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Kolejki do specjalistów
 w łęczyckim ZOZ

konfl ikt 
o seniorów

W Poddębicach zapisy na karpiamieszkańcy brną w błocie. 
Burmistrz Uniejowa odpowiada

Kto skarży się 
na prezesów 
„Łęczycanki”?

str. 2

Polska usłyszała o dramacie ojca 

ZABILI MI SYNA!
Bogdan kuropatwa 
z ozorkowa nie 
może pogodzić 
się ze śmiercią 
swojego 33-letniego 
syna Łukasza. 
choć ofi cjalne 
stanowisko policji 
i prokuratury mówi 
o samobójstwie, 
to ojciec twierdzi, 
że Łukasz został 
zamordowany. 
kilka dni temu 
telewizja publiczna 
wyemitowała 
w tej sprawie 
wstrząsający 
reportaż. 

więcej str. 11
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Gm. Świnice warckie

Łęczyca

Łęczyca Suchej nitki na prezesie 
spółdzielni „Łęczycan-

ka” i jego zastępcy nie zostawia 
Marianna Popielarczyk, która 
uważa, że prezesi nie nadają się 
do rządzenia spółdzielnią.

Pani Marianna ma sporo zastrze-
żeń a w ostatnim czasie jej cierpli-
wość się skończyła.

- Mój balkon został zgłoszony 
do udziału w konkursie na naj-
ładniejszy balkon. Nie chciałam 
tego, ale ostatecznie córka mnie 
namówiła.  W ubiegłym roku 
zajęłam pierw- sze miejsce. 
Co okazało się tym 
razem? Zosta- ł a m 
zdyskwalifi-
kowana. To 
się w głowie nie 
mieści jak zostałam 
potraktowana. Chodzi 
o to, że na walnych zgroma-
dzeniach najgłośniej krzyczałam 
przeciwko zastępcy prezesa, panu 
Podawczykowi. Uważam, że drugi 
prezes nie jest potrzebny. Był w 
komisji konkursowej, która oce-
niała najładniejsze balkony. Przy-
puszczam, że dlatego mój balkon 
w ogóle nie był brany pod uwagę 
- twierdzi Marianna Popielarczyk.

Co na ten zarzut odpowiada za-
stępca prezesa?

- Balkon pani Popielarczyk nie zo-
stał zdyskwalifi kowany z udziału w 
konkursie na najładniejszy balkon 
2015 roku. Przykro mi, że pani tak to 
odebrała. Zgłoszenie zostało przyjęte, 
balkon sfotografowany i oceniony 
przez komisję konkursową. Komisja 
była trzyosobowa, więc oskarżenia 
o  dyskwalifi kację są bezpodstaw-
ne. Po prostu  w tym roku nie zajął 
nagradzanego miejsca. Wszystkie 
zgłoszone do konkursu balkony mia-
ły swój urok a dla ich właścicieli były 
na pewno najpiękniejsze – komentuje 
Arkadiusz Podawczyk, zastępca pre-
zesa zarządu. -  Chcę przypomnieć, że  
w ubiegłym roku w organizowanym  
po raz pierwszy  w SM „Łęczycanka” 
konkursie na najładniejszy balkon 
pani Popielarczyk zajęła pierwsze 
miejsce. W tym roku wygrała inna 
lokatorka, której balkon był najład-
niejszy. 

Pani Marianna 
mówi, że sprawa 
balkonu to tylko 
poboczny wą-
tek. Uważa, że 
niesprawiedliwe 
jest zróżnicowa-
nie w opłatach za 
garaże.

- Na ul. Konop-
nickiej płaci 
się 35gr/
m k w . 
garażu 
stawki 
eksplo-
atacyj-
n e j , 

na Belwe-
de r s k i e j 
p ł a c i m y 
70gr/mkw. 
Dlaczego? - pyta M. Popielarczyk. - 
Prezesi nie nadają się do rządzenia 
naszą spółdzielnią, bo nie mieszkają 
w jej zasobach, nie żyją jej proble-
mami tak jak sami spółdzielcy i tak 
naprawdę sprawy spółdzielni nie 
dotyczą ich osobiście. Nie myślą o 
biednych ludziach, którzy często 
nie mają na chleb.

Na te zarzuty odpowiada z kolei 
prezes Pacholski. 

- Opłata czynszowa dla garaży 
znajdujących się w zasobach Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Łęczycan-
ka” rzeczywiście jest zróżnicowana. 
Wynika to przede wszystkim z 
innych potrzeb remontowych, czy 
różnego stanu technicznego przy-
ległych terenów. Różnica ta spo-
wodowana jest również ujemnym 
saldem na funduszu remontowym 
na poszczególnych kompleksach 
garażowych, które zostało wygene-
rowane do roku 2013. Od najbliższej 
środy rozpoczynamy spotkania z 
właścicielami garaży, na których 

będziemy rozmawiać m.in. 
o fi nansach czy planach re-
montów i oczekiwaniach 
spółdzielców w tym tema-
cie. Każdy zainteresowany 
może przyjść i porozmawiać 

z nami o swoich wątpli-
wościach czy zastrze-

żeniach– informuje 
Jarosław Pacholski, 

prezes SM „Łę-
c z y c a n k a ” 
- Jako przed-

s t aw i c i e l 
z a r z ądu 
uważam, 
że każdy 
z człon-

k ó w 
S.M. Łęczy-
canka ma pra-
wo do oceny 
pracy preze-

sów. Jednak w moim przekonaniu 
przytoczone przez panią Popie-
larczyk argumenty nie powinny 
być merytoryczną podstawą do 
takiej oceny. Nasuwa się pytanie: 
czy lekarz, który nie choruje na tą 
samą chorobę, co pacjent może go 
skutecznie wyleczyć albo hydrau-
lik, który nie mieszka w budynku 
spółdzielni może usunąć fachowo 
awarię? Z jednej strony wypowiedź 
pani Popielarczyk odbieram, jako “wy-
cieczkę personalną” i próbę dyskredy-
tacji na siłę pracy zarządu, a nie jako 
obiektywną ocenę wyników naszych 
decyzji. Z drugiej zaś strony, patrząc 
z perspektywy mijających ponad 
dwudziestu miesięcy pracy obecnego 
zarządu, ocena ta stanowi pewnego 
rodzaju laurkę, gdyż na początku 
mojej pracy takich zarzutów pani 
Popielarczyk podnosiła przynajmniej 
kilkadziesiąt - teraz pozostały tylko 
cztery - także jako zarząd “idziemy 
w dobrym kierunku”. 

(ms)

Krytyka prezesów SM Łęczyca
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Krytyka prezesów SM

Pani Marianna 
krytykuje prezesów 

„Łęczycanki”

Rok 2016 nie będzie 
wiązał się z podwyż-

ką za podatek od nieruchomo-
ści. Radni wydali pozytywną 
opinię, aby stawka pozostała 
taka sama jak w mijającym 
roku. 

Samorządowcy podczas ubie-
głotygodniowego posiedzenia 
wszystkich komisji stałych dys-
kutowali przede wszystkim o 
podatkach i opłatach. Poza nie-
zmiennością podatku od nie-
ruchomości w przyszłym roku, 
pozytywna była również opinia 
dotycząca propozycji burmistrza 
Krzysztofa Lipińskiego, za-
kładającą obniżenie niektórych 
stawek podatku od środków 
transportu oraz  zniesienie po-
datku od posiadania psów. Jeśli 

odpowiednia uchwała zostanie 
podjęta, posiadacze czworono-
gów nie będą już musieli płacić 
podatku, choć i tak robi to garstka 
mieszkańców. 

Przy okazji rozmów o opłatach, 
wrócił temat wprowadzenia stref 
płatnego parkowania na terenie 
Łęczycy. Radni zaproponowali, 
by opłaty były pobierane od kie-
rowców parkujących na ulicy M. 
Konopnickiej w rejonie Urzędu 
Miejskiego i Sądu, na al. Jana 
Pawła II oraz na pl. Kościuszki 
przed budynkiem ratusza, jednak 
do wprowadzenia opłat za parko-
wanie jeszcze długa droga. Póki 
co, kierowcy nie muszą martwić 
się, że z ich kieszeni zaczną „ucie-
kać” kolejne pieniądze. 

(ms)

Podatek od nierUcHomoŚci 
Bez Podwyżki

OŚWIADCZENIE
Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Bzura” Sp. z o.o. z siedzibą w Daszynie wyraża ubolewanie 

i przeprasza za to, że swoim działaniem naruszyła prawa przysługujące „MARWIT” Spółce z o.o. 
do fi rm i znaków towarowych „MARWIT” poprzez nieuprawnione używanie w okresie do 30 czerwca 
2015 roku w swej nazwie zwrotu „MARWIT”. Jednocześnie „Grupa Producentów Owoców i Warzyw 
„Bzura” Sp. z o.o. z siedzibą w Daszynie oświadcza, że nie łączą i nie łączyły jej żadne więzy handlowe 

i organizacyjne z „MARWIT” Spółką z o.o. oraz przeprasza za wprowadzenie w błąd co do istnienia 
tego rodzaju związków wywołane bezprawnym używaniem w okresie do 30 czerwca 2015 roku 

oznaczenia „MARWIT” w nazwie prowadzonej działalności. 

Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Bzura” Sp. z o.o., Daszyna 24a 99-107 Daszyna

D z i ę k i 
udziało-

wi w projekcie „Przedszkole na 
medal” dwa oddziały przedszkolne 
w Świnicach Warckich i jeden w fi lii 
w Piaskach zostały wyposażone w 
nowe meble i sprzęty. Przedszko-
laki cieszą się nowymi zabawkami, 
artykułami plastycznymi oraz po-
mocami dydaktycznymi. Kuchnie 
szkolne mogą pochwalić się całą 
gamą nowych sprzętów do przy-
gotowywania posiłków, a stołówka 
gości dzieci na obiadach poda-
wanych na kolorowej zastawie. 
W klasach zamontowano sprzęt 
audiowizualny i ICT, który służy 
do urozmaicenia zajęć. W ramach 

projektu zakupiono również sprzęt 
do utrzymania czystości w po-
mieszczeniach oraz wyposażenie 
zapewniające bezpieczne warunki 
opieki nad dziećmi. Zmoderni-
zowano także toalety dla dzieci i 
personelu.

Info: UG 

doposażyli przedszkola 

fo
t. 

U
M
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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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

ATRAKCYJNE

NAROŻNIKÓW
CENY

1. Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji z karencją 
3 miesiące wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 16.11.2015 są następujące: Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,99%, cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2125,10 zł; całkowity koszt kredytu 
125,10 zł (w tym prowizja 125,10 zł, odsetki 0 zł); ilość rat 10, wysokość równych miesięcznych rat wynosi 212,51 zł. 
Propozycja kredytu z karencją 3 miesiące obowiązuje dla umów zawartych od dnia 16.11.2015 do dnia 05.12.2015 r. 
Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty należy do 
Santander Consumer Bank S.A.

SALON MEBLOWY SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera 
umowy o kredyt 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 na zakup towarów i usług oraz udziela 
wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. 

O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

KUCHNIE OD
499 zł

KUPUJESZ TERAZ, 
A SPŁACASZ DOPIERO 
OD  MARCA 2016 r.!

TYLKO TERAZ

Oferta ważna od 16 listopada do 5 grudnia 2015 r.
ODSETKI0zł

NAROŻNIKI OD

889 zł

1)

Radni miejscy jedno-
głośnie podjęli uchwałę 

w sprawie powiększenia istnie-
jącego Kompleksu 1 Podstrefy 
Łęczyca Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Oznacza to, że 
rozpocznie się proces włączania 
kolejnych terenów inwestycyj-
nych do ŁSSE. 

Nowe tereny mają powierzchnię 
łącznie ponad 6 ha. Kolejnym eta-
pem starań o powiększenie pod-

strefy będzie złożenie niezbędnych 
dokumentów w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Formalności 
trwają minimum pół roku. Gdy 
łęczycka podstrefa ekonomiczna 
wróci do oferty terenów inwesty-
cyjnych województwa łódzkiego, 
rozpoczną się starania o pozyskanie 
inwestorów. Oby szybko udało się 
ich znaleźć, bo miejsc pracy w Łę-
czycy cały czas brakuje.

(ms)

Trzy miesiące, nie-
raz pół roku a nawet 

dwa lata! Tyle czekają pacjenci 
na wizytę u lekarza specjalisty 
w łęczyckim szpitalu. Chorzy 
skarżą się nie tylko na zbyt dłu-
gi czas oczekiwania na wizytę, 
niektórzy nie mogą się nawet 
zapisać, bo brakuje terminów. 
Na prywatne leczenie, niestety 
stać niewielu emerytów. 

Najgorzej jest z dostępem do 
kardiologa i neurologa. Niewiele 
lepiej do okulisty i urologa. Choć 
czasami pacjenci mają szczęście, 
gdy akurat zwolni się termin i na 
wizytę mogą przyjść za dwa tygo-
dnie, większość czeka miesiącami. 

- Do kardiologa próbuję się za-
pisać już od dwóch lat i nie mogę. 
Za każdym razem słyszę, że nie 
ma wolnych terminów. Mam 
nadciśnienie, chciałabym, aby 
zbadał mnie specjalista. Niestety, 
jak się nie ma znajomości, to do 
kardiologa się człowiek nie dosta-
nie. Dziś czekam do neurologa. 
Nie jestem zapisana, bo też się nie 
udało, próbowałam 3 miesiące. W 
rejestracji mówią, żeby przycho-
dzić bez zapisu i pytać lekarza czy 
nas przyjmie. Przyjmie, jak zdąży. 
Czekam już dwie godziny, ale być 
może odejdę z kwitkiem – mówi 
Peladia Olesińska. - Za wizytą 
u okulisty już czekam pół roku a 
mam jaskrę. Najgorsze jest jednak 
to, że jestem zapisana na operację, 

chodzi o wymianę stawów kola-
nowych w łódzkim szpitalu. Już 
czekam rok, jeszcze cztery. 

Marek Bednarowicz potwier-
dza, że do kardiologa trudno się 
dostać, próbował kilka razy, ciągle 
nie ma terminów. Za wizytą do 
urologa czekał trzy miesiące. 

- Na badanie USG też nie zapisu-
ją. Jest okropnie. Czeka się bardzo 
długo – dodaje Maria Stychelska. 
- Do neurologa dostałam się po 3 
miesiącach. 

- Dziś żeby chorować trzeba 
mieć zdrowie i pieniądze, to jakiś 
paradoks. Ja do neurologa chodzę 
prywatnie, bo mam duże proble-
my ze stawami. Z każdą wizytą 
idzie stówka – usłyszeliśmy od 
Józefa Morendy. - Ostatnim razem 
lekarz przepisał mi blokady. Za-
strzyki kosztowały 560 zł, do tego 
cztery wizyty i po emeryturze. 

Pacjenci mówią również o braku 

zapisu na badania specjalistyczne. 
- Dziś dostałem skierowanie do 

poradni endoskopowej. Wykonuje 
się tam kolonoskopię i gastro-
skopię. W rejestracji usłyszałem, 
że pani nie może mnie zapisać, 
bo oczywiście nie ma terminu. 
W środę mam wizytę u lekarza, 
mam nadzieję, że dostanę termin 
badania, bo bóle w jamie brzusz-
nej mam dość silne – skarży się 
Damian Wolski. - Słyszałem, że 
z zapisami są problemy, spodzie-
wałem się, że zostanę odesłany z 
niczym.

Przez problemy z dostępem do 
leczenia cierpią wyłącznie pacjen-
ci. Nieraz nawet wolą zrezygno-
wać, niż miesiącami bezskutecznie 
próbować umówić się na wizytę. 
Oby kontrakty z NFZ od nowego 
roku bardziej służyły pacjentom, 
niż lekarzom. 

(ms)

Powiększą Podstrefę
Łęczyca

Łęczyca

Miesiące czekania do specjalisty

fo
t. 

U
M

ZaKaZ PaRKOwaNia 
W dniach 23 i 24 listopada od godz. 7:00 do 18:00 wprowadzony zostaje 
zakaz parkowania samochodów na trasie dojazdu do stacji Trafo S 3-826 
Medyk usytuowanej w okolicy bloków nr 12 i 14 na ul. Kaliskiej w Łęczycy 
oraz bursy. Decyzja o powyższym ograniczeniu została podjęta ze względu 
na prowadzony remont stacji trafo i konieczność umożliwienia pracy agre-
gatów prądotwórczych w tym rejonie. Wykonawca remontu informuje, że 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia samochodów 
przy niezastosowaniu się do powyższego ograniczenia. 

Info: UM
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Łęczyca

Grabów

materiał promocyjny

Oświatowa rewolucja Tomasza 
Pietrzaka, wójta gminy Grabów 
nabrała tempa. Zmiany stają się 
coraz bardziej realne. Choć pra-
ca nad gminną oświatą właśnie 
dobiegła końca, a propozycja 
przekształcenia szkół w filie to 
ostatni jej element, pojawiają 
się pytania o rzeczywiste skutki 
reformy oświaty.

Rada gminy Grabów podjęta 
uchwałę intencyjną w sprawie 
przekształcenia szkół w Sobótce, 
Kadzidłowej i Chorkach w filie. Co 
to właściwie oznacza i jakie zmiany 
ze sobą niesie?

Rodzice uczniów uczęszcza-
jących do tych szkół otrzymają 

pisemną informację dotyczącą 
przekształcenia. Zostanie również 
przesłane pismo do kuratorium 
oświaty w Łodzi z prośbą o wyda-
nie opinii. Następnie Rada Gminy 
po przeanalizowaniu całego ma-
teriału dotyczącego kwestii prze-
kształcenia podejmie ostateczną 
decyzję w formie uchwały.

- Szkoły startują w takim samym 
zakresie jak dotychczas, czyli 
klasy od 1 do 6 plus przedszkola. 
Utworzenie filii ma zabezpie-
czyć interesy wszystkich stron: 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Uczniowie będą uczęszczać do 
tych samych szkół, a rodzice mają 
placówki oświatowo-kulturalne, 

nauczyciele pracują nadal na kar-
cie nauczyciela. Filie poprawiają 
bilansowanie oświaty, więc dzięki 
temu zyskujemy dodatkowe środki 
na inwestycje, a część pieniędzy po-
wróci do szkół w formie projektów 
– wyjaśnia Tomasz Pietrzak, wójt 
gminy Grabów. - Moje propozycje 
zmian w oświacie idą dwutoro-
wo: bilansowanie to jedna spra-
wa, drugą jest stworzenie lepszej 
szansy edukacyjnej dla uczniów. 
Oświata to nie tylko pieniądze, 
trzeba utrzymywać odpowiedni 
jej poziom, m.in. zapisałem w pro-

jekcie budżetu, że od przyszłego 
roku uczniowie pierwszych klas 
gimnazjum otrzymają tablety, 
przygotowujemy się również do 
dużego projektu remontowego w 
Zespole Szkół w Grabowie, chcemy 
wprowadzić dodatkowe zajęcia, 
również językowe, które będą koń-
czyć się certyfikatem ECDL. Dzięki 
filiom nauczyciele na terenie gminy 
Grabów utworzą jedną „społecz-
ność pedagogów”, co spowoduje 
zoptymalizowanie gospodarki w 
zakresie godzin lekcyjnych. Minus 
jest jeden, szkoła będzie nazywała 

się szkołą filialną. Ale, czy zmiana 
struktury organizacyjnej dająca 
setki tysięcy złotych oszczędności 
jest warta tego? Uważam, że tak. 
Ważne jest to, że przekształcenie 
w filie to nie jest rewolucja od 
pierwszego roku. To proces, który 
trwa i tych zmian nie da się wpro-
wadzać w połowie roku szkolnego 
– zaznacza wójt Pietrzak. - Zmiany 
będą pozytywne, a osoby, które 
twierdzą, że przekształcenie szkół 
w filie oznacza ich likwidację, są 
w błędzie. Przekształcenie to nie 
likwidacja. 

Przekształcenie to nie likwidacja

Wójt Grabowa mówi o korzyściach wynikających z utworzenia 
szkolnych filii 

Szkoła Podstawowa w Chorkach 

Krytykowany za za-
trudnienie asystentki i 

doradcy wójt Grabowa Tomasz 
Pietrzak, tym razem zamienia te 
dwa stanowiska na jedno, typowo 
urzędnicze. Najprawdopodobniej 
w tym tygodniu zostanie ogło-
szony konkurs na etat w urzędzie 
gminy. 

W lutym wójt utworzył dwa nowe 
stanowiska, teraz z nich rezygnuje. 
Mirosława Kupis - Urbaniak, która 
była doradcą wójta ds. oświaty już 
otrzymała wypowiedzenie, nato-
miast asystentka wójta, Barbara 
Wełnicka jeszcze nie. Jak wójt tłu-
maczy swoją decyzję?

- Stanowiska asystentki i do-
radcy miały pewne ograniczenia 

prawne, chociażby takie, że nie 
miały  pełnomocnictwa przy 
podpisywaniu dokumentów. 
Poza tym, pani Kupis – Urbaniak 
pracowała tylko na pół etatu, 
była doradcą do spraw oświato-
wych a proces zmian w oświacie 
dobiegł końca – informuje wójt 
gminy Grabów Tomasz Pietrzak. 
- Zamiast tych dwóch stanowisk, 
które były nowe w urzędzie, wolę 
stworzyć jeden konkretny etat. 
Będziemy szukać specjalisty do 
spraw pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Będzie to typowo 
urzędnicza posada, a pracownik 
zostanie wybrany w drodze kon-
kursowej. 

(ms)

Niektórzy radni miejscy 
chcą utworzenia świe-

tlicy dla łęczyckich seniorów. Uwa-
żają, że pomysł jest słuszny, a takie 
miejsce w mieście jak najbardziej 
potrzebne. Problem polega na tym, 
że najlepszą, zdaniem radnych loka-
lizacją, byłby przeznaczony do sprze-
daży lokal przy ul. Konopnickiej 8. 

Ideą utworzenia świetlicy dla senio-
rów jest chęć skonsolidowania łęczyc-
kich stowarzyszeń, aktywizacji osób 
starszych oraz pomocy artystom 
(malarzom, rzeźbiarzom), którzy 
nie mają własnych pracowni.

- Uważam, że pomysł jest bardzo 
dobry. Rozmawiamy ze stowarzy-
szeniami, są zainteresowane takim 
rozwiązaniem. Osoby starsze też 
interesują się tym zagadnieniem. 
W tym lokalu jest dużo miejsca, są 
spore piwnice. Niestety, jak dla mnie 
burmistrz nie jest zainteresowany taki-
mi inicjatywami a lokal woli sprzedać. 
Teraz są duże dotacje na takie świetlice, 
można by skorzystać – mówi radny 
Marcin Zasada. - Urząd chce żeby-
śmy konkretnie wskazali, kto miałby 
ze świetlicy korzystać. To chyba jest 
oczywiste. W Łęczycy seniorów nie 
brakuje. Imiennych list jednak robić 
nie będziemy.

Bierność władz miasta w tym tema-
cie krytykuje kolejny łęczycki radny.

- O pomyśle utworzenia świetlicy 
burmistrz wiedział już od lipca i nic 
z tym nie zrobił. Czeka tylko na ruch 

ze strony radnych i zaczyna nam robić 
schody zamiast samemu choć trochę 
zaangażować się w ten pomysł – ko-
mentuje radny Damian Czerwiński. 
- Nasze inicjatywy są ignorowane, bo 
nie jesteśmy „jego radnymi”.

Urząd 
miejski mówi o braku konkretnych 
informacji i planów związanych z 
ewentualnym powstaniem świetlicy. 

- Pan Wojciech Wojciechowski, który 
poinformował o prośbie mieszkańców 
dotyczącej uruchomienia świetlicy, do 
chwili obecnej nie przedstawił szerszej 
informacji o ewentualnych potrzebach 
kontaktującej się z nim grupy seniorów. 
W związku z innymi sygnałami od se-
niorów, sprzecznymi ze stanowiskiem 

przedstawionym przez radnego Woj-
ciechowskiego na posiedzeniu komisji, 
Urząd Miejski wystąpił do radnego 
Wojciechowskiego z ponownym za-
pytaniem w tej sprawie. Radny został 
poproszony o możliwie precyzyjne 
wskazanie osób, które postulują uru-
chomienie świetlicy w tym lokalu, tak 
by można było ocenić liczebność tego 

środowiska i ewentualnie zorganizo-
wać wspólne spotkanie z władzami 

miasta. Do chwili obecnej nie 
wpłynęła żadna odpowiedź – 
informuje Jakub Pietkiewicz, 
doradca burmistrza ds komu-
nikacji społecznej. - Dyskusja 
nad problemami środowiska 
seniorów wydaje się jak najbar-
dziej zasadna, ale nie powinna 

odbywać się bez obecności osób 
to środowisko tworzących. Tylko 

zapewnienie seniorom możliwości 
przedstawienia swoich argumentów 

pozwoli realnie ocenić ich potrzeby i 
zaplanować niezbędne wsparcie. 

Co na to radny Wojciechowski?
- Utworzenie świetlicy to bardzo 

dobry pomysł i nie ma co o tym dys-
kutować. Seniorzy widzą taką potrzebę 
– usłyszeliśmy od radnego Wojciecha 
Wojciechowskiego. - Może problemem 
są pieniądze? Jeśli tak, to po co było 
tworzyć stanowisko doradcy burmi-
strza, którego do tej pory nie było? Te 
pieniądze można by przeznaczyć np. 
na finansowanie takiej świetlicy.

(ms)

etatowe roszady w urzędzie

Urząd gminy czekają zmiany w zatrudnieniu

Spór o świetlicę dla seniorów 

Świetlica dla seniorów 
mogłaby mieścić się przy 

ul. Konopnickiej 8
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Zwolniony dyscyplinarnie 
były już dyrektor zieleni 

miejskiej adam Kujawa nie godząc 
się z decyzją burmistrza założył 
sprawę w sądzie pracy. w grudniu 
odbędzie się rozprawa. 

Przypomnijmy, że burmistrz Krzysz-
tof Lipiński zwolnił dyscyplinarnie 
ówczesnego dyrektora zakładu zieleni, 
gdy ten przebywał na długim zwolnie-
niu lekarskim. Powodem decyzji bur-
mistrza był wynik przeprowadzonego 
w jednostce audytu. Po otrzymaniu 
pisma rozwiązującego stosunek pracy, 
zwolniony dyrektor był zaskoczony 
decyzją przełożonego. Uważał, że nie 
jest słuszna a ewentualnych niejasności 
nie miał możliwości wyjaśnić.

Stanowisko łęczyckiego magistratu 
od czasu zwolnienia dyrektora Kujawy 
nie zmieniło się. 

- Nie ma wątpliwości co legalności 

działań Urzędu Miejskiego podczas 
rozwiązywania stosunku pracy z pa-
nem Kujawą. Podjęta w tym zakresie 
decyzja opierała się na mocnych prze-
słankach merytorycznych – informuje 
Jakub Pietkiewicz, doradca burmi-
strza ds komunikacji społecznej. 

O ewentualne roszczenia wzglę-
dem byłego pracodawcy zapytaliśmy    
byłego dyrektora. Sprawy nie chciał 
komentować. 

- Nie jestem już dyrektorem Zieleni 
Miejskiej. Jestem osobą prywatną i nie 
będę wypowiadał się na ten temat – 
usłyszeliśmy. 

Jeśli sąd uzna zwolnienie dyrektora 
za niesłuszne i niezgodne z prawem, 
może postanowić o przywróceniu do 
pracy lub o wypłacie określonej sumy 
pieniędzy, w zależności od tego, o co 
wnioskuje strona.

(ms)

Były dyrektor poszedł do sądu 
Łęczyca

Łęczyca

Kolejną zimę spędzą w altance
Łęczyca aż trudno uwierzyć, 

że można tak żyć. 
Bezdomny Krzysztof Oleski 
mieszka na działce bez wody 
prądu i ogrzewania. Ubiegło-
roczna zima była łagodna, 
mimo to wspomnienia męż-
czyzny z wyziębionego domku 
działkowego przyjemne nie 
są. Jak będzie w tym roku?

Prognozy są różne, ale nawet 
temperatury w okolicy zera 
stopni są niebezpieczne dla 
bezdomnych. W altance pana 
Krzysztofa nie ma praktycznie 
nic, poza turystycznym palni-
kiem na małą butlę gazową. 

- Nie mam tutaj prądu, wody 
ani żadnego piecyka. Warun-
ki są ciężkie, ale jakoś trze-
ba sobie radzić. Śpię razem z 
przyjaciółką w wąskim łóżku, 
przynajmniej jest cieplej. Miej-
sca też dużo tu nie ma – mówi 
Krzysztof Oleski. - Z tej biedy 
można się załamać. Byłem w 
urzędzie miasta, mówiłem o 
moich warunkach. Była komi-
sja, stwierdzili, że altanka nie 
nadaje się do zamieszkania i 
na tym się skończyło. Pomocy 
żadnej nie uświadczyłem. Jak 
trzeba, żeby iść do wyborów to 
wszyscy są dobrzy, ale później 
to nie ma kto biednemu pomóc. 
Wniosek o mieszkanie socjalne 
mam złożony. 

Mężczyzna wcześniej miesz-
kał przez prawie 30 lat z byłą 
partnerką, ich drogi się rozeszły. 
Po rozstaniu wprowadził się do 
ojca i siostry. Sprawy rodzinne 
zaważyły na tym, że ostatecznie 
wymeldował się z mieszkania i 

zamieszkał na działce. Od kilku 
miesięcy mieszka z nim również 
bezdomna kobieta.

- Krzysiek mnie przygarnął. 
Gdyby nie on nie miałabym się 
gdzie podziać. Lepiej mieszkać 
w domku na działce niż pod 

mostem. Całe życie się tak tu-
łam, nie mam własnego kąta 
– usłyszeliśmy od Joli Przybyl-
skiej. - Nie mamy pieniędzy. 
Chodzę żebrać pod markety, 
proszę ludzi o parę groszy, ale 
bardzo często przegania mnie 

policja. Nawet bezdomni nie 
mają spokoju. 

Rozwiązaniem, przynajmniej 
na przetrwanie zimy, mógłby 
być pobyt w ośrodku dla osób 
bezdomnych. Problem polega 
na tym, że bezdomni z działki 
ani myślą o przeniesieniu się do 
takiego miejsca. 

- Jola już tam kiedyś była. 
Ja nigdy bym nie poszedł. Nie 
będę niewolnikiem. W takim 
ośrodku każą pracować za gro-
sze i jeszcze trzeba sprzątać po 
innych. Już wolę mieszkać na tej 
działce – twierdzi K. Oleski. - Do 
wszystkiego można się przy-
zwyczaić, ale gdybym dostał 
mieszkanie, wyprowadziłbym 
się nawet dzisiaj. 

Obecnie w Łęczycy jest 28 osób 
bezdomnych, 8 z nich nie korzy-
sta z pomocy MOPS-u. Miasto 
ma podpisane porozumienie o 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
Bliźniemu MARKOT w Ozorko-
wie, gdzie kierowane są osoby 
bezdomne z terenu Łęczycy. Dość 

często osoby bezdomne świado-
mie rezygnują z ciepłego kąta w 
ośrodkach. Powodem zazwyczaj 
jest regulamin takiego miejsca, 

który wymaga całkowitej trzeź-
wości. Nie wszyscy mogą lub 
chcą się do tego dostosować. 

(ms)

Spożywanie alkoholu w miejscach pu-
blicznych już nikogo nie dziwi, ale żeby 

pić pod oknami mieszkańców i jeszcze zostawiać 
puste butelki po wódce? Tak jest i to pod samym 
łęczyckim zamkiem.
Niemałą libację musieli zorganizować sobie amato-
rzy procentów na świeżym powietrzu. W ubiegłym 
tygodniu na murku kamienicy między zamkiem a 
parkingiem na pl. T. Kościuszki leżało kilka pustych 
butelek po wódce. W czasie alkoholowego spotka-
nia mieszkańcy na pewno spokoju nie mieli. 

(ms)

Pijaństwo pod oknami
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Poddębice,
 Uniejów

Chcesz poznać bliżej projekt „Ekonomia społeczna w biznesie”?

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2014-2020?

Przyjdź na spotkanie biznesowe!

Miejsce: Sala Rycerska Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie

Data: 30 listopada 2015 roku (poniedziałek)

Godzina : 11 00

Harmonogram spotkania:

11 00 – Prezentacja oferty projektu „Ekonomia Społeczna w biznesie” oraz przedstawienie dobrych praktyk 

podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne 

„Ja-Ty-My”

12 00 – Przedstawienie nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2014-2020; prezentacje:

- Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

- Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

aż nie chce się w to 
wierzyć. w bliskiej 
odległości od Ko-

mendy Powiatowej Policji wisi na 
ogrodzeniu baner, który reklamuje 
fi rmę łamiącą prawo. Z treści do-
wiadujemy się, że w jednym z sa-
mochodowych warsztatów możliwa 
jest korekta liczników. Bez większych 
problemów stan licznika można 
cofnąć. 

- Naprawdę jest taka reklama? – do-
pytywała st. asp. Elżbieta Tomczak, 
rzecznik prasowy poddębickiej policji. 
- Z treści nie wynika jednak jasno, że 
liczniki są cofane. Może korekta ozna-
cza naprawę licznika?

Sprawdziliśmy. Dziennikarz za-
dzwonił pod numer wskazany na 
banerze.

- Czy możliwe jest cofnięcie licznika? 
- zapytaliśmy.

- Jak najbardziej – padła odpowiedź 
od Waldemara A. (nazwisko do wia-
domości red.).

Policja ma zająć się sprawą.
 * * *

Czy każdy reklamowy baner można 
zawiesić na szkolnym ogrodzeniu? Dla 
niektórych mieszkańców odpowiedź 

na to pytanie jest prosta. Nie każde 
ogłoszenie nadaje się do upublicznienia 
w miejscu w którym przebywa duża 
liczba dzieci. 

Na ogrodzeniu Zespołu Szkół uwagę 
przykuwa reklama myjni ze skąpo 
ubraną dziewczyną. Można śmiało 
powiedzieć, że reklama ma podtekst 
erotyczny. 

- Pomimo, że modelka nie jest naga, 
to i tak miałabym wątpliwości, aby takie 
zdjęcie wisiało na ogrodzeniu szkoły – 
mówi jedna z mieszkanek Uniejowa. 

O komentarz poprosiliśmy dyrektor 
ZS w Uniejowie. Czy szkoła zarabia 
na reklamach zawieszonych na ogro-
dzeniu?

- Nie bierzemy pieniędzy od fi rm, 
które decydują się na zawieszenie 
reklam na ogrodzeniu – słyszymy 
od Małgorzaty Komajdy, dyrektor 
ZS w Uniejowie. - Powiem szczerze, 
że od pana dowiaduję się o ogło-
szeniu z modelką. Nie widziałam 
tej reklamy. Także jestem zdania, że 
jeśli jest na zdjęciu dziewczyna nawet 
skąpo ubrana, to takiej reklamy nie 
powinno być na szkolnym ogrodze-
niu. Obiecuję, że zorientuję się w tej 
sprawie. 

tekst i fot. (stop)

Mało estetycznie wygląda 
przenośna ubikacja przed 

niedawno wzniesionym blokiem. Czy ta 
wątpliwa ozdoba osiedla będzie wkrótce 
usunięta? Dowiedzieliśmy się, że w bloku 
trwają jeszcze drobne prace wykończe-
niowe a z toalety korzystają robotnicy. 
Kiedy tylko roboty się zakończą, toi toi 
zniknie z osiedlowego krajobrazu. 

(stop) 

Nasz Cz y te lnik 
zwrócił uwagę na 

problem związany ze sprzeda-
żą alkoholu przy placówkach 
oświatowych. w mieście bez 
żadnych kłopotów sprzedawany 
jest alkohol przy przedszkolach 
i szkołach. Tak nie powinno być 
– usłyszeliśmy. 

Polomarket rzeczywiście sąsia-
duje z przedszkolem miejskim. 
Natomiast szkoła podstawowa nr 1 
za sąsiada ma Tesco. W marketach 
sprzedawany jest alkohol i to budzi 
niepokój niektórych poddębiczan.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy 
samorząd określił odpowiednią 
uchwałą jaka powinna być zacho-
wana minimalna odległość punk-
tu z alkoholem 
od placówek 
oświatowych. 
Inne miasta z 
reguły przyjęły 
zasady, że taka 
odległość nie 
powinna być 
mniejsza niż 
10 0  met rów. 
Jak jest w Pod-

W bezpośrednim sąsiedztwie, czyli jaka odległość?
Poddębice

TOI-TOI PRZED NOWYM BLOKIEM

reklamy Pod lUPą

Na banerze jest informacja o 
korekcie licznika. W praktyce 
oznacza to, że stan licznika 
można cofnąć

Czy reklama ze skąpo ubraną 
dziewczyną zniknie ze szkolnego 
ogrodzenia?

Przedszkole miejskie sąsiaduje z Polomarketem

dębicach? W tej sprawie zadzwo-
niliśmy do burmistrza Piotra 
Sęczkowskiego.

- Nie mamy w uchwale zapi-
su o konkretnej 

odległości jaka musi być zacho-
wana pomiędzy monopolowym 
a placówką oświatową – usły-
szeliśmy od burmistrza. - Samo-
rząd przyjął jedynie, że punkt z 
alkoholem nie może znajdować 
się w bezpośrednim sąsiedztwie 
przedszkola lub szkoły. O tym, Szkoła podstawowa ma za sąsiada Tesco 

czy te kryteria są przestrzega-
ne, decyduje gminna komisja 
ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Czy zapis o bezpośrednim są-
siedztwie jest precyzyjny? Z całą 
pewnością nie. Póki co lokalne 
władze nie zastanawiają się nad 
bardziej dokładnym określeniem 
odległości jaka powinna być za-
chowana między sklepem mono-
polowym a szkołą. 

Zapytaliśmy burmistrza Poddę-
bic, kiedy antyalkoholowa komisja 
zajmowała się problemem sprzeda-

ży alkoholu w bliskim sąsiedztwie 
placówki oświatowej.

- Gminna komisja rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 
opiniowała wnioski o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych dla Polomarketu 
we wrześniu tego roku, natomiast 
dla Tesco zezwolenie zostało 
wydane 4 lata temu – odpowiada 
burmistrz. 

Jak się dowiedzieliśmy w Poddę-
bicach jest 61 punktów w których 
można zaopatrzyć się w alkohol.

(stop) 

su o konkretnej 
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materiał promocyjny

17 listopada br. odbyło się powiatowe ćwi-
czenie obronne obrony cywilnej i zarzą-
dzania kryzysowego pod kryptonimem „ 
POWIAT PODDĘBICKI 2015”. Ćwiczenie 
zorganizowane zostało zgodnie z „Progra-
mem szkolenia województwa łódzkiego 
na lata 2013 – 2018”, powiatowym planem 
szkolenia obronnego na 2015 rok oraz pla-
nem zasadniczych zamierzeń w zakresie 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 
powiatu poddębickiego na 2015 rok, opraco-
wanymi w miesiącu lutym tego roku – mówi 
Ryszard Rytter, starosta poddębicki.

Tematem ćwiczenia było „Osiąganie wyż-
szych stanów gotowości obronnej oraz reali-
zacja przedsięwzięć wynikających z planów 
operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w 
czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na 
terenie powiatu poddębickiego”.

W ćwiczeniu wzięły udział wszystkie urzę-
dy miast i gmin powiatu poddębickiego oraz 
wydzielone siły i środki: Komendy Powiato-
wej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej, Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, a także Poddębickiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o.

Przebieg ćwiczenia odbywał się zgodnie z 
zaplanowanym scenariuszem  i przewidywał 
działanie aparatu administracyjnego powiatu 

oraz inspekcji i służb w rozwijającej się sytuacji, 
w której w momencie kulminacyjnym dochodzi 
do działania równocześnie w 5 epizodach 
ćwiczebnych.

Wszystkie zdarzenia miały charakter ćwi-
czeń. Ich celem było doskonalenie podziału 
zadań operacyjnych w jednostkach admini-
stracji samorządowej, powiatowych inspek-
cjach, służbach i strażach, jednostkach orga-
nizacyjnych gmin w sytuacjach kryzysowych 
wywołanych czynnikami zewnętrznymi oraz 
rozwijanie cech osobowościowych i zdolności 
podejmowania trafnych rozwiązań przez osoby 
funkcyjne, podejmowania optymalnych decyzji 
i sposobów ich realizacji. 

Powiatowe ćwiczenia obronne, obrony cywilnej  
i zarządzania kryzysowego  

pk.: „ POWIAT PODDĘBICKI 2015”

wszystko wskazuje 
na to, że tegoroczne 

Boże Narodzenie będzie nas więcej 
kosztować od ubiegłorocznych 
świąt. Sprzedawcy przygotowu-
jący świąteczną ofertę mówią o 
wyższych cenach produktów w 
porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Sklepy już rozpoczęły przygotowa-
nia bożonarodzeniowe. Dekorowane 
są witryny a na półkach jest coraz 
więcej świątecz-
n e g o 
asor-

tymentu. Nie-
które placówki zachęcają do za-
mawiania już teraz produktów na 
wigilijny stół. 

- Na szybie naszego sklepu zawiesili-
śmy niedawno kartkę z informacją dla 
klientów, że można składać zamówie-
nia na świątecznego karpia i pstrąga – 
mówi Patrycja Górska, sprzedawczyni 
ze sklepu ogólnospożywczego w cen-
trum miasta. - Ryby będą wypatroszo-
ne. Jak ktoś sobie zażyczy, to oczywiście 
zrobimy dzwonka. Kilogram karpia 
będzie kosztować 20 zł. 

Pani Patrycja przekonuje, że najbar-
dziej popularna ryba – choć jej cena 

nie należy do małych – na 
pewno będzie smako-

wać. 
- To karp królew-

ski. Jest wyśmie-
nity. Są też karpie 
sprzedawane w 
marketach, ale to 

już nie to. Na pew-
no są tańsze, jednak 

nie tak smaczne – sły-
szymy.

W innych sklepach również moż-
na już składać zamówienia na świą-
teczny asortyment. Ogromnym 
powodzeniem cieszy się kiszona 

Coraz bliżej święta. Ile wydamy pieniędzy?
Poddębice

Pani Patrycja mówi, że do karpia na święta nikogo nie trzeba 
przekonywać

Niektóre sklepy przyjmują już 
zamówienia na świąteczny 
asortyment

Główny Urząd Statystyczny, ceny 
żywności w październiku wzrosły 
w porównaniu do 2014 r. o 0,5 proc. 

Jak przewidują eksperci, to jeszcze nie 
koniec podwyżek. 

tekst i fot. (stop)

znak ręcznie malowany
Uniejów

Uniejów

Lokatorzy jednego z bloków 
przy ul. Targowej sami odświeżyli 

znak zakazu wjazdu na ich podwórko. Być 
może pomysł był dobry, ale znak prezentuje 
się mało profesjonalnie. Na pierwszy rzut oka 
wygląda, jakby był zwykłą podróbką.
- Znak był już bardzo zniszczony. Nie wiem, 
który z sąsiadów go w ten sposób odświeżył. 
Ale faktycznie, teraz nie wygląda to ładnie. 
Trzeba będzie zadzwonić do komunalki, aby 
wkopali nowy znak. Zajmę się tym na pewno 
– usłyszeliśmy od jednej z lokatorek bloku. 

(stop)

trylinka wciąż niewykorzystana 

Mieszkańcy brną w błocie. 
Czy utwardzą drogę?

Odcinek ul. Mickiewi-
cza (między ciepłow-

nią a osiedlem) w czasie opadów 
deszczu zawsze zamienia się w 
błotnistą breję. Lokatorzy pobli-
skich bloków cierpią w czasie nie-
korzystnej aury i z utęsknieniem 
czekają na utwardzenie drogi. 

W ub. tygodniu pogoda była 
fatalna, praktycznie codziennie 
lało się z nieba. Mieszkańcy pytają 
o niezbędną inwestycję. Smaczku 
sprawie dodaje fakt, że w pobliżu 
nieutwardzonej drogi składowana 
jest trylinka.

- Czy nie można tej trylinki wy-
korzystać do utwardzenia drogi. 
Przecież to aż kłuje w oczy, że ma-
teriał budowlany leży na pobliskim 
placu i się marnuje. Ludzie skarżą 
się na błoto na drodze. Można tanim 
kosztem polepszyć standard życia na 
osiedlu – usłyszeliśmy od jednego z 
mieszkańców. 

Burmistrz Józef Kaczmarek nie 
unika odpowiedzi na trudne py-
tania.

- Zdaję sobie sprawę, że lokatorzy 
mogą skarżyć się na nieutwardzo-
ną drogę. Faktycznie, w pobliżu 
składowana jest trylinka i niektórzy 
mieszkańcy mogą mieć negatywną 
opinię i wyrażać swoje niezadowo-
lenie. Jednak sprawa nie jest taka 
prosta – mówi burmistrz Uniejowa. 
- Dokumentacja dla ul. Mickiewicza 
jest w trakcie przygotowania. Jeżeli 
będziemy remontować drogę, to 

raczej będzie to nawierzchnia as-
faltowa. Nie ma sensu układać tam 
zużytej trylinki, którą później trzeba 
będzie demontować, a to dodatkowe 
koszty: i teraz, i na przyszłość. Stara-
my się systematycznie remontować 
drogi na terenie całej gminy, ale 
to wieloletni proces, bo jesteśmy 
uzależnieni od finansowania ze-
wnętrznego. Maksymalny budżet 
gminy na inwestycje to ok. 2 mln zł 
na rok, tymczasem przez ostatnie 
5 lat zrealizowaliśmy samych tylko 
inwestycji drogowych w gminie na 
sumę ponad 30 mln. Tylko w tym 
roku wyasfaltowaliśmy 2 odcinki 
drogi w Lekaszynie, wymieniliśmy 
nawierzchnię na ul. Reymonta w 
Uniejowie, utwardziliśmy ciągi na 
ul. Miodowej i drodze dojazdowej 
do terenów inwestycyjnych w Unie-
jowie, a także w Hipolitowie, właśnie 
ruszyła budowa drogi asfaltowej w 
Brzozówce. Wiem, że do zrobienia 
pozostało jeszcze wiele. Na obecną 
chwilę ogłosiliśmy przetarg na prze-
budowę 8 odcinków dróg na terenie 
gminy (m.in. w Wilamowie, Górach, 
Wieleninie Kolonii, Kozankach 
Wielkich, Człopach, Spycimierzu 
oraz Łęgu Balińskim). Ponadto, zgło-
siliśmy ul. Jana Pawła II w Uniejowie 
do programu „schetynówek”.

Burmistrz apeluje do mieszkań-
ców o cierpliwość i zapewnia, że 
odcinek ul. Mickiewicza na pewno 
zostanie wyremontowany.

tekst i fot. (stop)

kapusta. Jest jednak droższa o 1 – 2 
zł niż rok temu. Zdrożały ogórki ma-
łosolne. Nie ma się co dziwić, bo już 
się kończą. Oczywiście nie zabraknie 
ogórków kiszonych. Nawet o ponad 
20 proc. zdrożały w niektórych punk-
tach warzywa i owoce. Już teraz słono 
przychodzi nam płacić za jabłka. Śliw-
ki też są droższe niż przed rokiem.  

Zdaniem specjalistów w tegorocz-
ne święta wydamy mniej więcej o 10 
procent więcej pieniędzy w porów-
naniu z rokiem ubiegłym. Jak podaje 

Ul. Mickiewicza czeka na 
utwardzenie

Niedaleko błotnistej drogi 
leży trylinka
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 163: Co szeptane, to zełgane.
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* Dlaczego kolejki do lekarzy-specjalistów 
są tak długie?
Bo czas leczy rany...

* Egzamin na medycynie. Profesor pyta 
studenta jakie są objawy ciąży.
Ten, ewidentnie nieprzygotowany, duka:
- Noooo... Brak okresu... Mają duży brzuch... No i często 
wymiotują.
Profesor chwilę milczy, wreszcie komentuje:
- Więc według pana ja jestem w ciąży? Nie mam okresu, mam 
duży brzuch, a jak pana słucham, to rzygać mi się chce. 

* Przychodzi baba do lekarza psychiatry. Ten rozpoczyna 
badanie i pokazuje babie trójkąt. 
- Z czym to się pani kojarzy? 
- Z seksem - odpowiada baba. 
- A to? - pyta lekarz pokazując koło. 
- Z seksem. 
- A to? - lekarz demonstruje kwadrat. 
- Z seksem. 
- Cierpi pani na obsesję seksualną - pada diagnoza. 
- Ja?!! Przecież to pan mi te wszystkie świństwa pokazuje! 

* Do sklepu wchodzi blondynka i zwraca się do ekspedientki: 
- Poproszę episkopat. 
- Chyba epidiaskop? 
- Proszę pani, to ja podejmuję diecezje! 
- Chyba decyzję? 
- Niech pani się nie wymądrza! W szkole byłam prymasem! 

* Po przejrzeniu wyników lekarz mówi do baby : 
- Ma pani kamienie w pęcherzu żółciowym, zwapnienia w 
płucach, piasek w moczu... 
- Panie doktorze! A czy mam trochę cementu? Bo widzi pan, 
mąż będzie budował domek na działce... 

* Idzie baca przez połoniny i widzi jak turysta robi pompki dla 
zdrowia. Stanął i kiwa głową z podziwem. 
- Różne ja wiatry widziałem, ale żeby babę spod chłopa 
wywiało...? 

ZUPa aFRYKaŃSKa
Składniki:
1 cebula
1 ząbek czosnku - zmiażdżony
1 łyżka oliwy
1/2 łyżeczki tartego imbiru
1 łyżeczka soli
1/2 łyżeczki pieprzu
1 łyżeczka kolendry
1 łyżeczka zmielonego kminu 
rzymskiego
szczypta mielonych goździków
szczypta mielonego zielonego 
kardamonu
szczypta cynamonu

łyżeczka curry
pół puszki pomidorów pellati lub 2 
świeże, obrane ze skórki
1 ziemniak pokrojony w kostkę
3 szklanki wody
300 g zielonego groszku (świeży, 
mrożony lub z   puszki)

Etapy przygotowania:
Cebulę i czosnek zeszklić na oli-
wie. Dodać: imbir, sól, pozostałe 
przyprawy. Następnie dodać 
pomidory i ziemniaka. Dodać 1,5 
szklanki wody, dokładnie mieszać, 
doprowadzić do wrzenia. Zmniej-
szyć ogień, dodać groszek. Pod-
gotować 10 minut. Zdjąć z ognia, 
wlać pozostałą wodę. Można 
zmiksować.

PiERŚ iNDYKa Z POMaRaŃCZĄ
Składniki:
1 kg piersi indyka
puszka brzoskwiń
kilka suszonych moreli
100 ml wermutu
pomarańcza

łyżka skórki pomarańczowej
tymianek
rozmaryn
sól
masło
żurawina do mięs

Etapy przygotowania:
Mięso umyj i osusz, natrzyj solą, 
skrop oliwą i wermutem. Odstaw 
na ok. 4 godz. Ułóż je w żarood-
pornym naczyniu, wlej na dno 
1/2 szklanki wody. Na mięsie ułóż 
kawałki masła, morele i skórkę. 
Piecz pod przykryciem ok. 1 godz 

w 180C, polewając sosem i odwra-
cając mięso. Ostatnie 15 min piecz 
bez przykrycia, by przyrumieniła się 
skórka. Gotowe pokrój na plastry. 
Brzoskwinie podgrzej z syropem. 
Pieczeń pokrój w plastry, polej 
syropem, podawaj z pomarańczą, 
brzoskwiniami i żurawiną.

TiRaMiSU
S  kładniki:
50 dag mascarpone
200 ml likieru kawowego
100 ml espresso
16 biszkoptów szampańskich
1 łyżka kakao

Etapy przygotowania:
Mascarpone mieszamy powoli 
mikserem albo trzepaczką ze 100 
ml likieru kawowego, aż zrobi się 
wspaniały krem. Uważamy, aby 
serek się nie zważył. Jeśli ktoś 
woli bez alkoholu, to może użyć 
syropu kawowego. Zaparzamy 
mocne espresso i odstawiamy 
je do wystudzenia. Rozkładamy 

1/2 kremu na półmisku, a na 
nim jeden przy drugim słodkie   
biszkopty szampańskie. Polewa-
my je połową zimnego espresso 
i likieru kawowego, następnie 
  przykrywamy połową pozosta-
łego kremu i układamy kolejną 
warstwę biszkoptów, znowu 
polewamy likierem i kawą, a 
potem wykładamy resztę kre-
mu, przykrywając ze wszystkich 
stron biszkopty. Na koniec po-
sypujemy ciemnym kakao przez 
sitko i wstawiamy do lodówki na 
kilka godzin. 
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Hala sportowa Zespołu Szkół w Uniejowie wypełniła się pozytywną energią za sprawą Halowego Tur-
nieju Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka. Wzięło w nim ud ział 11 drużyn: „Victoria” Zadzim, 
„Ochocki” Turek, „Drink” Team Kalisz, „Mars” Łęczyca, „Czarne Perły” Łęczyca, „Leśne Tury” Turek, 
„Absolwenci LO” Poddębice, „Plażowicze” Warta, „Błyskawica” Wielenin, Witonia oraz Uniejów. Tur-
niej otworzył Jacek Dominiak. Po emocjonujących rozgrywkach turniej wygrała drużyna „Plażowi-
cze” Warta, drugie miejsce zajął zespół z Uniejowa, a trzecie miejsce przypadło „Victorii” Zadzim. 
Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Uniejowa wraz z Radą Miejską, PGK „Termy Uniejów”, Zespół Szkół w 
Uniejowie oraz  MGOK w Uniejowie.

fot. arch. a. Sobczaka, info: uniejów.pl

W Uniejowie sportowe emocje

fot. arch. a. Sobczaka, info: uniejów.pl
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reklama

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

Klienc i  nowego 
marketu w mieście 

łamią przepisy przechodząc na 
zakupy przez jezdnię w niedo-
zwolonym miejscu. 

- Przejście dla pieszych powin-
no teraz być na wprost nowego 
marketu – uważa ozorkowianka 

z którą rozmawialiśmy przy ul. 
Starzyńskiego. 

Na taki pomysł z pewnością nie 
zgodzi się policja. Tym bardziej, 
że pasy znajdują się kilkadziesiąt 
metrów dalej – zarówno od strony 
ul. Praga oraz Konstytucji 3 Maja. 

(stop)

Trudno zrozumieć za-
chowanie niektórych 

osób, które pod osłoną nocy prze-
skakują przez płot przedszkola 
miejskiego nr 5 i dewastują plac 
zabaw dla dzieci. Dyrekcja pla-
cówki bezradnie rozkłada ręce. 
Być może lekarstwem będzie 
rozszerzenie przedszkolnego mo-
nitoringu. Dodatkowe tabliczki in-
formujące o kamerach już zostały 
zamontowane na ogrodzeniu. 

- Czy jestem zaskoczona zachowa-
niem młodzieży, która niszczy nasze 
mienie? Powiem szczerze, że to zależy. 
Nie mogę na przykład pogodzić się z 
tym, że ktoś jest ukierunkowany na 
jak największe szkody. Tak było m.in. 
w przypadku podpalenia drewnianej 
konstrukcji przy zjeżdżalni. Na szczę-
ście w porę udało się ugasić ogień. 
Spłonął jedynie daszek – mówi Ewa 
Bagińska, dyrektor „piątki”. - A to, że 

ktoś przeskakuje nasze ogrodzenie, 
aby napić się na placu zabaw alko-
holu... No cóż, takie sytuacje niestety 
się zdarzają.

Czy zewnętrzny monitoring 
jest skuteczny? Różnie bywa. Do 
dewastacji dochodzi najczęściej 
wieczorem lub w nocy. Widoczność 
jest wtedy ograniczona.

- Monitoring jest potrzebny, nawet 
gdy czasami nie udaje się zarejestro-
wać sprawców zniszczeń. Jedno jest 
jednak pewne, kamery znacznie 
ograniczają zapędy wandali. 

Przedszkole nr 5 na wiosnę przy-
szłego roku startuje z nową inwe-
stycją.

- W ramach tzw. budżetu oby-
watelskiego będziemy mieli 
nowy plac zabaw, który będzie 
dostępny również dla rodzin 
z dziećmi z całego miasta. W 
związku z tym, potrzeba będzie 
zamontować kolejne kamery. 
Plac będzie oświetlony i z całą 
pewnością spełni oczekiwania – 
twierdzi dyrektor Bagińska. 

Szkoda jedynie, że niektórzy nie 
szanują cudzego mienia. Być może 
jednak apel dyrekcji przedszkola 
będzie skuteczny i wandale pomy-
ślą, że swoim działaniem szkodzą 
maluchom. 

tekst i fot. (stop)

Przed świętami – jak to 
zwykle bywa – miasto 

zostało wręcz zalane reklamami 
pożyczek. Praktycznie na każdym 
kroku można ujrzeć oferty pożycz-
kodawców. Jedna z ofert mówi o 
szybkiej pożyczce. - Wziąć pożyczkę 
można faktycznie szybko. Ale póź-
niej trzeba ją długo spłacać – zauwa-
ża nasz Czytelnik.
To prawda. Warto więc przemyśleć 
decyzję o zaciągnięciu kredytu. A jeśli 
już, to wybrać najrozsądniejszą ofertę. 

(stop) 

szybkie pożyczki 

klienci łamią przepisy

Przedszkole zamontuje kolejne „oczka”

Rada rodziców zrzuciła się na nowe tabliczki z informacją o 
monitoringu 

Dyrektor „piątki” ma nadzieję, 
że wandale oszczędzą plac 
zabaw 
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Cała Polska mogła 
usłyszeć o dramacie 

Bogdana Kuropatwy, który 3 
lata temu stracił syna. w tele-
wizji publicznej wyemitowany 
został niedawno program, który 
przedstawił niejasne okoliczno-
ści śmierci 33-letniego Łuka-
sza. w tej sprawie do naszego 
dziennikarza zadzwonił autor 
reportażu. My również powra-
camy do tematu. wszystko na to 
wskazuje, że na wniosek rodziny 
sprawa rzekomego samobój-
stwa zostanie wznowiona. 

Pan Bogdan ze łzami w oczach 
opowiada o śmierci Łukasza.

- To był dobry chłopak. Wszy-
scy go lubili. Nigdy nie pogodzę 
się z jego śmiercią. Nigdy też nie 
uwierzę w to, że Łukasz popełnił 
samobójstwo.

W połowie 2012 roku tragedia 
wstrząsnęła mieszkańcami. O 
śmierci 33-latka do dziś mówi się 
w Ozorkowie. 

SKOCZYŁ Z KOMiNa?

Łukasz Kuropatwa według 
policji i biegłych śledczych po-

pełnił samobójstwo skacząc ze 
szczytu komina byłych zakła-
dów Morfeo, przy ul. Łęczyckiej. 
Ta wersja jest nie do przyjęcia 
nie tylko przez najbliższych 
Łukasza. 

Jest wiele znaków zapytania. 
Ojciec 33-latka domaga się 

odpowiedzi, nie może zrozu-
mieć błyskawicznego wręcz za-
mknięcia śledztwa przez policję 
i prokuraturę. 

- Oficjalna wersja wydarzeń 
przyjęta przez funkcjonariuszy 
jest dla mnie zupełnie niezro-
zumiała. Łukasz miał wypić pół 

litra spirytusu, po czym wszedł 
na sam szczyt komina. Syn ni-
gdy nie pił mocnych trunków. 
Po takiej ilości na pewno nie 
byłby w stanie wejść na sam 
szczyt komina – uważa Bogdan 
Kuropatwa. - Na szczycie komi-
na ponownie miał sięgnąć po al-
kohol. Rzekomo wypił znów pół 
litra spirytusu. W jego krwi było 
prawie 6 promili. Zastanawia 
mnie dlaczego jedna butelka 
po spirytusie leżała na betonie 
przed kominem. Druga butelka 
po spirytusie została na szczycie 
komina. Na obu butelkach nie 
było żadnych odcisków pal-
ców. To bardzo dziwne. Moim 
zdaniem samobójstwo zostało 
upozorowane. 

Niejasności jest jeszcze więcej. 
Pan Bogdan miał wiele czasu na 
analizę wydarzeń. 

NiE BYŁO ŚLaDÓw KRwi

To co najbardziej zaskakuje 
związane jest z brakiem obrażeń 
na ciele denata, które byłyby o 
wiele większe, gdyby upadek 
nastąpił z wysokości ponad 100 
metrów. 

- Nie było żadnych plam krwi. 
Łukasz miał jedynie ślad na gło-
wie, jakby od uderzenia jakimś 
przedmiotem i ranę na boku. 
Nie było obrażeń wewnętrz-
nych. Poza tym w jego ustach 
biegli znaleźli resztki ziemi i 
trawy. Jakim cudem, tego nie 
wiem. Syn leżał bowiem na ple-
cach. Jest jeszcze jedna zagadka. 

Łukasz znajdował się aż 20 
metrów od podstawy komina. 
Musiałby się odbić na szczycie 
komina na 4 metry. To nie jest 
możliwe. 

Słowa B. Kuropatwy potwier-
dził biegły. Autor materiału 
dla telewizji dotarł także do 
znanego psychologa śledczego, 
Bogdana Lacha. 

- Po zweryfikowaniu wszyst-
kich materiałów jestem pewien, 
że 33-latek nie mógł popełnić 
samobójstwa – powiedział tele-
wizji dr B. Lach. 

ŚLEDZTwO RUSZY OD NOwa 

Z dużym prawdopodobień-
stwem można założyć, że po 
nowych faktach śledztwo ws. 
śmierci 33-letniego Łukasza 
Kuropatwy zostanie wzno-
wione. 

- Dowiedziałem się, że sprawa 
nadal pozostaje w zaintereso-
waniu prokuratury. Chciałbym 
jednak, aby śledztwo zostało 
formalnie wznowione. Tu cho-
dzi o sprawiedliwość i być może 
odnalezienie mordercy lub mor-
derców mojego syna – słyszymy.

Teresa Kuropatwa, małżonka 
pana Bogdana, jest tego samego 
zdania. 

- Zamordowali naszego syna. 
Jesteśmy tego pewni. Mamy 
nadzieję, że w końcu ta tragedia 
zostanie do końca wyjaśniona. 
Choć życia naszemu synowi 
niestety już nikt nie wróci...

(stop) 

MÓJ SYN ZOSTAŁ ZABITY!
Ozorków

Samobójstwo czy zabójstwo? Najbliżsi zmarłego nie mają wątpliwości

„Nigdy nie pogodzę się ze śmiercią syna”...

Łukasz był uśmiechniętym i lubianym 33-latkiem 
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Burmistrz Jacek Socha 
i wójt gminy Ozorków 

Tomasz Komorowski podpisali 
porozumienie, na podstawie 
którego miasto może korzystać 
z drogi gminnej, prowadzącej 
do terenów inwestycyjnych po-
łożonych za obwodnicą. 70-hek-
tarowy teren należący do miasta 
przeznaczony jest pod działalność 
produkcyjną i usługową, a jedy-
na droga do niego prowadząca, 
uzgodniona z Zarządem Dróg 
Krajowych, należy do gminy. 

- Dzięki temu porozumieniu za-
pewniamy obsługę komunikacyjną 

dla przyszłych zakładów, które 
powstaną na tym terenie – mówi 
wójt Tomasz Komorowski. – Nowe 
inwestycje to nowe miejsca pracy, 
i dla mieszkańców miasta i dla 
mieszkańców gminy.

- Nasza umowa to kolejny krok do 
utworzenia w niedługim czasie strefy 
przemysłowej. Nie możemy stać w 
miejscu, musimy szukać firm, które 
zechcą tu prowadzić działalność, 
a dobre skomunikowanie terenu z 
drogą krajową jest bardzo ważne dla 
potencjalnych inwestorów - dodaje 
burmistrz Jacek Socha. 

(stop)

Dzięki zabiegom burmistrza Jacka 
Sochy kilkadziesiąt ton jabłek i 
marchwi ponownie trafi do miesz-
kańców Ozorkowa. Dwa TIR-y z 
owocami i warzywami przyjadą 30 
listopada; część transportu trafi do 
miejskich szkół i przedszkoli, reszta 
do mieszkańców - samochody po-

jawią się na parkingu koło Urzędu 
Miejskiego przy ul. Wigury 1 przed 
południem. Poprzednie akcje bez-
płatnego rozdawania jabłek (ostat-
nia w kwietniu tego roku) cieszyły się 
sporym zainteresowaniem, rozdano 
wtedy wszystkie owoce. 

(stop)

W kilku miejscach na al. 
Unii Europejskiej braku-

je poziomego oznakowania drogi, 
które rozgranicza dwa pasy ruchu. 
Akurat w tym miejscu pękł asfalt i 
drogowcy musieli uzupełnić ubytki. 
Niedługo przerywane linie mają zo-
stać namalowane na jezdni. Póki co 
trzeba zachować ostrożność.

(stop)

reklama ogłoszenie

iNFORMaCJa 
o wywieszeniu wykazu nieruchomości  

przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku.

wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku 1774), sporzą-
dzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości położonej w miejscowości Sokolniki Las przy ul. Wigury 
38,  przeznaczonej   do wydzierżawienia na okres 1 roku w 
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżaw-
cy. Wykaz wywieszony został na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Ozorków, w dniach od 17.11.2015 r. do  8.12.2015 r.   
ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu.

25 listopada 
o godz.12.00 w Liceum 

Ogólnokształcącym 
w Ozorkowie, przy 

ul Traugutta 1, 
odbędzie się rekrutacja 
potencjalnych dawców 
szpiku. Będzie to już 

piąta taka akcja 
w mieście. 
Do tej pory 

zarejestrowało się 
185 potencjalnych 

dawców.

z myślą o przyszłych 
inwestorach 

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Jabłka dla ozorkowa

Władze chcą się porozumieć z TBS-em
Jest duża szansa, 
aby dokończyć bu-

dowę budynku Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. 
Pustostan przy ul. Średniej od 
lat straszy swoim wyglądem. 

- Podjąłem rozmowy z zarzą-
dem TBS, które być może do-
prowadzą do tego, że wspólnie 
dokończymy inwestycję. Pomysł 
jest taki, aby blok pełnił funkcję 
domu socjalnego – mówi bur-
mistrz Jacek Socha. 

Chyba nie trzeba nikogo prze-
konywać, jak bardzo w mieście 
potrzebna jest tego typu inwesty-
cja. Na przydział lokalu socjalnego 
trzeba długo czekać, a kolejka jest 
spora. Budynek przy ul. Średniej 
pomieściłby z pewnością wszyst-
kie rodziny, które w tej chwili mają 
przydział do socjalnych mieszkań.

- Nie ukrywam, że w Ozor-
kowie – podobnie zresztą jak w 
innych miastach – jest deficyt 
lokali socjalnych. Liczę na poro-
zumienie z TBS, bo korzyść byłaby 

Budynek TBS, przy ul. Średniej, miałby pełnić funkcję domu 
socjalnego

dla dwóch stron. Wreszcie budynek 
zostałby dokończony a budowni-
cze towarzystwo nie musiałoby 
przeznaczać aż tak dużych pienię-
dzy. To dopiero początek rozmów i 

do konkretnych ustaleń jest jeszcze 
daleko. Mam jednak nadzieję, że 
przy ul. Średniej powstanie dom 
socjalny – słyszymy od burmistrza. 

(stop)

Jeszcze w tym roku, 
na wniosek miesz-

kańców, rozpocznie się prze-
budowa chodnika na odcinku 
od Lipowej do Południowej po 
lewej stronie, patrząc w kierunku 
Południowej. Pojawi się nowy 
krawężnik, a w miejscu starych 
płyt – kostka brukowa. Chodnik 
po drugiej stronie zostanie wy-
mieniony w kolejnych latach. 

Natomiast w 2017 r. planowany 
jest remont ul. Kochanowskiego 
na odcinku od Lipowej do Wodnej. 
Obecnie przygotowywana jest 
dokumentacja techniczna doty-

cząca tego zadania. W ramach 
inwestycji zostanie zbudowana 
kanalizacja deszczowa, asfaltowa 
nawierzchnia, nowe krawężniki, 
wjazdy do posesji i chodnik z kost-
ki brukowej. Początkowo miasto 
planowało remont tego odcinka w 
2016 r., jednak okazało się , że nie 
wszyscy mieszkańcy przyłączyli się 
do kanalizacji sanitarnej. Być może 
ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, 
wykonają przyłącza w przyszłym 
roku, po to, by po modernizacji uli-
cy nie rozkopywać nowo położonej 
nawierzchni.

(stop)

Ul. Kochanowskiego będzie modernizowana

Wyremontują chodnik i ulicęzniknęło 
oznakowanie
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Gm. Łęczyca Budowa sklepu 
powierzchniowe-

go w Topoli Królewskiej skonflik-
towała wójta gminy Łęczyca Jacka 
Rogozińskiego z radnym Grze-
gorzem Górą. Gminny sa-
morządowiec nie może 
darować wójtowi, że 
nie powstrzymał 
możliwości ko-
rzystania z dro-
gi wewnętrznej 
przy gimnazjum 
przez przyszłych 
klientów sklepu. 
Około dwóch mie-
sięcy temu, wójt de-
klarował, że zgody gminy 
na udostępnienie drogi nie bę-
dzie. w piątek rozpoczął się re-
mont mający przystosować zjazd 

do potrzeb przyszłego sklepu.
- Wyborcy obdarzyli wójta gminy 

zaufaniem, ponieważ obiecał im, że 

w gminie zajdą zmiany na lepsze. 
Teraz okazuje się, że wójt nie wie 
co mówi i co robi czego przykła-
dem jest odpowiedź wojewody na 
decyzję dotyczącą odwołania się od 
decyzji starosty. Po konsultacjach 
z młodzieżową radą gminy wójt 
dostał pismo, w którym młodzież 
wnioskuje o nieudostępnianie 
drogi przy gimnazjum na użytek 
supermarketu. W szkole podstawo-
wej i gimnazjum uczy się kilkaset 
uczniów a sprawą priorytetową dla 
władz gminy i szkoły powinno być 
przecież zapewnienie bezpieczeń-
stwa uczniom. Młodzież wyraziła 
nadzieję, że przy podejmowaniu 
decyzji władze gminy wezmą pod 
uwagę jej wniosek – komentuje 
radny Grzegorz Góra. - Ubolewam, 
że wójt gminy Łęczyca słuszne 
argumenty przemawiające za tym, 
aby bezpieczeństwo było prioryte-
tem „sprzedał za czapkę śliwek”. 

Ja nie kwestionuję powstania tego 
marketu pod warunkiem, że będzie 
płacił takie same podatki jak płacą 
inne firmy działające na terenie 

gminy a nie tylko podatek 
od nieruchomości oraz 

pod warunkiem, że 
firma uzyska wła-
sny wjazd nie z 
drogi wewnętrz-
nej przy gimna-
zjum. Wójt nas 

oszukał mówiąc 
publicznie, że nie 

będzie zgody gminy 
na udostępnienie drogi 

wewnętrznej i blokowania 
ruchu przy szkole. Okazuje się 

teraz, że taka zgoda jest. Zadaję 
więc pytanie publiczne: czyj interes 
reprezentował wójt w tym rozstrzy-
gnięciu, bo uważam, że nie interes 
gminy Łęczyca. Stwierdzam też, że 
brak odpowiednich działań odbije 
się na lokalnym biznesie. 

Znacznych strat przez silną kon-
kurencję obawia się właścicielka 
sklepu w Topoli Królewskiej.

- Klientów już teraz jest mniej, 
bo wiele osób dojeżdża na zakupy 
do Łęczycy. Boję się, że powstanie 
tuż obok tego sklepu całkowicie 
odbierze nam klientów. Obecnie 
zatrudniam dwie osoby, nie wiem, 
czy później będzie mnie stać na 
zatrzymanie dwóch ekspedientek 
– mówi Katarzyna Karolak. - Sama 
lokalizacja tego sklepu też nie jest 
trafiona. Tuż obok jest szkoła, co z 
bezpieczeństwem dzieci? Bardzo 
blisko jest też kościół. Z tego, co 
pamiętam, to wójt miał coś zrobić 
w tym temacie.

Wójt nas oszukał – mówi radny

Właścicielka sklepu (z lewej) w Topoli Królewskiej obawia się 
dużej konkurencji

Gminny samorządowiec 
twierdzi, że wójt nie podjął 
należytych działań

Pod gimnazjum 
już teraz jest 
spory ruch

Wójt zapewnia, że zmiana or-
ganizacji ruchu pomoże w zacho-
waniu zasad bezpieczeństwa. Jest 
również zdania, że w sprawie drogi 
wewnętrznej praktycznie nic nie 
można było już zrobić.

- Mogę złożyć skargę do Sądu 
Administracyjnego, ale to niewiele 
zmieni, konsultowałem to zagad-
nienie ze specjalistami. Zawiado-
mienie do prokuratury również 
nic by nie pomogło, bo inwestor ma 
pozwolenie na budowę, które jest 
prawomocne. Klienci sklepu będą 
więc korzystać z drogi gminnej 
wewnętrznej, ale zmienią się zasa-
dy organizacji ruchu. Zaznaczam 
również, że ta droga jest drogą 
dojazdową i każdy może z niej ko-
rzystać – wyjaśnia wójt Jacek Rogo-
ziński. - Byli u mnie sołtysi, którzy 
uważają, że mieszkańcy chcą tego 
sklepu. Powiedzieli też, że składając 

odwołanie do wojewody łódzkiego 
reprezentowałem tylko stanowisko 
radnego Góry. W pobliżu jest tylko 
jeden sklep a mieszkańcy i tak 
muszą dojeżdżać na zakupy np. do 
Łęczycy. Inwestor oferuje 12 miejsc 
pracy dla osób z naszego regionu. 
Dodatkowo, po wybudowaniu skle-
pu do gminy odprowadzany będzie 
16-krotnie wyższy.

(ms)

W piątek ruszyła przebudowa 
drogi wewnętrznej
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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, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Prasowaczka
Umiejętność prasowania, 
umiejętność pracy w zespole.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Kierownik ds. technicznych
Wykształcenie min. wyższe 
techniczne, min. 2 lata 
doświadczenia w branży 
metalowej.
PPH „Agro-factory”
Lubień 35
99-100 Łęczyca
tel. 603 555 446
e-mail: biuro@agro-factory.pl 

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Wykształcenie podstawowe, chęć 
do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne „SELPOL” 
Spółka Akcyjna
ul. Ratajska14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005 
e-mail: praca@selpol.pl 
Miejsce pracy: Łódź oraz teren 
całego kraju

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Operator maszyn 
przemysłowych
Wykształcenie techniczne 
mechaniczne lub 
elektryczne, obsługa maszyn, 
diagnozowanie i naprawa awarii 
i usterek.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Konstruktor odzieży w 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji odzieży, 
umiejętność odszywania wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Stolarz
Umiejętność samodzielnej pracy, 
mile widziane doświadczenie.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej

Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

agent-sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe w zawodzie sprzedawca, 
mile widziany staż pracy, obsługa 
kasy fiskalnej, obsługa komputera.
„SPOŁEM” PSS MAZUR
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
samodzielność, doświadczenie w 
branży mięsnej.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Miejsce pracy Łęczyca lub Leźnica 
Mała

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
APT PERSONNEL SOLUTIONS Sp. 
z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Mechanik – spawacz
Wykształcenie zawodowe, kurs 
spawalniczy, praktyka w zawodzie, 
doświadczenie w pracy jako 
mechanik lub spawacz.
PHU „ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 22 30 40 lub 609 22 53 63

Tynkarz maszynowy 
Umiejętność tynkowania 
maszynowego
POL-TYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

inżynier rolnictwa 
Wykształcenie średnie lub wyższe 
rolnicze, osoby po stażu w 
ARiMR, ODR lub po technikum w 
Powierciu. 
G.P. Kasztelan Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 236 171

Krojczy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność krojenia tkanin, mile 
widziane doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pomoc krojczego
Znajomość posługiwania się 
nożem tarczowym
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Blacharz-lakiernik
Wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie w zawodzie min. 
2 lata
PHU „ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 225 363 lub 609 223 040

Szwaczka
Chęć do pracy, min. 1 rok 
doświadczenia w zawodzie.
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 
znajomość programu CAD i 
CAM oraz rysunku technicznego, 
znajomość języka angielskiego.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27
CV na email: info@schraner.pl 

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B.
MEBLE SIADACZKA
Al. Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

Reprezentant handlowy
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące lub 
średnie zawodowe, obsługa 
komputera, mile widziane 
prawo jazdy kat. B.
AP Agnieszka Urbanek
ul. Marysińska 82/84
91-850 Łódź
tel. 601 13 22 55
e-mail: agnieszka.urbanek@
orangeretail.pl 
Miejsce pracy: powiat łęczycki

Kierowca
Prawo jazdy kat. D, uprawnienia 
na przewóz osób, świadectwo 
niekaralności, aktualne badania 
lekarskie.
Transport Osobowy 
Krzysztof Latecki
Leśmierz 28 lok. 10
95-035 Ozorków
tel. 604 145 678

Doradca klienta
Wykształcenie min. średnie, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w pracy jako 

przedstawiciel handlowy.
Arbiter S.A.
ul. Strzegomska 38/3C
53-611 Wrocław
tel. 509 609 513
e-mail: rekrutacja@arbitersa.pl 
Praca na terenie powiatu 
łęczyckiego.

Referent ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, 
obsługa komputera.
Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan 
Szewczyk Sp. j.
ul. Sycowska 16, Goszcz
56-416 Twardogóra
Miejsce pracy: Łęczyca, ul. 
Belwederska 50A
tel. 71 39 97 185
SPOTKANIE REKRUTACYJNE 
ODBĘDZIE SIĘ 23.11.2015R. 
(PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 
1100 W SALONIE MEBLOWYM 
BODZIO W ŁĘCZYCY PRZY UL. 
BELWEDERSKIEJ 50A.OSOBY 
PROSZONE SĄ O ZABRANIE 
ZE SOBĄ CV I DOWODU 
OSOBISTEGO.

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat.B, prawo jazdy kat. 
C+E
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Pomoc mechanika 
Wykształcenie podstawowe, 

zasadnicze zawodowe mechaniczne 
lub średnie zawodowe 
mechaniczne.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Opiekunka osób starszych
Znajomość języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym, mile 
widziane doświadczenie w opiece 
nad osobami starszymi.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca na terenie Niemiec

Pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na wózki 
widłowe + butle gazowe.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca w Ozorkowie.

Monter stolarki okiennej i 
drzwiowej
Prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
w montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej mile widziane.
P.P.H.U. OKNA-PLAST
ul. Poznanska 28
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 67 71

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 
WSZYSTKIE,  TEL. 888 460 461

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, 
ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

KAFLE 19,3x13,3cm po 1 zł/szt. 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Słupki – rura 2,5mb x 45mm sprze-
dam po  1,50 zł/kg. Tel.: 500-336-322

ogłoszenie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Mazur” w Łęczycy wydzierżawi 

pomieszczenia na piętrze o powierzchni 91,4 m² 
w budynku przy ul. Kaliskiej 3.

Informacji udziela Zarząd Spółdzielni, 
nr tel.: 24 721 24 82 lub 506 856 382

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT

reklama
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reklama reklama

Tegoroczne obchody „Światowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach wypad-
ków Drogowych” przebiegły pod 
hasłem „Z odblaskiem bezpiecz-
nie”. Już po raz siódmy łęczycka 
policja wsparła inicjatywę podej-
mowaną przez grono pedagogicz-
ne i uczniów.

19 listopada w Szkole Podstawowej 
w Piątku wzorem lat ubiegłych ob-
chodzono „Światowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Wypadków Drogowych”. 
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy konsekwentnie od 
samego początku wspierają działa-
nia podejmowane przez uczniów 
podstawówki dlatego w tym roku 
również byliśmy razem. W ramach 
obchodów zorganizowano pokaz 

Zachowajmy 
OSTROżNOŚć

Szybko zapadający zmierzch, 
mgły, silny wiatr, opady desz-
czu i mżawki utrudniają jazdę. 
Szczególnie ważnym jest, by 
zachować ostrożność przy 
wykonywaniu manewrów wy-
przedzania, czy wymijania wy-
magających skupienia. Warto 
też zwiększyć odstęp pomię-
dzy pojazdami. Policja apeluje, 
by jeździć wolniej i ostrożniej. 
Na mokrej nawierzchni łatwo 
wpaść w poślizg. Pamiętajmy, 
jeżeli dojdzie do zdarzenia, 
gdzie poszkodowanym jest 
człowiek nigdy nie odjeżdża-
my z miejsca. Zawsze należy 
zaczekać na przyjazd policji. 

Dzielnicowi zatrzymali na gorą-
cym uczynku mężczyznę, który 
mazał po barierce ochronnej. 
28-letniemu mężczyźnie za 
popełnione wykroczenie grozi 
kara ograniczenia wolności 
albo wysoka grzywna. 
Kilkanaście minut po godz. 21 
dwóch dzielnicowych jadących 
nieoznakowanym radiowozem 
ulicami Zgierza dostrzegło w oko-
licy skrzyżowania ul. Popiełuszki 
z ul. Łódzką mężczyznę, który 
sprayem malował po barierce 
ochronnej oddzielającej chodnik 
od jezdni. By nie spłoszyć „ma-

larza” zaczaili się na niego, a gdy 
już skończył i schował puszkę do 
kieszeni ruszyli w jego kierunku. 
Zaskoczony obecnością funkcjo-
nariuszy wandal nawet nie zdążył 
zareagować ucieczką. Tłumaczył 
policjantom, że taki napis wykonał 
po raz pierwszy i to tylko dlatego, 
że chciał wypisanym tekstem 
zemścić się na znajomym za to, 
że go kiedyś uderzył. W związku 
z popełnionym wykroczeniem 
policjanci wystawili 28-letniemu 
zgierzaninowi wezwanie na prze-
słuchanie.

aż dziewięć zdarzeń drogo-
wych odnotowali policjanci 
łęczyckiej komendy w ciągu  
poprzedniego weekendu. w 
dwóch kolizjach poszkodowa-
nymi byli nietrzeźwi piesi.

Tylko w piątek 13 listopada do-
szło do czterech zdarzeń drogo-
wych. Około 13.15 przy Belweder-
skiej kierowca opla nie zachował 
szczególnej ostrożności podczas 
omijania i uderzył w zaparko-
wany pojazd marki volvo. Około 
godziny 17.00 w miejscowości 
Wichrów doszło do potrącenia 
pieszego. Policjanci pracujący na 
miejscu zdarzenia wstępnie usta-
lili, że kierujący volkswagenem 
potrącił mężczyznę, który nagle 
wtargnął pod samochód. Pieszy 
został przewieziony do szpitala, 
gdzie udzielono mu pomocy 
medycznej, miał w organizmie 
prawie trzy promile alkoholu. 
Na miejscu wykonano oględziny 
pojazdu oraz szkic miejsca zda-
rzenia. Parę minut później w miej-
scowości Jarochówek doszło do 
kolejnego zdarzenia drogowego 
w którym kierujący volkswage-
nem zderzył się z sarną. Następ-
nie około godziny 19.15 na terenie 
gminy Piątek dyżurny odebrał 
zgłoszenie o kolizji ciągnika rol-
niczego z pojazdem ciężarowym. 
14 listopada po godzinie 18.00 w 

miejscowości Nędzerzew dyspo-
zytorka pogotowia powiadomiła 
dyżurnego o potrąceniu pieszej. 
Funkcjonariusze na miejscu 
wstępnie ustalili, że kobieta idąc 
poboczem drogi zachwiała się 
i uderzyła w bok przejeżdżają-
cego pojazdu. Kobieta została 
przewieziona do szpitala, była 
nietrzeźwa. 15 listopada policjan-
ci interweniowali przy kolejnych 
czterech kolizjach, około 10.10 
ponownie na terenie gminy 
Piątek kierująca autobusem nie 
zachowała należnej ostrożności 
i uderzyła w tył przyczepy. Tego 
samego dnia około 15.20 w Łę-
czycy kierujący volkswagenem 
nie zachował należnej ostrożności 
podczas cofania i zderzył się ze 
skodą. Kilka minut później w 
Siedlcu kierujący mazdą podczas 
manewru omijania zarysował po-
włokę lakierniczą renault. Około 
godziny 17.35 w Sypinie kierujący 
mercedesem podczas wyprze-
dzania nie zachował bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego 
go samochodu osobowego marki 
Renault i uderzył w jego tył. 

17 listopada policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy pro-
wadzili działania pn. „Truck/Bus” 
ukierunkowane na ujawnianie 
wykroczeń w ruchu drogowym 
popełnianych przez kierujących 
samochodami ciężarowymi. Tego 
dnia zadania mundurowych sku-
piły się przede wszystkim na: 

kontroli stanu technicznego, 
przewożeniu ładunku zgodnie 
z przyjętymi w przepisach nor-
mami, kierowaniu w zapiętych 
pasach bezpieczeństwa, nie prze-
kraczaniu dozwolonej prędkości, 
kierowców samochodów cięża-
rowych. Bilans działań to skon-
trolowanych 35 pojazdów w tym 

15 ciężarowych i 3 autobusy. Po-
licjanci ujawnili 31 wykroczenia. 
Mundurowi nałożyli 21 mandaty 
karne, przede wszystkim w związ-
ku z przekroczeniem prędkości. 
Ponadto policjanci zatrzymali 2 
dowody rejestracyjne z powodu 
złego stanu technicznego po-
jazdów.

Światowy dzień pamięci 
o ofiarach wypadków drogowych 

mody w czasie którego uczniowie 
prezentowali wykonane według wła-
snych pomysłów stroje z elementami 
odblaskowymi. Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz 
Kupisz przeprowadził pogadankę 
na temat bezpieczeństwa na drodze 
po zmroku. Następnie w eskorcie 
policjantów uczniowie przemasze-
rowali pod pomnik wyznaczający 
środek Polski, gdzie minutą ciszy 
uczczono pamięć osób, które straciły 
życie w wypadkach drogowych. 
Funkcjonariusze ponadto służyli 
pomocną dłonią podczas wręczenie 
nagród i wyróżnień w konkursach, 
które towarzyszą idei. Pierwszokla-
siści odebrali z rąk mundurowych 
kamizelki odblaskowe.

kontrole ciężarówek

wandal zatrzymany

na drodze
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nocny mareknajdłuższy kołocz śląski największa przyczepa 
z klocków lego

najdłuższy kołocz śląski 

Bez śniegu 
sporty zimowe 
nie mają sensu

Prezent 
urodzinowy

Koń domowy

Kołocz śląski to pyszne ciasto, którym zajadają się nawet 
największe niejadki. Pomimo, że tradycja jego pieczenia sięga 
odległych czasów, składniki pozostają te same. Kołocz śląski 
występuje w kilku tradycyjnych odmianach: z nadzieniem se-
rowym, jabłkowym lub makowym. Od powszechnie znanego 
kołacza odróżnia go kształt – prostokątny zamiast okrągłego.
Zgodnie z wytycznymi, w celu utworzenia najdłuższej linii, 
kawałki kołocza w Opolu musiały ściśle do siebie przylegać 
i mieścić się w określonych wymiarach. Rekordowe ciasto 
osiągnęło długość 143,37 m. Organizatorem imprezy, 
którą poprowadziło Radio Doxa, było Stowarzyszenie Kon-
sorcjum Producentów Kołocza Śląskiego, czyli opolskich 
cukierników odpowiedzialnych za wspólne opracowanie 
jednolitej receptury ciasta.

Twórcy tej przyczepy mieli z niej podwójną frajdę – oprócz 
uciechy płynącej z zabawy klockami, zostali też w szczegól-
ny sposób nagrodzeni za jej efekt! Proces tworzenia  zajął aż 
trzy miesiące, a w budowie uczestniczyło dwanaście osób. 
W skład największej przyczepy turystycznej zbudowanej 
z klocków Lego weszło dokładnie 215158 elementów 
składanych w całość przez – bagatela – 1000 godzin. Kon-
strukcja ma 3,6 metra długości i jest wysoka na 2,2 metra, 
więc ze spokojem mieszczą się w niej zwiedzający, zaś 
sama przyczepa jest wiernym odwzorowaniem najbardziej 
rozpowszechnionego modelu tego typu – białej „łezki” z 
lekko wydłużonym dolnym bokiem.
Najciekawszą rzeczą w konstrukcji przyczepy jest to, że 
jest w stu procentach funkcjonalna i wyposażona tak, jak 
standardowe przyczepy campingowe.

Amerykański fotograf Tyler Shields ustanowił nowy rekord 
Guinnessa w... niespaniu. Przez 40 dni nie zasnął on ani na 
chwilę. Fotograf z Los Angeles przez dokładnie kolejne 
968 godzin nie zamknął oczu ani raz, co pozwoliło mu 
ustanowić nowy rekord. Po ogłoszeniu rekordu fotograf 
uznał za bardzo interesujący fakt, iż nikt kto czuwał nad 
nim przez 40 dni, nie narzekał na zmęczenie. Po tym jak 
rekordzista mógł odespać całe 40 dni, bóle głowy i oczu, 
gorączka i brak czucia w nogach, minęły. Tyler Shields 
twierdzi, iż bardzo istotne jest, by ludzie uwierzyli w rzeczy, 
które z pozoru wydają się być niemożliwe do wykonania. 
Większość osób z jego otoczenia twierdziła, iż nie uda mu 
się nie spać aż tak długi okres czasu.

Wściekły dentysta


