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MAKABRA! TRZY LATA 
Z DRUTAMI W NODZE!

Waldemar Kowalczyk od 3 lat ma druty 
w kości piszczelowej lewej nogi. Samotny 
łęczycanin nie może pojechać do lekarza, 
bo nie ma pracy i nie jest ubezpieczony. 
Oskarża o bezduszność Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd 
Pracy. 

Grozi mu amputacja 
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Marcel Suchorowski
Bardzo Cię kocham Tatusiu 
i chciałbym żebyś szybko 

wrócił do domu. 

ŻYCZENIA DLA TATY

Eryka Szajrych
Tato, życzę Ci wszystkiego 

najlepszego, żebyś był zawsze 
zdrowy i uśmiechnięty. 

Kocham Cię!

Franuś Gabrysiak
Tato, Tato coś Ci dam – 
Jedno serce, które mam,

A w tym sercu róży kwiat,
Tato, Tato żyj sto lat!

Iga Szajrych
Tato, życzę Ci zdrowia i 

spełnienia marzeń oraz żebyś 
zawsze łowił bardzo dużo ryb. 

Kocham Cię!

Florian Snowacki
Tatusiu, kocham Cię 

bardzo i życzę Ci wszystkiego 
najlepszego.

Picie alkoholu pod chmurką, 
niejednokrotnie w bliskiej odle-
głości od okien, to niestety zmora 
lokatorów uskarżających się na 
wulgarne słownictwo amatorów 
procentów. Najgorzej, gdy do 
takich sytuacji dochodzi po godz. 
22. Wówczas zakłócana jest cisza 
nocna.

W ubiegłym tygodniu odebrali-
śmy telefon od mocno zbulwerso-
wanej zachowaniem policjantów 
Czytelniczki.

- Uchyliłam okno, gdy zobaczy-
łam radiowóz podjeżdżający pod 
blok. Byłam ciekawa jak policja 
załatwi zgłoszoną interwencję. 

Nie mogłam uwierzyć w to co 
usłyszałam. Policjanci, którzy in-
terweniowali na osiedlu i mieli 
zapobiec piciu alkoholu, powie-
dzieli do grupki młodych osób, by 
przenieśli się trochę dalej. Do dziś 
pamiętam słowa funkcjonariuszy: 
„Dzwoni jakaś kobieta i mówi, że 
jest jej za głośno. Przenieście się 
gdzieś!” 

Jak się dowiedzieliśmy balo-
wicze poszli trochę dalej, libacja 
trwała nadal – przy nieczynnym 
dworcu wąskotorówki. Nasza 
Czytelniczka po raz drugi za-
dzwoniła do komendy policji. 

Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 

Czasem wychowanie 
jednego dziecka spra-

wia rodzicom spory kłopot. Wie-
sław Socha od 6 lat sam wycho-
wuje czworo dzieci – córkę i trzech 
synów. Łatwo na pewno nie jest. 
Jednak kiedy przychodzi Dzień 
Ojca, zapomina o problemach i 
przeciwnościach losu. 

Z okazji dzisiejszego święta 
przedstawiamy sylwetkę Ojca - bo-
hatera, który nigdy się nie poddaje 
i robi wszystko, co w jego mocy, 
by dobrze wychować swoje dzieci: 
12-letniego Dawida, 15-letniego 
Sebastiana, 18-letnią Monikę i 
20-letniego Krzysztofa. 

- Gdy w 2008 roku zostałem 
wdowcem, dzieciaki były jeszcze 
małe. Teraz są już starsze, ale wciąż 
walczę dla nich o normalne warun-
ki do życia. Niestety nie mogę liczyć 
na niczyją pomoc, nawet własnego 
rodzeństwa – słyszymy od pana 
Wiesława. – Jestem bezrobotny, 
zarejestrowany w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Łęczycy. PUP 
chyba jako jedyna instytucja stara 
mi się pomóc. Wysyłają mnie na 
różne rozmowy w sprawie pracy, 
szukają dla mnie zajęcia, ale co z 
tego, jeżeli pracodawcy nie chcę dać 
mi szansy. Nikt nie chce zatrudnić 
56-latka. Najgorsza jest jednak sytu-
acja mieszkaniowa. Od ponad roku 
czekamy na inny lokal socjalny, 
nie chcąc żadnych luksusów, tylko 
godnych warunków bytowych dla 
pięcioosobowej rodziny. 

Wiesław Socha wraz z rodziną 
mieszka w zrujnowanej kamienicy, 
ze wspólną łazienką dla lokatorów. 

- Ciągle mamy pod górkę. Od 
czasu, kiedy córka dostała staż na 
stanowisku sprzedawcy, z czego 
oczywiście bardzo się cieszę, MOPS 
obniżył nam wysokość zasiłku 
tłumacząc, że jako wspólnie go-
spodarująca rodzina mamy teraz 
wyższy dochód w przeliczeniu na 

jedną osobę. Nikogo nie obchodzi, 
że córka jako dorastająca młoda 
kobieta ma też własne potrzeby, na 
które i tak brakuje. 

Przebywając w towarzystwie 
pana Wiesława i jego dzieci zauwa-
żyć można dużą więź i łączącą ich 
nie tylko miłość, ale też przyjaźń. 
Mają ze sobą bardzo dobry kontakt 
i to z pewnością pomaga im w trud-
nych chwilach. – Bardzo kocham 

dzieci, które czasami powinny mi 
jednak trochę więcej pomagać - 
mówi z uśmiechem pan Wiesław. 

Najmłodszy syn, Dawid, podsu-
mowuje. – Tata daje radę, dba o nas 
najlepiej jak potrafi. 

Z okazji Dnia Ojca Monika, 
Dawid, Sebastian i Krzysztof ży-
czą swojemu Tacie dużo zdrowia, 
szczęścia i wytrwałości. 

tekst i fot. (MR)

Po śmierci żony sam wychowuje dzieci 
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Funkcjonariusze interweniują, mieszkańcy krytykują

Dobra rada policjantów: 
„Pijcie dalej od bloku”

Nasza Czytelniczka (nazwisko 
do wiadomości red.) twierdzi, 

że policjanci, którzy przyjechali na 
osiedle przy ul. Zachodniej do pijanych 
wyrostków, mieli powiedzieć, aby libacja 
alkoholowa odbywała się trochę dalej od 
bloku lokatorki, która złożyła skargę. 

Często alkohol pity jest w pobliżu starego dworca 
wąskotorówki

policji w Łęczycy, zaprzecza, aby 
policjanci mieli sugerować pija-
nym przeniesienie libacji w inne 
miejsce. 

- Policjanci wskazany rejon pa-
trolowali dwukrotnie, ponieważ 
za pierwszym razem nie ujawnili 
grupy młodzieży spożywającej 
alkohol. Funkcjonariusze osta-

tecznie podjęli działania wobec 
grupy czterech osób. Każdą z 
nich policjant wylegitymował. 
Interwencja przebiegała spokoj-
nie, legitymowani wykonywali 
wszystkie polecenia munduro-
wych. Wylegitymowane osoby 
zostały pouczone.

(MR)
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Kilka dni temu w trybie pil-
nym zwołany został w staro-
stwie zarząd. Krystyna Pawlak, 
zastępca starosty powiatowego, 
wniosła punkt o odwołanie ze 
stanowiska Iwony Zielińskiej. 
Wniosek został poparty przez 
cały zarząd. 

- W obradach brała udział 
prawnik Janiuk, bowiem zwol-
nienie pani Zielińskiej nie jest 
proste. Zawieszona kie-
rowniczka PCPR jest 
bowiem radną gmin-
ną w Witoni. Jedno 
jest jednak pewne, 
pani Zielińska nie 
powróci na swoje 
stanowisko – in-
formuje wicesta-
rosta Krystyna 
Pawlak. 

W piątek wysła-
liśmy do zastępcy 
starosty mejla w któ-
rym zapytaliśmy o kon-
kretne działania w stosun-
ku do I. Zielińskiej dotyczące 
zapowiedzianego wymówienia. 

Iwona Zielińska nie powróci na 
stanowisko kierownika PCPR 

Jest decyzja ws. Zielińskiej. 
Nie będzie już szefować w PCPR

ŁĘCZYCA Zarząd powiatu 
podjął decyzję 

dotyczącą dalszej pracy Iwony 
Zielińskiej w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Zawieszona z powodu 
afery z rodziną zastępczą 
kierowniczka nie powróci już 
na swoje stanowisko. 

Cz ek a my n a 
odpowiedź sta-
rostwa.

Wa r t o  d o -
dać, że decy-
zja o udziele-
niu zgody na 
z w o l n i e n i e 
pow i n n a też 
n a l e ż e ć  d o 
r a d y  g m i n y 
w Witoni. We-
dług przepi -
sów rada zo -
bowiązana jest 
do odmowy jej 
udzielenia tyl-
ko w jednym 

p r z y -
p a d -
k u : 

j e ż e l i 
podst a-

w ą  r o z -
w i ą z a n i a 

stosunku pra-
cy są zdarzenia 

związane z wykonywan iem 

przez radnego mandatu. W 
p oz o st a ł yc h  prz y pad k ac h 
może tej zgody odmówić lub 
ją udzielić. 

Przypomnijmy, że PCPR znalazł 
się w ogniu krytyki po wstrząsa-
jących zdarzeniach w zawodowej 
rodzinie zastępczej, która molesto-
wała dzieci. 

(stop)

W sobotę, dokładnie o godz. 
12.51 rozpoczęło się astro-
nomiczne lato. Potrwa do 23 
września. 
Jakie będzie tegoroczne lato? Kiedy 
najlepiej wziąć urlop?
Zdaniem meteorologów najlepsza 
pora na wypoczynek to przełom 
lipca i sierpnia. 
Ostatnia dekada lipca ma już za 
sobą tropikalne temperatury a 
także gwałtowne burze. Z począt-
kiem sierpnia pogoda powinna się 
ustabilizować. Słońca ma być wię-
cej niż deszczu, rzadziej zagrzmi a 

temperatura będzie bardziej znośna. 
Oczywiście życzymy wszystkim, 
aby tego lata nie zabrakło dni pod-
czas których będzie można zażywać 
słonecznych kąpieli. Warto jednak 
pamiętać, że przewidywania sy-
noptyków nie muszą się sprawdzić, 
bo pogody tak naprawdę nie można 
przewidzieć. Niezależnie jednak od 
pogody, z rozpoczynającego się lata 
cieszą się przede wszystkim ucznio-
wie. Niedługo w szkołach zadzwoni 
ostatni dzwonek i uczniowie udadzą 
się na dwumiesięczne wakacje. 

(stop)

TO JUŻ LATO
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DASZYNA

DASZYNA

Dzień po zakończeniu roku szkol-
nego odbędzie się u  Bernardynów 
pierwszy parafialny festyn Świętej 
Rodziny w Łęczycy. Całość wyda-
rzenia rozpocznie się mszą świętą w 
intencji wszystkich rodzin o godzinie 
14:00. - Pół godziny później wraz z 
parafianami przeniesiemy się do 
ogrodu klasztoru, by tam wspólnie 
uczestniczyć w festynie - informuje 
ojciec gwardian.

Założenia i cele festynu są jasne. 
– Chcemy zbliżyć ludzi ze sobą i 
wokół naszego Kościoła. Parafianie 
dostaną szansę poznać nas bardziej 
prywatnie. Będzie to doskonała oka-
zja do integracji podczas wspólnej 
zabawy – słyszymy. - Przy okazji 
datki, które uda nam się zebrać 
będziemy mogli wykorzystać 
na prace remontowe, których 
niestety jest sporo.

Podczas festynu przewidzia-
no liczne konkursy oraz atrakcje 

dla dzieci, takie jak kucyk czy tram-
polina. Wystąpią m.in. młodzież fran-
ciszkańska, grupa Zumba Fitness, 
orkiestra dęta OSP Błonie. Nie za-
braknie też kulinarnych rozmaitości. 
Za symboliczną opłatą można 
będzie posmakować przeróż-
nych placków, grochówki i 
pyszności z grilla. 

(MR)

Władze gminy przy-
mierzają się do sprze-

daży tzw. agronomówki w któ-
rej od lat mieszka miejscowa 
lekarka. W planach jest również 
sprzedaż Gminnego Ośrodka 
Kultury. Czy wyprzedaż gmin-
nego majątku związana jest z 
katastrofalną sytuacją finansową 
Daszyny?

Najwięcej kontrowersji wzbu-
dzają plany sprzedaży budynku 
wraz z lokatorką. 

- Nic nie wiem o tym, aby wła-
dze planowały sprzedać dom w 
którym mieszkam – usłyszeliśmy 
od lekarki. - Na pewno będę o 
tym rozmawiać z wójtem. Od lat 
staram się o wykupienie od gminy 
tego budynku. Jestem bardzo za- Ciężko jest zastać w 

urzędzie Pawła Jóźwia-
ka, pełniącego obowiązki wójta. 
Po raz kolejny, gdy przyjechaliśmy 
do Daszyny, drzwi do jego gabine-
tu były zamknięte a od sekretarki 
usłyszeliśmy, że wójt jest w Łodzi. 
Inni pracownicy poinformowali 
nas, że Paweł Jóźwiak przeważnie 
urzęduje w Daszynie do godziny 
13. 

Brak gospodarza rzuca się w 
oczy. Przede wszystkim otwarte 
na oścież drzwi do piwnicy urzędu 
gminy w której trzymany jest m.in. 
komunalny sprzęt – minitraktor, 
taczki, agregat prądotwórczy, worki 
z cementem. Złodziej wyniósłby ten 
majątek w kilka minut i niestety 
nikt by się tym nie zainteresował. W 
pokojach pracowników też nikogo 
nie było. 

Czy wcześniejsze wyjazdy wójta 
do Łodzi wpływają również na 
pracę „stopki”, która przeprowadza 
uczniów przez ruchliwą jedynkę? 

Bardzo możliwe, bowiem w czasie 
naszej wizyty „stopka” zamiast 
stać przy trasie poszła odpocząć do 
urzędu gminy.

- Na pewno nie jest tak, że wycho-
dzę z urzędu codziennie o godz. 13 
– mówi Paweł Jóźwiak. - Faktycznie, 
mam sporo wyjazdów do Łodzi z 
urzędowymi dokumentami. Jednak 
godziny są różne. Czasem wyjeż-
dżam przed 13 a czasem przed 15. 
Jeśli chodzi o otwarte drzwi do 
pomieszczenia ze sprzętem, to nie 
powinno się to zdarzyć. Porozma-
wiam o tym z pracownikami. To 
samo dotyczy „stopki”.

tekst i fot. (stop)

Dom Kultury w Łęczy-
cy zaprasza wszystkie 
dzieci na zajęcia otwar-
te, które odbywać się 
będą trzy razy w tygo-
dniu (poniedziałki, śro-
dy i piątki)

Muzeum oraz zamkowy 
dziedziniec będą przez całe 
wakacje dostępne dla zwiedza-
jących, zarówno dla grup, jak 
indywidualnych zainteresowa-
nych. Oprócz tego, muzeum 

oferuje prowadzenie lekcji mu-
zealnych adresowanych przede 
wszystkim do większej liczby 
adresatów. Na początku lipca 
przygotowane zostaną również 
dwie nowe wystawy – Cechy 
rzemieślnicze XIX i pierwszej 
poł. XX wieku oraz wystawa 
rzeźb.

W sierpniu natomiast odbędą 
się:
02.08 - mikser regionalny 
Łódzkie 2014 (zamek i rynek w 

Łęczycy, skansen w Kwiatków-
ku, Kolegiata w Tumie)

23-24.08 - XVI międzynarodowy 
turniej rycerski

Oddział dla dzieci i młodzieży 
łęczyckiej biblioteki ma do 
zaproponowania od 4 lipca spo-
tkania dla dzieci w wieku od 6 
do 12 roku życia. Będą odby-
wały się dwa razy w tygodniu, 
we wtorki i piątki. W ramach 
tych zajęć biblioteka proponuje 

gry i zabawy zręcznościowe, 
ćwiczenia plastyczne, głośne 
czytanie oraz możliwość korzy-
stania z konsoli Xbox.

Na łęczyckich orlikach o dobrą 
zabawę dzieci i miłe spędzanie 
wakacyjnych dni dbać będą 
wyznaczeni do tego celu ani-
matorzy. 

Warto także poinformować, iż 
rozpoczął się nabór dzieci na 
12-dniowe wakacyjne warsztaty 

edukacji ekologicznej, których 
organizatorem jest ZHP w Łasku 
w ramach projektu „zielone płu-
ca”. Naborem na terenie Łęczy-
cy zajmuje się referat oświaty, 
kultury i sportu urzędu miejskie-
go w Łęczycy (II piętro, pokój 
nr 38) tel. (0-24) 721-03-34. W 
wypoczynku mogą brać udział 
dzieci w wieku 8-17 lat, uczące 
się w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponad-
gimnazjalnych.

(MR)

Kota nie ma, myszy harcują 

Drzwi do piwnicy urzędu były 
otwarte na oścież

Złodziej z łatwością mógłby 
wynieść komunalny sprzęt 

„Stopka” robi sobie przerwę. Idzie do magistratu

Co? Gdzie? Kiedy?... czyli wakacje w mieście

Ojciec gwardian zaprasza

Czy sprzedadzą dom z lokatorką?

Tak wśród bujnej zieleni prezentuje się agronomówka 

skoczona informacją o sprzedaży 
agronomówki. 

Paweł Jóźwiak, pełniący obo-
wiązki wójta Daszyny, o wyprze-
daży budynków nie chce zbyt 
dużo mówić. 

- Owszem, mamy w planach 
sprzedaż agronomówki i Gmin-
nego Ośrodka Kultury – słyszymy 
od P. Jóźwiaka. - Jednak żadne 
konkretne decyzje w tej sprawie 
jeszcze nie zapadły. I moim zda-
niem jest jeszcze zbyt wcześnie, 
aby o tym rozmawiać. 

tekst i fot. (stop)Gmina planuje też sprzedać GOK

fo
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Uwolnij się
od wielu rat!

Płać jedną ratę  
w miesiącu zamiast kilku

Szczegóły w placówkach Kasy
*  Całkowita kwota kredytu: 36 000 zł, czas obowiązywania umowy: 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych:  
475,88 zł oraz ostatnia, 120. rata: 475,58 zł, stopa oprocentowania kredytu w skali roku: 10% (zmienna), prowizja 4%,  
tj. 1440 zł, opłata przygotowawcza: 40 zł, koszt ubezpieczenia WALOR: 3587,60 zł (w tym wpisowe i udział w TUW:  
2 zł), opłata za przelew (2 szt.): 30 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 14,68%, całkowita kwota do zapłaty: 62 
202,90 zł, w tym odsetki:  21 105,30 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 12.03.2014 
r.  Jednym z warunków udzielenia Godnej Uwagi pożyczki konsolidacyjnej jest refinansowanie zewnętrznych (spoza 
grupy Kas Stefczyka, tj. Kasy Stefczyka, Kasy Wspólnota, Kasy Jowisz, Kasy Wybrzeże, Kasy Unii Lubelskiej, Kasy 
Centrum oraz Twojej SKOK i Kasy Polska) zobowiązań pożyczkowych/kredytowych wnioskodawcy w wysokości  
co najmniej 10 tys. zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

oprocentowanie  
od 10% w skali roku*,  
okres kredytowania  
nawet do 10 lat

Zalety pożyczki:

Przenieś swoje zobowiązania 
do Kasy Stefczyka  
i wybierz Godną Uwagi  
pożyczkę konsolidacyjną! 

ozorków, ul. Listopadowa 23  
tel. 42 277 09 10

Łęczyca, ul. Belwederska 25  
tel. 24 222 84 19

801 600 100
kasastefczyka.pl

koszt wg taryfy operatora

Choć trudno w to uwie-
rzyć, jednak to szoku-

jący fakt. Waldemar Kowalczyk 
od 3 lat chodzi z drutami w 
nodze. Stabilizator po złamaniu 
kości piszczelowej wygląda na 
nodze koszmarnie. Pod dużym 
znakiem zapytania pozostaje 
to, jak można tak długo mieć w 
kości druty. 

Pan Waldemar twierdzi, że 
już dawno pojechałby do le-
karza na zdjęcie drutów. Pro-
blem w tym, że nie ma pracy i 
ubezpieczenia zdrowotnego. Za 
zdjęcie stabilizatora musiałby 
słono zapłacić. 

Dlaczego łęczycanin nie stara 
się o ubezpieczenie, chociażby 
w urzędzie pracy czy też w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej?

- Byłem w pośredniaku – sły-
szymy od W. Kowalczyka. - 
Usłyszałem w urzędzie, że nie 
mogę zostać zarejestrowany jako 
bezrobotny. Odmówiono mi reje-
stracji i ubezpieczenia.

Lidia Zięba, dyrektor PUP w 
Łęczycy, potwierdza słowa bez-
robotnego. 

- Rejestracja w urzędzie to 
wcale nie jest taka prosta sprawa, 
jak niektórym się wydaje. Przede 
wszystk im taka osoba musi 

być zdrowa i zdolna do pracy. 
Jeśli pan Waldemar ma druty w 
nodze, to jest oczywiste, że nie 
może podjąć zatrudnienia. Tym 
samym nie spełnia wymogów 
ustawowych. Powinien starać 
się o ubezpieczenie w MOPS 
– mówi szefowa łęczyckiego po-
średniaka. 

- W MOPS też byłem – twier-
dzi pan Waldemar.  -  Tam z 
kolei usłyszałem, że nie do-
sta nę pien iędzy na leka rza 
i  do ja zd do  sz pit a la ,  b o  j e 
przepiję. 

Co na to Iwona Porczyńska, 
kierownik ośrodka pomocy?

- Jestem na urlopie. Proszę 
zadzwonić do mojej zastępczyni 
– usłyszeliśmy. 

Krystyna Szczech poprosiła 
do siebie pracownika socjalne-
go, który dobrze zna sytuację w 
jakiej znalazł się mieszkaniec z 
drutami w nodze.

- To nieprawda, że MOPS od-
mówił mu pomocy – zapewnia 
Dorota Czerwińska. - Nawet 
n iedaw no rozmaw ia ła m n a 
ulicy z tym panem i prosiłam 
go, aby do nas przyszedł. Nie 
wiem dlaczego nie przychodzi. 
Na pewno otrzymałby ubezpie-
czenie i pieniądze na przejazd 
do Kutna do ortopedy. Jego 

Trzy lata z drutami w nodze. 
Jak można tak żyć?
ŁĘCZYCA 

Waldemar Kowalczyk od 3 lat 
ma druty w nodze

sytuacja jest poważna, grozi mu 
amputacja nogi. 

Rzeczywiście, noga z drutami 
nie wygląda najlepiej. Spod ban-
daży sączy się ropa.

- Nie boli mnie ta noga, choć 
faktycznie boję się powikłań 
po zdjęciu drutów. Lekarz, gdy 
dowie się od jak dawna chodzę z 
tymi drutami, z pewnością mnie 
ochrzani. Jeśli MOPS twierdzi, że 
da mi ubezpieczenie i pieniądze 
na przejazd, to pójdę do nich.

tekst i fot. (stop)

Układy, przemoc, rozgorycze-
nie oraz izolacja od świata. Tak 
wygląda sytuacja w łęczyckim 
zakładzie karnym przedstawiona 
w krótkim, 50-minutowym filmie 
fabularnym. Zdjęcia kręcone były 
w murach nieczynnego już zakła-
du karnego w Łęczycy przez 14 
dni ubiegłego roku na przełomie 
sierpnia i września. Obecnie film 
jest na etapie postprodukcji, 15 
czerwca zakończono kręcenie do-
datkowych zdjęć w warszawskim 

studio. „Git” to dyplomowy film 
Kamila Szymańskiego, studenta 
Wyższej Szkoły Sztuki i Projekto-
wania w Łodzi. 

W projekcie udział wzięli do-
skonali aktorzy, m.in. Włodzi-
mierz Matuszak (Plebania) oraz 
Arek Detmer (Symetria). Mamy 
nadzieję, że film już wkrótce 
zostanie pokazany nie tylko na 
uczelni, ale także na festiwalach 
w kraju i za granicą. 

(MR)

„Git” w łęczyckim więzieniu 
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Mamy dobrą wiado-
mość. Został ogłoszony 

przetarg na przebudowę wiaduk-
tu w Topoli Królewskiej, który 
obejmie także drogi dojazdowe 
oraz modernizację ulicy Belwe-
derskiej.

- Nareszcie ta ulica będzie remon-
towana – nie ukrywa zadowolenia 
Tomasz Andrzejczak, który mieszka 
przy ul. Belwederskiej.  - Droga jest tak 
dziurawa, że jak przejeżdża większy 
samochód, to wszystkie meble w 
domu drgają.

- Polepszony zostanie stan na-
wierzchni na ulicy Belwederskiej 
na odcinku około 600 metrów, od 

skrzyżowania z al. Jana Pawła do 
Wojska Polskiego - informuje Paweł 
Wołoszyn, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy. – Prace 
obejmą frezowanie nawierzchni, re-
gulację studzienek kanalizacyjnych 
oraz umieszczenie nowych znaków 
pionowych i poziomych.

Dokładny harmonogram prac 
ustalony zostanie wspólnie z firmą, 
która wygra przetarg, tak aby prace 
remontowe były jak najmniej uciążli-
we dla kierowców. Dyrektor Wołoszyn 
podkreśla jednak, że prace na ulicy 
Belwederskiej będzie chciał rozpocząć 
możliwie szybko.

tekst i fot. (MR) 

Na 9 lipca zaplanowano 
najprawdopodobniej 

ostatnie już spotkanie działaczy 
związkowych z zarządem spół-
dzielni mieszkaniowej „Łęczy-
canka”. Głównym tematem roz-
mów będzie planowana redukcja 
etatów na którą nie zgadza się 
związkowa „Solidarność”. Kilka 
dni temu – według naszych infor-
macji – zapadła decyzja o tym, że 
gdyby rozmowy nie przyniosły 
oczekiwanego przez związek 
skutku, w bazie zorganizowany 
ma zostać strajk. 

Przewodniczący związku za-
wodowego „Solidarność”, co oczy-
wiste, nie godzi się z planami 
zarządu „Łęczycanki”.

- Rozmawiamy już z zarzą-
dem od wielu tygodni. Nie ma 
przełomu. Upierają się przy 
zwolnieniach ludzi. Naszej zgody 
na to nie ma – mówi Stanisław 
Lewandowski. 

Zapytaliśmy, czy związek goto-
wy jest na strajk. Poinformowali-
śmy, że w tej sprawie otrzymali-
śmy w ubiegłym tygodniu maila.

- Nie wykluczamy strajku – usły-
szeliśmy od przewodniczącego 
związkowej „Solidarności”. - Zo-
baczymy, co przyniosą rozmowy 
z zarządem. 

Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy związek o planowanym 
strajku zasięgnął już opinii we 
władzach centralnych. Przede 

wszystkim ustalana była forma 
strajku i wszystkie formalne dzia-
łania, które należy podjąć przed 
ogłoszeniem takiej akcji.

Jarosław Pacholski, prezes spół-
dzielni mieszkaniowej „Łęczy-
canka”, nie kryje zaskoczenia z 
powodu informacji o ewentual-
nym strajku. 

O porozumienie z „Solidarno-
ścią” będzie bardzo trudno. Szef 
spółdzielni mówi otwarcie o tym, 
że plany związane ze zwolnieniem 
siedmiu osób nie ulegną zmianie. 
Temat ewentualnych redukcji 
etatów być może podjęty zostanie 
podczas najbliższych walnych 
zebrań spółdzielców. 

tekst i fot. (stop)

ŁĘCZYCA 

Niedługo rozpocząć ma się remont ul. Belwederskiej 

Układają przed cmentarzem
ŁĘCZYCA Jeszcze tydzień potrwać 

ma układanie nowej 
kostki przed cmentarzem przy ul. 
Kaliskiej. W najgorszej sytuacji 
są handlujący przed nekropolią 
kwiatami i zniczami, nie mają 
bowiem zbyt dużo miejsca na eks-
pozycję towaru. - Najważniejsze, 
że wystartowały prace związane z 
remontem chodnika. Stary chodnik 
był cały zniszczony. Dobrze, że jest ten remont. Jakoś się przemęczymy 
– usłyszeliśmy od jednego z handlarzy. 

Zadowolenie z rozpoczętego remontu wyrażają też odwiedzający 
cmentarz. 

(stop)

Związkowa „Solidarność” nie akceptuje planów zwolnień. Czy będzie strajk?

ŁĘCZYCA 

Czy w bazie dojdzie do strajku?Załatają dziury na Belwederskiej 
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Czy żółte reklamy pożyczek 
chwilówek staną się niedługo zna-
kiem rozpoznawczym Łęczycy? 
Straż miejska jest bezradna. 

- W świetle obowiązujących 
przepisów prawa, ukarana może 
być tylko osoba, która umieszcza 
ulotki na słupach, a nie jej zle-
ceniodawca, pod warunkiem, 
że zostanie ona przyłapana na 
gorącym uczynku - informuje To-
masz Olczyk, komendant straży 
miejskiej. – Jest to wykroczenie, 
które podlega karze w wysoko-
ści do 500zł. Strażnicy miejscy 
ukarali podobnym mandatem 
już kilka osób, jednak całkowite 
wyeliminowanie problemu nie 
jest łatwe. Numer telefonu, a 
często nawet i adres umieszczo-
ne na reklamowych fiszkach nie 
stanowią żadnej podstawy praw-
nej do podjęcia jakichkolwiek 

działań przeciwko reklamującej 
się firmie. 

- Te przepisy są absurdalne, przez 
nie często wykorzystuje się nielet-
nich oferując im parę złotych za 
rozwieszenie reklam, bo dziecku 
mało kto będzie chciał wlepić man-
dat. Ktoś, kto zleca takie zadanie jest 
zwykłym oszustem, który boi się od-
powiedzialności – twierdzi Jadwiga 
Olszewska. - Pomijając kwestię 
zaśmiecania miasta, trzeba także 
zwrócić uwagę na wartości moral-
ne. Placówki oferujące te szybkie 
pożyczki tylko czekają, aż starsza, 
niezorientowana osoba przyjdzie do 
nich po pieniądze. Dlaczego mamy 
pozwalać na wykorzystywanie 
biednych ludzi, którzy nie znają się 
na przepisach. Przecież jak ktoś chce 
wziąć  kredyt, to idzie do banku. W 
Łęczycy ich nie brakuje.

tekst i fot. (MR)

Nic nie wskazuje na to, aby prze-
woźnicy świadczący usługi w re-
gionie w końcu doszli do porozu-
mienia. Konkurencja jest na tyle 
zażarta, że praktycznie codziennie 
dochodzi do ostrej wymiany zdań 
między kierowcami. Kilka dni temu 
na przystanku naprzeciwko urzędu 
miasta autobus PKS zajechał drogę 
busowi Marqs – tak przynajmniej 
twierdzi właściciel prywatnej firmy 
przewozowej. 

- To bezczelność. Już nie wiem 
co mam z tym zrobić. Zgłaszałem 
problem na policję, do starostwa, 
strażnikom miejskim. I nic. Nadal 
PKS postępuje nieuczciwie – twier-
dzi Marek Flejszman, szef Marqsa. 

Było kilka minut po godzinie 16. 
Autobus PKS stał na przystanku 

Tak! I to w jakim stylu. Sobotni 
wieczór pełen był atrakcji i wspa-
niałej zabawy do późnej nocy. 

Łęczycki Dom Kultury zapro-
sił mieszkańców miasta na XX 
jubileuszowe spotkania z modą. 
Wydarzenie rozpoczął konkursowy 
pokaz mody, w którym to aż dzie-
więtnastu projektantów amatorów 
z całej Polski walczyło o Złoty Guzik 
Boruty. 

– W tym roku zadaniem uczest-

ników było zrealizowanie tematu 
„idea mix”, czyli twórcze połą-
czenie kolorów, tkanin i fasonów. 
Zostawiliśmy projektantom cał-
kowitą dowolność interpretacyj-
ną – wyjaśnia Olga Kurowska, 
dyrektor DK 
w Łęczycy. 
–  C i e s z y 
n a s  f a k t , 
iż kolekcji 
konkurso-
wych było 
tak wiele. 
Wprowa-
d z i ł o  t o 
pożądaną 
r ó ż n o -
rodność i 
uczyniło 
cały po-
kaz peł-
niejszym. 

Następną część niezwykłego 
wieczoru stanowił koncert Sta-
nisława Soyki, który wywołał 
wśród publiczność jeszcze lepszy 
nastrój. Po części muzycznej, 
uczestnicy wydarzenia po raz 
kolejny mogli podziwiać nowości 
ze świata mody. Tym razem mo-

delki przedstawiły profesjonalne 
kolekcje znanych projektantów. 
– Na naszym wybiegu swoją twór-
czość zaprezentowali m.in. Beata 
Cholewa – Mazurowska, Natalia 
Ślizowska, Ewa Nagórska oraz 
Zygmunt Łukasiewicz – wylicza 

Olga Ku-
rowska. 

Udział 
w profe-
sjonalnym 
p o k a z i e 
mo dy  t o 
wyjątkowe 
przeżycie, 
t y m  b a r -
dziej, gdy 
na jednym 
w y b i e -
g u moż n a 
obejrzeć aż 
cztery pełne 
kolekcje. Pu-

bliczność była pod dużym wra-
żeniem. 

Bardzo ważnym punktem wie-
czoru był także Koncert Wspo-
mnień, włączony do programu 
z okazji jubileuszu inicjatywy. 
W pierwszej kolejności wyświe-

tlony został film przypominający 
o przebiegu minionych Spotkań 
z Modą. Następnie, w uroczysty 
sposób przedstawiono juro -
rów oraz osoby w większości 
od samego początku, czyli od 
dwudziestu lat,  związane z 
projektem. 

Podczas wielkiego wieczoru w 
łęczyckim zamku, oprócz podzi-
wiania mody, goście uczestniczyli 
także w otwarciu dwóch wystaw: 

„Drzewo życia” Doroty Sak oraz 
„Malarstwo” Andrzeja Nawrot. 

Nie zabrakło również poczę-
stunku jubileuszowym tortem oraz 
wspaniałej zabawy przy muzyce 
zespołu The Liverpool. Na zakoń-
czenie organizatorzy zadbali o to, 
by uczestnicy wydarzenia poczuli 
się jak w europejskiej stolicy mody 
– niebo rozbłysło podczas pokazu 
sztucznych ogni. 

tekst i fot. (MR)

Reklamy pożyczek zalały miastoAwantura przed łęczyckim magistratem 

Na przystanku przed magistratem pierwszy stał autobus PKS

Marek Flejszman nie widzi możliwości porozumienia z 
konkurencją

przed busem. Z daleka było słychać 
podniesione głosy zdenerwowa-
nych przewoźników. 

- I co, znowu podbierasz mi 
klientów – grzmiał wzburzony M. 
Flejszman. - Dlaczego po raz kolejny 
podjeżdżacie o wiele wcześniej na 
przystanek? 

Kierowca PKS nie dawał poznać 
po sobie, że jest zdenerwowany.

- A ty co robisz? - pytał z uśmie-
chem właściciela Marqsa. - Też 
podjechałeś wcześniej. 

Końca konfliktów nie widać. Sy-
tuacja sprzed kilku dni wyraźnie 
uwidacznia jak bezpardonowa 
toczy się obecnie walka o pasa-
żera. Przewoźnicy coraz częściej 
nie stosują się do rozkładów jazdy 
a zdezorientowani pasażerowie 
tak naprawdę nie wiedzą, który z 
przewoźników podjedzie akurat 
na przystanek. W tej chwili sto-
sowana jest zasada... kto szybszy, 
ten lepszy. 

tekst i fot. (stop)

Moda, muzyka, tort i wystrzałowy finałNowoczesny pokaz mody 
na dziedzińcu średnio-

wiecznego zamku? Czy to możliwe? 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 91: Kto panuje, rozkazuje.
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* Pchła pyta się pchły.  
 Gdzie byłaś w czasie wakacji?  
 Na krecie...

* * *
* Jasiu pisze z wakacji do babci: 
- Kochana babciu. Piszę do Ciebie z wakacji 
bardzo wolno, bo mama wspominała mi czę-
sto, że nie możesz już szybko czytać. 

* * *
* -Co ci się stało w głowę?  
Podczas wakacji kupiłem sobie nowy bumerang. A stary 
próbowałem wyrzucić. 

* * *
* Przychodzi mama z zebrania i krzyczy:  
- Jasiu, Twoja wychowawczyni powiedziała mi, że ani razu 
od wakacji nie byłeś w szkole.  
- To już się wakacje skończyły? 

* * *
* Wraca student z wakacji i mówi do drugiego:  
- wiesz jeździłem na słoniu  
- no i co  
- a obok mnie szły dwa lwy  
- no i co było dalej?  
- musiałem zejść z karuzeli 

* * *
* Pan w szkole mówi do dzieci:  
- Życzę wam dobrych wakacji i żebyście po nich wrócili 
mądrzejsi!  
A dzieci odpowiadają:  
- Nawzajem proszę pana! 

* * *      
* List z wakacji:  
Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i 
odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie.  
P.S.  
Co to jest epidemia? 

* * *
* - W czasie wakacji jadę poszaleć do Paryża. 
- Świntuch. 
- Dlaczego, przecież jadę z żona? 
- Świntuch i idiota!  

Poniedziałkowa pomidorowa
Składniki
- rosół 1 i 1/2 litra 
- cebula 1/4 sztuki 
- marchew 1 sztuka 
- śmietana 2-3 łyżki 
- sól do smaku 
- pieprz do smaku 
- koncentrat pomidorowy 
Etapy przygotowania: Rosół postawić 
do gotowania, można dolać trochę wody. Marchew obrać, 
pokroić w plasterki, dodać do rosołu. Cebulę obrać, opiec na 
suchej patelni, dodać do zupy. Można dodać kostkę rosołową. 
Dodać koncentrat pomidorowy. Doprawić do smaku i dodać 
śmietanę. 
Można posypać posiekaną natką pietruszki, podawać z ugo-
towanym makaronem albo ryżem.

Roladki drobiowe w kokosie
Składniki
- 1 filet z kurczaka 
- 4 plasterki szynki wędzonej 
- 1 pomidor suszony w zalewie 
- kawałek sera żółtego 
- sól, pieprz 
- przyprawa do kurczaka 
do panierowania: 

- mąka 
- jajko 
- wiórki kokosowe 
Etapy przygotowania: Filet rozkroić 
wzdłuż na pół, rozbić, obsypać przy-
prawami. Na każdym płacie mięsa 
rozłożyć po 2 plasterki szynki, kawał-
ku sera i połówce suszonego pomi-
dora. Roladki zwinąć, opanierować w 
mące, roztrzepanym jajku i wiórkach 
kokosowych. Smażyć na bardzo 
małym ogniu, pod przykryciem ze 
wszystkich stron na złoty kolor. 

Proste ciasto truskawkowe z kruszonką
Nie ma lepszego deseru na początek lata niż pachnące 
truskawkami ciasto, zwłaszcza jeżeli jest szybkie i łatwe w 
przygotowaniu. 

Składniki:
Ciasto
- 2 jajka 
- 1 margaryna do pieczenia 
- 2 żółtka 
- 3/4 szklanki cukru 
- 1 cukier waniliowy 
- 400g mąki uniwersalnej 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
- kilka kropli ekstraktu waniliowego 
- 400g truskawek, odszypułkowanych, umytych

Kruszonka
- 185g mąki 
- 100g białego cukru 
- 100g masła 
- 1 cukier waniliowy

Przygotowanie:
1. Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.
2.  Utrzeć jajka z cukrem zwykłym i waniliowym oraz z marga-

ryną. Dodawać stopniowo wymieszaną mąkę uniwersalną z 
proszkiem do pieczenia, dodać aromat waniliowy. Odstawić.

3.   Truskawki umyć, pokroić na połówki. Formę o wymiarach 
ok. 20×40 cm, wysmarować margaryną i posypać bułką 
tartą lub wyłożyć papierem do pieczenia.

4.  Do kruszonki: margarynę 
rozpuścić w rondelku.

5.  Suche składnik połączyć, zalać 
gorącą margaryną i dokładnie 
wymieszać. Odstawić.

6.  Do formy przełożyć ciasto. 
Ułożyć pokrojone truskawki. 
Posyp kruszonką i piecz przez 
około 30- 40 minut.
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Powitanie lata trwało cały miniony weekend. Podczas najdłuższe-
go dnia w roku, według tradycji, dozwolone były tańce i swawole. 
W skansenie „Łęczycka zagroda chłopska” ciekawych atrakcji rów-
nież nie brakowało. Uczestnicy dwudniowej imprezy o charakterze 
folklorystycznym mogli podziwiać pokazy rzeźbiarstwa ludowego, 
wypieku chleba, kowalstwa, garncarstwa oraz olejarstwa. Zain-
teresowani mogli również posmakować oryginalnej oferty kuchni 
regionalnej. Podczas nawiązującej do słowiańskiej tradycji biesia-
dy nie zabrakło puszczania wianków, ludowego zespołu muzyczne-
go oraz zabawy tanecznej przy ognisku. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

Noc Kupały w Kwiatkówku

Pamiątkowa fotka na bryczce Kapela skocznie przygrywała

Cyganka prawdę ci powie

Można było popróbować smakołyków

Nie mogło obyć się bez puszczania wianków

Zapraszali do wspólnej zabawy

Było wesoło...

Świetnie bawiły się całe rodziny



10 23 CZERWCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny liczy się kaŻDa... Nakrętka

Od wielu miesięcy trwa 
walka lokatorów z blo-

ku przy ul. Sucharskiego – naprze-
ciwko marketu Intermarche – o 
zamontowanie ekranu dźwięko-
chłonnego, który niwelowałby 
hałas dobiegający z pracujących 
agregatów. 

- Największy hałas jest pod-
czas upalnych dni. Wówczas 
urządzenia pracują całą mocą. 
Zainstalowane zostały na tyłach 
marketu, na wprost bloku i na-
szych sypialni. Hałas jest nawet w 
nocy, nie można spać – mówi Jerzy 
Lewandowski, który w tej sprawie 
zadzwonił do redakcji. 

Państwo Gizińscy,  którzy 
mieszkają w tym samym bloku, 
również mówią o głośnych agre-
gatach.

Z prośbą o pomoc 
zwróciła się do gaze-

ty Joanna Klauze, matka 4-latka 
chorego na rzadką chorobę 
Hirschsprunga. - Chciałabym, 
aby za pośrednictwem gazety 
jak najwięcej mieszkańców 
dowiedziało się o moim apelu 
o przynoszenie plastikowych 
nakrętek. Pieniądze uzyskane 
z ich sprzedaży zostaną prze-
znaczone na ratowanie zdrowia 
synka – mówi pani Joanna.

Czarek, pomimo choroby, jest 
uśmiechniętym dzieckiem. Na 
szczęście dolegliwości związane 
z rzadkim schorzeniem nie są bo-
lesne. Niestety, choroba praktycz-
nie uniemożliwia prowadzenie 
normalnego życia.

- Choroba Czarka to schorzenie 
unerwienia jelita grubego. Brak 
jest zwojów nerwowych. Synek 
ma już wycięte prawie 25 centy-
metrów jelita i nie wiadomo, czy 
niedługo nie czeka go kolejna 
operacja – słyszymy od matki 

4-latka. - Wszystko 
będzie wiadomo 
po biopsji. 

Joanna Klauze 
musiała zrezygno-
wać z pracy. Cały 
swój czas poświę-
ca Czarkowi. 

- To wstydliwa 
choroba. Czaruś 
z powodu tego, 
że stracił spory 
odcinek jelita, nie 
może utrzymać 
kału. Dlatego cho-
dzi cały czas w 
pieluchach, które 
zmieniane są kil-
ka razy w ciągu 
dnia. Ma odparzo-
ną pupę. Trochę 
pomaga mu dro-
ga specjalistyczna 
maść. Często jeź-
dzimy do lekarzy.  

Pani Joanna zbiera pieniądze 
na elektrostymulator.

- Koszt za-
k u p u  t e g o 
urządzenia dla 
synka wynosi 
ok. 2500 zł. Dla 
nas to bardzo 
dużo. Wpraw-
dzie otrzymu-
ję wsparcie z 
MOPS, jednak 
prawie wszyst-
kie pieniądze 
przeznaczam 
na zakup le-
karstw, pieluch, 
podróżowanie 
między leka-
rzami. Mąż ma 
pracę, niestety 

Na pewno można by dokładniej 
posprzątać teren miejskiego boiska 
- przy ul. Łęczyckiej – oraz terenów 
wokół niego na których odbyło się 
święto miasta. Za jedną z bramek 
leżało na trawniku pełno potłu-

czonego szkła. Odłamana szyjka 
butelki po alkoholu skierowana była 
do góry. W miejscu, w którym od-
bywają się sportowe rozgrywki, nie 
powinno być takich niespodzianek. 

(stop)

Po naszym artyku-
le pracownicy firmy 

telekomunikacyjnej wzięli się 
za zwisające kable, które zostały 
zrzucone tuż po termomoderniza-
cji budynku. Na kable przebiega-
jące na wysokości okien narzekali 
lokatorzy. Dodatkowo szpeciły 
odnowioną kamienicę. Teraz kable 
zostały ułożone tak jak należy.

(stop)

Zrobili porządek z kablami
OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Pełno śmieci i gawronów

OZORKÓW Przy niektórych blokach brakuje pojemników na śmieci. 
Tak jest na przykład przy ul. Sucharskiego. Zdjęcie, które 

zrobiliśmy w ubiegłym tygodniu, mówi samo za siebie. Wokół przepeł-
nionego pojemnika leżało pełno nieczystości. Dodatkowo śmieci były 
roznoszone przez gawrony. 

(stop)

Mieszkańcy narzekają na hałas

Państwo Gizińscy, podobnie jak inni lokatorzy, czekają na ekran 
dźwiękochłonny 

Agregaty pracują w bliskiej 
odległości od bloku 

Pomóżmy choremu Czarusiowi 

Pani Joanna z Czarkiem 

- Już od dawna walczymy o 
ekran dźwiękochłonny. Z tego, co 
wiemy, coś drgnęło w tym tema-
cie. Podobno prezesi z Intermarche 
zdecydowali się na inwestycję i 
postawią wkrótce taki ekran.

Pan Jerzy potwierdza słowa 
sąsiadów. 

- Rozmawiałem z szefami mar-
ketu, zresztą o ekranie dźwięko-

chłonnym rozmawiałem również 
w magistracie. Mamy obiecane, że 
ekran zostanie postawiony.

Nie udało nam się porozmawiać 
z zarządzającymi marketem. 
Mamy jednak nadzieję, że obiet-
nice zostaną spełnione a lokatorzy 
wreszcie będą mogli w nocy spo-
kojnie spać. 

(stop)

Udało się już zebrać prawie tonę nakrętek 

nisko płatną. Dlatego do głowy 
przyszedł mi pomysł z tymi na-
krętkami. Proszę mieszkańców o 
przynoszenie plastikowych nakrę-
tek, mogą być rożnego rodzaju, do 
sklepów przy ul. Wyszyńskiego 18 
i Zachodniej 13. Te sklepy zgodziły 
się na przyjmowanie nakrętek od 
ludzi dobrego serca. 

Dowiedzieliśmy się, że do tej 
pory ozorkowiance udało się 
zgromadzić prawie tonę nakrę-
tek. Ze sprzedaży kilograma 
nakrętek można mieć złotówkę. 
Łatwo więc policzyć, że na zakup 
elektrostymulatora jest już tysiąc 
złotych. Brakuje jeszcze półtora 
tysiąca. 

- Mam nadzieję, że mieszkańcy 
pomogą – mówi J. Klauze. 

Redakcja wspiera akcję.
tekst i fot. (stop)

Wspomnienie po 
„Dniach Ozorkowa”



1123 CZERWCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnywstyD przy kościele 

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ozor-
kowskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego ws. prowadzonych prac na 
ul. Kolejowej. Przypomnijmy, że w 
ubiegłotygodniowym numerze napi-
saliśmy o robotnikach, którzy zrobili 
sobie przerwę w pracach. Mieszkańcy 
pytali dlaczego. „Informujemy, że re-
mont ulicy Kolejowej jest prowadzo-
ny w ramach naprawy gwarancyjnej 
udzielonej przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w tej ulicy. Remont do-
tyczy wyrównania nierówności 
nawierzchni asfaltowej w obszarze 
budowanego kanału, powstałych 
między innymi na skutek osiadania 
gruntu. We wtorek (10.06) zdjęto 

asfalt na jednym pasie ulicy  a na-
stępnie częściowo go wykorytowano 
i zalano betonową warstwą stabiliza-
cyjną w celu wzmocnienia podbudowy 
pod nowy asfalt. Przyjęta technologia 
naprawy przewidywała zastosowanie 
warstwy stabilizacyjnej w celu odbu-
dowy nawierzchni drogowej, co wiąże 
się z koniecznością wstrzymania prac  
do czasu związania warstwy stabili-
zacyjnej przed położeniem warstwy 
asfaltowej. Według informacji firmy 
wykonującej naprawę gwarancyjną, 
prace powinny zakończyć się do 
końca tego miesiąca” - czytamy w 
odpowiedzi OPK. 

(stop)

… pytają lokatorzy remontowanego 
bloku przy ul. Tkackiej w Ozor-
kowie. 

Niedawno rozpoczęły się prace do-
ciepleniowe bloku przy którym rosły 
wcześniej różnokolorowe kwiaty i 
rozłożyste krzewy. Niewątpliwie na 
betonowym osiedlu mini-ogródki 
pod balkonami cieszyły oko. Nie-
stety kwiaty zostały teraz zdeptane, 
niektóre krzewy wycięte. 

- Nie mogę na to patrzeć – mówi 
Jadwiga Paduszyńska, lokatorka z 
parteru, która przez wiele lat pielę-
gnowała swój przyblokowy ogródek. 
- Miałam pełno kwiatów. Ogródek 

prezentował się pięknie. Niektórzy 
przechodnie nawet zatrzymywali się 
przed blokiem i robili zdjęcia. Rosły 
tu nie tylko kwiaty, ale i przepiękne 
ozdobne krzewy i winogron. Nieste-
ty, to już wspomnienie. 

Pani Jadwiga ma żal do robotników. 
Twierdzi, że prosiła ich o to, aby zwra-
cali uwagę na ogródki pod blokiem. 

- Rozumiem, że jak jest remont i 
rozkładane są rusztowania, to nie da 
się uniknąć pewnych strat. Jednak 
robotnicy dosłownie stratowali to 
zielone miejsce. Teraz jest goła zie-
mia a zamiast kwiatów plastikowe 
wiaderka, narzędzia, deski.

Za kilka tygodni ru-
szyć mają prace w 

miejskim parku związane z bu-
dową placu zabaw. Decyzja o 
lokalizacji zapadła po konsulta-
cjach społecznych. Urząd miasta 
informuje, że za placem zabaw 
w parku oddano 503 głosy. Pod 
uwagę brano również budowę 
placu przy ul. Lipowej – za ta-
kim rozwiązaniem zagłosowało 
456 mieszkańców. Natomiast na 
plac zabaw przy zalewie oddano 

199 głosów. Magistrat dodaje, że 
mieszkańcy wskazywali też inne 
lokalizacje, ale żadna z nich nie 
otrzymała ponad 100 wymaga-
nych głosów. W „Reporterze” nie-
jednokrotnie pisaliśmy o deficycie 
placów zabaw w mieście. Te place, 
które istnieją (można je policzyć 
na palcach jednej ręki), niestety w 
większości są w fatalnym stanie. 

Nowy plac zabaw to na pewno 
potrzebna inwestycja. 

(stop)

Po telefonie pojechaliśmy na plac 
Jana Pawła II. Pomnik faktycznie był 
w ptasich odchodach. 

Zapukaliśmy do drzwi probosz-
cza parafii pw. św. Józefa. Ksiądz w 
towarzystwie dziennikarza poszedł 
zobaczyć jak bardzo zanieczyszczo-
ny jest papieski pomnik.

- Czyściliśmy kilka dni temu po-
mnik – zapewnia ksiądz proboszcz 
Grzegorz Ząbecki. - Problem rze-
czywiście istnieje, bo pomnik jest 
ustawiony pod dużym drzewem. 
Gromadzące się ptaki przecież 
nie wiedzą, że odchody oddają na 
pomnik papieża. Szczerze mówiąc, 
to nie wiem jak skutecznie walczyć 
z ptakami. Nie będziemy do nich 
strzelać a drzewa na pewno nie 
można wyciąć. 

Wydaje się, że najlepszym roz-
wiązaniem jest częstsze mycie 
pomnika – taką propozycję przed-
stawiliśmy proboszczowi. Co 
usłyszeliśmy?

- Kościelny ma sporo pracy i nie 
wiem, czy będzie mógł tak często 
myć pomnik. Zresztą rano pomnik 

W lesie miejskim – przy krajowej 
„jedynce” - znaleźć już można 

dorodne grzyby. Na pewno nie ma ich jesz-
cze zbyt dużo, jednak widok grzybiarzy to 
nieomylny znak, że sezon na grzybobranie 
rozpoczęty. Od połowy czerwca (a czasem 
i wcześniej) można liczyć na zbiór kurki. 
Pojawiają się też pierwsze grzyby rurkowe, 
w tym poszukiwany prawdziwek. Znaleźć 
też można koźlarze, podgrzybki i maślaki.

(stop)

Wiadomo dlaczego nie pracowali

Nareszcie! Będzie plac zabaw

W lasach są już grzybyCzy musieli stratować nam ogródki?

Robotnicy mówią, że lokatorzy 
nie prosili ich wcześniej o ostrożne 
prowadzenie remontu z uwagi na 
ogródki.

- Nie było takich rozmów – słyszy-
my. - Lokatorzy powinni zrozumieć, 
że jak robi się taki remont, to trzeba 
pod blokiem ustawić rusztowania. 
Jak to zrobić, aby nie podeptać kwiat-
ków? To jest wręcz niemożliwe. 

- Jakby chcieli, to na pewno bardziej 
by uważali – argumentują lokatorzy, 
którzy mają nadzieję, że pozostałe 
ogródki przy budynku przetrwają 
termomodernizację bloku. 

(stop)

Robotnicy twierdzą, że nie rozmawiali z lokatorami o ogródkach 

Pani Jadwiga żałuje, że po pięknych kwiatach pozostało jedynie 
wspomnienie

Tak wyglądają teraz niektóre ogródki pod blokiem 

UPSTRZONY POMNIK ŚWIĘTEGOPomnik świętego Jana 
Pawła II upstrzony jest 

ptasimi odchodami. Gdy otrzy-
maliśmy w tej sprawie telefon, 
trudno było nam w to uwierzyć. 
Dlaczego parafia nie zwraca 
uwagi na tak ważny i wstydliwy 
problem? Tym bardziej, że pomnik 
naszego papieża stoi tuż przed 
kościołem na placu noszącym jego 
imię. 

Proboszcz niechętnie 
rozmawiał o problemie

Pomnik „naszego świętego” upstrzony jest ptasimi odchodami 

papieża można umyć a wieczorem 
będzie i tak zanieczyszczony.

No cóż, jak widać sytuacja 

jest patowa. Szkoda, bo widok 
pomnika świętego zanieczysz-
czonego odchodami ptaków u 

każdego wiernego wywołuje 
oburzenie. 

tekst i fot. (stop)
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Jerzy Pokorski jest jed-
nym z najstarszych ro-

werzystów w naszym regionie. 
- Można powiedzieć, że jeszcze 

dobrze nie chodziłem a już jeździ-
łem na rowerze – mówi z uśmie-
chem 73-letni pan Jerzy. - Zacząłem 
swoją przygodę z rowerem jak 
miałem 3 latka. 

Rowerzysta-senior z dumą w 

głosie mówi o pokonywanych ki-
lometrach. 

- Codziennie jeżdżę kilkadziesiąt 
kilometrów i czuję się doskonale. Nie 
pamiętam, kiedy ostatnio chorowa-
łem. Moim zdaniem rower korzystnie 
wpływa na zdrowie i kieszeń, bo nie 
jest kosztownym środkiem transpor-
tu. Każdemu polecam.

(stop)

- Czy można prosić trochę mniej – 
zwróciła się do policjanta kierująca 
toyotą yaris, która tuż po odpa-

Wciąż na al. Unii Euro-
pejskiej wyznaczone są 

miejsca na handel, pomimo tego, że 
już dawno kupcy przenieśli się na 
odnowione targowisko. Przyjezdni 
kierowcy jadąc aleją zastanawiają 
się co oznaczają białe cyfry, litery i 
poprzeczne kreski. Takie pozosta-
wione oznaczenia na asfalcie mogą 
rozpraszać kierowców. Pytanie, 
dlaczego droga po tym jak prze-

stała już pełnić rolę przejściowego 
targowiska nie została doprowa-
dzona do porządku. Może władze 
miasta pozostawiają sobie furtkę, 
bowiem powszechnie wiadomo, 
że nowe targowisko nie przypadło 
kupcom do gustu. Czyżby handel 
miał wrócić na al. Unii? Mówiąc 
jednak poważnie, najwyższa pora 
na wyczyszczenie asfaltu. 

(stop)

Zapomniana aleja Unii 
OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

70 lat na rowerze

Pijany problem Ozorkowa 
Widok leżących na ławkach, traw-

nikach a nawet chodnikach pijanych 
mieszkańców niestety nie należy 
do rzadkości. Kilka dni temu na 
terenie skwerku przy skrzyżowaniu 
ul. Zgierskiej i Maszkowskiej runął 
na ziemię zamroczony alkoholem 
ozorkowianin. Leżał tak ponad 
dwie godziny. Najgorsze jest to, że 
nikt wcześniej nie zainteresował się 
mieszkańcem. 

- Tutaj w okolicy amatorów pro-

centów jest bardzo dużo – usłysze-
liśmy od jednego z przechodniów. 
- Dlatego ludzie nie zwracają aż tak 
bardzo uwagi na leżących pijaków. 

Problem jednak jest w tym, że za-
mroczeni alkoholem czasami potrze-
bują lekarskiej pomocy. Ocuciliśmy 
ozorkowianina leżącego na ziemi. 
Zapytaliśmy jak się czuje.

- Dziękuję za zainteresowanie, ale 
proszę nie wzywać policji ani pogoto-
wia. Zaraz dojdę do siebie, po prostu 
zbyt dużo wypiłem.

Tego dnia, podczas spaceru po 
mieście, natknęliśmy się jeszcze na 
kilka leżących pijanych osób. Niewąt-
pliwie jest to duży problem – nie tylko 
Ozorkowa. 

(stop)

Policjanci „trzepali” przy 
Wyszyńskiego 

Akcje drogówki 
zawsze wzbudzają 

emocje. W ubiegłym tygodniu 
funkcjonariusze czekali na 
kierowców przy ul. Wyszyńskiego. 
W obecności naszego reportera 
zatrzymali w ciągu kwadransa 
trzy samochody. Dwóch kierowców 
zostało ukaranych mandatami. 

Nie zapięła pani pasów i nie włączyła świateł – poinformował 
policjant 

Kierująca toyotą była trzeźwa 

Policyjny lizak był często w użyciu. Niektórzy kierowcy tego dnia 
mieli pecha

toyocie, policyjny lizak skłonił do 
zatrzymania młodego kierowcę bmw. 
Zarówno on, jak i jego pasażer, nie 
mieli zapiętych pasów. 

- Głównie kontrolujemy kie-
rowców pod kątem trzeźwości – 
słyszymy od policjanta. - Dziś, na 
szczęście, wszyscy skontrolowani 
kierowcy byli trzeźwi. Niestety nie 
zapinali pasów bezpieczeństwa, 
niektórzy nie włączali świateł. Byli i 
tacy, co przekraczali prędkość. 

Kiedy następna policyjna kontrola 
z drogówki i w którym miejscu? 
Tego funkcjonariusze już nie chcieli 
zdradzić. 

tekst i fot. (stop)

leniu auta i wyjechaniu na drogę 
zapomniała o zapaleniu świateł i 
zapięciu pasów. 

- Tego typu prośby o zmniejszenie 
mandatu są dość częste – mówi mł. 
asp. Grzegorz Wieczorek. - Oczy-
wiście nie możemy iść kierowcom 
na rękę, bowiem kary są według z 
góry ustalonych taryfikatorów. Wy-
daje mi się, że tego typu zachowania 
wynikają z lat ubiegłych, gdy kie-
rowcy targowali się z policjantami 
o wysokość nałożonego mandatu. 

Pani z toyoty została też przebada-
na alkomatem na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Była 
trzeźwa. Dosłownie kilka minut po 
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ŁĘCZYCA Zadanie wyznaczone 
przez magistrat straży 

miejskiej jest jasne i konkret-
ne – odprowadzenie do kasy 
miasta jak najwięcej pieniędzy 
z mandatów za przekroczenie 
prędkości przez niefrasobliwych 
kierowców. 

Przenośny fotoradar po raz 
pierwszy w tym roku ustawiony 
został w piątek przy ul. Kaliskiej. 
Urządzenie zostało wydzierżawio-
ne na okres 4 miesięcy. 

- Miesięczny koszt dzierżawy 
to 9778 zł brutto, była to najniższa 
oferta. Z usług firmy ZURAD ko-
rzystaliśmy również w ubiegłym 
roku – informuje Tomasz Olczyk, 
komendant SM w Łęczycy. 

Zbliżające się wakacje i wzmo-
żony ruch na drodze krajowej 
prowadzącej przez Łęczycę, a 
także zdecydowanie większa 
liczba dzieci i młodzieży na 
ulicach miasta wymuszają ko-
nieczność podjęcia wszelkich 
możliwych kroków, które pomo-
gą zadbać o bezpieczeństwo w 
Łęczycy. Fotoradar przenośny, 
który wykorzystuje moment 
zaskoczenia, bo nigdy nie mamy 
pewności, gdzie zostanie usta-
wiony, wymusza niejako na 
kierowcach ostrożniejszą jazdę i 

wzmożoną uwagę na drodze, a 
o to przede wszystkim chodzi – 
argumentują strażnicy. 

- Pomijając kwestie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, która 
jest bez wątpienia najważniejsza, 
warto dodać, że dzięki mandatom 
wzbogaca się budżet miasta. W 

minionym roku łączna ich wartość 
wynosiła około 265 tys. zł - dodaje 
komendant. 

Przenośnego fotoradaru w Łę-
czycy możemy spodziewać się na 
ulicach: Kaliskiej, Sienkiewicza 
oraz Ozorkowskie Przedmieście. 

(MR)
Od 18 czerwca do 22 czerwca 

na terenie województwa łódz-
kiego prowadzone były policyjne 
działania na drogach. Długie 
weekendy charakteryzują się 
znacznym natężeniem ruchu, 
szczególnie podczas wyjazdów 
i powrotów z miejskich aglome-
racji. Pewne zagrożenia stanowią 
także procesje jakie odbywały 
się w święto Bożego Ciała. Nadal 

główną przyczyną wypadków 
jest wymuszenie pierwszeństwa, 
nieprawidłowe wyprzedzanie i 
nadmierna prędkość natomiast w 
przypadku tzw. niechronionych 
uczestników nieostrożne wejście 
na jezdnię przed jadący pojazd jak 
również przechodzenie w miejscu 
niedozwolonym i na czerwonym 
świetle. 

KWP Łódź

Policjanci zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej 
zatrzymali 29-letniego mężczyznę, 
który uprawiał na swojej działce na 
terenie powiatu konopie indyjskie. 
Podczas przeszukania zatrzymane-
go i jego mieszkania funkcjonariu-
sze zabezpieczyli ponad 12 gramów 
gotowej już marihuany. 

Do zatrzymania doszło w 
połowie czerwca. Policjanci od 
wczesnych godzin rannych ob-
serwowali działkę, na której, jak 
wynikało z wcześniejszych ich 
ustaleń uprawiane były konopie. 
W pewnym momencie z terenu 
działki wyszedł młody mężczyzna 
i skierował się w stronę pobli-
skiego sklepu. Gdy wracał został 
poproszony przez czekających 
na niego policjantów o okazanie 
dokumentu tożsamości. W trzy-
manej przez niego reklamówce 
policjanci znaleźli susz roślinny 

i elektroniczną wagę. Na działce 
ujawnili i zabezpieczyli osiem, ro-
snących w doniczkach, sadzonek 
krzaków konopi indyjskich. Nato-
miast w mieszkaniu przez niego 
zajmowanym natrafili na ukryte 
w lodówce plastikowe pudełko, 
w którym znajdowała się mari-
huana. Łączna waga zabezpie-

czonego suszu wyniosła ponad 12 
gramów. Śledczy przedstawili za-
trzymanemu dwa zarzuty – jeden 
dotyczący posiadania środków 
odurzających, drugi odnoszący 
się do uprawy konopi indyjskich. 
Oba te czyny zagrożone są karą do 
trzech lat pozbawienia wolności.

KPP Zgierz

Reakcja postronnych osób być 
może zapobiegła tragedii. W sobo-
tę, 14 czerwca około godziny 20.00 
dwoje mieszkańców gminy Kutno 
przejeżdżających przez Piątek za-
uważyło idącą wzdłuż ruchliwej 
drogi zataczającą się kobietę, ciągną-
cą za rękę płaczące dziecko.

Zaniepokojeni tym widokiem 
zatrzymali samochód. Po podejściu 
zauważyli, że opiekunka jest pijana. 
Uniemożliwiając oddalenie się - 
jak się wkrótce okazało babci i jej 
14-miesięcznej wnuczki - powiado-
mili o wszystkim policję. Mundurowi 

wezwali karetkę pogotowia, która 
przewiozła dziecko do łęczyckiego 
szpitala. Na szczęście maluchowi nic 
się nie stało. Badanie stanu trzeźwo-
ści 39-letniej kobiety wykazało w jej 
organizmie 1,48 promila alkoholu. 
W tym czasie podjechał samocho-
dem, również pijany, 53-letni dzia-
dek dziewczynki. U niego badanie 
wykazało 1,96 promila alkoholu. 
Funkcjonariusze ustalili, że matka 
dziewczynki wyjechała zostawiając 
córkę pod opieką dziadków. Ci jednak 
nie wywiązali się z zadania.

KPP Łęczyca 

Policjanci po pościgu zatrzymali 
pirata drogowego, który uciekał bo 
nie miał uprawnień do kierowania 
motocyklem. Popełnił co najmniej 
kilkanaście wykroczeń co wiąże się 
z nabyciem ponad 90 punktów kar-
nych. Funkcjonariusze zatrzymali 
mu prawo jazdy.

Sytuacja miała miejsce w Kutnie, 
18 czerwca przed godziną 11.00. 
Wówczas policjanci z Komisariatu 
Autostradowego pełniący służbę 
oznakowanym oplem insignia, na 
ulicy Podrzecznej zauważyli bardzo 
młodego motocyklistę. Postanowili 
go skontrolować. Funkcjonariusze 
dali sygnały nakazujące zjechanie 
na pobocze i zatrzymanie się. Kie-
rujący początkowo zwolnił jednak 
w ostatniej chwili przyspieszył 
odjeżdżając z dużą prędkością. Po-
licjanci rozpoczęli pościg używając 
przy tym sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych. Pirat drogowy ła-
mał kolejne przepisy przejeżdżając 
przez trawnik, nie sygnalizując 
manewrów, przejeżdżając na czer-
wonym świetle, wyprzedzając z 
niewłaściwej strony, na przejściu dla 
pieszych, przekraczając dozwoloną 
prędkość co na ulicach centrum 

miasta i rejonu deptaka stwarzało 
zagrożenie dla pieszych i innych 
kierujących, których zmuszał do 
gwałtownego hamowania. Pościg 
przeniósł się za miasto. Funkcjo-
nariusze nie tracili yamahy z pola 
widzenia. Motocyklista przejechał 
przez miejscowość Sójki , dalej 
jezdnią szutrową a następnie po-
lną. Swoją ucieczkę zakończył 
w rejonie A1 gdzie skończyła się 
droga. Sprawcą co najmniej kilku-
nastu wykroczeń okazał się 18-letni 
mieszkaniec Kutna. W trakcie roz-
mowy oświadczył, że uciekał bo… 
nie ma uprawnień do kierowania 
motocyklem. 

KWP Łódź

Policjanci łęczyckiej komendy 
wytypowali i przedstawili zarzut 
kradzieży samochodu 36 – latko-
wi z sąsiedniego powiatu.

W grudniu 2013 roku śledczy 
przyjęli zawiadomienie o kradzieży 
samochodu osobowego. Z gospo-
darstwa na terenie gminy Grabów 
nieznany wówczas sprawca skradł 
samochód osobowy marki Grand 
Cherokee wartości 75 000 zł. Postę-
powanie zostało umorzone, ale po-
licjanci nie przestali pracować nad 

ustaleniem złodzieja. Kryminalni 
śledząc między innymi modus ope-
randi podobnych przestępstw wy-
typowali mężczyznę z sąsiedniego 
powiatu, którego podejrzewali o 
kradzież. 16 czerwca, 36 – latek zo-
stał przesłuchany i przyznał się do 
kradzieży samochodu osobowego. 
Jako recydywiście grozi mu wyższy 
wymiar kary niż przewidziane za 
to przestępstwo 5 lat pozbawienia 
wolności. 

KPP Łęczyca 

Złodziej na gościnnych występach 

Pijani dziadkowie 
opiekowali się wnuczką 

Długi weekend na drogach

Pościg za motocyklistą

Na działce uprawiał konopie 

Uwaga kierowcy! Straż miejska 
ma fotoradar 
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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, tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

Pracownik ds. technicznych 
Wykształcenie średnie techniczne,
znajomość rysunku technicznego, 

samodzielność, prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, 
znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego.
SCHRANER Sp. z o.o.  

Ul. Lotnicza 21 G 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-02-27
Email: info@schraner.pl

Specjalista ds. technicznych  
Wykształcenie wyższe techniczne,  znajomość 

programów typu CAD i CAM, znajomość 
rysunku technicznego, znajomość zagadnień 

dot. obróbki plastycznej, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, dobra znajomość 
język angielski bądź niemiecki, prawo jazdy 

kat. B. 
SCHRANER Sp. z o.o.  

Ul. Lotnicza 21 G 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-02-27 
Email : info@schraner.pl 

Kierowca kat. C+E   
Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy           
kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy. 

POL-BUD Sp. J.  
Ul. Czarna 14 C 
95-100 Zgierz 

Tel. (24) 721-68-68 
Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca  

99-100,ul. Kopalniana  11. 

Specjalista ds. przygotowywania 
produkcji z językiem niemieckim  

Wykształcenie średnie techniczne bądź 
wyższe, znajomość języka niemieckiego w 

stopniu średnio-zawansowanym bądź biegłym 
w mowie i piśmie.

Kampmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Lotnicza 21 F 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-91-78

Prasowaczka 
Wykształcenie min. podstawowe, 

umiejętność 
 z zakresu prasowania odzieży. 

PPHU „Elizabeth” Export – Import 
Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: 
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.

Pracownik ds. wykończeniowych 
Wykształcenie min. podstawowe,  

chęci do pracy. 
PPHU „Elizabeth” Export – Import 

Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: 
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.

Doradca klienta  
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie w 
sprzedaży, obsłudze klienta, realizacja celów, 

zadań, umiejętność organizacji pracy.
PROVIDENT POLSKA

Ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 608 660 425 

Email:  marcin.szymanski@provident.pl
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 

i okoliczne miejscowości.

Fryzjer 
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 

strzyżenia, farbowania, modelowania włosów.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski „Anna”

Anna Kowal- Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12

99-100 Łęczyca
Tel. 693-449-522.

Kierowca kat. C+E.  
Prawo jazdy kat. C+E, aktualne badania,   

świadectwo kwalifikacji. 
„Marko-Transport” Sp. z o. o.

Ul.57 Pułku Piechoty Wlkp.29

99-100 Łęczyca
Tel.(24) 722-45-23; 603-377-661

Miejsce wykonywania pracy: kraje UE.

Kierowca C+E   
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 

prowadzenia samochodu i obsługi silosu, 
doświadczenie min. 1 rok. 

PPHU GOLD HELLEN Nowakowski Sp. J 
Ul. Mickiewicza 18  

99-100 Łęczyca 
Tel. 509-686-605, 600-320-053. 

Miejsce wykonywania pracy : Polska, Czechy, 
Słowacja. 

Mechanik maszyn rolniczych  
Wykształcenie zawodowe o kierunku 

mechanika, chęci do pracy.  
PHU „ROLBUD” 
Ul. Szkolna 22a 

99-140 Świnice Warckie 
Tel. 609-223-040; 609-225-363.

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek rolniczy 

lub wykształcenie średnie zawodowe 
kierunek rolniczy

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Księgowa
Wykształcenie wyższe o kierunku księgowość, 

finanse, bankowość
Uprawnienia – kurs księgowości

Minimum dwa lata doświadczenia 
zawodowego

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek rolniczy lub 

średnie zawodowe kierunek rolniczy
GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.

Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Technik elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Specjalista do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy

Wykształcenie wyższe w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 
rok stażu pracy w służbie bhp lub praca 

na stanowisku inspektora pracy w PIP co 
najmniej 5 lat 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Łęczycanka”
Ul. Marii Konopnickiej 11a

Tel. 24 388 23 51

Stylista paznokci/kosmetyczka
Wykształcenie średnie  sp. kosmetologia

Umiejętności manualne
Salon Fryzjerski Henryka Józwiak
Ul. Kilińskiego 7B, 99-100 Łęczyca

Sprzedawca-kasjer
Wykształcenie podstawowe, wymagana 

aktualna książeczka zdrowia
GRAM SADECCY Sp.J.

Ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock
Market ul. Dominikańska 8D, 99-100 Łęczyca

Agent sprzedawca 
Wykształcenie zawodowe, obsługa kasy 

fiskalnej, praca na komputerze 
„Społem” PSS „Mazur” w Łęczycy

Pl. T. Kościuszki 11, 99-100 Łęczyca

Doradca klienta 
Wykształcenie min. średnie maturalne, 

praktyczna znajomość technik sprzedaży, 
doświadczenie zawodowe w sprzedaży 

produktów finansowych min. 1 rok, 
wysoka kultura osobista oraz umiejętności 
komunikacyjne, zaangażowanie oraz silna 
motywacja do osiągania celów oraz pracy z 

klientem 
P.H.U. STASPOL Dariusz Stasiuk

Ul. Tulipanowa 14 m. 17
62-600 Koło

miejsce pracy: Eurobank, 99-100 Łęczyca, Pl. T. 
Kościuszki 24

tel. 502 390 482
cv ze zdjęciem +list motywacyjny należy 
wysyłać na adres: staspol@staspol.com

Mechanik pojazdów samochodowych
Wykształcenie zawodowe mechaniczne.

PPHU Waldemar Jóźwiak 
Ul. M. Konopnickiej 11/53 

99-100 Łęczyca 
Tel. 693-610-823 

Miejsce wykonywania pracy : Sierpów 95 

Pracownik linii produkcyjnej
Praca na taśmie 

S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak, 99-100 Łęczyca, 

Pl. Przedrynek 8 
Miejsce pracy: Ozorków

CV przesyłać na adres e-mail: kontakt@
towork.pl

Magazynier 
Obsługa skanera, obsługa wózków widłowych, 

doświadczenie zawodowe na stanowisku 
magazyniera

S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak, 99-100 Łęczyca, 

Pl. Przedrynek 8 
Miejsce pracy: Ozorków

CV przesyłać na adres e-mail: 
kontakt@towork.pl

Operator automatów montażowych
Wykształcenie średnie zawodowe

HTL – Strefa S.A.
Zakład w Łęczycy
Ul. Lotnicza 21H
99-100 Łęczyca

Operator wtryskarek
Wykształcenie średnie zawodowe

HTL – Strefa S.A.
Zakład w Łęczycy
Ul. Lotnicza 21H
99-100 Łęczyca

Operator maszyn szlifierni
Wykształcenie średnie zawodowe

HTL – Strefa S.A.
Zakład w Łęczycy
Ul. Lotnicza 21H
99-100 Łęczyca

Monter elementów nadwozi
Wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, umiejętności manualne, 

mile widziane doświadczenie w branży 
samochodowej 

GRUAU POLSKA Sp. z o.o.
Daszyna 29a

99-107 Daszyna
tel. 24 389 09 00

Sprzedawczyni 
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 

PPHU „TOMIKO” Sklep Wielobranżowy 
Tomasz Bartczak

ul. Kaliska 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 089 441

Sprzedam mieszkanie 25 m² w 
centrum Łęczycy, po generalnym 
remoncie – stan idealny. B. korzyst-
na cena! Tel.: 601 28 12 12

Sprzedam mieszkanie 50 m² w Łę-
czycy; 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon – lub zamienię na mniejsze. 
Tel.: 503 084 160

Sprzedam bloki 50 m² bez „CO” w 
centrum w Ozorkowie; 2 pokoje z 
kuchnią. Tel.: 507-424-539

Sprzedam dom w centrum Grabo-
wa. Tel.: 608 239 843

Sprzedam ogrodzoną działkę 
budowlaną ul. Parzęczewska 

w Ozorkowie. Tel.: 607 81 77 
37

Sprzedam działkę budowlaną 4870 
m² tanio – prąd, możliwość podziału 
ok./ Ozorkowa. Tel.: 511-509-716

Sprzedam rower aluminiowy. Tel.: 
691 195 947

Sprzedam Renault Master 1,9 DCi, 
2002r. I właściciel. Tel.: 696 788 228

Do sprzedania Ford Transit 2.0 TD, 
2002r. Stan bardzo dobry. Tel.: 721 
155 534

Sprzedam Peugeot 206 CC, 2001r., 
kabriolet. Tel.: 661 704 490

EURES (Sieć EURES informuje, doradza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować 
w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować 
pracowników z innych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje 
na temat ofert pracy za granicą EURES www.wup.lodz.pl Bliższe infor-
macje o aktualnych ofertach pracy z EURES udzielane są w pokoju 16. 
Osoby zainteresowane sezonową pracą w innych krajach proszone są 
o kontakt z łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia 
www.kraz.praca.gov.pl 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy informuje, że oferty pracy z na-
szego powiatu, województwa i kraju dostępne są na ogólnopolskiej 
stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności:

Pracownik ochrony bez licencji 
Zaświadczenie o niekaralności.

AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z.o.o
Ul. Łużycka 32

85-096 Bydgoszcz
Tel. 515-087-318

Tel. (42) 714-01-84 
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca, 

Lubień. 

Sprzedawca
Obsługa kasy fiskalnej.

PPHU „MAKS” 
Krzysztof Zimnowłocki

Góra Św. Małgorzaty 50 B
Tel. 608-028-369

Cieśla szalunkowy
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie zawodowe przy szalunku.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak 

Ul. Tulipanowa 5 
99-140 Świnice Warckie 

Tel. 607-599-071

Zbrojarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w zawodzie.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak 

Ul. Tulipanowa 5 
99-140 Świnice Warckie 

Tel. 607-599-071

 Murarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w murowaniu. 
„Pięt-Bud” Roman Adamiak 

Ul. Tulipanowa 5 
99-140 Świnice Warckie 

Tel. 607-599-071

Oferta staży:
Pracownik biurowy

Wykształcenie wyższe o kierunku 
prawniczym lub w trakcie 

studiów prawniczych 4 lub 5 
rok studiów, znajomość obsługi 

komputera oraz innych urządzeń 
biurowych, dokładność, sumienność, 

punktualność.
Komornik Sądowy Przy Sądzie 

Rejonowym w Kutnie 
Aneta Ruszczyk 

Ul. Plac Kościuszki 
99-100 Łęczyca 

Tel. 665-888-699; (24 388-22-23 
E-mail : leczyca@komornik.pl

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, aktualna 

książeczka zdrowia
SKLEP SPOŻYWCZO – MONOPOLOWY 
s.c. Bogumiła i Sławomir Jasińscy, Jan 

Szczepaniak 
ul. Rynek 13

99-120 Piątek 
tel. 604 447 373
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Dobrą i równą formę 
prezentuje w tym se-

zonie Maciej Kiendzierski. W 
mijającym tygodniu dwukrotnie 
wziął udział w prestiżowych 
konkursach skoku wzwyż. Naj-
pierw dobrze zaprezentował się 
w międzynarodowym mityngu 
w Opolu, gdzie uzyskał 214 cm 
zajmując ósme miejsce. W zawo-
dach tych wystartowało dwuna-
stu zaproszonych zawodników. 
Wszyscy legitymowali się lep-
szymi rekordami życiowymi od 
reprezentanta Łęczycy. Zwyciężył 
aktualnie najlepszy Polski sko-
czek Wojciech Tajner z rekordem 
życiowym 231 cm. Nieco gorzej 
zaprezentował się w Iławie, gdzie 
z wynikiem 212 cm zajął szóstą lo-
katę. Aktualnie zawodnik MKLA 
Łęczyca legitymuje się najlepszym 

wynikiem w Polsce w kategorii 
młodzieżowej [od 21 do 23 lat] i 
zgodnie z regulaminem Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki będzie 
reprezentował Polskę w między-
narodowym meczu Czechy,Wę-
gry, Słowenia, Polska który za trzy 
tygodnie odbędzie się w Ostrawie. 

(and)

D z i e c i 
uczestni-

czyły w konkurencjach sprawno-
ściowych, związanych z piłką nożną, 
siatkówką i koszykówką oraz meczu 
piłkarskim. Uczestników imprezy 
podzielono na dwie grupy (grupa 
chłopców i grupa dziewcząt). Po 
wspólnej rozgrzewce przystąpiono 
do rywalizacji sportowej

Oto wyniki poszczególnych 
konkurencji:

Piłka nożna:
1. Żonglerka piłką – w grupie 

chłopców zwyciężył Adam Kluska, 
w grupie dziewcząt zwyciężyła 
Magdalena Nawrotek.

2. Slalom z piłką na czas – w 
grupie chłopców zwycięzcą został 
Dawid Kubiak, w grupie dziewcząt 
zwyciężczynią została Magdalena 
Nawrotek.

Koszykówka:
1. Rzuty osobiste – w grupie 

chłopców wygrał Bartłomiej Go-
rący, w grupie dziewcząt wygrała 
Patrycja Przybylak.

2. Rzuty za „Trzy” – w grupie 
chłopców zwycięzcą został Łu-
kasz Rosiński, w grupie dziewcząt 
zwyciężczynią została Patrycja 
Przybylak.

Siatkówka:
1. Odbicia piłki sposobem oburącz 

górnym – w grupie chłopców 
zwycięzcą został Adam Kluska, 
zwyciężczynią w grupie dziewcząt 
została Magdalena Nawrotek.

2. Odbicia piłki sposobem 
oburącz dolnym – w grupie chłop-
ców wygrał Adam Kluska, w grupie 
dziewcząt wygrała Magdalena 
Nawrotek.

Po zakończeniu konkurencji spor-
towych został rozegrany mecz. Wszy-
scy uczestnicy zostali podzieleni na 
dwa zespoły „pomarańczowych i 

białych”. Pierwsza połowa meczu 
zakończyła się wynikiem 3 : 2 dla 
drużyny „pomarańczowej”. W dru-
giej połowie „pomarańczowi” strze-
lili jeszcze 4 bramki i ustalili wynik 
meczu na 7 : 3.

Mecz trwał 2 x po 15 minut z 5 
minutową przerwą.

Najlepszym zawodnikiem zo-
stał wybrany Kacper Jarzębski 
reprezentujący zespół „biały”. Naj-
lepszym strzelcem został Łukasz 
Rosiński zawodnik drużyny „po-
marańczowej”. Najlepszym bram-
karzem został wybrany Bartłomiej 
Gorący z drużyny „pomarańczo-
wej”.

I miejsce zajęła drużyna poma-
rańczowych.

II miejsce zajęła drużyna białych.
Zwycięzcy poszczególnych kon-

kurencji sportowych oraz najlepsi 
zawodnicy zostali nagrodzeni 
dyplomami.

Info: UG

Górnik jest po pierw-
szym sezonie od po-

wstania nowego stowarzyszenia. 
Zajmuje drugą lokatę. Przedsta-
wiamy krótką statystykę. 

Czas gry - najwięcej na mura-
wie spędzili Bogdan Pacałowski, 
Michał Sobczak oraz kapitan 
Rafał Żemigała - to ważna i wiele 
mówiąca statystyka, wiemy kto 
zawsze był gotów do gry i ze 
względów czysto sportowych nie 
był zmieniany w trakcie meczu. 
Najlepszymi asystującymi piłka-
rzami byli Bogdan Pacałowski (15 
asyst), Marcin Karasiński (10 asyst) 
oraz ex aequo Paweł Pałczyński i 
Michał Sobczak (po 8 asyst). God-
na uwagi jest liczba asyst, które 
zanotował Marcin Karasiński 
bowiem dołączył do zespołu w 
przerwie zimowej. Najlepszymi 

strzelcami w zespole okazali się 
Bogdan Pacałowski (17 bramek), 
Paweł Pałczyński (12 bramek) oraz 
ex aequo Mateusz Olczak i Kamil 
Błachowicz (po 10 bramek). Słowa 
pochwały należą się dla Kamila 
Błachowicza, który w większości 
meczów wchodził jako zmiennik. 
We wszystkich statystykach na 
pierwszym miejscu wyłania nam 
się jeden zawodnik, którego może-
my uznać za MVP całego sezonu, 
czyli Bogdan Pacałowski. Oczy-
wiście osiągnięcia Pacałowskiego 
nie byłyby możliwe bez reszty 
zespołu począwszy od bramka-
rzy po napastników. Pamiętamy 
również o naszym dwunastym 
zawodniku, czyli wiernych kibi-
cach którzy głośno dopingowali 
naszych piłkarzy przez cały rok. 
Pozostaje nam teraz czekać na 

kolejny sezon i jeszcze mocniej 
wspierać „Królewskich” oraz 
cały klub w dążeniu do zajęcia 
pierwszego miejsca w przyszłych 
rozgrywkach. 

gornikleczyca.futbolowo.pl

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

1. Zjednoczeni II Stryków 54
2. Górnik 1956 Łęczyca 49
3. Orzeł II Parzęczew 41
4. Kotan Ozorków 41
5. Amii Nowosolna 36
6. LKS Kalonka 34
7. LKS Dąbrówka 28
8. Malina Piątek 23
9. Huragan Swędów 21
10. Błękitni Dmosin 19
11. Struga Dobieszków 15
12. Sokół Popów 13

Gospodarze, czyli 
uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 4, wygrali XIII Miejsko
-Gminną Spartakiadę Lekkoatle-
tyczną. W tym roku w zmaganiach 
sportowych uczestniczyły drużyny 
z sześciu szkół podstawowych: SP 
w Solcy Wielkiej, SP w Modlnej, SP 
w Leśmierzu, SP z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ozorkowie, SP 5 w 

Ozorkowie i drużyna gospodarzy.
Młodzi sportowcy rywalizowali 

w następujących konkurencjach: 
bieg na 60 m, bieg na 600 m (dziew-
częta), bieg na 1000 m (chłopcy), 
skok w dal, skok wzwyż i sztafeta 
drużynowa. Najlepsi okazali się 
uczniowie z SP 4, II miejsce zajęła 
SP 5, III miejsce SP z Solcy Wielkiej.

Info: UM

W miniony weekend 
niemieckie hale zapaśni-

cze były miejscem, gdzie zgierskie 
atletki zaprezentowały pełnię swo-
ich możliwości. Po zwycięstwie 
Anieli w sobotę w Berlinie w nie-
dzielę Roksana Zasina zajęła 2 
miejsce w Grand Prix Niemiec. W 
bardzo mocno obsadzonej kategorii 

do 53 kg w drodze do finału poko-
nała kolejno:
Iryna Kurachkina z Białorusi 10:0
Alexandra Andreeva z Rosji 12:1
Aurélie Basset z Francji 11:0
Brittanee Laverdure z Kanady 0:0

W walce finałowej uległa Tatianie 
Debien z Francji 3:1

zapasyzgierskie.pl

Na zgierskim orliku odbył się 
finał wojewódzki piłki nożnej 
„szóstek” dziewcząt w ramach 
Gimnazjady 2013/2014. W finale 
zmierzyło się pięć najlepszych 
szkolnych drużyn gimnazjal-
nych piłkarskich z wojewódz-
twa łódzkiego, które okazały 
się najlepsze w swoich rejonach. 
Była to również ostatnia impreza 
sportowa w tym roku szkolnym.  
Jedną z pięciu najlepszych dru-
żyn z województwa, które ry-
walizowały o mistrzostwo było 
zgierskie Gimnazjum Nr 2 w 
Zgierz, które w drodze do finału 
zwyciężyło mistrzostwo powiatu 
oraz rejonu. Turniej rozegrano 

systemem każdym z każdym. 
Poziom zawodów był wyrównany. 
O końcowej kolejności musiały 
zdecydować rzutu karne, ponie-
waż Gimnazjum ze Zgierza oraz 
Bełchatowa po 4 spotkaniach 
miały identyczny bilans punktowy 
i bramkowy. Po dramatycznych 
karnych, mistrzem województwa 
łódzkiego zostało Gimnazjum 
Nr 2 w Zgierzu (trener Radosław 
Fremel). Drugie miejsce wywal-
czyło Gimnazjum Publiczne nr 4 w 
Bełchatowie. Trzecią najlepszą dru-
żyną w województwie łódzkim 
w piłce nożnej dziewcząt zostało 
Gimnazjum w Drzewicy.

MOSiR Zgierz

Gimnazjada - piłka nożna 
dziewcząt finał wojewódzki

Wygrana w międzynarodowym 
pucharze Niemiec 

ZGIERZ

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

OZORKÓW

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Lekkoatletyczna spartakiada

Kiendzierski weźmie udział 
w międzynarodowym mityngu

NARODOWY DZIEŃ SPORTU

Koniec piłkarskiego sezonu. 
Przyszedł czas na podsumowanie

fo
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Taka joga tylko w ChinachDla głodnych większe piersi

Super bryka szewca
Nowa plażowa moda

Wirtuozi załadunku

Nietypowy 
lokator, 
czyli koń na 
balkonie

Jak pech to pech

Tatuś was wszystkiego nauczy

Laserem w pijanych kierowców

Głodni mężczyźni wolą 
większe kobiety z nieco 
pokaźniejszymi piersiami.

Dr Viren Swami z West-
minster University pokazy-
wał 266 mężczyznom serię 
rysunków kobiet i prosił o 
ocenę ich atrakcyjności. Pa-
nowie, którzy byli bardziej 
głodni, wybierali większe 
kobiety z większymi pier-
siami.

Głód może zmienić po-
strzeganie, kto jest atrak-

cyjny. Gdy mężczyzna jest 
głodny, woli u kobiet nieco 
większy rozmiar piersi. 
Woli też generalnie nieco 
większe przedstawicielki 
płci przeciwnej. [Kiedy 
przeprowadzano podobne 
eksperymenty wśród ko-
biet, one też] preferowały 
trochę cięższych mężczyzn. 
W ramach studiów nie 
jedzono przez ok. 6 godz. i 
w preferencjach widać było 
prawdziwą różnicę.

Wydawać by się mogło, że 
Chiny stały się światową sto-
licą uprawiania jogi w ciąży.

Dokładnie 505 ciężarnych 
kobiet zgromadziło się nie-
dawno w parku miejskim 
w Changshu, aby wspólnie 
pokonać poprzedni wynik 
na najliczniejsze zajęcia jogi 
przedporodowej. Uczest-
niczki, ubrane w jednakowe 
fioletowe stroje i wyposażo-
ne w maty o tej samej barwie, 
ćwiczyły równo przez 37 
minut i 28 sekund.

Wcześniejszy rekord w 
uprawianiu jogi w ciąży 
ustanowiono 30 listopa-
da 2013. W wydarzeniu 
zorganizowanym przez 
Szpital Matki i Dziecka w 
Shenzhen, udział wzięły 
423 kobiety.

Eksperci zgodnie twier-
dzą, że joga przed poro-
dem doskonale wpływa 
na rozwój płodu, a także 
sprawia, że przyszłe mamy 
są bardziej opanowane i 
samodzielnie. 

Na Wojskowej Akademii 
Technicznej powstał system 
laserowy, który ma na odle-
głość wykrywać obecność 
alkoholu w powietrzu w 
kabinie samochodu. Spe-
cjaliści z WAT opracowali 
laser o mocy 2 mW, który 
wysyła wiązkę przez kabinę 
pojazdu, odbija ją od lustra 
umieszczonego na drodze, 
a następnie odbiera odbity 
sygnał. Po jego analizie jest 
w stanie określić, czy w po-

wietrzu w kabinie znajduje 
się alkohol. Jako, że światło 
lasera przechodzi przez ka-
binę dwukrotnie, pozwala 
to na wykrycie dawki od-
powiadającej 0,1 promila 
we krwi. System ma jednak 
swoje wady. Może reago-
wać na obecność nietrzeź-
wego pasażera czy niektóre 
odświeżacze powietrza. 
Ponadto łatwo go oszukać 
otwierając okna w samo-
chodzie.


