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OdnOwiOne kamienice 
pOwOdem krytyki 

nOwy prezes pGkim OPK zasłania się tajemnicą, 
miastO uchyla PrzetargMIEJSKI 

SYLWESTER 
W ŁĘCZYCY

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

Szczęśliwego Nowego Roku!

życzy redakcja

Następny numer gazety ukaże się 5 stycznia

OBURZAJĄCE ZACHOWANIE 
PROBOSZCZA 

To wydaje się nieprawdopodobne, 
wydarzyło się niestety naprawdę. 
Zachowanie proboszcza jednej z parafii 
w regionie nie można określić inaczej jak 
skandalem. Do dziś rodzina zmarłego nie 
może się z tym pogodzić. Ksiądz zamiast 
w kościele modlił się na parkingu przed 
cmentarzem. Nie pozwolił na wprowadzenie 
trumny z ciałem do kościoła. Uznał, że 
zmarły na to nie zasłużył...

więcej str.5 

Skandal!
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Iluminacje świetlne i 
przybrane choinki to, 

mogłoby się wydawać, bardzo 
istotne elementy Bożego Naro-
dzenia w większości miast, które 
to prześcigają się w ilości ozdób 
i dekoracji. W tym roku, niestety, 
nie możemy tego powiedzieć o na-

Wymiana przez bur-
mistrza miasta trzech 

członków rady nadzorczej PG-
KiM - u poskutkowała odwoła-
niem Jana Chuckiego ze stanowi-
ska prezesa. W piątek odbyło się 
walne zgromadzenie nowej RN. 

Na początku minionego ty-
godnia burmistrz Krzysztof Li-
piński postanowił odwołać z RN 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
trzech członków: Leszka Haducha, 
Wojciecha Kowalkiewicza i Elżbie-
tę Sterlińską. 

- Powód odwołania tych trzech 
osób z Rady Nadzorczej PGKiM 

był oczywisty. Z ogólnodostępnych 
danych wynika, że Łęczyca zajmu-
je ostatnie miejsce w wojewódzkim 
rankingu rozwoju. Chodzi tu o 
działania i inwestycje komunalne, 
a właściwie ich brak oraz bierność 
w staraniach o pozyskiwanie 
unijnych środków finansowych. 
Spółka nie wykazywała żadnej 
inicjatywy, jeżeli chodzi o dążenie 
do rozwoju miasta – wyjaśnia 
burmistrz Krzysztof Lipiński. 
- Efekty pracy są takie same jak 
zaangażowanie osób decyzyjnych.

W miejsce odwołanych członków 
RN weszli Andrzej Malinowski, 
Paulina Dorman - Okońska i Jakub 

Bartczak. Są to osoby, których głosy 
zadecydowały w piątek o odwoła-
niu Jana Chuckiego ze stanowiska 
prezes PGKiM- u. Dwaj pozostali 
członkowie rady wstrzymali się od 
głosu. Nowym prezesem spółki zo-
stał Janusz Muszyński, odwołany 
na początku roku ze stanowiska 
prezesa „Łęczycanki”. 

Jan Chucki, jeszcze przed ob-
jęciem urzędu burmistrza przez 
Krzysztofa Lipińskiego, złożył 
rezygnację z zajmowanego stano-
wiska. Prezesem PGKiM miał zo-
stać do lutego 2015 roku, by później 
przejść na emeryturę.

(MR)

Czy Adam Kujawa, dyrek-
tor ZM, ma się czego oba-

wiać? Po wielu zmianach w spółkach 
podległych miastu nie wiadomo, 
jakie będą dalsze decyzje burmi-
strza. Jedno jest pewne – pracownicy 
poskarżyli się na niesprawiedliwe 
wynagradzanie, złe traktowanie i 
poniżanie przez przełożonych.

W ubiegłym tygodniu odbyło się 
spotkanie, na które nie przyszedł nikt 
z kierownictwa Zieleni Miejskiej.

- Otrzymałem pismo z prośbą o 
rozmowę od pracowników Zieleni 
Miejskiej. Spotkaliśmy się, porozma-
wialiśmy. Dowiedziałem się o wielu 
sprawach, o których nie miałem poję-
cia. Ze strony pracowników padło wie-
le zarzutów, które należy jak najszybciej 
sprawdzić. Mówili m.in. o poniżaniu i 
negatywnym stosunku przełożonych, 
pojawił się też temat ustalania pensji. 

W rozmowach nie uczestniczył nikt z 
zarządzających jednostką budżetową 
Zieleń Miejska – informuje Krzysztof 
Lipiński. - Zaskakująca była dla mnie 
informacja, że na przełomie 2011 – 2012 
roku przeprowadzono remont po-
mieszczeń socjalnych w bazie Zieleni 
Miejskiej w budynku dawnego ZK. Na 
same materiały wydano ponad 40 tys. 
zł, a co z pracą tych ludzi? Pracownicy 
ZM sami  robili ten remont, po czym 
wszystko zostało zniszczone, bo miał 
pojawić się ktoś, kto zrobi gruntowny 
remont budynku, jeśli cały będzie w 
fatalnym stanie. Inwestor wycofał 
się. Praca ludzi i pieniądze poszły na 
marne, chcę się dowiedzieć, kto był za 
to odpowiedzialny. 

O złej sytuacji pracowników fizycz-
nych Zieleni Miejskiej pisaliśmy w 
wakacje. Do sprawy powrócimy.

(MR)

Pracownicy ZM u burmistrza

Gdzie się podziała magia świąt?

Krzysztof Andrzejewski, podobnie jak wielu innych mieszkańców, 
narzeka na brak świątecznych akcentów w mieście 

Szary rynek w Łęczycy. Ozdób nie ma nawet na choince

Trudno wyrokować, jak kwestia 
ozdób świątecznych zostanie rozwią-
zana za rok, teraz jest ich wyjątkowo 
mało i nie zostały dokupione żadne 
nowe. 

- Pracownicy Jednostki Budże-
towej „Zieleń Miejska” w Łęczycy 
w pierwszym tygodniu grudnia 
ozdabiali teren placu Tadeusza 
Kościuszki oraz budynku Urzędu 
Miejskiego w Łęczycy instalacjami 
świetlnymi – informuje Krzysz-
tofa Łuczak, rzecznik łęczyckiego 

magistratu. - Niestety w tym roku, 
stan węży świetlnych z uwagi na 
wieloletnią eksploatację, nie po-
zwolił zainstalować ich na terenie 
placu. Wszystkie dekoracje świetlne 
nadające się do podłączenia, zostały 
zainstalowane. 

Może lepsze takie ozdoby niż 
żadne, bo jednak akcent świąteczny 
pojawił się w mieście, szkoda tylko, 
że tak skromny jak na królewskie 
miasto.

tekst i fot. (MR)

szym mieście. W Łęczycy dekoracje 
nie są atrakcyjne.

Miejskie ozdoby świetlne zawisły 
na elewacji urzędu miejskiego oraz 
na latarniach otaczających pl. T. 
Kościuszki. Nie pojawiły się jednak 
ani węże świetlne rozwieszane we 
wcześniejszych latach pomiędzy 
latarniami, ani bombki czy lampki 
na świerku przy ratuszu. Całość 
wygląda nieciekawie, na co zwracają 
uwagę łęczycanie. 

- Plac przy ratuszu powinien być 
pięknie ozdobiony, to wizytówka na-
szego miasta. Brakuje światełek, ubra-
nej choinki i prawdziwej, świątecznej at-
mosfery. W naszej Łęczycy w ogóle nie 
widać tych świąt, wystarczy spojrzeć na 
al. Jana Pawła. To też jest ważna część 
miasta, powinna wyglądać pięknie, ale 
nic tu nie ma – komentuje Krzysztof 
Andrzejewski. - Mam nadzieję, że za 
rok będzie dużo ładnej, bo to, co jest 
teraz wygląda strasznie. 

Burmistrz Lipiński 
rOBi pOrządek 

Odwołany ze stanowiska prezesa „Łęczycanki” Janusz 
Muszyński został szefem komunalki 
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Łęczyca Przy okazji zbliżających 
się świąt Bożego Na-

rodzenia dowiedzieliśmy się jaki 
prezent pod choinką chciałaby zna-
leźć wicestarosta Krystyna Pawlak, 
odkryliśmy też kulinarne talenty 
naszych włodarzy. Jak się okazuje, 
starosta Wojciech Zdziarski przy-
gotowuje najlepszego w rodzinie 
smażonego karpia a burmistrz 
Krzysztof Lipiński potrafi przyrzą-
dzić niemal każde danie. 

Wigilia z najbliższą rodziną i pierw-
szy dzień świąt w trochę liczniejszym 
gronie planuje zorganizować wice-
starosta. - Będę gościć u siebie swoją 
rodzinę, ponieważ co roku staramy 
się spędzać święta w bardzo ciepłej 
atmosferze, wszyscy razem. Potrawy 
wigilijne przygotowuję wspólnie z 
mężem, ale goście też w czymś się spe-

cjalizują, np. mój brat zawsze przynosi 
śledzie – usłyszeliśmy od Krystyny 
Pawlak. - Najbardziej trafionym pre-
zentem byłby dla mnie elektroniczny 
czytnik do książek. Jest to doskonałe 
urządzenie, które na pewno mi się 
przyda i z którego byłabym bardzo 
zadowolona. Może w tym roku znajdę 
go pod choinką. 

Książki uwielbia także burmistrz 
miasta, najbardziej te związane z geo-
grafią i podróżami, np. przewodniki 
lub ciekawe publikacje turystyczne. 
- Uważam, że jeśli chcemy zrobić ko-
muś prezent i ma to być trafiony pre-
zent, to należy dobrze znać tę osobę. 
Tylko wtedy wiemy, jaki podarunek 
sprawi drugiej osobie radość, dlatego 
prezenty rodzinne zawsze są najlep-
sze, choć ja nawet nie zastanawiałem 
się, co chciałbym dostać w te święta, 

chyba nie ma takiej rzeczy – wyjaśnia 
Krzysztof Lipiński. - Najlepszym 
prezentem będzie Wigilia spędzona 
w gronie rodziny, z żoną i synem oraz 
wspólne gotowanie. Potrawy wigilijne 
są dość pracochłonne i wszystkie są 
moimi ulubionymi. Dużo gotuję i 
piekę też ciasta.

Z kuchni nie ucieka też starosta. 
Przygotowany przez niego karp 
jest numerem jeden na wigilijnym, 
rodzinnym stole. Smaczny ma być 
też śledzik pod pierzynką, którego 
starosta układa warstwami na prze-
mian z ziemniakami i majonezem, 
by na koniec udekorować „puchem” 
z białka. - Podobno mój smażony karp 
najbardziej smakuje rodzinie, więc jest 
zawsze. W tym roku Wigilia odbędzie 
się u mojej siostry. Ja jeszcze nigdy nie 
wyjechałem na święta, szanujemy 

tradycję – podkreśla Wojciech Zdziar-
ski. - Po kolacji oczywiście wszyscy 
czekamy na św. Mikołaja. Choć dzieci 
już dorosły, to zawsze pojawiają się 
jakieś upominki. 

Tradycja przyrządzania dwuna-
stu potraw, sianko pod obrusem, 
wspólne ubieranie choinki i rodzin-
na atmosfera to także wyznaczniki 
udanych świąt w domu prezesa 
spółdzielni mieszkaniowej „Łęczy-
canka”. - Ja do kuchni wolę nie wcho-
dzić, ale chętnie później wszystkiego 
próbuję. Pomagam natomiast żonie 
w ubieraniu choinki, zawsze robimy 
to wspólnie – zapewnia Jarosław 
Pacholski. - W tym roku, pierwszy 
dzień świąt będzie wyjątkowy, po-
nieważ obchodzimy z żoną naszą 
30- stą rocznicę ślubu. 

(MR)

Świąteczne kulinaria łęczyckich VIP- ów

Wicestarosta Krystyna 
Pawlak chwali brata, który 
specjalizuje się w śledziach 

Burmistrz Krzysztof Lipiński 
twierdzi, że jest dobrym 
kucharzem 

Starosta Wojciech Zdziarski 
przygotowuje najlepszego 
wigilijnego karpia

Prezes Jarosław Pacholski 
wspólnie z żoną ubiera 
choinkę 

Po Nowym Roku obowiązek reje-
strowania sprzedaży za pomocą kasy 
fiskalnej bez względu na wysokość ob-
rotu obejmie m. in. prawników, lekarzy, 
dentystów, fryzjerów, kosmetyczki, me-
chaników samochodowych czy osoby 
prowadzące stacje diagnostyczne. To 
spore utrudnienie i niemały wydatek. 
Podmioty gospodarcze będą miały 
czas na zakup kasy do 1 marca 2015 
roku. - Już spoko klientów zaintereso-
wało się nowym przepisem. Zaistniała 
taka konieczność, rozporządzenie w 
sprawie kas fiskalnych zostało podpi-
sane, dlatego zakup ten dla wielu jest 
nieunikniony. Najtańsza kasa fiskalna 
jest w cenie 999 zł, ale pamiętajmy, że za 
zakup pierwszej kasy, urząd skarbowy 
zwraca nam 700 zł, więc poniesiony 
koszt wynosi tylko 300 zł. To dobra in-
formacja dla przedsiębiorców – komen-
tuje Roman Nowakowki, sprzedający 
m. in. kasy fiskalne. - Niedawno kasę 
fiskalna kupiła pani doktor. Nie była 
zachwycona wprowadzeniem nowego 
przepisu, bo to dodatkowy obowiązek, 
ale powiedziała, że trudno, jak trzeba, to 
trzeba. Na zmianę przepisu raczej nie 
mamy co liczyć. 

tekst i fot. (MR)

kasy fiskaLne dLa 
kOLejnych przedsięBiOrców

Roman Nowakowski 
przypomina o obowiązku 

zakupu kasy fiskalnej
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Święta Bożego Narodzenia, to czas 
otuchy i nadziei. Chwila odradzania się wiary 
w Chrystusa i dobro człowieka, 
a także moment przemyśleń, planów 
i marzeń na kolejny Nowy Rok.
Niechaj nadchodzące Święta będą 
pełne ciepła, miłości, rodzinnych 
spotkań przy choince i radości z przyjścia 
na świat Dzieciątka Jezus.
Życzę Państwu, aby przy stole 
wigilijnym nie zabrakło 
zrozumienia, wzajemnej 
życzliwości oraz 
rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł za sobą 
szczęście i pomyślność.

Senator RP
Przemysław Błaszczyk

życzenia

życzenia

życzenia życzenia

życzenia

Łęczyca

Różne interpretacje popular-
nych kolęd, pastorałek i pieśni 
świątecznych zaprezentowali 
w piątek uczestnicy IV Prze-
glądu Kolęd i Pastorałek „Hej, 
w Dzień Narodzenia”. 
Na scenie Domu Kultury zapre-
zentowało się wiele zespołów 
oraz solistów zarówno młod-
szych, jak i nieco starszych. 

Goście zebrani podczas prze-
glądu spędzili miło czas słu-

chając ciekawych wyko-
nań świątecznych melodii 
rozpoczynając bożona-
rodzeniowy nastrój. Jury 
miało trudne zadanie, 

żeby wybrać laureatów 
konkursu, ale udało się – 21 

wykonawców (solistów i zespo-
łów) zaprezentuje się ponownie 
przed łęczycką publicznością. 
Koncert laureatów odbędzie 
się w dzień Święta Trzech Króli, 
6 stycznia, w kościele pw. św.  
Andrzeja w Łęczycy. Po koncercie 
zostaną ogłoszone oficjalne wy-
niki i wręczone nagrody.

(MR)

Bożonarodzeniowe 
śpiewanie w Łęczycy

Już nie tylko tradycyjny 
karp królewski, ale też 

sum, lin czy szczupak są wybierane 
na wigilijne kolacje. Na łęczyckim 
targu już od ponad dwóch tygodni 
można kupić świeżą rybę. 

Zainteresowanie z dnia na dzień 
jest coraz większe, łęczycanie nie 
czekają na ostatnią chwilę z zakupem 
i słusznie, taniej nie będzie. 

- Kupuję ryby oczywiście już na 
Wigilię, uważam, że na pewno nie 
jest to za wcześnie. Mam większy 
wybór i ryby na pewno długo tu nie 
pływały, więc będą smaczniejsze. 
Ja zawsze mrożę ryby wcześniej, to 
stara zasada, żeby mięso nie było zbyt 
świeże – usłyszeliśmy od spotkanej w 
ubiegłym tygodniu na targu łęczy-
canki. - Wybrałam karpie, jak co roku. 
W moim domu dbamy o tradycję, 
zwłaszcza w Boże Narodzenie. W tej 
tradycji jest cały urok świąt.

Coraz częściej klienci kupują też 

i n n e 
ryby. 

 
 

- Karp jest najbardziej popularny, 
dla tych, którzy szanują tradycję. 
Klienci kupują po dwie, nawet trzy 
sztuki. Poza karpiem, sprzedaję też 
tołpygę, amura, lina, szczupaka czy 
suma – wylicza Michał Zimnowodz-
ki. - Sum ma wyjątkowo smaczne 
mięso, podobnie jak lin. Kupując 
ryby, warto zapytać, skąd zostały 
przywiezione, to ważna informacja, 
żeby dostać dobry produkt. 

Cena żywego karpia na targu 
wynosi 14 zł/kg, patroszonego 18 
zł/kg. Za lina zapłacimy 22 zł/kg, 
sum kosztuje 25 zł/kg. Kilogram 
szczupaka handlowcy wycenili na 
22 złote za kilogram. 

tekst i fot. (MR)

karp wciąż króluje. modne 
są też szczupaki i sumy

Sprzedawca prezentuje 
okazałego suma

Karp wciąż jest najpopularniejszą 
rybą na Wigilię 
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Nowe budynki socjal-
ne, choć jeszcze bez 

lokatorów, już przysparzają wielu 
problemów. Cała inwestycja zdaje 
się być jednym wielkim i niestety 
bardzo drogim nieporozumie-
niem.

Od kiedy pracownicy zaczęli 
palić w kuchenkach węglowych, by 
przyspieszyć osuszanie ścian, dym 
z kominów ogarnia podwórko po-
bliskiej kamienicy i przedostaje się 
do wnętrza pomieszczeń. Ta sama 
sytuacja spotyka mieszkańców 
pierwszego budynku socjalnego, 
czyli budynku „B”. 

- To, co się dzieje gdy rozpalają w 
kuchenkach, to naprawdę dramat. 
Jeśli wiatr wieje w naszą stronę, 
sadze osadzają się na parapetach a 
dym wchodzi do mieszkań przez 
otwory wentylacyjne. Kiedy wiatr 
zmienia kierunek, ten sam problem 
dotyczy lokatorów środkowego 
budynku socjalnego. Myślę, że 
projekt kominów został źle po-
myślany, są przede wszystkim za 
niskie, przez co dym schodzi po 
dachach, co zresztą widać, bo są 
już bardzo zabrudzone – tłumaczy 
Paweł Makarowski, mieszkający 
w sąsiedniej kamienicy. - Trzeba 
coś zrobić w tym zakresie, bo jest 
to sytuacja niedopuszczalna. Za 
jakiś czas wprowadzą się lokatorzy 
i będą palić w piecach codziennie, 
nie zważając na to, czy komuś to 
przeszkadza, czy nie.

Kolejny lokator kamienicy przy 
ul. Kaliskiej jest podobnego zda-

nia. - Konsultowałem tę sprawę 
ze znajomym kominiarzem. 
Uznał, że rozwiązaniem może 
być podwyższenie kominów o 
co najmniej metr, wystarczyłaby 
wyższa rura kominowa – wyja-
śnia Stanisław Matusiak. - Moja 
żona ma astmę, w domu przyj-
muje tlen i nie może dochodzić 
do sytuacji, w których jest duszą-
cy dym w mieszkaniu. 

Szkodliwy dym z kominów jest 
też niebezpieczny dla dzieci. Na 
parterze pobliskiej kamienicy są 
małe bliźnięta. - Po niedzielnej 
zasłonie dymnej musiałam drugi 
raz robić pranie ubranek dzieci, 
które rozwiesiłam do wyschnięcia 
na dworze, a na parapecie było 
czarno od sadzy – usłyszeliśmy od 
Małgorzaty Kaźmierczak. - Do 
łazienki dym przedostaje się przez 
wentylację, przy małych dzieciach, 
które mam pod opieką, to dość 
niebezpieczne.

O problemie zostali już powia-
domieni wykonawca i inwestor. 

Kwestia rozwiązania problemu 
może jednak nie być taka prosta.

- Wiemy o tym problemie, ale na 
razie trudno jest podjąć jakiekol-
wiek działania, bo w opinii nadzoru 
budowlanego wszystko jest zgodnie 
z prawem i  budynki uzyskały już 
pozwolenie na użytkowanie, bra-
kuje tylko odbiory technicznego. 
Zachowane zostały należyte odle-
głości i nie ma formalnych podstaw 
do dokonywania zmian. Problem 
jednak jest i należy się zastanowić 
jak go rozwiązań – skomentował 
Krzysztof Lipiński, burmistrz 
Łęczycy. - W zasadzie, to nawet 
nie wiem jak nazwać tę inwestycję. 
Budynki przy ulicy Wrzosowej to z 
wielu aspektów kompromitacja dla 
naszego miasta.

Pierwszy budynek socjalny, wy-
budowany 3 lata temu zaczyna się 
sypać. Z nowymi, jeszcze nieza-
mieszkałymi już są problemy. Inwe-
stycja na ulicy Wrzosowej miała być 
rewelacją, okazuje się być pomyłką.

(MR)

Najbar dz ie j  po -
trzebujące rodziny 

przed świętami mogą liczyć 
na pomoc instytucji. Nie ina-
czej jest i tym razem, problem 
polega jednak na tym, że ta 
proponowana przez PKPS nie 
każdemu się podoba. - Już 
chyba byłoby lepiej nic nie 
dostać – komentowały osoby 
wychodzące z siedziby komi-
tetu na ul. Poznańskiej. 

Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej w ubiegłym tygodniu 
rozdawał bożonarodzeniowe 
paczki dla najuboższych mie-
szańców Łęczycy. Przed siedzibą 
czekało się w dość długiej kolej-
ce, niektórzy byli rozczarowani, 
widząc na co czekają. 

- Jeden kilogram cukru, jedna 
butelka oleju, mleko, paczka 
makaronu i dwie konserwy. To 
ma być paczka na święta dla całej 
rodziny? Dla kogo to jest i po co? 

Nawet jednego obiadu się z tego 
nie zrobi. Każdy tylko mówi jak 
to się pomaga biednym ludziom, 
ale co to jest za pomoc? - komen-
tował Sylwester Łuczak, który 
zrezygnował ze stania w kolejce, 
gdy zorientował się po co czeka. - 
Szkoda czasu, żeby czekać za taką 
paczką. Może wrócę jutro, ale nie 
wiem czy warto.

Większość osób jednak czekała, 
żeby odebrać przydzielone im 
produkty, nawet jeśli nie byli z 
nich do końca zadowoleni. 

tekst i fot. (MR) 

Ubogie paczki 
dla potrzebujących

ŁęczycaŁęczyca

Kolejny bubel przy Wrzosowej

Modlitwa na parkingu 
zamiast w kościele
Decyzja proboszcza z Leśmierza 
(gm. Ozorków) wstrząsnęła rodziną 
i mieszkańcami. Duchowny odmó-
wił wprowadzenia trumny z ciałem 
zmarłego 34- latka do kościoła. 
Pożegnanie odbyło się na parkingu 
przed bramą cmentarza. - Ksiądz 
pozbawił nas możliwości godnego 
pożegnania Krzysztofa – komento-
wali zapłakani członkowie rodziny 
zmarłego, którzy powiadomili nas 
o tej bulwersującej sprawie.

To, co stało się w piątek przed cmen-
tarzem w miejscowości Leśmierz 
można określić jednym słowem – szok. 
Rodzina i sąsiedzi uczestniczący w 
pożegnaniu zmarłego z niedowie-
rzaniem przyglądali się działaniom 
księdza. Modlił się za zmarłego para-
fianina stojąc na parkingu przed ka-
rawanem, odmówił też odprawienia 
mszy w jego intencji przed złożeniem 
ciała w grobie. 

Jak można odmówić wniesienia 
ciała zmarłego do kościoła? Jak 
można mówić w trakcie modlitwy, 
że wszyscy spotkamy się w Domu 
Naszego Pana, skoro zamyka się 
przed zmarłym parafianinem drzwi 
do kościoła? Dlaczego możliwość (nie 
konieczność) wykorzystania prze-

pisów kanonicznych dotyczących 
pozwolenia na zmianę organizacji 
pochówku była dla proboszcza 
ważniejsza niż potrzeba niesienia 
pomocy duszy poprzez wspólną 
modlitwę w kościele przed złoże-
niem ciała w grobie?

- Zachowanie księdza było dla nas 
wszystkich ogromnym szokiem. 
Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę 
brał udział w takim pogrzebie, tym 
bardziej mojego rodzonego brata. 
Jego ciało leżało w trumnie, w samo-
chodzie firmy pogrzebowej, przed 
bramą cmentarza. Wieko trumny było 
uchylone, byśmy mogli pożegnać się 
z Krzyśkiem – relacjonuje Sebastian 
Krawczyk, brat zmarłego. - Proboszcz 
odmówił wprowadzenia trumny do 
kościoła, bo w jego opinii Krzysiek nie 
był godny. Mój brat miał w życiu sporo 
problemów, w tym też alkoholowych 
i finansowych. Przez ostatni czas 
odsunął się od Kościoła i dwa razy nie 
przyjął księdza po kolędzie. Nie wiem 
dlaczego, może nie było go w domu, 
a może nie miał pieniędzy na ofiarę. 
Dla proboszcza był to wystarczający 
powód, by potraktować Krzyśka jak 
zwierzę. To naprawdę skandal.

Zdaniem najbliższych zmarłego 

sposób przeprowadzenia pochówku 
był skandaliczny. 

- Ostatnie pożegnanie to wzruszają-
ca i wyjątkowa chwila, zwłaszcza dla 
rodziny. Jak poczuli się bracia Krzysz-
tofa, gdy ciało ich brata było wysta-
wione w samochodzie przed bramą. 
Proboszcz parafii w Leśmierzu jest 
tam od dwóch lat, nie interesuje go nic, 
co było wcześniej, wprowadza swoje 
zasady – słyszymy od teściowej Seba-
stiana Krawczyka. - Mój zięć pochował 
brata, nie ma rodziców, sam wszystko 
załatwiał. Jestem wstrząśnięta tym, co 
go spotkało i tym jak osoba duchowna 
może postępować. 

Msza święta w intencji zmarłego 34- 
latka odbyła się nie zaraz po pogrzebie, 
ale 40 minut po jego zakończeniu. Ko-
ściół był prawie pusty. Podczas ustaleń 
z rodziną ksiądz miał zadecydować, 
żeby w trakcie mszy był ustawiony 
katafalk, tak, aby obecni „mogli sobie 
wyobrazić, że stoi na nim trumna z 
ciałem zmarłego”. Katafalku jednak 
nie było, duże opóźnienie w rozpoczę-
ciu mszy ksiądz proboszcz tłumaczył 
oczekiwaniem na brata zmarłego, 
który w kościele się nie zjawił. 

- Nie poszliśmy na mszę świętą. 
Jeżeli ksiądz proboszcz nie wpuścił 

do kościoła mojego zmarłego brata, 
to ja też nie miałem zamiaru tam iść. 
Zamówię mszę w intencji mojego 
brata w innym kościele – słyszymy od 
Sebastiana Krawczyka. - Nie ważne 
w jakim miejscu odbędzie się msza, 
ważne żeby szczerze modlić się za 
dusze zmarłego. 

Gdy o całej sprawie zostaliśmy po-
informowani przez rodzinę zmarłego 
Krzysztofa Krawczyka, postanowili-
śmy odwiedzić proboszcza parafii w 
Leśmierzu.

- Ja mam prawo boże i prawo 
kościelne, które nakazuje pochować 
zmarłego, co zostało uczynione. Je-
żeli zmarły nie miał nic wspólnego z 
Kościołem, to może nie życzyłby sobie 
znaleźć się w kościele? Tego nie wiemy. 
Odsyłam do prawa kanonicznego. 
Jeżeli zmarły nie przychodził do pracy 
w parafii i nie pomagał przy kościele 
to nie był z nim związany – stwierdził 
ks. Paweł P. (nazwisko do wiadomości 
red.), proboszcz parafii w Leśmierzu. 
- Przed pochówkiem nie musi być 

mszy w kościele, nad ciałem zostały 
odprawione modły, takie jest prawo a 
prawo kanoniczne jest najważniejsze. 

Na pytanie naszej dziennikarki, 
gdzie obok przepisów kanonicznych 
jest miejsce na sumienie i zwykłe 
ludzkie uczucia oraz duszpasterski 
obowiązek niesienia pomocy drugie-
mu człowiekowi (w tym przypadku 
pomocy duszy poprzez modlitwę), 
proboszcz odparł. -  Ten człowiek nie 
żyje, przecież jemu już nie można 
pomóc. Poza tym pani przyszła do 
człowieka, czy do proboszcza parafii?

 Jak widać, proboszcz parafii nie 
zawsze uważa siebie za człowieka, co 
zdaje się zostało udowodnione pod-
czas piątkowego pochówku młodego 
mężczyzny. Rodzina zapowiedziała, 
że nie zostawi tak tej sprawy i będzie 
interweniować u wyższych władz 
kościelnych. My również opisaliśmy 
całą sytuację w wiadomości do Ar-
chidiecezji Łódzkiej. Czekamy na 
odpowiedź.

Małgorzata Robaszkiewicz

Ksiądz na parkingu modli się za zmarłego

Ksiądz potraktował zmarłego jak zwierzę – mówi rodzina
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKlEGO
Projekt Daszyna Krainą OZE – promocja marki lokalnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013).
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Zabezpieczenie energetyczne i 
cieplne Gminy Daszyna na bazie 
energii odnawialnej – instalacje 
kolektorów słonecznych.

Wykonano układy wspomaga-
jące przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dla budynków, zasilane 
poprzez instalację kolektorów 

słonecznych energią słoneczną. 
W wyniku realizacji instalacji sło-
necznej system przygotowania 
CWU dla obiektów stał się w pełni 
nowoczesny, energooszczędny, 
wysokosprawny, przyjazny dla 
środowiska oraz spowodował 
znaczące obniżenie kosztów 
eksploatacji. Układ słoneczny w 

Daszyna – krainą OZE całości współpracuje z konwen-
cjonalnym systemem przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej dla 
obiektów.

W ramach przyjętego programu:
- Wykonano instalacje solarne 

wspomagające przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej. 

- Wykonano łącznie 217 instalacji 
podzielonych na trzy wielkości: 
98 szt. instalacji dla 2-4 osób; 110 
szt. instalacji dla 5-7 osób; 9 szt. 
instalacji dla 8-12 osób. 

- Przyjęto koncepcję dwustron-
nego układu przygotowania CWU 
dla obiektu, wykorzystując jako 
alternatywne źródło ciepła energię 
promieniowania słonecznego.

Kolektory zamontowane są na 
dachach budynków, połączone w 
baterie – nachylenie kolektorów – 
ok. 45°, usytuowanie baterii północ 
– południe lub wschód - zachód, 
zgodnie z projektem, na specjal-
nych stelażach.

Projekt wpływa pozytywnie na 
zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza, określanego 

poprzez obliczenie efektu ekolo-
gicznego.

Nowoczesna technologia użyta 
przy pracach na objętych projek-

tem obiektach spełnia wszelkie 
wymagane normy, z uwzględnie-
niem pozytywnego wpływu na 
środowisko.

Urząd gminy w Daszynie realizuje proekologiczne inwestycje 

Styczeń
- Odwołanie Janusza 
Muszyńskiego ze sta-

nowiska prezesa spółdzielni miesz-
kaniowej „Łęczycanka”
- Tragedia w Ozorkowie. 87-latek 
rzucił się pod pociąg
- Jak co roku zagrała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy
- Ozorkowianka ukarana przez po-
licjantkę mandatem za niewłaściwy 
kąt przechodzenia przez jezdnię

Luty
- Skażenie wody bakteriami kało-
wymi w sieci wodociągowej w ul. 
Staromiejskiej i Lotniczej w Łęczycy
- Skargi nieopłacanych dostawców 
mleka do OSM w Topoli Królewskiej
- Pierwsza rozprawa sądowa mię-
dzy Grzegorzem Jasińskim, pre-
zesem MMKT a łęczyckim magi-
stratem
- Jarosław Pacholski został wybrany 
na prezesa SM „Łęczycanka”

Marzec
- Rezygnacja ze stanowiska Krzysz-
tofa Kozłowskiego, dyrektora miej-
skiego basenu „Wodnik” w Ozor-
kowie
- Wystartowała ozorkowska telewi-
zja burmistrza Jacka Sochy
- Upadłość niemieckiego zakładu 
produkującego pokrowce na sa-
mochody w Ozorkowie 
- Nepotyzm w przedszkolu nr 1 w 
Ozorkowie. Dyrektorka nie widziała 
nic złego w zatrudnianiu dwóch 
swoich córek

Kwiecień
- Otwarcie skansenu Łęczycka 
Zagroda Chłopska w Kwiatkówku

- Samobójcza śmierć 19- latka w 
gminie Świnice Warckie. Młody 
człowiek powiesił się w garażu tuż 
przy swoim domu
- W ozorkowskiej Szkole Podstawo-
wej nr 5 dzieci zatruły się chińską 
gumą do żucia

Maj
- Zagadkowa śmierć starszego 
mężczyzny, którego zwłoki znale-
ziono w ozorkowskim zalewie
- Ozorkowscy kupcy zbuntowali 
się przeciwko nietrafionej inwe-
stycji jaką była budowa wiaty nad 
targowiskiem
- Rodzice obawiali się o swoje po-
ciechy z powodu zboczeńca grasu-
jącego przed Szkołą Podstawową 
nr 4 w Łęczycy 

Czerwiec
- Prywata w łęczyckim szpitalu. 
Zastępca dyrektora ds. administra-
cyjno – eksploatacyjnych załatwiał 
synowi wizytę „po znajomości”
- Do dramatycznych wydarzeń do-
szło w jednej z rodzin zastępczych 
nadzorowanych przez PCPR. Ro-
dzeństwo było molestowane przez 
patologiczną rodzinę zastępczą
- Dopalacze, czyli nielegalne sub-
stancje odurzające można było 

kupić w samym centrum miasta, 
wśród klientów „meliny” były nawet 
dzieci.
- Walne zebrania w „Łęczycance”. 
Zdecydowano, że rozłamu nie 
będzie

Lipiec
- Do Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi wpłynęła skarga 
na komendanta ozorkowskiego 
komisariatu. Miał grozić pałką 
i używać wulgaryzmów wobec 
przesłuchiwanego
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Topoli Królewskiej weszła w 
stan likwidacji
- Fałszywe alarmy bombowe w 
Łęczycy
- W Ozorkowie uprowadzono 
8-letniego chłopca. Poszukiwania 
przyniosły szybki skutek

Sierpień
- Po kontroli sanepidu okazało się, 
że w wodzie pojawiły się bakterie 
gronkowca. Dyrektor ozorkowskiego 
„Wodnika” nie podjął natychmiasto-
wej decyzji o zamknięciu basenu 

- Zbulwersowani mieszkańcy Łę-
czycy poprosili o pomoc w wy-
jaśnieniu inwestycji związanej z 
budową drogi przy zakładzie HTL, 
która prowadzi w szczere pola
- Groźny pożar przy DK91 w Łęczy-
cy. Spłonął warsztat przy sklepie ze 
skuterami i quadami
- Wypadek na Kaliskiej w Łęczycy. 
Samochód potrącił dwie nastolatki

Wrzesień
- W centrum Łęczycy pobili poli-
cjantów
- W ZOZ- ie przeprowadzono re-
mont Oddziału Wewnętrznego
- W Łęczycy samochód śmiertelnie 
potrącił bawiącego się na podwór-
ku 2,5-letniego chłopca.
- Ozorkowianka skarżyła łęczycki 
szpital domagając się 200 tys. zł za 
śmierć dziecka
- Rozpoczęcie budowy dwóch ko-
lejnych budynków socjalnych przy 
ulicy Wrzosowej w Łęczycy

Październik
- Strażnik miejski miał spożywać 
alkohol zakupiony na pobliskiej 
stacji benzynowej podczas wy-
konywania obowiązków służ-
bowych związanych z obsługą 
fotoradaru
- Ruszył proces podpalacza z 
Ozorkowa, który w ubiegłym roku 
podpalił ciepłownię
- Policjantka oskarżyła o dwuznacz-
ne zachowanie diagnostę z  stacji 
przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Łęczycy 

Listopad
- Wybory samorządowe 
- Mieszkańcy mocno krytykowali 
OPK za, ich zdaniem, niejasne roz-
liczenia za wodę
- W Łęczycy powstało lądowisko 
dla śmigłowców LPR
- Po wyborach w Łęczycy, strach 
przed zwolnieniami ogarnął miej-
skich urzędników

Grudzień
- Wojciech Czaplij, pełnomocnik 
wyborczy KWW Andrzeja Ol-
szewskiego złożył w łęczyckiej 
komendzie policji doniesienie w 
sprawie możliwości popełnienia 
przestępstwa dot. kupowania gło-
sów wyborczych
- Straszna śmierć pracownika pod 
Ozorkowem – podczas pracy dostał 
się pod rolki szarpaka
- Zmiany w PEC-u po podwyżce 
cen ciepła. Nowy burmistrz Łęczycy 
zmienia część Rady Nadzorczej
- Koniec ze służbą dyżurną w 
Ozorkowie

przeGLąd najważniejszych wydarzeńŁęczyca 
Ozorków
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 117: Kto musi, nie ma wyboru.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Jasiu wysyła list do Św. Mikołaja i pisze:  
“kochany Mikołaju. W tym roku chcę 
dostać siostrzyczkę”.  
Parę dni później Św. Mikołaj odpisuje:  
“kochany Jasiu. Najpierw przyślij mi 
mamusię”

Jasio do mamy:  
- Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi bocian?  
-Tak synku.  
-A Święty Mikołaj przynosi prezenty?  
-Tak Jasiu.  
-A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy?  
-Tak skarbie.  
-To właściwie po co trzymamy tatę? 

Do Pinokia przyszedł św. Mikołaj.  
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem:  
- O ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci 
podarowałem.  
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!  
- Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie dostały.  
- Ale ja się boję tego bobra! 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elek-
tryczną, a wpisz łyżwy.  
- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie. 

- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? - pyta się święty mikołaj.  
- Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowiada dziecko.  
- To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów nie będę przynosił! 

Mama pyta Jasia:  
- Kto cię nauczył przeklinać?  
- Święty Mikołaj mamo  
- Mikołaj? Jak to!  
- Bo zawsze gdy podkłada prezent to walnie kolanem o szafkę 

ZUPA ORZECHOWA
Składniki:
• 1 litr wody 
• 2 kostki rosołowe warzywne 
• ok. 20-25 dag orzechów włoskich 
• 4 łyżki śmietany 
• sól, pieprz, odrobina cukru 
• koperek 
Etapy przygotowania: Do litra wody dodać posiekane orzechy. 
Kiedy woda zacznie się gotować, dodać kostki. Gotować ok. 10 
minut. Zmiksować blenderem (nie musi być bardzo dokładnie). 
Pół szklanki bulionu odlać i dodać do niego śmietanę. Dokładnie 
wymieszać i przelać do reszty bulionu. Doprawić solą, pieprzem 
i cukrem. Na talerzu podawać z koperkiem. 

KARP W SOSIE PIERNIKOWO - BAKALIOWyM
Składniki:
Wywar - gotowanie ryby:
• 1 szt. karp lub filety z karpia
• 200 g włoszczyzna 
• 3 cebule
• 2 listki laurowe
• 5 ziaren ziela angielskiego
• sól do smaku
Sos:
• 60 g masło

• 60 g mąka pszenna
• 40 g cukier
• 50 g rozkruszony piernik
• 40 g g rodzynki
• 50 g migdały blanszowane, słupki
• 250 ml czerwone wytrawne wino
• 1 łyżka miód
• sól do smaku
Etapy przygotowania: Karpia można przygotować w całości 
(po wcześniejszym wypatroszeniu) lub w kawałkach, dzwonkach. 
Rodzynki sparzyć. Migdały blanszowane, jeśli nie mamy już 
pokrojonych w słupki, kroimy własnoręcznie.
Wywar warzywny: Obraną włoszczyznę zalać zimną wodą, 
dodać cebulę, przyprawy – ugotować do miękkości. Wywar 
odcedzić, włożyć do niego rybę. Gotować na minimalnym 
ogniu 20 minut (kawałki, filet), 40 minut (cała). Rybę wyjąć z 
wywaru, przykryć i trzymać w cieple. Bulion przecedzić, po raz 
kolejny doprowadzić do wrzenia i zredukować do objętości 
około 700 ml.
Na suchej patelni skarmelizować cukier (wsypać na patelnię 
cukier i podgrzewać go nie mieszając), dodać 5 łyżek wody, 
zagotować. Pokruszony piernik przełożyć do garnka, wlać 200 
ml bulionu, rozgotować, przetrzeć przez sito. Na suchej patelni 
zrumienić mąkę, dodać masło, dokładnie wymieszać i rozpro-
wadzić wywarem, dodać wino, połączyć z resztą wywaru. Dodać 
sos piernikowy i karmel. Do smaku dodać miód, sok z cytryny. 

Do sosu przełożyć przygotowane migdały i rodzynki. Całość 
chwilę pogotować. Rybę polać sosem.

MIęKKIE PIERNICZKI
Składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej
• 1 jajko
• 1/2 szklanki cukru pudru
• 1 łyżka miodu
• 2 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 25 g świeżych drożdży
• 40 g miękkiego masła
Etapy przygotowania: Mąkę mieszamy z cukrem pudrem, sodą 
i przyprawą piernikową. W małym rondelku na małym ogniu 
podgrzewamy miód z masłem, wymieszamy do połączenia, do-
dajemy drożdże, całość mieszamy,lekko ostudzamy. Do suchych 
składników dodajemy płynne składniki oraz jajko. Wyrabiamy 
gładkie i elastyczne ciasto. Gotowe 
ciasto rozwałkowujemy na ulubioną 
grubość (grubsze są bardziej mięk-
kie), wycinamy foremkami dowolne 
kształty. Pieczemy około 10 – 15 
minut (nie należy piec zbyt długo, 
mogą być za twarde) w piekarniku 
nagrzanym do 190°C. 
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„Bałwankowa kraina” zorganizowana w hali sportowej dla 
najmłodszych przez urząd miasta w wykonaniu aktorów teatru 

piccolo była prawdziwym hitem. Świetnie bawiły się nie tylko dzieci, 

ale też rodzice i dziadkowie. całe rodziny brały udział w atrakcyjnych 

konkursach z nagrodami. w bufecie można było skosztować 
słodkości, natomiast po spektaklu mikołaj miał pełne ręce roboty 

przy rozdawaniu świątecznych paczek. 

w OzOrkOwie mikOłaj rOzdał 
pOnad 600 prezentów
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Ozorków

Ozorków

„Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny; znajdźmy w 
najbliższych dniach czas na zadumę i refleksję, nie zapominajmy 

o człowieczeństwie” – to motto przedstawienia poetycko-muzycznego, 
przygotowanego przez uczniów Gimnazjum nr 1, zaprezentowanego pod-
czas wigilijnego spotkania obecnych i emerytowanych pracowników oświaty. 
Po przedstawieniu, które przypomniało przesłanie Narodzenia Pańskiego 
oraz tradycje świąteczne i kolędy, przyszedł czas łamania się opłatkiem, 
składania życzeń i wspólnej wigilijnej wieczerzy. 

Ta sprawa powraca 
jak bumerang. Po-

nownie jesteśmy informowani o 
tym, że samochody dostawcze 
zaopatrujące w towar Polomarket 
przy ul. Starzyńskiego stoją na 
chodniku uniemożliwiając swo-
bodne przejście pieszym.

- Takie sytuacje stwarzają ogromne 
zagrożenie dla ludzi – poinformował 
nas Czytelnik, który na potwierdze-
nie swoich słów przysłał do redakcji 
zdjęcia tirów. - Piesi muszą wchodzić 
na ruchliwą ulicę. Ryzykują własnym 
życiem. Dziwię się, że policja nie 
interweniuje w tej sprawie. Także 
kierownictwo marketu powinno już 
dawno podjąć stosowne kroki, aby 
zapobiec takim zdarzeniom. 

- Nie byłam wcześniej informo-
wana przez mieszkańców o tym 
problemie. Po pana zgłoszeniu będę 
rozmawiać w tej sprawie z centrum 
spedycyjnym – poinformowała 
naszego reportera kierowniczka 
Polomarketu. 

Mamy nadzieję, że po interwencji 
gazety problem zostanie pozytyw-
nie rozwiązany. 

(stop)

Oświatowa Wigilia

Tiry parkują 
na chodniku 

fo
t. 

na
de
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an
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kamienice kOnfLiktują. 
władza kOntra OpOzycja 

Ozorków Choć od wyborczej 
walki minął już ja-

kiś czas, to wciąż w mieście 
słychać krytyczne w stosunku 
do władzy głosy. Do redakcji 
zadzwonił Czytelnik, który – jak 
sam powiedział – ma prawdzi-
wą bombę na lokalną władzę. 
Spotkaliśmy się z naszym in-
formatorem. „Bomba” okazała 
się brakiem pozwolenia od 
wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków na prowadzenie 
remontów trzech kamienic na 
pl. Jana Pawła II. Pieniądze na 
renowację budynków dała Unia. 
Czy teraz miasto będzie musia-
ło zwrócić miliony złotych? 

Kwestia braku pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na remont kamienic 
nr 7, 19 i 20 na pewno podgrze-
wa atmosferę w ozorkowskim 
magistracie. Nasz rozmówca jest 
pewien, że ten temat burmistrzo-
wi jest mocno nie na rękę. 

- Inwestor, czyli miasto, nie 
wystąpił do konserwatora zabyt-
ków o decyzje administracyjną w 
postaci zgody na prowadzenie re-
montu zabytkowych kamienic. W 
tej sytuacji nie można już mówić o 
przeoczeniu. Takie postępowanie 
jest niezgodne z prawem i grożą 
za to poważne konsekwencje – 
słyszymy. 

Jak się dowiedzieliśmy, o sprawie 
dyskutowali już radni poprzed-
niej kadencji. Protokół komisji 
rewizyjnej dotyczący rewitalizacji 
kamienic był bardzo krytyczny. 
Dziwne jednak, że temat nie został 
wykorzystany przez opozycję pod-
czas kampanii a powraca dopiero 
po jej zakończeniu i wyborach 
samorządowych. 

- Może to błąd – przyznaje 
mieszkaniec związany z opozycją 
burmistrza Sochy. - Chcieliśmy 
grać fair i to się nie opłaciło. Zgło-
siliśmy problem do gazety i nie 
jest wykluczone, że pójdziemy z 
tym dalej jeśli będzie trzeba. To 
sprawa dla prokuratury. 

Jak na krytykę odpowiada 
burmistrz?

- Remont kamienic zlokalizo-
wanych przy placu Jana Pawła 
II przeprowadzony w ramach 
projektu rewitalizacji przestrze-
ni publicznej został wykonany 
zgodnie z dokumentacją tech-
niczną popartą pozwoleniem 
na budowę – mówi burmistrz 
Jacek Socha. - Prace remontowe 
były prowadzone przez osoby 
posiadające stosowne uprawnie-
nia, również inspektor nadzoru 
budowlanego posiadał wszelkie 
wymagane uprawnienia. Prace 
związane z rewitalizacją kamie-
nic zostały wykonane terminowo 

Kamienice zostały wyremontowane. Lokatorów nie obchodzą prawne procedury

i przyczyniły się do poprawy sta-
nu technicznego kamienic oraz 
poprawy wizualnej przestrzeni 
placu Jana Pawła II.

Pomijając fakt związany z wal-
ką polityczną trzeba przyznać, 
że lokatorzy wyremontowanych 
kamienic pozytywnie oceniają 
działania władz miasta. Cieszą 
się, że budynki zostały zmoder-
nizowane. Mają jednak nadzieję, 
że oprócz elewacji już niedługo 
odnowione zostaną również 
podwórka posesji. 

tekst i fot. (stop)
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Wigilijne spotkanie, któremu to-
warzyszą Jasełka w wykonaniu 
uczniów, to już tradycja w Zespole 
Szkół Specjalnych w Ozorkowie. W 
tym roku nie mogło być inaczej. 
Na scenie, przy betlejemskiej sta-
jence, pojawili się pasterze, Trzej 

Królowie, aniołki i gwiazdeczki. Na 
widowni zasiedli m.in. burmistrz 
Jacek Socha, sekretarz miasta 
Mariusz Ostrowski, wójt gminy 
Ozorków, przedstawiciele staro-
stwa powiatowego i rady powiatu 
zgierskiego.

Chyba nikt się nie spo-
dziewał, że stawki za 

wywóz odpadów komunalnych 
mogą być aż tak wysokie. Według 
naszych informacji w pierwszym 
przetargu ogłoszonym przez mia-
sto Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne zaproponowało reali-
zację zadań w cenie o sto procent 
wyższej niż dotychczas. Miasto nie 
zgodziło się na takie warunki. Czy 
w kolejnym przetargu OPK znów 
oceni wysoko swoją pracę a je-
śli tak, to czy mieszkańcy 
mogą spodziewać się 
podwyżek?

W regionie jest 
ostatnio głośno 
o horrendalnych 
stawkach za usłu-
gi jakie narzucają 
firmy zajmujące się 
wywozem śmieci. 
Podobnie jest w Ozor-
kowie. Spółka miejska 
zaproponowała niedawno 
cenę, która wzbudziła niemałe 
zdziwienie u miejscowych władz. 

Kilka dni temu rozmawialiśmy 
z jednym z pracowników OPK 
zajmującym się wywozem nieczy-
stości. 

- Nie wiem czy miasto wprowadzi 
dla mieszkańców podwyżki, ale 
wiem jedno: usługi są bardzo kosz-
towne. Wszystko drożeje i cena dla 
OPK powinna być wyższa. Inaczej 
będzie to nieopłacalne – usłyszeliśmy.

Czy taka postawa wynika z po-
zycji monopolisty? Ozorkowska 
komunalka nie ma konkurencji. Do 
przetargu na wywóz śmieci zgłosiła 
się jako jedyna. 

O komentarz poprosiliśmy Grzego-
rza Stasiaka, prezesa Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

- W związku z trwającym okresem 
przetargowym dotyczącym odbioru 
i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych na terenach ościennych 
gmin i miast, jak również w naszym 
mieście nie udzielamy żadnych in-
formacji w tym temacie ze względu 
na tajemnicę handlową przedsiębior-
stwa – taką odpowiedź uzyskaliśmy 
od szefa OPK. 

Łukasz Widziak i Andrzej Kan-
tyka od 7 lat zajmują się ozda-
bianiem drzew na Boże Naro-
dzenie. Po raz pierwszy gościli 
w Ozorkowie. 

- Przygotowaliśmy sznur z 

lampkami mierzący ponad 800 
metrów. Jak do tej pory to naj-
dłuższa ozdoba jaką zawiesimy 
z okazji świąt na drzewie – usły-
szeliśmy.

Panowie jeżdżą po całej Pol-
sce i realizują zlecenia włodarzy 
miast lub zamówienia prywatne w 
ozdabianiu iglaków. W Ozorkowie 
zdjęli stary sznur z choinki stojącej 
na pl. Jana Pawła II. Z pomocą 
wysięgnika przyozdobili drzewo 
i mają nadzieję, że mieszkańcy 
docenią ich pracę.

- Lampki będą po zmroku świe-
ciły się sekwencyjnie. Najpierw 
poziom górny, później środkowy 
i dolny. Powinno to bardzo ładnie 
wyglądać.

tekst i fot. (stop)

jasełKa W uczniOWsKim WyKOnaniu

z BieLska-Białej dO OzOrkOwskiej chOinki 

OPK zasłania się tajemnicą. 
MIAStO UCHYlA PRZEtARG 
Ozorków

Władze miasta 
były bardziej roz-
mowne.

- Pierwszy prze-
targ na odbiór i za-

gospodarowanie od-
padów komunalnych 

nie został rozstrzygnięty, 
ponieważ zgłosił się jeden 

oferent i jego oferta przekraczała 
wysokość środków finansowych 
zarezerwowanych w budżecie miasta 
na realizacje tego zadania – informuje 
Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa. - 
Obecnie prowadzone są negocjacje 

w sprawie udzielenia zamówienia 
uzupełniającego, które zabezpieczy 
odbiór odpadów w okresie niezbęd-
nym do przeprowadzenia drugiego 
przetargu. Miasto ogłosi drugi prze-
targ jeszcze w grudniu br. Jeżeli nie 
będzie komplikacji w procedurze 
przetargowej (np. odwołań) umowa 
z wykonawcą zostanie zawarta w I 
kwartale 2015. Jednocześnie zapew-
niam, że odbiór odpadów komunal-
nych od stycznia 2015 r. będzie się 
odbywał bez zakłóceń i zgodnie z 
harmonogramem.

tekst i fot. (stop)

OPK zajmuje się w Ozorkowie odbiorem nieczystości 

Prezes OPK nie 
chce rozmawiać 

o przetargu
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Do rywalizacji przystąpiło 6 
zespołów:
GRUPA A
1. BKS Bratoszewice
2. GKS Bedlno
3. UKS Bzura Sobota
GRUPA B
1. UKS Korabka Łowicz
2. LKS Retki
3. UKS Gladiator Parzęczew

Ze zmagań grupowych awans do 
półfinałów wywalczyli:
GRUPA A
1. UKS Bzura Sobota (5pkt)
2. BKS Bratoszewice (3pkt)
GRUPA B

1. UKS Gladiator Parzęczew (4pkt)
2. UKS Korabka Łowicz (3pkt)
Półfinały:
UKS Bzura Sobota 2:1 UKS Korabka 
Łowicz
UKS Gladiator Parzęczew 2:0 BKS 
Bratoszewice
Mecz o III miejsce:
UKS Korabka Łowicz 1:2 BKS Bra-
toszewice
FINAŁ:
UKS Bzura Sobota 0:2 UKS Gladia-
tor Parzęczew
Nagrody indywidualne otrzy-
mali:
MVP turnieju: MACIEJ GAŁEK 
(Gladiator)

Najlepszy rozgrywający turnie-
ju: Łukasz Kosiorek (Korabka)
Najlepiej punktujący zawodnik 
turnieju: Łukasz Świątkowski ( Bzura)
Najlepsi zawodnicy poszczegól-
nych drużyn:
UKS Bzura Sobota: Piotr Lewan-
dowski 
BKS Bratoszewice: Bartłomiej Pa-
kowski
UKS Korabka Łowicz: Dominik 
Pacler
LKS Retki: Marcin Głowacki
GKS Bedlno: Dariusz Szcześniak
Gratulujemy zwycięstwa UKS Gla-
diator Parzęczew i życzymy kolej-
nych sukcesów.

W dość nietypowej ak-
cji uczestniczyli w ubie-

głym tygodniu miejscowi strażacy, 
którzy wyjechali nowoczesnym 
wysięgnikiem do starej i oberwanej 
rynny na elewacji komunalnego 
budynku przy ul. Kościelnej.

- O pomoc zostaliśmy poproszeni 
przez OPK. Rynna zagrażała prze-
chodniom i trzeba było ją wymienić – 
usłyszeliśmy od jednego ze strażaków. 

(stop)

W Punkcie Przed-
szkolnym Plastuś 

odbyło się uroczyste spotkanie wi-
gilijne. O świąteczny nastrój zadbała 
dyrektor Sylwia Szymańska-Galon, 
zapraszając wszystkich do wspólnego 
świętowania. Na spotkanie licznie 
przybyli rodzice, dziadkowie i bab-
cie przedszkolaków oraz sekretarz 
gminy Parzęczew Jolanta Żłobińska, 
przewodnicząca komisji oświaty 

Halina Kubusińska, dyrektorzy szkół 
– Ewa Świniuch i Agnieszka Graczyk.

Dzieci pięknie i starannie zaprezento-
wały swe talenty podczas przedstawie-
nia. Odśpiewały piosenki i wyrecyto-
wały wierszyki w pięknych strojach wy-
konanych przez kadrę pedagogiczną. 
Dzieci otrzymały od Jolanty Żłobińskiej 
słodkości, a mikołaj który odwiedził 
przedszkole przyniósł drobne upomin-
ki najmłodszym aktorom.

Ozorków

Parzęczew

Strażacy pojechali do rynny 

Mikołaj odwiedził przedszkole

Gladiator pokonał rywali 

Parzęczew
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 Pani Starosto, proszę powie-
dzieć, jakie cele wyznaczył 
sobie powiat w najbliższym 
okresie?
Chcielibyśmy przede wszystkim 

skonsolidować powiat, bardziej 
go zespolić i wraz ze wszystkimi 
gminami podjąć wspólne dzia-
łania rozwojowe poprzez utwo-
rzenie Lokalnej Grupy Działania. 
Od kilku miesięcy dążymy to 
stworzenia LGD, swój akces do 
niej zgłosiły też gminy z innych 
powiatów – gm. Uniejów, gm. 
Kłodawa, gm. Chodecz oraz gm. 
Przedecz.

 Dlaczego właśnie teraz dąży 
się do utworzenia LGD?
Od 1 stycznia 2015 roku będzie 

nowy rozdział środków przezna-
czonych dla lokalnych grup dzia-
łania, tzw. PROW, czyli Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Gdy stworzymy wspólną grupę, 
będziemy mogli pozyskać więcej 
środków z programu operacyj-
nego, co może przyczynić się 
do znacznego rozwoju naszego 
regionu. W czasie przyznawania 
pierwszych środków unijnych ta-
kiej grupy nie stworzono a gminy 
połączyły się wedle własnego 
uznania. Nowością w PROW bę-
dzie objęcie środkami finansowy-
mi małych miast z obszarów wiej-

skich. Uważam, że miasto Łęczyca 
może na tym dużo skorzystać.

 Czy tym razem szanse na 
utworzenie Lokalnej Grupy 
Działania są większe niż po-
przednio?
Wcześniej środki finansowe 

były już rozdysponowane, dlatego 
gminy nie chciały opuszczać do-
tychczasowych grup. Teraz będą 
nowe możliwości finansowania 
dla nowych obszarów. Sądzę, 
że rozsądek radnych i wójtów 
doprowadzi do skonsolidowania 
naszego powiatu i dodatkowo, 
rozszerzenia grupy o inne gminy.

 Jakie obszary działania będą 
w tej kadencji priorytetowe 
dla Starostwa?
Wyznaczyliśmy sobie pięć ob-

szarów, które jako Starostwo 
Powiatowe chcemy poprawić. Są 
to: edukacja, przemysł, rolnictwo, 
transport oraz kultura, dziedzic-
two i turystyka. Jeżeli chodzi o 
przemysł, to najważniejsze dla 
wszystkich władz powinno być 
wypełnianie regionu nowymi 
podmiotami gospodarczymi. Nie 
jest to rolą Starostwa Powiatowe-
go, ale nasz powiat ma możliwości 
gruntowe i komunikacyjne, jest 
atrakcyjny dla inwestorów, co 
należy podkreślać. Chętnie więc 

włączymy się w działania dla 
wspólnego rozwoju. Wiąże się 
to bezpośrednio z rolnictwem, 
ponieważ powiat łęczycki, jak cała 
północna część województwa 
łódzkiego, to obszar intensyw-
nego rolnictwa. Mamy ziemie 
wyjątkowo dobrej klasy i dobrą 
produkcję rolną, dlatego chcemy 
wykorzystać finansowanie unijne 
na utworzenie przetwórstwa wa-
rzywno – owocowego.

 Jak ma poprawić się sytuacja 
w zakresie transportu?
Jako powiat możemy skorzystać 

z rządowego projektu budowy 
dróg, nie jesteśmy jednak w sta-
nie sami sfinansować wszystkich 
niezbędnych remontów. Powiat 
łęczycki ma łącznie ok. 400 km 
dróg, które z uwagi na ich inten-
sywną eksploatację wymagają 
modernizacji. Przy włączeniu się 
gmin w finansowanie, będziemy 
mogli starać się o przyznanie 
rządowych środków i rozpoczę-
cie projektu. Wówczas, możliwe 
stanie się poprawienie bezpie-
czeństwa na drogach naszego 
powiatu.

W kwestii edukacji natomiast, 
priorytetem będzie ciągłe do-
skonalenie jakości kształcenia i 
wyposażanie szkół w nowoczesny 
sprzęt. Chcemy również otwie-

rać nowe kierunki kształcenia w 
odpowiedzi ,nie tyle na zaintere-
sowania uczniów co na potrzeby 
rynku pracy. W naszych szkołach 
zawodowych jest wielu uczniów 
spoza powiatu łęczyckiego, to do-
wód, że kształcenie zawodowe w 
szkołach prowadzonych przez Po-
wiat Łęczycki jest wysoko ocenia-
ne, bardzo potrzebne i należy je 
doskonalić. Ponadto będziemy się 
bardzo starać o środki zewnętrzne 
na remont i termomodernizację 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Łęczycy. Marzy nam 
się urządzenie  boisk sportowych 
przy szkołach, gdzie ich nie ma.

 Czy podobnie jak o eduka-
cję, należy zadbać o rozwój 
turystyki?
Na pewno bardzo ważna będzie 

kontynuacja projektu „Tum – perła 
romańskiego szlaku”. Wspólnie z 
Muzeum Archeologicznym i Et-
nograficznym w Łodzi będziemy 
zabiegać o środki finansowe na 
odtworzenie grodu dawnej Łę-
czycy. Dla naszej turystyki ważna 
będzie również sprawa uregulo-
wania własności dawnego zakładu 
karnego, mam nadzieję, że uda się 
to zrobić jak najszybciej.

Dziękuję za rozmowę

O planach mówi Krystyna Pawlak, 
wicestarosta łęczycki

ogłoszenie

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O I  PRZETARGU USTNyM NIEOGRANICZONyM
NA SPRZEDAż NIERUCHOMOśCI (B. ZAKŁAD KARNy) POŁOżONEJ W ŁęCZyCy 

PRZy UL. POCZTOWEJ 12, POWIAT  ŁęCZyCKI, WOJEWóDZTWO ŁóDZKIE
WŁAśCICIEL – SKARB PAńSTWA
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 740/5 o pow.5620 m2 (zabudowana), dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy, prowadzona 
jest księga wieczysta Kw Nr LD1Y/00003832/5,
-  nr 740/3 o pow.2767 m2 (niezabudowana), dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy, prowadzona 
jest księga wieczysta Kw Nr LD1Y/00012122/1.
DZIAŁKA NR 740/5 
Teren działki ogrodzony- ogrodzenie murowane. Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków:
1. Budynek byłego zakładu karnego (dawny klasztor Ojców Dominikanów ) -  jest to obiekt wolnostojący dwupiętrowy,   z poddaszem użytkowym i częściowym 
podpiwniczeniem. 
Zestawienie powierzchni całkowitej poszczególnych kondygnacji:
piwnice – 113,56 m2,   parter - 755,65 m2,   I piętro - 850,56 m2, II piętro - 893,25 m2.
Obiekt obecnie nie użytkowany, poprzednio wykorzystywany jako koszarowy – cele dla więźniów i części biurowe na parterze. Obecnie obiekt wpisany jest do 
rejestru zabytków  województwa łódzkiego.
2. Budynek kuchni - obiekt parterowy,  na niewielkim fragmencie  piętro-strażnica, pow. zabudowy - 156,71 m2,
3. Budynek kotłowni i warsztatów-obiekt parterowy murowany,  pow. zabudowy –228,99 m2,
4. Budynek wartowni - obiekt parterowy murowany, w części przeznaczony na biura pow. zabudowy: -  236,19 m2,
5. Budynek strażnika - pełniący  funkcję schronienia  dla strażnika.- pow. zabudowy – 10,11 m2,
DZIAŁKA NR 740/3 
Przylegająca od północy do działki nr 740/5. Teren niezabudowany, kształt regularny, teren płaski. Sieć energetyczna, gazociągowa, wodociągowa i kanalizacji 
sanitarnej w ulicy dojazdowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania, terenu obejmującego działki nr nr 740/3 i 740/5. W  miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łęczycy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII 293/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r., obejmującym część obszaru miasta Łęczycy, położonego w 
rejonie ulic Sienkiewicza, Ozorkowskie Przedmieście, terenów PKP i kolei wąskotorowej, przedmiotowy teren oznaczono symbolem 18U,  dla którego przewiduje 
się  następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi kultury, oświaty, szkolnictwa, turystyki, administracyjno-biurowe, kultu religijnego, gastronomii, 
2) przeznaczenie uzupełniające- zabudowa o charakterze śródmiejskim-zieleń i parkingi, 
3) zagospodarowanie terenu w oparciu o wytyczne  konserwatorskie,
4)  obiekt wpisany do rejestru zabytków – budynek dawnego klasztoru dominikanów  objęty strefą  ścisłej ochrony konserwatorskiej
Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura  w Skierniewicach, przyszli nabywcy obiektu winni, przed przy-
stąpieniem do przetargu, przedłożyć Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, do zaopiniowania, wstępny  własny program  odnośnie sposobu 
użytkowania budynku. 
Powyższy program, opracowany w formie opisowej, winien  zawierać informacje dotyczące: przeznaczenia obiektu, terminu przystąpienia do opracowania doku-
mentacji projektowej na remont, przewidywany wstępny termin przystąpienia przez przyszłego nabywcę do remontu obiektu itp.
Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 1 668 500 ,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset ).
Na cenę nieruchomości składają się kwoty: 
1) 1 259 500,00 zł (za dz. nr 740/5 zabudowaną) 
2) 409 000,00 zł + należny podatek vat (za dz.nr 740/3 niezabudowaną)
I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 marca  2015 r.(środa) o godzinie 10.00-tej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleja Jana Pawła II 1a, pokój nr 5.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.166 850,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt 
sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) oraz przedłożenie uzgodnień dokonanych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skier-
niewicach ul.Trzcińska 18.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 03 marca   2015 roku. na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy: BS Poddębice Oddział Góra Świętej Małgorzaty Filia 
w Łęczycy  nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101 z zaznaczeniem „ przetarg-b.zakład karny”. 
Dowód wniesienia  wadium wraz z uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  programem zagospodarowania  zabytkowego budynku,  uczestnik 
winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub poprzez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa.Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa. Osoba przystępująca do 
przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art.1 ust.2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.z 2004 r.Nr 167, 
poz.1758 z późn.zm.), zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art.1.ust.1  ).
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicach ogłoszeń w Starostwie powiatowym w Łęczycy Plac T.Kościuszki 1, w Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy aleje Jana Pawła II 1a i w Urzędzie Miasta Łęczyca w dniach 16 
października 2014 r. do 07 listopada 2014 r.  Informacja o wykazie została ogłoszona w Dzienniku Łódzkim.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy pod numerem tel.(24) 388 7222.
Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleje Jana 
Pawła II 1a pokój nr 1, tel.(24) 388 7204.

reklama

reklama

KASY FISKALNE 
I KOMPUTERY
Łęczyca, 
ul. Belwederska 8
Roman Nowakowski
tel.: 694-257-993
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życzenia

życzenia

życzenia życzenia

56-latek powiesił się w 
piwnicy jednego z blo-

ków w centrum miasta. O tragedii 
powiadomiła pogotowie żona 
denata. Pierwsi na miejscu byli 
jednak strażacy.

- 16 grudnia po godzinie 18.00 do-
staliśmy zgłoszenie, że w budynku 
wielorodzinnym w piwnicy najpraw-
dopodobniej znajduje się osoba mogąca 
potrzebować pomocy. Po otwarciu 
drzwi zobaczyliśmy mężczyznę le-
żącego na posadzce. Widocznie żona 

obcięła sznur – informuje st. kpt. Marek 
Mikołajczyk z KP PSP w Łęczycy. - Po 
przybyciu na miejsce pogotowia, lekarz 
stwierdził niestety zgon.

- Na miejscu zdarzenia nie ujaw-
niono żadnych śladów a na ciele 
mężczyzny, poza bruzdą wisielczą, 
nie było widocznych obrażeń. Mimo 
to lekarz przybyły na miejsce nie 
wykluczył udziału osób trzecich. Stąd 
konieczność przeprowadzenia sekcji 
zwłok, która ustali przyczynę zgonu – 
informuje Monika Piłat, prokurator 

rejonowy w Łęczycy. - Z akt sprawy 
wynika, że mężczyzna był bezrobot-
ny, nadużywał alkoholu, nie leczył się. 
Rano, w dzień zdarzenia, wyszedł z 
domu do dorywczej pracy. Jego długa 
nieobecność zaniepokoiła żonę, która 
zeszła do piwnicy, w której mężczy-
zna dość często przebywał. 

56- letni mężczyzna miał dwoje 
dzieci. Przyczyny podjęcia przez 
niego tak dramatycznej decyzji nie 
są znane. 

(MR)

tragedia na Belwederskiej
Łęczyca

W ostatnich latach 
miasto nie mogło po-

chwalić się organizacją nieza-
pomnianej nocy sylwestrowej 
pod chmurką. Atrakcje nie były 
ciekawe a zabawa nie zachwy-
cała. Niestety, w tym roku nie 
zapowiada się lepiej. 

W planach jest 3-godzinna za-
bawa przy muzyce DJ-a oraz 
pokaz fajerwerków. Niezbyt roz-
budowany program, ale i budżet 
wyjątkowo skromny, bo miasto 
może przeznaczyć tylko 2 tys. zł. 
Znaczną część tej sumy pochłoną 
fajerwerki. 

- Już od godziny 22.00 przed 
budynkiem Ratusza Miejskiego 
będzie można potańczyć, posłu-
chać sylwestrowych przebojów 
serwowanych przez DJ, spotkać 

się ze znajomymi. O północy 
przewidziany jest efektowny po-
kaz fajerwerków z wieży Zamku 
Królewskiego. Zabawa potrwa do 
godziny 1.00 – zapowiada Krzysz-
tofa Łuczak z urzędu miejskiego. 
- Organizatorami sylwestra jest 
Urząd Miejski w Łęczycy i Staro-
stwo Powiatowe. 

Z zaplanowanej, noworocznej 
zabawy nie jest zadowolony nawet 
burmistrz Łęczycy. - Co można zor-

ganizować za 2 tys. zł? Praktycznie 
nic i nic nie można dodatkowo zapla-
nować – usłyszeliśmy od Krzysztofa 
Lipińskiego. - Słyszałem niedawno 
opinię od jednej osoby, że na własne 
urodziny wydaje więcej pieniędzy 
niż miasto na zabawę sylwestrową.

Oby uczestnicy sylwestrowej 
imprezy z okazji ostatniej nocy 
starego roku nie szukali dodatko-
wych atrakcji na własną rękę.

(MR)

Łęczyca

Łęczyca Nie brakowało wczo-
ra j  w  Domu Ku l -

tury mieszkańców zainte-
resowanych własnoręcznie 
wykonanymi przez wystaw-
ców kartkami świąteczny-
mi, haftowanymi bombka-
mi, biżuterią, drewnianymi 
figurkami świętych, zwierząt  
oraz wyrobami cukierniczymi. 
- Sprawia mi to ogromną radość, 
gdy ludzie doceniają moją pracę 
– mówi Mirosława Grochocka. 

– Jesteśmy z żoną już na eme-
ryturze więc zaczęliśmy or-
ganizować sobie wolny czas. 
Najpierw żona zaczęła haftować 
a później zaraziła tym mnie a 
dzisiaj razem siadamy i tworzy-
my kartki, obrazy. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się wśród 
osób, które wysyłają życzenia 
swoim bliskim za granicę. Robi-
my to z przyjemnością - mówią 
Ewa i Marek Kwarto.

tekst i fot. (AN)

Świąteczny kiermasz

Biedny, miejski 
sylwester
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Przerwana seria porażek, choć 
nie było kompletu, dwupunk-
towa zdobycz cieszy.

Mecz zaczął się od prowadze-
nia gości. Dopiero w połowie 
seta gra się wyrównała, a w 
końcu siatkarze Bzury wyszli 
na kilkupunktowe prowadzenie. 
Udało się je utrzymać do samego 
końca. Set wygrany 25:21.

Drugi set to lustrzane odbicie 
pierwszego. Teraz gospodarze 
prowadzili na początku, po 
czym stracili koncentrację i od-
dali prowadzenie siatkarzom 
z Łodzi. Ci poszli za ciosem i 
powiększyli różnicę punkto-
wą. Zmiana rozgrywającego w 
drużynie Bzury sprawiła, że 
gospodarze o mało nie dopro-
wadzili do remisu. Seweryn 
Pisera popisał się skuteczną 
serią w zagrywce, zdobywając 
kilka punktów w tym elemencie. 
Jednak w końcówce szczęście 
znowu uśmiechnęło się do gości 
i wygrali oni 25:22. Stan meczu 
był 1:1.

Trzeci set od początku prze-
biegał pod dyktando siatkarzy 
Bzury, którzy prowadzili 4:0. Ani 
na moment siatkarze z Łodzi nie 

wyszli na prowadzenie w tym se-
cie. Dobrze grał Michał Krymarys 
na przyjęciu, to pozwoliło usta-
bilizować grę i choć w końcówce 
zrobiło się nerwowo to udało się 
gospodarzom wygrać 25:23.

Set czwarty to znów lustrzane 
odbicie początku seta trzeciego, 
tym razem to goście osiągnęli 
znaczną przewagę i doprowadzi-
li ją do końca, wygrywając 25:16.

W tie-breaku Bzura wyszła w 
zmienionym składzie: Michał 
Krymarys na środku, Rafał Pia-
secki na przyjęciu. Przyniosło to 
skutek, gdyż Bzura prowadziła 
na początku 2:0, 4:2. Jednak 
później gra się wyrównała i przy 
zmianie stron Bzura prowadziła 
8:7. Później jednak powiększyła 
przewagę po dwóch blokach 
Marcina Sadeckiego. Mecz za-
kończył się zepsutą zagrywką 
gości przy stanie 15:11.

Bzura Ozorków – AZS UŁ 
Łódź 3:2 (25:21, 22:25, 25:23, 16:25, 
15:11)

Skład Bzury: Ciesielski, Anto-
siak, Sadecki, Krymarys, Cha-
łupnik, Kacprzak, Molenda (l) 
oraz Pisera, Piasecki, Gajdzicki

info: mksbzura.pl

W hali sportowej przy Gim-
nazjum w Łęczycy odbyły się 
eliminacje Pucharu Polski na 
szczeblu województwa łódz-
kiego. Głównym organizatorem 
był Łódzki Związek Piłki Nożnej 
a organizatorem technicznym 
i gospodarzem KS HURTAP 
Łęczyca. 

Junior Hurtap Łęczyca - AZS 
WSiU Malwee Łódź 4:4, karne 
2:3

I półfinałowe spotkanie było 
ogromnie emocjonujące i do 
ostatniej sekundy obydwa ze-
społy walczyły o zdobycie 
bramki. Po regulaminowym 
czasie wynik 4:4 nie był roz-
stzygający dlatego zostały wy-
konane rzuty karne. Niestety 
Juniorzy w tym pojedynku 
ulegli presji i nie udało się po-
konać I-ligowego zespołu z za-
przyjaźnionego Malwee Łódź 
oddając w karnych 2:3

Kolejny półfinał okazał się 
równie wyrównany i na bardzo 
wysokim poziomie. W tym spo-
tkaniu lepszym okazał się Inwest 
Bud Łódź/Zgierz, który pokonał 
Flying Dragons Łódź - 5:4.

Finał 
Inwest Bud Łódź/Zgierz - AZS 

WSiU Malwee Łodź 4:1
Na zakończenie turnieju Orga-

nizator w osobie Przewodniczące-
go Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 
ŁZPN Jarosław Jagielski oraz Bur-

mistrz Miasta Krzysztof lipiński, 
który objął turniej patronatem 
honorowym wręczyli wyróżnio-
nym zawodnikom statuetki oraz 
puchar dla najlepszego zespołu 
województwa łódzkiego - Inwest 
Bud Łódź/Zgierz.

Królem strzelców został Patryk 
Pietrasiak z Inwest Bud Łódź/
Zgierz.

Najlepszego bramkarza tur-
nieju wybrano Jarosława Pade-
rewskiego z AZS WSiU Malwee 
Łódź

MVP rozgrywek również drogą 
głosowania okrzyknięto Krystia-
na Osińskiego z Juniora Hurtap 
Łęczyca.

Info: hurtapleczyca.pl

Sportowy mikołaj zawitał do hali 
zgierskiego MOSiR-u! Dzieci ze 
zgierskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych brały udział w festy-
nie “Sport z mikołajem”. Jak co roku 
wizyta była połączona z zawodami 
dla dzieci z klas I-IV. Dodatkową 
atrakcję festynu były niespodzianki 
przygotowane przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu. Strażacy prze-
prowadzili akcję „Bezpieczny dom”, 
w której dzieci mogły poznać ogól-
ne zasady bezpieczeństwa oraz 
uczestniczyć w przygotowanych 
atrakcjach i pokazach strażackich.  
Pierwsza część festyny obejmo-
wała zawody dla klas I-IV szkół 
podstawowych, w których wystar-
towało 8 zgierskich szkół. W czasie 
sportowych zmagań mikołaj obda-
rowywał wszystkie dzieci słodkimi 
upominkami. Puchary zwycięskim 
szkołom wręczał nowo wybrany 
prezydent Zgierza Przemysław 
Staniszewski. 

Info: mosir.zgierz.pl

PZT Warszawa podsumował wyniki rankingu klubów za 2014 r., które 
prowadzą działalność Tenis 10, Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz PZT, czyli dla najmłodszych 6-10 lat. Trzeci rok z rzędu MMKT – 
Łęczyca jest w pierwszej 10-tce najlepszych klubów w Polsce.

Łęczyckie gimnazjum ponown-
ie było gospodarzem Halowych 
Mistrzostw Powiatu w Lekkiej 
Atletyce. 

Zawody rozegrane zostały w 
trzech kategoriach wiekowych. 
Szkoły podstawowe, gimnazja 
klasa pierwsza oraz gimnazja 
klasa druga i trzecia. Doskonałą 
formą popisała się utalentow-

ana łęczycka miotaczka Ewa 
Różańska, która pchnęła trzy-
kilogramową kulę na odległość 
13.86m. Uzyskany wynik jest o 
20 cm lepszy od nieoficjalnego 
rekordu Polski młodziczek. 
Niestety wynik ten nie może 
być uznany, gdyż został uzys-
kany w nietypowych warunk-
ach. Liczymy, że równie dobre 

SPORT 
Z MIKOŁAJEM

PUCHAR POLSKI 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Bzura Ozorków – AZS UŁ Łódź

MMKT – Łęczyca w pierwszej 10-tce 

Lekkoatletyka w łęczyckim gimnazjum 
rezultaty będzie uzyskiwała 
zawodniczka w nadchodzącym 
sezonie halowym. Na szczególne 
słowa uznania zasłużyli sobie 
trzykrotni medaliści Mistrzostw 
Powiatu. W grupie gimnazjalnej 
starszej dziewcząt trzykrotną 
mistrzynią została Patrycja Kita. 
Zwyciężyła w biegu na 35m, 35m 
przez płotki oraz w skoku w dal. 
W tych samych konkurencjach 
w grupie młodszej gimnazjum 
trzykrotnie na najwyższym podi-
um stawała Oliwia Wolska. Mar-
tyna Tomes w tej samej kategorii 
trzykrotnie zajmowała drugie 
miejsca [35m, 35m przez płotki, 
skok w dal]. Wszystkie wymieni-
one zawodniczki reprezentowały 
Gimnazjum Łęczyca. W kategorii 
szkół podstawowych Anna An-
drysiak [SP 4 Łęczyca] wygrała 
bieg na 35m oraz na 35m przez 
płotki. Drugie miejsce zajęła w 
skoku w dal. Najwszechstron-
niejszym lekkoatletom grupy 
starszej gimnazjum okazał się 
Krystian Kaźmierczak zdobywca 
dwóch złotych medali [skok w 
dal, bieg na 35m] oraz srebrne-
go medalu [35m przez płotki]. 
Alan Brzeziński był pierwszy w 
biegu na 35m przez płotki oraz 

dwukrotnie drugi [skok w dal, 
pchnięcie kulą]. W grupie śred-
niej Jakub Staniszewski zajął 
drugie miejsce w skoku w dal i 
dodatkowo trzykrotnie stawał 
na podium zajmując trzecie 
miejsca [pchnięcie kulą,35m, 
35m przez płotki].Wszyscy z 
Gimnazjum w Łęczycy.

W pozostałych konkurencjach 
zwyciężali:

Gimnazjum grupa starsza
600m - Julita Dąbrowska [To-

pola Królewska], 1000m - Dawid 
Brzeziński [Łęczyca], pchnię-
cie kulą - Maciej Wawrzyniak 
Łęczyca

Gimnazjum grupa młodsza
1000m - Szymon Kłosiński 

[Daszyna], 35m - Adam Piskorski 
[Łęczyca], pchnięcie kulą - Szy-
mon Kłosiński [Daszyna], Oliwia 
Podlińska [Łęczyca] ,skok w dal 
Bartosz Smólczewski [Łęczyca]

Szkoły Podstawowe
600m -  Martyna Rydczak 

[Góra św. Małgorzaty], 1000m – 
Jakub Florczak [SP 3 Łęczyca], 
pchnięcie kulą – Izabela Ka-
mińska [SP 4 Łęczyca], Dominik 
Wolski [SP3 Łęczyca], skok w dal 
- Marcelina Banasiak [SP 4 Łęczy-
ca], Krystian Nowakowski [SP 3 
Łęczyca], 35m – Jakub Florczak 
[SP 3 Łęczyca].
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WIGILIJNE WRÓŻBYKOLĘDY I KOLĘDNICY ZWYCZAJE INNYCH PAŃSTW

Czas radości

Dawno temu kolędą nazywano pierwszy dzień nowego 
roku i obchodzono go 24 grudnia. Hucznie żegnając stary 
rok i witając nowy, obdarowywano się kolędami, czyli 
prezentami. Kiedy wprowadzono do Polski chrześcijaństwo 
wyraz kolęda zrósł się na stałe zBożym Narodzeniem. W wi-
gilię tego święta - tak jak i dzisiaj – składano sobie życzenia i 
ofiarowywano podarki, czyli kolędę. Królowie i możni obda-
rowywali swoich dworzan bardzo hojnie, ale także ubodzy 
ludzie wręczali sobie drobne upominki. Starano się pamię-
tać o wszystkich, a zwłaszcza o biednych, którzy podobnie 
jak nowo narodzony Pan Jezus, żyli w wielkim ubóstwie. Od 
Bożego Narodzenia do Trzech Króli, co wieczór śpiewano 
kolędy czyli pieśni religijne opowiadające o narodzinach 
Pana Jezusa, a młodzież, przebrana w różnorodne stroje, 
chodziła od domu do domu po kolędzie, niosąc szopkę lub 
gwiazdę. Wśród kolędników był król Herod, jego hetman, 
żołnierze, śmierć, diabeł, koza, turoń i wiele innych postaci. 
Kolędnicy przedstawiali krótkie scenki zwane „Herodami”, 
śpiewali pieśni, składali domownikom życzenia w zamian 
otrzymywali poczęstunek i drobne pieniądze. 

Wigilię uważano kiedyś za dzień magiczny. W tym dniu 
można było przewidzieć pogodę na cały rok. Jeżeli pora-
nek był pogodny, bez chmur i mgieł oznaczało to, że rok 
będzie pomyślny. Wróżono także z cebuli - dzielono ją tak, 
aby powstało 12 miseczkowatych łupin na każdy miesiąc 
roku. W łupiny sypano sól. Jeśli, w którejś łupinie sól się 
rozpuściła, znaczyło, że ten miesiąc będzie deszczowy. 
Dużą wagę przywiązywano do tego, kto przyjdzie tego 
dnia pierwszy jako gość. Jeśli był to mężczyzna, wróżyło 
to pomyślność wszystkim domownikom, jeżeli kobieta 
to nieszczęście. Bardzo ważne było to, aby w tym dniu 
nic nikomu nie pożyczać, ale dobrze jednak było w tym 
dniu samemu coś od kogoś pożyczyć. Miało to, bowiem 
zapewnić pomyślność w interesach. Pod stołem kładziono 
różne żelazne przedmioty i każdy domownik w czasie wie-
czerzy kładł na nich nogi, aby w nadchodzącym roku były 
jak z żelaza. Za domownikami ustawiano świecę tak, aby 
każdy mógł oglądać swój cień. Z długości cienia wróżono 
długość życia. 

31 grudnia o północy zegar wybije dwanaście razy i po-
witamy Nowy Rok. Co podaruje nam i naszym bliskim? 
Niech rozdaje tylko radość, pomyślność oraz szczęście. A 
oto niektóre zwyczaje noworoczne:
W Polsce ludzie składają sobie życzenia „ do siego roku” 
znaczy to tyle, co „do następnego, dobrego, szczęśliwego 
roku”;
W Belgii i Holandii dzieci starają się uwięzić, czyli po prostu 
zamknąć rodziców w pokoju. Dobijanie się do drzwi nie 
odniesie skutku, jeśli wcześniej mama i tata nie wykupią 
się noworocznymi prezentami;
W Anglii ludzie obdarowują się piękną, pachnącą poma-
rańczą; 
W Szwecji o północy przed dom wystawia się talerz z zupą 
specjalnie przygotowaną na tę okazję. Ma ona smakować 
dobremu duszkowi – Nissenowi. Wtedy duszek zrobi 
wszystko, aby Nowy Rok był dla rodziny dobry.
W przeddzień Nowego roku w Chinach je się ryby i cia-
steczka ryżowe malowane na czerwono. Na taki sam kolor 
maluje się domy i w ten sposób odpędza się zło.

To dopiero Mikołaje

Jak święta, to święta

Dziewczyna św. Mikołaja

Piernikowa brygada

Dostałam brata pod choinkę


