 
pracują w Urzędzie Miasta na stano-
wiskach kierowniczych, to urzędnicy 
z długoletnim stażem i doświadczeniem 
zawodowym. Jak każdy popełniają błędy, 
ale ten ich tylko nie czyni, kto nic nie robi.

 Jak zatem skomentuje Pan ostatnie 
wydarzenia w Straży Miejskiej? 
Dwóch zwolnionych strażników 
i komendant pozbawiony funkcji. 
Ludzie mówią, że powinien Pan 
zlikwidować Straż Miejską. Co Pan 
na to?
Uważam, że Straż Miejska jest po-

trzebna w Mieście, ale na pewno muszą 
w niej pracować ludzie odpowiedzialni i  
z odpowiednimi predyspozycjami. Straż 
musi być zreorganizowana. Będzie konkurs 
na komendanta i strażników miejskich, 
których musi być więcej niż do tej pory. 
Chcę tylko wyjaśnić, że zadania Straży 
Miejskiej są bardzo szerokie. Powinni 
pilnować porządku, czystości i reagować 
na te wykroczenia, którymi nie zajmuje się 
policja.  Nie chcę już komentować tego co 
się stało, bo są to również osobiste dramaty 
ludzkie. Niemniej jednak  nikt nie rozwią-
zuje Policji z powodu popełnionych przez 
policjantów błędów. Uważam, że Straż 
Miejska współpracująca dobrze z Policją, to 
optymalne rozwiązanie dla mieszkańców. 
Będę się starał naprawić  wizerunek Straży 
Miejskiej w Łęczycy i przyjmuję za to pełną 
odpowiedzialność. 

Dziękuję Panu za rozmowę.

Z Burmistrzem Miasta rozmawiała 
Małgorzata Robaszkiewicz

Termomodernizacja 
Starówki

Termomodernizacja 
SP nr 4

Budynek 
TBS

Rewitalizacja murów 
Zamku

Rewitalizacja 
Starówki

Budynek socjalny 
Wrzosowa

Rewitalizacja Parku 
Miejskiego

Przebudowa 
Bitwy nad Bzurą
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 109: Sobą nie mierz drugich.
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Dwa duchy zauważyły samochód stojący 
przy bramie cmentarnej.  
- Chodź, stary. Przejedziemy się!  
- Dobra. Ale zaczekaj chwilę, po coś pójdę.  
Po chwili duch wraca, dźwigając swoją 
tablicą nagrobną.  
- Po co to dźwigasz?  
- Przecież nie można jeździć bez dokumentów! 

* * * 
Amerykański multimilioner zastanawia się nad możliwością 
kupna starego zamku w Anglii. Rozmawia w tej prawie z 
sędziwym lokajem mieszkającym w zamku.  
- Słyszałem, że jakiś duch nawiedza ten zamek.  
- Ludzie plotą bzdury! Mieszkam tu od trzystu lat i nigdy go 
nie spotkałem. 

* * * 
Do dyrektora lunaparku przychodzi kościotrup.  
- Słyszałem, że potrzebuje pan chętnych do pracy w tunelu 
duchów.  
- Owszem. Czy ma pan jakieś zaświadczenie z poprzedniego 
miejsca pracy?  
- A nie wystarczy akt zgonu? 

* * *
Idzie grabarz nocą przez cmentarz, po chwili słyszy za sobą 
głos ducha:  
- uuuuu!! - Grabarz nic, idzie dalej.  
Po chwili duch znowu do niego:  
- Łeee!!!  
Również i tym razem grabarz nie zareagował i idzie dalej.  
Dochodzi do bramy cmentarnej i już słyszy ducha za sobą.  
Jak się wywinął i zdzielił ducha łopatą.  
Duch upadł a na to grabarz:  
- Można “uuuu”, można “łeee” ale nie wolno opuszczać 
cmentarza!!

* * *
Pewna para wybrała się na spacer , na cmentarz . W pewnym 
momencie dziewczyna się pyta : - Nie boisz się ? - Jak żyłem 
to się bałem. 

* * *
Na cmentarnej ławeczce duchy grają w pokera 
i strasznie się kłócą. Przechodzący obok staruszek 
zwraca im uwagę: 
-To już nie macie gdzie grać w karty? 
-Chwilowo nie. Obok naszych grobów chowają strażaka i 
orkiestra dęta tak głośno gra, że 
nie można wytrzymać! 

Fanesca
Składniki:
• 225 g solonego dorsza bez ości
• 2 litry mleka
•  450 g dyni, obranej i pokrojonej w 

kostkę
•  450 g dyni piżmowej, obranej i po-

krojonej w kostkę
• 4 drobno posiekane liście kapusty
• 225 g posiekanej fasolki szparagowej
• 225 g groszku
• 225 g ziemniaków obranych i pokrojonych w kostkę
• 225 g ziaren kukurydzy
• 225 g obranego bobu
• olej palmowy
• 5 drobno posiekanych dymek
• 2,5 ml mielonego kminu rzymskiego
• 65 g uprażonych i zmielonych orzeszków ziemnych
• 112 g białego ryżu
• 125 g śmietany
podawaj z pierożkami empanadas, jajkiem na twardo, kawałkami chili 
i z natką pietruszki albo kolendrą
Etapy przygotowania: Zacznij przygotowywać zupę poprzedniego 
dnia – namocz rybę w 500 ml mleka i pozostaw na noc. Odcedź rybę, 
wylej mleko. Zalej rybę świeżym mlekiem i gotuj 15 minut, aż będzie 
miękka, a potem zdejmij z ognia i odstaw. Ugotuj wszystkie warzywa 
z wyjątkiem dymki – każde oddzielnie, w niewielkiej ilości wody, do 
miękkości. Odcedź. Wymieszaj dynię zwykłą i piżmową i rozgnieć na 
gładkie puree. W rondlu podgrzej nieco oleju palmowego i smaż dym-
kę, aż zmięknie. Dodaj kmin rzymski i mielone orzeszki ziemne, a potem 
dolej tyle mleka, aby powstała pasta. Gotuj na małym ogniu przez 5 

minut. Mieszając wlej pozostałe mleko, dodaj także trochę mleka w 
którym gotowała się ryba. Rybę podziel na kawałki i wrzuć połowę 
do rondla z mlekiem i orzeszkami. Pure z dyni dodaj do pozostałych 
składników, dodaj pozostała część ryby i śmietanę. Przykryj i gotuj na 
wolnym ogniu przez 45 minut. Dodaj śmietanę, przypraw do smaku. 
Podawaj w miseczkach, nałożywszy na wierzch pozostałe kawałki ryby, 
pierożki empanadas, jajko na twardo pokrojone w plastry, kawałki chili 
i kolendrę lub natkę pietruszki.

Mini pizze w kształcie serca
Składniki:
• 1 i ¼ szklanki mąki
• 12 g świeżych drożdży
• ½ łyżeczki soli
• 1 łyżeczka oliwy z oliwek
• 1/3 szklanki letniej wody
• 5 pomidorów koktajlowych i 2 ma-
linowe
• 20 g sera żółtego
• szczypta oregano i bazylii
• kilka liści rukoli
• Zaczyn drożdżowy:
• ¼ łyżeczki cukru
• ½ łyżki mąki
• 2 łyżki ciepłej wody (ale nie gorącej)
Etapy przygotowania: Przygotować drożdżowy zaczyn: do rozdrob-
nionych w misce drożdży dodać mąkę, cukier i wodę. Mieszać do 
momentu uzyskania jednolitej masy. Zaczyn przykryć lnianą ściereczką 
i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na około 30 minut. 
Do osobnej miski przesiać mąkę i sól. Całość wymieszać i wlać zaczyn 
drożdżowy, oliwę i wodę. Wyrabiać do momentu uzyskania gładkiego 

i elastycznego ciasta. Uformować w kulę (w trakcie, w razie potrzeby 
dosypywać mąki). Odstawić do wyrośnięcia na 60 minut. Przygotować 
sos pomidorowy: 2 pomidory malinowe przetrzeć przez sitko i połączyć 
z bazylią i oregano. Piekarnik rozgrzać do 250 stopni Celsjusza. Ciasto 
podzielić na 4 części, z każdej uformować mały okrągły placek jak na 
pizze. Wykroić kształt serca, z pozostałego ciasta uformować 5 serce. 
Każde z serc posmarować sosem pomidorowym i dodać wybrane 
składniki: pomidory koktajlowe pokrojone w plastry, starty ser żółty i 
inne. Przyozdobić liśćmi rukoli. Piec 5 minut w 250 stopniach, następnie 
10 minut w 220 stopniach (do momentu zarumienienia). 

Czekoladowe filiżanki
Składniki:
• 300 ml śmietany
• 250 g ciemnej czekolady połamanej na kostki
• 2 żółtka
• 45 ml mocnej czarnej kawy
• kakao do posypania
• podawaj z biskwitami
Etapy przygotowania: Rozgrzej śmietanę w średniej wielkości rondlu 
na bardzo małym ogniu. Zdejmij rondel z ognia. Dodaj czekoladę do 
gorącej śmietany i mieszaj, aż się roz-
puści. W średniej wielkości naczyniu 
ukręć żółtka z kawą. Dodaj nieco żółtek 
z kawą do śmietany z czekoladą i cały 
czas mieszaj. Dodaj pozostałe żółtka 
z kawą, mieszaj, aż wszystkie składnik 
się połączą. Wlej tak przygotowaną 
mieszaninę do 4–6 małych filiżanek 
i schłodź przez kilka godzin. Posyp 
kakao. Podawaj z biskwitami. 
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Już po raz ósmy zorganizowano największą imprezę dla myśliwych i 
leśników, którą tradycyjnie rozpoczęła hubertowska msza święta w 
klasztorze Ojców Bernardynów. Po niej uczestnicy imprezy przemasze-
rowali na plac T. Kościuszki, gdzie powitano gości. Łęczycki Hubertus 
obfitował w liczne, myśliwskie atrakcje, np. pokazy ptaków łowczych i 
psów myśliwskich, pokazy z udziałem koni, II Ogólnopolskie Wybory I 
Diany Polskiego Łowiectwa czy konkurs kulinarny „Królewski pasztet”. 
Po południu, na dziedzińcu zamku zapłonęło ognisko a na pl. Kościuszki 
koncertowały zespoły disco polo. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Obchody Dnia Świętego 
Huberta w Łęczycy

Hubertus 2014 na pl. Kościuszki

Młody myśliwy z sową

Wszyscy myśliwi zebrali się pod klasztorem

Pomimo chłodnej aury przyszło wielu mieszkańców

Myśliwskie sztandary
Reprezentantka Polskich 
Lasów Państwowych

Nie zabrakło smakołyków 
z dziczyzny
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ZGIERZ, OZORKóW

OZORKóW O głosy miesz-
kańców po-

walczą – Jacek Socha, Jan 
Kromkowski, Bogdan Osiń-
ski, Aleksander Siwek, An-
drzej Sokołowski, Wiesław 
Stankowski. 

Kandydaci do RM z okręgu 
wyborczego nr 1 – Jacek 
Kochański (KWW Ozorko-
wianie), Tomasz Kominiak 
(KW PSL), Małgorzata Czerwińska (KWW – Akcja Samorządowa), Sylwester 
Lik (KW PiS), Iwona Adamczewska (KWW – Ozorków Ponad Podziałami), 
Ryszard Rogalski (KWW Jana Kromkowskiego), Jacek Michalak (KWW As  
Geotermia Rozwój Porządek).
Okręg wyborczy nr 2 – Tomasz Lubelski (KW PiS), Jerzy Wasiak (KW 
PSL), Anna Wydrzyńska (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), Marta 
Dobrowolska (KWW – T.A.K.), Kamil Zdziarski (KWW – Akcja Samorzą-
dowa), Adam Papiernik (KWW Ozorkowianie), Krzysztof Koziński (KWW 
As  Geotermia Rozwój Porządek), Agnieszka Danecka (KWW Jana Krom-
kowskiego).
Okręg wyborczy nr 3 – Bogdan Skonieczka (KW PiS), Mateusz Milczarek 
(KW PSL), Kira Miler (KWW Ozorkowianie), Piotr Szoszkiewicz (KWW – 
T.A.K.), Jan Kromkowski (KWW Jana Kromkowskiego), Tomasz Janowski 
(KWW As Geotermia Rozwój Porządek).
Okręg wyborczy nr 4 – Tomasz Klauze (KW PiS), Karolina Kręcikowska 
(KW PSL), Wiesław Pawlak (KWW Ozorkowianie), Robert Olsiewicz (KWW 
Obywatelski Ruch Samorządowy), Bartosz Staniewski (KWW – Akcja Sa-
morządowa), Marek Krysiak (KWW Jana Kromkowskiego), Marek Sobczak 
(KWW As Geotermia Rozwój Porządek).
Okręg wyborczy nr 5 – Kamil Mucha (KW PiS), Barbara Błaszczyk (KWW 
Obywatelski Ruch Samorządowy), Sławomir Pachnowski (KW PSL), Wło-
dzimierz Skrupski (KW – Akcja Samorządowa), Robert Kantecki (KWW 
Ozorkowianie), Kalina Janiszewska (KWW As Geotermia Rozwój Porządek), 
Piotr Mikołajczyk (KWW Jana Kromkowskiego).
Okręg wyborczy nr 6 – Małgorzata Eljasik (KW PiS), Katarzyna Michalak 
(KW PSL), Jacek Wankiewicz (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), 
Tomasz Stefański (KWW Ozorkowianie), Jerzy Marszałek (KWW As Geo-
termia Rozwój Porządek), Monika Kusztelak (KWW – T.A.K.), Jacek Kałużny 
(KWW Jana Kromkowskiego).
Okręg wyborczy nr 7 – Tomasz Adamczewski (KWW Obywatelski Ruch 
Samorządowy), Antoni Próchniewicz (KW PSL), Joanna Mariankowska 
(KWW – T.A.K.), Michał Małysa (KW PiS), Piotr Petera (KWW Ozorkowianie), 
Stanisław Ochota (KWW Jana Kromkowskiego).
Okręg wyborczy nr 8 – Barbara Urbaniak (KWW – T.A.K.), Paweł An-
drzejczak (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), Michał Włodarczyk 
(KW PSL), Paulina Walęcik (KWW Jana Kromkowskiego), Andrzej Targalski 
(KWW Ozorkowianie), Mirosława Michalak (KW PiS), Andrzej Sokołowski 
(KWW As Geotermia Rozwój Porządek).
Okręg wyborczy nr 9 – Iwona Stelmaszewska  (KWW – T.A.K.), Sylwe-
ster Kaźmierczak (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), Jarosław 
Marcinkowski (KW PiS), Łukasz Tomczak (KWW – Akcja Samorządowa), 
Aleksandra Błaszczyk (KWW Ozorkowianie), Krzysztof Grzelak (KWW 
Jana Kromkowskiego), Magdalena Michalak (KWW As Geotermia Rozwój 
Porządek). 
Okręg wyborczy nr 10 – Roman Kłopocki (KWW Obywatelski Ruch 
Samorządowy), Ryszard Sobczak (KW PSL), Małgorzata Tylak (KWW 
Ozorkowianie), Tomasz Andrzejczak (KW PiS), Emil Sowiński (KWW Jana 
Kromkowskiego), Stanisław Tomczak (KWW – Akcja Samorządowa).
Okręg wyborczy nr 11 – Karolina Ewert-Mrowińska (KW PiS), Anna 
Błaszczyk (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), Anna Nowicka (KWW 
– T.A.K), Zygmunt Targalski (KWW As Geotermia Rozwój Porządek), 
Mariusz Oleski (KWW Jana Kromkowskiego), Stanisław Olczak (KWW 
Ozorkowianie). 
Okręg wyborczy nr 12 – Kamil Witczak (KW PSL), Krzysztof Nyk (KW PiS), 
Stanisław Sobczak (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), Bartłomiej 
Rybacki (KWW Ozorkowianie), Wiesława Chałupka (KWW – T.A.K.), Grze-
gorz Skonieczko (KWW – Akcja Samorządowa), Zbigniew Trella (KWW Jana 
Kromkowskiego), Krzysztof Kolasa (KWW As Geotermia Rozwój Porządek).
Okręg wyborczy nr 13 – Zofia Wymysłowska (KW PSL), Henryka Drwa-
lewska (KW PiS), Piotr Banasiak (KWW Obywatelski Ruch Samorządowy), 
Robert Dąbek (KWW – Akcja Samorządowa), Magdalena Jatczak (KWW 
Ozorkowianie), Bogumiła Jaworska (KWW As Geotermia Rozwój Porzą-
dek), Leszek Kukuła (KWW Jana Kromkowskiego).
Okręg wyborczy nr 14 – Anna Nolbrzak (KWW – T.A.K.), Dariusz Plaskota 
(KW PiS), Aleksander Siwek (KWW – Akcja Samorządowa), Małgorzata 
Juszczak (KWW Ozorkowianie), Dariusz Pisera (KWW Kozia Noga), Zbi-
gniew Bugno (KWW Jana Kromkowskiego), Grażyna Tomaszewska (KWW 
As Geotermia Rozwój Porządek). 
Okręg wyborczy nr 15 – Jan Dąbek (KWW – Akcja Samorządowa), Ry-
szard Kałużny (KW PiS), Bogdan Osiński (KWW Ozorkowianie), Zbigniew 
Graczyk (KWW Jana Kromkowskiego), Marian Miksa (KWW As Geotermia 
Rozwój Porządek).

Seria szczegóło-
wych pytań do 

świadków w procesie o podpalenie 
ciepłowni mocno wydłużyła pierw-
szą rozprawę w Sądzie Rejonowym 
w Zgierzu. Oskarżony – 38-letni 
Robert W. - po ponad czterech godzi-
nach spędzonych na sali poprosił o 
przerwę. Już wcześniej było widać 
u podpalacza znużenie i zmęczenie 
rozprawą. Czy brak zainteresowa-
nia oskarżonego wynikał z faktu 
pogodzenia się z losem? Dlaczego 
człowiek, który rok temu wpadł w 
furię i podłożył ogień w ciepłowni, 
wygląda teraz jak ofiara?

Robert W. z łódzkiego aresztu na 
proces został przywieziony przez policję 
zakuty w kajdanki i w łańcuchach. Nie 
wyglądał jednak na groźnego przestępcę. 
Obojętnym wzrokiem patrzył na zezna-
jących. Nie zadawał pytań, nie komento-
wał, nie bronił się. Warto przypomnieć, że 
przyznał się już do podpalenia ciepłowni. 

Robert Kowalczyk, kierownik Za-
kładu Ciepłownictwa Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego, do 
dziś w bardzo emocjonalny sposób 
mówi o pożarze ciepłowni. 

- Pracownik, który tej feralnej nocy 
miał dyżur w ciepłowni, krzyczał 
do mnie przez telefon o sabotażu. 
Chwilę wcześniej udało mu się uciec 
z ciepłowni do domu. Nie potrafił 
powiedzieć ilu jest napastników. 
Natychmiast zadzwoniłem na policję, 
do członków zarządu OPK i mistrza 
Mariana O., któremu nakazałem 
zakręcenie głównego zaworu gazu 
– zeznawał podczas rozprawy. - Po-

jechałem po prezesa OPK i razem 
przyjechaliśmy na miejsce pożaru. 
Widok był przerażający. Komplet-
nie zniszczona sterownia. Do dziś 
nie mamy automatyki i przez to 
nie możemy stwierdzić ile gazu 
pobierają kotły. 

Zeznania kierownika dotyczyły 
też oskarżenia Roberta W. o kradzież 
pieniędzy.

- Zarejestrowały to kamery w cie-
płowni. Robert W. wyciągał z ubrania 
kolegi pieniądze. Zabezpieczyliśmy 
materiał dowodowy – mówił kierow-
nik Kowalczyk. 

W wyniku kolejnych pytań okazało 
się jednak, że tym materiałem dowo-
dowym jest dysk z komputera, który 
nawet nie został jeszcze odtworzony. 

Żywiołowo zeznawał też Józef Z., 
pracownik, któremu udało się uciec 
podpalaczowi.

- Zobaczyłem Roberta W. w 
drzwiach ewakuacyjnych jak stał z 
nożem i siekierą. Kanistra z benzyną 
nie widziałem. Wpadł do pomiesz-
czeń ciepłowni niczym szaleniec. Ka-
zał mi usiąść na krześle. Chciał mnie 
związać, ale ostatecznie zrezygnował 
z tego pomysłu. Zaczął niszczyć urzą-
dzenia. Wykorzystując jego nieuwagę 
udało mi się uciec.

Józef Z. nie ukrywał swojego ne-
gatywnego zdania odnośnie prezesa 
OPK.

- Prezes zarzucał mi współudział 
w tym podpaleniu. Czuję się z tym 
źle. Przecież specjalnie nie wpuściłem 
podpalacza do ciepłowni. Nie uknułem 
tego 

Kandydaci na burmistrza  
i do rady miejskiej

pODpALACZ NIE WYTRZYMAŁ. 
pOpROSIŁ O pRZERWĘ

– mówił zdenerwowany pracow-
nik.

Mecenas Anna Socha powiedziała 
nam w czasie przerwy ogłoszonej na 
wniosek Roberta W. o postulacie strony 
oskarżającej.

- Wnioskowaliśmy o 450 tys. zł od-
szkodowania i karę więzienia na okres 
4 lat – usłyszeliśmy.

- To nie jest do zaakceptowania – 
odpowiada mecenas Tomasz Kujawa, 
obrońca podpalacza. - Straty są według 
nas o wiele mniejsze a Robert W. działał 
wówczas w stanie ograniczonej poczy-
talności. W tym dniu chciał popełnić 
samobójstwo. 

Następna rozprawa 8 grudnia. 
tekst i fot. (stop)
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53-letni mieszkaniec 
Ozorkowa zadzwonił 

we wtorek przed południem na 
alarmowy numer 112 i powiado-
mił, że w lesie miejskim zasłabł 
człowiek, który pilnie potrzebuje 
pomocy. W akcji poszukiwawczej 
uczestniczyło kilkudziesięciu 

funkcjonariuszy policji i straża-
ków. 

Z Wojewódzkiego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego informacja 
przekazana została dyżurnemu po-
licji ze Zgierza. Po przeanalizowaniu 
zgłoszenia policjanci wytypowali, że 
miejsce o którym mowa w zgłoszeniu 

to las miejski w Ozorkowie w rejonie 
ul. Granicznej, Leśnej i Sportowej. 

- Natychmiast w ten rejon zostali 
wysłani funkcjonariusze, którzy 
rozpoczęli poszukiwania. Do ozor-
kowskich i zgierskich policjantów 
dołączyli mundurowi z oddziałów 
prewencji policji w Łodzi, którzy ćwi-
czyli akurat na pobliskiej strzelnicy. 
Około godziny 15 do poszukiwań 
dołączyły także zastępy strażaków 
z JRG i OSP w Ozorkowie a także 
druhowie z Solcy, Parzęczewa i Ka-
niej Góry. Do działań wykorzystano 
również psa tropiącego. Pomimo 
przeczesania ogromnego terenu 
mężczyzny nie udało się odnaleźć – 
informuje nadk. Liliana Garczyńska, 
rzecznik zgierskiej policji. 

Jak się dowiedzieliśmy policjan-
ci nadal pracowali nad sprawą. 
Podjęte czynności pozwoliły na 
namierzenie telefonu, z którego 
wzywana była pomoc. Mężczyzna, 

który poinformował o rzekomym 
zaginionym w lesie miejskim, został 
przesłuchany. Nie potrafił w racjo-
nalny sposób wytłumaczyć swojego 
zachowania. 

- Mężczyzna może za swój wy-
bryk usłyszeć zarzut z kodeksu 
wykroczeń, który brzmi: art. 66. § 1 - 
kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc 
wywołać niepotrzebną czynność 
fałszywym alarmem, informacją 

lub innym sposobem, wprowadza 
w błąd instytucję użyteczności pu-
blicznej albo inny organ ochrony 
bezpieczeństwa, porządku publicz-
nego lub zdrowia, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny do 1500 złotych. § 2 - jeżeli 
wykroczenie spowodowało niepo-
trzebną czynność, można orzec na-
wiązkę do wysokości 1000 złotych.

(stop)

Najtrudniej przyzwy-
czaić się do ludzkiego 

cierpienia. Co powiedzieć czło-
wiekowi, który stracił kogoś bli-
skiego? Jak się zachować? W jaki 
sposób pocieszyć? Właściciele 
zakładów pogrzebowych, graba-
rze, kamieniarze opowiadają o 
swojej pracy. 

Czy śmierć można oswoić? Można, 
a nawet trzeba. W tym zawodzie 
okazywanie uczuć jest mało profe-
sjonalne. Choć – jak usłyszeliśmy 
– czasami trudno jest opanować 
wzruszenie. 

- Nie zapomnę momentu, jak umarł 
14-letni chłopiec chory na raka trzust-
ki. Akurat tak się złożyło, że przez 

ponad dwa tygodnie 
leżał w tym samym 
szpitalu razem z moją 
córeczką. Przychodził 
do nas i pocieszał, jak 
byliśmy w szpitalu. 
Nie zważał na swoje 
cierpienie. Niedługo 
później odszedł a ja 
załatwiałem wszelkie 
sprawy związane z 
jego pochówkiem – 
mówi Janusz Szajner, 
właściciel zakładu 
pogrzebowego w 
Ozorkowie. 

Pan Janusz chowa ludzi od prawie 
ćwierć wieku. Jak łatwo się domyślić, 
praca nie należy do łatwych.

- Mniej więcej dwa, trzy lata przy-
zwyczajałem się do tego zawodu. 
Najtrudniej było patrzeć na ludzkie 
cierpienie. Gdy rodzina zmarłego 
przychodzi do mnie, muszę wykazać 
się ogromnym wyczuciem. Każdy 
cierpi inaczej. Nieraz trzeba poroz-
mawiać, pocieszyć. Innym razem 
lepiej zachować milczenie.

Właściciel zakładu pogrzebowego 
musi być dobrym psychologiem, ale 
również profesjonalnie doradzić w 
zakresie innych usług.

- Teraz, jeśli można użyć takiego 
słowa, najmodniejsze są trumny tzw. 
„amerykanki”. Wieko takiej trum-
ny podzielone jest na dwie części, 
każdą można otworzyć. Najdroższe 
trumny są w cenie przekraczającej 3 
tysiące zł, najtańsze poniżej tysiąca zł. 

Dużo więcej trzeba zapłacić za 
pomnik z drogiego granitu.

Wójt Gminy Ozorków  stosownie do art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami  

z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 

ul. Wigury 14 wywieszone zostały 
wykazy następujących nieruchomości: 

- w miejscowości Sokolniki Las przy ulicy Dzielnej nr 13 
- przeznaczonej do wydzierżawienia na okres kolejnych 3 lat 

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
- w miejscowości Sokolniki Las przy ulicy Katowickiej nr 7 
i w miejscowości Celestynów przeznaczone do sprzedaży 

w trybie przetargu; 

Termin wywieszenia wykazów od dnia 21.10.2014 roku 
do dnia 12 listopada  2014 roku

Pełna treść wykazów opublikowana na stronie internetowej 
www.ug-ozorkow.pl  

w dziale informacje o nieruchomościach.

ogłoszenie reklama

Po anonimowym telefonie

Wszystkie służby... w lesie
OZORKóW

OZORKóW

ZE ŚMIERCIĄ JUŻ DAWNO SIĘ OSWOILI 

- Takie pomniki z ciemnego gra-
nitu „szwed” kosztują 8 – 10 tys. zł 
– mówi Grzegorz Sobór, właściciel 
firmy kamieniarskiej. - Oczywiście 
w ofercie są również pomniki chiń-
skie, w cenie niewiele ponad 2 tys. zł. 

Kamieniarz nie zapomni po-
grzebu młodego ozorkowianina, 
miłośnika rycerstwa. 

- Wykonaliśmy dla niego pomnik 

z figurą rycerza trzymającego miecz. 
To najbardziej oryginalny grób na 
„Nowym cmentarzu” w Ozorkowie. 
Pomniki bardzo często wykonuje się 
nawiązując do życia zmarłych. Na 
przykład dla zmarłego gołębiarza, 
jest motyw ptaków. Dla pisarza mo-
tyw książki. Dla zmarłego dziecka, 
aniołek.

tekst i fot. (stop)

Janusz Szajner przy trumnie, tzw. „amerykance”

Na „Nowym cmentarzu” w Ozorkowie jest 
pomnik rycerza
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18 października 2014 r. w Kowa-
lewicach odbyło się przekaza-
nie inwestycji zrealizowanych w 
ostatnim czasie na terenie miej-
scowości.

Mieszkańcy Kowalewic wraz z 
Wójtem Ryszardem Nowakowskim 
uroczyście otworzyli drogę i plac 
przecinając wstęgę. Ksiądz Kanonik 
Jerzy Serwik Proboszcz Parafii p.w. 
W.N.M.P w Parzęczewie poświęcił 
obie inwestycje. Wójt wręczył Soł-
tysowi wsi klucze otwierające bramę 
do placu, a wszystkich przybyłych 
zaprosił na poczęstunek. 

Licznie przybyli mieszkańcy dzię-
kowali Wójtowi za zrealizowane inwe-
stycje. Na spotkanie przybyli również 
wykonawcy inwestycji, projektanci, 
radni i sołtysi.

Przekazanie inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120282E WE WSI KOWALEWICE”
DŁUGOŚĆ PRZEBUDOWANEJ DROGI - 1,902 KM
OKRES REALIZACJI: 2014 ROK
WYKONAWCA ROBÓT:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z O.O.  -  KUTNO
PREZES – LONGIN GŁOGOWSKI
NADZÓR INWESTORSKI:  PIOTR GRZYB
FIRMA DROGOWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „MAG-BUD” - OZORKÓW
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 600 981,39 zł
DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 121 200,00 zł
WKŁAD WŁSANY: 479 781,39 zł
ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POCHODZĄCE Z TYTUŁU 
WYŁĄCZANIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH W RAMACH ZADANIA 
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH.

REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH PRZY OSP W OPOLU I OSP W ORŁEJ ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
KOWALEWICE
OKRES REALIZACJI: 2013-2014
WYKONAWCA ROBÓT:  MAREK KOWALSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARO BUD - TUREK
 NADZÓR INWESTORSKI: AGNIESZKA SIUDA
PAAS PRACOWNIA ARCHITEKTURY – AGNIESZKA SIUDA - ZGIERZ
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 184 019,18 zł
DOFINANSOWANIE Z PROW: 94 567,91 zł
WKŁAD WŁSANY: 89 451,27 zł

W  t r a k c ie  Ta r g ó w  Na t u r a 
Food w Łodzi odbył się VII 
wojewód z k i  kon k u r s  pr o -
duktów tradycyjnych. W tym 
roku do konkursu przystąpiło 
ponad 30 producentów. Chleb 
klasztorny, wyrób piekarni 
t radycyjnej GS został doce-

n io ny  n a g r o d ą  m a r sz a ł k a 
wojewód zt wa łód zkiego w 
kategorii wyrobów cukierni-
czych i piekarniczych. 

Komisja konkursowa oceniała 
zgłoszone produkty pod wzglę-
dem spełniania następujących 
kryteriów:

- wygląd, estetyka, 
opakowanie

- nazwa - czy jest 
nazwą historyczną, 
ludową, regionalną

- opis produktu 
- tradycja, historia, 
związek z regionem

- walory smako-
we

- surowce - czy 
produkt wytwarza-
ny jest z wykorzy-
staniem lokalnych 

OZORKóW Dobiegły końca prace 
przy budowie chod-
nika przy ul. Łęczyc-

kiej. Chodnik z kostki brukowej 
ma szerokość 1 metra i zo-
stał ułożony po jednej stronie 
550-metrowego odcinka ulicy. 
Zaraz po zakończeniu prac 
przy Łęczyckiej, jeśli pogoda 
pozwoli, drogowcy wrócą na 
ul. Poprzeczną – informuje ma-
gistrat. Prace na Poprzecznej 

rozpoczęto na przełomie wrze-
śnia i października; wymieniono 
wtedy stare, zniszczone płyty 
chodnikowe na kostkę brukową 
po jednej stronie jezdni na całej 
jej 350-metrowej długości, wy-
konano też wjazdy do posesji. 
W tym tygodniu drogowcy 
mają pojawić się ponownie na 
Poprzecznej, by ułożyć chodnik 
po drugiej stronie ulicy, także na 
całej długości jezdni. Na remon-

ty chodników zarezerwowano 
w tym roku w budżecie miasta 
blisko 200 tys. zł.

Remonty chodników

Chleb klasztorny z Ozorkowa

tekst sponsorowany

Jestem zdziwiony, że tak (zacny) 
człowiek jak Burmistrz Jacek 
Socha, znający prawo wypowia-
da się publicznie i to w mediach 
o rzekomym umorzeniu postę-
powania wobec swojej osoby.

Informuję Burmistrza, że 
10.10.2014 r. zostało złożone za-
żalenie na Postanowienie Proku-
ratury z dnia 30 września 2014 
roku do Sądu Rejonowego w 
Zgierzu.

Czy Burmistrz popełnił 
przestępstwo, czy nie - o tym 
zdecyduje sąd. Z mojej strony 
pragnę poinformować Burmi-
strza, że byłem i jestem osobą 
bezpartyjną i nie interesują 
mnie partie, a Pan jako 
osoba publiczna zna-
jąca prawo swoimi 
wypowiedziami na-

ruszył Art. 7 Konstytucji – gdzie 
władze publicznie działają na 
podstawie prawa i w granicach 
prawa oraz Art. 212. § 1. KK (po-
mawianie), Art. 216. § 1 KK (znie-
waga), Art. 214 KK (uprawnienie 
do ścigania za zniewagę).

Andrzej Sokołowski 

Falstart Burmistrza Sochy

surowców.
Chleb klasztorny to pieczy-

wo wypiekane na naturalnym 

zakwasie, bez drożdży, z mąki 
żytniej z dodatkiem płatków 
ziemniaczanych. W ub. roku de-
cyzją kapituły chleb klasztorny 
uzyskał certyfikat uprawniający 
do oznakowania go znakiem 
„Jakość Tradycja”. 

Jest to już trzeci Tygiel Smaków 
uzyskany przez spółdzielnię, 
pierwszym GS Ozorków został 
nagrodzony w roku 2011 za 
chleb gryczany, drugi udało się 
uzyskać w 2012 roku za chleb 
kozacki.
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BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA JACEK SOCHA 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 

III OZORKOWSKIE ŚPIEWANIE PATRIOTYCZNE 
„Zapamiętaj tamten wrzesień” 

11 listopada 2014, godz. 17.00 

ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, tel.42 710 31 18/19  
WSTĘP WOLNY    

ogłoszenie

Zgierscy policjanci pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Zgierzu wyjaśniają okolicz-
ności wypadku drogowego, w 
którym śmierć poniósł 30-letni 
mężczyzna. 

Do zdarzenia doszło 19 paździer-
nika ok. godz. 21.00 na drodze kra-
jowej nr 14 w miejscowości Wyskoki. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący samochodem marki opel 
signum jadąc z kierunku Bratoszewic 
w stronę Głowna na prostym odcin-
ku drogi uderzył w przebiegającego 
przez jezdnię łosia. Siła uderzenia 
spowodowała, że opel zjechał na 

przeciwległy pas ruchu i uderzył w 
drzewo. 30-letni kierujący poniósł 
śmierć na miejscu. Zwierzę również 
nie przeżyło wypadku. Wszystkie 
okoliczności wypadku wyjaśniają 
policjanci.

KPP Zgierz 

Uwaga! Łoś na drodze 

Złodziej udawał bezrobotnego
GM. GRABóW Policjanci łęczyckiej 

komendy ustalili zło-
dzieja i odzyskali rower oraz telefon 
komórkowy. Wykroczenie jest za-
grożone karą aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny.
22 października dyżurny łęczyckiej 
komendy odebrał zgłoszenie o kra-
dzieży telefonu komórkowego z jednej 
z posesji na terenie gminy Grabów. 
Dzielnicowi, którzy dojechali na miejsce 
potwierdzili zaistniałe przestępstwo 
ustalając ponadto, że tego dnia do 
domu pokrzywdzonej przyszedł nie-
znany jej mężczyzna z prośbą o pracę. 
Po kilku godzinach po tym wydarzeniu 
kobieta zauważyła brak telefonu ko-
mórkowego. Pokrzywdzona podała 

funkcjonariuszom rysopis podejrze-
wanego. Z takim zasobem wiedzy 
dzielnicowi ruszyli na poszukiwania. 
Szybko wytypowali mężczyznę, który 
ich zdaniem mógł dokonać kradzie-
ży. Rozmowa z 50 - latkiem okazała 
się tzw. strzałem w „dziesiątkę”. 23 
października mężczyzna usłyszał 
zarzut kradzieży. Skradziony telefon 
dzięki zaangażowaniu mundurowych 
wrócił do właściciela. Tego samego 
dnia policjanci z Zespołu Wykroczeń 
przedstawili 50 – latkowi jeszcze jeden 
zarzut, tj. kradzieży roweru z terenu po-
sesji. Tego czynu mężczyzna dopuścił 
się 20 października również na terenie 
gminy Grabów. 

KPP Łęczyca 

Znani promują akcję „Bezpieczny, bo widoczny”
W Komendzie Głównej Policji 
odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona akcji społecznej 
„Bezpieczny, bo widoczny”. 
Podczas spotkania miała miejsce 
premiera klipów, promujących 
noszenie odblasków przez dzieci. 
W filmikach wystąpili Paulina 
Holtz, Karolina Malinowska, 
Omenaa Mensah oraz Artur 
Chamski. 
- Dlaczego teraz zaczynamy akcję? 
W weekend zmieniliśmy czas z 
letniego na zimowy, zmrok coraz 
szybciej zapada, coraz więcej 
mamy ciemnych godzin – niestety 
na drogach robi się niebezpiecznie 
z punktu widzenia osób pieszych 
– powiedział podczas konferencji 
rzecznik prasowy komendanta 
głównego policji insp. Mariusz 
Sokołowski. – Jako policja od 
kilku już lat promujemy odzież z 

elementami odblaskowymi. Jest 
to najlepszy sposób, aby poprawić 
widoczność dziecka, ale także 
dorosłego na drodze.

Rzecznik podkreślił też rolę 
najmłodszych, biorących udział w 
kampanii: - Dla nas bardzo ważne 
są dzieci, po raz kolejny mówimy 
o nich dlatego, że to właśnie one 
są ambasadorami wiedzy i popu-
laryzatorami noszenia odblasków 
wśród osób dorosłych.

Akcja społeczna „Bezpieczny, bo 
widoczny” prowadzona pod pa-
tronatem Komendy Głównej Policji 
i Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego ma za zadanie 
propagować i uświadamiać, jak 
ważne jest noszenie przez dzieci 
odblaskowych elementów garde-
roby. To dzięki nim możemy znacz-

nie zwiększyć bezpieczeństwo 
najmłodszych na drogach. Kam-
pania ma przypominać zarówno 
rodzicom, jak i samym dzieciom o 
konieczności ich noszenia. Dzieciaki 
mają przekonać się, że noszenie od-
blasków to nie „obciach”, a stylowy, 
mądry i bezpieczny wybór. 

Głównym celem akcji jest zwięk-
szenie świadomości dorosłych 
na temat bezpieczeństwa dzieci, 
ale także realna zmiana – poja-
wienie się na ulicach świecących 
punkcików oznaczających życie! 
Najnowsza ustawa nakłada obo-
wiązek noszenia odblasków tylko 
poza obszarem zabudowanym. 
Należy pamiętać, że powinny one 
być noszone po zmroku również w 
mieście. To rozsądna konieczność.

Info: policja 
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Kierowca kat. C+E.  
Prawo jazdy kat. C+E, aktualne badania,   
świadectwo kwalifikacji, doświadczenie 
min. 5 lat. 
„Marko-Transport” Sp. z o. o.
Ul. 57 Pułku Piechoty Wlkp.29
99-100 Łęczyca
((24) 722-45-23; 603-377-661
Miejsce wykonywania pracy: kraje UE.

Spedytor
Wykształcenie średnie, znajomość 
języka angielskiego, niemieckiego i 
francuskiego
PHPU MIRATRANS
Błonie
99-100 Łęczyca 
miejsce wykonywania pracy: Sierpów 
33, 95-035 Ozorków

Szwaczka
Wykształcenie min. podstawowe.
Umiejętność szycia konfekcji damskiej
Marpol Honorata Walczak
Ul. Nowa 29,
95-035 Ozorków
( 606-138-287

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży
Zakres obowiązków:
Szycie dzianiny
P.P.H.U. KAROLA
Ul. Słowackiego 42,
99-100 Łęczyca
( 502-734-261

Tynkarz
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B, min. 2-letnie doświadczenie w 
tynkach maszynowych
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
( 508-783-864
Miejsce wykonywania pracy: 
Teren woj. Łódzkiego

Pomocnik tynkarza
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B
POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
( 508-783-864
Miejsce wykonywania pracy: 
Teren woj. Łódzkiego

Szwaczka
Wymagania: Chęć do pracy.
P.P.H.U „CHRISTOBAL”
Ul. Szkolna 17 Świnice Warckie – 
Kolonia
99-140 Świnice Warckie
( 691-922-112, 601-328-805

Cieśla
Wymagane doświadczenie w zawodzie 
cieśla.
Pracodawca zapewnia dowóz do 
miejsca wykonywania pracy
Usługi Remontowo – Budowlane 
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
39-230 Brzostek
( 602-584-680
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca, 
Krośniewice

Operator koparki/koparko 
ładowarki
Wykształcenie minimum podstawowe, 
Prawo jazdy kat. C
Uprawnienia na koparkę lub koparko – 
ładowarkę (umiejętność posługiwania 
się łyżką skarpową)
WA-TRANS
Wacławski Wiesław
Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
( 601-075-778

Pracownik fizyczny
Wykształcenie minimum podstawowe,
Prawo jazdy kat. B lub T,
Mile widziana umiejętność drobnych 
prac murarskich
WA-TRANS
Wacławski Wiesław
Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
( 601-075-778

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B
MEBLE SIADACZKA Czesław Siadaczka
ul. Aleje Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
( 24 721 63 84

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, zdolności 
manualne
Gospodarstwo Rolne
Andrzejczak Eliza
Kostusin 6, 
99-335 Witonia

Doradca klienta
Wykształcenie średnie lub wyższe 
finanse bankowość, obsługa komputera, 
łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Anna Podlasiak – Okupska 
USŁUGI FINANSOWE
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
CV wysyłać na adres e-mail: podlasiak-
okupska@o2.pl 

Krojczy
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca ul. 
Konopnickiej 2a

Pomoc krojczego
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca ul. 
Konopnickiej 2a

Fryzjer damsko –męski
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność fryzjerstwa damsko – 
męskiego
SALON FRYZJERSKI DAMSKO – MĘSKI 
„Anna” 
Anna Kowal – Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
( 693-449-522

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
Prawo jazdy kat. D,
Doświadczenie co najmniej 2 lata
PKS Łęczyca Sp. z o. o.
Ul. Belwederska
99-100 Łęczyca
Forma kontaktu kandydatów z 
pracodawcą: osobiście pod adresem 
Sierpów 105 i telefonicznie pod 
numerem 517-180-774

Lekarz – dentysta
Wykształcenie wyższe o kierunku 
stomatologia zachowawcza, protetyka, 
ortodoncja
MANUFAKTURA ZDROWIA
Pl. T. Kościuszki 9, 99-100 Łęczyca
tel: 693-245-247
CV kierować na adres email: 
m2chowaniec@wp.pl

Magazynier 
Wykształcenie zawodowe, mile widziane 

uprawnienia na wózki widłowe 
Firma Handlowo – Usługowa 
„HAWEKS”
Sławomir Kubiak
Zagaj 28
99-122 Góra Św. Małgorzaty 
( 660 388 860

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
Mile widziany kurs florystyki
P.H.U. „Frezja”
Sylwia Krysiak
Ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel: 669-329-588

Sprzedawca – prezenter handlowy
Od kandydatów oczekujemy: chęci 
poszerzania wiedzy z zakresu technik 
sprzedaży oraz wiedzy produktowej, 
umiejętności pracy w zespole. 
Łatwości w nawiązywaniu kontaktów, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
niekaralności.
Dodatkowymi atutami będą: 
zainteresowanie branżą RTV, AGD, 
IT/MM, doświadczenia w sprzedaży, 
bezpośredniej obsłudze Klienta.
TERG S.A. mediaexpert
Ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca
Prosmy o składanie swojej aplikacji (CV 
i listu motywacyjnego) poprzez stronę 
www.mediaexpert.pl. W zakładce 
„informacje” praca u nas (zamieszczona 
na dole strony internetowej) proszę o 
wybranie interesującej państwa oferty 
i zaaplikowanie na nią za pomocą 
przycisku „Aplikuj”
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez TERG S.A. zawartych 
w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 
926)”

Kierownik Salonu
Od kandydatów oczekujemy: min. 2 
letniego doświadczenia na stanowisku 
kierowniczym (mile widziane 
zarządzanie w handlu), wiedzy i 
umiejętności z zakresu zarządzania 
zespołem pracowników, odporności na 
stres oraz doskonałej organizacji pracy, 
komunikatywności, kreatywności, 
samodzielności, znajomości branży 
RTV, AGD, IT/MM będzie dodatkowym 
atutem.
TERG S.A. mediaexpert
Ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca
Prosmy o składanie swojej aplikacji (CV 
i listu motywacyjnego) poprzez stronę 
www.mediaexpert.pl. W zakładce 
„informacje” praca u nas (zamieszczona 
na dole strony internetowej) proszę o 
wybranie interesującej państwa oferty 
i zaaplikowanie na nią za pomocą 
przycisku „Aplikuj”
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez TERG S.A. zawartych 
w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 
926)”

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie podstawowe, prawo 
jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz 
rzeczy.
POL-BUD Sp. J.  
Ul. Czarna 14 C 
95-100 Zgierz 
( (24) 721-68-68 

Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca, 
ul. Kopalniana  11.

Sprzedawca
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile 
widziane aktualne badania sanitarno 
– epidemiologiczne, mile widziane 
doświadczenie jako sprzedawca
Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski 
Stanisław Katusza
Biała Góra 58,
99-220 Wartkowice
Kontakt z pracodawcą pod numerem (: 
(43) 678-58-18

Lakiernik
Wykształcenie min. podstawowe
Umiejętność przygotowania do 
lakierowania i lakierowania,
Doświadczenie min. 1 rok w zawodzie.
Blacharstwo Lakiernictwo
Brzozowski Mariusz
Daszyna 8
99-107 Daszyna
tel: 607-334-931

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe
TOMMAR s.c.
Karkosy 35,
99-100 Łęczyca
tel 793-067-779

Agent – sprzedawca 
Wykształcenie minimum zawodowe,
Umiejętność pracy na stanowisku 
sprzedawca, obsługi kasy fiskalnej, 
obsługi komputera.
Mile widziany staż pracy.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-24-82
e-mail: pssmazur@op.pl

Kierowca ciągnika
Wykształcenie minimum podstawowe
Prawo jazdy kat. T
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Grabowie
Ul. Składowa 1
99-150 Grabów
tel: 63 273-41-33

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętność pracy w 
zespole.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, Grabów 

Mechanik naszyn przetwórczych – 
elektryk
Wykształcenie minimum zawodowe 

- mechaniczne lub elektroniczne. 
Umiejętności techniczne. Uprawnienia 
elektryczne do 15 kV. Mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, Grabów

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E
MAR – TRANS – POL Sp. z o.o. 
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca 
( 24 388 75 03, 739 033 333

Kierowca C+E
Świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy 
kat. C+E
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY 
OL – MAR 
Ul. Belwederska 81A/28
99-100 Łęczyca 
( 24 721 32 08, 601 217 208

Prasowacz
Wykształcenie podstawowe 
PPHU „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
( 500 106 370
miejsce pracy: Łęczyca, 
ul. M. Konopnickiej 2

Robotnik budowlany
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
( 697 526 180

Kucharz
Wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska
P.P.U „GAL” 
Włodzimierz Gal
Ul Polna 8
99-100 Łęczyca
tel: 607-935-903

W dniu 13.11.2014 r. o godz 12:00 
odbędzie się spotkanie informacyjne z 
firmą Promedica24, które skierowane 
jest do osób zainteresowanych ofertą 
pracy w charakterze opiekuna osób 
starszych w Niemczech lub uczestniczą 
w szkoleniu “Opiekun osób starszych”. 
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia średniego,
- łagodnego usposobienia i 
cierpliwości,
- doświadczenia w opiece nad osobami 
starszymi lub chorymi,
- podstawowej/komunikatywnej 
znajomości języka niemieckiego.

“Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców “Mazur” 

w Łęczycy zatrudni sprzedawcę.
Informacji udziela 
Zarząd Spółdzielni; 

tel.: 24 721 24 82, 506-856-382

Ozorków; mieszk. 28,5 m², 
bloki – sprzedam. 
Tel.: 798-223-160 

w godz.: 7.00-9.00 lub po 20.00

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, blisko wo-
dociąg; możliwość podziału, ok/ 

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Przyjmę pracę opiekunki do 
dziecka w Ozorkowie. Tel.: 790-

240-271

Odstąpię mieszkanie w TBS przy 
Ozorkowskie Przedmieście. Tel.: 

506-171-800

Poszukujemy dziewczyn 
do prezentacji odzieży. 

Tel.: 691-636-392

Silnik Wartburg 353 sprawny – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322
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reklama

Lekkoatleci MKLA Łę-
czyca rok 2014 na pewno 

mogą zaliczyć do udanego. W mi-
jającym sezonie w zawodach rangi 
mistrzowskiej zdobyli aż siedem 
medali w różnych kategoriach wie-
kowych.

Maciej Kiendzierski został Mło-
dzieżowym Mistrzem Polski w skoku 
wzwyż z wynikiem 219 cm. Uzyska-
ny rezultat jest o dwa centymetry 
lepszy od wymaganego minimum 
na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, 
które odbędą się w przyszłym roku 
w Talinnie. Maciek także jako jedyny 
reprezentant Łęczycy dostąpił t w 2014 
r. zaszczytu reprezentowania Polski. 
Wystąpił z dużym powodzeniem w 
meczu lekkoatletycznym z udziałem 
Polski,Węgier, Słowenii i Czech zajmu-
jąc pierwsze miejsce z rekordem życio-
wym 218 cm. Świetnie spisywała się w 
tym sezonie utalentowana miotaczka 
Ewa Różańska. Młoda zawodniczka 

jako jedyna lekkoatletka w historii 
łęczyckiej Lekkiej Atletyki zdobyła 
dwa złote medale na Mistrzostwach 
Polski Młodzików. Została Mistrzynią 
Polski w rzucie dyskiem [46.12m] oraz 
w pchnięciu kulą [13.98m]. W obu 
konkurencjach poprawiła rekordy ży-
ciowe a w pchnięciu kulą dodatkowo 
ustanowiła rekord okręgu łódzkiego. 
Brązowym medalem w skoku wzwyż 
[204cm] zdobytym na Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych może 
pochwalić się Łukasz Karwacki. W 
tej samej konkurencji brąz wśród 
młodzików wywalczył Krystian Kaź-
mierczak [188cm]. Adrian Mikołajczyk 
jako pierwszy łęczycki lekkoatleta 
wywalczył w tej samej kategorii wie-
kowej brązowy medal Mistrzostw 
Polski w skoku o tyczce [3.50m]. 
Marek Szymański to także zdobywca 
brązowego medalu w biegu na 800m 
[1.52.15min] na Mistrzostwach Polski 
AZS. Na duże uznanie zasłużyli także 

pozostali zawodnicy MKLA, którzy 
uzyskali prawo startu na najważniej-
szej imprezie roku. 

W kategorii juniorów reprezento-
wała nas w rzucie dyskiem Paulina 
Różańska. Na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży oprócz Łukasza 
Karwackiego wystąpiła w skoku o 
tyczce Katarzyna Mrozińska oraz w 
biegu na 110m przez płotki Bartosz 
Tuszyński. W kategorii młodzików 
na 100m przez płotki wystartowa-
ła Patrycja Kita, w skoku o tyczce 
Karolina Siuda a w biegu na 1000m 
Mateusz Kaczmarek. Worek medali 
przywieźli ze strefowych mistrzostw 
młodzicy. Zdobyli piętnaście medali 
i dodatkowo okazali się najlepszą 
drużyną zawodów. Brawa należą się 
także wszystkim trenującym w 2014 
roku zawodnikom za całoroczny 
wysiłek i poprawianie własnych re-
kordów życiowych. Z młodzieżą pra-
cowało czterech trenerów:Mirosław 
Andrysiak, Robert Kubiak i Michał 
Stokwiszewski. Prezesem klubu jest 
Jacek Sroka a v-ce prezesem Jarosław 
Michalski. Oficjalne zakończenie 
sezonu odbędzie się 7 listopada o 
godz.16.30 w hali Gimnazjum Łęczy-
ca. Gościem honorowym będzie v-ce 
Mistrz Europy w biegu na 800 m Ar-
tur Kuciapski oraz brązowy medalista 
ME Robert Urbanek.

(and)

Zakończenie sezonu z Robertem Urbankiem 
ŁĘCZYCA

Robert Urbanek 
przyjedzie do 
Łęczycy na 
zakończenie 
sezonu MKLA

W Aleksandrowie Łódzkim repre-
zentacja Zespołu Szkół im. Jadwigi 
Grodzkiej zaliczyła kolejny fantastycz-
ny występ na zawodach sportowych. 
Reprezentacje dziewcząt i chłopców 
wystartowały w zawodach rejono-
wych w sztafetowych biegach prze-
łajowych. Dziewczęta po zaciętej ry-
walizacji z 4 sztafetami (Aleksandrów 
Łódź, Pabianice, Ozorków, Poddębice) 
zajęły 2. miejsce i tym samym awan-
sowały na mistrzostwa woj. Z kolei 
reprezentacja chłopców rywalizując 
z 7 sztafetami zdecydowanie zwycię-

żyła, pokonując szkoły z Ozorkowa, 
Poddębic, Pabianic i kolegów z ZSP 
Nr 1 w Łęczycy. 
Skład reprezentacji:
Dziewczęta:
Dobrzelewska, Barylska, Mamońska, 
Bińkowska, Bartosiak, Ł
kasiak, Rakowska, Błachowicz, Augusty-
niak, Nowakowska.
Chłopcy:
Kamiński, Kolasa, Malinowski, Gąsio-
rowski, Łuczak, Błaszczyk, Bartniak, 
Mielczarek, Graczyk, Misiak.

Info: leczycki.pl

“Grodzka” mistrzem rejonu 
w sztafetowych biegach przełajowych

KOLEJNA WYGRANA GÓRNIKA
Kobra Leźnica Wielka - Górnik 1956 Łęczyca 1-4 (0-0)

0-1 Karasiński (50 min.), 0-2 Pałczyński (52 min.), 1-2 (69 min.), 1-3 Karasiń-
ski (80 min.), 1-4 Pałczyński (82 min.)
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Pies z alergią na ludziKomunia na wynos Odpowiednie chodzenie na nastrój

Przyzwyczailiśmy się do tego, że o dowolnej porze dnia 
możemy zamówić pizzę czy chińszczyznę z dowozem do 
domu. Czy wkrótce tak sam o będzie z Komunią Świętą? 
Sprzedawcy wychwalają produkt, informując, że idealnie 
sprawdza się podczas wizyt u chorych. Oprócz tego ma 
wiele cech praktycznych - jest sterylnie zapakowany i 
utrzymuje świeżość do sześciu miesięcy.
Oczywiście w Kościele Katolickim taka forma Komunii 
jest niedozwolona. Według tradycji w wyznaniu tym 
można przyjmować Komunię bezpośrednio do ust lub 
na rękę - nigdy jednak tak, aby wierny sam wyjmował 
hostię z naczynia liturgicznego. Komunię zawsze podaje 
kapłan. Gdzie zatem wino i opłatek “na wynos” znajdują 
zastosowanie? To forma dopuszczalna w niektórych 
wyznaniach protestanckich.

Adam to ok. 2-letni czarny labrador z bardzo nietypo-
wym jak na psa schorzeniem - alergią na ludzi. Przez 
kilka miesięcy psu wypadały włosy. Widoczne było rów-
nież zapalenie skóry z pęcherzami i wygryzionymi przez 
labradora poranionymi plackami. Zespół Robin Herman 
z Lucky Dog Retreat Rescue nie miał pojęcia, co może 
być przyczyną, bo odpchlony Adam był karmiony najlep-
szą karmą. Dwa-trzy razy w tygodniu myto go również 
zaleconym przez weterynarza preparatem. Niestety, nie 
pomagały ani antybiotyki, ani prednizon. Choć stan psa się 
poprawił, choroba skóry nie mijała, dlatego koniec końców 
Amerykanie zdecydowali się wysłać krew do zbadania. 
Testy przeprowadzone przez VARL (Veterinary Allergy 
Reference Laboratory) wykazały, że labrador jest w naj-
większym stopniu uczulony na ludzki naskórek. Nastrój wpływa na naszą posturę w czasie chodzenia, 

ale okazuje się, że zależność ma też odwrotny kierunek. 
Naśladując chód osoby szczęśliwej czy smutnej, można 
bowiem wywołać odpowiednią emocję. Podczas ekspe-
rymentów ochotnicy, których poproszono o chodzenie na 
bardziej depresyjną modłę (z ograniczonymi wymachami 
rąk i przygiętymi do przodu ramionami), mieli gorszy nastrój 
niż osoby poproszone o chodzenie w radosnym stylu. To nic 
zaskakującego, że nastrój [...] wpływa na sposób chodzenia, 
lecz chcieliśmy sprawdzić, czy to, jak się poruszamy, także 
oddziałuje na nasze samopoczucie - wyjaśnia Nikolaus Troje z 
Queen’s University. Okazało się, że ci, którzy musieli iść w przy-
gnębionym stylu, pamiętali więcej wyrazów o negatywnym 
znaczeniu. Różnica w przypominaniu sugeruje, że depresyjny 
styl chodzenia rzeczywiście wywołał depresyjny nastrój. 

Mały i duży wojownik

Jest super

Strusia przejażdżkaKoza sobie poradzi

A kuku...


