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Posiedzi dodatkowo cztery lata
Cztery lata kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci, po 1.500 z³otych
zadoæuczynienia dla Adama M. i
jego syna Rafa³a M., pokrycie kosztów obroñcy z urzêdu (980 z³) oraz
kosztów s¹dowych (ponad 2 tys. z³) to kara dla Stanis³awa S. z £owicza,
niegdy radnego i kandydata na burmistrza, za wy³udzenie od ma³¿eñstwa Adama i Marii M. dzia³ki, ³odzi
motorowej, pieniêdzy i za groby kierowane do Rafa³a M. - syna g³ównych
poszkodowanych.

W

yrok nie jest prawomocny i oskar¿ony ma prawo z³o¿yæ od niego apelacjê. Z tej mo¿liwoci nie zamierzaj¹ natomiast skorzystaæ pokrzywdzeni: ma³¿eñ-

stwo Adam i Maria M. oraz ich syn Rafa³
M. Dla poszkodowanych to sukces po³owiczny. Teraz bêd¹ dochodzili swoich praw
w³asnoci co do dzia³ki i ³odzi motorowej
przed s¹dem cywilnym w £odzi. Sprawa
jest w toku, a orzeczenie s¹du ³owickiego
jest dla niej bardzo istotne. Toczy siê równie¿ kolejna, za³o¿ona przez nich sprawa
cywilna, w której ¿¹daj¹ od oskar¿onego
Stanis³awa S. ³¹cznie 440 tysiêcy z³otych
odszkodowania i zadoæuczynienia.
- Mamy te¿ postanowienie s¹du cywilnego
ze Skierniewic o zabezpieczeniu dzia³ki do
momentu zakoñczenia sprawy - jako hipotekê przymusow¹ kaucyjn¹ - na kwotê 250
tys. z³ i tak samo ³ódki na kwotê 30 tys. z³ z
klauzul¹ wykonalnoci. Mamy nadziejê, ¿e
w ci¹gu nied³ugiego czasu odzyskamy swoje

mienie - powiedzia³ nam poszkodowany
Adam M.
procesie karnym o wy³udzenie nieruchomoci i ³odzi, który toczy³ siê
przed ³owickim s¹dem od po³owy 2006
roku, prokuratura zarzuca³a Stanis³awowi
S., ¿e w 2004 roku, w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej doprowadzi³ ich do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym mieniem na ³¹czn¹ kwotê 336.380 z³otych. Okolicznoci oszustw i manipulacji, jakich siê
dopuci³, opisywalimy ju¿ w N£. W ich
nastêpstwie Stanis³aw S. wy³udzi³ od ma³¿eñstwa M. dzia³kê w s¹siedztwie Lasku
Miejskiego w £owiczu, przy ulicy Podlenej, o wartoci prawie 290 tys. z³otych oraz
³ód motorow¹ typu BALT 660 o wartoci
oko³o 50 tys. z³otych. Ponadto mia³ wy³u-

W

dziæ od ma³¿eñstwa M. kolejne 20 tysiêcy
z³otych, twierdz¹c, niezgodnie z prawd¹,
jakoby wrêczy³ tê kwotê burmistrzowi
£owicza w zamian za odst¹pienie urzêdu
od prawa pierwokupu tej dzia³ki przez miasto, czym by³a obarczona.
Ponadto prokuratura zarzuca³a oskar¿onemu, ¿e razem z ma³¿eñstwem M. wy³udzi³ powiadczenie nieprawdy w aktach notarialnych dotycz¹cych sprzeda¿y dzia³ki.
Wspó³udzia³ ma³¿eñstwa M. w tym procederze, polegaj¹cym na zani¿eniu wartoci
dzia³ki, wy³¹czono jednak do odrêbnego
postêpowania. W tym samym akcie oskar¿enia prokuratura dodatkowo zarzuca³a Stanis³awowi S. groby karalne kierowane do
Rafa³a M., syna Adama i Marii M.
dok. na str. 2

Just dance baby!

K

olejna impreza taneczna
w Pracowni Sztuki ¯ywej przy
ulicy Podrzecznej odbêdzie siê
w tê sobotê 5 maja. Rozpocznie siê
o godz. 21.00, ale bêdzie mo¿na na ni¹
wejæ ju¿ od 20.30 do 22.30. Lepiej
jednak przyjæ wczeniej, poniewa¿
iloæ miejsc, ze wzglêdu na rozmiary
klubu, jest ograniczona. Cena biletów
na tañce wynosi 7 z³.
Muzykê na imprezie Just dance baby!
graæ bêdzie dj Martin Jacques czyli
Marcin ¯aczek z £owicza, który gra³
ju¿ na zabawie tanecznej Disco 70
w Lany Poniedzia³ek i jako support
przed dj Kotim na ostatniej imprezie
w Pracowni. Tym razem sam
poprowadzi zabawê w rytmach
muzyki house i funky.
(jr)

100-lecie OSP w B¹kowie
W najbli¿sz¹ niedzielê 6 maja jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w B¹kowie Górnym bêdzie uroczycie obchodziæ stulecie swego istnienia.

U

roczystoci rozpoczn¹ siê o godz.
11.15 zbiórk¹ pododdzia³ów przy
remizie OSP w B¹kowie Górny, po
czym nast¹pi przemarsz do kocio³a para-

fialnego, w którym o godz. 12.00 rozpocznie siê uroczysta msza wiêta w intencji jednostki oraz ¿yj¹cych i nie¿yj¹cych druhów.
Oko³o godz. 13, po zakoñczonej mszy
wiêtej uczestnicy uroczystoci przejd¹ ponownie pod remizê stra¿ack¹, w której zaplanowane jest m.in. wrêczenie jednostce
Prace na Prymasowskiej powoduj¹, ¿e dojechaæ z Górek do centrum £owicza jest trudno. Kierowca patrz¹c w lusterko
w B¹kowie nowego sztandaru i odznaczeñ mo¿e siê tylko pocieszaæ, ¿e nie jest ostatni w kolejce do przejechania obwodnicy.
OSP. Spotkanie zakoñczy wspólny obiad
i biesiada.
(tb)

Uk³adali asfalt przy du¿ych korkach

Kilkukilometrowe korki tworzy³y
siê w pi¹tek i sobotê 27 i 28 kwietnia
na obwodnicy £owicza - drodze numer 14, gdy pracownicy ³ódzkiej firmy Unidro asfaltowali drogê.

U

k³adana by³a wierzchnia warstwa asfaltu, ruchem na skrzy¿owaniu Prymasowskiej z £êczyck¹ kierowali policjanci. - Od rana mamy du¿y ruch, wiat³a s¹
wy³¹czone, my kierujemy ruchem... Nie ma
czasu rozmawiaæ - powiedzia³ nam policjant

obserwuj¹cy skrzy¿owanie. Drugi policjant
w tym czasie sta³ na rodku skrzy¿owania
i opanowywa³ narastaj¹cy ruch. Zadanie nie
nale¿a³o do naj³atwiejszych ze wzglêdu na
to, ¿e wielu kierowców jad¹cych od strony
osiedla Górki niecierpliwi³o siê, chc¹c wreszcie przejechaæ obwodnicê.
Podczas gdy na skrzy¿owaniu Prymasowskiej i £êczyckiej policjanci wyci¹gali kierunki (tak miêdzy sob¹ okrelaj¹
rêczn¹ regulacjê ruchu) trwa³o asfaltowanie i walcowanie obwodnicy. Wierzch-

nia warstwa asfaltu zosta³a u³o¿ona najpierw w okolicach skrzy¿owania z drog¹
krajow¹ numer 2 (ul. Poznañsk¹), potem
drogowcy kierowali siê w stronê mostu
i skrzy¿owania z £êczyck¹. Przez prawie ca³¹ sobotê zamkniête by³y natomiast
na zmianê skrzy¿owania z ulicami wiêtojañsk¹ i D³ug¹.
Obecnie prace prowadzone s¹ kilkusetmetrowymi odcinkami w okolicach ul. £ódzkiej i Jamna w gminie £owicz.
(mak)
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Rewolucja w gminnym bud¿ecie Nowa elewacja Banku
Gmina Sanniki

W

ójt gminy Sanniki Gabriel Wieczo
rek najpierw z³o¿y³ w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Warszawie
wnioski o uzyskanie dotacji o ³¹cznej kwocie ponad 600 tys. z³ na kilka inwestycji.
Dopiero potem zwróci³ siê do Rady Gminy
o zmiany w bud¿ecie, które gwarantuj¹ wk³ad
w³asny gminy do tych inwestycji. Czêæ
radnych by³a oburzona bo postawiono ich
przed faktem dokonanym.
Nie wszyscy radni ze zmian tych byli
zadowoleni, bo z³o¿ono wniosek na budowê ul. Parkowej w Sannikach, która nie by³a
zapisana w tegorocznym bud¿ecie, kosztem rezygnacji z budowy ul. Wiejskiej. Na
dodatek o wprowadzenie tych zmian apelowali do radnych, podczas sesji Rady Gminy 27 kwietnia, zastêpca wójta Piotr Sko-

nieczny, sekretarz gminy Jaros³aw Zawadzki i skarbnik Marianna Poryszewska - bo
sam wójt by³ wtedy nieobecny.
Skarbnik wyjania³a, ¿e tak du¿ej kwoty
nie uda siê wygospodarowaæ w wydatkach
bie¿¹cych, st¹d koniecznoæ zmian w inwestycjach. Sekretarz uspokaja³ emocje mówi¹c, ¿e mo¿na wiele rodków dla gminy
pozyskaæ, ale radni nie mog¹ mog¹ patrzeæ
na te propozycje jako radni z jednej wsi.
Zastêpca wójta apelowa³ do radnych o zapoznanie siê z warunkami udzielania dotacji, które maj¹ objêtoæ 29 stron. - Bud¿et to
wy³¹czna kompetencja radnych, wójt tego
nie mo¿e narzuciæ - mówi³ sekretarz, dodaj¹c, ¿e aby wszystko, co jest w nim zapisane wykonaæ, pozyskaæ trzeba od 50 do 70%
rodków.
dok. na str. 31

Spó³dzielczego Ziemi £owickiej
Oko³o miesi¹ca potrwa modernizacja zabytkowego budynku na
Starym Rynku w £owiczu, w którym znajduje siê Bank Spó³dzielczy
Ziemi £owickiej. Jak mówi dyrektor
banku Marek Byzdra, dotychczasowa elewacja tylko na pierwszy rzut
oka wygl¹da³a dobrze. Tak naprawdê podczas remontu w 1998 roku
zosta³a tylko uzupe³niona i pomalowania. W wielu miejscach tynk
pêka³, odpada³ i w³adze banku zdawa³y sobie sprawê, i¿ renowacja
jest potrzebna jak najszybciej.

czêæ budynku pochodzi
N zajstarsza
roku 1630 i co jest ciekawostk¹, buMniejsze dziury z Bobrowej do Trzcianki dowana
by³a przy u¿yciu rudy darniowej.

D

ziury na zniszczonej czêci drogi
z Bobrowej do Trzcianki w gminie
£yszkowice zostan¹ w tym roku
za³atane przy wykorzystaniu destruktu,
czyli materia³u sfrezowanego z innych dróg
- zapewnia³ na ostatniej sesji Rady Gminy
w £yszkowicach radny powiatowy i jednoczenie pracownik gminy odpowiedzialny za
stan dróg Stanis³aw Felczyñski. Droga z Bobrowej do Trzcianki zosta³a - w oko³o po³o-

wie - wyremontowana z funduszu Powiatowego Zarz¹du Dróg w ubieg³ym roku. W czêci drogi, która prowadzi przez las, jednak
jej nie modernizowano, ze wzglêdu na niedobory finansowe. - Z ustaleñ w powiecie
wynika, ¿e za 100 tysiêcy z³otych bêdzie mo¿na tylko przeprowadziæ ³atanie odcinkami
destruktem. Na wiêcej powiat nie ma pieniêdzy - Felczyñski.
(mak)

Udaremnione w³amanie w wykonaniu m³okosów

P

olicjanci patroluj¹cy ulicê Sikorskiego
w £owiczu, w rodê, 25 kwietnia oko³o
godziny 19.30, zauwa¿yli jak piêciu
m³odzieñców usi³owa³o w³amaæ siê do budki z pieczywem na targowisku miejskim.
Na widok policyjnego patrolu z³odzieje rozbiegli siê w ró¿nych kierunkach. Zatrzymano jednego z nich - 15-letniego mieszkañca
£owicza. Policja zna ju¿ personalia pozo-

sta³ych, jak siê okaza³o te¿ nieletnich, w³amywaczy. Ze wstêpnych ustaleñ wynika,
¿e ch³opcy z nudów chcieli w³amaæ siê do
drewnianej budki. Wiedzieli, ¿e w rodku
nie ma niczego wartociowego. Wyrz¹dzili
niewielkie szkody. Zatrzymanego ch³opaka
przekazano rodzicom. O dalszym losie
wszystkich sprawców tego czynu zadecyduje s¹d rodzinny.
(mak)

Zatrzymali siê na wiadukcie

P

ot³uczone Audi A4 oraz BMW 328
w niewiele lepszym stanie, a obydwaj
m³odzi kierowcy w szpitalach - to efekt
szybkiej, nocnej jazdy drog¹ krajow¹ numer
14. Jazda z nadmiern¹ szybkoci¹ skoñczy³a siê na wiadukcie kolejowym w Krêpie w
gminie Domaniewice. Do wypadku dosz³o
1 maja, kilkanacie minut przed pó³noc¹. Jad¹cy Audi A4 35-letni Marcin K. z woje-

wództwa mazowieckiego, jad¹c od strony
£odzi uderzy³ w krawêd w¹skiego wiaduktu. Jad¹cy tu¿ za nim BMW jego kolega,
26-letni Cezary A. nie zd¹¿y³ zahamowaæ
i uderzy³ w ty³ Audi. W wyniku wypadku
kierowca Audi ma z³aman¹ miednicê, zwichniêty staw biodrowy i liczne pot³uczenia.
Kierowca BMW ma ranê szarpan¹ prawej
nogi w okolicach kolana.
(mak)

dok. ze str. 1

Posiedzi dodatkowo cztery lata

P

rzypomnijmy równie¿, ¿e ³owicki s¹d
orzek³ w grudniu 2003 roku ³¹czn¹ karê
2 lat pozbawienia wolnoci - bez zawieszenia - za trwaj¹ce od wielu lat psychiczne
i fizyczne znêcanie siê przez Stanis³awa S.
nad ¿on¹. Po odrzuceniu apelacji wyrok jest
prawomocny i Stanis³aw S. by³ dowo¿ony
na rozprawy z wiêzienia w eskorcie policji.
Karê wiêzienia odbywa od koñca wrzenia
ubieg³ego roku.
Jak ustalilimy, Stanis³aw S. po przeprowadzonym s¹downie podziale maj¹tku stra-

ci³ na rzecz ¿ony znaczn¹ czêæ atrakcyjnej
nieruchomoci przy ulicy Zduñskiej w £owiczu. Aktualnie mieci siê tam du¿y sklep
meblowy. Oprócz wy³udzenia nieruchomoci, w ³owickim s¹dzie toczy siê równie¿
sprawa o wy³udzenie ruchomoci wartych
oko³o 30 tys. z³, a bêd¹cych na tej¿e dzia³ce.
Kolejna, zapewne jedna z ostatnich rozpraw,
planowana jest na koniec maja. - Mamy nadziejê, ¿e za tê sprawê te¿ dostanie z pó³ roku
do odsiadki. Przecie¿ to by³a kradzie¿...
- mówi Maria M.
(mak)

Jest to powstaj¹ca na torfowiskach ska³a osadowa o niewielkiej zawartoci ¿elaza, z której niegdy wytapiano ten surowiec. Ska³y jeszcze przez jaki czas bêd¹ szczególnie dobrze widoczne na cianie od strony Zduñskiej. Czêæ budynku od strony
Starego Rynku jest ju¿ nowsza i powsta³a na bazie istniej¹cej tam pierwotnie bramy
wjazdowej.
Ze wzglêdu na zabytkowy charakter
obiektu, ka¿dy detal zosta³ dok³adnie skatalogowany, opisany i obfotografowany,
co gwarantuje, i¿ po remoncie odtworzony zostanie dok³adnie w tym samym miejscu. Tylko pod takim warunkiem mo¿na
by³o otrzymaæ pozwolenie na remont
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prace polegaj¹ na pionowej i poziomej
izolacji budynku, zwalczeniu grzyba

kronika
policyjna
n 26 kwietnia o godz. 2.15 na ul. Kolejowej w Domaniewicach nieznani sprawcy usi³owali ukraæ elementy aluminiowe z terenu
bazy Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Domaniewicach. Zostali jednak sp³oszeni przez
dozorcê.
n 26 kwietnia o godz. 4.50 na ul. Kaliskiej w £owiczu nieznany sprawca wy³ama³
zamek w drzwiach od strony kierowcy w
samochodzie Opel Kadet i ukrad³ z wnêtrza
radioodtwarzacz z CD nieustalonej marki o
wartoci oko³o 500 z³otych na szkodê Andrzeja W. z powiatu ³owickiego.
n 26 kwietnia o godz. 7.50 z terenu posesji przy ul. Che³moñskiego w £owiczu nieznani sprawcy ukradli 28 go³êbi o ³¹cznej
wartoci oko³o 3.500 z³otych na szkodê Józefa G. z £owicza.
n 26 kwietnia oko³o godz. 11 ze Skaratek pod Las w gminie Domaniewice policja
otrzyma³a zg³oszenie w³amania przez wy³amanie zabezpieczonego okna do niezamieszka³ego budynku. Z wnêtrza zginê³a butla gazowa z reduktorem. Zenon Z. z £odzi oszacowa³ straty na oko³o 150 z³otych.
n 26 kwietnia o godz. 23.15 na parkingu
przy ul. Starzyñskiego w £owiczu patrol policji zatrzyma 17-letniego Tomasza N., który wybi³ dwie boczne szyby w samochodzie
Fiat 126p nale¿¹cym do Aleksandra S. z
powiatu ³owickiego.
n 27 kwietnia o godz. 14.55 na targowisku przy ul. Starzyñskiego w £owiczu nieznani sprawcy ukradli Ryszardowi K. portfel
z dowodem osobistym, prawem jazdy i le-

Tynki z budynku zosta³y ca³kowicie usuniête. Nad wejciem widaæ fragmenty
rudy darniowej.
w murach oraz po³o¿eniu nowych tynków.
Odkopane ju¿ zosta³y fundamenty. Okaza³o siê i¿ s¹ one solidne, jednak powsta³y
z g³azów narzutowych. Uzupe³niono je betonem i dokonano izolacji pionowej uk³adaj¹c na fundamentach warstwy folii izolacyjnej i w³ókniny izolacyjnej. W ten sposób
fundamenty i ciany zabezpieczone zosta³y przed wilgoci¹ z ziemi. Izolacja pozioma
polega natomiast na wywierceniu w cianach otworów i wpuszczeniu do wewn¹trz
specjalnej p³ynnej substancji, która w cianach ulegnie krystalizacji.

ciany wymalowane te¿ ju¿ zosta³y rodkiem grzybobójczym. W nastêpnej kolejnoci po³o¿one zostanie kilka warstw tynku
leczniczego, który ma zdolnoci sorbcyjne
tego co grzyb wytwarza, aby na cianach
nie pojawi³y siê plamy. Na koniec na tynki
po³o¿ona zostanie farba.
- Tempo prac zale¿y od kilku czynników,
pogody, itd., jednak powinny siê zakoñczyæ
w ci¹gu miesi¹ca - mówi dyrektor Byzdra. Nied³ugo ustawione bêd¹ rusztowania, jednak ¿aden z etapów nie bêdzie uci¹¿liwy
dla klientów - deklaruje.
(wcz)

gitymacj¹ emeryta oraz kwot¹ oko³o 100 z³otych.
n 27 kwietnia o godz. 20.40 policja otrzyma³a zg³oszenie kradzie¿y szyby z samochodu
na osiedlu M. Konopnickiej w £owiczu. Nieznani sprawcy wyjêli gumow¹ uszczelkê przy
przedniej szybie, po czym ukradli szybê oraz
z wnêtrza samochodu panel od radioodtwarzacza na szkodê Ma³gorzaty K. z powiatu
³owickiego.
n 28 kwietnia oko³o godz. 14 z terenu
boiska sportowego w Be³chowie w gminie Nieborów nieznani sprawcy ukradli z pozostawionego przez 13-letniego Damiana K. na
³awce bez dozoru plecaka telefon komórkwoy
Sony Ericsson K-750i na szkodê Stanis³awy
N.
n 29 kwietnia o godz. 7.30 na ul. Katarzynów w £owiczu Kazimierz R. stwierdzi fakt
w³amania do go³êbnika, z którego zginê³o 30
go³êbi o ³¹cznej wartoci oko³o 1.500 z³.
n 29 kwietnia w Waliszewie Dworskim
w gminie Bielawy nieznani sprawcyukradli 12
kur i oko³o 50 kilogramów zbo¿a na szkodê
Jana D. z powiatu ³owickiego. Stratê oszacowano na oko³o 200 z³otych.
n 29 kwietnia oko³o godziny 13.30 na
osiedlu D¹browskiego w £owiczu nieznani
sprawcy wybili szybê o wartoci oko³o 400
z³otych w oknie sklepu miêsno-wêdliniarskiego na szkodê Henryka J. z powiatu ³owickiego.
n 29 kwietnia o godz. 11.15 policja otrzyma³a zg³oszenie zaboru mienia, do którego
mia³o dojæ w nocy na zabawie tanecznej
w B¹kowie Górnym w gminie Zduny. Nieznani sprawcy zabrali si³¹ Micha³owi K telefon
komórkowy marki Sagem MY-501x o wartoci oko³o 450 z³otych.
n 29 kwietnia oko³o godz. 20 na ul. Mostowej w £owiczu nieznani sprawcy wybili szybê od strony kierowcy w samochodzie marki
Fiat Brava i wgiêli drzwi na szkodê Damiana
W. z £owicza.

n 30 kwietnia oko³o godz. 8 w Stachlewie w gminie £yszkowice 16-letni £ukasz
M. wybi³ szybê w pomieszczeniu gospodarczym i uszkodzi³ ¿aluzje i lampkê nocn¹
o ³¹cznej wartoci oko³o 230 z³otych na
szkodê W³odzimierza Z.
n 30 kwietnia o godz. 9.45 w parku Saskim w £owiczu z plecaka pozostawionego
an ³awce nieznani sprawcy ukradli telefon
Sony-Ericcsson o wartoci oko³o 180 z³ na
szkodê Marii R. z powiatu rawskiego.
n 30 kwietnia policja otrzyma³a zg³oszenie kradzie¿y, do której mia³o dojæ trzy
dni wczeniej na targowisku miejskim. Nieznani sprawcy ukradli z kieszeni kurtki dowód osobisty, prawo jazdy z polis¹ ubezpieczeniow¹ na samochód Cinquecento na szkodê Jana Cz. z powiatu ³owickiego.
n 30 kwietnia o godz. 22.15 na drodze
krajowej nr 14 w okolicach Jamna nieznany
samochód potr¹ci³ 18-letniego Daniela G.,
który nagle wszed³ na jezdniê. Pieszy ze st³uczeniem brzucha oraz podejrzeniem uszkodzeñ wewnêtrznych trafi³ na obserwacjê do
szpitala w £owiczu.
n 1 maja o godz. 9.30 na ul. Warszawskiej w £owiczu policja zatrzyma³a 34-letniego Piotra A. z £owicza, który jecha³ rowerem mimo orzeczonego przez s¹d zakazu
prowadzenia pojazdów w ruchu l¹dowym.
n 1 maja oko³o godz. 22.40 na Starym
Rynku w £owiczu patrol policji zatrzyma³
27-letniego Grzegorza . i 22-letniego Piotra Z., którzy bêd¹c pod wp³ywem alkoholu
zdjêli z budynku flagi pañstwowe. Za przestêpstwo przeciwko znakom pañstwowym
grozi im grzywna i kara ograniczenia lub
pozbawienia wolnoci do 1 roku.
Wszystkie osoby, które mog³yby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komend¹ Powiatow¹
Policji w £owiczu.
Kronikê opracowa³ Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoñ
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Przygarnij psa
Dzieñ Czworonoga - to nazwa
imprezy, któr¹ w sobotê 5 maja
o 16 w muszli na B³oniach w £owiczu organizuje Urz¹d Miejski wraz
ze Stowarzyszeniem Mi³oników
Zwierz¹t. Mi³onicy czworonogów
mog¹ zabraæ na ni¹ swoich podopiecznych.

W

programie przewidziano konkursy:
na najwiêkszego i najmniejszego psa
(choæ mo¿e konkurs zostanie rozszerzony tak¿e na inne gatunki zwierz¹t),
na psa najbardziej podobnego do w³aciciela
oraz na najd³u¿szego jamnika. Ka¿dy uczestnik imprezy dostanie kupon konkursowy
bior¹cy udzia³ w losowaniu kosza szczêcia. Najwa¿niejszym punktem Dnia Czworonoga bêdzie jednak aukcja psów z ³owickiego schroniska. Ale bez obaw - jak wyja-

niaj¹ organizatorzy, za przygarniêcie psa
nic nie trzeba bêdzie p³aciæ, bo jednym
z celów imprezy jest pomoc dla schroniska.
Schronisko na Katarzynowie jest tak bardzo przepe³nione, ¿e w³adze miasta i stowarzyszenia chc¹ podj¹æ ka¿de mo¿liwe
dzia³anie, aby zmieniæ sytuacjê. - Chcemy
uwiadamiaæ problem bezdomnoci zwierz¹t i rozwi¹zywaæ go, aby ludzie nie pozbywali siê zwierz¹t i pamiêtali, ¿e opieka nad
nimi to nasz obowi¹zek - mówi wiceburmistrz Bogus³aw Boñczak. W tym te¿ celu
w ³owickich szko³ach prowadzone bêd¹ zajêcia edukacyjne, po³¹czone z wycieczkami
do schroniska.
Wszystkie osoby, które zechc¹ wesprzeæ
dzia³alnoæ stowarzyszenia, proszone s¹
o kontakt z jego prezes, Gra¿yn¹ Wo³ynik,
pod nr tel. 046/837-37-57.
(mwk)

Dzieñ UE na Nowym Rynku
Jak dzieci i m³odzie¿ w £owiczu
postrzegaj¹ kraje Unii Europejskiej,
przekonamy siê rodê 9 maja, podczas Dnia Unii Europejskiej.

B

êdzie to impreza, której celem jest propagowanie wród dzieci, m³odzie¿y
i mieszkañców miasta idei zjednoczonej Europy. Rozpocznie siê o godz. 13 na
rynku trójk¹tnym w £owiczu. W programie
tegorocznego, pierwszego takiego wiêta,

przewidziano prezentacje wybranych krajów Unii przez ³owickie szko³y podstawo- Po z³o¿eniu kwiatów przed pomnikiem Jana Paw³a II stra¿acy przemaszerowali przy dwiêkach orkiestry do
we i gimnazja. Szko³a Podstawowa nr 1 do remizy przy ul. w. Floriana.
prezentacji wybra³a Polskê, SP 2 - Hiszpaniê, SP 3 - Irlandiê, SP 4 - Gracjê, SP 7 Wielk¹ Brytaniê. Gimnazjum nr 1 przygotuje program na temat Szwecji, G 2 - Francji,
G 3 - Niemiec, G 4 - W³och. Po zaprezentowaniu wszystkich krajów, uczestnicy imprezy utworz¹ korowód i przejd¹ z Nowego Rynku Zduñsk¹ na Stary Rynek. (mwk)

Orkiestra stra¿acka
zagra³a pierwszy raz
o godzinie 11.00 odby³a siê msza wiêta
w intencji stra¿aków oraz ich rodzin. Potem, równie¿ przy dwiêkach orkiestry, stra¿acy ochotnicy przemaszerowali pod pomnik papie¿a Jana Paw³a II, gdzie z³o¿yli
wieñce i kwiaty. Tam równie¿ orkiestra krótko, po modlitwie, zaprezentowa³a swoje
umiejêtnoci. Oficjaln¹ czêæ spotkania zakoñczy³ przemarsz ulic¹ Podrzeczn¹ - oczywicie równie¿ przy dwiêkach orkiestry do siedziby Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
ajpierw orkiestra przemaszerowa³a przy ulicy wiêtego Floriana.
Na wolnym i uporz¹dkowanym placu za
wraz ze sztandarem i stra¿akami ulic¹
Zduñsk¹ do kocio³a ojców pijarów, gdzie gara¿ami druhowie wraz z rodzinami mogli
26 muzyków i 5 werblistek
z istniej¹cej od zaledwie kilku
miesiêcy ³owickiej
Miejsko-Stra¿ackiej Orkiestry
Dêtej, z kapelmistrzem Janem
Dutkiewiczem, uwietni³o
uroczyste obchody Dnia
Stra¿aka, które odby³y siê
w niedzielê 29 kwietnia.

N

Mammografia
w £yszkowicach
Kierowca malucha jad¹cego drog¹ z £owicza w stronê Kiernozi od strony
miasta, zbyt póno lub wcale nie w³¹czy³ kierunkowskazu przed rozpoczêciem manewru skrêcania w lewo i zosta³ uderzony przez Forda w ty³.
Zdarzenie, do którego dosz³o w pi¹tek, 27 kwietnia oko³o godziny 14
w okolicach wsi Marianka zosta³o zakwalifikowane jako kolizja, poniewa¿
kierowcy nie odnieli powa¿niejszych obra¿eñ. Znacznych napraw jednak
wymagaj¹ obydwa samochody.
(mak)

A

mbulans do badañ mammograficznych
oraz badañ profilaktycznych jaskry,
bêdzie czeka³ na chêtnych przez budynkiem Urzêdu Gminy w £yszkowicach
w najbli¿sz¹ niedzielê, 6 maja od 8.30 do
13.00 oraz od 14.00 do 19.00. Badania
s¹ bezp³atne, finansuje je NFZ. Rejestracja
przez telefon - 0800-101-201 w godz. 8.00
-16.00 oraz na miejscu w ambulansie. (mak)

Woda w kranach bêdzie lepsza
Zak³ad Us³ug Komunalnych
w £owiczu planuje uruchomienie
we wrzeniu tego roku studni g³êbinowej, która czerpaæ bêdzie
wodê z pok³adu dolnokredowego
(oko³o 500 m). Na modernizacjê
i rozruch tej studni Rada Miejska
przeznaczy³a 26 kwietnia 500 tys. z³.

N

ie bêdzie to odwiert nowej studni,
bo koszt takiej inwestycji by³by dwukrotnie wy¿szy, ale modernizacja i uruchomienie studni, która zosta³a odwiercona na
pocz¹tku lat 90. Studnia ma g³êbokoæ oko³o 500 metrów i nigdy nie by³a eksploatowana. Planowane prace polegaæ bêd¹ na odpiaszczeniu jej, wykonaniu orurownia i pod³¹czeniu pomp. Jeli wszystko przebiegnie
zgodnie z planem, studnia ma mieæ wydajnoæ 200 m3 na godzinê.
Dyrektor ZUK Bogdan Ko³odziejski
nie ukrywa, ¿e ma obawy zwi¹zane z t¹

inwestycj¹. Pierwsza to znalezienie wykonawcy, które mo¿e byæ trudne, bo tylko 3 firmy w Polsce wykonuj¹ prace przy
pompach na tak du¿ej g³êbokoci
i wszystkie maj¹ du¿o zleceñ. Druga obawa zwi¹zana jest z ryzykiem wyst¹pienia technicznych problemów, trudnych
do oceny w przypadku uruchamiania studni budowanej 15 lat temu. Jest jednak przekonany, ¿e inwestycja jest niezbêdna, bo
studnia jest potrzebna, zw³aszcza w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na wodê
zwiêksza siê i w £owiczu wystêpuje deficyt wody.
Zak³ad chce zabezpieczyæ odpowiedni¹
iloæ wody, nie zapominaj¹c o jej jakoci.
Obecnie woda czerpana jest z 10 studni czerpi¹cych wodê z pok³adów trzecio- i czwartorzêdowych. Wydajnoæ tych studni jest
ró¿na, ale mieci siê w przedziale 40-100
m3/godzinê. Woda z tych studni ma du¿o
zwi¹zków ¿elaza i manganu, zawartoæ tych

poluzowaæ krawaty, zjeæ kie³baskê i kaszankê z grilla i napiæ siê piwa z beczki. Pocz¹tek
nieoficjalnego spotkania równie¿ uwietni³a
stra¿acka orkiestra dêta.
Pierwszy wystêp miejsko-stra¿ackiej
orkiestry dêtej nale¿y uznaæ za udany. Mo¿e
i zdarzy³y siê fa³szywie zagrane nuty, a niektórych, mniej dowiadczonych, muzyków
z¿era³a podczas wystêpu trema. Pierwszy
publiczny wystêp nigdy nie jest ³atwy. Pomimo tego orkiestra spotka³a siê z bardzo
mi³ym przyjêciem i zosta³a nagrodzona gromkimi brawami.
(mak)

Be³chów

Spe³niony sen o sali
W

ielu osobom ni³a siê taka sala. Dzi
ten sen siê zici³. Wiele pokoleñ o takiej sali tylko marzy³o... - powiedzia³a podczas otwarcia nowej sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Be³chowie Wsi
w gminie Nieborów dyrektor Teresa Wojenka. Uroczyste otwarcie i oddanie do u¿ytku
sali odby³o siê w sobotê 28 kwietnia.
Sala ma wymiary 12 x 24 metry, wysokoæ 7,2 metra. Oprócz sali wybudowano
zaplecze z sanitariatami i magazynkami sportowymi. £¹cznie budowa sali w Be³chowie
kosztowa³a gminê Nieborów 873.142 z³,
w tym oko³o 24 tysi¹ce wydano na wyposa¿enie. Sala zosta³a wybudowana przez firmê Wies³awa £ona z Kiernozi w cyklu dwuletnim i by³a finansowana wy³¹cznie samorz¹dowymi pieniêdzmi - bez dotacji i pieniêdzy z zewn¹trz. - Na pocz¹tku budowy
mylelimy, ¿e uda siê oddaæ salê na pierwszego wrzenia ubieg³ego roku, ale niestety...
Materia³y dro¿a³y, wiêc sprawê przesuniêto.
Bezporednio przed Wielkanoc¹ dostalimy
pozwolenie na u¿ytkowanie sali - powiedzia³
wójt Andrzej Werle.

sk³adników jest mniejsza w pok³adach dolnej kredy.
Burmistrz Krzysztof Kaliñski zapowiada, ¿e modernizacja studni to pocz¹tek dzia³añ w kierunku poprawy jakoci wody wodoci¹gowej w £owiczu. W planach jest budowa jeszcze jednej studni dolnokredowej
i wprowadzenie nowej technologii uzdatniania wody, z wychwytywaniem zwi¹zków ¿elaza i manganu. Szacunkowy koszt
planowanych inwestycji wynieæ mo¿e 6-8
milionów z³otych. Miasto bêdzie stara³o siê
uzyskaæ dotacjê z Unii Europejskiej na tê
inwestycjê.
Zaplanowane na uruchomienie studni
500 tys. z³ pochodziæ ma z po¿yczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowisk i Gospodarki Wodnej w £odzi 450 tys. z³ oraz z dochodów miasta
w postaci podatków dochodowych od
Wstêgê na otwarciu przecina³ m.in. wójt
osób prawnych.
(mwk) gminy Nieborów Andrzej Werle.

Salê wybudowa³a w ci¹gu dwóch lat
firma £ON z Kiernozi.

P

odczas uroczystoci wójt przekaza³
piêtnacie strojów dla szkolnej dru¿yny pi³karskiej. - Rzutnik i komputer, z którego na tej uroczystoci ogl¹damy slajdy, jest
po¿yczony. W najbli¿szym czasie jednak szko³a otrzyma laptopa i nowy rzutnik - obieca³
wójt podczas uroczystoci. Jak to na takich
uroczystociach bywa, uroczycie przeciêta zosta³a bia³o-czerwona wstêga. ¯eby goci nie trzymaæ przed wejciem do sali, symboliczne przeciêcie wstêgi przeniesione zosta³o do wnêtrza. Na uroczystoæ zaproszony zosta³ równie¿ znany dziennikarz
sportowy Krzysztof Miklas. - Wychowa³em siê w Kompinie i bylimy dumni z tego,
¿e mielimy tam salê. Ta wasza jest du¿o
lepsza - powiedzia³ do dzieci, które przygotowywa³y siê do wystêpów z okazji otwarcia sali. Dzieciêce wystêpy oczywicie te¿
nawi¹zywa³y do sportu. W zabawny sposób przedstawieni zostali niektórzy polscy
sportowcy, miêdzy innymi Otylia Jêdrzejczak i Pawe³ Korzeniowski.
(mak)
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Pomodliæ siê i zagraæ w pi³kê
ka¿da szko³a wystawia³a
jedn¹ tylko dru¿ynê która
bra³a udzia³ kolejno w ka¿dej konkurencji.
Uczestnikom parafiady
wrêczono pami¹tkowe
dyplomy, zwyciêzcom
- puchary i nagrody. W
klasyfikacji ogólnej I miejsce zdoby³ £owicz, II Warszawa, III - Kraków
Wieczysta.
Uczestnicy parafiady
ym razem uczestnikami parafiady byli
uczniowie szkó³ podstawowych i gim- mieli czas tak zaplanowanazjów z Jeleniej Góry - Cieplic, Bolszewa, ny, ¿e praktycznie nie
Rzeszowa, dwóch szkó³ krakowskich, war- by³o kiedy zwiedzaæ mia- Natalia Radosz z £owicza (z prawej) zmierzy³a siê w
sta czy okolic. By³ tylko szachach z Zofi¹ Kwiatkowsk¹ z Warszawy.
szawskich Siekierek oraz z £owicza.
Rywalizowano w pi³ce no¿nej, pi³ce siat- czas na relaks na basenie i
kowej, koszykówce, tenisie sto³owym, sza- krótkie zakupy. Grupa z Warszawy plano- ny, ale postaraj¹ siê zagraæ lepiej za rok. - Ju¿
chach i warcabach. Ciekawostk¹ jest to, ¿e wa³a krótk¹ wycieczk¹ po £owiczu ju¿ po teraz zapraszamy na nastêpn¹ parafiadê.
Damian Pop³awski z klasy IV SP w podzakoñczeniu imprezy.
- Zg³osilimy siê na im- krakowskich Rakowicach bra³ udzia³ w paprezê sami. Wszyscy jeste- rafiadzie po raz pierwszy i po raz pierwszy
my z klasy II gimnazjum. odwiedzi³ te¿ £owicz. Najbardziej lubi graæ
Koszykówka posz³a nam w pi³kê no¿n¹, nie mia³ te¿ problemów
chyba najlepiej - mówi Ja- z szachami i warcabami.
Dominik Nowosiad³o z klasy IV SP
kub Tarka z Warszawy.
Przyznaje, ¿e rywalizacja w Rzeszowie od dopingowania swoich konie jest najwa¿niejsza, ale legów niemal straci³ g³os. - Parafiada jest
trzeba do szko³y przy- fajna, bo mo¿emy siê spotkaæ z osobami
wieæ jaki puchar. Ze z innych miast na meczu i przy modlitwie.
- Dobrze by³o, ale siê skoñczy³o - mówi³
szko³y tej przyjecha³o do
£owicza 10 gimnazjali- wsiadaj¹c do busa Damian Ruszel, uczeñ
stów i 17 uczniów szko³y klasy III SP w Rzeszowie. - Na parafiadê
podstawowej. Emil Pa- chcia³em przyjechaæ, bo nie mia³em w domu
welczyk z tej samej gru- co robiæ. Bylimy tylko na basenie, w sklepie,
Zwyciêstwo w parafiadzie nie jest najwa¿niejsze, py przyznaje, ¿e zespó³ a po wygranym meczu w siatkówkê - na
ale radoæ z pucharów by³a widoczna. Na zdjêciu w którym wyst¹pili nie pizzy. Warto by³o przyjechaæ.
(mwk,wcz)
ekipa z Rzeszowa.
jest jeszcze dobrze zgraOko³o 200 osób goci³o w ³owickich szko³ach pijarskich podczas
tegorocznej Parafiady Szkó³ i rodowisk Pijarskich, która trwa³a od
30 kwietnia do 3 maja. W przygotowanie imprezy zaanga¿owanych
by³o oko³o 50 osób - g³ównie rodziców i nauczycieli, ale te¿ uczniów.
Bo parafiada to nie tylko zmagania
sportowe, ale te¿ wspólne spotkania, rozmowy, modlitwa.

T

W³odzimierz Kujawa kilka razy zwyciê¿a³ wêdkarskie zawody. W rodê nie
mia³ jednak szczêcia.

Tylko jedna wymiarowa ryba
Józef Ko³aczyñski zosta³ zwyciêzc¹ towarzyskich zawodów
spiningowych, jakie ³owickie ko³o
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
rozegra³o 2 maja na Bzurze w okolicach Klewkowa.

I

nnych miejsc nie przyznano, gdy¿ Ko³aczyñski by³ jedynym sporód osiemnastu uczetników, który z³owi³ wymiarow¹
rybê. Inni uczestnicy rozstawieni wzd³u¿
brzegów Bzury chwytali co prawda ryby,
jednak zbyt ma³e. W³odzimierz Kujawa
z £owicza kilka minut po 9 mówi³, ¿e z³owi³
szczupaka o wymiarach 44 cm, jednak musia³ wypuciæ, gdy¿ przepisy dopuszczaj¹

szczupaki 50 centymetrowe. - Jest kiepsko,
ryba nie bierze - skomentowa³ zawody pan
W³odzimierz, który wêdkuje od dziecka
i ma na koncie kilka zwyciêstw w zawodach. W ubieg³ym roku wygra³ na przyk³ad
zawody Klubu Spiningowego w Skierniewicach, do którego nale¿y a¿ siedem osób
z £owicza. - Zdarza mi siê wêdkowanie sp³awikowe, jednak zdecydowanie wolê spining
- mówi Kujawa. - Jestem wielbicielem przyrody, lubiê siê przemieszczaæ, obserwowaæ.
To wszystko daje mi spining. Zwyk³e - jak to
mówi¹ - moczenie kija to nie dla mnie.
- O tak, on jest dobry w te klocki - powiedzia³ o zwyciêzcy zawodów nasz rozmówca.
(wcz)

Gmina £owicz

Najlepsi uczniowie Che³moñskiego

Absolutorium za oszczêdnoæ i racjonalnoæ
- Nie jest ³atwo podejmowaæ decyzje, bo istnieje obawa, ¿e dzia³anie mo¿e byæ uznane za sprzeczne
z prawem - mówi³ na sesji 25 kwietnia wójt gminy £owicz Andrzej Barylski, podczas omawiania sprawozdania z wykonania ubieg³orocznego bud¿etu.

J

est wiele niejednoznacznych przepisów,
które mog¹ byæ w ró¿ny sposób interpretowane. Barylski, zaznaczy³ te¿, ¿e
bud¿et ubieg³oroczny by³ racjonalny
i oszczêdny, choæ by³ to rok wyborów, wiêc
móg³ ulec pokusie i potraktowaæ bud¿et bardziej rozrzutnie.
W ostatecznym kszta³cie dochody gminy £owicz na rok 2006 zaplanowano
w wysokoci 14 milionów 287 tys. z³, wydatki - 15 milionów 444 tys. z³. Dochody
wykonano w 98, 46% , a wydatki - 86, 44%.
Niewykorzystane pieni¹dze pochodz¹
g³ównie z uniewa¿nienia przetargu na kanalizacjê w Ma³szycach. Z powodu protestów

oferentów, wójt Barylski zdecydowa³ siê na
nowo og³osiæ przetarg. Zrobiono to w tym
roku. Przetarg, który pierwotnie oceniano
na 1,5 mln z³, ostatecznie zosta³ rozstrzygniêty za milion.
Kiedy dosz³o do g³osowania za udzieleniem absolutorium dla wójta Barylskiego,
wszyscy radni Gminy £owicz, w swej opinii byli zgodni i g³osowali za udzieleniem go.
Przed g³osowaniem g³os zabra³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Miros³aw Kret,
który pochlebnie wyrazi³ siê o wykonaniu
ubieg³orocznego bud¿etu. - Chcia³bym pogratulowaæ wójtowi takiego bud¿etu - powiedzia³. - Choæ mo¿e jest on za bardzo
oszczêdny i mo¿na by³o wiêcej inwestycji przeprowadziæ, ale i tak jest naprawdê dobry.
Barylski doda³, ¿e za kadencji poprzedniej rady gminy, przed udzieleniem absolutorium by³o wiele pytañ. W tym roku nowa
rada nie mia³a ¿adnych zastrze¿eñ. Mo¿e
dlatego, ¿e 12 sporód wybranych 15 radnych, pe³ni to stanowisko po raz pierwszy.
(jr)

Na uroczystoci wrêczania
wiadectw ukoñczenia liceum,
zorganizowanej 27 kwietnia w I LO
w £owiczu, wrêczono jak co roku
medale dla tych uczniów, którzy
swoj¹ wiedz¹ wyró¿niali siê sporód swoich rówieników.
Budynek ma now¹, zielon¹ elewacjê.

Kocierzew

Prace w bibliotece skoñczone

W

kwietniu zakoñczy³y siê prace remontowe w siedzibie Biblioteki
Publicznej i Gminnego Centrum
Informacji w Kocierzewie. Kosztem 69.773
z³ wymieniono pokrycie dachu na papê termozgrzewaln¹, naprawiono i pomalowano
elewacjê budynku, przebudowano kominy,
wymieniono rynny i ogrodzenie dzia³ki wraz
z bram¹ wjazdow¹ i furtk¹, wykonano chodnik i utwardzono wjazd do budynku. Prace
wykonywa³a ³owicka firma Eko-Piec Mariana Gajdy.
(mwk)

skiemu. Natomiast za najlepsze wyniki
z przedmiotów artystycznych im. Józefa
Che³moñskiego otrzyma³a Ludwika Fr¹tczak.
Najlepszym przyrodnikiem wród tegorocznych maturzystów okaza³ siê Piotr Stabry³a,
a nagrodê dla najlepszego lingwisty wrêczono Ilonie Bryk. Nagrodê im. B³ogos³awionej
Boles³awy Lament, dla najlepszego teologa,
a najlepsze wyniki w nauce, medal od wrêczono Marii Mechackiej.
(jr)
Ko³a Wychowanków Che³moñskiego
Gloria diligentiae et labori, otrzyma³y Beata Chor¹¿ka i Katarzyna Dudziñska. Nagrodê im. prof. Heleny Jastrzêbskiej dla najlepszego polonisty otrzyma³a Anna £uczak.
Najlepsi historycy Krzysztof Szachog³uchowicz, Micha³ Blus i Daniel Plichta dostali nagrodê im. dr. Jana Wegnera. Z kolei nagrodê im. prof. Jana Zbudniewka dla
uczniów osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki
z przedmiotów matematyczno-fizycznych
otrzyma³a dwójka uczniów, £ukasz Groszkowski i Maciej Tomczak. Nagrodê dla najlepszego sportowca im. prof. Eugeniusza Maturzystom gratulacje sk³ada³ staroWachowskiego wrêczono Ewie Kêpce, £uka- sta Janusz Michalak (z prawej) i dyszowi £ebskiemu i Boles³awowi Mostow- rektor Henryk Zasêpa.
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Ratusz szuka oszczêdnoci
na p³ywalni i nie tylko
powstania MOSiR - mówi Kuczyñski. Uwa¿am, ¿e to usprawni dzia³anie obecnych,
porozrzucanych po miecie orodków sportowych. Kuczyñski dodaje, ¿e
z jego obserwacji na ró¿nych
spotkaniach dyrektorów takich
instytucji z ca³ej Polski wynika,
¿e w ca³ym kraju jest widoczna
rojekt po³¹czenia w jednej
tendencja do centralizacji. - Jest
instytucji wszystkich
to potrzebne, ¿eby widzieæ ca³oæ
obiektów sportowych w £owiw zarz¹dzaniu - dodaje.
czu zaproponowa³ burmistrz
Obecnie kortami na BratkowiKrzysztof Kaliñski na ostatniej
cach zarz¹dza Zespó³ Szkó³
sesji Rady Miejskiej w czwartek Waldemar
z Oddzia³ami Integracyjnymi.
26 kwietnia. - Na razie to tylko Szkup
Korzystaj¹ z nich bezp³atnie
propozycja, ale w tym miesi¹cu
uczniowie tej placówki, ale rówocenimy wszystkie za i przeciw nie¿ wynajmowane s¹ one na
mówi wiceburmistrz Bogus³aw
podstawie umowy, osobom spoBoñczak. - Jeli przewa¿¹ zalety,
za szko³y. Pieni¹dze z tego trato Radzie Miejskiej zostanie
fiaj¹ do organu prowadz¹cego
przedstawiony taki projekt.
szko³y jakim jest Urz¹d Miejski
MOSiR czyli Miejski Orow £owiczu. Dyrektor Siódemdek Sportu i Rekreacji, po³¹czy³ki Maria Wojtylak, spytana o to
by basen, korty tenisowe i obec- Zbigniew
jak zapatruje siê na w³¹czenie kortów do MOSiR, odpowiada, ¿e
ny OSiR w jedn¹ sportow¹ in- Kuczynski
nic na razie nie wie o takich plastytucjê, która zarz¹dza³aby
i kszta³towa³a ca³¹ sportow¹ i rekreacyjn¹ nach. - Trzeba pamiêtaæ, ¿e te korty nie maj¹
tematykê w £owiczu. Projekt ten bardzo np. zaplecza czy szatni - podkrela.
Jak zapatruje siê na pomys³ powstania
popiera dyrektor OSiR Zbigniew Kuczyñski. - Nie ukrywam, ¿e jestem inicjatorem MOSiR trzecia zainteresowana osoba, czy-

Miejski Orodek Sportu
i Rekreacji zamiast
oddzielnych
kortów, basenu
i OSiR?

P

Boñczak. - Jednak nie o to nam g³ównie chodzi. Bardziej nam zale¿y, by by³o jedno centrum decyzyjne, które odpowiada³oby za rozwój orodków sportowych w £owiczu.
Dzi ka¿dy, kto choæ trochê interesuje siê
amatorskim sportem wie, ¿e w niektórych
miejskich instytucjach z tej strefy dzieje siê
wiêcej, w innych mniej.
Na pewno na jednej osobie spoczywa³aby o wiele wiêksza odpowiedzialnoæ ni¿
jest to teraz, jednak jak zaznacza Boñczak
w wielu miastach tak w³anie siê dzieje. Na
dyrektora MOSiR og³oszony by³by konkurs. Waldemar Szkup mówi, ¿e nie wie czy
by stan¹³, poniewa¿ siê nad tym jeszcze nie
zastanawia³. Z kolei Zbigniew Kuczyñski
jest zdecydowany. - Nie ukrywam, ¿e jestem
inicjatorem MOSiR i mam wiele pomys³ów
co do realizacji tego projektu, dlatego na
pewno bêdê startowa³, jeli konkurs zostanie og³oszony - deklaruje.
Na razie nad projektem MOSiR zastanawiaæ siê bêdzie Spo³eczna Rada Sportu, która spotka siê 10 maja. Równie¿ poszczególObie hale OSiR (na zdjêciach: z lewej hala nr 1 przy ul. Jana Paw³a II, ne komisje Rady Miejskiej bêd¹ ocenia³y
z prawej nr 2 przy Topolowej) ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem ³owi- szanse realizacji tego pomys³u na swoich
spotkaniach w maju.
(jr)
czan. W starszej hali (z lewej) w tym roku planowany jest remont.
li dyrektor ³owickiego basenu Waldemar
Szkup? - Nie wiem czy to siê sprawdzi. Trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieæ odpowiada Szkup. - Na razie jestem na basenie i robiê to co lubiê. Chcia³bym tu zostaæ.
Wiceburmistrz Boñczak mówi, ¿e po³¹czenie wszystkich sportowych instytucji
w jedn¹ jednostkê, ma nie tylko zmniejszyæ
koszty ich utrzymania (p³ywalnia nie potrzebowa³aby odrêbnego szefa, zbêdny by³by te¿ kierownik drugiej hali OSiR).
- Owszem, zmniejszy to iloæ pieniêdzy
przeznaczanych na administracjê, ale ile to Korty tenisowe na Bratkowiach ad- Basen ma swojego kierownika, po powstaniu MOSiR podlega³by dyrektorowi.
bêdzie dok³adnie jeszcze nie wiemy - mówi ministruje obecnie szko³a.

Autokarem i na rowerach

D³ugi weekend pokaza³,
¿e okolice £owicza mog¹
byæ atrakcyjne dla turystów.

S

odlega mu zespó³ obs³ugi i oceny wniosków o dotacje, po¿yczki i umorzenia. Zespó³ ten przyjmuje wszystkie
wnioski, opracowuje i przygotowuje je na
posiedzenia zarz¹du funduszu. Na czele
zarz¹du stoi prezes, którym od 14 marca

Jednym z punktów kilkudniowej wycieczki dla turystów z Milcza by³ £owicz.

czankê w tradycyjnym stroju - mówi³ pan
Henryk. Dostrzegli jeden drobny mankament
- d³ugo poszukiwali miejskiego szaletu, który
w ich ocenie jest s³abo oznakowany.
1 maja na parkingu na Starym rynku sta³o
kilka autokarów oraz grupa rowerzystów.
Wyprawê rowerow¹ Po ziemi £owickiej
zorganizowali w dniach 28 kwietnia - 2 maja

By³y starosta ³owicki Cezary
Dzier¿ek od 18 kwietnia pracuje
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi jako wiceprezes.

P

³yszelimy o malowniczym folklorze
³owickim, dzi mo¿emy go zobaczyæ
- mówili turyci z Milcza, którzy 1 maja
rozpoczêli majow¹ wyciekê od £owicza. Miliczanie zwiedzali tego dnia muzeum w £owiczu wraz ze skansenem w Maurzycach oraz
posiad³oci radziwi³³owskie w Nieborowie
i Arkadii. Panom spodoba³ siê nie tylko sam
£owicz, ale przede wszystkim £owiczanki. Mi³o by³oby, gdybymy mogli zobaczyæ £owi-

Mi³onicy wypraw rowerowych z Be³chatowa i Piotrkowa d³ugi weekend
spêdzili zwiedzaj¹c Ziemiê £owick¹.

Dzier¿ek wiceprezesem funduszu

cz³onkowie Za³ogi Rowerowej Zgrzyt
z Be³chatowa oraz piotrkowskiej grupy rowerowej. Najm³odszy uczestnik wyprawy
Kamil Galia ma dopiero 6 lat, najstarszy jest
ponad pó³ wieku starszy od niego - Henryk
Stojak ma 59 lat. 28 mi³oników rowerów
rozpoczê³o objazd Ksiêstwa od Puszczy
Bolimowskiej i Nieborowa, dalej przez Arkadiê do £owicza. Nocowali U Kowala
w Nieborowie, gdzie urz¹dzono nawet be³chatowsko-nieborowskie tañce. - Zjedzilimy na rowerach wiele rejonów kraju.
U was spotkalimy siê z du¿¹ ¿yczliwoci¹
i otwartoci¹ dla turystów, w przeciwieñstwie
choæby do zachodniopomorskiego - powiedzia³ Nowemu £owiczaninowi przewodnik

rowerowy grupy Zgrzyt Maciek Kuszneruk. - To w³anie sprawi³o, ¿e postanowilimy wróciæ jeszcze w te strony.
Grupa zachwyca³a siê tak¿e wycinankami sprzedawanymi w bazylice katedralnej.
Zwiedzili muzeum w £owiczu, nastêpnie
wybrali siê do skansenu w Maurzycach
i dalej w stronê Zgierza, gdzie mieli wyznaczony kolejny nocleg.
Mieli jednak uwagi. - Jestemy zawiedzeni, ¿e punkt informacji turystycznej jest zamkniêty. U nas w Be³chatowie informacja
jest czynna ka¿dego dnia do godziny 21.00,
zw³aszcza w wiêta, kiedy mo¿na spodziewaæ siê najazdu turystów - zauwa¿y³ Maciek Kusznerek.
(eb)

jest Andrzej Budzyñski. Prezes ma 4 zastêpców, oprócz Dzier¿ka s¹ nimi Anna
Adamska, W³odzimierz Janik i Jerzy Szmit.
Cezary Dzier¿ek mówi, ¿e procedura zatrudnienia go w WFO zaczê³a siê od przed³o¿enia Radzie Nadzorczej jego kandydatury. Rada zaprosi³a go na rozmowê kwalifikacyjn¹, która zakoñczy³a siê g³osowaniem. Opinia Rady przedstawiona zosta³a zarz¹dowi województwa, który j¹ zatwierdzi³.
(mwk)
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Gmina Zduny pomaga³a sadziæ drzewa
1.442 z³ote wyda³a w kwietniu
gmina Zduny na zakup 454 drzew,
które nastêpnie rozdano wród
mieszkañców gminy, wyra¿aj¹cych
zainteresowanie zadrzewianiem
swoich posesji.

A

kcja jest prowadzona od kilku lat, do
jej sfinansowania wykorzystuje siê
rodki gminnego funduszu ochrony
rodowiska. W tym roku z pomocy gminy

skorzysta³o 29 mieszkañców, w du¿ej czêci byli nimi w³aciciele posesji, na których
w przesz³oci drzewa zosta³y wyciête,
a gmina udzielaj¹c pozwolenia postawi³a warunek, ¿e za ka¿de wyciête drzewo w³aciciel bêdzie musia³ posadziæ nowe.
Mieszkañcy za ka¿de pozyskane drzewo p³acili po³owê jego wartoci, drug¹ pokryto z funduszu. Ceny by³y ró¿ne, tak samo
jak gatunki drzew, ale nie przekracza³y
7 z³otych.
(tb)

Absolutorium dla wójta gminy Bolimów

Jednog³onie udzielono absolu- której by³em w minionej kadencji przewodtorium wójtowi gminy Bolimów za nicz¹cym - powiedzia³.
wykonanie bud¿etu tej¿e gminy za
Dochody bud¿etu gminy Bolimów za
2006 rok.
2006 rok wykonane zosta³y w 98,4 procentach, wydatki w 93,97 procentach. Komisja
ak powiedzia³ obecny wójt Stanis³aw rewizyjna analizuj¹c sprawozdanie nie mia³a
Linart, ocena wykonania bud¿etu i oce- ¿adnych w¹tpliwoci i postawi³a wniosek
na wójta odnosi siê co prawda w wiêk- o udzielenie absolutorium. Równie¿ komisje
szym stopniu do jego poprzednika, jednak gospodarcza i owiaty chwali³y wysokie, niei tak cieszy siê z przychylnoci obecnej rady. mal stuprocentowe wykonanie zaplanowa- Cieszê siê, ¿e nie ma ¿adnych problemów, nych dochodów. Dyskusji nie by³o, absolubo kiedy s¹ problemy, winna jest tak¿e rada, torium udzielono jednog³onie.
(wcz)

J
Impreza otwarcia Klubu Seniora odby³a siê pod go³ym niebem. Wziê³o w niej udzia³ oko³o 100 osób. Pogoda te¿
dopisa³a.

Seniorzy potrafi¹ siê bawiæ
- Emeryci byli tak
zadowoleni, ¿e impreza
skoñczy³a siê oko³o
godz. 21 - mówi Anna
Bieguszewska,
przewodnicz¹ca nowo
powsta³ego Klubu
Seniora w £owiczu.

W

pi¹tek 27 kwietnia na zapleczu rodowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. 3 Maja odby³o siê oficjalne otwarcie Klubu. Bra³o w nim udzia³ oko³o 100
osób.
Impreza mia³a charakter wielopokoleniowego pikniku, bo bra³o w niej udzia³
oko³o 70 seniorów, 15 dzieci z wieku od
lat 5 do kilkunastu, rodzice tych dzieci
i gocie, m.in. z ratusza i starostwa. Przyby³ych goci powita³a Anna Bieguszew-

ska, przewodnicz¹ca klubu, która by³a te¿
jedn¹ z inicjatorek powstania takiego miejsca. Przyjê³a ona ¿yczenia od sekretarz
miasta Marii Wiêckowskiej i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Henryka Zasêpy. ¯yczyli oni osobom, które nie pracuj¹ ju¿ zawodowo, aby cieszy³y siê dobrym zdrowiem i czu³y siê potrzebne.
Do ¿yczeñ do³¹czy³ starosta Janusz Michalak i przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marcin Kosiorek.
Po czêci oficjalnej rozpocz¹³ siê wystêp Kariny Sêdkowskiej i jej uczniów
z Studia Piosenki, dzia³aj¹cego przy
£owickim Orodku Kultury. By³o barwnie, weso³o i g³ono. Przez kilka nastêpnych godzin trwa³ piknik, który rozpocz¹³
siê od lampki szampana. Na grillu piek³y
siê kie³baski i kaszanki, do których seniorzy przygotowali sa³atki, surówki. Na
sto³ach udekorowanych przez osoby ze
rodowiskowego Domu Samopomocy nie
zabrak³o ciast i ciastek upieczonych przez
seniorów w domach i w klubie.

Absolutorium
dla burmistrza
19 g³osami za, przy 1 wstrzymuj¹cym radnego Krzysztofa Zieliñskiego Rada Miejska w £owiczu na
sesji 26 kwietnia udzieli³a burmistrzowi Krzysztofowi Kaliñskiemu
absolutorium z wykonanie bud¿etu
w ubieg³ym roku.

W

istocie bud¿et ten przez 10 miesiêcy realizowa³ poprzedni burmistrz
Ryszard Budza³ek.
Przyjêty w grudniu 2005 roku bud¿et
planowany by³ w wysokoci 62 mln 627
tys. z³, po wszystkich wprowadzanych
w ci¹gu roku zmianach plan dochodów wynosi³ 52 mln 570 tys. z³ (z czego dochody
w³asne stanowi³y 59,7%, subwencje 19,5%, dotacje - 20,08%), wydatków 54 mln 872 tys. z³.
Na inwestycje miasto przeznaczy³o niespe³na 11 mln z³. Najwiêksze wydatki poniesiono na budowê i modernizacjê dróg oraz
Nowego Rynku - ³¹cznie 4,8 mln z³, budowê bloku komunalnego dla 48 rodzin na os.
Czajki - niespe³na 2,8 mln z³. Prace na musz-

li koncertowej w parku B³onie kosztowa³y
ponad 695 tys. z³, a wykonanie kanalizacji
sanitarnej na kilku odcinkach - 1,8 mln z³.
Nie wykonano planowanej za 20 tys.
z³ przebudowy czêci nawierzchni na targowicy, bo nie uda³o siê znaleæ wykonawcy prac. Nie zosta³ te¿ zrobiony
nowy chodnik przy bloku nr 1 na os. Starzyñskiego, na co zaplanowano 25 tys.
z³. Inwestycja ta zbyt póno wprowadzona by³a do bud¿etu i zabrak³o czasu
na jej realizacjê.
Miasto nie wykorzysta³o te¿ ponad
300 tys. z³ z kwoty zaplanowanej na
wykup gruntów, która wynosi³a 915 tys.
z³. Nie uda³o siê sfinalizowaæ transakcji
na zakup nieruchomoci pod strefê
ochronn¹ wysypiska mieci w Jastrzêbi,
wobec czego wszczêto procedurê wyw³aszczeniow¹. Wstrzymano te¿ wyp³atê odszkodowania za przejêcie gruntu
pod fragment ul. Nowej w £owiczu, poniewa¿ uczestnik postêpowania z³o¿y³
protest do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.
(mwk)

- Do Klubu Seniora zapisa³o siê ponad
30 osób, ale wci¹¿ zg³aszaj¹ siê nowe osoby - mówi Anna Bieguszewska. - Przez
pierwsze 2 tygodnie dzia³alnoci nie by³o
ani jednego dnia, w którym nikt by nie
przyszed³. Takie zainteresowanie mo¿e
tylko cieszyæ. Lokum nasze jest wprawdzie ma³e, ale nie wszyscy przychodz¹
w tym samym czasie.
W Klubie Seniora powstaj¹ ju¿ pierwsze sekcje, w których skupiaj¹ siê osoby
o wspólnych zainteresowaniach. W pi¹tki spotykaj¹ siê osoby, które chc¹ piewaæ, w czwartki - ci, co lubi¹ pichciæ.
Zawsze mo¿na znaleæ k¹t na grê w karty czy szachy. W najbli¿szych planach
klubu jest wycieczka autokarowa do Lichenia oraz zwiedzanie ³owickiej katedry
z przewodnikiem z PTTK.
Bli¿szych informacji o dzia³alnoci
Klubu udzielaj¹ cz³onkowie zarz¹du, którzy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
14-20 pe³ni¹ dy¿ury w siedzibie DS.
(mwk)

Baumit zaprasza

Z

okazji otwarcia fabryki materia³ów
budowlanych Baumit, mieszkañcy
£owicza zostali zaproszeni w pi¹tek
11 maja w godzinach od 17.00 do 21.00 na
piknik rodzinny - Dzieñ Otwarty Baumit.
Oficjalne i uroczyste otwarcie zak³adu dla
kontrahentów, partnerów handlowych i prasy odbêdzie siê dzieñ wczeniej. W pi¹tek,
11 maja na terenie zak³adu przy ul. Prymasowskiej w £owiczu bêdzie mo¿na skorzystaæ z wielu atrakcji, w tym rozgrywek
w gigantyczne pi³karzyki, przeja¿d¿ki
diabelskim m³ynem, dla najm³odszych
bêdzie lunapark, zabawy i konkursy.
Przewidziany jest poczêstunek z grilla
oraz koncert zespo³u bluesowego Obstawa prezydenta.
(mak)

Gmina Kiernozia

Woda zdro¿eje od lipca

C

ena wody z gminnego wodoci¹gu
w gminie Kiernozia wzronie od lipca
o stopieñ inflacji. Uchwa³ê w tej sprawie podjê³a Rada Gminy na sesji 25 kwietnia.
Nowa stawka za 1 m3 dla odbiorców indywidualnych wynosiæ bêdzie 1,39 z³+7%
VAT, dla pozosta³ych - 2,51+VAT. Dotychczasowe stawki wynosz¹ odpowiednio
1,37 i 2,46 z³.
(mwk)

Gmina Kocierzew

Radni podnieli wójtowi pensjê

Wynagrodzenie wójta gminy Kocie- przy 1 wstrzymuj¹cym. Propozycja podrzew od 1 kwietnia wynosiæ bêdzie wy¿szenia wójtowi wynagrodzenia pad³a
na komisji owiaty, pozosta³e komisje po7.148,50 z³ brutto.
par³y ten wniosek.
a kwotê tê sk³ada siê wynagrodzenie
Wójt gminy Kocierzew zarabia³ dotychzasadnicze - 4.200 z³, 8-procentowy czas 6.273 z³ brutto, poszczególne sk³adniki
dodatek sta¿owy - 336 z³, dodatek wynagrodzenia wynosi³y: 3.900 z³ - wynafunkcyjny - 1.250 z³ oraz 25-procentowy grodzenie zasadnicze, 273 z³ - dodatek stadodatek specjalny - 1.362,50 z³.
¿owy (w 2006 roku wynosi³ 7%), dodatek
Uchwa³ê o podwy¿ce dla wójta przeg³o- funkcyjny - 1.100 z³, dodatek specjalny sowano na sesji 26 kwietnia, 14 g³osami za 1.100.
(mwk)
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Z Mostowej w Podrzeczn¹
tylko tymczasowo

W

poprzednim numerze N£
pisalimy o zamiarze otwarcia
zamkniêtego od kilkunastu lat
przejazdu z ul. Mostowej (przed
ratuszem i katedr¹) do ulicy
Podrzecznej. W tekcie jednak nie
zaznaczylimy istotnego szczegó³u zmiana ta bêdzie wprowadzona
tymczasowo. Wydzia³ Spraw
Komunalnych jest w trakcie
przygotowania dokumentacji. Wed³ug
pierwszych za³o¿eñ ruch ma zostaæ
umo¿liwiony na okres od maja do
wrzenia, z mo¿liwoci¹ dalszego
przed³u¿enia i utrzymania go w roku
przysz³ym. Ale tylko do momentu
uruchomienia ruchu na planowanej do
realizacji ulicy przez Park B³onia, która
umo¿liwi przejazd z ul. Mostowej,
wzd³u¿ pó³nocnych granic posesji
przy ul. Podrzecznej do ul. Browarnej
i Floriana, z których bêdzie mo¿na
wjechaæ w ul. Podrzeczn¹ oraz dalej
ulic¹ przez B³onia do ul Dominikañskiej
z wylotem w Przyrynek.
Na najbli¿sze miesi¹ce rozwa¿ane jest
natomiast wprowadzenie progów
zwalniaj¹cych na odcinku, który ma
zostaæ otwarty. Mia³yby one
wykluczyæ powstawanie drgañ
negatywnie oddzia³ywuj¹cych na
zabytki. Ratusz ma zabezpieczone na
ich zakup 10 tys. z³.
(tb)

Rozrzutnie czy oszczêdnie
Kontrola miejskiej Komisji Rewizyjnej, przeprowadzona w marcu
w Wydziale Analiz i Promocji Urzêdu Miejskiego w £owiczu, wykaza³a wiele niejasnoci w sprawach finansowych. Radny Ryszard Szmajdziñski uwa¿a, ¿e dosz³o tam w poprzednim roku do uchybieñ, które
powinna wyjaniæ prokuratura.
Burmistrz na razie nie zdecydowa³
siê na zawiadamianie prokuratury,
ale zleci³ wykonanie ponownej kontroli wewnêtrznej audytorowi Urzêdu Miejskiego.

za - 17 maja. - Brak bystroci, spostrzegawczoci i wnikliwoci - mówi³ radny.
Kolejne uwagi wywo³a³y takie fakty, jak
np. faktura ze sklepu Tesco w Skierniewicach, pod któr¹ podpisa³a siê Sylwia Cybulska-Krzelak, a towar odbiera³a Anna Janus.
Warto jednak dodaæ, ¿e do faktury tej do³¹-

wie, opiewaj¹c¹ na 2.700 z³. Opisano j¹:
zwiedzanie i prezentacja tradycji i kultury
ludowej. Zdaniem Komisji Rewizyjnej opis
nic nie mówi³, bo nie by³o informacji o liczbie uczestników, a muzeum ludowe zajmuje
siê prezentacj¹ tradycji i kultury, wiêc
wszystko mieci³oby siê z s³owie zwiedza-

N

a ostatnim posiedzeniu tej komisji
16 kwietnia przedstawiono wyniki
kontroli, która obejmowa³a gospodarkê finansow¹ w 2006 roku. Szereg w¹tpliwoci
na bie¿¹co wyjania³a Anna Janus, naczelnik tego wydzia³u do 24 sierpnia 2006 roku.
Kontroluj¹cy promocjê radni - Ryszard
Szmajdziñski i Micha³ Anyszewski - zwrócili uwagê na lakoniczne i niekompletne opisy faktur. Brakowa³o na nich takich informacji jak: miejsce imprezy, iloæ uczestników,
listy osób nagrodzonych, informacji o wspó³organizatorach, okrelania, kto ze wspó³orZUK
ganizatorów w jakiej czêci pokrywa koszty imprezy.
- Na przyk³ad jest faktura opisana: s³odycze na Juwenalia. Ale nie wiemy, jakie Juwenalia i przez kogo organizowane. W £odzi,
analizacjê sanitarn¹ w ulicy Jana Skierniewicach czy £owiczu?- mówi³ radny
Szmajdziñski. - Po co je kupiono? ZaplanoPaw³a II na odcinku od
wano 3.000 z³ na wystêp Anny D¹browskiej,
skrzy¿owania ulicy U³añskiej
ale czyj¹ decyzj¹ pulê na wydatki zwiêkszoi wjazdu do szpitala buduje na
zlecenie miasta Oddzia³ Wodoci¹gów
no?
i Kanalizacji ³owickiego Zak³adu Us³ug
Na to pytanie nikt radnemu nie odpowieKomunalnych. Prace rozpoczê³y siê
dzia³, podobnie na kolejne, dotycz¹ce p³at13 kwietnia i potrwaj¹ przez najbli¿sze nych audycji w Radiu Victoria. Na pocz¹tku
oko³o 2-3 miesi¹ce.
ubieg³ego roku ratusz zamówi³ 13 takich au- Nie bêd¹ to ³atwe roboty ze wzglêdu
dycji, ale w promocji nie ma informacji
na g³êbokoæ wykopów oraz wodê,
która zalega na tej g³êbokoci - mówi o tym, jak je wykorzystano. - Kto powikierownik wodoci¹gowców Zbigniew nien je rozliczyæ, bo p³atnoæ by³a z góry mówi³ Szmajdziñski. - Istnieje tylko notatka
Bochenek. Kanalizacja jest uk³adana
na g³êbokoci ponad 3 metrów. Zanim
mówi¹ca o tym, ¿e to bardzo tania forma
wykonywane zostan¹ wykopy,
promocji. Nie wiemy jednak, do czego jest
robotnicy osuszaj¹ grunt za pomoc¹
ona potrzebna, bo nikt jej nie podpisa³.

A

Prace kanalizacyjne
przy szpitalu

K

ig³ofiltrów i co najmniej 24-godzinnego
pompowania wody z okolic wykopów.
Kanalizacja zostanie u³o¿ona na
d³ugoci oko³o 2 kilometrów, z czego
oko³o 430 metrów bêd¹ stanowiæ
przy³¹cza kanalizacyjne do posesji. Na
trasie kana³u ZUK za³o¿y 46 du¿ych
studni oraz 59 studzienek na terenie
posesji. Teoretyczny termin
zakoñczenia robót ustalono na koniec
wrzenia, ale ZUK zamierza wykonaæ
te roboty w ci¹gu maksymalnie trzech
miesiêcy.
(mak)

Fa³szerstwo
czy niedbalstwo
Radny mia³ zastrze¿enia co do dat wystawiania faktur, które niejednokrotnie by³y
póniejsze ni¿ data imprezy, na jak¹ kupowano ró¿ne artyku³y. - Nie podejrzewam, ¿e
to fa³szerstwo, ale tak wygl¹daj¹ suche fakty
- mówi³, podaj¹c przyk³ady: data na fakturze 26 kwietnia, ale impreza odby³a siê
24 kwietnia, data zakupów 20 maja, impre-

widniej¹ce na fakturach wyjania³a tym, ¿e
czêsto dla wygody rachunki odbierane by³y
po imprezie. Mówi³a te¿ o specyfice pracy
w promocji i trudnej do przewidzenia frekwencji podczas imprez. Zdarza³o siê np.
podczas Dnia Inwalidy, ¿e ju¿ po rozpoczêciu imprezy dokupowano ¿ywnoci, aby
wystarczy³a dla wszystkich.
Z rozliczeniem noclegów goci zagranicznych by³ problem, poniewa¿ na licie goci
nie by³o danych kierowcy. Nie maj¹c jego
personaliów i numeru paszportu, nie mo¿na by³o sporz¹dziæ listy. Tak¹ listê miasto
do³¹czy³o do wniosku na dotacjê, jak¹ przyznano z UE, reszta zapisów musia³a byæ
zgodna z danymi zawartymi w tym wniosku, aby dotacji nie straciæ.
Wyjaniaj¹c koszty imprezy w Sromowie, by³a naczelnik mówi³a, ¿e podczas imprezy by³o ognisko z kaszank¹, kie³bas¹
i wystêp kapeli. Umowy z kapel¹ nie by³o,
bo byli to muzycy nieprofesjonalni. Sprawê
odbioru ksi¹¿ek w imieniu Jacka Rutkowskiego t³umaczy³a tym, ¿e by³ to opis z ty³u
rachunku, a nie podpis pod faktur¹.
nna Janus zaskoczona by³a spraw¹ nagród na rajd PTTK. Mówi³a, ¿e w tym
czasie przybywa³a na urlopie nad morzem,
wiêc nie pamiêta szczegó³ów. Pamiêta³a jednak, ¿e pod nazw¹ plecaki kry³y siê
w istocie tzw. dwupaki, w których by³y
markowe plecaki i piwory lub torby. Zaskoczona by³a tym, ¿e Eligiusz Pietrucha
nazwa³ te nagrody drobnymi upominkami.
O organizatorach imprez miejskich
i o sobie mówi³a: - Bylimy skromni i robilimy wszystko super - oszczêdnie. Korzystalimy zawsze z najtañszej oferty i staralimy
siê jeszcze co utargowaæ. Moglimy organizacjê imprez przerzuciæ na firmy i nikt by
nie mia³ do nas ¿adnych pretensji, choæ to
kosztowa³oby znacznie dro¿ej.
Wnioski z kontroli dotycz¹ dok³adnego
rozliczania kosztów imprez i to zarówno na
etapie przygotowañ, jak i po ich zakoñczeniu. Wyszczególniane maj¹ odt¹d byæ: koszty wy¿ywienia, upominków, transportu,
noclegów itp. Ponadto wskazane ród³a finansowania, wskazanie osoby sporz¹dzaj¹cej kalkulacjê, zatwierdzaj¹cej kosztorysy
i rozliczaj¹cej.
Obecny na posiedzeniu burmistrz
Krzysztof Kaliñski potwierdzi³, ¿e imprezy by³y robione oszczêdnie i cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem, np. w Sromowie by³o
oko³o 150 osób. - Uczuli³em ju¿ pracowników, aby na przysz³oæ lepiej to wszystko
opisywaæ, bo nie wszystko by³o dobrze opisane - przyzna³. Radni przyjêli protokó³
z kontroli 5 g³osami za, przy 1 wstrzymuj¹cym siê.
(mwk)

Anna Janus (na zdjêciu z prawej) na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyjania³a niecis³oci w dokumentacji.
czone jest stosowne owiadczenie. Inaczej
wygl¹da sprawa 3 faktur z ksiêgarni przy ul.
Zduñskiej w £owiczu, na których widnieje
podrobiony podpis Jacka Rutkowskiego,
choæ ksi¹¿ki odbiera³a Anna Janus. Z wyjanieñ wynika, ¿e Rutkowski upowa¿ni³
pani¹ naczelnik do podpisania siê jego nazwiskiem. - To jest podrobienie podpisu uzna³ jednak kontroluj¹cy te dokumenty radny.
Dziwnie w dokumentach wygl¹da te¿
rozliczenie noclegu zagranicznych delegacji
z zaprzyjanionych z £owiczem miast.
Z rachunku hotelowego wynika, ¿e zap³acono za 141 noclegów. Tymczasem do³¹czona jest do niego lista, na której widniej¹
46 nazwiska. Gocie nocowali w £owiczu
3 doby, co daje ³¹cznie 138 noclegów, a nie
141, a w³anie za tyle miasto zap³aci³o.
Kolejna faktura dotyczy³a rachunku za
imprezê w Muzeum Ludowym w Sromo-

nie. Tymczasem okaza³o siê, ¿e podczas tej
imprezy by³ poczêstunek i gra³a kapela.
Ostatnia z tej listy niejasnoæ dotyczy
nagród fundowanych przez miasto na rajd
PTTK. Z faktury wynika, ¿e za 3 plecaki
zap³acono 747 z³, a listy osób, które odebra³y nagrody znajduj¹ siê u organizatora. Choæ
sprawdzenie tej informacji wykracza³o poza
kompetencje radnych, zwrócili siê do Eligiusz Pietruchy z PTTK o te dane. Owiadczy³ on, ¿e listy nagrodzonych s¹ w wydziale promocji, a miasto nie fundowa³o tak
drogich plecaków, lecz drobne upominki.

Nie by³o w tym
z³ej woli
Anna Janus wyjania³a, ¿e lakonicznoæ
opisów faktur nie wynika³a z jej z³ej woli,
ale wieloletniej praktyki z pracy zarówno
w £owiczu, jak i w Skierniewicach. Daty
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Studium
zagospodarowania
do zmiany
Powinnimy mieæ wiêcej ziemi
przeznaczonej pod budowê, bo jest
to dla naszej gminy zarówno szansa,
jak i koniecznoæ - mówi³ na ostatniej
sesji Rady Gminy £owicz 25 kwietnia
wójt Andrzej Barylski.

T

rzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wszystko trzeba robiæ z rozs¹dkiem - apelowa³ do
radnych obecny na sesji g³ówny specjalista
w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Andrzej
Bargie³a - Poniewa¿, aby znalaz³ siê chêtny
do kupna danego gruntu przeznaczonego
do budowy, gmina musi przeprowadziæ wczeniej elektryfikacjê i kanalizacjê, a s¹ to przecie¿ du¿e koszty.

Po co zmieniaæ
Obecny kszta³t studium zagospodarowania przestrzennego gminy £owicz zosta³
przyjêty 20 czerwca 2001 r. Na jego podstawie zosta³ sporz¹dzony miejscowy plan
zagospodarowania gminy £owicz, który
obejmuje gminê w granicach administracyjnych. Jednak od tego czasu wp³ynê³o wiele
wniosków, które s¹ z nim sprzeczne. Chodzi g³ównie o to, ¿e w³aciciele wielu gruntów, jak np. terenów we wsi Jastrzêbia,
w rejonie ulicy £êczyckiej oraz przy drodze
do nowo wybudowanego zak³adu BAUMIT w £owiczu czy wsi Jamno przy drodze krajowej w rejonie bazy drogowej, ale
tak¿e wiele innych pojedynczych dzia³ek,
chc¹ umo¿liwienia przeznaczenia ich pod
zabudowê.
Na razie jednak radni uchwalili na sesji, ¿e
s¹ za wprowadzeniem zmian w studium.

P

racami pod koniec kwietnia zajmowa³o siê 2 pracowników interwencyjnych i 3 zatrudnionych na roboty publiczne.
Ca³¹ pi¹tkê gmina zatrudni³a na
6 miesiêcy w porozumieniu z Powiatowym
Urzêdem Pracy w £owiczu, który pokrywa czêæ kosztów wynagrodzenia. Jak poinformowa³ nas wójt Jaros³aw Kwiatkow-

Pocz¹tek maja kojarzy siê
wszystkim harcerzom
z pierwszymi w sezonie
wyjazdami pod namiot.
Mimo problemów
z organizacj¹ samodzielne
zastêpy ze Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego
Zawisza stara³y siê
podtrzymaæ tê tradycjê.

Jakie one bêd¹ dok³adnie, zostanie okrelone
dopiero póniej. Uchwa³a radnych by³a konieczna, by uruchomiæ szereg procedur, które
umo¿liwi¹ wprowadzenie zmian w planie.
Poniewa¿ aby móc zmieniæ zagospodarowanie gruntów, najpierw trzeba dokonaæ
zmian w studium, potem w planie, a dopiero wtedy w³adze gminy mog¹ sprzedaæ dzia³kê pod budowê, która we wczeniejszej koncepcji mia³a inne zastosowanie. Oczywicie,
owickie ekipy ¯ubra i Tura wyo czym wspomnia³ na sesji Andrzej Bargiebra³y siê na Harce Majowe wraz
z Hufcem Rawskim nad Pilicê. Nie by³
³a, na gminie spoczywa obowi¹zek dostoto zwyk³y biwak majowy, gdy¿ w Rawie
sowania takich gruntów pod zabudowê.
Mazowieckiej formuje siê dru¿yna wodna,
wiêc wszystko odby³o siê w formie sp³ywu
Jak to zrobiæ
kajakowego. Ponad dwudziestoosobowa Maciek Szychowski i Patryk Walêdziak z samodzielnego zastêpu ¯ubr z £owiNajpierw trzeba zgodziæ siê na zmiany grupa harcerzy i wêdrowników zmieci³a siê cza podczas sp³ywu Pilic¹.
w studium uwarunkowañ i kierunków zazastêpy radzi³y sobie na rzece co najmniej
gospodarowania przestrzennego. Potem
równie dobrze jak oni. Co wiêcej  okaza³o
musz¹ byæ powiadomione o tym odpowiedsiê, ¿e w ogólnej punktacji ¯ubr zaj¹³ pierwnie instytucje. Jest ich ok. 20, m.in. Generalsze miejsce , a Tur trzecie, co jest wynina Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
kiem o tyle dobrym, ¿e w £owiczu nie poczy Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej.
wsta³a do tej pory dru¿yna Zawiszaków,
Musi by równie¿ to og³oszone w so³ecwiêc harcerze z obu samodzielnych zastêtwach i prasie, by zebraæ jak najwiêcej wniopów otrzymuj¹ znikom¹ pomoc z góry.
sków mieszkañców i innych zainteresowaMiejmy nadziejê, ¿e takowa siê w miarê
nych osób, by móc je uwzglêdniæ w stumo¿liwoci szybko uformuje, a ka¿dy nadium. Trwa to ok. 2 tygodni. Po tym nastêstêpny wyjazd, zw³aszcza obóz letni, okapuje opracowanie zmian i ponowne zaopi¿e siê co najmniej równie obfity w nowe
niowanie przez ok. 20 instytucji. Póniej
dowiadczenia.
z uwzglêdnionymi poprawkami wy³o¿one
***
jest do publicznego wgl¹du na 3 tygodnie.
Dwa samodzielne zastêpy harcerek ³oPotem Rada Gminy zatwierdza studium
wickich ze Stowarzyszenia Harcerstwa
i staje siê on wewnêtrznym dokumentem,
Katolickiego Zawisza, te¿ bra³y udzia³
który nie podlega publicznej ocenie. Wszystw wyjedzie majowym, który odby³ siê
kie wy¿ej wymienione kroki trwaj¹ miniw dniach: 27 kwietnia - 1 maja w Borach
mum 2 lata. St¹d chêæ zmiany w studium to
dopiero pocz¹tek ca³ej drogi, bo potem trze- Powalone przez bobry drzewa stanowi³y najwiêksz¹ przeszkodê na trasie Tucholskich, niedaleko Chojnic. Mia³ on tak¿e charakter sp³ywu kajakowego, wodami
ba bêdzie zmieniaæ plan.
(jr) sp³ywu harcerek Brd¹. Tu mia³a miejsce wywrotka.
urokliwej rzeki Brdy. Bra³o w nim udzia³
wraz ze swoimi baga¿ami na szeæ kajaków
7 samodzielnych zastêpów: Panda (z Choji trzy czteroosobowe canoe. Jak zawsze na
nic), Renifer (z Chojnic), Jastrz¹b (z Chojnic),
tego typu wyjazdach nie mog³o zabrakn¹æ
Foka (z £owicza), Szop Pracz (z £owicza),
Wielkiej Gry z ciekaw¹ fabu³¹. W tym roku
Jaszczurka (z Otwocka, ko³o Warszawy)
by³a ona osadzona w realiach epoki pierwski, sprz¹tanie objê³o ca³¹ gminê, szczególi Szynszyla (z Falenicy, ko³o Warszawy).
szych Piastów, a konkretnie ¿ycia Boles³anie rowy dróg gminnych i powiatowych, wa mia³ego.
Nie oby³o siê oczywicie bez wywrotki
a tak¿e lasy znajduj¹ce siê w bezporedkajakowej, bez której nasza wyprawa nie
Harce odbywa³y siê od pi¹tku 27 kwietnim ich s¹siedztwie, np. przy skansenie nia do niedzieli 29. Nie jest to d³ugo jak na
by³a by prawdziw¹ przygod¹, i chocia¿ tego
w Maurzycach. Po dok³adnym sprz¹ta- biwak majowy, ale w zupe³noci wystardnia by³ymy ca³kiem przemoczone, to
niu gminy w roku ubieg³ym, w tym mie- czy³o by udoskonaliæ wiele technik takich Samodzielny zastêp Foka z £owicza. sp³yw uda³ siê wymienicie.
ci by³o znacznie mniej.
Dwie nowe harcerki z £owicza z³o¿y³y
jak topografia, pierwsza pomoc, czy gotoPo zakoñczonym sprz¹taniu zatrudnieni wanie. Musielimy siê bowiem wykazaæ
Mimo kilku mokrych przygód w nur- przyrzeczenia i chocia¿ ca³y biwak trwa³
pracownicy bêd¹ zajmowali siê m. in. bie¿¹- umiejêtnoci¹ nastawienia z³amanej rêki, cie Pilicy, harce okaza³y siê wyj¹tkowo uda- jedynie piêæ dni, to i tak by³o to takie przecym utrzymaniem czystoci w Zdunach przyrz¹dzenia napoju z pokrzywy oraz ne. By³y równie¿ okazj¹ do odnowienia ¿ycie, ¿e harcerki zaczn¹ ze zdwojonym zai drobnymi pracami remontowymi w szko- potrawy z ryby. Ponadto szkicowalimy dawnych znajomoci oraz zawarcia nowych. pa³em przygotowywaæ siê do obozu, który
³ach.
Co ciekawe, ku wielkiemu zdziwieniu odbêdzie siê w lipcu, w okolicach Spa³y.
romañski koció³ w. Idziego w Inow³odzu
(tb) z poziomu rzeki.
harcerzy z Rawy, ³owickie samodzielne
(gw, mw)

Sprz¹tali gminê Zduny
Kilkanacie kontenerów mieci zebrano na terenie gminy Zduny w ramach wiosennego sprz¹tania.

Harcowali na wodzie

£
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Uczennice Technikum
Technologii Odzie¿y
w £owiczu raz w tygodniu,
przez ca³y dzieñ
maj¹ zajêcia praktyczne
w szkolnej pracowni.

W

idaæ, ¿e szycie sprawia im du¿¹
przyjemnoæ, poniewa¿ z umiechem i du¿ym skupieniem siedz¹ przy maszynach, przyszywaj¹ guziki, tn¹ i uk³adaj¹ materia³y na manekinach. II i III klasa
technikum ma dwutygodniowe praktyki
w firmie Mode Star. Praca praktykantek
zosta³a wysoko oceniona przez prezesa
Piotra Przybylskiego. - Powiedzia³, ¿e
dziewczyny po ukoñczeniu szko³y maj¹

Szycie jest naprawdê fajne
przyjæ do jego firmy do pracy - chwali swoje uczennice nauczycielka Jadwiga Winiewska.
Szko³a dziêki pomocy firmy Kodan,
Mode Staru i nieistniej¹cego ju¿ od ok. 2 lat
Beetexu jest wyposa¿ona w potrzebne do
szycia materia³y. - Najwiêcej dostawalimy
z Beetexu - mówi Winiewska.
Oprócz zamków, guzików i nici, których
zapasy starcz¹ szkole jeszcze na ³adnych
parê lat, technikum dosta³o równie¿ du¿e
sto³y u³atwiaj¹ce pracê dziewczynom. (jr)

Uczennice technikum odzie¿owego korzystaj¹ z maszyn do szycia w swojej Dziewczyny przygotowa³y te¿ specjalne stroje, które przypina³y manekinom. Kreacje te zosta³y zaprezentowane na
szkolnej pracowni.
Targach Edukacyjnych w marcu.

Czy pielêgniarki maj¹ szansê cilejsza wspó³praca gminy z województwem
Gmina £owicz

wróciæ do Medyka
Z propozycj¹ ponownego
uruchomienia w £owiczu
szko³y dla pielêgniarek
wyszed³ na przedostatniej
sesji Rady Powiatu
£owickiego i Rady Gminy
w Domaniewicach radny
Sejmiku Wojewódzkiego
Tadeusz Gajda.

W

£owiczu mog³aby powstaæ filia Uniwersytetu Medycznego z £odzi, na
której nauka odbywa³by siê w trybie 3-letnich studiów licencjackich lub 5-letnich magisterskich - mówi³ na obu sesjach Gajda.
Jednak mimo ¿e wiêkszoæ zainteresowanych: ³owickie starostwo powiatowe,
wojewódzki Urz¹d Marsza³kowski, dyrektor Policealnej Szko³y Samorz¹du Województwa £ódzkiego w £owiczu, przy której mia³aby powstaæ filia Tadeusz ¯aczek popieraj¹ pomys³, to oprócz s³ów nie padaj¹ ¿adne konkrety. A naczelna pielêgniarek
w ³owickim szpitalu Barbara Koza odnosi
siê do pomys³u z rezerw¹.
- S¹dzê, ¿e dla tych m³odych osób, które
chc¹ podj¹æ studia, wystarcz¹ uczelnie
w Kutnie, Warszawie i w £odzi - mówi Koza
- Natomiast pielêgniarki, które musz¹ uzupe³niæ swoje wykszta³cenie, nie mog¹ tego
i tak robiæ wszystkie jednoczenie, bo bra-

kowa³oby personelu w szpitalu, wiêc dla nich
taka uczelnia w £owiczu te¿ nie by³aby potrzebna.
Przypomnijmy, ¿e w £owiczu dzia³a³o
do 1998 roku 5-letnie liceum medyczne. Zosta³o rozwi¹zane na mocy decyzji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej o likwidacji liceów medycznych w Polsce. - Na
mocy prawa unijnego pielêgniarki musz¹
posiadaæ wykszta³cenie przynajmniej na poziomie licencjatu albo na poziomie studiów
wy¿szych - mówi Barbara Koza. Jednak te
pielêgniarki, które zdoby³y wczeniej wykszta³cenie tylko na poziomie rednim nie
maj¹ teraz okrelonego terminu na uzupe³nienie swojego wykszta³cenia.
Do pomys³u Gajdy przychyla siê jednak
dyrektor II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
zwanego Medykiem oraz Policealnej
Szko³y Samorz¹du Województwa £ódzkiego w £owiczu Tadeusz ¯aczek. - Propozycja radnego Gajdy wydaje mi siê ciekawa mówi.
Równie¿ Starostwo Powiatowe w £owiczu, które dzier¿awi od w³adz Sejmiku Wojewódzkiego szkolny budynek przy ulicy
U³añskiej dla funkcjonuj¹cego w nim II Liceum Ogólnokszta³c¹cego, nie ma nic przeciwko powstaniu filii uniwersytetu. - Pomys³ popieramy, ale tak naprawdê nie mamy
nic w tej sprawie do powiedzenia - mówi
wicestarosta Eugeniusz Bobrowski - Jestemy tylko dzier¿awc¹, to marsza³ek woje-



wództwa jest organem, które mo¿e co w tej
materii zrobiæ.
Za powstaniem filii Uniwersytetu Medycznego dla pielêgniarek jest tak¿e Urz¹d
Marsza³kowski, czyli organ prowadz¹cy
obecn¹ policealn¹ szko³ê przy Medyku.
- Jeli samorz¹d powiatu i dyrekcja szko³y bêd¹ chcia³y tak¹ filiê utworzyæ, to na pewno Urz¹d Marsza³kowski w miarê mo¿liwoci bêdzie wspiera³ tak¹ inicjatywê - mówi
rzecznik prasowy urzêdu Marcin Nowicki.
Jednak marsza³ek Sejmiku Wojewódzkiego
W³odzimierz Fisiak nie jest w stanie okreliæ, jak dok³adnie mia³aby taka pomoc wygl¹daæ.
Wreszcie instytucja najwa¿niejsza: ³ódzki Uniwersytet Medyczny. Ma on dwa zamiejscowe orodki: w Sieradzu i Piotrkowie
Trybunalskim - i na razie nie ma planów co
do utworzenia kolejnych filii. - Nie mylelimy na ten temat, bo te¿ nikt z tak¹ propozycj¹ do nas siê nie zg³asza³ - mówi rzecznik
prasowy Uniwersytetu Medycznego
w £odzi Miros³aw Wdowczyk - Gdyby siê
jednak pojawi³ taki pomys³, to trzeba by by³o
m.in. oceniæ, na ile jest taki orodek potrzebny i na jakich zasadach mia³by on funkcjonowaæ.
Pielêgniarek byæ mo¿e ju¿ nied³ugo bêdzie w Polsce brakowaæ. Do tego jednak, by
siê uczy³y w £owiczu, droga jest chyba bardzo daleka.
(jr)

W

ójt gminy £owicz Andrzej Barylski zosta³ zg³oszony przez radnych
na cz³onka Sta³ej Konferencji
Wspó³pracy na ostatniej sesji 29 marca. Na
jego zastêpcê zaproponowano przewodnicz¹cego Rady Gminy Maciej Malangiewicza. Ostatecznie to jednak w³adze województwa ³ódzkiego zdecyduj¹, kto ma reprezentowaæ podmioty wchodz¹ce w sk³ad
konferencji.

Sta³a Konferencja Wspó³pracy w województwie ³ódzkim zostanie powo³ana na
mocy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Powstanie
konferencji ma za zadanie usprawniæ
i wzmocniæ wspó³pracê miêdzy województwem a gminami, powiatami, organizacjami
gospodarczymi i spo³ecznymi, a tak¿e Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.
(jr)
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Absolutorium jednog³onie
Rada Gminy Kiernozia
na sesji 25 kwietnia
jednog³onie g³osowa³a
za udzielaniem
absolutorium wójtowi
za wykonanie bud¿etu
w 2006 roku.

D

ochody gminy wynosi³y 6 mln 835
tys. z³ i wykonane by³y w 95,1%,
wydatki - 7 mln 518 tys z³ i stanowi³y 82% planowanych. Bie¿¹ce wydatki
wykonano w 92%, inwestycyjne planowane by³y w wysokoci 1 mln 813 tys z³,
z czego wykonano tylko 893 tys. z³ czyli
niewiele ponad 49% planowanych.
Inwestycje wykonane to budowa
3,28 km dróg gminnych z 547 tys. z³ we
wsiach Chrule, Lasocin, Tydówka i Jerzewo, a tak¿e przygotowania do kolejnych inwestycji drogowych. Nie wyko-

Roman Wodzyñski w konkursie wystêpowa³ w stroju ksiê¿ackim. Obok Iwona Wróbel z zespo³u Boczki Che³moñskie.

W gminie Bielawy z uwagami
Pomimo uwag radni
gminy Bielawy
jednomylnie udzielili
26 kwietnia wójtowi
Sylwestrowi Kubiñskiemu
absolutorium.

Mieszkaniec Rogóna
wice-Ch³opem Roku K

30-letni Roman Wodzyñski z Rogóna w gminie Domaniewice zaj¹³
II miejsce w ogólnopolskim konkursie na Ch³opa Roku, który odby³ siê
29 kwietnia w Rac³awicach w województwie ma³opolskim. W nagrodê pojedzie do Brukseli, ale otrzyma³ te¿ puchar, pi³ê spalinow¹ i cinieniow¹ myjkê.

K

onkurs ten to plenerowe widowisko
organizowane od 13 lat przez Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rolniczych pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Zwyciêzc¹ tegorocznej edycji zosta³ Grzegorz Sygiet z województwa
l¹skiego.

Wice-Ch³op Roman Wodzyñski jest rolnikiem praktykiem i teoretykiem. Wraz z
¿on¹ Agat¹ prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo, jest te¿ pracownikiem Izby Rolniczej Województwa £ódzkiego. Jako doradca rolno-rodowiskowy pomaga rolnikom
w wype³nianiu wniosków o dop³aty obszarowe, udziela informacji na temat mo¿liwoci pozyskiwania funduszy unijnych oraz
dostosowania siê gospodarstw rolnych do
wymogów stawianych przez Uniê Europejsk¹. Nale¿y do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rogónie, bierze udzia³ w imprezach takich jak do¿ynki, zawody stra¿ackie, targi czy wystawy rolnicze.
Do konkursu w Rac³awicach specjalnie nie przygotowywa³ siê, choæ trzeba

siê by³o wykazaæ wieloma umiejêtnociami. Uczestnicy prezentuj¹c siê w stroju
regionalnym mówi¹ o sobie i swoim regionie, si³uj¹ siê na rêkê, rzucaj¹ podkow¹
do celu, tañcz¹ i piewaj¹ ludowe przypiewki, doj¹ sztuczn¹ krowê i robi¹ miot³ê z ga³¹zek brzozy.
- W konkursie wystartowa³em pierwszy
raz. Dosta³em od Stanis³awa Wróbla z zespo³u Boczki Che³moñskie przypiewki,
których nauczy³em siê, a tañczyæ umiem mówi krótko o swoim sukcesie. Nie uda³o
mu siê do wystêpu w konkursie namówiæ
¿ony, wiêc podczas wystêpu towarzyszy³a mu Iwona Wróbel z Boczek Che³moñskich.
(mwk)

nano natomiast planowanych 14 km dróg,
na które gmina z³o¿y³a wniosek o dotacjê do
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Drogi te zrobione
bêd¹ w tym roku.
Wykonane inwestycje to: zakup sceny
z zadaszeniem dla Gminnego Orodka Kultury, na co pozyskano 158 tys. z³ dotacji
z Ministerstwa Kultury, termomodernizacja budynku Urzêdu Gminy - 127 tys. z³,
zakup dzia³ki w Kiernozi - 20 tys. z³, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zamiary - 8,4 tys. z³.
W ubieg³ym roku gmina sp³aci³a 569 tys.
z³ zobowi¹zañ, z czego 400 tys. z³ to kredyt
zaci¹gniêty na budowê dróg w 2005 roku,
169 tys. z³ - po¿yczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi na budowê stacji
uzdatniania wody w Woli Stêpowskiej. Zad³u¿enie gminy na koniec ubieg³ego roku
wynios³o 177 tys. z³ z tytu³u po¿yczek
zaci¹gniêtych w WFOiGW.
(mwk)

omisje gospodarcza i bud¿etowa,
w swoich opiniach o realizacji bud¿etu za rok 2006 stwierdzi³y m. in. koniecznoæ rozwi¹zania problemu umów
i op³at w Domu Nauczyciela - budynku nale¿¹cym do gminy. Chodzi przede wszystkim o w³aciwy poziom op³at mieszkañców za korzystanie z ciep³ej wody, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej.
Komisje, jak i w osobnym wyst¹pieniu
radny z Soboty W³adys³aw Pietrzak, poruszyli te¿ temat wysokiego poziomu zad³u¿enia mieszkañców wobec gminy, przede
wszystkim w op³atach za pobór wody
i wp³aty podatków.
W tym ostatnim przypadku jeden z d³u¿ników zalega 83 tys. z³. Radny Pietrzak apelowa³ do wójta by w tym roku rozwi¹zaæ
problem ci¹galnoci tych zaleg³oci.

Wójt Kubiñski odpowiedzia³, ¿e w tym
konkretnym przypadku spodziewa siê,
¿e nast¹pi uregulowanie zad³u¿enia, gdy¿
d³u¿nik zamierza sprzedaæ jedn¹ z posiadanych przez siebie nieruchomoci.
W sprawie wody za, odpowiadaj¹c na
inne jeszcze pytanie, stwierdzi³, ¿e rozpoczyna obecnie dzia³aæ komisja gminna z³o¿ona z konserwatorów sieci wodoci¹gowej
i pracownika gminy, która zajmie siê na terenie gminy sprawdzaniem posesji w poszczególnych so³ectwach pod wzglêdem prawid³owego poboru wody z gminnego wodoci¹gu.
(tb)

Festyn SLD w Parku Saskim
wiêto Pracy oraz trzecia rocznica wejcia Polski do Unii Europejskiej
przywieca³y tegorocznemu piknikowi z SLD, któy odby³ siê 1 maja
w Parku Saskim w £owiczu.

L

udow¹ muzyk¹ w wykonaniu zespo³u Jarzêbina z Zielkowic, kie³
baskami i kaszankami z grilla oraz
ksi¹¿kowymi nagrodami przyci¹ga³ publicznoæ Sojusz Lewicy Demokratycznej
na swój coroczny festyn.
wiêtowanie rozpoczêto oficjalnie o godzinie 10 w siedzibie SLD przy ul. Mostowej, nastêpnie wi¹zanki kwiatów z³o¿one

zosta³y pod pomnikami Jana Paw³a II oraz
Synów Ziemi £owickiej na Starym Rynku.
Mniej oficjalne obchody oko³o godziny 11
przyci¹gnê³y do Parku Saskiego kilkadziesi¹t osób. Powodzeniem cieszy³y siê kie³baski z grilla, do którego ustawi³a siê kilkumetrowa kolejka. Festyn zakoñczono konkursem dla dzieci i doros³ych, w którym wygraæ mo¿na by³o ksi¹¿ki. Dzieci mia³y
za zadanie pokolorowaæ Syriusza maskotkê Unii Europejskiej, doroli odpowiadali
na pytania dotycz¹ce spraw zwi¹zanych
z SLD, a nie by³y one trudne - bo któ¿
w £owiczu nie wie, jak nazywa siê obecny
szef SLD?
(eb)

Kaszankê i kie³basê z grilla rozdwano na pikniku SLD za darmo.

Krótko cieszyli siê dopiero co zbudowan¹ ambon¹ myliwsk¹ w lesie
w okolicach Uchania Górnego w gminie £owicz cz³onkowie g³owieñskiego
Ko³a £owieckego Sokó³. W sobotê
28 kwietnia o godz. 9.45 znaleli j¹
przewrócon¹. Drewniane s³upy none
zosta³y przeciête przez nieznanych
sprawców. Wartoæ szkody oszacowano na oko³o 1 tysi¹c z³otych. Doniesienie trafi³o na policjê.
(mak)
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Z ró¿¹ w d³oni, na ca³e ¿ycie
luby wieczyste w ³owickim klasztorze sióstr bernardynek

P

ostanowi³a wybraæ drogê najbardziej radykaln¹ na ziemi naladowanie Pana i bycie jego oblubienic¹. To nie jest ³atwy wybór
i bez pomocy Ducha wiêtego nie
jest mo¿liwy - mówi³ podczas mszy
wiêtej, na której siostra Wiktoria
z ³owickiego zakonu sióstr bernardynek sk³ada³a luby wieczyste, Komisarz Apostolski Federacji Sióstr
Bernardynek, ojciec Andrzej Pabin.
Siostra Wiktoria - dawniej Monika Figat, ¿yje za murami ³owickiego
zakonu od 1999 roku. W ostatni¹
niedzielê, po trzykrotnym odnowieniu lubów czasowych wypowiedzia³a swoje tak na ca³e ¿ycie.
luby wieczyste wi¹¿¹ siostrê
zakonn¹ na zawsze z rodzin¹ zakonn¹ sióstr bernardynek w £owiczu i zobowi¹zuj¹ j¹ do ¿ycia w czystoci, ubóstwie i pos³uszeñstwie.
Siostra Wiktoria - zanim wst¹pi³a do
zakonu mieszka³a z rodzicami
i siostr¹ w Jasionnej w gminie Bolimów. Dzieciñstwo przebieg³o jej radonie, jak wiêkszoci jej rówieni-

Z córk¹ rodzice kontaktuj¹ siê
rzadko, poniewa¿ takie s¹ zasady
w zakonie. Fizyczne granice wiata
zakonnic kontemplacyjnych, a taki
jest zakon w Al. Sienkiewicza, przebiegaj¹ na linii klauzury. Osoby
wieckie nie maj¹ poza ni¹ wstêpu,
a siostry nie mog¹ jej opuszczaæ. Do
otaczaj¹cego wiata zewnêtrznego
mog¹ wyjæ jedynie w wyj¹tkowych
sytuacjach np. powa¿nego zagro¿enia zdrowia. Zakonnice z £owicza
wychodz¹ równie¿ g³osowaæ
w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Dzieñ, w którym siostra Wiktoria przyjê³a luby wieczyste by³ dla niej wyj¹tkowy równie¿
z tego wzglêdu, ¿e mog³a podj¹æ rodzinê i grono zaproszonych goci
przygotowanym przez siostry obiadem. - Potem normalnie wracamy
do domu i cieszymy siê z tego, ¿e
córka jest szczêliwa. Nie ma co wiêcej mówiæ o tym. Cieszymy siê szczêciem córki... - mówi pani El¿bieta
Figat. Jej rodzona siostra - Kinga studiuje germanistykê w £odzi.
Le¿¹c krzy¿em siostra dziêkowa³a Bogu za powo³anie do s³u¿by w zakonie.
b³agaæ Boga za grzechy wiata, ale
te¿ wulkan pozytywnej energii. - ...
A to proszê ksiêdza jest moja matka
chrzestna, a to kochana ciocia, a to
siostra... - przedstawia³a ksiêdzu
swoich goci. Godziny spêdzone na
modlitwie i ¿ycie w odosobnieniu od
normalnego wiata wcale jej nie odrealni³y. Zreszt¹ problemy wiata s¹
osobom z zakonów kontemplacyjnych bli¿sze ni¿ to siê mo¿e wydawaæ, choæby dlatego, ¿e polecane ich
modlitwom intencje najczêciej bardzo g³êboko tkwi¹ w wiecie.
Swoje idea³y siostry bernardynki
realizuj¹ w duchu w. Franciszka
z Asy¿u i za jego przyk³adem ¿yj¹
wed³ug trzech rad ewangelicznych:
czystoci, ubóstwa i pos³uszeñstwa.
Siostry wstaj¹ o 5.00 rano, pó³ godziny póniej rozpoczynaj¹ wspólne poranne modlitwy i o godzinie

Podczas sk³adania ¿yczeñ po ceremonii lubów wieczystych siostra Wiktoria nie kry³a wzruszenia.
ków. By³a dobr¹, spokojn¹ uczennic¹, w 1999 roku skoñczy³a Liceum Ekonomiczne w Bolimowie.
Dlaczego wst¹pi³a do zakonu? - Bóg
tak chcia³, a my nie sprzeciwialimy
siê. To by³ jej samodzielny i wiadomy wybór. Wst¹pi³a do zakonu od
razu po szkole, 3 albo 4 stycznia
1999 roku - mówi jej matka El¿bieta Figat.

¯ycie zakonne siostry Wiktorii
rozpocz¹³ postulat, który trwa³ dwa
lata. Kolejny etap to nowicjat, jest to
czas w którym kandydatka uczy³a
siê umi³owania modlitwy, regu³y zakonnej i zrozumienia lubów. Kanoniczny czas nowicjatu trwa jeden rok.
Po rocznym nowicjacie siostra z³o¿y³a pierwsze luby zakonne.
Wszechmog¹cy Bo¿e w Trójcy Je-

dyny - ja siostra Wiktoria na chwa³ê
Twego Boskiego Majestatu, lubujê
¿yæ w czystoci, bez w³asnoci,
w pos³uszeñstwie. Po trzykrotnym
odnowieniu lubów czasowych
wypowiedzia³a swoje tak na zawsze. - Skoro podjê³a siostro Wiktorio to wyzwanie, to Duch wiêty
jest z tob¹ i wezwa³ ciê do udzielenia
dozgonnej odpowiedzi - mówi³ ojciec Andrzej Pabin, bêd¹cy równoczenie wikariuszem Prowincji Ojców Bernardynów, który celebrowa³ mszê wiêt¹.

R

Rodzice i siostra - równie¿ umiechniêci i szczêliwi.

odziny osób, które wybieraj¹
¿ycie za murami klasztoru czasem s¹ dumne z córek, a czasem potrzeba d³ugiego czasu, ¿eby sprzeciw wobec decyzji córki czy siostry
zamienili na zrozumienie. Jeli co
wp³ywa na ich przemianê to niew¹tpliwie przewiadczenie o tym,
¿e zakonnice s¹ szczêliwe. Tego nie
da siê nie zauwa¿yæ - równie¿ u najnowszej profeski. Podczas mszy
by³a powa¿na, ale potrafi¹ca równie¿ znaleæ moment na umiech do
ubranego po ³owicku ch³opczyka,
który mo¿e trochê i zbyt g³ono zachowywa³ siê przed o³tarzem. Po
mszy okaza³o siê natomiast, ¿e siostra Wiktoria to nie tylko przyk³adna zakonnica, która próbuje prze-

6.30 uczestnicz¹ w liturgii mszy
wiêtej. Potem dzieñ pracy przepleciony jest modlitw¹ wspólnotow¹
i indywidualn¹ wszystkich sióstr.

Z³o¿enie lubów
wieczystych
W czasie liturgii jest moment przed tzw. z³o¿eniem profesji - kiedy osoba sk³adaj¹ca luby le¿y krzy¿em. Jest to moment zawierzenia
Bogu ¿ycia zakonnego oraz podziêkowania za tych, dziêki którym dane
by³o doczekaæ tej chwili. Siostra
w akcie pokory pad³a na twarz
przed Bogiem i le¿¹c krzy¿em, prosi³a Boga o przyjêcie daru, jaki pragnê³a ju¿ na zawsze z³o¿yæ ze swego ¿ycia. Prosi³a Boga o si³y i pomoc do realizacji powo³ania, jakie
otrzyma³a i do wielkodusznego wy-

pe³nienia zobowi¹zañ dobrowolnie
na siebie przyjêtych. W chwili gdy
siostra Wiktoria le¿a³a krzy¿em,
przy jej d³oniach i g³owie po³o¿one
zosta³y czerwone ró¿e.
- Przyjmij tê obr¹czkê na znak,
¿e zalubiam ciê dla Jezusa Chrystusa - pad³y po chwili sakramentalne s³owa do niej skierowane. Zgodnie z procedur¹ lubowania otrzyma³a te¿ zapalon¹ wiecê oraz za³o¿ono na jej nakrycie g³owy koronê
cierniow¹. Poza protoko³em
otrzyma³a drewniany krzy¿.
Nied³ugo potem nastêpuje moment lubowania, które jest sk³adane bezporednio siostrze prze³o¿onej domu zakonnego. W klasztorach
kontemplacyjnych wstêpuje siê do
konkretnej wspólnoty i w niej przebywa do koñca ziemskiego ¿ycia,
nie zachodzi wiêc okresowe zmienianie klasztoru, jak to jest w zakonach czynnych. Siostra Wiktoria
uklêk³a przed swoj¹ prze³o¿on¹
i w ciszy oraz w obecnoci dwóch
innych sióstr wypowiedzia³a s³owa
lubowania. Potem nast¹pi³a krótka, wewn¹trzkocielna procesja
z darami, a wród darów by³ w³asnorêcznie przez siostrê Wiktoriê napisany akt lubowania. Uroczyste
jego podpisanie nast¹pi³o na o³tarzu.
Obecnie w ³owickim klasztorze
¿yje 30 sióstr po lubach wieczystych, trzy siostry po lubach czasowych (dwie z nich z³o¿¹ luby
wieczyste 20 maja) i jedna postulantka, która bêdzie mia³a ob³óczyny w lipcu i rozpocznie nowicjat.
W ostatnich latach siostry z £owicza wzmocni³y personalnie klasztory bernardynek w Wieluniu i Brzezinach, gdzie brakowa³o powo³añ
(dwie ³owickie siostry pe³ni¹ funkcje prze³o¿onych klasztorów
w Wieluniu i Brzezinach, inne im
pomagaj¹), dlatego wspólnota nieco
zmniejszy³a siê.
(mak)
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Sanniki

wiêto Pracy

P

ierwszego dnia maja, w dniu wiêta Pracy, stacje telewizyjne i radiowe oznajmi³y, ¿e pracy dla Polaków nie zabraknie miêdzy innymi w Holandii. Holendrzy bowiem doszli do wniosku, ¿e na zatrudnianiu gastarbeiterów
z Polski nie strac¹, a raczej wprost przeciwnie. Tym to sposobem coraz wiêcej
pomidorów i ogórków z holenderskich
szklarni trafi tak¿e do polskich sklepów
(choæ na razie dominuj¹ hiszpañskie),
a zerwane bêd¹ w Niderlandach rêkoma
polskich robotników. Ma³o siê znam na
ekonomii, ale wygl¹da mi to na niez³y cyrk.
Ludzie pojad¹ do roboty za granicê, ¿eby
na przyk³ad zrywaæ w³anie pomidory.
Zarobione pieni¹dze przyl¹ ¿onie i dzieciom do Polski, ¿eby ci mieli z czego ¿yæ.
¯ona za czêæ tych pieniêdzy wyda
w sklepie kupuj¹c miêdzy innymi pomidory zerwane za granic¹ rêk¹ mê¿a. Nie
by³oby oczywicie takich anomalii, gdyby
w kraju ka¿dy móg³ pracowaæ za godziwe pieni¹dze i po jakim czasie móg³ sobie za oszczêdnoci sprawiæ na przyk³ad mieszkanie. Mog³oby nawet byæ
z drugiej rêki, jak wiêkszoæ samochodów je¿d¿¹cych obecnie po polskich drogach. Ale mieszkania, równie¿ u¿ywane, w przeciwieñstwie do samochodów
s¹ coraz dro¿sze, co wynika miedzy innymi z rosn¹cych kosztów pracy, coraz
wy¿szych cen gruntów, materia³ów budowlanych, a tak¿e coraz wiêkszych apetytów tak zwanych deweloperów, którzy w obecnych czasach zast¹pili dominuj¹ce do niedawna spó³dzielnie mieszkaniowe. Zreszt¹, szczególnie w du¿ych
miastach, wiele spó³dzielni te¿ sta³o siê
deweloperami, bo prezesi tych¿e spó³dzielni zwietrzyli okazjê do zarobku tak¿e
dla siebie. Zapotrzebowanie na mieszkania szczególnie w Warszawie, która
ostatnio dla ca³ej polskiej prowincji sta³a
siê ziemi¹ obiecan¹, jest olbrzymie, a ceny
osi¹gaj¹ poziom astronomiczny. Przynajmniej jak na przeciêtne polskie kieszenie.

Utrzymaæ bogat¹ dzia³alnoæ chopinowsk¹

Dziesi¹tki koncertów muzyki powa¿nej, w których udzia³ bra³y tysi¹ce osób, koncerty edukacyjne
dla dzieci, wspó³udzia³ w organizacji ciekawych imprez - to dorobek sannickiego ko³a Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
W miniony pi¹tek 20 kwietnia
w pa³acu w Sannikach odby³o siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze ko³a chopinowskiego. Podsupierwszomajowych serwisach mowano na nim ostatnie 5 lat dziainformacyjnych przebija³a nuta ³alnoci, wybrano zarz¹d i komijakby pretensji pod adresem tych, sjê rewizyjn¹.

si¹ce Polaków. Niemców nawet mogê zrozumieæ, bo zachodnie landy ci¹gle musz¹
myleæ o by³ych enerdowcach. Choæ
w tereny dawnej NRD wpompowano miliardy marek, a po zmianie waluty euro, poprawiaj¹c przede wszystkim infrastrukturê, to ró¿nica miêdzy zachodni¹ i wschodni¹ czêci¹ Niemiec ci¹gle jest du¿a, a bezrobocie w by³ym komunistycznym raju
w du¿ym stopniu ograniczane jest dziêki wyjazdom do pracy w Bawarii czy Nadrenii.

W

którzy na legaln¹ pracê Polaków nie chc¹
na razie siê zgodziæ. A ja uwa¿am, ¿e powinnimy im za to podziêkowaæ. Ju¿ bowiem, co przy ci¹gle du¿ym bezrobociu jest
paradoksem, zaczyna w Polsce brakowaæ
r¹k do pracy w wielu dziedzinach i prawdopodobnie bêdziemy musieli ratowaæ siê
importem si³y roboczej ze Wschodu. I to ju¿
nie tylko najbli¿szego, przede wszystkim
ukraiñskiego, ale tak¿e bardzo dalekiego,
a¿ z Chin czy innych krajów azjatyckich.
Tylko wiêc patrzeæ, jak przy nowo powstaj¹cych autostradach, bêd¹ funkcjonowaæ
jakie hotele robotnicze. Z za³o¿enia tymczasowe, ale jak uczy historia, po niewielkich remontach stan¹ siê normalnymi hotelami klasy turystycznej. Na granicy Gdyni
i Sopotu jest taki zespó³ hotelowy, który kiedy s³u¿y³ filipiñskim robotnikom sprowadzonym przez angielskie firmy do pracy
w stoczniach Trójmiasta. Ale nic nie przebije osiedla Przyjañ na warszawskich
Jelonkach - kompleksu drewnianych baraków postawionych na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych dla robotników ze Zwi¹zku Sowieckiego buduj¹cych Pa³ac Kultury (wówczas imienia Józefa Stalina). Potem baraki
miano rozebraæ, ale z braku miejsc w akademikach postanowiono osiedle przemianowaæ na studenckie. Kilkanacie roczników wykszta³conych tam magistrów jest
ju¿ na emeryturze, a baraki ci¹gle nie, choæ
gwoli prawdy ostatnio powsta³y tam trzy
Przed nap³ywem si³y roboczej z Polski nowe akademiki. Bo wiadomo, ¿e u nas
broni¹ siê natomiast Niemcy, Austria najtrwalsze s¹ prowizorki. Teren idzie jedi Francja, choæ wiadomo, ¿e i tak, g³ównie nak w cenê, a deweloperzy od dawna maj¹
na czarno, pracuj¹ w tych krajach ty- go na oku.

P

rzewodnicz¹c¹ ponownie wybrana zosta³a Aleksandra G³owacka, równoczenie dyrektor Gminnego Orodka
Kultury w Sannikach, zastêpc¹ - Maria Fuda³a. Zmiana nast¹pi³a na stanowisku sekretarza, którym zosta³a dyrektor pa³acu Beata
Jab³oñska. Ponadto w sk³ad zarz¹du
wchodz¹ Miros³awa Duda - skarbnik oraz
Miros³aw Kaczmarek. Komisjê rewizyjn¹
tworz¹: Jadwiga Lewandowska, Piotr Skonieczny i S³awomir Wolfram.
Ko³o powsta³o 27 lat temu i zrzesza obecnie 69 osób z Sannik, Gostynina, Sochaczewa, ¯ychlina i £owicza i jest jednym z wiêkszych kó³ w Polsce. Dzia³alnoæ najlepiej
obrazuje podsumowanie minionych 5 lat.
W tym czasie w sannickim pa³acu zorganizowano 46 koncertów chopinowskich,
którym 34 razy towarzyszy³y wernisa¿e. Niektóre koncerty by³y szczególne,
jak np. w kwietniu 2005 roku, koncert
powiêcony pamiêci Jana Paw³a II, tu¿
po jego mierci. Na niektórych koncertach gocili te¿ tancerze, np. w 2005 roku,
gdy sali koncertowej nadano imiê Haliny
Czerny-Stefañskiej.
Oprócz koncertów chopinowskich, ko³o
wraz z GOK lub Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki przygotowa³o 13 koncertów dodatkowych. Do tych zaliczyæ nale¿y koncert gitarowy, wiolonczelowy, koncert arii operetkowych czy ostatni z tej li-

Alaksandr G³owacka - prezes ko³a
chopinowskiego w Sannikach.
sty, jazzowy, w wykonaniu Garrego Guthamna i trio Filipa Wojciechowskiego.
Co ciekawe, najczêciej na widowni sali
koncertowej w Sannikach zasiadali najm³odsi melomani z przedszkola i szko³y podsta-

wowej. W ci¹gu minionych 5 lat przygotowano dla nich a¿ 83 koncerty.
Trzykrotnie ko³o zorganizowa³o dla dzieci
imprezy pod nazw¹ Chopin i sannickie chopinowskie tradycje, przedstawicieli ko³a nie
zbrak³o na walnych zebraniach Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, konkursie pianistycznym zorganizowanym przez
Szko³ê Podstawowa im Chopina w Sannikach, fina³owym koncercie Miêdzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Przewodnicz¹ca ko³a Aleksandra G³owacka mówi, ¿e dzia³alnoæ zaczyna siê od spraw
organizacyjno-finansowych, ale oprócz koncertów i imprez, zwi¹zana jest te¿ z reklam¹,
pozyskiwaniem sponsorów, dokumentowaniem dzia³alnoci poprzez zdjêcia i kroniki,
opiek¹ nad bibliotek¹ muzyczn¹ i pomnikiem Chopina w Sannikach.
Najwa¿niejszymi zdaniami stoj¹cymi
przed ko³em bêdzie wspieranie dzia³añ
w kierunku remontu pa³acu i utrzymanie dotychczasowej dzia³alnoci.
(mwk)

Gmina Zduny na sport i kulturê
Gmina Zduny rozstrzygnê³a
w ostatnich dniach konkurs na
realizacjê zadañ publicznych,
zlecaj¹c je organizacjom
po¿ytku publicznego.

O

rganizowanie wspó³zawodnictwa
sportowego w pi³ce no¿nej w oparciu o terminarze spotkañ OZPN
w Skierniewicach powierzono w Zdunach
Stowarzyszeniu Klub Sportowy ASTRA Zduny. Klub otrzyma dotacjê
w wysokoci 32 000,00 z³. Realizacjê tego
samego zadania w Z³akowie Borowym powierzone zosta³o Ludowemu Klubowi
Sportowemu - START Z³aków Boro-

wy. Kwota przyznanej dotacji wynosi
32 000,00 z³. Gmina zarezerwowa³a dodatkowo 2,5 tys. z³, które zostan¹ rozdysponowane na inne zadania z zakresu kultury
fizycznej w terminie póniejszym.
W zakresie upowszechniania kultury,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz rozbudzania zainteresowañ kultur¹, przyznano
dotacjê w wysokoci 4 tys. z³ dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji £owickiej Ko³o przy Parafii w. Miko³aja w B¹kowie Górnym. Wykorzysta ono pieni¹dze na przygotowanie i przeprowadzenie w B¹kowie zajêæ kulturalnoedukacyjnych. Chodzi tu m.in. o sfinansowanie festynu parafialnego.
(tb)
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Blisko boisko
- ale nie dla ka¿dego
W³adze miejskie razem ze Szko³¹
Podstawow¹ Nr 4 w £owiczu
staraj¹ siê o powstanie przy tej
placówce boiska ze sztuczn¹
traw¹, w ramach rz¹dowego
programu Blisko boisko.
Burmistrz £owicza Krzysztof
Kaliñski razem z naczelnikiem
Wydzia³u Inwestycji i Remontów
w ratuszu Grzegorzem Pe³k¹,
zd¹¿yli w ostatniej chwili z³o¿yæ
wniosek do Ministerstwa
Sportu o dofinansowanie
budowy boiska.

nozi, jest znacznie bardziej potrzebna ni¿ sztuczne boisko, tym bardziej, ¿e w Kiernozi boisko jest, nawet jeli
nie najlepszej jakoci. Teren pod nim jest gminny, a miejscowy LZS ma podpisan¹ umowê u¿yczenia terenu.
n Kocierzew
Program zna te¿ wójt gminy Kocierzew Grzegorz
Stefañski. Przyznaje, ¿e zastanawia³ siê, czy warto próbowaæ. Gdy jednak sprawdzi³, ¿e do tego potrzebne s¹
projekt techniczny i zezwolenie na budowê, wiedzia³,
¿e w tak krótkim czasie gmina nie zd¹¿y dokumentacji
przygotowaæ. Czy w kolejnych latach trwania programu gmina Kocierzew bêdzie zainteresowana? Stefañski
nie jest przekonany. Szacuje, ¿e udzia³ w³asny w pro-

n Domaniewice
Gmina Domaniewice 4 lata temu by³a bliska pozyskaniu pieniêdzy na dofinansowanie budowy boiska
przy gimnazjum w Domaniewicach z programu Blisko boisko. - Mo¿liwoæ otrzymania dotacji pojawi³a
siê w po³owie roku, a ja nie by³em na tyle odwa¿ny, aby
z nich skorzystaæ - przyznaje wójt gminy Miros³aw
Grzegorz Redzisz. W tym roku gmina podjê³a siê realizacji innej inwestycji owiatowej - budowy kuchni wraz
ze sto³ówk¹ przy szkole podstawowej, co zaplanowano jeszcze w poprzedniej kadencji. - Nie staæ nas na
dodatkowe inwestycje. 320 tys. z³ to dla Domaniewic
du¿o - dodaje wójt Redzisz. Gmina musia³aby wy³o¿yæ
takie pieni¹dze, aby otrzymaæ dofinansowanie z pro-

J

ednak decyzja ministerstwa mo¿e byæ dla
naszego miasta negatywna, poniewa¿ £owicz nie spe³nia dwóch z trzech kryteriów, które
rozpatrywane by by³y priorytetowo. Teren
Czwórki nie jest bowiem ani terenem zdegradowanym, obszarem wielkich blokowisk, ani nie
nale¿y do gminy o niskich dochodach. Jedyny
warunek jaki ten wniosek spe³nia to taki, ¿e na
terenie gminy £owicz nie ma boiska ze sztuczn¹
traw¹, które by³oby udostêpniane nieodp³atnie
dla wszystkich, którzy chcieliby z niego skorzystaæ. Jednak mo¿na przypuszczaæ, ¿e w rozpatrywaniu wniosków bêd¹ bardziej brane pod
uwagê dwa pierwsze z wy¿ej wymienionych
kryteriów. Dlatego o pozyskanie pieniêdzy
w ramach tego programu mo¿e byæ niestety trudno. - Jeli nam siê nie uda, bêdziemy sk³adaæ
wnioski o budowê dobrych szkolnych boisk
w ramach innych projektów - mówi wiceburmistrz Bogus³aw Boñczak - Zawsze warto siê
staraæ, bo mo¿na co wtedy pozyskaæ.
Przypomnijmy, ¿e Blisko boisko to program przygotowany przez Ministerstwo Sportu razem z Zarz¹dem Spó³ki Grupy PZU. Pro- Boisko w Bielawach zmieni w tym roku swe oblicze
gram rozpocz¹³ siê ju¿ w tym roku, a trwaæ bê- - ale pieni¹dze bêd¹ pochodziæ z innego ród³a
dzie jeszcze przez najbli¿sze trzy lata. W ramach ni¿ program Blisko boisko.
Blisko boisko pieni¹dze uzyskaæ mo¿e jednostka samorz¹dowa lub orodek sportowy, które bêd¹
jednak wstanie pokryæ budowê boiska w 30%. Resztê
ma wy³o¿yæ PZU - 40% i Ministerstwo Sportu - 30%.

Gminy nie zawsze
zainteresowane
n Zduny
- Znamy ten program, bralimy pod uwagê mo¿liwoæ korzystania z niego, ale po zapoznaniu siê z warunkami, zrezygnowalimy - powiedzia³ nam z kolei
wójt gminy Zduny Jaros³aw Kwiatkowski. Decyzja
spowodowana by³a m.in. tym, ¿e z programu mo¿na
otrzymaæ dofinansowanie w wysokoci 70 % wartoci
realizowanej inwestycji, ale kwotowo nie mo¿e to byæ
wiêcej ni¿ 320 tys. z³. Przy budowie boiska szkoleniowego o wymiarach 30 na 60 m, mo¿e byæ to jeszcze
op³acalne, ale przy budowie pe³nowymiarowego, 50 na
90 m, ju¿ nie. Gmina robi³a symulacjê kosztów i wysz³o, ¿e takie boisko kosztowa³oby ponad 1 mln. z³otych. Wiêc przy tych ograniczeniach w dofinansowaniu udzia³y te siê odwracaj¹. Wójt podkrela, ¿e gmina
mog³aby siê zainteresowaæ tym programem, gdyby
mo¿na by³o wybudowaæ przy udziale rodków pozyskanych z niego boisko przeznaczone do siatkówki czy
kort tenisowy.
n Ch¹no
Wójt gminy Ch¹no Dariusz Reczulski, tak¿e przyzna³, ¿e program zna, jednak nie widzi mo¿liwoci, by
gmina skorzysta³a ze rodków, jakie proponuje. Budowa boiska o sztucznej nawierzchni jest inwestycj¹ za
drog¹ nawet przy pomocy finansowej z zewn¹trz.
Sk³onny jest raczej do korzystania z pieniêdzy, które na
podobne cele mo¿na pozyskaæ z funduszu unijnego na
odnowê i rozwój wsi, gdzie udzia³ gminy wynieæ móg³by 25%.
Tak zrobi³a gmina Bielawy, która korzystaj¹c w³anie z unijnego programu rewitalizacji wsi i ochrony
dziedzictwa kulturalnego, za blisko 400 tys. z³ modernizuje w tym roku boisko gminne w Bielawach.

Boisko przy SP4 w £owiczu. Dobrze, ¿e jest, bo w centrum miasta taki teren jest potrzebny.
By dobrze s³u¿y³o, trzeba jednak w³o¿yæ w nie wiele pieniêdzy.
gramu Blisko boisko. W planach na przysz³y rok jest
wprawdzie renowacja boiska przy Gimnazjum w Domaniewicach, taka jak ta przeprowadzona w £yszkowicach za o wiele ni¿sze pieni¹dze. Pozosta³aby wówczas murawa naturalna, nie za sztuczna oferowana
z rz¹dowego programu.
n Kiernozia
- Zapoznalimy siê z tym programem, ale w tym roku
ju¿ nic wiêcej w naszym bud¿ecie nie da³oby siê zaplanowaæ - mówi na temat programu Blisko boisko Jaros³aw Bogucki, sekretarz gminy Kiernozia. Okazuje siê,
¿e program by³ tak bardzo nag³oniony, ¿e nawet kilku
miejscowych spo³eczników przychodzi³o do Urzêdu
Gminy spytaæ, czy nie mo¿na by by³o z niego skorzystaæ. Mieli jednak nadziejê, ¿e mo¿na z niego otrzymaæ
pieni¹dze nie tylko na boisko, ale tak¿e na halê sportow¹. Hala w odczuciu mieszkañców, zw³aszcza Kier-

gramie Blisko boisko wynieæ mo¿e oko³o 90 tys. z³.
Program okrela te¿ wymiary boiska, na które w Kocierzewie zabraknie miejsca. Przy szkole powsta³o ju¿
boisko do pi³ki no¿nej, w tym roku zrobione bêdzie
boisko do koszykówki.
n Sanniki
Program zainteresowa³ natomiast samorz¹d gminy
Sanniki. - Chêtnie zrobilibymy takie boisko w Sannikach, przynajmniej jedno - mówi zastêpca wójta Piotr
Skonieczny. Do wyboru by³yby dwie lokalizacje - przy
szkole lub na os. Witosa w Sannikach. W tym roku
gmina Sanniki nie stara³a siê do programu przyst¹piæ, bo
termin sk³adnia wniosków by³ zbyt krótki, aby przygotowaæ potrzebn¹ dokumentacjê. Gdyby jednak Rada
Gminy zaakceptowa³a taki pomys³, w tym roku nale¿a³oby rozpocz¹æ przygotowania do z³o¿enia wniosku
w roku przysz³ym.
(eb, jr, mwk, tb)
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Chrzanowski w £owiczu
z okazji wiêta 3 Maja
£owickie uroczystoci
Trzeciomajowe w tym roku,
nie odby³y siê jak do tej pory
w ³owickim muzeum,
ale w Szkole Podstawowej
nr 1 w £owiczu,
ju¿ w pi¹tek 27 kwietnia.

U

wa¿am, ¿e takie uroczystoci powinny
odbywaæ siê w³anie z udzia³em dzieci
- mówi³ na uroczystoci w Jedynce burmistrz Krzysztof Kaliñski. - Wiem, ¿e przygotowaniami do tego apelu ¿y³a ca³a szko³a
i tym samym wiêto 3 Maja sta³o siê tak¿e
ich wiêtem - doda³ starosta powiatu ³owickiego Janusz Michalak. - Dlatego uwa¿am,
¿e burmistrz wybra³ bardzo odpowiednie
miejsce na obchodzenie takiej uroczystoci.
Uroczystoæ z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jedynce prowadzili
przedstawiciele zarówno w³adz powiatowych, jak i w³adz miejskich. Apel razem
prowadzili przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marcin Kosiorek i przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Henryk Zasêpa, g³os razem zabrali równie¿ starosta Janusz Michalak oraz
burmistrz Krzysztof Kaliñski.
Uwietnieniem uroczystoci by³a obecnoæ specjalnego gocia, zaproszonego przez
Kaliñskiego, marsza³ka Sejmu I kadencji,

Profesorowi bardzo siê spodoba³a sala w SP 1 wzorowana na chatê ³owick¹.
profesora prawa Wies³awa Chrzanowskiego. Jego obecnoæ w tym miejscu nie by³a
przypadkowa, poniewa¿ ¿ycie profesora
jest w pewien sposób zwi¹zane z Ziemi¹
£owick¹. Oprócz sta³ego pobytu w Warszawie, Chrzanowski przebywa³ tak¿e
w dworku w Boczkach w wakacje czy
w wiêta Bo¿ego Narodzenia albo w Wiel-

kanoc w latach dwudziestolecia miêdzywojennego. Poza tym w³anie do tej miejscowoci uda³ siê w czasie II wojny wiatowej,
by ukryæ siê przed hitlerowcami. Dlatego
wspomnieñ z ziemi¹ ³owick¹ ma wiele, tych,
które dotycz¹ ¿niw, stawiania stogów i sadzenia drzewek, ale równie¿ tych tragicznych, zwi¹zanych z okupacj¹ niemieck¹.

C

hrzanowski na uroczystoci trzeciomajowej wyg³osi³ krótki wyk³ad czym jest
w ogóle, ale tak¿e dla niego samego uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To w³anie w 214.
rocznicê jej uchwalenia otrzyma³ Order Or³a
Bia³ego. Na uroczystoci profesor opowiedzia³ historiê zwi¹zan¹ z tym dniem, kiedy
to 3 maja 1941 r. zorganizowano procesjê
z Boczek do Kocierzewa. - Sam nie wiem,
jak to przesz³o niezauwa¿enie pod okiem
w³adz okupacyjnych - wspomina³.
W czasie uroczystoci w Jedynce mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e profesora wzruszy³
wystêp szkolnego zespo³u, piewaj¹cego
piosenki upamiêtniaj¹ce uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie. Rzeczywicie,
dzieci z Jedynki stanê³y na wysokoci
zadania i bardzo dobrze je wykona³y. Póniej Chrzanowski zwiedzi³ szko³ê. Najbardziej spodoba³a siê profesorowi sala folkloru ³owickiego, wzorowana na wiejsk¹ chatê.
Jest w niej du¿e ³ó¿ko z tradycyjnymi poduchami, wycinanki ³owickie, stroje ludowe, drewniane ³awy. Tam w³anie profesor
zatrzyma³ siê na chwilê i powspomina³ swoje m³odzieñcze lata, naznaczone latami wojny. Chrzanowski mówi³, ¿e we wrzeniu
1939 r. w dworku w Boczkach by³ szpital
wojskowy. - By³o to ciê¿kie dowiadczenie
dla kilkunastoletniego ch³opaka: widzieæ
umieraj¹cych i chorych ludzi - mówi³. Wspomina³ te¿, ¿e w okolicach Boczek odbywa³y
siê zrzuty z samolotów aliantów, mówi³ tak¿e o próbie odbicia ¿o³nierzy Armii Krajowej, wiêzionych w ³owickim areszcie, w której jednak on sam nie uczestniczy³. Chrzanowski mówi³ te¿ o dobrych latach, kiedy
sadzi³ drzewka i wielk¹ radoæ sprawia³o mu,
gdy wsadzony kiedy w ziemiê kasztan czy
¿o³¹d zacz¹³ puszczaæ pêdy.
(jr)

Uczniowie technikum przy Podrzecznej pamiêtali o rocznicy
uchwalenia Konstytucji.

Przy Podrzecznej o 3 Maja
216. rocznicê uchwalenia
Konstytucji 3 Maja uczcili
27 kwietnia uczniowie Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w £owiczu.

M

onta¿ s³owno-muzyczny
przygotowany zosta³ pod
kierunkiem nauczycielki historii
Ewy Miki. Wystêpowa³ zespó³ wokalny
z³o¿ony z uczniów klasy I Technikum
Informatycznego. Pod kierunkiem
nauczycieli Tomasza Walczaka i Piotra
S³omy ch³opcy piewali pieni: Na
warszawskim rynku, Wiwat Polsko
i Witaj majowa jutrzenko.
Ciekawym punktem wystêpu
m³odzie¿y by³a prezentacja
multimedialna. Do melodii Poloneza
Ogiñskiego przypomniano portrety
twórców Konstytucji 3 Maja, obrazy
upamiêtniaj¹ce wydarzenia tamtego
okresu oraz ciekawe zbiory muzealne
m.in. manuskrypt Konstytucji 3 Maja.
(eb)
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ZOSTAN¥ W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI¯SZYCH

DANUTA ZABRZEWSKA-JA¯D¯YK
B

y³a bardzo energiczn¹ osob¹, dusz¹ towarzystwa, bardzo mi jej teraz brakuje
- mówi o pani Danucie jej m¹¿ Witold
Ja¿d¿yk.
Danuta Ja¿d¿yk by³a jedynym dzieckiem
Boles³awa Zabrzewskiego i Anny z Taubów. Urodzi³a siê 20 padziernika 1941 roku
w Skierniewicach, ale ca³e ¿ycie mieszka³a
w £owiczu. Skoñczy³a Che³moñskiego,
by potem pójæ do warszawskiego studium
chemicznego. Póniej pracowa³a w Syntexie, gdzie w oddziale kontroli jakoci przez
d³ugie lata by³a zastêpc¹ kierownika. W latach 90., kiedy zak³ad ju¿ nie funkcjonowa³
najlepiej, w wieku 55 lat zosta³a zmuszona
do przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê.
Danuta Ja¿d¿yk praktycznie ca³e ¿ycie
zwi¹za³a z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym, czyli popularnym PTTK. Przez wiele lat by³a przewodnicz¹c¹ ³owickiego oddzia³u. - To w³anie
Danusia wymyli³a blachê ³owickiego PTTK
- wspomina jej m¹¿. Równie¿ PTTK by³o
powodem ich pierwszego spotkania. - Ja
przewodniczy³em sochaczewskiemu ko³u
PTTK, ona ³owickiemu, a spotkalimy siê

(1941-2006)

w ¯elazowej Woli - wspomina. - By³a bardzo piêkn¹ dziewczyn¹, o licznych ciemnych w³osach.
Tempo znajomoci pana Witolda i pani
Danusi by³o szybkie. Poznali siê w 1972
roku, a rok póniej wziêli lub w kociele
w. Ducha w £owiczu, a na wiat przyszed³ ich starszy syn Dariusz. Kiedy cztery lata póniej, w 1977 r. urodzi³o siê drugie

ZOFIA KORDIALIK

Z

ofia by³a zawsze umiechniêta, energiczna, nigdy nie narzeka³a na to co jej przynosi³ los. Trudno jest bez niej ¿yæ, dzieci doros³e nie zawsze maj¹ czas, ¿eby porozmawiaæ d³u¿ej ze starym ojcem - wspomina Zofiê
Kordialik jej m¹¿ W³adys³aw.
Zofia Kordialik z domu Kowalska urodzi³a siê 24 padziernika 1931 roku
w £owiczu. Jej ¿ycie zaczê³o siê tragicznie, w kilka dni po swoich narodzinach
straci³a ojca. Z opowieci wie, ¿e zgin¹³
przygnieciony przez drzewo. Matka by³a
wyj¹tkowo s³abego zdrowia i niestety nie
radzi³a sobie najlepiej z opiek¹ nad dzieckiem. W czasie wojny szukaj¹c schronienia wraz z siostr¹ i babci¹ trafi³y do wujostwa w Skierniewicach. Ju¿ od wczesnych
dzieciêcych lat zdawa³a sobie sprawê, ¿e
wychowuje siê u wujostwa, ale zawsze
zwraca³a siê do nich mamo i tato. Z ciotecznym rodzeñstwem równie¿ mia³a
bardzo dobry kontakt. Tak zreszt¹ by³o
do koñca jej dni.
- Wszyscy wspominaj¹ j¹ bardzo dobrze
i nie powiedzieli nigdy o niej z³ego s³owa wspomina m¹¿. Ju¿ jako dziecko by³a bardzo zaradna i pomys³owa, potrafi³a sobie

dziecko - Przemys³aw, pani Danuta zrezygnowa³a z przewodniczenia ³owickiemu
PTTK. Przez wiele lat za swoj¹ dzia³alnoæ
otrzyma³a wiele wyró¿nieñ i odznaczeñ,
m.in. z³ot¹ honorow¹ odznakê PTTK. To
ona w³anie organizowa³a wszystkie rajdy
i piesze wycieczki.
Kiedy zachorowa³a na raka, nie chcia³a
siê poddaæ chorobie. Za³o¿y³a nawet
pierwszy w £owiczu klub Amazonek,
który ci¹gle dzia³a, pomagaj¹c kobietom
pokonaæ nowotwór w nierównej walce.
Zd¹¿y³a ³owickim Amazonkom zaszczepiæ nadziejê, ¿e rak to nie wyrok. - Kiedy
zaczê³o mnie boleæ kolano, ba³am siê, ¿e
to jest ju¿ rak, ¿e wszystko zacznie siê od
nowa - wspomina jedna z ³owickich Amazonek, Henryka. - Wtedy w³anie Danusia zamia³a siê i powiedzia³a, ¿e to na
pewno nie jest to, ¿ebym siê nie martwi³a
i nie myla³a ci¹gle o raku. Zreszt¹
wszystkie Amazonki pamiêtaj¹ j¹ jako
umiechniêt¹ i bardzo ciep³¹ osobê.
Sama jednak walkê z chorob¹ przegra³a.
Zmar³a 30 wrzenia 2006 r.
(jr)

20 kwietnia: Leokadia Soborska-Berliñska, l.75; Leonarda Garstka,
l.78; Helena Grzegora, l.82, Nowy Z³aków; 21 kwietnia: Anna £uczak,
l.87, G³owno; 22 kwietnia: Marek G³owacki, l.55, Stryków; 23 kwietnia: Zdzis³aw Wosik, l.72, Bratoszewice; 24 kwietnia: Józefa Pawlata, l.78, Z³aków Kocielny. 26 kwietnia: Halina Mularska, l.45; Stanis³aw Ku, l.88; Zofia Piekacz,
l.69; Zbigniew Witczak, l.63, G³owno; 27 kwietnia: Krystyna Kuza, l.69; Jan
Dudek, l.85; 28 kwietnia: Marianna Baranowska, l.57, Niedzieliska; 30 kwietnia: Tadeusz Kopania, l.76, Wola Zbro¿kowa.

(1931-2007)

znaleæ zajêcie, by dorobiæ parê groszy
i kupiæ sobie np. now¹ kieckê lub co dla
dzieci, czy mê¿a. Prezenty, jakie wrêcza³a,
zwykle by³y bardzo praktyczne. - Jak brakowa³o mi krawata, a wybieralimy siê do
znajomych, to wiedzia³em, ¿e na najbli¿sze
imieniny dostanê krawat. Tak musia³o byæ,
bo pieniêdzy nigdy za du¿o u nas w domu nie
by³o - wspomina m¹¿.
Bêd¹c m³od¹ dziewczyn¹ pomaga³a rolnikom w sprzedawaniu p³odów rolnych
w miecie, pilnowa³a dzieci, dogl¹da³a osoby starsze i sprz¹ta³a mieszkania. Powtarza³a, ¿e pracê nawet najciê¿sz¹ i s³abo p³atna trzeba szanowaæ. - A potem dodawa³a, ¿e
jak za s³abo p³ac¹, to trzeba szukaæ nowej
pracy... - wspomina m¹¿.
e swoim mê¿em pozna³a siê d³ugo po
wojnie, w 1957 roku. Od razu po
pierwszym spotkaniu przypadli sobie do
gustu. Pan W³adys³aw pracowa³ w £owiczu, a jego przysz³a ¿ona ci¹gle w Skierniewicach. Decyzja o lubie zapad³a szybko.
Zamieszkali w £owiczu. Byli bardzo zgodnym, dobranym ma³¿eñstwem, a by³a to
opinia nie tylko ich, ale równie¿ znajomych.
- Znajomi mi po kielichu mówili, ¿e takiej

Z

¿ony to ze wiec¹ chyba szuka³em - ¿artuje
pan W³adys³aw. Wychowali razem trzy córki: Paulinê, Marysiê i Joannê.
ani Zofia po przeprowadzce do £owicza powiêci³a siê ca³kowicie prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci. Latem
i jesieni¹ przygotowywa³a setki przetworów z owoców i warzyw na zimê. Korzysta³a z tych przetworów nie tylko najbli¿sza rodzina, ale równie¿ znajomi, którzy
z ka¿dego spotkania w domu pañstwa Kordialików wynosili co zdrowego domowej
roboty na spróbowanie.
Ostatnie lata ¿ycia Zofia Kordialik to
pomoc w opiece nad wnukami - Paw³em
i Arturem, którym powiêca³a ca³y swój czas
i rozpieszcza³a ich do granic mo¿liwoci. Pawe³ek i Arturek to by³y dla niej najwa¿niejsze dwie istotki na wiecie. Jak patrzy³em na
to z dystansu, to wiedzia³em za co kocham tê
kobietê - wspomina m¹¿ pani Zofii.
Zmar³a nagle 2 lutego 2007 r., do ostatnich
dni by³a jednak osob¹ weso³¹ i bardzo energiczn¹. - Tego, ¿e mieræ nadejdzie tak niespodziewanie nie spodziewa³ siê nikt z nas,
dlatego mo¿e jest ona tak bolesna - mówi
pan W³adys³aw.
(mak)

P

Oni zagra¿aj¹ naszemu ¿yciu
Policja zatrzyma³a od 27 kwietnia
do 2 maja nastêpuj¹cych nietrzewych kierowców i rowerzystów:
n 27 kwietnia o godz. 15.50 w Bednarach w gminie Nieborów 63-letni W³odzimierz G. jecha³ rowerem (0,95 mg/
dm3 alkoholu). W trybie przyspieszonym
zosta³ ukarany trzyletnim zakazem prowadzenia jakichkolwiek pojazdów oraz
grzywn¹ w wysokoci 1.200 z³otych.
n 29 kwietnia o godz. 21.20 w £anikach w gminie Zduny 23-letnia Ma³gorzata K. jecha³a rowerem (0,97 mg/dm3
alkoholu). W trybie przyspieszonym zosta³a ukarana trzyletnim zakazem prowadzenia jakichkolwiek pojazdów
w ruchu l¹dowym oraz ma przepracowaæ 40 godzin spo³ecznie i wp³aciæ
200 z³ na Centrum Zdrowia Dziecka.
n 1 maja o godz. 0.20 na Starym Rynku w £owiczu 26-letni Krzysztof T. jecha³ rowerem (0,74 mg/dm3 alkoholu),
o godz. 15.00 w £anikach w gminie
Zduny 43-letni Jaros³aw G. jecha³ rowerem (1,37 mg/dm 3 alkoholu) oraz

ODESZLI OD NAS (20-30.04.2007 r.)

nie dostosowa³ siê do zakazu prowadzenia pojazdów przez s¹d, o godz.
20.00 na ulicy Mostowej w £owiczu
50-letni Jerzy D. jecha³ rowerem (0,35
mg/dm3 alkoholu), o godz. 21.45 na ulicy Kaliskiej w £owiczu 28-letni Maciej

B. jecha³ Fiatem 126p (1,15 mg/dm3 alkoholu).
n 2 maja o godz. 20.30 na ul. Papieskiej w £owiczu 36-letni Krzysztof R.
jecha³ osobowym Peugeotem (0,73 mg/
m3 alkoholu).

Niezwyk³e postscriptum
Dok³adnie przed miesi¹cem,
czwartego kwietnia, po prawie
dwuletniej walce z nowotworem,
zmar³a, znana dobrze w £owiczu,
Marianna Kamierska. Jej nietuzinkow¹ osobowoæ opisalimy
w Nowym £owiczaninie z 12
kwietnia. Ale ¿ycie dopisa³o do
tego wspomnienia postscriptum.

O

kaza³o siê otó¿, ¿e .p. pani Marysia
przez wiele lat opiekowa³a siê, oczywicie korespondencyjnie, dziewczynk¹ z Ruandy - kraju w rodkowej Afryce, kilkanacie lat temu potwornie zniszczonego przez miêdzyplemienn¹ wojnê, w której zginê³y setki tysiêcy ludzi. Osierocona
Mu-horakeye Aime dziêki wsparciu Marianny Kamierskiej, przekazywanemu
przez wiele lat za porednictwem Ruchu
Solidarnoci z Ubogimi Trzeciego wiata
Maitri, mog³a w miarê normalnie ¿yæ
i pobieraæ naukê.
I oto wkrótce po pogrzebie pod adres
.p. Marianny Kamierskiej nadszed³ niezwyk³y list, a w nim informacja, ¿e Muhorakeye w³anie skoñczy³a szko³ê, usamodzielni³a siê i jeszcze raz bardzo dziêkuje
Muhorakeye Aime

za pomoc, dziêki której wróci³a jej nadzieja
na dalsze ¿ycie i wiara w to, ¿e na wiecie s¹
jednak dobrzy ludzie. Fundacja pyta te¿,
czy chce Pani kontynuowaæ udzia³ w programie, wspieraj¹c kolejne dziecko. Mo¿e
wród wra¿liwych i oczywicie takich, któWykonana przez ni¹ kilka lat temu rych staæ bêdzie na to, ³owiczan znajdzie siê
na zajêciach plastycznych praca kto, kto zechce kontynuowaæ dzie³o?
przes³ana Mariannie Kamierskiej. Redakcja N£ s³u¿y kontaktem.
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Jak ruszyæ za chlebem
Czyli jak wyruszyæ
po pracê na Wyspy
Brytyjskie, by nie
wyl¹dowaæ od razu
pod mostem. Pisze
Agnieszka Bia³ecka,
który ju¿ tam by³a
- i wróci³a.

K

tó¿ z nas chocia¿ raz nie zastanawia³
siê nad wyjazdem do pracy za granicê? Kiedy dostajemy do rêki kolejn¹ wyp³atê i zastanawiamy siê, czy aby na pewno
starczy ona do przys³owiowego pierwszego, do g³owy przychodz¹ nam ró¿ne myli. A mo¿e gdzie tam daleko by³oby nam
lepiej, ³atwiej? Ka¿dy z nas na pewno ma
w rodzinie lub wród znajomych chocia¿by
jedn¹ osobê, która za granic¹ mieszka i wiedzie jej siê ca³kiem niele. Zazdrocimy jej
straszliwie - a zazdroæ, jak wiemy, jest jedn¹
z podstawowych cech polskiego spo³eczeñstwa. Czemu wiêc nie zdecydowaæ siê na
wyjazd i osobicie nie sprawdziæ, jak to siê
¿yje w krajach dobrobytu?
Najwiêcej osób za kraj emigracji wybiera
Angliê. Aby siê tam dostaæ, mo¿emy skorzystaæ z szerokiej oferty tanich linii lotniczych, m.in. Ryanair, który lata z £odzi na
londyñskie lotnisko Stansted oraz do Nottingham. Bilet mo¿na kupiæ ju¿ za 100 z³ pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ to wakacje, ferie
ani wiêta Bo¿ego Narodzenia. P³acimy za
niego kart¹ p³atnicz¹, wchodz¹c na stronê

internetow¹: www.ryanair.com. Po pomylnie zakoñczonej transakcji dostaniemy numerek, który wraz z paszportem lub dowodem osobistym pokazujemy przed wejciem
na pok³ad samolotu.
Inne tanie linie lotnicze, które zabior¹ nas
na wyspy, ale ju¿ z Warszawy, to: Centralwings - leci na londyñskie lotnisko Gatwick
(www.centralwings.com - warto na nie zwróciæ uwagê, jeli nie posiadamy karty p³atniczej, poniewa¿ w tym przypadku za bilet
mo¿emy zap³aciæ w kasie niektórych hipermarketów lub przelewem) oraz Easy Jet
(www.easyjet.com), z którym polecimy na
lotnisko Londyn Luton. Mo¿emy tak¿e
skorzystaæ z us³ug LOT-u, ale bilet bêdzie
ju¿ dro¿szy. Bilety lotnicze dostêpne s¹ tak¿e w niektórych biurach podró¿y,
Jeli boimy siê lataæ, mo¿emy wybraæ siê
w podró¿ autobusem. Coraz wiêcej firm
przewozowych przeciga siê w swojej ofercie. I tak na przyk³ad: z £owicza pojedziemy Orbisem, z £odzi lub Warszawy na
Wyspy dowiezie nas Eurolines. Jeli natomiast posiadamy w³asny samochód, mo¿emy wybraæ siê w drogê autem. Trzeba jednak wczeniej zarezerwowaæ bilet na prom
lub Eurotunel, poniewa¿ przed samym
wjazdem mo¿emy sporo przep³aciæ.
yspy Brytyjskie od zawsze ciesz¹
siê popularnoci¹ wród Polaków.
Przed wyjazdem nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na kilka spraw. Pierwsza z nich to
niestety pieni¹dze. Nie wolno wyje¿d¿aæ
za granicê z pustym portfelem! Trzeba siê liczyæ z tym, ¿e nawet jeli od razu
znajdziemy pracê - pierwsz¹ wyp³atê otrzymamy najwczeniej tydzieñ po jej rozpo-

W

czêciu. Do tego czasu trzeba mieæ gdzie
mieszkaæ i co jeæ. O ile w przypadku jedzenia mog¹ wystarczyæ konserwy turystyczne przywiezione z Polski, to mieszkanie
nale¿y do jednych z najdro¿szych spraw
w Anglii.
Na pocz¹tek najprociej
bêdzie wynaj¹æ pokój. Og³oszeñ mo¿emy poszukaæ w Internecie, popytaæ znajomych,
którzy ju¿ tam mieszkaj¹ lub
poszukaæ na miejscu, np. na
oknach ma³ych sklepów. Jeli
jest nas wiêcej, mo¿emy wynaj¹æ mieszkanie lub dom (co
znacznie obni¿a koszty), ale
zwykle potrzebne do tego bêd¹
referencje i historia pracy - a na Agnieszka
to bêdziemy czekaæ oko³o pó³
roku. Tak wiêc za wynajêcie jednoosobowego pokoju na tydzieñ p³acimy 60-80 funtów, a wiêc oko³o 330-440 z³, za pokój podwójny bêdzie to 80-120 funtów, czyli oko³o 440-660 z³. Do tego dochodzi jednorazowy depozyt, który zwykle wynosi dwukrotnoæ ceny, jak¹ bêdziemy p³aciæ. Jest on
pobierany na wypadek np. uszkodzenia materaca lub innych zniszczeñ. Ceny wygl¹daj¹ strasznie na pierwszy rzut oka, ale pamiêtajmy, ¿e najni¿sza stawka godzinowa
w Anglii to 5.35 funta, czyli oko³o 30 z³.
Jakie miasto wybraæ? Najlepiej wybraæ
miejsce, gdzie mieszka który z naszych
znajomych lub syn stryjecznego brata naszej babci. Niestety nale¿y siê liczyæ z tym,
¿e o rodakach kr¹¿y za granic¹ powiedzenie: Jak Ci Polak nie zaszkodzi³, to ju¿ Ci
pomóg³. Nie nale¿y wiêc zbyt mocno ufaæ

nawet najlepszemu przyjacielowi. Coraz
wiêcej urzêdów pracy oferuje tak¿e pracê
za granic¹. Warto z tych ofert korzystaæ,
poniewa¿ zwykle zapewniaj¹ one dobre warunki dla swych pracowników (m.in. angielska fabryka Kerry Food).
Przed wyjazdem nale¿y
zdobyæ jak najwiêcej informacji o miejscu, w które siê
wybieramy. Jeli jedziemy
do miejscowoci turystycznej - najszybciej pracê znajdziemy tam w charakterze
kelnera, barmana, sprz¹taczki. W tym przypadku wymagany jest jêzyk angielski
na poziomie co najmniej koBia³ecka
munikatywnym. Jeli jedziemy w miejsce, gdzie dominuj¹ fabryki, przygotujmy siê do pracy na
linii produkcyjnej, gdzie jêzyk nie bêdzie ju¿
tak wa¿ny. Niemniej jednak przed wyjazdem warto by by³o zapisaæ siê na chocia¿by
kilka lekcji angielskiego lub samemu przyswoiæ sobie parê podstawowych angielskich
zwrotów.
Planuj¹c wyjazd warto pamiêtaæ, ¿e wakacyjne miesi¹ce oznaczaj¹ tak¿e t³umy studentów, którzy przyjechali za granicê zarabiaæ na studia. Znaczna czêæ z nich, niestety, wyje¿d¿a z niczym, poniewa¿ a¿ tylu
miejsc
pracy
w Anglii nie ma. Jeli wiêc nie jeste studentem, warto wyjechaæ we wrzeniu, padzierniku, grudniu lub marcu.
Jeli jedziemy w ciemno, warto pamiêtaæ, ¿e oprócz tzw. chodzenia i pytania siê
o pracê, w Anglii istnieje wiele agencji pra-

cy (naj³atwiej sprawdziæ na stronie internetowej danego miasta jeszcze przed wyjazdem), w których coraz czêciej zatrudniani
s¹ polscy konsultanci. Warto pamiêtaæ te¿
o Job Center Plus, w którym znajdziemy
zarówno oferty pracy, jak i bezp³atny telefon, by zadzwoniæ i dowiedzieæ siê o szczegó³y lub umówiæ siê na spotkanie z przysz³ym pracodawc¹.
Jak najszybciej nale¿y tak¿e za³o¿yæ konto bankowe, gdy¿ nasza wyp³ata bêdzie
przelewana bezporednio na nie. W tym celu
potrzebne bêd¹ dwa dokumenty to¿samoci i list od pracodawcy potwierdzaj¹cy nasze zatrudnienie i adres w Anglii. Najlepiej
poprosiæ o niego pierwszego dnia w pracy,
a nastêpnie udaæ siê do banku.
Dwa tygodnie po rozpoczêciu pracy powinnimy wys³aæ formularz wraz z paszportem i zdjêciami do Home Office. Niestety, ta przyjemnoæ kosztuje 70 funtów
- a wiêc oko³o 390 z³otych. Jednak¿e od tego
momentu jestemy w Anglii zatrudnieni legalnie. Nastêpn¹ formalnoci¹, jaka nas czeka, to zdobycie National Insurance Number.
Wydawany jest on bezp³atnie. Dzwonimy
z Job Center i umawiamy siê na spotkanie.
Podajemy podstawowe informacje, m.in.
swoje dane, adres, jak d³ugo jestemy
w Anglii, itp. Od tej pory przys³uguje nam
bezp³atne leczenie i wiele wiadczeñ, m.in.
zasi³ek dla bezrobotnych, gdybymy pracê
utracili (przys³uguje on, gdy przepracowalimy w Anglii co najmniej rok).
odsumowuj¹c: kupujemy bilet, zabieramy ze sob¹ co najmniej 2500 z³ wymienionych ju¿ na 500 funtów (kwota mo¿e
przera¿aæ, ale warto siê w tym celu zapo¿yczyæ, ¿eby np. nie spaæ na ulicy), konserwy
turystyczne, paszport, dowód osobisty
i prawo jazdy, a tak¿e choæby komunikatywn¹ znajomoæ jêzyka angielskiego.
Nie zapomnijmy zabraæ ze sob¹ te¿ worka odwagi i szczypty szczêcia, bo to bêdzie nam najbardziej potrzebne.
Agnieszka Bia³ecka

P
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Gmina £owicz

Konkurs recytatorski
w Bocheniu
VII Gminny Konkurs Recytatorski
dla uczniów szkó³ podstawowych
z gminy £owicz odby³ siê
w bocheñskiej podstawówce we
wtorek 17 kwietnia.

K

onkurs zorganizowa³a Szko³a
Podstawowa w Bocheniu razem
z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
z tej miejscowoci. Komisja by³a
obiektywna, bo w jej sk³ad wchodzi³y
by³e nauczycielki, które nie zna³y
wczeniej dzieci bior¹cych udzia³
w konkursie. Wród recytacji
21 uczestników z szeciu szkó³
podstawowych, zdecydowanie
przewa¿a³y wiersze, tylko jedna
osoba zaprezentowa³a prozê.
W pierwszej kategorii wiekowej dla
uczniów klas I-III, I miejsce zajê³a
Sylwia Bogus z SP w Niedwiadzie,
II miejsce Kacper Miazek z SP
w Wygodzie i III miejsce Joanna
Banasiak z SP w Niedwiadzie.
Natomiast w starszej grupie, dzieci
z klas IV-VI, I miejsce zaj¹³ Patryk
Rybus z SP w Bocheniu, II miejsce
Kinga Ga³¹zka z SP w Zielkowicach,
która jako jedyna zaprezentowa³a
fragment ksi¹¿ki - Ania z Zielonego
Wzgórza Lucy Maud Montgomery,
a III miejsce Katarzyna Gos³awska
z SP w Wygodzie. Wszyscy
uczestnicy konkursu recytatorskiego
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.
(jr)

Po darmowe ksi¹¿ki
do zduñskiej ksi¹¿nicy

J

u¿ w pierwszym tygodniu maja
Biblioteka Publiczna w Zdunach
wystawi kilkadziesi¹t ksi¹¿ek,
które ofiarowa³o jej kilku mieszkañców
gminy do rozdania w ramach
miesi¹ca ksi¹¿ki. Przypomnijmy, ¿e
przez ca³y kwiecieñ trwa³a akcja
polegaj¹ca na pozyskaniu od
mieszkañców ksi¹¿ek, z których ci nie
korzystaj¹. Przekazane ksi¹¿ki to
przede wszystkim beletrystyka,
krymina³y, sensacja, romanse, ale
tak¿e bajki i opowiadania dla dzieci
i kilka pozycji popularnonaukowych.
Wszystkie s¹ w dobrym stanie, co
by³o warunkiem przekazania.
Ksi¹¿ki bêd¹ wystawione na
specjalnym regale i bêdzie mo¿na je
swobodnie ogl¹daæ. Przed zabraniem
ich z biblioteki trzeba najpierw zg³osiæ
siê do dy¿uruj¹cego bibliotekarza,
który zanotuje imiê i nazwisko
zainteresowanej zabraniem ksi¹¿ek
osoby. Biblioteka wprowadzi³a dla
chêtnych limit trzech ksi¹¿ek, które
bêdzie mo¿na zatrzymaæ. Oferta
skierowana jest do mieszkañców
gminy Zduny.
(tb)

Marsz m³odych ekologów ulicami Bolimowa
Ju¿ po raz drugi Szko³a
Podstawowa w Bolimowie
podsumowa³a swoje
ca³oroczne dzia³ania
ekologiczne marszem
ulicami Bolimowa,
jaki zorganizowano
w czwartek 26 kwietnia.

O

rganizatorki - nauczycielki Aneta Jagura, Agnieszka Osicka i Teresa Rolik
martwi³y siê na pocz¹tku tygodnia o aurê,
by³y plany, ¿e jeli pogoda bêdzie z³a, marsz
zostanie odwo³any. Wszystko jednak posz³o dobrze i w czwartek od rana by³o ciep³o
i wieci³o s³oñce.
Rozpoczê³o siê o godzinie 10.00 akademi¹ w szkolnej sali gimnastycznej. Uczniowie i uczennice przebrani m.in. za zwierz¹tka i drzewka przedstawili inscenizacjê, wiersze, piosenki i tañce o treci ekologicznej.
Mówili o piêknie przyrody, potrzebie jej
ochrony i poszanowania Ziemi. Podsumowano szkolne dzia³ania ekologiczne: m.in.
konkurs plastyczny, udzia³ w Sprz¹taniu
wiata, zbiórkê makulatury i zu¿ytych baterii itd. Przedstawione te¿ zosta³y wyniki
ekologicznej ankiety przeprowadzonej
wród uczniów. Wysz³o z niej, i¿ dzieci dbaj¹
o rodowisko w swoich domach - wiêkszoæ
wy³¹cza wiat³o, gdy wychodzi z pokoju,
segreguje mieci, a przy zakupie auta kierowa³aby siê tym, czy jest ono na benzynê
bezo³owiow¹.
Po akademii kolorowy korowód oko³o
170 uczniów przemaszerowa³ ulicami Bolimowa. Ka¿da klasa przyodziana by³a

Pogoda na marsz ekologiczny dzieci z SP Bolimów by³a idealna.
w inny kolor wiosny. Wielu uczniów mia³o
na sobie listki z kolorowej bibu³y, niesiono
transparenty z ekologicznymi has³ami.
W poprzednim roku m³odzie¿ przystraja³a
najczystsze posesje balonikami, teraz tê rolê
spe³nia³y kwiaty z bibu³y. Po przejciu

uczniów na ulicach powsta³a aleja z barwnych kwiatów.
Uczniowie przeszli ulicami Soko³owsk¹,
rynkiem, Farn¹ i U³añsk¹. Zatrzymali siê
przy urzêdzie gminy, gdzie tak jak w roku
poprzednim podjêci zostali s³odkociami.

Najlepsi polonici z gminy £owicz
Ju¿ po raz czwarty
w podstawówce w Niedwiadzie, a po raz pi¹ty
w historii, odby³ siê
w czwartek 19 kwietnia
konkurs polonistyczny
dla uczniów V i VI klas
szko³y podstawowej
z gminy £owicz. Patronat
honorowy objê³o ³ódzkie
Kuratorium Owiaty.

dzê o literaturze, kulturê jêzyka,
gramatykê czy ortografiê. Uczniowie musieli napisaæ np.
zaproszenie na spektakl z okazji
Dnia Mamy albo og³oszenie
w sprawie sprzeda¿y roweru czy
instrukcjê prania swetra, znaj¹c
wskazania umieszczone na jego
metce - mówi wspó³organizatorka konkursu Agnieszka Wawrzyniak - My z kolei sprawdza³ymy
m.in. ich umiejêtnoci poprawonkursowy test przygotonego pisania i u¿ywania zwi¹zwa³y nauczycielki z ró¿ków frazeologicznych.
nych podstawówek z gminy,
Og³oszenie wyników i wrêMagdalena Zieliñska-Koza z Bo- Najlepsi uczniowie z podstawówek z gminy £owicz spraw- czenie nagród nast¹pi³o tydzieñ
chenia, Agnieszka Syryca z Po- dzili swoj¹ wiedzê z polskiego ju¿ 2 tygodnie temu.
póniej, 26 kwietnia. Wszyscy
powa, Agnieszka Wawrzyniak
zwyciêzcy s¹ szóstoklasistami.
Do konkursu polonistycznego szko³y I miejsce zdoby³a Agnieszka Dobrzycka
z Niedwiady i Agnieszka Gratys z Nieborowa. Jednak ostatniej korekty dokona³a wi- mog³y zg³osiæ trzech najlepszych swoich z Wygody, II miejsce zajê³a równie¿ uczenzytator z kuratorium i inicjatorka powstania uczniów. Zrobi³y to szko³y w Bocheniu, nica tej szko³y Monika Podsêdek, a III miejtego konkursu Miros³awa Janina Kasprzyk. Popowie, Jamnie, Wygodzie i Niedwiadzie. sce zdoby³ uczeñ podstawówki w NiedwiaWszystkie wymienione nauczycielki we- Dzieci musia³y zmierzyæ siê z testem polo- dzie Artur Dziekanowski.
nistycznym, który mia³ sprawdziæ ich wiesz³y te¿ w sk³ad komisji konkursowej.
(jr)

K

Wójt Stanis³aw Linart uczestniczy³ zreszt¹
ca³y czas w przemarszu.
- Ciekawa inicjatywa - podsumowywali
ca³¹ akcjê mieszkañcy, którzy wylegli na ulicê zwabieni miechem i weso³ymi piosenkami.
(wcz)

Nagroda dla Rutkowskiego,
uznanie dla wydawcy

I

nformowalimy ju¿ naszych
czytelników, ¿e nagrodê za
najlepsze wydawnictwo
albumowe o ziemi ³ódzkiej oraz list
gratulacyjny od marsza³ka
województwa ³ódzkiego W³odzimierza
Fisiaka otrzyma³ Jacek Rutkowski,
autor albumu pt. £owicz w XX wieku
- kronika fotograficzna. Uroczyste
wrêczenie tych¿e Z³otych Ekslibrisów
odby³o siê w rodê 25 kwietnia
w siedzibie organizatorów konkursu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej imienia Józefa Pi³sudskiego
w £odzi. Dyplomami uhonorowano
równie¿ m.in. wydawcê albumu
Wies³awa Kacprzaka, w³aciciela
drukarni na Górkach w £owiczu.
Ksi¹¿kê mo¿na ca³y czas nabyæ
w Centrum Informacji Turystycznej
przy Starym Rynku w £owiczu,
£owickim Orodku Kultury oraz
w niektórych ksiêgarniach.
(mak)
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Gdzie tory, tam i ja
24-letni Tomasz Balas
z £owicza jest mi³onikiem
wszystkiego, co zwi¹zane jest
z kolej¹. Zbiera modele
parowozów, elektowozów,
wagonów towarowych
i osobowych, jedzi na parady
parowozów do Wolsztyna
i Hajnówki, krêci filmy
i robi setki zdjêæ taboru,
torowisk i dworców. Od 2 lat
buduje makietê z pl¹tanin¹
torów kolejowych.

N

ie potrafi okreliæ, jak d³ugo interesuje
siê kolejnictwem, bo choæ zainteresowanie narodzi³o siê we wczesnym dzieciñstwie, to Tomasz jako dorastaj¹cy ch³opak
zarzuci³ na jakie czas to hobby. Kilka lat
temu zainteresowanie wróci³o, przeradzaj¹c
siê w prawdziw¹ pasjê.
Zainteresowanie kolejnictwem i modelarstwem kolejowym zaszczepi³ Tomkowi jego

wiada Tomasz Balas. To ojciec te¿ kupi³ od
znajomych modelarzy makietê terenu z torami, którymi jedzi³y modele poci¹gów.
Z du¿¹ rezerw¹ do pasji podchodzi mama
Irena Balas, która przez wiele lat pracowa³a
w banku, a z wykszta³cenia jest ekonomist¹.
Syn usprawiedliwia jej podejcie do sprawy. - Kobiety mówi¹, ¿e modele to bezduszny kawa³ek plastiku. Trudno im zrozumieæ,
¿e mo¿na siê tym interesowaæ. W naszym
kraju to rzadkie hobby, które dla niektórych
osób mo¿e byæ dziwactwem. Nie znam innych osób, które kolej¹ interesowa³yby siê
tak jak ja.

Wa¿ny jest
ka¿dy szczegó³
- Modelarstwo kolejowe opiera siê na
pomniejszaniu oryginalnych obiektów od
10 do 220 razy. Ja zbieram modele parowozów, elaktrowozów i innych w skali 1:87 czyli HO. Modele wagonów i lokomotyw nie Tomasz Balas przy jednym z niewielu
s¹ przeznaczone do sk³adania, kupuje siê nowoczesnych szynobusów, które
ju¿ gotowe. £owiczanin zaopatruje siê je¿d¿¹ ju¿ w Polsce.

lokomotyw, a jedna kosztuje kilkaset z³otych. Dlaczego tak du¿o? Jak wyjania modelarz, to zminiaturyzowany cud techniki,
z silnikiem i napêdem. Starsze modele, analogowe, wymaga³y jednego zasilacza do jednego poci¹gu. Nowoczesne, ze sterowaniem
cyfrowym, maj¹ wbudowany dekoder, dziêki któremu jeden zasilacz starowaæ mo¿e
jazd¹ nawet 10 poci¹gów. Wagony osobowe i towarowe nie maj¹ napêdu, wiêc s¹
nieco tañsze.
Nie mniej wa¿na od skali jest epoka,
z której pochodzi dany model. Modelarstwo
kolejowe dzieli historiê kolei na piêæ epok.
I obejmuje lata 1835-1925, II - 1925-1945,
III - 1945-1970, IV - 1970-1990, V - od 1990
do wspó³czesnych.
Tomasz najbardziej interesuje siê okresem
przedwojennym, czyli epok¹ II, w której na
kolei królowa³y parowozy oraz epok¹
III, czyli latami powojennymi, gdy parowozy zaczê³y byæ zastêpowane elektowozami. Zainteresowania ojca s¹ bli¿sze wspó³czesnoci, bo zamykaj¹ siê w epoce IV.

Kilka lat pracy
nad makiet¹
Aby pogodziæ zainteresowania ojca
i syna, makieta, jak¹ od 2 lat buduj¹ na strychu u babci w Warszawie, bêdzie umiejscowiona w realiach prze³omu lat 60 i 70-tych,
czyli III i IV epoki. Makieta ma wymiary
7x3 m i budowana jest na p³ycie SB, zamontowanej na stela¿u 30 cm nad pod³og¹. Jej
budowa to d³ugotrwa³y proces, który rozpocz¹³ siê od projektu w komputerze. Kolejne etapy to: plan torów, sygnalizacja i sterowanie z pulpitu, ukszta³towanie terenu. Oprócz modelarstwa pasj¹ Tomasza Ja robiê torowisko, elektrykê, sygnalizacjê
kolejow¹ i poci¹gi, tata - drzewa, domki, las,
Balsa jest fototografia.

Tomasz Balas na paradzie parowozów w Wolsztynie nagrywa film na pami¹tkê tej imprezy.
ojciec Maciej Balas, który pracowa³ w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa,
obecnie pracuje w spó³ce PKP Energetyka. Ojciec czasami zabiera³ mnie ze sob¹ do
pracy i tak zaszczepi³ we mnie tê pasjê - opo-

w nie w sklepach przy ul. Wilczej i wiêtokrzyskiej w Warszawie. Wiêkszoæ modeli
poci¹gów, jakie posiada, wyprodukowano
w Austrii i Niemczech. S¹ na nich takie same
napisy, jak na orygina³ach - z nazw¹ prze-

wonika, parametrami technicznymi (w tym
rodzajem ogrzewania) i stacj¹ macierzyst¹
w³¹cznie.
Hobby nie jest tanie, zw³aszcza gdy chce Parowóz z wagonami towarowymi - modelarski poci¹g z³o¿ony na probê
siê mieæ du¿¹ liczbê parowozów lub innych naszego reportera.
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£owiczanie w Bieszczadach
o swoich podró¿ach

£

del Salado w Argentynie.
owiczanin Wojtek MaOrganizatorzy zaprosili
rzec, znany z ³amów
tak¿e goci, którzy zapoNowego £owiczanina
znaj¹ przyby³ych z krajoz relacji i fotografii z organizobrazami oraz kultur¹ Indii
wanych wypraw podró¿nii Ladakhu. To bêdzie wyczych w ró¿ne zak¹tki wiaj¹tkowo podró¿niczy wieta, lider grupy podró¿niczej
czór z wizyt¹ na czterech
CHATE.pl, zaprasza mi³onikontynentach.
ków wypraw na kolejny ju¿,
Przypomnijmy, ¿e dot¹d
tym razem wiosenny, pokaz
odby³y siê Czejtowiska,
slajdów z podró¿y odbytych
podczas których prezentow ostatnim pó³roczu.
wane by³y zdjêcia z wypraw
Spotkanie odbêdzie siê Wojtek Marzec
m.in. do Argentyny (Aconw sobotê 12 maja w Bieszczadach w Bacówce Pod Ma³¹ Rawk¹, cagua), Chile, Mongolii, Rosji (jezioro Bajschronisku prowadzonym przez ³owicza- ka³, Syberia), Kazachstanu, Kirgistanu, Tanina Micha³a Kla¿yñskiego, tak¿e cz³on- d¿ykistanu i na Ukrainê.
Spotkanie rozpocznie siê oko³o godz.
ka Chate.pl.
Czejtowisko pod Rawkami - bo tak¹ 18:00, wiêcej informacji na stronie: www.chanazwê nosz¹ odbywaj¹ce siê w Bieszcza- te.pl. O warunkach noclegowych w bacówdach spotkania - bêdzie okazj¹ do obejrzenia ce i dojedzie tam - na stronie schroniska:
fotografii i wys³uchania opowieci z Mek- www.rawki.pl
(tb)
syku, wspinaczki na Kilimand¿aro i Ojos

Harcerski obóz ponownie w Jurze
£owicki Hufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego koñczy przygotowania do trzytygodniowego letniego obozu, na który w tym roku bêutrzymywaæ. Ale czy jest to mo¿liwe? Byæ dzie mog³o pojechaæ a¿ 80 m³omo¿e tak. Modelarz interesuje siê elektro- dych osób.
nik¹, informatyk¹, fotografik¹. Chcia³by pracowaæ na kolei lub jako informatyk. Po
astêpca komendanta hufca phcm Mi8-letniej szkole podstawowej wybra³ jedcha³ Kordecki powiedzia³ nam, ¿e
nak naukê w Technikum Mechanicznym.
wzorem ubieg³ego roku obóz zostanie
Obecnie jest s³uchaczem Policealnego Stu- zorganizowany w Jurze Krakowsko-Czêdium Informatycznego. Dlaczego nie poszed³ stochowskiej. Teren Jury obfituje w ciekado szko³y kolejarskiej? - Maj¹c 15 lat nie we miejsca pod wzglêdem przyrodniczym,
myla³em o tym, wtedy moje zainteresowanie kolej¹ nieco os³ab³o. Zreszt¹ najbli¿sze
Technikum Kolejarskie by³o w Koluszkach,
wydawa³o mi siê, ¿e to daleko. Teraz odleg³oci te wydaj¹ siê nieco mniejsze ni¿ kilka 40 strojów bojowych zakupi³a
lat temu.
gmina Ch¹no
Zw³aszcza, ¿e ojciec Tomasza, który
ma duszê podró¿nika, zarazi³ t¹ pasj¹ rów- z przeznaczeniem dla piêciu
nie¿ syna. Lubi¹ jedziæ poci¹gami, ale jednostek Ochotniczych Stra¿y
nie tylko. Zdarza siê, ¿e wyruszaj¹ na Po¿arnych na jej terenie.
wspólne rowerowe wypady w Bieszczady czy na Mazury. W ubieg³ym roku
a¿dy komplet sk³ada siê z bluzy,
wybrali siê np. w okolice Suwa³k, pokospodni i czapki w kolorze czarnym.
nuj¹c w ci¹gu 8 dni oko³o 320 km w poNa bluzie widnieje napis stra¿.
szukiwaniu... starych linii kolejowych, Stroje kosztowa³y ok. 12 tys. z³. Ich zastacji i mostów.
kup zosta³ sfinansowany z dwóch róde³:
Miros³awa Wolska-Kobierecka bud¿etu gminy - 60% oraz Zarz¹du Wo-

Fragment starej makiety modelarza z £owicza, która zosta³a ju¿ zdemontowana. Bêdzie ona wykorzystana do budowy
nowej makiety.
tografowanie. Zrobi³ oko³o 3.000 zdjêæ dworców i taboru kolejowego. W okolicach £owicza ma dwa ulubione miejsca do fotografowania - most kolejowy oraz Zielkowice, gdzie
przebiegaj¹ trzy linie kolejowe do Skierniewic, Warszawy i £odzi oraz ³¹cznica Skierniewice - Bednary.
Mówi, ¿e po torach nie chodzi, bo to
niebezpieczne i zabronione, ale - gdzie tory,
tam ja - mówi sam o sobie. ¯adnego zrobionego zdjêcia nie kasuje, nawet jeli nie
jest najlepszej jakoci, nagrywa na p³yty
lub przechowuje w komputerze. Komputer daje mu te¿ mo¿liwoæ korzystania
z symulatora jazdy, w którym kieruje siê
poci¹giem tak samo, jak to robi prawdziwy maszynista. - To oryginalny program,
wykorzystywany do szkolenia, mo¿na go
pobraæ w internecie za darmo - zachêca
naszego reportera.
Nietypowe jak na doros³y wiek zainterePodró¿e, fotografie, sownie ojca i syna, trudno jest zaakceptowaæ pani domu Irenie Balas. Bardzo chcia³asymulator jazdy
by, aby jej doros³y jedynak umia³ swoje zaOd 4 lat Tomasz Balas poszerzy³ krêg interesowanie prze³o¿yæ na ¿ycie praktyczswoich kolejowych zainteresowañ o fo- ne, aby robi³ to, co lubi i móg³ siê z tego

góry, rzeki, jeziorka i kocio³y - wymienia
modelarz. Chocia¿ praca na ni¹ trwa ju¿
2 lata, to ocenia, ¿e potrzeba jeszcze 2-3 lat,
by by³a gotowa. Torowisko, sygnalizacja
i elektryka s¹ ju¿ prawie skoñczone.
Praca przy makiecie to zajêcie doæ nu¿¹ce, wiêc dla obu jej konstruktorów to doæ
szczêliwe rozwi¹zanie, ¿e mieszkaj¹c
w £owiczu, buduj¹ j¹ w Warszawie. Dziêki
temu mog¹ to robiæ tylko w czasie wolnym
od pracy i nauki. Jak mówi Tomasz, nie
by³oby sensu pracowaæ nad ni¹ na si³ê,
tylko po to, aby jak najszybciej j¹ skoñczyæ.
Do budowy nowej makiety wykorzystane bêd¹ wszystkie dobrze zachowane elementy starej makiety: drzewa, domy, stacje
kolejowe i sygnalizacja. Obecnie makieta stara
zosta³a ju¿ zdemontowana, a poszczególne
jej czêci montowane s¹ na nowej.

W

e wtorek 8 maja o godz. 12.00,
w restauracji Szkie³ka na ³owickich
B³oniach, oddzia³y Polskiego Czerwonego Krzy¿a i Honorowych Dawców
Krwi z £owiczu organizuj¹ uroczyste spotkanie z m³odymi krwiodawcami i ratownikami z ³owickich szkó³ rednich.
Okazj¹ do spotkania bedzie podsumowanie dwóch konkursów, w których udzia³
brali m³odzi ludzie: Rejonowych Mistrzostw
I Pomocy i turnieju oraz konkursu HDK
i PCK. Zwyciêskie dru¿yny otrzymaj¹ dypolomy i nagrody. Po oficjalnej czêci spotkania uczestnicy zostan¹ zaproszeni na s³odki poczestunek.
(tb)

Sprostowanie

W

ostatnim numerze N£ w artykule
o laureatach i finalistach z gimnazjów w powiecie ³owickim pope³ni³am b³¹d. Ewa Bolimowska to finalistka konkursu z biologii z gimnazjum
w Kompinie, a nie nauczycielka. Natomiast w przygotowaniach Anny Lepieszek pomaga³a jej nauczycielka matematyki Anna Bolimowska.
Za pomy³kê bardzo przepraszam.
Joanna Rudak

Gmina Ch¹no dla swoich stra¿y

K

jewódzkiego OSP - 40% wk³adu. Stroje
zostan¹ rozdzielone po osiem kompletów
pomiêdzy piêæ jednostek OSP: Skowrodê
Po³udniow¹, Goleñsko, B³êdów, Mastki
i Ch¹no, które w przesz³oci ubiega³y siê
o doposa¿enie.
Jak powiedzia³ nam wójt gminy Ch¹no
Dariusz Reczulski to nie pierwsze wydatki
poniesione przez gminê na ochotnicze stra¿e w tym roku, dokonano bowiem remontu
dwóch samochodów bojowych, Jelcza
w jednostce w Karsznicach Du¿ych i Stara
w Wyborowie.
(tb)

Mongolska muzyka i legenda o mi³oci
Wystêp Boldbaatara, graj¹cego
tradycyjn¹ muzykê mongolsk¹,
piewaj¹cego gard³owo
i graj¹cego na morin chuurze,
odby³ siê 25 kwietnia
w £owickim Orodku Kultury.

B

oldbaatar na pocz¹tku koncertu opowiedzia³ legendê zwi¹zan¹ z powstaniem tego dziwnego instrumentu, wygl¹dem
przypominaj¹cego konia, poniewa¿ pud³o
rezonansowe jest odpowiednikiem klatki
piersiowej zwierzêcia, gryf szyi, a g³ówka
symbolizuje ³eb konia.
Pewien mongolski pasterz mia³ piêknego,
czarnego, aksamitnego konia, który równie¿
posiada³ skrzyd³a. Dziêki niemu, móg³
w krótkim czasie przemierzaæ stepy, pustynie i lasy, by móc siê spotkaæ ka¿dej nocy
ze swoj¹ ukochan¹. Niestety zakocha³a siê
w nim tak¿e jedna z kobiet ¿yj¹ca w pobliskiej jurcie. Kiedy odkry³a, ¿e pasterz wykrada siê ka¿dej nocy, aby byæ blisko swojej
mi³oci, zakrad³a siê rankiem do konia, gdy
jedziec spa³ po podró¿y i pe³na nienawici
i wciek³oci pociê³a zwierzê na kawa³ki.
Pasterz, gdy to odkry³, by³ zrozpaczony.
Chcia³ mieæ przy sobie co, co by przypomina³o mu jego piêknego, czarnego konia.
Dlatego stworzy³ instrument, który swoim
kszta³tem przypomina postaæ konia, by choæ

w taki sposób móc wspominaæ swojego
skrzydlatego przyjaciela.
Muzyk z Mongolii wyjani³ te¿, czym
jest tak naprawdê piew gard³owy. Jest on
odzwierciedleniem g³osów przyrody, np.
wody uderzaj¹cej o ska³y, która rano i wieczorem wydaje dwa ró¿ne dwiêki. piew
gard³owy ma wiêc w sposób bardziej dok³adny ni¿ np. gra na instrumencie, przybli¿yæ wiat natury i dwiêków Mongolii.
Kiedy zacz¹³ siê koncert, nie wiadomo
by³o, czy pozostawiæ otwarte oczy, czy je
zamkn¹æ. Jeli otwarte, to mo¿na by³o patrzeæ na Boldbaatara ubranego w tradycyjny strój mongolski w kolorze z³ota, owietlonego ró¿nokolorowym wiat³em, a w tle
s³ychaæ by³o piew i grê na morin chuura.
Jednak kiedy zamknê³o siê oczy, dwiêki
mogolskiej muzyki oddala³y od teraniejszoci i wydawa³o siê, ¿e dooko³a s¹ bezkresne
stepy, wiatr i jedziec na czarnym, aksamitnym koniu...
Wypowiedzi muzyka t³umaczy³ student
z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu
Warszawskiego i cz³onek Ko³a Naukowego
Badaczy Azji i Sekcji Ludów Azji rodkowej, które zorganizowa³o wystêpy Boldbaatara w Polsce, Maciej G³abu. Natomiast
w £owiczu Boldbaatar pojawi³ siê na zaproszenie firmy Bracia Urbanek, od lat obecnej
na mongolskim rynku.
(jr)

Boldbaatar przeniós³ swoim gard³owym piewem ³owick¹ publicznoæ na stepy w Mongolii.

Nagrody dla krwiodawców
i ratowników

Z

historycznym i krajobrazowym, daje mo¿liwoæ realizowania ciekawych programów
edukacyjnych, o dofinansowanie których
hufiec wyst¹pi³ do WFO, Ministerstwa
Edukacji i Kuratorium Owiaty, oprócz
tego harcerze zg³osili mo¿liwoæ, poprzez
dofinansowanie obozu przez ratusz, zapewnienia wypoczynku kilkorgu dzieci
z rodzin maj¹cych problemy wychowawcze i finansowe. Obóz ma trwaæ od 8 do
28 lipca. Uczestnicy w wieku od 6 do
18 lat zap³ac¹ 699 z³, gdy s¹ harcerzami a jeli nie, to 799 z³.
(tb)
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Marzenia siê spe³niaj¹...
W drugim odcinku
swych wspomnieñ
Krzysztof Miklas
przywo³uje atmosferê
lat 50 w Polsce
i pisze, jak rodzi³o siê
w nim marzenie,
by zostaæ sportowym
sprawozdawc¹.

P

od koniec 1956 roku ojciec kupi³ radio.
By³o to dla domu wielkie wydarzenie,
bowiem wczeniej, w czasach stalinowskich, radioodbiorniki by³y sprzedawane
tylko na talony, a o taki ³atwo nie by³o.
Tym bardziej, ¿e na tamte, a i póniejsze
czasy nie mielimy preferowanego pochodzenia. 1956 rok przyniós³ jednak
znaczn¹ odwil¿, a w wolnej sprzeda¿y
zaczê³y pojawiaæ siê ró¿ne dobra. Ojciec
przyniós³ którego dnia Stolicê, spory
mebel z magicznym zielonym okiem.
Ustawi³ nabytek na pianinie, czyli na najbardziej honorowym miejscu w sto³owym
pokoju, i mo¿na by³o s³uchaæ Wolnej
Europy. Nie by³o to jednak proste, bowiem zag³uszarki pracowa³y pe³n¹
moc¹.
Wczeniej w domu wisia³ tylko ko³chonik. Ko³chonikami nazywano proste g³oniki radiofonii przewodowej,
w które musia³o byæ wyposa¿one ka¿de
mieszkanie. Za pomoc¹ ko³choników
ludowa w³adza mog³a mieæ kontakt z ludem. Oczywicie tylko w jedn¹ stronê.
Rzecz jasna ko³chonik, mimo zakupu
najprawdziwszego, lampowego radia,
w domu zosta³. Tyle, ¿e od pocz¹tku wisia³ w znacznie mniej presti¿owym miejscu, w kuchni. Likwidacja ko³chonika mog³aby byæ politycznie podejrzana. W ko³chonikach gra³o Polskie Radio, które
mia³o jeden program i gra³o od pi¹tej rano
do pó³nocy. Czasem nadawano informacje lokalne.
Ja mia³em do ko³choników uczucia mieszane. Z jednej strony, zawsze w maju,
mo¿na by³o z ko³chonika nas³uchiwaæ meldunków z trasy Wycigu Pokoju. By³o to
o tyle wa¿ne, ¿e co roku kolarze przeje¿d¿ali
blisko nas, pokonuj¹c etap z Warszawy do
£odzi albo odwrotnie. Wycig Pokoju nie
by³ wiêc dla mnie czym ca³kowicie abstrakcyjnym. Z drugiej strony ko³chonika
nienawidzi³em dlatego, ¿e podczas wakacji
spêdzanych u dziadków w Rybnie, urz¹dza³ mi pobudkê o pi¹tej rano polonezem
Po¿egnanie Ojczyzny. O tej porze dziadek wstawa³ do swoich gospodarskich obowi¹zków, a ko³chonik spe³nia³ rolê budzika. Dla mnie przy okazji te¿, choæ ja wstawaæ tak rano nie musia³em.
Dziadkowie podczas takich wakacyjnych pobytów nigdy nie obarczali mnie
jakimikolwiek obowi¹zkami w gospodarstwie. Robi³em, podobnie jak w domu, co mi
siê podoba³o. A mia³em dwie wielkie dzieciêce pasje. Jedn¹ by³o czytanie ksi¹¿ek. Najchêtniej przygodowych i podró¿niczych, a
nieod³¹cznym dodatkiem do lektury by³ atlas.
Drug¹ pasj¹ by³ sport. Studiuj¹c mapê Polski, a rzecz dzia³a siê chyba w drugiej klasie,
na sto procent w czasach jeszcze stalinowskich (choæ Stalin ju¿ nie ¿y³), wiedzia³em, ¿e wa¿ne miasto na po³udniu Polski,
tam, gdzie górnicy wydobywaj¹ wêgiel,
nazywa siê Stalinogród. Którego razu
Ojciec zabra³ mnie do Czêstochowy. Sta³em na Jasnej Górze u boku Ojca, który
rozprawia³, pewnie o polityce, z galowo
ubranymi górnikami. Chcia³em popisaæ siê

W 1954 roku z rodzicami i m³odsz¹ z dwóch moich sióstr - Zosi¹.
swoj¹ znajomoci¹ geografii i waln¹³em: Panowie to pewnie ze Stalinogrodu... I wtedy od jednego z górników us³ysza³em: Bajtel! Zapamintoj se na ca³e ¿ycie, ¿e to
miasto sie mianuje Katowice.
Na prze³omie listopada i grudnia 1956
roku w Melbourne odbywa³y siê igrzyska
olimpijskie. Mia³em nieca³e dziewiêæ lat, chodzi³em do trzeciej klasy, a te igrzyska interesowa³y mnie bardziej ni¿ cokolwiek wczeniej. Przesiadywa³em przy Stolicy

N

ajwiêkszym zaskoczeniem by³o to,
¿e napis: £¹czymy siê z Rzymem
telewidzowie ogl¹dali nie d³u¿ej ni¿ dwie
- trzy minuty. Do sta³ych pozycji programu nale¿a³y wówczas plansze informuj¹ce o ³¹czeniu siê z £odzi¹ albo Katowicami, które potrafi³y staæ na ekranie nawet po pó³ godziny.
Najbardziej prze¿ywa³em transmisje z
fina³ów boksu i z zawodów lekkoatletycznych. Wieczór z bokserskimi fina³ami by³

Marzenia przedszkolaka... Na zdjêciu z 1954 roku w przedszkolu w Kompinie
podczas przymusowego le¿akowania (le¿akujê pierwszy z prawej).
ws³uchuj¹c siê w relacje sprawozdawców.
Szczegó³y jednak jako mi ulecia³y.
Cztery lata póniej by³em kibicem bardziej dojrza³ym. Mia³em ju¿ lat prawie trzynacie! Po raz pierwszy w Polsce igrzyska
olimpijskie mo¿na by³o ogl¹daæ w telewizji.
U mnie w domu telewizora jeszcze nie by³o.
Mia³ go jednak zaprzyjaniony z moimi rodzicami kierownik podstawówki, w której
po wakacjach mia³em pójæ do ostatniej, siódmej klasy. Pozwoli³ mi przychodziæ do w³asnego mieszkania i ogl¹daæ relacje z Rzymu.
Co wieczór twardo siedzia³em wiêc przed
telewizorem do koñca transmisji, choæ rzymskie igrzyska odbywa³y siê na prze³omie
sierpnia i wrzenia, wiêc w drugiej ich
czêci trzeba by³o rano pójæ do szko³y.

jaki niezwyk³y, z pogranicza jawy i snu,
choæ walki Kazimierza Padziora, jedynej
dla nas zwyciêskiej, akurat telewizja nie pokaza³a. Mielimy w Rzymie czterech piêciarzy w fina³ach. Pierwszy walczy³ Jerzy
Adamski z W³ochem Francesco Musso i nieznacznie, ale wyranie przegra³. Potem pokazywano drug¹ po³owê pó³fina³owego
meczu pi³karskiego W³ochy - Jugos³awia, co
nas kompletnie nie interesowa³o. Technika
telewizyjna by³a jeszcze w powijakach i ca³a
Europa musia³a ogl¹daæ to, co zaproponowali W³osi. A ci uk³adali oczywicie program pod siebie i musielimy ogl¹daæ pi³kê,
choæ w ringu mia³ za chwilê wyst¹piæ kolejny W³och - Sandro Lopopolo. W RAI nie
wierzono chyba w jego zwyciêstwo nad

Padziorem. Faktycznie Padzior zrewan¿owa³ siê gospodarzom za pora¿kê Adamskiego, rozprawiaj¹c siê z Lopopolo i w hali
bokserskiej zagrano Mazurka D¹browskiego.
Po meczu pi³karskim, te¿ dla W³ochów
przegranym, telewizja wróci³a do boksu,
a my mielimy nastêpne dwie szanse na
z³ote medale. Walczyli jeszcze w finale
wagi redniej Tadeusz Walasek z Amerykaninem Edwardem Crookiem i w pó³ciê¿kiej Zbigniew Pietrzykowski z 19-letnim Cassiusem Clayem, póniejszym
Muhammadem Ali. Walasek, zdecydowanie lepszy od Crooka, zosta³ w chamski
sposób potraktowany przez sêdziów.
Przegra³ stosunkiem g³osów 2:3, a po og³oszeniu werdyktu widownia gwizda³a
przez dobrych kilka minut. Potem nasz
najwybitniejszy bez w¹tpienia piêciarz,
Pietrzykowski, trafi³ na najwiêkszy talent w historii boksu - Claya i tylko
w pierwszej rundzie stawia³ mu mê¿nie
czo³a. Póniej przewaga Claya by³a wyrana.
W pamiêci utkwi³o mi te¿ wiele innych
wydarzeñ: z³oty medal Józefa Szmidta
w trójskoku, srebrny Jaros³awy Jówiakowskiej w skoku wzwy¿, fina³owe niepowodzenie Janusza Sid³y, który zdeklasowa³
rywali, ale tylko w eliminacjach. Najbardziej
jednak bieg Zdzis³awa Krzyszkowiaka na
3 kilometry z przeszkodami, w którym na
ostatnich dwustu metrach ogra³, jak chcia³
rywali ze Zwi¹zku Radzieckiego: R¿yszczyna i Soko³owa.
W tamtych czasach ka¿da wygrana
z Ruskimi dawa³a Polakom szczególn¹ radoæ. W lekkiej atletyce Sowieci bali siê kompromitacji, wiêc nie zgadzali siê na mecze
Polska - ZSRR. Wystêpowali pod szyldem
Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (d³u¿szej nazwy Lenin
ze Stalinem ju¿ nie zdo³ali wymyliæ), ale
w dru¿ynie znajdowali siê zawsze tak¿e najlepsi lekkoatleci z innych republik. Z ca³ego
Kraju Rad, jak siê w propagandzie patetycznie nazywa³o Zwi¹zek Radziecki. Lepiej
by³o w boksie. Tu mecze rozgrywalimy
z pe³n¹ ich reprezentacj¹, ale te¿ w boksie
zawsze byli mocni i nie by³o spraw¹ prost¹
z nimi wygraæ.

Najbardziej spektakularne by³o zwyciêstwo 2:1 pi³karzy z ZSRR w Chorzowie
w 1957 roku, w którym obydwa gole strzeli³ Gerard Cielik. By³ oczywicie bohaterem narodowym, tak jak Stanis³aw Królak,
który w tym samym czasie, jako pierwszy
Polak, wygra³ Wycig Pokoju, a na dodatek
- jak chcia³a wieæ gminna - zdziela³ równo
Ruskich pompk¹, gdy ci jedzili po chamsku. Najbardziej wówczas, gdy zaczepiali
ulubieñca nie tylko warszawiaków, maleñkiego Elka Grabowskiego.
Moim marzeniem by³o wiêc zostaæ sportowym sprawozdawc¹. Najlepiej radiowym,
¿eby móc barwnie opisywaæ wszystko to,
czego ja bêdê wiadkiem, a czego s³uchacze
widzieæ nie bêd¹ mogli. Zdawa³em sobie jednak sprawê z tego, ¿e to pewnie tylko mrzonki, bo przecie¿ takich, jak ja chêtnych, s¹
zapewne tysi¹ce, a ilu¿ potrzeba w radiu
sprawozdawców? Dobrowolski, Tomaszewski, Tuszyñski czy Pyszkowski jawili
mi siê jako ludzie niemal z kosmosu, z ca³kiem innej, jakiej fantastycznej, planety.
Czy uda mi siê ich kiedy zast¹piæ? Chyba
dopiero teraz wydaje mi siê, ¿e mog³em sobie zadawaæ takie pytanie. Wtedy chyba ju¿
samo marzenie ch³opca z prowincji o karierze sportowego sprawozdawcy, którego
bêd¹ s³uchaæ miliony ludzi, by³oby blunierstwem. Zawsze bêdê jednak pamiêta³, jak a by³o to chyba ju¿ w czasach licealnych moja nauczycielka jêzyka polskiego z podstawówki powiedzia³a: - Krzysiek, ty bêdziesz kiedy sportowym komentatorem.
port potrafi³ wci¹gn¹æ mnie bez reszty.
Rodzice specjalnie siê tym moim fanaberiom nie sprzeciwiali, bowiem nauka sz³a
mi wyj¹tkowo g³adko i nawet za bardzo siê
nie przyk³adaj¹c wyranie dystansowa³em
resztê klasy. W liceum ju¿ tak dobrze nie
by³o, ale w dwóch czy trzech przedmiotach, którymi najbardziej siê interesowa³em,
te¿ nie mia³em sobie równych. Z wiedz¹
sportow¹ by³o za tak, ¿e mog³em byæ tylko wyroczni¹. Kiedy, a zdarza³o siê to czêsto, koledzy robili zak³ady, o to kto, gdzie,
kiedy i z jakim wynikiem?, przychodzili
do mnie po rozstrzygniêcie.
Nie by³o takiego, który chcia³by ze mn¹
siê zak³adaæ, choæby o ³yk oran¿ady. Swoj¹
sportow¹ edukacjê, opart¹ na wnikliwej lekturze Przegl¹du Sportowego i Sportowca, wspiera³em wyprawami do Warszawy
na wa¿ne imprezy. Musia³em wtedy poprosiæ tatê o sto z³otych, co starcza³o na
bilet kolejowy, wstêp na zawody i jeszcze
jak¹ kanapkê z oran¿ad¹ albo obiad w barze Praha.
Wielkim prze¿yciem by³y dla mnie mecze lekkoatletyczne i memoria³y Janusza
Kusociñskiego. Memoria³y zawsze mia³y
znakomit¹ obsadê, porównywaln¹ chyba ze
znacznie póniejszymi mityngami w Zurichu, Oslo czy Brukseli. Na Stadionie X-lecia
startowa³y najwiêksze wiatowe gwiazdy,
czasem pada³y rekordy wiata. Póniej lekka atletyka przenios³a siê na Skrê, gdzie po³o¿ono pierwszy w Polsce tartan, ale to ju¿
by³y moje lata studenckie. Wczeniej wielkie imprezy odbywa³y siê na Dziesiêcioleciu, mniejsze na Legii. Kilka razy by³em te¿
na wa¿nych meczach pi³karskich i na inauguracji b¹d zakoñczeniu Wycigu Pokoju.
W maju 1966 roku, ju¿ jako student Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wybra³em siê na Stadion X-lecia na rozpoczêcie Wycigu. Pierwszy etap zaczyna³
siê i koñczy³ na stadionie, na który przysz³o
kilkadziesi¹t tysiêcy widzów. Wielkim szpanem by³o wtedy noszenie ze sob¹ tranzystorowych radioodbiorników, które na trybunach, w oczekiwaniu na przyjazd kolarzy, by³y szczególnie przydatne. Mo¿na
by³o bowiem nas³uchiwaæ radiowych mel-
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diowego reportera, jeden z jego wysoko
ustawionych w hierarchii partyjnej kolegów, Wies³aw Adamski, dotar³ do Ochaba. Ten zadzwoni³ do prezesa Radiokomitetu, W³odzimierza Sokorskiego i mia³
podobno powiedzieæ: Spróbujcie mi tego
Tuszyñskiego wyrzuciæ z pracy, to nogi z
dupy powyrywam.
Pierwsze tygodnie nauki w klasie maturalnej zbieg³y siê z kolejnymi igrzyskami, w Tokio. Ró¿nica czasu z Japoni¹
sprawia³a, ¿e najwiêcej emocji mielimy,

scy wygrywali z piêciarzami Zwi¹zku
Radzieckiego. Trzy razy z rzêdu Mazurek
D¹browskiego. Szalelimy ze szczêcia.
Równie fantastyczne by³y doniesienia ze
stadionu lekkoatletycznego, na którym rodzi³y siê dwie wielkie polskie gwiazdy: Irena Kirszenstein i Ewa K³obukowska. Na
dodatek niemal nasze rówieniczki, ledwie o
rok starsze. Duma nas po prostu rozpiera³a.
Niespodziewanie dla siebie samego zanotowa³em te¿ osobiste sportowe osi¹-

by³y to nawet wielokilometrowe wyprawy po zamarzniêtej rzece. W zawodach
startowalimy na ³y¿wach hokejowych,
a wycigi rozgrywano parami na czas.
Jakie¿ by³o zdziwienie nauczyciela i kolegów, gdy wygra³em. Ja te¿ by³em zaskoczony, bowiem nigdy wczeniej nie
mia³em okazji do takich konfrontacji. Niestety, ko³o nosa przelecia³a mi szansa
wyst¹pienia w mistrzostwach województwa, w Tomaszowie Mazowieckim.
Kilka dni przed zawodami z³o¿y³a mnie

Radioodbiornik Stolica - pierwsze
ród³o informacji, a dla mnie raczej:
ród³o pierwszych informacji z kraju,
ale przede wszystkim ze wiata. Obecnie w moim domowym k¹ciku muzealnym. Napis na tylnej ciance przypomina, ¿e takie radio kosztowa³o
1.950 z³, co w 1956 roku by³o kwot¹
bardzo du¿¹, równ¹ dwóm rednim
pensjom ówczesnego PRL-u.
dunków i wiedzieæ z pierwszej rêki, jak
wygl¹da sytuacja na trasie. Barwne meldunki z etapu przekazywa³ Bohdan Tomaszewski, a na stadionie brylowa³ z mikrofonem
Bogdan Tuszyñski.
Wpewnym momencie Tuszyñski (kilkanacie lat póniej mój szef w Redakcji
Sportowej Polskiego Radia) podszed³
z mikrofonem do przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa, Edwarda Ochaba i zagai³: Panie
Przewodnicz¹cy... Nie dokoñczy³ zdania,
bowiem Ochab mu przerwa³: Zwracam
Wam uwagê, towarzyszu redaktorze, ¿e
¿yjemy w kraju socjalistycznym, a panowie dawno temu wyjechali do Anglii..., na
co Tuszyñski: Bardzo przepraszam, towarzyszu przewodnicz¹cy... po czym
- zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami
- przeprowadzi³ z Ochabem krótk¹ rozmowê pytaj¹c na koniec, jak towarzysz
przewodnicz¹cy ocenia szanse naszej bia³o-czerwonej szóstki. Ochab za na to. Mój Bo¿e! No kto by nie chcia³, ¿eby wygrali.
Mo¿na sobie teraz ju¿ tylko wyobraziæ, jakim miechem gruchn¹³ stadion, na
którym by³y przecie¿ setki kolibrów
i innych tranzystorów. Gdy wychodzi³em w t³umie ze stadionu, s³ysza³em ju¿
nastêpuj¹cy dowcip: - Czy Ochab mo¿e
mieæ psa? - Absolutnie nie! Przecie¿ pies
musi mieæ pana. Po tym incydencie szefostwo radia chcia³o wyrzuciæ Tuszyñskiego z pracy. Na szczêcie dla m³odego,
wówczas trzydziestodwuletniego, ra-

wspomniane wczeniej moje nie za dobre
pochodzenie. Robi³ wiêc biedak wszystko, co móg³, ¿eby mnie z tej Olimpiady
wyeliminowaæ, ale w koñcu uleg³ pewnie
probom innych nauczycieli, a mo¿e sam
w koñcu doszed³ do wniosku, ¿e mój
udzia³ w dru¿ynie mo¿e byæ przydatny,
za splendor sp³ynie przecie¿ na szko³ê.
W Olimpiadzie startowa³y bowiem trzyosobowe reprezentacje.
Nasze ³owickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 12 im. Józefa Che³moñskiego mia³o ju¿
w owych olimpiadach spore osi¹gniêcia. Rok
i dwa lata wczeniej starsi koledzy dwukrotnie dochodzili a¿ do cis³ego, krajowego
fina³u, który na ¿ywo pokazywany by³
w telewizji. Reprezentacja mojego rocznika
te¿ jednak nie by³a od macochy, a po finale
wojewódzkim niezwykle wzrós³ w szkole
mój autorytet.
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Szko³a podstawowa w Kompinie, pi¹ta albo szósta klasa. Marzenia zaczynaj¹ siê krystalizowaæ. Na zdjêciu siedzê
w pierwszej ³awce, po lewej. Po prawej mój najbli¿szy kolega, Mirek Bolimowski. Z ty³u wychowawca i jednoczenie
kierownik szko³y, znakomity nauczyciel, Stanis³aw Soboniak.
gdy u nas dochodzi³o po³udnie. Na szczêcie, gdy Polacy walczyli o najwy¿sze laury, nauczyciele okazywali siê wielce tolerancyjni i pozwalali s³uchaæ transmisji z tranzystorów podczas lekcji. Sami te¿ zapewne
byli ciekawi polskich wystêpów.
Znów, jak w Rzymie, mielimy w fina³ach czterech bokserów, ale proporcje siê
odwróci³y. W rzymskim Palazzo dello Sport
wygra³ tylko jeden z naszych. W Tokio tylko jeden - Artur Olech - przegra³. Potem
rozpocz¹³ siê jedyny w historii olimpijski
serial dru¿yny Feliksa Stamma. Kolejno
zwyciê¿ali Józef Grudzieñ, Jerzy Kulej
i Marian Kasprzyk i na dodatek wszy-

gniêcie. Zim¹ 1965 na ³owickim lodowisku hokejowym, gdzie teraz stoi hala sportowa, przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ rednich w jedzie szybkiej
na lodzie. Poprosi³em naszego profesora
od w-f, a jednoczenie wychowawcê
mojej klasy, pana Stanis³awa Mroza (jego
syn Janusz by³ czo³owym trenerem koszykówki w Polsce), ¿eby mnie zg³osi³
do tych mistrzostw. Profesor nie zna³
moich umiejêtnoci w tej mierze, bowiem
w szkole nigdy na ³y¿wach nie jedzilimy. Nie wiedzia³ natomiast, ¿e by³em w
tym ca³kiem niez³y, bo ka¿dej zimy spêdza³em wiele godzin na lodzie. Czasem

grypa i choæ rwa³em siê do wyjazdu, profesor Mróz nie chcia³ nawet o tym s³yszeæ.
Parê tygodni póniej, tu¿ przed matur¹, odnios³em sukces w VI Olimpiadzie
Wiedzy o Polsce i wiecie Wspó³czesnym
i to by³o ju¿ naprawdê co! Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to pierwsza w moim
¿yciu olimpiada i na dodatek bardzo udana. Dyrektor liceum, a jednoczenie nauczyciel historii i przedmiotu, który nazywa³ siê wiedz¹ o Polsce i wiecie, facet
uwa¿any na najbardziej czerwonego w
szkole i jej okolicach, nie darzy³ mnie specjalnymi wzglêdami, a to ze wzglêdu na

ak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e dziêki mojej przytomnoci umys³u wygralimy ten fina³, pokonuj¹c minimalnie liceum z Wielunia. Na pytanie skierowane do dru¿yny rywali: Jakie miêdzynarodowe konsekwencje ponios³a Indonezja po krwawych zajciach w tym kraju?,
zespó³ wieluñski odpowiedzia³: Indonezjê usuniêto z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jury odpowied uzna³o za
prawid³ow¹. Wtedy podnios³em rêkê i
zg³osi³em sprzeciw, a na twarzach jurorów pojawi³o siê zak³opotanie. - Przeciw
czemu chcesz zaprotestowaæ? - zapyta³
mnie jeden z jurorów, zdaje siê pracownik kuratorium, przed którym nauczyciele trzêli siê ze strachu. Uwa¿am - odpowiedzia³em - ¿e ta odpowied nie powinna byæ uznana, bowiem Indonezji nie
wykluczono z ONZ-u, a jedynie pozbawiono j¹ funkcji niesta³ego cz³onka Rady
Bezpieczeñstwa.. Postawi³em jurorów w
trudnej sytuacji. Fina³ odbywa³ siê w³anie
w Wieluniu. Siedzielimy za stolikami na
scenie w tamtejszym domu kultury, widownia by³a wype³niona, a sêdziowie wyranie
chcieli pomóc miejscowym. W efekcie mojego protestu punkty dla dru¿yny z Wielunia cofniêto, a my dziêki temu wygralimy i jako mistrzowie województwa ³ódzkiego pojechalimy na fina³ ogólnopolski
do Wroc³awia.
Niestety, nie uda³o nam siê zaprezentowaæ przed kamerami. Pierwsza szansa w ¿yciu pokazania siê w telewizji przepad³a. Zajêlimy szóste miejsce, ale mia³em znów spor¹ satysfakcjê.
→
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pisemnych eliminacjach
uzyskałem najlepszy  wynik, wspólnie z jednym z uczniów z warszawskiego Liceum
im. Władysława IV. To było dla
mnie coś naprawdę wielkiego.
Pozwoliło uwierzyć w siebie.
W to, że nie muszę mieć kompleksów przed kolegami z Warszawy czy innych dużych miast.
Kilka miesięcy później byłem
już studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Najchętniej studiowałbym dziennikarstwo, ale wówczas nauki dziennikarskie można było pobierać
tylko podyplomowo. Wybór
padł na prawo, choć długo zastanawiałem się nad ekonomiką
transportu morskiego na WSE
w Sopocie. Przeciw wyjeżdżaniu gdzieś daleko od domu stanowczo protestowała mama.
Dziś w pełni ją rozumiem.
Wówczas chciałem być cholernie samodzielny, choć miałem
dopiero 17 lat. Moje dziecięce
marzenia powoli przestawały
być tylko mrzonką, ale do ich
realizacji było jeszcze bardzo,
bardzo daleko.
październiku roku 1965
rozpocząłem więc studia na Wydziale Prawa. Prawdę powiedziawszy trochę mnie
to wszystko oszałamiało, a nawet przytłaczało. Byłem chłopakiem z prowincji i choć Warszawę znałem nie najgorzej, bo
często do niej przyjeżdżałem,
miałem w niej kilku kolegów, to
robiła na mnie wrażenie. Co innego przyjechać rano podmiejskim pociągiem elektrycznym
i pod wieczór wyjechać, a co innego być tu na co dzień.
Na dodatek musiałem sobie znaleźć mieszkanie, bo akademika mi nie przyznano. Parę
tygodni przed rozpoczęciem nauki przyjechałem do Warszawy
razem z mamą, by kupić trochę rzeczy do ubrania i prosić
o pomoc mieszkającą na Powiślu rodzinę Drągowskich,
która podobno miała też dom
w Raszynie. Drągowscy po powstaniu warszawskim mieszkali
przez kilka miesięcy u moich
dziadków w Rybnie, więc mama
liczyła, że może nie będzie nietaktem prosić o mały rewanż.
Chodziło o kilka dni, może tygodni. Tyle, żeby znaleźć sobie
lokum przez „Pokoik na Hożej”
(tak się nazywała wówczas akcja pośrednicząca między poszukującymi mieszkań studentami a osobami zainteresowanymi
wynajmem; dla osób z większymi mieszkaniami było to
o tyle istotne, że nie płacili podatku od tzw. nadmetrażu).
Do dziś pamiętam potwornie
przykre uczucie, gdy nie wpuszczono nas nawet do mieszkania.
Mamie było pewnie jeszcze bardziej przykro.
Ale jakoś sobie musiałem radzić. Przez pierwsze dwa tygodnie dała mi schronienie rodzina
jednego z moich kolegów, którego mama pochodziła z tej wsi,
w której i my mieszkaliśmy. Potem znalazłem pokoik u jakichś
starszych ludzi na Żoliborzu,
w Alei Wojska Polskiego, by
wkrótce przenieść się na Mierosławskiego 19. Z okresu studenckiego najbarwniejsze zaś
są wspomnienia najmniej związane z kształceniem przyszłych
prawników - ze szkolenia wojskowego.
Krzysztof Miklas
Ciąg dalszy wspomnień
- za miesiąc, w pierwszym
czerwcowym numerze NŁ
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Autoskup - gotówka, 		
tel. kom. 0513-019-003.
Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowane, tel. kom. 0502-299-100.
Kupię osobowe, gotówka, 		
tel. kom. 0500-167-670.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE, CAŁE - KUPIĘ, 		
tel. (046) 831-01-29, 		
tel. kom. 0601-317-076.
Astrę lub Lanosa - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Absolutny - auto skup, 			
tel. kom. 0669-691-797.
Punto lub Felicię - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Cinquecento lub Tico - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Absulutnie kupię auta całe, uszkodzone, tel. kom. 0501-581-906.
Kupię auta niemieckie, japońskie,
inne, tel. kom. 0500-167-670.
Kupię Polonez, stan obojętny, 		
tel. kom. 0662-173-679.
Kupię auta - gotówka, 		
tel. kom. 0515-175-977.
Kupię wszystkie auta.
Wydam zaświadczenie, 		
tel. kom. 0889-539-501.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Absolutnie kupię wszystkie modele Daewoo, Fiata, Opla, Renault,
Seata, Skody, VW i inne, 		
tel. kom. 0608-409-744.
Skupujemy wszystkie auta, 		
tel. kom. 0609-870-714.
Kupię każdy samochód, 		
tel. kom. 0606-238-179.
Całe i uszkodzone kupię, Łowicz,
tel. kom. 0606-238-179.
Skupujemy wszystkie auta osobowe, wszystkie marki w stanie obojętnym, tel. kom. 0692-639-555.
Zdecydowanie kupię Stara 1142, 		
tel. kom. 0691-721-493.
FIAT Ducato 1998-1999 rok,
tel. (046) 839-63-72.
Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone kupię, tel. 0509-228-325.
Absolutnie każde osobowe do 10 000 zł,
tel. 0502-554-828.

Iveco typ 3510, 1997 rok - sprzedam,
tel. (046) 837-85-87.
POLONEZ Caro gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0506-608-281.
FIAT Marea 1.6 SX, gaz 1997 rok, I właściciel, salonowy, bezwypadkowy, stan
idealny, tel. (046) 838-14-40, 		
tel. kom. 0608-034-501.
ŻUK A07 1995 rok, blaszak,
tel. (046) 837-65-58 			
w godz. 8.00-14.00.
Astra combi II 2.0 DTL 2000 rok, 		
tel. kom. 0665-060-888.
VW Passat combi 1.9 TD 1993 rok, 		
tel. kom. 0600-315-019.
NISSAN Sunny 1,7 D 1988 rok, grafit,
tel. kom. 0606-485-033.
VW Santana 1.6 gaz 1981 rok, 		
tel. kom. 0508-239-775.
Opony używane, importer, duży
wybór, tel. kom. 0602-133-182.
Passat combi 1.8i gaz 1990, stan dobry,
tel. kom. 0500-651-244.
CITROEN Jumper 2.5 D 1994 rok,
9-osobowy, tel. (046) 839-63-26.
VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok,
5000 zł, tel. kom. 0508-324-558.
FORD Focus 1999/2000 rok, salon,
bezwypadkowy, 			
tel. kom. 0602-370-470.
CITROEN C15 1999 rok, czerwony,
tel. kom. 0607-896-323.
OPEL Corsa 1.4 1995 rok, lekko uszkodzony, tel. kom. 0691-508-458.
POLONEZ Truck 1.9 1996 rok, 		
tel. kom. 0602-848-347.
OPEL Combo 1.4 benzyna + gaz 1997
rok tel. (046) 837-84-92, 		
tel. kom. 0691-620-780.
C-15 1.8 D 1998 rok, 5osobowy, ładowność 740 kg, dwa komplety kół, radiomagnetofon, tel. kom. 0504-623-781.
OPEL Astra 1.7 TDI 1995 rok,
tel. (046) 837-78-79.
AUDI A4 1.6 1996 rok, czarna perła,
benzyna, pełna opcja, 			
tel. kom. 0693-120-206.

UNO 1.4 1997 rok, w całości lub na części, tel. kom. 0887-336-150.
OPEL Vectra combi, benzyna, gaz, bogate wyposażenie, 			
tel. kom. 0668-341-262.
SKODA Fabia 1.4 2001/2002 rok, biały,
gaz, tel. kom. 0606-329-477.
OPEL Vectra combi 1.8 16V 1996 rok,
stan bdb, wersja CD, sprowadzony, zarejestrowany, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0609-946-893.
FORD Mondeo combi 2.0 TDCI 2003 r,
biały, 130KM, bogate wyposażenie: klimatyzacja, nawigacja itp., 		
tel. kom. 0603-375-881.
MERCEDES 2007 1984 rok, silnik 		
po kapitalnym remoncie, 		
tel. (046) 838-03-71.
OPEL Vectra 1.8 1992 rok, 		
tel. kom. 0691-582-636.
MERCEDES 310 Furgon 1992 rok,
tel. kom. 0501-044-546.
SKODA Felicia gaz 1998 rok, zadbany,
tel. kom. 0660-686-837.
RENAULT Laguna 2.0 gaz 1995 rok,
stan bdb, bogate wyposażenie, 		
tel. kom. 0660-716-137.
FORD Fiesta 1.3, 1998 rok (1999 rok
I rej.), 98000 km, 9500 zł, wspomaganie,
kierownicy, pp. kierowcy, III właściciel,
zielony metalik, 			
tel. kom. 0880-511-711.
PEUGEOT 406 1998/99 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0513-019-003.
HYUNDAI Lantra 1.6 16V benzyna
+ gaz 1996 rok, 7000 zł, elektryczne szyby, klimatyzacja, centralny zamek, 		
tel. kom. 0660-746-303.
POLONEZ, 1000 zł, stan dobry,
tel. (024) 277-91-85 po 20.00.
CC 700 1994 rok, 2500 zł, metalik, hak,
blokada skrzyni, uchylne tylne szyby,
tel. kom. 0504-859-517.
SKODA Felicia 1.3 1995 rok, 		
tel. kom. 0600-355-389.
POLONEZ Truck 1996 rok, benzyna+gaz, tel. kom. 0502-024-237.
POLONEZ Atu 1996 rok, 		
tel. kom. 0691-243-245.
CC 700 1994 rok, 2000 zł do negocjacji,
tel. kom. 0503-605-544.
UAZ 1986 rok, 			
tel. kom. 0504-105-141.
POLONEZ Caro 1992 rok, srebrny metalik, nowe opony, nowy akumulator, felgi aluminiowe, stan dobry,
tel. (046) 837-04-73.
Astra 1.6 benzyna + gaz 1997 rok, 3drzwiowy - sprzedam lub zamienię na
Diesla, tel. kom. 0698-367-366.
Truck 1.6 gaz XII.1999 rok, 		
tel. kom. 0697-714-847.
Samochód ciężarowy Gaz 66 - na części
lub w całości, tel. kom. 0608-816-582.
FORD Scorpio 2.0 16V DOHC 1995 rok,
nowa buda, podstawowa wersja, 		
tel. kom. 0608-816-582.
POLONEZ Caro Plus gaz 1997 rok, stan
dobry, tel. kom. 0506-358-009.
FORD Mondeo 1.8 TD 1995 rok, 		
tel. kom. 0600-262-693.
FIAT Brava 1.4 gaz 1998 rok, czerwony, zadbany, 		
tel. kom. 0660-697-179.
AUDI 80 1.8 benzyna + gaz 1991 rok,
czarna perła, tel. kom. 0608-649-174.
MERCEDES Benz 190 E gaz 1985 rok,
stan dobry, tel. (046) 838-84-69, 		
tel. kom. 0692-424-163.
Nysa, silnik, blacharskie, 		
tel. kom. 0694-335-495.
FIAT Ducato 1989 rok, 		
tel. (046) 839-11-60.
CC 700 1997 rok, skrzynia do remontu,
tel. (046) 838-92-27.
FIAT Tempra 1.6 gaz 1993 rok, 2600 zł,
tel. kom. 0697-278-867.
FIAT Panda 2003 rok, 		
tel. (046) 837-87-19.
Escort 1.3 1997 rok, 			
tel. kom. 0691-753-419.

FIAT Uno 900 2000 rok, 53000 km, bezwypadkowy, tel. (046) 837-91-55.
OPEL Astra 1992 rok, 			
tel. kom. 0663-561-245.
POLONEZ Caro 1992 rok, biały, tanio,
tel. kom. 0605-679-209.
FORD Transit TD 1992 rok, podwyższany, przedłużany, do połowy oszklony,
tel. kom. 0667-012-412 0604-320-626.
ROBUR LD300, 3500 zł, skrzyniowy,
silnik nowy, mały przebieg, 		
tel. kom. 0662-247-288.
FIAT 126p X.1999 rok, 1900 zł, 43000
km, zielony, stan bdb., bogate wyposażenie, opłaty za cały rok, 		
tel. kom. 0508-743-267.
SKODA Felicia combi 1.9 D 2000 rok,
stan bdb, 				
tel. kom. 0501-299-709 po 18.00.
RENAULT Laguna combi 1.9 DCI 2000
rok, srebrny, tel. kom. 0661-636-823.
TOYOTA Avensis combi 2000 rok,
46000 km, tel. kom. 0661-636-823.
OPEL Astra Sporting 1998 rok, 		
tel. kom. 0669-394-421.
RENAULT 19 1.7 + gaz 1991 rok, 2500
zł, elektryczne szyby, centralny zamek,
tel. kom. 0880-400-926.
Mondeo combi GhIA 2.0 benzyna 2001
rok, srebrny, pełne wyposażenie, 		
tel. kom. 0607-144-264.
Żuk blaszak 1981 rok, zadbany, sprawny, tel. kom. 0601-345-299.
VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, 		
tel. kom. 0502-086-560.
DAEWOO Lanos Highbag 1.5 1999 rok,
tel. kom. 0608-054-739, Łowicz.
Golf III 1995 rok, 6000 zł, 		
tel. kom. 0663-539-481 po 12.00.
PUNTO Activ 1.2, 2004 rok,
tel. (046) 838-61-01 po 20.00.
GOLF III 1.6 1993 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0606-675-608.
BMW 524 2.4 TD 1991 rok, stan dobry,
tel. kom. 0606-675-608.
SKODA 105, w cenie złomowej, stan
dobry, na chodzie, tel. (046) 838-14-47.
AUDI 80 1.9 TDJ B4, 1992 rok, 		
tel. kom. 0601-348-685.
Lanos Sedan 1999 rok, 7000 rok, 		
tel. kom. 0604-542-009.
OPEL Vectra, tel. (046) 838-84-55.
POLONEZ Caro 1.6 GLI 1995 rok, gaz,
stan dobry, Trela Czatolin 184.
OPEL Astra combi 1.7 TD 1996 rok,
tel. kom. 0781-852-777.
RENAULT Scenic 1.6 benzyna + gaz
1997 rok, tel. kom. 0781-852-777.
AUDI B4 1994 rok, 9.500 zł, 		
tel. kom. 0660-519-865.
OPEL Astra II combi 2001 rok, 17000
zł, tel. kom. 0691-991-000.
POLONEZ Caro 1992 rok, stan dobry,
tel. (046) 838-12-69 po 20.00.
HONDA Civic Sedan 1.5 1993 rok, zarejestrowany, tel. kom. 0696-468-331.
FIAT Uno 1.0 + gaz 1994 rok, 		
tel. kom. 0663-557-951.
VW Golf IV 1.4 16V 2000 rok, wiśnia
metalik, 5-drzwiowy, garażowany, wyposażenie, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, auto
alarm, + opony zimowe, bezwypadkowy,
tel. (046) 838-17-76, 			
tel. kom. 0606-520-022.
OPEL Astra 1.4 1992 rok, gaz, tel. kom.
0889-124-909.
OPEL Vectra B 2.0 DTI 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0502-148-302.
CITROEN Xantia 1.8 gaz 1994 rok,
tel. kom. 0663-630-668.
VOLVO 440 1.7 gaz 1990 rok, 		
tel. kom. 0662-130-937.
OPEL Vectra 2.0 DTL 1999 rok, czarna
perła, bogate wyposażenie, atrakcyjna
cena, tel. kom. 0609-201-079.
MERCEDES MB-100 1994 rok, podwyższony, przedłużony, 			
tel. kom. 0889-561-534.

RENAULT 19 1.7 benzyna, gaz 1994
rok, tel. kom. 0698-334-437.
OPEL Corsa 1.0 2001 rok, 		
tel. kom. 0508-862-015.
FIAT 126p 1999 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0509-299-685.
OPEL Vectra B 1.8 16V 1996 rok, ciemna śliwka, pełna opcja, 			
tel. kom. 0507-345-595, 0509-869-260.
OPEL Vectra sedan 18 16V + gaz 1997
rok, 12800 zł, bogate wyposażenie, salonowy, tel. kom. 0601-204-034.
PEUGEOT 406 1.8 1997 rok, 7800 zł,
I właściciel, salonowy, 			
tel. kom. 0601-922-673.
FIAT Seicento 1.1 2000 rok, 7500 zł,
srebrny, II właściciel, 			
tel. kom. 0607-273-734.
FIAT Seicento 900 + gaz 2000 rok, 7700
zł, tel. kom. 0607-273-734.
ŁADA Samara 1310 benzyna gaz 1990
rok, stan dobry, tanio, 			
tel. kom. 0662-673-491.
FORD Transit 2.5 D 1993 rok, 		
tel. kom. 0607-734-062.
Lublin I 1996 rok, stan bdb, 		
tel. (046) 839-63-72.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, bogate
wyposażenie, 			
tel. kom. 0509-499-556.
VW Polo 1.9 D 1996 rok, bogate
wyposażenie, 			
tel. kom. 0502-705-747.
POLONEZ Truck 1.9 D, 		
tel. (046) 837-05-95.
PEUGEOT 306 1.4, I rejestracja: październik 1995 rok, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0606-354-191.
NISSAN Almera 1.4 1995 rok, 		
tel. kom. 0602-489-317.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 6900 zł, niebieski, I właściciel, 			
tel. kom. 0501-221-040.
SKODA Felicia 1.3 gaz 1998 rok, 7700
zł, zielony metalik, model 1999 rok, 		
tel. kom. 0608-042-472.
RENAULT Thalia 2002 rok 1.4, 14700
zł, grafit metalik, I właściciel, salonowy,
bezwypadkowy, stan bez zastrzeżeń,
tel. kom. 0608-041-970.
Nysa, silnik Andoria 4, stan pojazdu i silnika dobry, tel. (024) 277-38-65.
VW Polo 1.2 2004 rok, 			
tel. kom. 0600-820-374.
SKODA Felicia gaz 1996 rok, 		
tel. kom. 0600-608-150.
FIAT Siena gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0600-608-150.
OPEL Astra II combi 1.4 16V gaz 2000
rok, 18500 zł, bordo metalik, ABS, wspomaganie, radio, c.zamek, autoalarm, zadbany, tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Punto II 1.2 2001 rok, 13500 zł,
zielony, 5-drzwiowy, wspomaganie, autoalarm, poduszka powietrzna, zadbany,
tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Seicento Sporting 1998 rok, czarny, do poprawek lakierniczych, 		
tel. kom. 0604-113-607, 4200 zł.
OPEL Astra 1.6 1993 rok, czarny metalik, tel. kom. 0885-274-988, 		
0887-041-726.
VW Jetta 1.6 1991 rok, 			
tel. kom. 0501-043-943, Łowicz.
BMW 520 2.0 gaz 1989 rok, 		
tel. kom. 0608-409-694.
FIAT Brava, po wypadku, 		
tel. kom. 0668-197-064.
CC 900 1994 rok, 			
tel. kom. 0889-971-723.
Trabant 601, 		
tel. (046) 837-76-67.
RENAULT 19 1.9 D 1993 rok, tanio,
tel. kom. 0503-047-083.
PEUGEOT 205 1.9 D 1993 rok, 		
tel. kom. 0608-203-274.
FIAT Uno 1.0 1997 rok, czerwony,
5-drzwiowy, tel. kom. 0691-961-255.
POLONEZ gaz 1988 rok, stan dobry,
tel. kom. 0505-403-149.

Passat combi 1.9 TD 1992 rok, 		
tel. kom. 0608-366-925.
POLONEZ Caro Plus gaz 1998 rok, I
właściciel, tel. kom. 0698-942-421.
Auto Handel Głowno. Punto 1.2, 1995
rok, 5-drzwiowy, Matiz, 2000 rok, idealny, Golf GTI, 1992 rok, 5-drzwiowy,
Mercedes 190 2.0i, gaz sekwencyjny,
Corsa 1.2, 1994 rok, zarejestrowane.
ww.auto-agro.gratka.pl, 			
tel. kom. 0604-392-876.
ŁADA Samara 1.3 1991 rok, stan dobry,
Nieborów, Al. Lipowa 153.
Espero 1.6 1997 rok, 			
tel. kom. 0600-068-542.
FIAT Bravo, tel. kom. 0510-636-703.
DAEWOO Nexia, rozbite - na części,
tel. kom. 0501-504-663.
MERCEDES Benz 210 1991 rok, 8000
zł, tel. kom. 0501-504-663.
CC 700 1995 rok, 3100 zł, 		
tel. kom. 0694-404-977.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, 		
tel. kom. 0501-032-058.
Tico benzyna + gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0501-818-598.
Nexia 1997 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0600-970-598.
CC 700 1995 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0603-177-041.
VW Golf III GTD combi 1993 rok, niebieski metalik, sprowadzony, 		
tel. kom. 0604-991-296.
TOYOTA Corolla 1.8 D 1987 rok, stan
dobry, tel. kom. 0698-648-359.
VW Passat 1.8 1997 rok, 20 800 zł,
srebrny metalik, kupiony 		
w salonie, serwisowany, 		
tel. kom. 0603-411-765.
OPEL Calibra 1991 rok, czerwony
tel. (046) 838-95-40.
ŁADA Samara 1300 1992 rok, stan dobry, tel. kom. 0606-192-202.
TOYOTA Avensis 2.0 TD 1999 rok, VW
Wento 1.6, 1996 rok, 			
tel. kom. 0609-852-158.
RENAULT Espace 2.9 benzyna,
gaz 1996 rok, 			
tel. kom. 0501-788-231.
OPEL Astra 1.4 16V 1996 rok, zielony
metalik, centralny zamek, wspomaganie,
poduszka powietrzna, 5-drzwiowy, stan
bdb, garażowany, tel. (046) 838-17-76,
tel. kom. 0603-523-979.
OPEL Corsa 1.7 diesel 2002 rok, srebrny metalik tel. (046) 838-02-81, 		
tel. kom. 0668-343-616.
VW Passat combi 2.0 1993 rok, 4500 zł,
niebieski metalik, stan dobry, bogate wyposażenie, tel. kom. 0783-561-069.
FIAT 126p, tel. (046) 838-13-19.
POLONEZ 1.6 gaz w kole 1995 rok, szary metalik, hak, alufelgi, OC, przegląd,
tel. (046) 838-14-42 wieczorem.
PASSAT 1.9 TDI 135 kM 1998 rok,
200000 km, czarny metalik, bogate wyposażenie, garażowany, 			
tel. kom. 0668-551-389.
FIAT CC 704 gaz 1994 rok, 		
tel. kom. 0668-002-182.
Audi A4 1.6, XI.1995 rok, ciemna zieleń,
welur, hak, elektryka, airbag, zadbany,
tel. 0660-898-421.
Audi A4 2.8 benzyna, 1997 rok, full
opcja, czarna perła, 23000 zł - sprzedam,
tel. 0603-665-181.
CC 700, 1996 rok, 			
tel. 0669-495-598 po 14.
Daewoo Lanos 1.5 16V, 2000/01 rok,
zielony metalik, 5-drzwiowy, stan bardzo dobry, cena 10200 zł, propozycja
zamiany (Matiz lub Tico), 		
tel. 0604-706-309.
Daewoo Matiz, 2001 rok, cena 9300 zł,
I właściciel, tel. 0698-032-214.
Fiat CC 700, 1996 rok, 			
tel. 0781-012-146.
Fiat Punto 1.1, gaz, 1998/99 rok, zielony,
5-drzwiowy, w rozliczeniu przyjmę Matiz, tel. 0604-706-309.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:

 kwiaciarnia „ikebana” na narożniku NOWEGO rynku i ul.koziej;
 Kwiaciarnia „Egzotyczna” na ul. Stanisławskiego 6;  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  TARGOWICA MIEJSKA w Łowiczu - pawilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (naprzeciwko alei z warzywami);  sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej;
 sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;
 sklep P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep
P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P.Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep
„U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego
w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza
Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep Wielobranżowy P. Kwiatkowskiego W Zdunach 25

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:  sklep spożywczo-mięsny w głownie, ul. Sikorskiego 4;  sklep
wielobranżowy w Głownie, ul. Huta Józefów bl. 3;  kiosk przemysłowy w strykowie Plac Łukasińskiego 2;  Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary rynek.
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Fiat Punto II, 1999 rok, 3-drzwiowy, bezwypadkowy, zadbany - sprzedam, 		
tel. (046) 814-65-35.
Ford Escort 1.6, 1990 rok, 3-drzwiowy,
tel. (046) 815-70-77.
Ford Mondeo 1.8TD, 1998 rok, 		
granatowy pół metalik z pełnym 		
wyposażeniem, 			
tel. 0603-878-838, 0609-084-881.
Opel Astra II, 2001 rok, 			
tel. 0608-613-494.
Opel Frontera 2.3TDI, 1995 rok,
wersja long, stan bardzo dobry, atrakcyjny wygląd (koła, wsp. kierownicy),
cena 17900 zł, tel. 0502-234-833.
Polonez Truck, tanio, faktura, Skierniewice, tel. 0693-366-200.
Seat Ibiza 2.0, 1994 rok, gaz, kolor czarny - sprzedam,			
tel. 0506-178-243.
Skoda Fabia 2002 rok, gaz, bogate wyposażenie, 				
tel. 0504-627-559.
Skoda Favorit 1,3, 1991 rok, tanio, pilnie,
tel. (046) 835-22-37 po 16-tej.
Star 1142, tel. (046) 815-83-51.
Star, silnik Lejland - sprzedam w całości
lub na części, tel. 0602-637-829.
Toyota Carina E 1.8 16V, 1994 rok, hatback, granat metalik, bogate wyposażenie, cena 9200 zł, możliwa zamiana (tańszy), tel. 0604-706-309.
Toyota Yaris 1.0i, 2003/04 rok, 5-drzwi,
salon, bezwypadkowy, cena 21200 zł,
ewentualna zamiana (tańszy), 		
tel. 0604-706-309.
Volkswagen Polo 1.4, 1997 rok, 		
tel. 0509-242-453.
Volvo 440, 1994 rok, benzyna, gaz, stan
bardzo dobry, tel. 0607-609-938.
VW Passat combi 1.6 Diesel, 1990 rok,
uszkodzony przód, cena 2500 zł - sprzedam, 				
tel. (046) 814-03-60, 0602-386-123.
Żuk Furgon, 6-osobowy, 1992 rok
- sprzedam, tel. 0781-948-182.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia od ręki, 			
tel. kom. 0602-123-360.
Sprzedam przyczepkę kempingową
N127, tel. (046) 837-20-99.
Kupię skrzynię Poloneza po 1992 roku +
inne części, tel. kom. 0504-199-580.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów w celu wyrejestrowania
wydaje zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż części.
Nieborów, przy Stacji Kontroli Pojazdów, tel. kom. 0500-554-924.
Komputerowa diagnostyka samochodowa, kasowanie błędów, usterek, świecących kontrolek, kasowanie inspekcji
serwisowych, lokalizowanie usterek.
Wszystkie marki samochodów. Łowicz,
tel. kom. 0509-963-064.
Klimatyzacja i chłodnictwo samochodowe, urządzenia chłodnicze. Serwis, naprawa, 		
tel. kom. 0512-348-137.
Silnik 1.6 diesel, VW, 			
tel. kom. 0504-105-141.
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW (ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI). SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. NIEBORÓW 229,		
tel. kom. 0605-695-882.
Sprzedam przyczepkę campingową Niewiadów 126 N, 			
tel. (024) 254-06-32 wieczorem.
Kupię silnik do Forda Fiesty 1.1 w dobrym stanie, 			
tel. kom. 0694-993-102.
Sprzedam nową przyczepkę, 		
tel. kom. 0605-089-995.
Sprzedam dwukółkę samochodową,
małą, tel. (046) 838-31-51, 		
Reczyce 14.
Opel Kadet, części blacharskie, mechaniczne, używane - tanio - sprzedam,
tel. (046) 815-41-63.
Sprzedam przyczepkę samochodową
lekką, 4 koła do Opla Corsy, wentylator
grzybek, tel. 0607-451-461.
Zamienię przyczepę 3 t niską, wywrot
na większą 4 t lub 4.5 t, 			
tel. 0693-827-901.

Skuter Ankur, tel. kom. 0608-553-150.
MZ150, stan idealny, sprzedam lub zamienię na skuter, 			
tel. kom. 0608-410-972.
Suzuki RG80 - sprzedam, 		
tel. kom. 0504-383-485.
Skuter Magnus Ibizza, 2006 rok,
tel. (046) 830-31-93 po 16.00.
Sprzedam motorower Osa Zongshen,
2003 rok, tel. kom. 0602-386-302.
Piagio, 1996 rok; Aprilia, 1993 rok, 		
tel. kom. 0505-261-079.
Malaguti-Madison 150, 2001 rok; Honda TC12A 550, 1999 rok, 		
tel. kom. 0505-261-079.
Jawa 50 z dokumentami, 		
tel. kom. 0694-203-851.
Simson mało używany, 			
tel. kom. 0602-517-961.
Sprzedam motorower Komar, stan bdb,
tel. kom. 0607-761-396.
Motor MZ-250ETZ sprzedam, 		
tel. kom. 0665-739-107.
Motorynka, tel. kom. 0691-508-458.
Honda VFR750F 1987 rok, 		
tel. kom. 0600-893-559.
Skuter Simson, 1988 rok, 		
tel. kom. 0888-927-208.
Skuter Ankur, tel. kom. 0608-553-150.
Skuter Kentoya, 2003 rok, 50 cm3. 		
Tanio, tel. kom. 0507-431-465.
Suzuki RM 250, 2000 rok, idealny, 9000
zł - sprzedam, tel. 0603-665-181.
Skuter japoński, pojemność 50, 2001
rok, zielony metalik, przebieg 12 000
km, ewentualnie zamienię na TICO, 		
tel. 0604-706-309.

Garaż blaszany, 			
tel. kom. 0609-500-982.
Sprzedam garaż murowany, 		
ul. Szarych Szeregów, 			
tel. kom. 0506-638-201, 0512-271-280.
Murowany garaż w Łowiczu, przy 		
ul. Kwiatowej, tel. kom. 0695-406-092.
Sprzedam niewykończony garaż na os.
Sikorskiego, 7500 zł, 			
tel. kom. 0604-249-373 wieczorem.
Garaż murowany na os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0516-211-778.
Sprzedam garaż, os. Dąbrowskiego, 		
tel. kom. 0601-926-559.

Do wynajęcia garaż przy Intermarche,
tel. kom. 0607-437-231.
Do wynajęcia garaż i miejsce pod garaż w centrum Łowicza, 		
tel. (046) 837-83-28, 			
tel. kom. 0604-192-784.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo rolne Łowicz - okolice, 		
tel. kom. 0601-257-098.
Mieszkanie ok. 45 mkw. z c.o. na os. Sikorskiego, Kopernika, Głowno, 		
tel. kom. 0600-823-012.
Grunty orne, Nieborów i okolice, 		
tel. kom. 0660-183-700.
Mieszkanie w Głownie, bloki do 50
mkw. do remontu, 			
tel. kom. 0692-150-477.
Kupię kawalerkę w Łowiczu,
tel. (046) 837-36-46.
Domek do 150000 zł w okolicach Łowicza. W rozliczeniu możliwa wymiana
na mieszkanie 48 mkw., 		
tel. kom. 0502-461-079.
Kupię mieszkanie w Łowiczu do 50-60
mkw., tel. kom. 0664-744-700.
Dom w Zdunach, 			
tel. kom. 0601-613-981.

Sprzedam 4ha, światło, woda, asfalt,
tel. kom. 0608-641-020, Zgierz.
Sprzedam działkę budowlaną 42 ary,
tel. (046) 838-33-44, Kalenice 15.
Motocykle - kupię, 			
tel. kom. 0513-019-003.

Sprzedam mieszkanie 75,60 mkw. os.
Baczyńskiego, tel. (046) 837-49-46,
tel. kom. 0501-340-731, 0696-447-463.

Sprzedam działkę budowlaną,
tel. (046) 837-47-52 po 20.00.
Sprzedam dom w Głownie około 300
mkw, tel. (042) 719-20-95.
Sprzedam mieszkanie 44 mkw. w budynku prywatnym, ul. Sikorskiego, Głowno,
tel. kom. 0668-305-685, 0600-361-207.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 34
mkw., c.o., tel. kom. 0663-202-513.
Sprzedam działkę budowlaną 939 mkw. z
budynkiem drewnianym - wszystkie media, w Łowiczu, tel. (046) 837-05-22.
Sprzedam barak budowlany, 		
tel. kom. 0510-121-106.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw., przy
ul. Ciemnej, tel. kom. 0604-087-381
0600-428-945.
Ziemia pow. 2 ha 26 arów, ul. Czajki,
tel. kom. 0600-950-708.
Firma sprzeda działki budowlane
ok. 300 mkw. każda, Łowicz, 		
ul. Tkaczew 7, tel. 			
kom. 0505-011-399.
Gospodarstwo rolne 7,75 ha, budynek mieszkalny, gospodarczy, Klotyldów, gm. Bedlno, przy trasie Poznań-Warszawa, 100 km od Warszawy,
tel. (022) 631-81-55.
Restauracja + motel + stacja CPN w budowie (powierzchnia 14000 mkw.) przy
trasie A2 (Łowicz-Kutno), 		
tel. kom. 0604-208-588.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal 16
mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Domek w okolicy Kiernozi,
tel. (046) 838-48-06.
Działki rekreacyjno-budowlane, las,
prąd, 2 km od Rydwanu, 		
tel. kom. 0607-244-368.
Działkę 1060 m, Bednary przy trasie,
tel. kom. 0502-404-027 			
od 20.00-21.00.
Gospodarstwo rolne 6ha wraz z budynkami, tel. (046) 838-60-51 wieczorem.
Działka rekreacyjna 500 mkw., nr 10 w
Niedźwiadzie, tel. kom. 0508-132-318.
Działkę budowlaną w Głownie 1342
mkw., tel. kom. 0663-561-254.
Dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi ok. Łowicza, 		
tel. kom. 0696-736-699.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24
ha z zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel. kom. 0605-308-551.
M-5, cegła, parter, ul. Bolimowska
14/18a, tel. (046) 830-08-78, 		
tel. kom. 0604-126-396, 0692-502-187.
Sprzedam 1/2 domu z działką w Zdunach, tel. kom. 0607-320-731.
Działka rekreacyjna z domkiem
„Ogródki Działkowe” w Niedźwiadzie,
tel. (046) 837-74-89, 			
tel. kom. 0504-181-667.
Działka rolno-budowlana o pow. 8000
mkw. na obrzeżach Łowicza, 		
tel. kom. 0660-746-303.
Mieszkanie 60 mkw. IV piętro, os. Bratkowice, tel. (046) 837-76-10.
Sprzedam gospodarstwo rolne w okolicach Łowicz, 			
tel. kom. 0697-624-236 po 20.00.
Sprzedam działkę budowlaną 1220
mkw, prąd, woda, ogrodzona, z domkiem drewniano-murowanym 36 mkw.,
w miejscowości Ziemiary, gm. Bolimów,
tel. (046) 837-64-83, 			
tel. kom. 0609-810-777.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie, 		
tel. kom. 0880-631-924, Głowno.
Dom w Łyszkowicach,			
tel. kom. 0608-452-636.
Działka, gm. Dmosin, 5900 mkw: 2400
pod zabudowę, 3500 rolne. Wszystkie
przyłącza, blisko tereny agroturystyczne,
hotel, restauracja, 			
tel. kom. 0507-121-886, 0692-981-427.
Mały domek w Głownie sprzedam, 		
tel. kom. 0508-107-655.
Dom z małą działką,
		
tel. (046) 837-44-30, 			
tel. kom. 0501-561-767.
Działki: budowlana 1850 mkw. rolna
4860 mkw. przy ul. Poznańskiej. Całość
90000 zł (do negocjacji), 		
tel. (022) 863-42-55 po 17.00, 		
tel. kom. 0501-926-633.
Sprzedam działkę, pow. 0,5 ha, 		
tel. kom. 0607-318-467.
Działka budowlana 900 mkw., Bobrowniki k. kościoła, 			
tel. kom. 0501-518-325.
Sprzedam atrakcyjną nieruchomość w
trakcie budowy, okolice Głowna, 		
tel. kom. 0517-204-130.
Działka budowlana, pow. 54 ary Uchań
Dolny - sprzedam pilnie, tel. (046) 83883-53, tel. kom. 0607-867-377.
Grunty orne o powierzchni 3,86 ha w
miejscowości Janinów 33, gmina Bielawy, tel. kom. 0695-450-229.

Sprzedam dom i budynki gospodarcze
na działce 3600 mkw., Zduny, 		
tel. kom. 0660-514-409.
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
2400 mkw., Głowno, ul. Miła 18, 		
tel. kom. 0506-195-574.
Sprzedam lub wynajmę zakład produkcyjny o powierzchni 1000 mkw.,
tel. kom. 0889-561-534.
Sprzedam M-3, 49 mkw., I piętro, osiedle
Kopernika, tel. (042) 719-31-79.
Gospodarstwo rolne zabudowane
1,27ha, 15km od Głowna. Dom parterowy wysoko podpiwniczony 120
mkw., betonowe ogrodzenie, brama na
pilota, posiadłość zadbana. Warunki do
prowadzenia działalności, duży budynek
gospodarczy. Cena 220.000 zł, 		
tel. kom. 0889-980-093.
Sprzedam działkę o pow. 5.300 mkw.
i 2.200 mkw., tel. kom. 0668-517-442.
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Głownie, os. H. Józefów, 		
tel. kom. 0663-433-820.
Sprzedam dom o powierzchni 86 mkw.,
działka 206 mkw. lub zamienię na bloki
do 40 mkw. Łowicz, ul. Łęczycka 106.
Działka 9700 mkw. Sochaczew, 		
tel. kom. 0696-819-935.
Ziemia 56 arów w obrębie Sierżnik, 		
tel. kom. 0602-348-905.
Dom w stanie surowym z działką
0,38 ha, 7 km od Łowicza. Marianka 11, tel. kom. 0696-414-788.
Działki budowlane, okolice Głowna,
tel. kom. 0506-402-647.
Domek 2 pokoje z kuchnią (woda, kanalizacja) Łowicz, ul. Wygoda 29.
Działka pracownicza w ogrodzie „Relax” nr 31, tel. kom. 0513-141-396.
Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy
w Łowiczu, tel. kom. 0696-116-169.
Mieszkanie 34 mkw., os. Kostka, 		
tel. kom. 0698-339-369.
Sprzedam dom, centrum, 		
tel. kom. 0604-518-794 po 18.00.
Dom, Stryków, os. Tymianka,
tel. (042) 719-95-79, 			
tel. kom. 0601-178-939.
Mieszkanie 32 mkw., I piętro. os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-40-68.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 32a
w Leopoldowie k/Rawy Mazowieckiej,
przy trasie Warszawa-Katowice, tel.
0503-919-073. Działka 2500 mkw. ogrodzona, domek oraz 2,60 ha pod budowę,
Rawa Mazowiecka, 			
ul. 1 Maja 34.
Sprzedam dom piętrowy w centrum
Rawy Mazowieckiej, 			
tel. 0502-110-545.
Działka budowlana przy trasie Skierniewice - Łowicz, tel. 0698-532-975.
Działka 1025 mkw., z budową, ul. Mazowiecka w Skierniewicach, 		
tel. 0603-099-361.
Kawalerka w centrum Skierniewic, 		
tel. 0600-076-459.
Zamienię własnościowe 60,5 mkw. na
dom. Bliskie okolice Widoku, 		
tel. 0608-273-931.
Działka, 715 mkw., Rawka, 		
tel. 0880-433-667.
2.10 ha ziemi rolnej, IV klasa, 		
tel. 0698-651-078.
Mieszkanie 96,5 mkw., I piętro w Dąbrowicach z 2 garażami, 		
tel. 0664-280-355.
Mieszkanie, 64 mkw., Widok, 		
tel. 0696-086-933, 0696-095-772.
Działka, 2800 mkw., ul. Feliksów 28,
media w ulicy, tel. 0515-660-815.
Budowlaną, 3300 mkw., Boguszyce,
tel. 0507-827-233.

Sprzedam działkę 300 mkw., ogródki
działkowe „Konwalia”, 			
tel. 0502-703-999.
Sprzedam działkę rolną w Mokrej lewej
1.49 ha, między torami a wsią, 		
tel. 0695-334-660.
Dom całoroczny 37 mkw., piwnica, garaż, działka 1200 mkw., pięknie położona
pod lasem w Jeruzalu gm. Kowiesy, 110
tys. zł, tel. 0601-799-884.
Sprzedam mieszkanie, parter ok. 116
mkw. w Rawie Mazowieckiej, piwnica,
garaż, ogródek, c.o. Lokalne na węgiel,
tel. (046) 814-21-61, 0696-116-033.
Dom parterowy podpiwniczony murowany o 5 mieszkaniach z budynkiem
gospodarczym i z działką o powierzchni
91 arów, położonej we wsi Błogosław
7, gmina Błędów, tel. (046) 815-96-80.
Szybka sprzedaż. Działka 2000 mkw.,
(Mszczonów, 73 000 zł). Działka 700
mkw., z rozpoczętą budową domu, już
wykonane fundamenty 83 000 zł. Do
uzgodnienia, tel. 0783-937-975.
Sprzedam działkę o powierzchni 4900
mkw., Parcela Nowy Dwór, 		
tel. 0514-854-587.
Działka budowlana 942 mkw., ul. Nowobielańska 15, tel. +48 600-034-933,
0602-718-150.
Sprzedam dom w Skierniewicach, 		
tel. 0500-242-522, 0500-133-817.
Sprzedam duży dom w Skierniewicach,
tel. 0601-338-867.
66,4 mkw., na Widoku, 			
tel. 0787-472-439.
Sprzedam pawilon usługowo-handlowy
o powierzchni 350m, w centrum Rawy
Mazowieckiej, tel. 0605-218-550.

Do wynajęcia lokal na ul. Krakowskiej, tel. kom. 0512-225-093.
Noclegi dla firm, Łowicz, 		
tel. kom. 0508-718-509, 0508-358-988.
Mam do wynajęcia pomieszczenia na
magazyn, przy trasie nr 2, koło Łowicza,
tel. (046) 837-08-07, 			
tel. kom. 0607-168-196.
Dom w okolicach Zgierza, Strykowa,
tel. kom. 0609-430-908.
Lokal do wynajęcia, pow. 50 mkw.
w centrum Nieborowa + zaplecze,
czynsz bardzo, bardzo niski, wszystkie
media, tel. (046) 838-56-01 po 18.00.
Tanie noclegi, kwatery pracownicze w Głownie, 			
tel. kom. 0698-783-854.
Poszukuję M-2 lub małego domu do wynajęcia w Głownie, 			
tel. kom. 0509-730-862 po 16.00,
0508-239-775.
Do wynajęcia lokal 20 mkw., Łowicz,
tel. kom. 0692-432-857.
Wynajmę 2 pokoje z kuchnią młodemu
małżeństwu, tel. kom. 0506-652-527.
Wynajmę budynek na działalność, pow.
300 mkw. Łowicz, ul. Łódzka 6; 		
zaplecze, tel. kom. 0508-324-558.
Lokal na działalność 45 mkw, ul. Długa,
Łowicz, tel. kom. 0660-699-025.
Do wynajęcia: restauracja + motel +
stacja CPN w budowie (powierzchnia
14000 mkw) przy trasie A2 (Łowicz
-Kutno), tel. kom. 0604-208-588.
Wynajmę nowy lokal 80 mkw., na parterze z parkingiem, Sochaczew, 		
tel. kom. 0604-897-644.
Wynajmę lokal pod działalność na ul.
Kwiatowej (51 mkw.) ul. Seminaryjna
(51 mkw.), tel. (046) 837-66-45, 		
tel. kom. 0600-365-799.
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
osobą pracującym lub firmie, 		
tel. kom. 0604-597-129.

Wynajmę pomieszczenie na sklep lub
usługę, tel. (046) 837-69-33, 		
tel. kom. 0604-597-129.
Do wynajęcia komfortowo urządzone
mieszkanie, os. Bratkowice, 		
tel. kom. 0698-894-943.
Do wynajęcia lokal 40 mkw.,
tel. (046) 837-10-69.
Wolny pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Poszukuję współlokatorki, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0661-166-617.
Wynajmę dom drewniany w Złakowie
Kościelnym, tel. (046) 839-13-83.
Lokal magazynowo-biurowy o pow. 340
mkw. Łowicz, 604, 			
tel. kom. 0604-206-136.
Do wynajęcia powierzchnia reklamowa,
tel. kom. 0601-184-854.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, 		
tel. kom. 0660-230-318.
Do wynajęcia kawalerka od 1 czerwca,
os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-64-42,
tel. kom. 0501-243-176.
Lokale do wynajęcia, centrum, tel. kom.
0692-725-590 0692-722-045.
Wynajmę bar gastronomiczny na targowicy, 33 mkw., 			
tel. kom. 0604-909-347.
Do wynajęcia lokal na działalność lub
zamieszkanie, Dmosin, 			
tel. kom. 0692-749-175.
Wynajmę dom w Złakowie Borowym na
sklep lub bar, tel. kom. 0607-809-288.
Do wynajęcia kawalerka w Łowiczu,
tel. kom. 0885-507-720.
Do wynajęcia ładne mieszkanie w centrum Łowicza, 2 pokoje z kuchnią 65
mkw. Tylko osoby ze stałym zatrudnieniem, tel. kom. 0602-118-332.
Wynajmę pomieszczenia i plac na działalność gospodarczą. Łowicz, 		
ul. Łęczycka 27, tel. (029) 766-67-52.
Pokój do wynajęcia, tel. 0880-433-667.
Wynajmę mieszkanie, 70 mkw., 3 pokoje, 3 piętro, podstawowe wyposażenie,
nowe, dwa balkony, widok na park, kominek, stylowe, ciekawe, z klimatem, ciche. Prymasowska/Senatorska, 		
tel. 0604-486-120.

Zamienię M-3 49,2 mkw. w Sochaczewie
- centrum na M-4 w Łowiczu, os. Bratkowice, os. Dąbrowskiego, 		
tel. kom. 0501-375-411.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Atrakcyjny przedmiot antyk kupię, 		
tel. kom. 0500-411-566.
Brzoza, białodrzew, dębina, 		
tel. kom. 0501-342-174.
Przyjmę ziemię na wyrównanie działki,
Łowicz, tel. kom. 0600-269-658.
Zbiornik hydroforowy, stalowy, 6-7 m3,
tel. kom. 0504-105-141.
Przyjmę gruz, 			
tel. kom. 0511-146-431.
Kupię trylinkę lub płyty z rozbiórki,
tel. (046) 838-11-64.
Ziemia czarna z dowozem, 		
tel. kom. 0664-694-590.
Radioodtwarzacz samochodowy CD,
tel. kom. 0888-896-738.
Betoniarka., tel. kom. 0787-292-361.
Wełniaki łowickie 2, wanna blaszana,
4 krzesła fotelowe, stolik pod telewizor
- niedrogo, tel. kom. 0607-889-899.
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Sprzedam telefony Nokia 3100, Nokia
6280, Samsung E800, 			
tel. kom. 0669-194-344.

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, tel. kom. 0501-658-261.
Komputery, laptopy, notebooki
- bardzo duży wybór. Najtańsze
komputery poleasingowe. Nawigacja GPS TIR. Nie przepłacaj.
Zduny 1a, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. kom. 0601-946-286.
Produkcja-sprzedaż: palisady
ogrodowe betonowe, kostka EKO,
kostka brukowa, kwadrat 30/30
25/25, daszki słupkowe, imitacja
piaskowca, kręgi - przepusty. Układanie kostki, tel. (046) 838-92-14,
tel. kom. 0604-413-669.
Polsat Cyfrowy, 			
tel. kom. 0601-508-098.
Cyfra+, tel. kom. 0601-508-098.
Hulajnoga na akumulator, 		
tel. kom. 0501-469-596.
Akumulator 12 V, 78 Ah, na gwarancji;
2 fotele, mało używane, 		
tel. kom. 0668-162-199.
Betoniarka 150 l, bojler elektryczny 80 l
- sprzedam, tel. (046) 838-50-85.
Wózek dziecięcy, głęboki, spacerowy,
pełne wyposażenie, przekładana rączka, 400 zł, mało używany, 		
tel. kom. 0600-827-535.
Stół do krajzegi z silnikiem 5,5 kW, 		
tel. kom. 0516-142-417.
Sprzedam wózek dziecięcy, fotelik samochodowy - stan bdb, 		
tel. (046) 830-23-10.
Sprzedam lady chłodnicze, sklepowe,
tanio, tel. kom. 0501-649-392.
Sprzedam sukienkę komunijną, rozmiar
134, tanio!, tel. kom. 0603-061-313.
Sprzedam drewno śliwkowe, opałowe do
kominka, do wędzarni, 		
tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedam cegłę kratówkę, 		
tel. kom. 0609-024-427.
Sprzedam Wilka do mielenia mięsa; ceówka 40, długość 3,10, ocynk i bindry
długość 6,35, wysokość 30, 		
tel. kom. 0504-181-655.
Tanio komputer, 			
tel. kom. 0662-116-836.
Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.
Likwidacja szwalni - wyprzedaż
maszyn szwalniczych, wyposażenia krojowni (dwuigłówka płaska, zyg-zag, trójskok Singer,
dwuigłówka drobinkowa, overlok, stebnówka Textima, nóż pionowy Rak, stół 3,5/2,8), 		
tel. (042) 719-25-94, 			
tel. kom. 0605-736-449.
Wózek inwalidzki, napęd ręczny,
tel. (046) 837-03-96.
Tanio: segment pokojowy, dywan, ławostół, tel. (046) 837-45-64.
Wypoczynek dębowy używany, obity
tkaniną, tel. kom. 0504-011-042.
Przywóz czarnej ziemi, 		
tel. kom. 0603-653-020.
Witryna chłodnicza z nadmuchem - tanio, tel. kom. 0508-324-558.
Mała elektrownia wiatrowa, 		
tel. kom. 0510-799-027.
Wiertarka stołowa; spawarka 170 A;
komplet do spawania gazowego; pleksa
3 mleczna, tel. kom. 0602-366-564.
Pilnie sprzedam regał dębowy; kanapę
z fotelami, tel. kom. 0696-988-846.
Pustak stropowy Terriva - 50 szt., 		
tel. kom. 0660-437-692.
Sukienka komunijna; monitor Samsung
17”, tel. kom. 0887-321-067.
Tanie piece centralnego ogrzewania, węglowe, miałowe ze sterowaniem, kominki grzewcze z piecem wodnym poleca
producent, tel. kom. 0501-627-469.
Okna, drzwi PCV, stalowe, gospodarcze, nowe, używane, różne rozmiary. Niedrogo. Piątek, 		
tel. kom. 0602-617-895.
Sprzedam łaty 4 x 5, 			
tel. (046) 838-83-54.
Starą szafę i stół dębowy, 		
tel. (046) 839-11-62.
Sprzedam ok. 1000 szt. pustaka pionowego, szarego, 24x24x59 cm, 		
tel. kom. 0604-897-644.
Wełniak łowicki, komunijny, 		
tel. kom. 0660-686-837.
Sprzedam meble kuchenne, zlewozmywak okrągły, tel. kom. 0600-880-267.
Oddam darmo gruz ceglany, betonowy;
kamienie, tel. (046) 838-47-91 		
wieczorem.
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Strój łowicki, tel. (046) 838-16-04.
Kamień z rozbiórki, 			
tel. (046) 838-16-04.
Przyczepa campingowa N-126, stan idealny. Tanio, tel. kom. 0664-762-410.
Sprzedam maszt do widlaka,
tel. (046) 838-40-73.
Rusztowania warszawskie, betoniarki,
części zamienne, naprawa, 		
tel. kom. 0510-124-700.
Kontener chłodniczy do półtusz, 		
tel. kom. 0504-105-141.
Akordeon Weltmeister Stella 120 basów,
tel. (046) 837-12-40, 			
tel. kom. 0604-153-959.
Sprzedam prościarkę do drutu,
sprawna technicznie, 		
tel. kom. 0888-095-793.
Piec miałowy na 250 mkw., 		
tel. kom. 0608-816-582.
Koronki, aplikacje, 			
tel. kom. 0510-843-331.
Overlok trzynitkowy, 			
tel. kom. 0880-631-924.
Tanio: dębowa, rzeźbiona szafa; łóżko;
stół (owalny). Łowicz, 		
tel. (042) 643-07-47, 			
tel. kom. 0788-290-704.
Suknia ślubna, rozm. 38, 		
tel. kom. 0691-422-276.
Wentylatory, motoreduktory, silniki elektryczne, pompa wodna, 		
tel. (042) 719-59-36.
Sprzedam materiały budowlane na dom
mieszkalny o kubaturze 290 m3 wraz z
projektem lub oddzielenie, 		
tel. (024) 277-61-80, 			
tel. kom. 0502-372-856.
Dwa rowery damskie, 			
tel. kom. 0606-881-048.
Nokia N70, półroczna, stan idealny, 650
zł. Łowicz, tel. kom. 0501-583-658.
Szkło na szklarnię, nowe, 400 mkw.,		
tanio, tel. kom. 0662-247-288.
Sprzedam wagę samochodową, 20 t,
tel. kom. 0607-343-386.
Sprzedam topole, ścięte, 		
tel. kom. 0691-753-439.
Sprzedam 2 parapety z lastrika, 2 mkw.
klepki bukowej, 2 dywany, lodówkę,
tel. (046) 837-47-11.
Telefon komórkowy Nokia, 		
tel. kom. 0667-115-465.
Beczkę ascenizacyjną 4000l, cyklop
T214/3, orkan, wielorak, 		
tel. (024) 285-38-68.
Suknia ślubna ecru, rozm. 36, 		
tel. kom. 0608-496-735.
Kosiarki spalinowe, 			
tel. kom. 0785-622-468.
Drewno kominkowe, 			
tel. kom. 0886-427-375.
Dłutarkę łańcuchową, 			
tel. kom. 0601-670-503.
Kanapę dwuosobową, stan bdb, 		
tel. kom. 0508-330-847.
Przyczepa gastronomiczna z wyposażeniem lub bez, tel. kom. 0607-392-683.
Silnik 15KW, tel. (046) 839-65-93.
Drzwi wejściowe lewe 80 (500 zł), 		
tel. kom. 0508-281-030.
Tapczan, tel. kom. 0608-410-038.
Suknię ślubną rozm. 44, 		
biała, tel. (046) 837-51-61.
Meble, starocie, 			
tel. kom. 0603-209-842.
Wełniak łowicki, tel. (046) 837-74-45,
tel. kom. 0696-142-218.
Huśtawka ogrodowa (nowa), 		
tel. kom. 0600-953-269.
Komplet mebli sklepowych ze
szklanymi gablotami do urządzenia sklepu bieliźniarskiego, jubilerskiego itp., tanio sprzedam,
tel. kom. 0602-717-125.
Ubikacje drewniane, 			
tel. kom. 0605-142-474.
Sprzedam meble kuchenne w dobrym
stanie oraz wyposażenie mieszkania,
tel. kom. 0606-328-914, 		
0660-675-108 po 16.00.
Sprzedam bryczkę, 			
tel. (046) 837-15-67.
Sprzedam telewizor Samsung 29”, regał,
łóżko, tel. (046) 837-81-19.
Wentylatory duże, elektrowciągi 1,6 t,
3 t, tel. kom. 0889-561-534.
Brama stalowa zewnętrzna, ocieplana
310x310; frezarko-tokarka do drewna, inne maszyny do obróbki drewna;
ostrzałka narzędziowa NUA-25; garaż
stalowy ocieplany, 			
tel. kom. 0889-561-534.
Silniki elektryczne 25 kW, 22 kW, 15 kW
i inne; lampy oświetleniowe zewnętrzne
(2 szt.); szafki ubraniowe metalowe,
tel. kom. 0889-561-534.

Sprzedam rozrusznik, alternator i głowicę, 1,8 16V, tel. kom. 0511-740-971.
Zlewozmywak stalowy, umywalka stojąca, drzwi łazienkowe, 			
tel. (042) 719-19-83.
Sprzedam okna 3 szt., 115 (wysokość)
x 207 (szerokość) i jedno 145x118, tanio,
tel. kom. 0507-345-595, 0509-869-260.
Sprzedam narybek karpia, okolice
Głowna, tel. kom. 0607-735-662.
Sprzedam kamienie ze starego budynku,
tel. kom. 0500-530-690.
Łódkę plastikową wędkarską sprzedam,
tel. kom. 0661-025-062.
Paleciak z wysięgnikiem 1,5 m, 		
tel. kom. 0691-033-754.
Sprzedam palmę tanio, 			
tel. (042) 715-62-36.
Oddam darmo gruz, 		
tel. (046) 837-14-75.
Blaszak budowlany, 		
tel. (046) 837-15-70.
Stare pierze. Łowicz, ul. Łęczycka 106.
Dwa wełniaki łowickie. Mystkowice
Małe 47, tel. kom. 0606-822-386.
Silnik C4011, do remontu, 		
tel. kom. 0693-422-719.
Cegła pojedyncza biała, 		
tel. (024) 277-38-65.
Hydrofor, odżelaziacz, łóżka metalowe
(piętrowe), stemple budowlane, kosze
metalowe, tel. kom. 0605-927-219.
Sprzedam stal zbrojeniową 14, około
100 sztuk i drut 6 około 100 kg,
tel. (046) 874-60-29.
Ubranko do chrztu dla chłopca rozm. 68,
fotelik samochodowy 0-13 kg, 		
tel. kom. 0663-464-731.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, mało
używany, tel. kom. 0693-743-822.
Tregry 12, 			
tel. (046) 839-20-71 po 20.00.
Dwa fotele brązowe, 			
tel. (046) 837-74-81.
Fotelik samochodowy od 0-13 kg Roneco, tel. kom. 0691-290-156.
Nokia 6020, tel. kom. 0888-896-738.
Sprzedam wózek widłowy elektryczny,
wózki paleciaki. Sprzedam olej Castrol
Magnatec 5W/40, Elf 5W/40, siatkę
ochronną na rusztowania, 		
tel. (046) 839-13-32, 			
tel. kom. 0508-160-198.
Skrzypce z futerałem i smyczkiem, harmonia 3-rzędowa 80 basów, guzikowa,
tel. (046) 831-62-12.
Silnik 5,5 kW na wózku, 		
tel. kom. 0601-975-995.
Akacje na ścięcie na opał, 		
tel. kom. 0601-975-995.
Pustaki 9, tel. (046) 838-86-54.
Sony Ericson K300i, gwarancja, 		
tel. kom. 0663-531-505.
Hulajnoga na akumulator, 		
tel. kom. 0501-469-596.
Sprzedam kanapę w kwiaty, 2,4x2,4 m
+ 2 pufy, tel. kom. 0605-689-974.
Szafa 2-drzwiowa z pawlaczem i półkami na buty, tel. kom. 0606-881-048.
Sprzedam nowe buty firmy Nike, puma,
Adidas (różne rozmiary), 		
tel. kom. 0669-194-344.
Drzwi garażowe, metalowe, ocieplane,
nieużywane, z ościeżnicami,
tel. (046) 837-41-34.
Komputer Athlon 2,30 GHz + monitor
17”, tel. kom. 0787-202-030.
Akordeon, tel. kom. 0605-128-019.
Sprzedam drewno kominkowe i drzewka
owocowe, tel. 0604-379-259.
Sprzedam silnik 200 i taśmociąg budowlany, tel. 046/813-17-37.
Sprzedam cegłę MAX 1800 szt, 		
tel. 0695-162-178.
Sprzedam tanio grzejniki żeliwne i fawiery, tel. 0665-517-443.
Sprzedam maszynę szwalniczą, 		
tel. 046/814-18-57.
Sprzedam siłownie nieoryginalną, 		
tel. 0662-010-370.
Sprzedam przekładnię do kosiarki rotacyjnej, tel. 046/831-28-65.
Zrąbki (do ogrodu, na opał), drzewo opałowe i kominkowe, 100 zł/mp. Odbiór
własny. Puszcza Mariańska, 		
tel. 0513-120-729.
Sprzedam cegłę rozbiórkową, 		
tel. 046/814-63-61.
Sprzedam 45 sztuk stelaży metalowych
do pieczarkarni, tel. 046/815-96-80.
Stempel budowlane, tel. 0507-626-260.
Tunel 7×30, tel. 046/831-14-22.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 40,
spódnica + gorset, kolor ecru z bordowymi dodatkami, stan bdb, 		
tel. 0606-882-756

Sprzedam materiały na ocieplenie domu:
klej do przyklejania styropianu, klej do
zatapiania siatki, masę podkładową pod
tynk, tynki akrylowe, mozaikowe w szerokiej gamie kolorystycznej (wszystkie
kolory w tej samej cenie). W maju wysokie rabaty !!!, tel. 0608-025-792, 		
po 16.00, (046) 833-96-78.
Sprzedam telewizor kolorowy Samsung
CW-25 MO64N 25 cali, płaski, stan bardzo dobry, cena 900 zł, 			
tel. 0606-882-776.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny asortyment i szlaki, przywieziemy na
miejsce, tel. 0601-338-813.

Zatrudnię operatora koparki i operatora
dźwigu, tel. kom. 0502-124-098.
Szwaczki do szycia bielizny zatrudnię, Głowno, 			
tel. kom. 0517-802-505.
Zatrudnię pracownika do gospodarstwa
rolnego, tel. (046) 838-74-91.
Firma Solaris z Bielaw zatrudni szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych,
tel. kom. 0600-312-701.
Firma Solaris z Bielaw zatrudni osobę
młodą, energiczną i o miłej aparycji do
pracy w biurze (dział sprzedaży, kontakt
z klientem). Rozmowa kwalifikacyjna w
języku angielskim, 			
tel. kom. 0600-331-733.
Szwaczki zatrudnię do szycia bielizny,
tel. (042) 719-29-62, 			
tel. kom. 0692-406-127.
Chałupnicze szycie dzianiny, 		
tel. kom. 0516-954-104.
Zatrudnię kierowcę z samochodem do
rozwożenia pizzy, 			
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię blacharzy, dekarzy, cieśli, pełny etat, od zaraz, 		
tel. kom. 0694-470-514.
Firma Machmax partner Orange zatrudni przedstawicieli handlowych,
tel. (046) 837-04-79, tel. kom. 0501-180770 e-mail: machmax@patro.pl.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym z zakwaterowaniem i wyżywieniem, tel. kom. 0888-083-134.
Studio fryzjerskie „Trendy” - Sochaczew zatrudni fryzjera oraz kosmetyczkę-manikiurzystkę. Oferujemy szkolenia, Zapewniamy
dobre warunki pracy, 		
tel. (046) 862-26-09.
Lubisz kosmetyki? Chcesz kupować je
taniej? Firma Avon poszukuje chętnych
na stanowisko konsultantki. Lider sprzedaży Kinga Antos, 			
tel. kom. 0662-069-257, 0505-571-874.
Zatrudnię kierowcę kategorii C, 		
tel. kom. 0601-360-267.
Zatrudnię gipsiarzy i glazurników, 		
tel. kom. 0663-975-509.
Kelnerów, kelnerki (na stałe 		
i na weekendy), pomoc do kuchni,
pracownika gospodarczego - zatrudnię. Domaniewice, między Łowiczem a Łodzią, 			
tel. kom. 0607-930-234.
Zatrudnimy energiczną kobietę
do pracy w kuchni, restauracji
nad morzem. Na sezon letni (maj wrzesień), na dobrych warunkach,
tel. kom. 0501-489-891.
Zatrudnimy energiczną kelnerkę
do pracy w restauracji nad morzem na sezon letni, 			
tel. kom. 0501-489-891.
Potrzebny kierowca z własnym samochodem do pracy w pizzerii na
etat na dobrych warunkach, 		
tel. kom. 0501-489-891.
Zatrudnię mechanika samochodowego,
serwis opon, Głowno, 			
tel. kom. 0668-223-274.
Przyjmę na staż, Zajazd Szymanowice,
tel. kom. 0601-439-657.
Firma zatrudni kierowcę z doświadczeniem, kat. C oraz CE, 		
tel. (046) 837-69-81 od 8.00-16.00.
Zatrudnię kierowcę C+E, 		
tel. kom. 0515-175-990.
Zatrudnię szwaczki w Głownie
- tradycyjne biustonosze i majtki,
tel. (042) 710-73-31, 			
tel. kom. 0608-496-344.
Zatrudnię do pracy w sklepie kobietę z
grupą inwalidzką, miłą, niepalącą, z doświadczeniem w handlu. CV ze zdjęciem, list motywacyjny. Wiadomość w
sklepie: ul. 3 Maja 6b, 			
tel. kom. 0501-254-451.

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, (także dla studentów), 			
tel. kom. 0515-236-056 po 14.00.
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki,
tel. kom. 0600-052-848.
Rzeźnika - wędliniarza przyjmę
do pracy w zakładzie masarskim,
tel. (046) 837-26-77.
Przyjmę do pracy w gospodarstwie, przy
krowach, tel. kom. 0600-822-089.
Firma handlowa poszukuję osobę na
stanowisko magazyniera-sprzedawcę,
tel. (046) 830-01-28.
Przyjmę do pracy przy instalacjach antenowych i elektrycznych, 		
tel. kom. 0512-476-741.
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące
z Łowicza i okolic. Możliwość wysokich zarobków, rejestracja. Praca cały rok. Łowicz, 			
tel. kom. 0513-170-810.
Operatora koparki - koparko-ładowarki
i ładowarki, tel. kom. 0691-621-098.
Przyjmę hydraulika do montażu nowoczesnych urządzeń, 			
tel. kom. 0501-074-060.
Przyjmę do pracy w hurtowni budowlano-hydraulicznej na stanowisko sprzedawca-magazynier, 			
tel. kom. 0501-074-045.
Do prac różnych na budowie
domu w Głownie, 			
tel. kom. 0668-816-813.
Szwaczki zatrudnię, dużo pracy, dzianina, tkanina, Głowno, 			
tel. kom. 0662-388-719.
Przyjmę do pracy fizycznej, mile widziane prawo jazdy kat. B z własnym samochodem. Praca w terenie. Do lat 40,
tel. kom. 0608-816-582.
Firma Sandr-Bud zatrudni pracowników
do prac remontowo-budowlanych, 		
tel. kom. 0502-358-285.
Hurtownia Hydrauliczna zatrudni
magazyniera do wydawania towaru, Łowicz, ul. Klickiego 7.
Poszukujemy pracowników do pakowania art. przemysłowych. Praca 		
w Strykowie, tel. (042)632-31-51, 		
tel. kom. 0501-700-594, 0500-000-581.
Pilnie! Poszukuję dobrze szyjącej
szwaczki na gumę overloc, Domaniewice, tel. kom. 0504-203-901.
Szwaczki zatrudnię, 			
tel. kom. 0602-583-481.
Zatrudnię mechanika samochodowego
z doświadczeniem zawodowym w Łowiczu, tel. kom. 0502-251-751.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, 		
tel. kom. 0607-267-278.
Poszukuję pracy, prawo jazdy kat. B,
uprawnienie na wózek widłowy, 23 lata,
tel. kom. 0661-659-576.
Firma Dziewiarska w Łowiczu zatrudni
panie do formowania skarpet (również
na przyuczenie). Praca 3-zmianowa,
tel. (046) 837-11-63.
Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, 			
tel. kom. 0607-343-386.
Zatrudnię piekarza do stołu lub do pieca, tel. kom. 0509-877-081.
Zatrudnię kierowcę z kategorią C+E, mechaników do napraw samochodów ciężarowych, tel. (046) 837-92-05, 		
tel. kom. 0605-094-165.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
krajowym, tel. (046) 837-39-89.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
krajowym, tel. kom. 0604-050-795.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
krajowym, tel. kom. 0608-067-847.
Szwaczki - proste szycie, Głowno,
tel. kom. 0607-174-099.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarzy
i do formowania skarpet. Praca w Otolicach, tel. kom. 0603-709-330 do 16.00.
Zatrudnię kierowcę C+E w relacji Polska-Rumunia lub Anglia, 		
tel. kom. 0501-373-073, 0502-349-083.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport
krajowy, tel. kom. 0502-605-719.
Zatrudnię sprzedawcę - hydraulika, 		
tel. kom. 0691-991-000.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego w Łyszkowicach, 		
tel. kom. 0503-327-748.
Zatrudnię osobę niepełnosprawną od zaraz, tel. (046) 838-44-68.
Przyjmę do pracy malarza i glazurnika
w firmie remontowej w Łowiczu, 		
tel. kom. 0602-468-696.
Chałupnicze pakowanie rajstop, 		
tel. kom. 0516-954-104 po 20.00.
Przyjmę pracownika do montażu okien,
tel. (042) 710-73-73, 			
tel. kom. 0502-213-373.

Zatrudnię murarza, blacharza, dekarza,
tel. kom. 0509-299-676.
Zatrudnię dyspozycyjną sprzedawczynię
do małego sklepu spożywczego w Głownie, tel. kom. 0889-980-093.
Zatrudnię elektronika, 			
tel. kom. 0660-740-706.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat.
C, tel. kom. 0509-499-556.
Poszukuję pracowników w zawodach mechanik samochodowy,
magazynier z uprawnieniami na
wózek widłowy, wykwalifikowanych pracowników budowlanych,
tel. kom. 0691-979-310.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, trasa od zaraz, 			
tel. kom. 0674-785-151.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy z naczepą (firanka) z doświadczeniem - jazda na krótko,
dobra stawka, 			
tel. kom. 0609-842-718.
Zatrudnię zespół szwaczek, całorocznie, bawełna, 			
tel. kom. 0509-571-801.
Zatrudnię fryzjerkę, Stryków, 		
tel. kom. 0605-442-696.
Zatrudnię tokarza, frezera, szlifierza, tel. kom. 0602-249-683.
Przyjmę szwaczki - wolne soboty,
zarobki przyzwoite., 			
tel. kom. 0665-202-100.
Zatrudnię bukieciarkę, 		
tel. kom. 0509-854-421.
Sprzedawcę, handlowca ze znajomością branży budowlanej - zatrudnię, 				
tel. kom. 0507-091-155, Zduny.
Poszukuję odpowiedzialnej osoby, najchętniej emerytki do pomocy w opiece nad starszą niepełnosprawną osobą, 		
tel. kom. 0512-397-464.
Przyjmę do pracy wykwalifikowaną prasowaczkę oraz szwaczkę, 		
tel. kom. 0601-694-240.
Zatrudnię pracownika - sprzedawcę 		
w sklepie meblowym, 		
tel. (046) 830-21-51.
Pielenie, praca w Stachlewie, 		
tel. 0516-057-719.
Hurtownia Artykułów Przemysłowych
zatrudni magazyniera, kierowcę kat. B,
tel. 0601-230-399.
Przyjmę z Rawy Mazowieckiej lub okolic do pracy w gospodarstwie rolnym
i przy zwierzętach oraz do pracy przy
transporcie zwierząt, 			
tel. 0515-096-445.
Zatrudnię sprzedawcę + obsługa komputera i sklepu internetowego, 		
tel. 0501-490-067, 0509-233-874.
Zatrudnię pracownika więcej informacji
pod numerem Tel. 0501-490-067, 		
0509-233-874.
Przyjmę do pracy w kawiarni w Rawie
Mazowieckiej, tel. 046/815-08-38.
Firma DSV Solutions Sp. z o. o. poszukuje przewoźników z pojazdami ciągnik
+ naczepa o pojemności 33 EUP, do oddziałów: Teresin, Pruszków i Warszawa.
Preferowane pojazdy o zabudowie izotermicznej lub chłodniczej, tel. Teresin
0506-003-320, tel. Pruszków i Warszawa
0506-003-211.
Firma elektryczna „Aleksandra” zatrudni
wykwalifikowanych elektryków 		
z uprawnieniami SEP, 			
tel. 0601-365-387, 		
046/833-17-87.
Zatrudnię tynkarzy, tel. 0605-223-439.
Firma Jodar lokalizacja Miedniewice zatrudni kierowcę z kat. C do pracy na terenie kraju, przewozy towarowe, mile
widziane doświadczenie, 		
tel. 0695-282-602.
Zatrudnię na dachy, najchętniej dekarzy,
tel. 0608-300-588, 0600-980-827.
PIZZERIA MEGA w Rawie Mazowieckiej, przyjmie kucharza, możliwość
przyuczenia, tel. 0668-199-742.
Pracowników ochrony ze Skierniewic
i okolicy zatrudnię, tel. 0695-885-260,
022/512-00-35.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych ( możliwość pracy zagranicą),
tel. 0500-409-012.
Przyjmę szwaczki i chałupniczki z okolic
Skierniewic. Praca na stębnówce i overlocku, tel. 0607-497-277.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, 		
tel. 0693-843-090.
Zatrudnię pracowników do segregacji
złomu, tel. 0507-076-642.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, tel. 0606-444-609.
Zatrudnię ślusarza i spawacza. HAKPOL, Kowiesy Chojnata 23, 		
tel. 0504-246-181.
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Poszukuję pracowników do pracy w betoniarni Rawa Mazowiecka i okolice,
tel. (046) 814-71-84, 0602-670-958.
Zatrudnię tokarza, ślusarza, spawacza, operatora obrabiarki numerycznej
– szkolenia w Austrii. Puszcza Mariańska, tel. (046) 831-81-16.
Zatrudnię fryzjerkę, doświadczenie, 		
tel. 0511-010-676.
Adresowanie kopert, składanie długopisów, tel. 0506-270-209.
Szwalnia w Skierniewicach zatrudni
szwaczki, tel. 0692-125-138,
(046) 832-91-04, wieczorem.
Delegacje, wysokie zarobki, mężczyźni
do 30 lat, tel. 0668-24-53-53, 		
dzwonić 10-12.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych (glazura, gipsy, k/g, malowanie),
tel. 0602-779-602.
FIRMA BUDOWLANA zatrudni inżyniera o specjalności roboty drogowe
lub ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju, 		
tel. (046) 833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych cieśli i zbrojarzy, 			
tel. (046) 833-98-28 wew. 11.
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych (koparko-ładowarka, równiarka,
walec), tel. 0603-755-726.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (046) 833-98-28 		
w. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię mechanika samochodowego z
prawem jazdy kat. B, 			
tel. 0609-837-100.
Firma samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów, 			
tel. 0602-528-235.

Technik informatyk, prawo jazdy kat. A,
B, C, E, 24 lata, 			
tel. kom. 0880-327-725.
Haft komputerowy + przeszycie,
tel. kom. 0603-835-565.
Kadrowa-księgowa poszukuje pracy na
część etatu, tel. kom. 0509-407-235.
Szukam pracy fizycznej, 		
tel. kom. 0600-506-078, 0885-296-944.
Rencistka poszukuje pracy, 		
tel. (046) 831-25-03.

Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.
Oriflame dozwolone od lat 16,
tel. (042) 658-58-93, 			
tel. kom. 0602-553-636.
Avon - zostań konsultantką a otrzymasz
w prezencie 9 kosmetyków,
tel. (046) 838-60-60, 			
tel. kom. 0663-766-602.
Dodatkowo sprzedaż perfum - oryginalne zapachy, tel. (046) 838-60-60,
tel. kom. 0663-766-602.
Avon- bez wpisowego. 		
SMS/Tel. 0502-616-468, 		
(046) 832-74-42.
Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. 0512-115-030.

Wideofilmowanie „Kroton”,
tel. (046) 837-47-48, 			
tel. kom. 0504-057-550, 0500-519-724.
Wideofilmowanie, cyfrowo - tanio - profesjonalnie, tel. kom. 0662-967-737.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD, 		
tel. (046) 837-94-85, 			
tel. kom. 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio, 			
tel. kom. 0606-852-557.
Wideofilmowanie i obróbka komputerowa, tel. kom. 0600-608-150.
Wideoreportaże, fotoreportaże, 		
tel. kom. 0501-836-550.
Wideofilmowanie - Studio Wideo
„Kadr”, tel. kom. 0607-916-001.
Wideofilmowanie, obróbka cyfrowa - tanio, tel. kom. 0500-397-604.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, 			
tel. kom. 0606-312-048.
Wideofilmowanie „Kasia”.
Profesjonalnie, solidnie, tanio. Zdjęcia,
tel. (046) 837-87-68 po 18.00, 		
tel. kom. 0602-633-407.
Wideofilmowanie + fotografowanie gratis, tel. kom. 0604-357-594.
Stół staropolski wynajmę na wesela,
tel. 0605-309-514, 0693-444-826.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. 0608-244-400.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne 		
i plenerowe, tel. (046) 814-23-06,
0607-911-311.
Wideofilmowanie, tel. 0696-011-351.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie budynków, wykańczanie wnętrz
od A do Z, wycena gratis, faktury VAT,
tel. (046) 830-24-65 po 20.00, 		
tel. kom. 0510-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, 			
tel. kom. 0502-370-226.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom. 0501-180-959.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań, 		
tel. kom. 0668-262-745.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38,
tel. kom. 0502-086-592.
Glazura, terakota, gładź, płyta g/k, malowanie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki, tel. kom. 0502-095-691.
Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki
łukowe, tel. kom. 0504-065-376.
Układanie glazury, terakoty, panele,
gładź, inne wykończenia,
tel. (046) 838-20-56, 			
tel. kom. 0600-626-760.
Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury VAT, tel. kom. 0600-626-760.
Układanie kostki - solidnie, dokładnie, tel. kom. 0604-413-669.

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki, tel. (046) 837-42-55.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Dachy, przeróbki, roboty murarskie, 		
tel. kom. 0508-213-801.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0600-265-234.
Ogrodzenia, balustrady, drzwi, siatka
ogrodzeniowa + montaż, 		
tel. kom. 0508-869-390.
Glazura, terakota, panele, malowanie,
tel. kom. 0602-717-207.
Układanie kostki betonowej, granitowej
oraz inne usługi brukarskie,
tel. (046) 837-57-28, 			
tel. kom. 0604-208-087.
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski sprzedaje blachodachówkę, blachy trapezowe,
rynny, podbitkę. Promocja. Krycie dachów. Łowicz, ul. Jana Pawła II 23,
tel. kom. 0509-729-619, 0513-019-010
tel./fax (046) 837-51-31.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k, panele podłogowe, 		
tel. (046) 837-32-41 po 18.00, 		
tel. kom. 0608-685-867.
Wyrób i montaż schodów i parapetów
z drewna, tel. kom. 0663-766-557.
Kominki - 200 wzorów. Montaż, serwis, ogrzewanie domów,
tel. (046) 837-84-92, 			
tel. kom. 0602-282-415.
Cyklinowanie profesjonalne, układanie, lakierowanie - „EFEKT”,
tel. kom. 0600-984-398.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, 		
tel. kom. 0511-337-768.
Ocieplanie, tel. kom. 0506-123-597.
Układanie kostki brukowej, tanio,
solidnie, tel. kom. 0505-092-767.
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego:
betoniarki, rusztowania warszawskie,
młoty pneumatyczne itp., 		
tel. kom. 0668-156-494.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, malowanie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki, tynki, klinkier, ogrodzenia. Niskie ceny, 		
tel. kom. 0600-917-292, 0507-431-463.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, uprawnienia, VAT, e-meil:
el.arm@o2.pl, tel. kom. 0601-303-858.
Cyklinowanie, montaż parkietów, schodów. Możliwość kupna towaru. Faktury
VAT, tel. (046) 830-22-54, 		
tel. kom. 0502-321-194.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Domy z drewna, domki letniskowe, altanki, tel. kom. 0880-484-695.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 0695-555-459.
Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0696-171-899.
Glazura, terakota, gipsy, panele itp., 		
tel. kom. 0508-313-799.
Blacharstwo, dekarstwo, 		
tel. (042) 716-73-02, 			
tel. kom. 0695-063-467.
Docieplanie budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, glazura, panele, elewacja budynków,
tel. (046) 837-62-71 po 19.00, 		
tel. kom. 0606-312-595, 0668-026-851.

Schody, poręcze, drzwi, okna wyrób
i montaż, tel. kom. 0606-617-497.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 0880-542-743.
Alarmy, telewizja przemysłowa,
domofony, bramy garażowe, automatyka do bram garażowych,
wjazdowych, 		
tel. kom. 0609-688-506, 		
0691-715-506.
Glazura, terakota, 		
tel. kom. 0609-688-506, 		
0691-715-506.
Remonty kompleksowo, 		
tel. kom. 0600-614-490.
Remonty profesjonalnie, 		
tel. kom. 0691-774-281.
Remonty adaptacje, 			
tel. kom. 0607-196-356.
Hydraulika, 			
tel. kom. 0600-614-490.
Prace wykończeniowe wnętrz, sufity
podwieszane, gładzie, malowanie, panele podłogowe. Kosztorys gratis, 		
tel. kom. 0667-373-369.
Tynki, podłogi, inne prace, 		
tel. kom. 0663-153-540.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0888-755-763.
Adaptacje poddaszy, gładź, zabudowy
k/g, malowanie, panele, montaż drzwi
i okien, tel. kom. 0667-638-898.
Oddam gruz, tel. kom. 0606-984-596.
Gładź gipsowa, malowanie, schody zabiegowe, proste, 		
tel. kom. 0503-833-630.
Adaptacje poddaszy, zabudowy z płyt
gipsowych, glazura, panele, malowanie,
tel. kom. 0600-225-256.
Glazura, terakota, solidnie, 		
tel. kom. 0693-922-742.
Kompleksowe remonty łazienek, hydraulika, tel. kom. 0693-922-742.
Kominki, budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35,
tel. kom. 0600-294-318.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0697-116-271.
Usługi koparko-ładowarką, 		
tel. kom. 0888-095-793.
Wykonywanie pokryć dachowych, solidnie, tel. kom. 0880-622-392.
Malowanie. Tanio i solidnie,
tel. (046) 830-23-51, 			
tel. kom. 0600-488-382.
Układanie kostki brukowej. Gwarancja.
Również faktury VAT, 			
tel. kom. 0600-150-196.
Budowa domów jednorodzinnych oraz
przemysłowych. Faktury VAT, 		
tel. kom. 0600-150-196.
Tanie usługi remontowe: panele, gipsy,
malowanie. Krótkie terminy, 		
tel. kom. 0787-158-144, 0668-676-341.
Docieplenia, elewacje budynków,
tel. kom. 0697-024-765.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom. 0697-892-966.
Glazura, terakota, panele ścienne, podłogowe, gipsy k/g, szpachlowanie, malowanie, tel. kom. 0606-520-175.
Cyklinowanie, układanie parkietu, 		
tel. kom. 0668-750-437.
Hydraulika, 			
tel. kom. 0608-263-951.

Glazura, terakota, malowanie, 		
tel. kom. 0602-717-207.
Konstrukcje i pokrycia dachowe, 		
tel. kom. 0501-694-856.
Płoty z klinkieru wykonuję,
tel. kom. 0693-238-793.
Malowanie, glazura, terakota, gładzie, panele i inne drobne remonty, tel. kom. 0516-431-090.
Malowanie mieszkań, 			
tel. kom. 0886-805-757.
Kominki, projektowanie, budowa, 		
tel. kom. 0696-171-899.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, panele podłogowe, glazura, terakota, 		
tel. kom. 0668-462-197.
Remonty ogólnobudowlane od A do Z.
Tanio, tel. 0510-251-734.
Sprzedam okna tanio, h-150, szer-80, 90,
150, tel. 0606-303-191.
Ocieplenia budynków, ogrodzenia, tynki, wylewki, glazura, terakota, poddasza,
płyty, tel. 0691-487-087.
Układanie kostki brukowej oraz granitowej z materiałów własnych oraz powierzonych, tel. 0603-588-219.
Panele, tel. 0694-287-447.
Dachy, więźby, ceramika (od 5 zł), wykonawstwo, tel. 0606-305-290 		
lub po 20 (046) 831-62-78.
Murowanie budynków mieszkalnych
i gospodarczych, tel. 0661-251-301.
Nadzory budowlane, funkcje kierownika
budowy, tel. 0665-524-428.
Sprzedam materiały na ocieplenie domu:
klej do przyklejania styropianu, klej do
zatapiania siatki, masę podkładową pod
tynk, tynki akrylowe, mozaikowe w szerokiej gamie kolorystycznej (wszystkie
kolory w tej samej cenie). W maju wysokie rabaty, tel. 0608-025-792, 		
po 16.00 (046) 833-96-78.
Kompleksowe wykańczanie pomieszczeń, tel. 0502-971-136.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. 0508-178-189.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. 0513-009-443.

Układanie i cyklinowanie, 		
tel. (046) 835-22-56.
Ocieplanie budynków, 			
tel. 0781-278-848.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. 0506-732-628.
Ocieplanie budynków, 			
tel. 0502-320-344.
Montaż paneli podłogowych szybko i tanio, tel. (046) 833-33-12, 		
(046) 830-07-21.
Cyklinowanie, montaż parkietów 		
i schodów, możliwość kupna towaru,
faktura VAT, tel. (046) 830-22-54,
0502-321-194.
Tynkowanie, malowanie, tapetowanie,
gipsy, układanie glazury itp. Tanio,
szybko, solidnie, tel. (046) 832-90-11,
0607-068-950.
Ocieplenia budynków i stropodachów,
granulatem styropianu 1 mkw./7zł, 		
tel. 044/714-27-94.
Układanie kostki granitowej i brukowej,
tel. 0514-127-388.
Wylewki betonowe agregatem,
tel. 0600-872-737.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych, tel. 0512-399-845.
Posadzki cementowe agregatem, 		
tel. 0509-655-320, 0604-409-034.
Dachy, tel. 0662-785-002.
Dachy kryjemy blachą i papą, 		
tel. 0604-182-211.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa
z płyty KG, tel. 0602-779-602

Elektryk - montaż, naprawa, 		
tel. kom. 0697-725-830.
Hydrauliczne usługi. Piece, ogrzewacze i inne artykuły dostępne.
Łowicz, os. Górki, ul. Nałkowskiej
4, tel. (046) 837-19-29, 		
tel. kom. 0506-064-122.
Kompleksowo wykonujemy usługi hydrauliczne, tel. kom. 0509-137-971.
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Hydraulika, wod.-kan., CO, 		
tel. kom. 0663-561-759.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, bramofony, wideodomofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, 		
tel. kom. 0601-207-689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego (monitoring), 		
tel. kom. 0601-207-689.
Montaż klimatyzacji, tanio - serwis gwarancyjny, tel. kom. 0603-531-989.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, 		
tel. kom. 0504-877-307, 0508-862-015.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, solidnie, tel. 0501-421-874, 		
(0-46) 815-08-38.
Usługi hydrauliczne, 			
tel. 0604-173-360.
Usługi hydrauliczne, 			
tel. 0603-917-448.
Instalacje elektryczne, alarmy, RTV, domofony, wideodomofony, pomiary, 		
tel. 0602-779-602.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
tel. kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Cięcie drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy, 		
tel. kom. 0604-891-092.
Śluby limuzyną, 			
tel. kom. 0604-344-609.
Zespół - wystawne wesela, prestiżowe imprezy - wodzirej, saksofon, akordeon, gitary, oświetlenie, bańki mydlane, 		
tel. kom. 0608-433-199.
Zespół - wesele na każdą kieszeń, 		
tel. kom. 0697-035-308 po 19.00.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje
- nowoczesne rozwiązania do
każdego okna, również do dachowych. Vesal, Łowicz, ul. Ikara
10, tel. (046) 837-44-25.
Usługi transportowe Lublin kontener 12
m3, FVAT na życzenie, 			
tel. kom. 0601-297-794.
Śluby - VW Passat, nowy - 500 zł; Chrysler 300C - 700 zł, 			
tel. kom. 0669-555-301.
Krajowy przewóz osób - busy 8 i 18
miejsc, tel. (046) 838-70-32, 		
tel. kom. 0602-681-541.
Śluby VW Passat, 2004 rok, możliwość
wystrojenia, tel. kom. 0500-371-161,
0604-838-050.
Zespół - wesela, 			
tel. kom. 0696-315-910.
Śluby - żółty kabriolet, tel. (046) 838-2867, tel. kom. 0501-186-637.
Zespół - wesela, 			
tel. kom. 0505-486-473.
Zespół - wesela, 			
tel. kom. 0508-330-847.
Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP,
tel. (044) 725-02-95, 			
tel. kom. 0504-171-191.
Śluby - Mercedes E klasa, srebrny,
skóra, tel. kom. 0604-607-515.
Zespól muzyczny - wesela, bale,
tel. (046) 837-05-21, 			
tel. kom. 0660-565-248.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 0501-431-978.
Przywóz tłucznia kamiennego. Sprzedam
keramzyt, tel. kom. 0603-653-020.
Przywóz piasku i piasku szklarskiego,
żwiru, tel. kom. 0603-653-020.
Przeprowadzki, 			
tel. kom. 0605-303-836.
Deszczownie, 			
tel. kom. 0506-140-584.
Usługi ziemne, kopanie stawów,
tel. kom. 0697-442-808.
Transport - piasek, żwir, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, 			
tel. kom. 0602-471-796.
Kamaz - przewóz piasku, żwiru, torfu,
tel. kom. 0601-630-882.
Zespół z wokalistką, wesela, bale - tanio,
tel. kom. 0693-754-349.
Siew kukurydzy - nowy siewnik
4-rzędowy KONGSKILDE z podsiewaczem, tel. kom. 0662-294-778.
Dekoracja sal weselnych, imprez okolicznościowych. Ceny konkurencyjne,
tel. kom. 0788-293-800.
Komputery - serwis, naprawa. Hardware, software, 			
tel. kom. 0501-448-203, Łowicz.

4.05.2007 r.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, 		
tel. kom. 0504-070-837.
Komputery - sprzedaż, serwis, sprzęt
nowy i używany, najniższe ceny. Dojazd
do klienta, tel. kom. 0663-203-339.
Śluby BMW3, Volvo XC90, 		
tel. kom. 0508-909-732.
BIOTERAPEUTA., 			
tel. kom. 0887-044-104.
MAX - dekoracje sal weselnych, samochodów, kościołów oraz innych imprez okolicznościowych, 		
tel. kom. 0609-880-041.
Wesela, śluby, profesjonalna oprawa muzyczna, tel. kom. 0605-131-805.
„Scart” serwis RTV, naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego. Gwarancje. Łowicz, ul. Łódzka 47, 			
tel. (046) 837-06-02, 			
tel. kom. 0604-774-760.
Tłumaczenie przysięgłe - język
niemiecki, bułgarski, 		
tel. (046) 837-78-15, 			
tel. kom. 0507-194-820.
Usługi koparko-ładowarką i dźwigiem,
tel. kom. 0604-208-588.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na
wymiar (szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.). Montaż gratis, 		
tel. kom. 0889-474-502.
Szybkie pożyczki be zaświadczeń, 		
tel. kom. 0501-250-403.
Projekty domów „Agatka”, „Blanka”,
tel. (046) 838-71-32, 			
tel. kom. 0696-440-362.
Transport, piaski, żwiry, torfy, pospółka, tel. kom. 0600-895-026.
Naprawa pralek automatycznych
i sprzętu AGD. Dojazd gratis, 		
tel. kom. 0512-348-137.
Zespół muzyczny Revers. Wesela, bale,
tel. kom. 0600-269-658.
Dekoracje sal weselnych + stół wiejski.
Atrakcyjne ceny, tel. (046) 837-95-67,
tel. kom. 0512-250-166.
Przewóz pisaku, żwiru, czarnej ziemi,
tel. kom. 0604-285-326.
Profesjonalne dekoracje, z towaru własnego i powierzonego, sal weselnych,
bankietowych, przyjęć okolicznościowych, kościoła, samochodu, stołów, stołu wiejskiego, tel. kom. 0603-953-048,
0513-529-864.
Naprawa AGD, tanio, gwarancja,
tel. kom. 0603-531-989.
Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Śluby BMW, tanio, 			
tel. kom. 0603-569-990.
Prasowanie garsonek, bluzek, spodni,
spódnic. Obciąganie guzików, 		
tel. kom. 0509-599-409.
Wystrzegaj się nadwagi! Bezpieczna,
sprawdzona dieta odchudzająca, 		
tel. kom. 0604-065-357.
Masaż w domu klienta. Oferujemy
masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny.
Atrakcyjne ceny, 			
tel. kom. 0605-679-247.
Rehabilitacja, dzieci, dorośli, dojeżdżam,
tel. kom. 0607-271-746.
Zespół + solistka, wesela, komunie, imprezy duże i małe, profesjonalnie, 		
tel. kom. 0889-205-382.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin i tapicerek u klienta, 		
tel. (046) 837-73-07, 			
tel. kom. 0694-876-103.
Dorabianie kluczy różnych, sprzedaż
zamków, ostrzenie noży i łańcuchów do
pił, sprzedaż sitek i noży do maszyny
do mielenia, naprawa rowerów i części. Czerwony kiosk przy Intermarche
przy bloku 24.
Naprawa odzieży, suwaków, przeszycia,
wymiana baterii zegarków, pilotów, immoliserów, laminowanie, bindowanie,
ksero, wydruki z nośników. Czerwony
kiosk przy Intermarche przy bloku 24,
tel. kom. 0606-319-335.
Pranie dywanów, tapicerki samochodowej. Stacja Paliw Star
-Oil, tel. (046) 837-71-16.
Zespół muzyczny, zabawy, 		
tel. kom. 0500-252-165.
Siew sorga i kukurydzy siewnikami Becker, 			
tel. kom. 0604-078-564.
Zbiór żyta i sianokiszonek sieczkarniami i przyczepami samozbierającymi Class z Rotokatem,
tel. kom. 0604-078-564.

Śluby, inne okoliczności - srebrny Mercedes Okularnik, 			
tel. kom. 0665-219-486.
DYWANY, WYKŁADZINY, KANAPY
- CZYSZCZENIE, tel. 0509-400-062.
GROBY - SPRZĄTANIE, 		
tel. 0509-400-062.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie,
tel. 0506-071-867.
Lombard pożyczki pod zastaw, Rawa
Mazowiecka, ul. Sobieskiego 2B, 		
tel. 046/814-68-55.
Śluby Audi A4, tel. 0669-969-727.
Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej,
tel. 0604-630-793.
Zakład stolarski „Projekt” kuchnie, szafy, meble biurowe, tel. 0508-752-007.
Ogrodzenia z klinkieru, 			
tel. 0692-309-453.
Niezawodne systemy automatycznego
nawadniania dla twojego ogrodu - projekt i wykonanie, tel. 0503-607-085.
Ogrody, oczka wodne - projekt i wykonanie - szybko, solidnie, 		
tel. 0660-636-814.
Ogrodzenia, bramy, balustrady. Tanio i
solidnie, tel. 0600-947-707.
Księgowość - pełna, uproszczona VAT,
ZUS, kadry, licencje MF, 		
tel. 0693-424-793.
Projektowanie, aranżacja wnętrz, 		
tel. 0607-074-605.
DJ, wesela, tel. 0606-760-599.
Przeprowadzki, pianina, 		
tel. 0605-303-836.
AGD-Serwis, tel. 046/833-62-00, 		
046/832-27-61.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta, tel. 0509-620-300 		
w godz. 8.00–20.00.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie - Łowicz, tel. (046) 837-78-71,
tel. kom. 0602-277-013.

Maciory, knury oraz cielęta, 		
tel. kom. 0667-277-322.

Kupię prasę Z224 i każdy ciągnik,
tel. kom. 0608-354-272.
Ładowacz Nul 100 w dobrym stanie lub
do remontu, tel. kom. 0668-162-903.
Kupujemy kosiarki listowe Osy,
zgrabiarki zawieszane 4, tzw. Słoneczka, sadzarki łańcuchowe, ładowacze, kopaczki ciągnikowe.
Ceny atrakcyjne, 			
tel. (046) 838-72-80.
Kopaczkę ciągnikową, 			
tel. kom. 0507-531-998 po 18.00.
Cyklop polski, tel. kom. 0889-698-352.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy, nieużywany lub w bardzo dobrym stanie,
tel. 046/875-56-55.

Opryskiwacz polowy, 			
tel. kom. 0888-896-738.
Kupię rozrzutnik obornika, kombajn
ziemniaczany, do 50 km od Rawy Mazowieckiej, tel. 0600-636-990.

Matematyka, Rawa Mazowiecka i okolice, tel. 0608-848-520.

Siano w balotach, owies, pszenżyto, 		
tel. kom. 0600-415-353.
Rozsada pora, selera; sadzonki pomidora, papryki, tel. kom. 0501-136-953.
Sprzedaż otrąb pszennych, żytnich lub wymiana na żyto i pszenżyto, tel. (046) 838-90-12, tel. kom.
0603-061-839, Jamno 16.
Mieszanka zbożowa, pszenicę, 		
tel. kom. 0660-183-700.
Siano, słoma z mieszanki, w belkach,
tel. (046) 838-85-79.
Sprzedam słomę ze stodoły,
tel. (046) 838-77-28, Wierznowice.
Sprzedam żyto i pszenżyto, 		
tel. kom. 0606-519-851.
Sprzedam słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-79-06.
Sprzedam ziemniaki, sadzeniaki, Mila,
bardzo odporne, tel. (046) 838-70-72.
Sprzedam ok. 7 t pszenicy, 		
tel. kom. 0508-309-423.
Siano belkowane, mieszanka zbożowa,
tel. kom. 0604-973-885.
Sadzonki truskawek, 			
tel. (046) 838-63-14.
Sadzeniaki Irga, tel. (046) 838-13-61.
Ziemniaki sadzeniaki i jadalne Wineta,
tel. kom. 0691-235-038.
Sprzedam siano, 			
tel. kom. 0605-679-209.
Młóto browarniane w cenie 89
zł/tonę z dostawą, 			
tel. kom. 0508-341-021.
Słoma ze stodoły w kankach, 		
tel. kom. 0506-752-394.

Angielski, tłumaczenia, 			
tel. 0508-501-278.

Sadzeniaki Satina, Lord. Mięsośnia 11,
tel. kom. 0697-559-269.

Korepetycje z języka angielskiego,
wszystkie poziomy, tel. 0504-490-412.

Sianokiszonka w belach, 		
tel. (046) 838-51-40.

Matematyka, tel. 0505-847-111.

Słoma w kostkach ze stodoły,
tel. (046) 838-08-66.

Matematyka - korepetycje. Łowicz, 		
tel. kom. 0660-781-884.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Chemia, Łowicz, 			
tel. kom. 0508-186-335.
Matematyka - student V roku UŁ (90
min./25zł), tel. kom. 0606-647-491.
Język niemiecki - solidnie, 		
tel. kom. 0695-774-273.
Prace maturalne, 			
tel. kom. 0502-037-931.
Język rosyjski. Tłumaczenia, matura.
Tanio, tel. (046) 838-74-40.
Angielski, nauczyciel, korepetycje, 		
tel. kom. 0501-475-100.
Angielski - korepetycje, 		
tel. (046) 837-03-95.
Korepetycje z języka polskiego, tanio,
tel. kom. 0605-939-055, 0889-860-668.
Niemiecki - tłumaczenia, korepetycje,
tel. kom. 0693-833-062.
Prace z języka polskiego, historii, 		
tel. kom. 0602-490-715.
Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, tel. (046) 837-31-83, 		
tel. kom. 0693-398-514.
Prace zaliczeniowe, 			
tel. kom. 0696-803-050.
Prezentacje maturalne, szybko, solidnie,
tel. kom. 0509-766-108.
Matematyka, tel. (046) 837-53-15.
Fizyka, matematyka, chemia,
tel. 0698-402-521.

Korepetycje - język angielski, 		
tel. 0517-908-594.
Korepetycje - matematyka, gimnazjum,
wyższe, tel. 0660-781-884.

Pszenica, żyto, mieszanka, 		
tel. kom. 0603-523-912.
Pszenicę ozimą, 			
tel. kom. 0603-099-778.
Burak ćwikłowy dla bydła, silnik, szyny, tel. (024) 282-11-30.
Ziemniaki, tel. (046) 838-33-42, 		
tel. kom. 0600-197-440.

Usługi komputerowe - tanio, solidnie, tel. kom. 0696-803-050.
Zespół muzyczny: wesela, bale (akordeon, saksofon, perkusja, gitara basowa,
gitara rytmiczna), 			
tel. kom. 0669-236-443.

Kupię ziemniaki jadalne, żółte, 		
tel. kom. 0600-323-947.
Skup: kwiat bzu czarnego, kwiat lipy,
tel. (046) 838-26-33, 			
tel. kom. 0662-563-190.
Tanio: sadzonki truskawek, super
plennej odmiany Filon, 		
tel. kom. 0600-978-590.
Kukurydza paszowa, 			
tel. (046) 838-75-88.
Kupię ziemniaki jadalne, 		
tel. kom. 0508-819-982.
Siano, ziemniaki paszowe, 		
tel. kom. 0600-685-574.

Kupię żyto. Sprzedam, zamienię otręby.
Odbiorę własnym transportem, 		
tel. kom. 0697-536-596.

Mieszankę zbożową i pszenżyto,
tel. (046) 838-22-13, Sobota.
Słoma w belkach, mieszanka, pszenżyto,
tel. kom. 0606-555-785.

Sprzedam łubin, 			
tel. kom. 0886-800-029.
Sprzedam pszenicę, 		
tel. (024) 277-72-97.
Sprzedam pszenicę, mieszankę,
pszenżyto, tel. (024) 277-73-52.
Sprzedam pszenżyto ok. 3 t, 		
tel. kom. 0603-401-075.
Sprzedam siano w małych kostkach,
tel. (046) 838-83-53.
Sprzedam pszenżyto, 			
tel. kom. 0691-179-530.
Siano, tel. (046) 838-74-91.
Sprzedam słomę, 			
tel. kom. 0888-095-793.
Mieszankę paszową i siano sprzedam,
tel. (042) 719-55-78, 			
tel. kom. 0606-343-033.
Pszenżyto, tel. (046) 838-75-88.
Sprzedam słomę, Wejsce 16,
tel. (046) 838-47-64.
Żyto, tel. (046) 838-90-52.
Zboże, siano, kiszonkę, 			
tel. kom. 0501-735-775.
Siano i słomę, tel. kom. 0695-774-237.
Słomę ze stodoły, tel. (046) 838-89-78.
Sprzedam jęczmień i pszenicę ok. 20 ton,
tel. (046) 838-71-02.
Sprzedam zboże, mieszankę z jarych
zbóż i słomę żytnią 400 belek, 		
tel. kom. 0783-247-080.
Sprzedam siano, 			
tel. kom. 0608-105-209.
Pszenicę i linę do wyciągu, 		
tel. (046) 838-76-90.
Sprzedam pszenice, pszenżyto, jęczmień, tel. (046) 838-73-27.
Słoma, siano, tel. (046) 839-67-83.
Sprzedam słomę i siano ze stodoły, 		
tel. kom. 0665-739-107.
Sprzedam 2 t mieszanki. Gągolin Zachodni 23, tel. kom. 0604-154-630.
Słoma w kostkach; ścięta topola. 		
Zielkowice 104.
Jęczmień, pszenżyto, 		
tel. (046) 838-26-49.
Ziemniaki jadalne, 			
tel. kom. 0606-317-184.
Siano w kostkach, 			
tel. kom. 0698-972-112.
Pszenżyto, przyczepa zbierająca do siana, tel. (024) 285-42-57.
Ziemniaki jadalne, 		
tel. (046) 838-35-23.
Słoma, siano, okolice Kiernozi, 		
tel. (024) 277-91-80.
Pszenżyto, mieszanka, pszenica,
tel. (024) 236-52-58.
Sprzedam 3 t jęczmienia; gniotownik do
zboża, tel. kom. 0696-425-214.
Sprzedam 2 przyczepy słomy belowanej
w kostkach. Przemysłów, 		
tel. kom. 0602-129-661.
Siano belowane (duże bele), 		
tel. kom. 0501-351-745.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 15 maj, tel. kom. 0889-427-705 po
16.00, Zielkowice 169.
Sprzedam kozy na wykoceniu, 		
tel. kom. 0888-042-749.
Klacz, 20 miesięcy, tel. (046) 838-63-96,
tel. kom. 0609-502-051.
Jałówkę cielną, Domaradzyn Parcel,
gmina Głowno, 			
tel. kom. 0515-236-028.
Sprzedam dobrą krowę na drugim
ocieleniu, likwidacja, Dzierzgów 54,
tel. (046) 838-67-08.
Kurczęta ogólnoużytkowe, szczepione,
odhowane, kolorowe, 		
tel. (046) 838-28-07, 			
tel. kom. 0889-910-653, 		
Leśniczówka 52, k/Soboty.
Jałówka na wycieleniu, 		
tel. (046) 838-57-78.
Krowę, wycielenie 15 maja 2007 r., 		
tel. kom. 0606-674-132 po 20.00.
Dwie krowy, jedna na wycieleniu, 		
tel. kom. 0667-361-512.
Jałówka na wycieleniu, termin:
26.05.2007, tel. kom. 0697-574-787.
Jąłówka na wycieleniu, 			
tel. (046) 838-15-36.
Prosięta ras mięsnych,		
tel. (042) 719-86-03, 			
tel. kom. 0517-226-078.
Sprzedam jałówkę, wycielenie 16.06.
Bronisławów 39, tel. (042) 719-49-31.
Jałówka cielna. Krępa, 			
tel. kom. 0600-361-607.
Loszki, knury hodowlane, wybitne
parametry, zdrowotność, transport gratis, tel. (052) 381-44-50,
tel. kom. 0608-591-474.

Jałówka na wycieleniu. Domaniewice,
ul. Kolejowa 47.
Krowę na wycieleniu - maj,
tel. (046) 838-60-71.
Krowę wysokocielną, Nieborów, 		
Al. Legionów Polskich 73.
Jałówka wysokocielna, 			
tel. (046) 838-44-46.
Sprzedam byki od 200 do 400 kg oraz
brukselkę z rozsadnika, 			
tel. kom. 0693-268-430.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (024) 277-93-75.
Jałówka cielna. Krępa 53, 		
tel. (046) 838-36-02.
Dwa koziołki, tel. kom. 0695-922-623.
Jałówka, wycielenie maj, 		
tel. (042) 719-55-18.
Jałówka wysokocielna, wycielenie: początek czerwca, tel. (024) 277-15-09.
Krowa wycielona, 		
tel. (046) 838-45-43.
Kurczęta ogólnoużytkowe, szczepione, odchowane, kolorowe,
tel. (046) 838-28-02, 			
tel. kom. 0889-910-653, 		
Leśniczówka 52 k. Soboty.
Jałówka na wycieleniu, 23 maj,
tel. (046) 838-33-35.
Jałówka na wycieleniu, 			
tel. kom. 0661-464-960.
Jałówka, wycielenie: początek czerwca,
tel. (024) 277-39-15 po 19.00.
Krowa; jałówka, wycielenie: maj, 		
tel. kom. 0783-985-848.
Jałówka na wycieleniu, 			
tel. (024) 277-91-96.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, pszenicę, pszenżyto jare, owies, 		
tel. kom. 0697-892-925.
Jałówka, tel. kom. 0660-437-464.
Krowa na wycieleniu oraz 2 t owsa,
tel. (046) 837-47-45.
Kurczęta odchowane, sprzedaż - zapisy;
Punkt Sprzedaży Pasz w Regnowie, tel.
(046) 813-11-68; Sprzedaż pasz Rawa
Mazowiecka, ul. Zamkowa Wola 32A,
tel. (046) 814-24-77. I termin 28.04.07
r. i każda sobota maja.

Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki.
Rol-Inwest Bielawy, 			
tel. kom. 0506-140-584.
Trząsaczka karuzelowa Z-255,
tel. (046) 838-77-31.
Agregaty prądotwórcze; wysłodki
granulowane, 		
tel. (046) 837-37-53.
Dojarka przewodowa Westfalia Surge na
52 szt., 6 aparatów udojowych, 		
tel. kom. 0504-202-256.
Koparka Waryński, silnik do T-25 na części, tel. (042) 719-56-83.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 8 t, przyczepę 6 t, 3-stronny wywrot, 		
tel. kom. 0605-591-610.
Prasa, 1997 rok, I właściciel; przyczepa
samozbierająca; dmuchawa do siana pionowa, tel. (046) 838-34-57.
Sadzarka do ziemniaków, śrutownik,
sortownik do ziemniaków, 		
tel. (046) 837-66-86 wieczorem, 		
tel. kom. 0602-390-809.
Sprzedam przyczepę samozbierającą
T072 (jak nowa), tel. (046) 838-43-84.
Prasa zwijająca Class 46, stan bdb,
22500 zł, tel. (046) 838-14-40, 		
tel. kom. 0608-034-501.
Sprzedam prasy rolujące Claas, Welger,
tel. (046) 837-08-07, 			
tel. kom. 0607-168-196.
Sprzedam śrutownik bijakowy z wydmuchem 7,5 kW, tel. kom. 0503-639-101.
Obsypnik kopcy, 			
tel. kom. 0697-714-837.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka II, tel. kom. 0697-714-837.
Kombajn Bizon Z056, 1988 rok,
tel. (046) 838-28-10, 			
tel. kom. 0609-931-691.
Prasa kostkująca, 2000 rok, 		
tel. (046) 838-13-40.
Siewnik zbożowy; kultywator; 2 przetrząsaczo-roztrząsacze; brony 3, 		
tel. kom. 0888-310-618.
Ciągnik C-360, kosiarki rotacyjne, pług
3-skibowy, talerzówka, kultywator, brony, sadzarka, kopaczka, agregat pożniwny i przedsiewny, waga do żywca,
tel. kom. 0602-473-422, 		
0607-666-848.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska 17 m, obsypnik do
ziemniaków 5 redlin, 		
tel. kom. 0512-307-727.
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Prasa kostkująca Z-224/2 z podajnikiem,
tel. kom. 0660-170-746.
Trelinka i płyty yomby 75x100, 		
tel. kom. 0604-208-588.
Przyczepka do przewozu zwierząt, 		
tel. kom. 0510-799-027.
Sadzarka do warzyw, brony 5,
tel. (046) 839-21-27.
Sprzedam kultywator, przetrząsarkę do
siana, pług i beczkę asenizacyjną do remontu, tel. kom. 0600-594-230.
Sprzedam Orkan, brony, pług obrotowy,
tel. (042) 719-70-29, 			
tel. kom. 0691-538-579.
Zbiornik do mleka Alfa Laval 430l, jęczmień 8t, tel. (024) 282-23-20, 		
tel. kom. 0692-722-631.
Kombajn Anna, serwo-mechanizm 		
do Zetora, tel. kom. 0692-146-594.
Zgrabiarkę 7-kołową oraz siano, 		
tel. kom. 0603-222-756.
Sprzedam basen na mleko, 500l, 		
tel. kom. 0606-786-748.
Sprzedam myjkę do ziemniaków, warzyw, tel. kom. 0606-786-748.
Sprzedam ciągnik C-330, ciągnik 		
C-4011 przerobiony na C-360, talerzówkę, tel. kom. 0600-578-992.
Kombajn Class Dominator 80, kabina,
sieczkarnia, cheder 4,5m, silnik Perkins,
przystawka do kukurydzy Class 4-rzędowy, nowy typ podcinacza, stan bdb,
cena do uzgodnienia, 			
tel. kom. 0693-286-047.
Dmuchawę do zboża - sprzedam, 		
tel. kom. 0510-259-018.
Ciągnik Białoruś Juns 75 KM, 1985 rok,
tel. kom. 0695-542-104.
Przyczepa samozbierająca TO10/2, stan
bdb; agregat uprawowy ciężki, bronowy,
szer. 2,60 m, tel. kom. 0602-371-314.
Pług podorywkowy 5, obsypnik 5,		
tel. kom. 0515-661-863.
Sprzedam ramę brony talerzowej fabrycznąną 16 talerzy, 			
tel. kom. 0505-928-735.
Roztrząsacz karuzelowy; śrutownik bijakowy 7,5 kW; wycinacz do kiszonek;
żmijka 7 m; rozsiewacz Amazone 400 l,
tel. kom. 0693-335-049.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
1989 rok, pług 4-skibowy, 2001 rok (stan
bdb), tel. kom. 0508-728-045.
Dmuchawa do zbożą 15m rur, średnica
160; śrutownik do zboża ssąco-tłoczący
7,5kW, wąż, ssawka; agregat pożniwny
5 łap + sprężyste zagarniacze, szerokość
2,20m, tel. kom. 0606-792-712.
Beczka asenizacyjna 200l, sieczkarnia
1-rzędowa do kukurydzy, agregat pożniwny 2,5 m, agregat przedsiewny 2,5
m, pługi 3-, 4-skibowe, obrotowe, 		
tel. kom. 0509-293-050.
Siewniki zbożowe, wycinaki do kiszonek, śrutowniki ssąco-tłoczace i zwykłe, dmuchawy do zboża, żmijkę, przyczepkę do przewozu koni, agregat siewny, tel. kom. 0509-293-050.
Sprzedam schładzalnik do mleka, 670l,
pług 5-skibowy, 			
tel. kom. 0504-202-361.
Ciągnik Władymirec T-25, 1983 rok,
tel. kom. 0512-165-370.
Siewnik Poznaniak 2,70 m; zagrabiarka
Deutz Fahr karuzelowa 3,5 m; Cyklop;
rozrzutnik obornika, 			
tel. kom. 0698-417-557.
Żmijka do zboża 6 m; głębosz 3 łapy
(nowy); talerzówka 3,20 m na kołach
hydraulicznych, podnoszona, 		
tel. kom. 0698-417-557.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy; przyczepa zbierająca Pionier 1, 		
tel. (046) 838-74-91.
Pług 3-skibowy i 4-skibowy, obracany,
stan bdb, tel. (046) 838-79-95.
Ciągnik MF 3065 4x4, 85 KM, 1989 rok,
stan bdb, tel. (046) 838-79-95.
C-360, 11500 zł, 			
tel. kom. 0509-260-732.
Talerzówka 3,6 m, hydraulicznie rozkładana, stan bdb, tel. (046) 838-79-95.

Rozsiewacz nawozu lejowy, belki do
opryskiwacza 10 m, opsypnik-pielnik
3-rzędowy, tel. kom. 0603-592-345.
Sprzedam silnik MF-3, 			
tel. kom. 0698-038-765.
Pług Grudziądz trójka + 1, przyczepa
zbierająca Mirosławiec, 			
tel. kom. 0697-714-847.
Pług dwuskibowy, prasa Kuna, wielorak, opielacz, łańcuch dwurzędowy
5/8, 3/4, snopowiązałka, kosiarka Osa,
tel. (042) 719-58-61.
Dojarka Alfa Laval, 			
tel. (046) 874-75-78 po 20.00.
Do T-25 pompa wtryskowa nowa, 		
tel. kom. 0694-335-495.
Przyczepa 6,5 t (sztywna), 		
tel. (046) 839-11-60.
Kosiarka rotacyjna czeska, stan dobry,
tel. (046) 838-23-15.
Sprzedam śrutownik elektryczny, wagę
200 kg, tel. kom. 0512-365-425.
Masz widlaka, tel. (046) 838-91-28.
Widlak akumulatorowy, 		
tel. (046) 838-91-28.
Sprzedam pług podorywkowy 4 i 5-skibowy, tel. kom. 0609-316-663.
Ciągnik MF-255, 1988 rok lub Ursus
C-3603P, 1988 rok. Wygoda 8.
C-360 sprzedam, 			
tel. kom. 0501-615-395.
Przyczepa 4 t Barwice, po wypadku,
tel. (046) 838-46-81.
Kombajn zbożowy Z-056, 1986 rok,
tel. kom. 0517-592-233.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy Czarna Białostocka, 			
tel. kom. 0517-592-233.
Pług 3-skibowy obrotowy Overum, zabezpieczenia na kamienie, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Pług 4-skibowy obrotowy Overum, zabezpieczenia na kamienie, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Prasa kostkująca Welger AP-45, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Rozdrabniacze do słomy do Bizona i Rekorda wągrowieckie, fabrycznie nowe z
gwarancjami, tel. kom. 0517-592-233.
Talerzówka 3,8 m ciągana na kołach,
tel. kom. 0517-592-233.
Talerzówka 4,2 m zawieszana, hydraulicznie składana do transportu,		
tel. kom. 0517-592-233.
Pług 4-skibowy zagonowy Kverneland,
zabezpieczenia resorowe, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Wały Cambella, 			
tel. kom. 0517-592-233.
Kultywator 18 Grudziądzki 2,8 m jak
nowy, tel. kom. 0517-592-233.
Siewnik do kukurydzy punktowy 4-rzędowy Massia, tel. kom. 0517-592-233.
Zgrabiarka karuzelowa do siana 3,3 m
Stolc, tel. kom. 0517-592-233.
Przetrząsarka do siana 6 m, hydraulicznie
składana, tel. kom. 0517-592-233.
Sadzarka do warzyw, 			
tel. kom. 0516-786-078.
Orkan i łubianki drewniane nowe, 		
tel. kom. 0607-889-775.
Siewnik do kukurydzy Beker, 		
tel. (046) 838-73-18.
Opryskiwacz polowy, 			
tel. kom. 0662-238-190.
Zgrabiarka karuzelowa, 		
tel. kom. 0600-696-620.
Sieczkarnia do kukurydzy jednorzędowa
Pottinger Mex II Rotation, 		
tel. (046) 838-74-45.
Przyczepa samozbierająca Claas 330S,
ład. 8 t, tel. kom. 0888-097-094.
C-330 z Turem, tel. (046) 863-41-13,
tel. kom. 0601-700-061.
Zgrabiarkę 7, siano i słomę ze stodoły,
tel. (046) 838-30-80, 			
tel. kom. 0607-489-009.
C360, tel. kom. 0506-354-270.

Brony 5, pług 3-skibowy, 4-skibowy,
podorywkowy, rozrzutnik 1-osiowy,
tel. (046) 831-61-09, 			
tel. kom. 0606-769-925.
Brona aktywna z wałem, 		
tel. kom. 0693-070-759.
Kopaczka do cebuli, 			
tel. kom. 0693-070-759.
Cyklop, tel. kom. 0693-070-759.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, po remoncie, tel. kom. 0604-752-472.
Ciągnik Ursus C380 po kapitalnym remoncie, tel. (046) 838-22-82, 		
tel. kom. 0608-219-708.
Ciągnik T25, rozrzutnik 1-osiowy, pług
2-skibowy, sadzarkę, 			
tel. kom. 0696-736-699.
Sprzedam przyczepę 3,5 tony, niską, wywrotkę, Kocierzew Południowy 15.
Sprzedam kombajn Bizon Z056 i pług
podorywkowy, 			
tel. kom. 0515-938-370.
Ciągnik 914, 1987 rok, siewnik zbożowy
Poznaniak, tel. kom. 0692-950-352.
Sprzedam roztrząsacz widełkowy do siana, beczkę 600l, tel. (024) 277-73-56.
Sprzedam siewnik do kukurydzy 4-rzędowy, mechaniczny Kleine, stan bdb,
7.600 zł, wycinak do kiszonki Kuchn
4.800 zł, kosiarkę rotacyjną Putinger,
185 cm, 2.700, tel. kom. 0880-885-911.
Siewnik zbożowy Izaria 2,5m, 3.300 zł,
dmuchawa do zboża 3 KW 1500 zł, 		
tel. kom. 0880-885-911.
Sprzedam śrutownik na kamienie, młockarnię, tel. kom. 0692-307-611.
Sprzedam traktor S, 			
tel. (046) 839-63-55 od 16.00.
Ciągnik C-360 z kabiną; trząsałko-zgrabiarka; 20 uli. Bejda Stanisław,
Szymanowice 36.
Tur C-360; przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom. 0510-602-063.
Rozrzutnik, kabina, żmijka, agregat,
zgrabiarka 7, tel. (046) 837-53-86.
Kosiarka rotacyjna czeska; dmuchawa,
tel. (045) 838-77-14, Urzecze 48.
Sprzedam dwa hedery do żyta Forschnitt,
maszt widlaka, zgrabiarkę Fella, stan
bdb, tel. (042) 719-57-34 po 20.00.
Rozrzutnik jednooosiowy, 		
tel. kom. 0693-106-674.
Przyczepa zbierająca PR 1, jugosłowiańska, tel. kom. 0693-106-674.
Siewnik ciągnikowy, spawarkę jednofazową, dwukółkę ciągnikową, 		
tel. kom. 0512-799-479.
Ursusy C-360, 11500 zł, 13500 zł, 		
tel. kom. 0509-260-732.
Zgrabiarka 7 polska, 			
tel. kom. 0601-297-783.
Kombajn ziemniaczany Anna, przyczepa
zbierająca Jugosłowianka, rozsiewacz
RCW-3, tel. kom. 0516-415-809.
Prasa Z-224, tel. kom. 0508-364-849.
Sprzedam ciągnik 4011, 		
tel. kom. 0665-270-411.
Zetor 7711, 1990 rok, w oryginale, stan
bdb; T-25, 1983 rok, bez prawa rejestracji, tel. kom. 0608-128-670.
Prasa Z-224/1 Sipma, stan bdb; przetrząsałko-zgrabiarka 5 do siana; pług
2-skibowy; brony 3; kultywator 13, 		
tel. kom. 0608-128-670.
Tury do C-360, C-330, MF-255, 		
tel. kom. 0608-128-670.
Pług 2-skibowy Grudziądz, stan bdb,
tel. kom. 0600-787-169.
Podbierak pokosów; przystawka do kukurydzy i inne części do Forschnitta
E-281, tel. kom. 0503-686-789.
T-25, trząsałka, pług, przyczepa, 		
tel. kom. 0607-809-288.
Storm sadowniczy, 			
tel. kom. 0506-188-515.
Wielorak 6-rzędowy; rozsiewacz Kos;
brony 3, tel. kom. 0501-247-579.
Śrutownik Bąk 5,5 kW; Bąk 11 kW; śrutownik bijakowy bez silnika, 		
tel. kom. 0501-247-579.

Sortownik do ziemniaków elektryczny;
sadzarka kubełkowa, 			
tel. kom. 0501-247-579.
Ursus 912, 1988 rok; prasa Z-224/1
Sipma, 1988 rok; Orkan 2A; rozrzutnik
obornika jednoosiowy, 			
tel. kom. 0608-420-169.
Ursus C-330 z Turem, I właściciel; przyczepa samozbierająca T-072, 		
tel. kom. 0605-591-610.
Cyklop; pług 5; Bizon, 			
tel. kom. 0600-820-374.
Neptun do buraków; migomat 630;
myjka, tel. kom. 0660-733-094.
Kopaczka ciągnikowa do ziemniaków,
tel. (046) 838-26-49.
Opryskiwacz Pilmet 10 m z atestem.
Pilaszków 59.
Sieczkarnia do kukurydzy jednorzędowa
PZ800, tel. kom. 0509-168-140.
Kosiarka rotacyjna, opony 750/20,
tel. (042) 719-59-36.
Pług 3-skibowy grudziądzki, zabezpieczenie na kamienie hydrauliczne,
tel. (024) 277-84-99.
Dmuchawa do siana, 			
tel. (024) 277-74-06.
Sprzedam zgrabiarę do siana 7-kółkową,
stan bdb. Nieborów 19, tel. (046) 83856-27, tel. kom. 0601-214-404.
Dmuchawa pionowa do siana; silosokombajn jednorzędowy do cięcia kukurydzy, tel. kom. 0504-202-256.
Ursus 5314; prasa rolująca Z-279/1; 		
Orkan 2, tel. kom. 0604-976-452.
Prasa Claas Roland 66, 1997 rok, szeroki
podbieracz, stan bdb, 			
tel. kom. 0507-075-301.
Siewnik Poznaniak, 2006 rok, 3 m, stan
jak nowy, tel. kom. 0507-075-301.
Ursus C-355, 1973 rok, I rejestracja 1997
rok, stan dobry; parnik elektryczny 		
150 l; śrutownik na kamienie, 		
tel. kom. 0668-840-049.
Wynajmę lub sprzedam młyn elektryczny gospodarczy, 			
tel. kom. 0501-286-875.
Opryskiwacz sadowniczy 1000 l,
tel. (046) 838-65-68,			
tel. kom. 0888-885-010.
Sprzedam C-330; maciory młode zaproszone, tel. kom. 0600-421-548.
Prasy rolujące; baloty 120x120,
tel. (046) 838-20-14, 			
tel. kom. 0511-494-701.
Gruber 2,5 m; pług obrotowy 3-skibowy
Krone; zgrabiarka, 			
tel. kom. 0511-345-546.
Kombajn Bolko, 			
tel. kom. 0693-157-178.
Kosiarka rotacyjna, polska; dmuchawa,
tel. kom. 0668-964-016.
Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Prasę zwijającą do słomy, 6000 zł, Mercedes 207 bus, 6000 zł, stan dobry,
tel. (042) 715-52-94 wieczorem.
Kultywator ciągnikowy 14 zębów,
tel. kom. 0601-975-995.
Dwukółka ciągnikowa; grabiarka; trząsałka 4, tel. kom. 0668-502-649.
Opryskiwacz ogrodniczy zawieszany do ciagnika, 			
tel. kom. 0601-975-995.
Ciągnik C-360 + nowe opony,
tel. (046) 838-88-77.
Białoruś budowlana, chwytak widłowy
(1 łyżka), tel. kom. 0604-876-894.
Kombajn Bizon 56 Super, 		
tel. kom. 0604-356-808.
Kombajn zbożowy Forschnit E512, 		
tel. kom. 0603-382-481.
Przterząsaczo-zgrabiarka 5,
tel. (046) 856-83-60 wieczorem.
Usługi koszenia zielonek i sianokiszonek sieczkarnię. Zestaw 400
zł/godz., tel. kom. 0693-824-736.
Przetrząsarko-zgrabiarka 7, 		
tel. kom. 0660-096-241.
Talerzówka po remoncie; dmuchawa do
zboża, tel. (024) 285-82-25.

Talerzówka, tel. kom. 0692-668-521.
Ciągnik C-360, 1982 rok, 		
tel. (024) 277-73-02.
Przyczepa 4 t, sztywna, 			
tel. kom. 0663-801-455.
Sadzarka czeska, rozdzielacz do opryskiwacza, skrzynka z kluczami, belka
do C-360, śruba do ciągnika - niedrogo,
tel. kom. 0607-889-899.
Pług 3-skibowy; kosiarka rotacyjna, stan
bdb, tel. kom. 0695-497-941.
Sprzedam dmuchawę do siana, brony
ciągnikowe piątki, 			
tel. (046) 838-11-39.
Glebogryzarka spalinowa, 		
tel. 0665-517-443.
Sprzedam młocarnię MZC 4B, 		
tel. 0663-694-548.
Kosiarkę konną przystosowaną do ciągnika, tel. 0664-757-128.
Ciągnik C 360, 1980 rok, 		
tel. 0504-032-139.
Ciągnik C 385, 1979 rok, 		
tel. 046/831-40-14.
C 360, stan bardzo dobry z kabiną, 1978
rok, dzwonić po 18, tel. 046/831-04-15,
046/831-04-77.

Białkowanie obór, pomieszczeń gospodarczych, tel. kom. 0503-499-480.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie, tel. (044) 725-02-95, 		
tel. kom. 0504-171-191.
Schładzalnik do mleka 400 l. Janinów,
gm. Bielawy, tel. kom. 0665-162-708.
Nowe schładzalniki do mleka 		
w dobrych cenach od 200 l
- 5000 l, tel. (046) 833-07-27, 		
tel. kom. 0505-039-888.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12 miesięcy gwarancji, 			
tel. kom. 0506-140-584.
Siew kukurydzy siewnikiem 4- i 6rzędowym z dozowaniem nawozu
Becers w różnych rozstawach z
kontrolą wysiewu. Romax, 		
tel. kom. 0604-078-564.
Sprzedam schładzalnik do mleka 600l
Delaval, 1996 rok, 			
tel. (024) 277-91-81.
Przywóz młóta browarnianego,
tel. kom. 0605-255-914.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką 10000 l, 			
tel. kom. 0604-463-486.
Dojarki przewodowe, hale udojowe, wygrodzenia, zgarniacze
obornika, świetliki kalenicowe,
drzwi skrzydłowe przesuwne,
tel. (046) 838-17-19, 			
tel. kom. 0609-788-373.
Pompę (hydrant), łubianki - sprzedam,
tel. kom. 0501-649-392.
Sprzedam słomę w kostkach ze stodoły,
tel. kom. 0691-958-811.
Siew kukurydzy siewnikiem Becker z monitoringiem wysiewu.
Woźniak, tel. kom. 0602-709-962.
Projektowanie i wykonawstwo
płyt obornikowych i zbiorników
na gnojowicę, 			
tel. kom. 0888-671-854.
Obornik, tel. (046) 838-40-65.
Środki ochrony roślin na zboża, kukurydzę i inne uprawy oferuje Centrala
Nasienna w Łowiczu, 			
tel. (046) 837-50-28.
Siano w kostkach i używany
opryskiwacz, tel. (046) 838-34-40.
Sprzedam zbiornik na mleko, 400l,
tel. (046) 837-18-51.
Sprzedam łubianki, drewniane, nowe,
plastikowe używane, 			
tel. kom. 0886-825-610.
Sprzedam siano w małych belkach,
tel. (024) 277-91-94.
Sprzedam słomę, 			
tel. kom. 0669-960-140.

Młóto browarne, 			
tel. kom. 0691-605-463.
Słomę w kostkach ze stodoły,
tel. (046) 838-77-75.
Tanio sprzedam w dobrym stanie używane wloty powietrza do obór, 		
tel. kom. 0691-090-189.
Sprzedam 200 skrzynek do pomidorów,
śrutownik na kamieniach (stan dobry,)
Szymanowice 36.
Sprzedam sianokiszonę w balotach 		
z traw łąkowych, 			
tel. kom. 0607-065-140.
Zbiornik na mleko 650l, 2001 rok,
tel. (024) 285-39-66.
Suka bernardynka roczna, 		
tel. (046) 831-61-09.
Schładzalnik do mleka używany, sprawny, Sroiloit 450l okrągły,
tel. (024) 236-58-48, 			
tel. kom. 0694-432-144.
Sprzedam słomę ze stodoły, 		
tel. kom. 0504-609-651.
Beczka asenizacyjna, do remontu,
tel. (046) 838-59-47 po 20.00.
Sprzedam słomę, tel. (046) 837-15-67.
Beczki 600 i 1000 l, 			
tel. kom. 0697-106-288.
Sprzedam słomę ze stodoły, 		
tel. kom. 0887-119-116.
Sprzedam słomę ze stodoły w kostkach,
tel. (046) 838-14-84,			
tel. kom. 0606-307-014.
Agregat prądotwórczy ciągnikowy 20
kW, tel. kom. 0691-033-754.
Konwie (kwasówka); dojarka Alfa Laval
(aparat), tel. kom. 0501-247-579.
Silnik do C-330, 			
tel. kom. 0510-256-444.
Maszt widlaka przystosowany do ciągnika, tel. kom. 0509-704-345.
Zbiornik na mleko Alfa Laval 330 l,
tel. (046) 839-19-15, 			
tel. kom. 0880-154-022.

Yorki, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Sprzedam owczarki niemieckie, 		
tel. kom. 0664-255-776.
Sprzedam dwie owce i budy dla psów,
tel. kom. 0502-981-959.
Sprzedam pekińczyki, 			
tel. (024) 252-19-95.
Sprzedam 2 klacze (2,5 roku, 3,5 roku),
tel. (046) 838-88-48 po 20.00.
Yorki z rodowodem, maleńkie cudeńka,
tel. kom. 0609-430-908.
York - krycie, tel. kom. 0888-868-686.
Amstafy szczenieta, 			
tel. kom. 0787-240-507.
Króle, tel. kom. 0500-296-173.
Beagle szczenięta, 			
tel. kom. 0606-752-762.
Bernardyny, 			
tel. kom. 0886-315-838, 0606-386-267.
Sprzedam szczeniaka owczarka niemieckiego, tel. kom. 0609-450-622.
York - krycie, tel. kom. 0662-093-975.
Yorki, mopsy, westy i maltańczyki, 		
tel. kom. 0662-093-975.
Kurki, kogutki kolorowe, 		
tel. kom. 0667-115-465.
Szczeniaki Nowofunlandy, 		
tel. kom. 0502-238-597.
Owce dorosłe sprzedam, 		
tel. kom. 0661-025-062.
Oddam 12-tygodniowego pieska
(dużego), tel. (046) 837-81-36.
Ryby - paletki. Łowicz, 			
tel. kom. 0600-229-986.
Szczeniaki owczarka niemieckiego (długowłose), tel. kom. 0602-118-332.
Owczarek niemiecki 8 miesięcy, 		
tel. kom. 0601-654-455.
Cockel Spaniel szczenięta, tel. (046) 83969-44, tel. kom. 0660-704-940.
Owczarki niemieckie długowłose po ładnych rodzicach, tel. (046) 839-69-44,
tel. kom. 0660-704-940.
Kaukaz dwuletni i suka jamniczka roczna do polowania, która wyciąga lisy,
tel. (042) 710-91-87.
Klacz śląską, tel. kom. 0692-882-448.
Syberian Husky - szczenięta, 		
tel. kom. 0606-391-260.
Jamniki szorstkowłose, 			
tel. 0606-160-609.
Sprzedam sukę 2-letnią, rasy bernardyn,
tel. 0663-694-548.
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ZSP nr 1

Boks nauczy³ ich zasad fair play
Bokserzy z dawnych lat
z klubu sportowego Zryw
£owicz, Stanis³aw Zientara
i W³adys³aw Kosiorek,
gocili 24 kwietnia w ramach
cyklicznych spotkañ
z absolwentami Szkó³
Technicznych w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 1 w £owiczu.

A

bsolwenci Technikum MechanicznoElektrycznego odpowiednio z rocznika 1954 i 1956, jako uczniowie technikum
trenowali boks. Do wyboru tej dyscypliny
sportowej przekona³ ich wówczas nauczyciel wychowania fizycznego Zdzis³aw Lelonkiewicz. Swoje umiejêtnoci doskonalili
w Klubie Sportowym Zryw £owicz. Stanis³aw Zientara ukoñczy³ AWF w Warszawie
i w latach 1950-1980 nale¿a³ do kadry bokserskiej Legii Warszawa. W 1956 roku zosta³ wicemistrzem Warszawy. Walczy³
w dru¿ynie Legii z bokserami Jugos³awii,

W³och i Niemiec. By³ trenerem w Polskim
Komitecie Olimpijskim. Przygotowywa³
polsk¹ kadrê boksersk¹ do olimpiady
w Monachium i Mistrzostw Europy
w Halle, Madrycie i Belgradzie. W³adys³aw
Kosiorek ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Administracji U£. Najwiêksze jego osi¹gniêcia
sportowe przypadaj¹ na lata nauki w ³owickim technikum. Wygrywa³ turnieje bokserskie na szczeblu ogólnokrajowym w Bia³ymstoku i Krakowie. Zdoby³ tak¿e wicemistrzostwo Dolnego l¹ska i mistrzostwo
Polskich Wojsk Lotniczych. Uczniowie zadawali pytania dotycz¹ce motywów wyboru w³anie tej dyscypliny sportu. W rozmowie zaproszeni sportowcy podkrelali, ¿e boks kszta³tuje w cz³owieku poczucie odpowiedzialnoci za siebie i innych,
uczy szacunku do drugiego cz³owieka oraz
pokory i samodyscypliny. Obaj panowie
wyznali, ¿e w swojej wieloletniej karierze sportowej nigdy nie wykorzystali poza
ringiem zdobytych umiejêtnoci bokserskich.
Lata uprawiania boksu nauczy³y ich stosowania w ¿yciu spo³ecznym i prywatnym
zasad fair play.

Stanis³aw Zientara i W³adys³aw Kosiorek w szkolnej izbie pamiêci ZSP nr 1,
szko³y w której nauczyli siê boksowaæ.
Po spotkaniu zaproszeni gocie zwiedzi- dal zdobyty podczas II Centralnej Spartali Szkoln¹ Izbê Pamiêci. Przekazali na rêce kiady w Krakowie w 1956 roku oraz szarfê
wicedyrektora szko³y - Stanis³awa Grzela- mistrza Zrywu z 1955 roku.
ka spisane wspomnienia, mistrzowski me(eb)

Filmy dla dzieci s¹ jednak w ³owickim kinie
Otrzymalimy g³os od jednej z naszych czytelniczek, która skar¿y³a
siê, ¿e w kinie Fenix w £owickim
Orodku Kultury nie s¹ wywietlane filmy dla dzieci.

O

rganizowane s¹ ró¿ne festiwale filmowe, ale to wszystko przeznaczone jest
dla starszego widza, a dla dzieci? pyta³a czytelniczka. Postanowilimy wiêc
to sprawdziæ.
Od marca w ³owickim kinie wywietlono
w godzinach popo³udniowych: komediê fami-

Ró¿norodnoæ wystêpuj¹cych zapewni³a, ¿e ka¿dy s³uchacz znalaz³ co dla siebie.

Niez³y ubaw w kameralnym gronie

M

ia³o byæ plenerowo i z rozmachem,
jest kameralnie i miejmy nadziejê
z rozmachem - w ten sposób powita³ nieliczn¹ publicznoæ zgromadzon¹ 1 maja
w sali kinowej £owickiego Orodka Kultury na wieczorze z kabaretem Robert Stêpniewski. Wystêp trzech kabaretów: Czesuaf z Poznania, Snoby z Lidzbarka Warmiñskiego i R¿ysko z Nysy w województwie
opolskim mia³ siê pierwotnie odbyæ na scenie ³owickiej muszli koncertowej na B³o-

niach, ze wzglêdu na ch³odn¹ aurê zosta³ przeniesiony do £OK. Pierwszy na scenie da³
godzinny popis najstarszy sta¿em kabaret
R¿ysko, który swoje najwiêksze sukcesy
odnosi³ w l. 80. Artyci bawili s³owem i piosenk¹ o tematyce spo³eczno-politycznej.
Dwa kolejne kabarety tworz¹ m³odsi satyrycy. Czesuaf zachwyci³ ³owick¹ publicznoæ
doskona³¹ obserwacj¹ rzeczywistoci, Snoby
bawi³y w innym stylu. Teksty by³y ciekawe,
opowiedziane ze smakiem.
(eb)

lijn¹ dla dzieci powy¿ej 12 lat Noc w muzeum, hiszpañski film animowany Smocze
wzgórze, film przygodowy dla nastolatków
Most do Terabithii, a od maja zostanie pokazany Sposób na rekina- film animowany
opowiadaj¹cy o losach pewnej ma³ej rybki Pi.
- Wywietlamy wszystkie filmy, które wchodz¹
do kin - odpiera zarzuty pracownik kina Fenix Zbigniew Stelmaszewski.
Jeden czy dwa filmy dla dzieci w miesi¹cu to mo¿e nie jest bardzo du¿o, ale nie jest
te¿ tak, ¿e ³owickie kino nie pamiêta o swoich najm³odszych widzach.
(jr)

Gimnazjum nr 1

Pamiêtaj¹c
o Konstytucji 3 Maja

W

arszawscy gazeciarze jako kurierzy
oznajmili przyjêcie konstytucji
3 Maja, o tym samym mówi³y kwiaciarki, które wrêcza³y nauczycielkom kwiaty. Dzia³o siê to 30 kwietnia w Gimnazjum
nr 1 w £owiczu.
Tak naprawdê byli to uczniowie klasy
IIIb tej szko³y, którzy kilka dni przed rocznic¹ Konstytucji 3 Maja odwiedzali kolejne
klasy gimnazjum pod kierunkiem nauczycielki historii Renaty Balik. Przygotowali oni
krótkie przestawienie na temat tego wydarzenia.
Z tej te¿ okazji przygotowano w szkole
wystawê na temat konstytucji. S¹ na niej
najwa¿niejsze informacje o tym akcie prawnym, obrazowane replikami obrazów Jana
Matejki, Jana Piotra Norblina czy Bernardo
Belotto Canaletto, alegoriami i karykaturami
np. carycy Katarzyny.
Renata Balik mówi, ¿e wybrano do niej
mo¿e jedn¹ trzeci¹ materia³ów, jak¹ zgromadzili uczniowie na temat czasów stanis³awowskich. W styczniu w klasach, w których uczy
historii, og³osi³a konkurs na zbieranie tego typu
materia³ów i reklam. Jego efekty by³y bardzo
ciekawe, oprócz informacji encyklopedycznych gimnazjalici doszukali siê np. informacji o pocz¹tkach teatru polskiego czy o modzie z koñca XVIII wieku.
(mwk)

Wystêp w Klubie Garnizonowym

C

hór Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w £owiczu 20 kwietnia
wyst¹pi³ z pieniami patriotycznymi
w Klubie Garnizonowym w £odzi. Program
zosta³ przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Marioli Milczarek, Iwony Wiêsek, Tomasza Walczaka i Piotra S³omy, koordynatorem by³ wicedyrektor Stanis³aw
Grzelak.
(eb)

Fotografik - trudna pasja

W konkursie fotograficznym
Wielkanoc w £owiczu og³oszonym przez Jerzego Do³hania prowadz¹cego klub fotograficzny Powiêkszenie dzia³aj¹cego przy
£owickim Orodku Kultury, I miejsce zaj¹³ Micha³ Grzejszczak.

W

yró¿nienie zdobyli Jacek Rybus i Aleksandra Ro¿niata. Zwyciêska praca
zawiera³a trzy zdjêcia obrazuj¹ce Triduum
Paschalne. Wszystkie s¹ wykonane w technice czarno - bia³ej. Pierwsza fotografia przedstawia obmywanie stóp, czyli Wielki

Czwartek, na drugiej starsza kobieta ca³uje
Jezusa na krzy¿u trzymanego przez m³odego kleryka, a na trzecim zdjêciu widaæ wiêcenie ognia, czyli Wielk¹ Sobotê.
- Przyznalimy tylko jedno miejsce, poniewa¿ fotografie Grzejszczaka znacznie siê
wyró¿nia³y od pozosta³ych - mówi Jerzy
Do³hañ. Bardzo ma³o by³o dobrych prac,
poniewa¿, wed³ug instruktora £OK, temat
konkursu by³ raczej trudny.
- Zajmowanie siê fotografi¹ jest jednak pracoch³onne i wymaga te¿ pewnych pieniêdzy, st¹d
mo¿e tak ma³o ³owiczan chce byæ fotografikami - dodaje Do³hañ. - Poza tym potrzebny jest

zmys³ fotograficzny, a nie ka¿dy go ma. Ostatnie jego zdanie obrazuje pewna sytuacja. Ca³a
sekcja plastyczna uda³a siê jednego dnia do
kocio³a Mariawitów, gdzie wszyscy mieli sfotografowaæ ten sam obiekt. - Ku mojemu zdziwieniu wywo³ane fotografie bardzo siê od siebie
ró¿ni³y, a przecie¿ by³y robione w tym samym
miejscu i o tej samej porze - mówi Do³hañ.
Prace Micha³a Grzejszczaka wywieszone
bêd¹ w holu £OK, a nagroda - album Jacka
Rutkowskiego £owicz w XX wieku - kronika
fotograficzna zostanie mu wrêczona na najbli¿szej uroczystoci w £OK. Kiedy to jednak bêdzie, dok³adnie jeszcze nie wiadomo.
(jr)
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INFORMATOR
£OWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi baga¿owe 046-837-35-28
Powiatowy Urz¹d Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urz¹d Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie owietlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny ca³¹ dobê;
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00,
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urz¹d Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
£owickie Stowarzyszenie Abstynenckie Pasiaczek
£owicz, ul. w. Floriana 7 (muszla na B³oniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
£SAPasiaczek, £owicz, ul. w. Floriana 7 (muszla
na B³oniach), czynny: pn.,wt., czw. w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka Nie ma mocnych
w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw. godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
mo¿na dzwoniæ w czwartek do Urzêdu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia Przeminê³o z wiatrem (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-11
Informacja o krajowych numerach 118-913
Informacja o miêdzynarodowych numerach 118-912
Zegarynka 9226
Rozmowy miêdzymiastowe - zamawianie 9050

INFORMATOR
G£OWIEÑSKI
I STRYKOWSKI
Informacje w G³ownie:
Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony w G³ownie:
Filia Powiatowego Urzêdu Pracy 042-719-20-76
Urz¹d Miejski:
- ul. M³ynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urz¹d Gminy G³owno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzêdu Pracy 042-719-84-22
Urz¹d Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w G³ownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Stra¿ po¿arna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zak³ad pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24

Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezp³atna ogólnopolska informacja o schroniskach
i jad³odajniach 9287
Bezp³atna informacja gospodarcza o handlu, us³ugach,
produkcji i wy¿szej u¿ytecznoci publicznej,
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Stra¿ po¿arna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat konserwatorski £SM 046-837-65-58
Zak³ad pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74
Lecznice dla zwierz¹t:
ul. Starociñska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Che³moñskiego 31
tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
£yszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy
tel. 046-839-20-95

Apteki:

Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
£yszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Kociuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dy¿ury przychodni:
l Pogotowie ratunkowe - tel. 999
l Dzia³ Pomocy Doranej, ul. U³añska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doranej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i wiêta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objêci
opiek¹ medyczn¹ Niepublicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani s¹ w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zak³adów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doranej,
ul. U³añska 2; przyjêcia dzieci do 3 r.¿. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.¿.
- w soboty, niedziele i wiêta przez 24 godziny.
Dzieci objête opiek¹ medyczn¹ Niepublicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane s¹
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zak³adów.
l Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze wiête
w niedziele i wiêta:

£owicz - apteki ca³odobowe:
l S³oneczko Stanis³awskiego, tel. 046-830-22-02
l Medest IV 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Be³chów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kociuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Ch¹no: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. G³ówna:
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00

l Parafia w. Ducha: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
l Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00, 18.30;
l Koció³ o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
l Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgi¹ niedzieln¹
l Koció³ Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
l Kaplica seminaryjna: 10.00
l Parafia pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 18.00
l Koció³ w. Leonarda: 10.00, 11.30

Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierz¹t: ul. £owicka 62, tel. 042-719-14-40

- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., r. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., r. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kociuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Stra¿ po¿arna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zak³ad pogrzebowy 042-719-86-16
Zak³ad energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierz¹t 042-719-80-24

Dy¿ury przychodni:
w G³ownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; r. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
r. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- naczyñ obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; r. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: r. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; r. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., r., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., r. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., r., pt. 8.00-13.00

Apteki:
Dy¿ury nocne aptek w G³ownie:
pt. 4.05. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
sob. 5.05. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
ndz. 6.05. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
pn. 7.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
wt. 8.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
r. 9.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
czw. 10.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
Apteki pe³ni¹ dy¿ury w dni powszednie w godz.:
19-8.00 dnia nastêpnego; w soboty i niedziele: w godz.
8-8.00 dnia nastêpnego.
Dy¿ury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 6.05. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 024-719-86-89
Apteka pe³ni dy¿ur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Wystawy:
l Wystawa fotografii autorstwa Jadwigi Hadry.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w g³owieñskim Muzeum
do 28 czerwca w poniedzia³ki, wtorki, rody i pi¹tki
w godz. 8.00-15.00, a w czwartki od 13.00 do 19.00.

Wystawy:
l Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0017.00, w niedziele i wiêta w godz. 12.00-17.00.
Zwiedzanie mo¿liwe wy³¹cznie w obecnoci
w³aciciela w grupach minimum 5 osób.
l Julian Brzozowski i Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie. W 5. rocznicê mierci
artysty. Wystawa prezentuje pami¹tki rodzinne, prace Juliana Brzozowskiego, ¿ony, dzieci
i synowej Renaty pochodz¹ce ze zbiorów Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie,
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w £odzi, Muzeum Etnograficznego im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum w £owiczu i Pañstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Muzeum w £owiczu. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ do koñca
maja.
l Malarstwo polskie z kolekcji prywatnej. Wystawa prezentuje 26 prac wybitnych malarzy
polskich dzia³aj¹cych w koñcu XIX - 1 po³. XX
w. Muzeum w £owiczu. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 17 czerwca.
l Wspó³czeni plastycy ³owiccy. Wystawa prezentuje sylwetki znacz¹cych artystów plastyków XX w., zwi¹zanych z £owiczem. Muzeum
w £owiczu. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 17
czerwca.
l Wystawa pt: Pa³ace i dwory myliwskie. Obejrzeæ bêdzie mo¿na na niej fotografie, tkaniny
i trofea myliwskie pochodz¹ce z dworów z ca³ego kraju. Dom ogrodnika w muzeum w Nieborowie.
l Wystawa obrazów Renaty Podlasin, przedstawiaj¹ca pejza¿e, portrety, a tak¿e martw¹ naturê. GOK w Bolimowie. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 19 maja.

G³ówny bohater ryba Py traci rodziców, którzy zostaj¹ z³apani w sieci rybackie. Zgodnie z wol¹ matki
p³ynie na rafê do rodziny. Tam poznaje piêkn¹ Kordeliê i siê w niej zakochuje. Niestety na drodze staje mu
rekin Æwiek, który trzêsie ca³¹ raf¹.
Py postanawia go pokonaæ. Nie jest
to ³atwe, ale jest kto kto zgadza siê mu pomóc, to
¿ó³w Nerissan.
l godz. 19.00 - 300
- dramat wojenny prod USA.
Film oparty na komiksie Franka
Millera opowiada prawdziw¹ historiê. W bitwie pod Termopilami trzystu elitarnych spartañskich ¿o³nierzy pod wodz¹ króla Leonidasa broni³o Grecji przed najazdem perskiej
armii króla Kserksesa. Bitwa, mimo
¿e przegrana przez Greków, mia³a zainspirowaæ ca³¹ Grecjê do sprzymierzenia siê przeciwko Persji i tym samym daæ podstawê do budowy
demokracji ateñskiej.
Sobota - niedziela, 5-6 maja:
l godz. 17.00 - Sposób na rekina
l godz. 18.30, 21.00 - 300
Poniedzia³ek - roda, 7-9 maja:
l godz. 17.00 - Sposób na rekina
l godz. 19.00 - 300

Inne:
Sobota, 5 maja:
l godz. 16.00 - Dzieñ czworonoga, muszla koncertowa na ³owickich B³oniach.
l godz. 21.00 - Disco - impreza taneczna, Pracownia
Sztuki ¯ywej.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Pi¹tek, 4 maja:
l godz. 17.00 - Sposób na rekina
- film animowany prod. USA.

Kino:
Pi¹tek, 4 maja:
l godz. 17.00 - Testosteron
- komedia prod. polskiej
Czy wesele bez panny m³odej mo¿e byæ udane? Jasne. Wystarczy siedmiu facetów...
Sobota, 5 maja:
l godz. 15.30 - Smocze wzgórze
- film animowany prod. hiszpañskiej
Kiedy smoki z naszej mitologii
zmêczy³y siê gonitw¹ za rodzajem ludzkim, zgromadzi³y siê na Smoczym
Wzgórzu. Tam, ³¹cz¹c si³y i energiê oraz
1000-letni¹ tajemn¹ wiedzê, opuszczaj¹ Wzgórze, przenosz¹c je i wszystkie wiaty poza nasz wiat, do innego
wymiaru, do kosmosu rz¹dzonego przez fantazjê.
l godz. 17.00 - Testosteron
l godz. 19.15 - Królowa
- dramat prod. angielsko-francusko-w³oskiej
Latem 1997 roku wiadomoæ o
mierci Ksiê¿nej Diany wstrz¹sa
brytyjsk¹ opini¹ publiczn¹. Królowa El¿bieta II odgradza siê od medialnej burzy grubymi murami zamku Balmoral. Tymczasem Tonyego
Blaira, nowo wybranego premiera,
czeka wiele niespodziewanych zadañ. W momencie, gdy emocje w pañstwie staj¹ siê
silniejsze ni¿ kiedykolwiek, musi on znaleæ cie¿kê dialogu pomiêdzy królow¹, a spo³eczeñstwem
Niedziela, 6 maja:
l godz. 15.30 - Smocze wzgórze
l godz. 17.00 - Testosteron

lubowali sobie:
- Ewelina Adamczyk z Bielaw
i Krzysztof Borowiecki ze Zdun
- Emilia Ro¿niata i Rafa³ Kostrzewa,
oboje z G³owna
- Katarzyna Pop³awska z G³owna
i Tomasz Grzesik z Bytomia
- Magdalena M¹dra z Uchania Górnego
i Artur G³owacki z G³owna

l SKARB ROLNIKA l
REDAGOWANY PRZY WSPÓ£PRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE - REJON £OWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W £OWICZU z dnia 27.04.2007 r.
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
cebula
czosnek
jab³ka
kapusta kiszona
kapusta pekiñska
kapusta
kalafior
koperek
marchew
ogórki
pieczarki
pietruszka
pietruszka
pomidory
por
sa³ata
seler
szczypiorek
rzodkiewka
w³oszczyzna
ziemniaki
gruszki
truskawki
miód

15 szt.
15 szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
szt.
g³ówka
szt.
pêczek
kg
szt.
kg
kg
pêczek
kg
szt.
szt.
kg
pêczek
pêczek
pêczek
kg
kg
kg
0,9 litra

5,00
6,00
1,00
1,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2,00
8,00
1,00
1,00-1,50
4,00
5,00
2,00
1,00
5,50-9,00
1,00
1,50-2,00
2,00
1,50
1,00-1,50
2,00
1,50
3,00-5,00
10,00
20,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 2.05.2007 r.)

¯ywiec wieprzowy:
n Domaniewice: 3,10 z³/kg+VAT
n Kiernozia: 3,10 z³/kg+VAT
n Mastki: 3,10 z³/kg+VAT
n Wicie: 3,00 z³/kg+VAT
n Skowroda P³d: 3,20 z³/kg+VAT
n Ró¿yce: 3,20 z³/kg+VAT
n Karnków: 3,10 z³/kg + VAT
¯ywiec wo³owy:
n Domaniewice: krowy 3,50 z³/kg+VAT;
byki 4,60 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,80 z³/kg+VAT;
n Kiernozia: krowy 2,70-3,60 z³/kg+VAT;
byki 3,80-4,00 z³/kg+VAT;
ja³ówki 3,00-3,80 z³/kg+VAT;
n Ró¿yce: krowy 3,60 z³/kg+VAT;
byki 4,80 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,80 z³/kg+VAT;
n Mastki: krowy 3,50-3,60 z³/kg+VAT;
byki 4,70 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,80 z³/kg+VAT;
n Skowroda P³d: krowy 3,60 z³/kg+VAT;
byki 5,00 z³/kg+VAT; ja³ówki 4,00 z³/kg+VAT.

nowy £OWICZANIN

REKLAMA

4.05.2007 r.
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Rewolucja w gminnym bud¿ecie

D

eklarowa³ te¿, ¿e rezygnacja
z czêci inwestycji jest chwilowa, bo trzeba mieæ wk³ad w³asny
do inwestycji, na które chce siê pozyskaæ dotacje. - Od waszej rozwagi zale¿y, czy zrobimy wiêcej ni¿ jest
w bud¿ecie.
Mimo wszystko da³o siê zauwa¿yæ, ¿e wójt potraktowa³ radê jak
maszynkê do g³osowania, nie konsultuj¹c z ni¹ wczeniej swoich propozycji, a potem ¿¹daj¹c ich zatwierdzenia. Nie potrafi³, b¹d nie chcia³
stan¹æ przez rad¹ osobicie i przedstawiæ swoich koncepcji. Na dodatek przy burzliwej dyskusji by³ nieobecny, bo pojecha³ do Warszawy
sk³adaæ niektóre omawiane wnioski.
Wróci³, gdy dyskusja zmierza³a
do koñca.

Pozyskaæ
600 tysiêcy
Z³o¿one wnioski dotycz¹: budowy ul. Parkowej w Sannikach (gmina chce pozyskaæ 90% kosztów
szacowanych na 353 tys.z³), wyposa¿enia kuchni w budowanym
przedszkolu przy ul. Chopina
w Sannikach - 179,5 tys. z³, doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Sannikach (potrzeba 200 tys. z³,
dotacja mo¿e wynieæ 179 tys. z³),
wymiany pieca w Szkole Podstawowej w Osmolinie (koszt 20 tys.
z³, dotacja wynieæ mo¿e po³owê).
Kolejny przygotowywany jeszcze wniosek dotyczy budowy
muszli koncertowej w parku, na co
potrzeba 250 tys. z³, przy czym
dotacja wynieæ mo¿e 187,5 tys. z³,
rodki w³asne, przesuniête z budowy przedszkola to 62,5 tys. z³.
Z bud¿etu wykrelono: budowê
ul. Wiejskiej, na któr¹ zapisano
150 tys. z³, prace na rynku w Osmolinie - 10 tys. z³, budowê cie¿ki rowerowej w Czy¿ewie - 21 tys. z³,

Tyszka, mówi¹c, ¿e wszystkie
wprowadzone inwestycje by³y
w planach samorz¹du, wiêc nale¿y
wykorzystaæ szansê, aby pozyskaæ
pieni¹dze. Wyrazi³a te¿ nadziejê,
¿e inwestycje z których zrezygnowano nie pójd¹ do kosza.
Podobny by³ ton wypowiedzi
radnej Agnieszki Zieliñskiej. - Dziwilimy siê, ¿e inne gminy tak du¿o
korzystaj¹. Wójt obieca³, ¿e bêdzie
pozyskiwa³ fundusze. Korzystajmy
wiêc, zmieniajmy bud¿et.
Wójt Gabriel Wieczorek na koniec powiedzia³ tylko, ¿e ¿al by³o
z szansy nie skorzystaæ. Gmina nie
mog³a z³o¿yæ wniosku o dotacjê
na wiêcej inwestycji drogowych, bo
staraæ siê mog³a tylko o 300 tys. z³.
Zrobienie ul. Parkowej bêdzie mog³o byæ zaliczone jako wk³ad gminy
do prac w otoczeniu pa³acu i parku.
Remont pa³acu, o jaki gmina bêdzie
zbiegaæ w przesz³ym roku kosztowaæ mo¿e 8 milionów. Poniewa¿
dotacja wynieæ mo¿e 75% tej kwoty, wiêc wk³ad gminy musi wynieæ
2 mln. z³. - Trzeba jak najwiêcej zrobiæ dooko³a pa³acu, aby wykazaæ, ze
to wk³ad w³asny. To jest dok³adnie
przemylane - mówi³ wójt.
Gdyby od takiego argumentu rozpoczêto przedstawienie propozycji zmian, radni byæ mo¿e inaczej by
propozycjê potraktowali. Inaczej te¿
mo¿na by³oby odebraæ propozycjê,
gdyby przedstawiona zosta³a na sesji nadzwyczajnej. Dlaczego wiêc nie
zwo³ano jej? Wójt bardzo niechêtnie
odpowiedzia³ nam na to pytanie
twierdz¹c, ¿e ryzyko braku akceptacji Rady Gminy by³o zbyt du¿e.
Nie zaryzykowa³. Innymi s³owy
przyzna³, ¿e radê wymanewrowa³.
Mimo wielu uwag 12 g³osami za,
Dajmy wójtowi
przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymuj¹cym radni wyrazili zgodê na zmiadzia³aæ
ny. Czy jednak post¹pi¹ tak ponowZa wprowadzeniem zmian opo- nie, gdy raz jeszcze wójt zechce zawiada³a siê natomiast radna Teresa stosowaæ taki numer?
(mwk)

przygotowania do rozbudowy
Szko³y Podstawowej w Sannikach 15 tys. z³, remont w Szkole Podstawowej w Osmolinie - 10 tys. z³,
budowê nowych punktów wietlnych na terenie gminy - 150 tys. z³.
Z 2007 na 2008 rok przesuniêto
o 190 tys. z³ zakres wydatków i prac
na budowie przedszkola.
Wiêkszoæ radnych nie chcia³a
odcinaæ gminie drogi do dotacji, bez
oporów wyra¿aj¹c zgodê. Czêæ
z nich zdawa³a sobie jednak sprawê
z faktu, ¿e rada zosta³a przez wójta
potraktowana instrumentalnie. Nie
brakowa³o g³osów, ¿e kolejnoæ starañ o dotacjê powinna byæ dok³adnie odwrotna. Najpierw decyzjê
powinna podj¹æ Rada Gminy, choæby na sesji nadzwyczajnej. Potem
wójt powinien sk³adaæ wnioski.
Radny August Wróblewski by³
przeciwny wprowadzaniu zmian,
które nie by³y omawiane na komisjach. By³ zdania, ¿e wójt powinien
realizowaæ przyjêty bud¿et. Radny
Jan Wrzesiñski wielokrotnie pyta³,
dlaczego sk³adane s¹ tylko wnioski
na inwestycje w Sannikach, gdy
o inne miejscowoci np. Osmolin,
Wólkê czy Krubin te¿ powinno siê
zadbaæ. Zdziwiony i przera¿ony
zmianami by³ te¿ radny Grzegorz
Kucharski, który, czy wobec skupienia inwestycji w Sannikach nie
trzeba bêdzie z³o¿yæ klubu radnych
przeciw Sannikom. Doda³ jednak,
¿e nie chcia³by tego robiæ. Radna
Wanda Milczarek ju¿ po g³osowaniu mówi³a, ¿e trudno by³o g³osowaæ przeciw zmianom w bud¿ecie,
gdy wnioski zosta³y z³o¿one,
ale powinna by³a byæ zwo³ana sesja
nadzwyczajna.

32

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

Koszykówka - 2. kolejka £owickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki

Krejzole liderem ALK-i

£owicz, 27 kwietnia. Bardzo ciekawie
zapowiada siê XII edycja £owickiej ALK-i,
czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki. W tym
sezonie wystartowa³o ostatecznie szeæ ekip
i trudno jednoznacznie wskazaæ faworyta.
Druga kolejka pokaza³a, ¿e poziom tegorocznych zmagañ jest wyrównany i walka
o mistrzostwo bêdzie bardzo zaciêta.
Po dwóch niepe³nych kolejkach samodzielnym liderem jest m³ody zespó³ wychowanków UMKS Ksiê¿ak - Krejzole. Ekipa
ta ma na koncie dwa zdecydowane zwyciêstwa, ale o mistrzostwo nie bêdzie ³atwo.
Na pewno do tej walki w³¹cz¹ siê Jurasy
i Torpedo Bratki, które wygra³y swoje pierwsze pojedynki.
n MEZO TEAM £owicz - JURASY
£owicz 45:56 (13:16, 13:12, 13:13, 6:15)
Mezo: Maciej Osiñski 7 (2x3), Piotr Tokarski 6 (1x3), Filip G³adki 6, Adam Kowalik 6 i Micha³ Wójcik 6 oraz Sebastian Wojenka 9, (1x3), Mateusz Marsza³ek 2, Damian Lelonkiewicz 2, Maciej Ko³odziejczyk
1 i Piotr Paw³owski.
Jurasy: Wojciech Tomaszkiewicz 17,
Zbigniew Sowiñski 12 (1x3), Krzysztof
Dziedzic 12 (2x3), Marcin Danych 8 i Mariusz Wiesio³ek 4 oraz Pawe³ Zagawa 4
i Marcin Tomaszkiewicz.
Spotkanie bardzo dobrze rozpoczêli koszykarze Mezo. Po dwóch trójkach Macieja Osiñskiego i Piotra Tokarskiego, wygrywali 6:4. Jednak po dziesiêciu minutach to Jurasy prowadzi³y 16:13. Druga
i trzecia ods³ona by³y bardzo wyrównane
i ¿adna z ekip nie mog³a odskoczyæ na bezpieczna przewagê. Przed ostatnia ods³on¹
Jurasy wygrywa³y tylko 41:39. Po rzucie
za trzy Krzysztofa Dziedzica na pocz¹tku kwarty przewaga wzros³a do 5.
oczek. W kolejnych minutach do kosza tra-

fia³ Wojciech Tomaszkiewicz i ostatecznie ekipa pod wodz¹ Zbigniewa Sowiñskiego zwyciê¿y³ doæ wyranie.
n TORPEDO BRATKI £owicz - STACJA PALIW STAR-OIL Be³chów 66:57
(18:15, 14:14, 17:16, 17:12)
Torpedo: Dawid Tataj 23 (2x3), Maciej
Siemieñczuk 20 (1x3), Przemys³aw Duranowski 12, Jaros³aw wiêty 6 i Mariusz
jakubowski 1 oraz Sebastian Popiel 2, Pawe³
Plichta 2, Tomasz Frankowski, Marcin
Sokó³, £ukasz Go³êbiowski.
Stacja Paliw Star-Oil: Kamil Oleszki 32
(1x3), Piotr Sikorski 14, Pawe³ Wysocki 3,
Jakub Soko³owski 4 i Piotr Tryngiel 9 oraz
Jacek Kocemba 2, Jakub Leniewski 2 i Bart³omiej Tryngiel.
To by³ bardo wyrównany pojedynek. Na
pewno ekipa z Be³chowa zaskoczy³a swego
rywala. Po pora¿ce wysokiej pora¿ce z Krezolami koszykarze z Be³chowa wzmocnili
swój sk³ad dwoma zawodnikami którzy
skierniewickiej Ósemki. Do zespo³u do³¹czyli Kamil Oleszkin i Piotr Sikorski.
Duet ten zdoby³ najwiêcej punktów, jednak
to by³o za ma³o na dowiadczon¹ dru¿ynê
Torpedo. Ekipa z Bratkowic wygra³a 66:57,
a najwiêcej punktów dla tego zespo³u zdoby³ Dawid Tataj - 23.
n KREJZOLE £owicz - ABC £owicz
71:32 (17:13, 16:10, 23:2, 15:7)
Krejzole: Marek S³oma 25, Adrian Dyszkiewicz 21 (1x3), Piotr Zabost 14 (1x3),
£ukasz £ebski 9 (1x3) i Boles³aw Mostowski 2.
ABC: Pawe³ Wo 12 (2x3), Rafa³ Gra¿ka
10, Grzegorz Ziemecki 2, Jakub Wójcik 2
i Jacek Walczak oraz Dominik Ziemecki 3
(1x3), Daniel Kocbuch 3 (1x3), Rados³aw
Gielniewski, Jakub Lelonkiewicz i Jacek
Roróg.

Sport szkolny
- Rejonowe IMS w minipi³ce rêcznej ch³opców

Drugie zwyciêstwo i to bardzo wyrane
odnieli koszykarze z zespo³u Krejzole.
Zawodnicy, którzy jeszcze niedawno byli
najlepsi wród juniorów województwa ³ódzkiego nie dali szans du¿o bardziej zaawansowanym wiekowo zawodnikom z ABC.
Mecz by³ wyrównany tylko w pierwszej
ods³onie, kiedy to po trójce Paw³a Wosia by³ remis 10:10. Jednak w kolejnych
minutach m³odzi koszykarze szybko powiêkszali przewagê i ostatecznie ekipa Rafa³a Graszki przegra³a wysoko.
1. Krejzole £owicz
2 4 164:70
2. Jurasy £owicz
1 2 56:45
3. Torpedo Bratki £owicz 1 2 66:57
4. Stacja Paliw Star-Oil
2 2 95:159
5. Mezo Team £owicz
1 1 45:56
6. ABC £owicz
1 1 32:71
Liderem klasyfikacji strzelców po 2. kolejce jest Adrian Dyszkiewicz (Krejzole),
który ma na koncie 36. oczek. Kolejne miejsca zajmuj¹: 32 - Kamil Oleszkin (Star Oil),
po 25: Marek S³oma (Krejzole) i Piotr Zabost (Krejzole), 23 - Dawid Tataj (Torpedo), 21 - £ukasz £ebski (Krejzole), 20 Maciej Siemieñczuk (Torpedo), 18 - Boles³aw Mostowski (Krejzole) i 17 - Wojciech
Tomaszkiewicz (Jurasy).
W klasyfikacji punktuj¹cych za trzy
prowadz¹: Adrian Dyszkiewicz, £ukasz
£ebski (Krejzole), Dawid Tataj (Torpedo),
Pawe³ Wo (ABC), Krzysztof Dziedzic
(Jurasy) i Maciej Osiñski (Mezo), którzy
maja po dwa celne rzuty. Po jednym trafieniu maj¹ na koncie: Piotr Zabost (Krejzole),
Kamil Oleszkin (Star Oil), Sebastian Wojenka (Mezo), Piotr Tokarski (Mezo), Jakub
Soko³owski (Star Oil), Maciej Siemieñczuk
(Torpedo), Zbigniew Sowiñski (Jurasy),
Dominik Ziemecki (ABC) i Daniel Kocbuch
(ABC).
Zbigniew £aziñski

Biegi prze³ajowe - Wojewódzkie
Masowe Biegi Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe

Wicemistrzostwo Trójki  Sukcesy
Rawa Mazowiecka, 20 kwietnia.
Pomimo, ¿e ekipa ³owickiej Trójki wywalczy³a w turnieju rozgrywanym w ramach
Rejonowych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
w minipi³ce rêcznej ch³opców jedno zwyciêstwo to reprezentanci Ziemi £owickiej
wywalczyli bardzo dobre drugie miejsce.
W meczu fina³owym podopieczni S³awomira Karmelity wyranie przestraszyli siê ros³ych rywali i st¹d bardzo wysoka pora¿ka.
Mecz eliminacyjny:
n SP 2 Skierniewice - SP Kowiesy
11:6
Mecze pó³fina³owe:
n SP Bia³a Rawska - SP 2 ¯ychlin 6:11
n SP 3 £owicz - SP 2 Skierniewice
10:5 (5:2); br.: Piotr Zientara 4, Kamil Dudziñski 2, Tomasz Kondrat 2 i Adam Pochwa³a 2.

Mecz o 3. miejsce:
n SP Bia³a Rawska - SP 2 Skierniewice 7:5
Mecz o 1. miejsce:
n SP 2 ¯ychlin - SP 3 £owicz 17:2
(9:1); br.: Kamil Dudziñski i Dominik £ukawski.
1. SP 2 ¯ychlin
2 4 28-8
2. SP 3 £owicz
2 2 12-22
3. SP Bia³a Rawska
2 2 13-16
4. SP 2 Skierniewice
3 2 21-23
5. SP Wysokienice
1 0
6-11
W ekipie SP 3 £owicz grali: Rafa³ So³tysiak i Bartosz Chmurski - Piotr Zientara (4),
Kamil Dudziñski (3), Adam Pochwa³a (2),
Tomasz Kondrat (2), Dominik £ukawski (1),
Adam Bry³a, Bart³omiej Skoneczny i Piotr
Podsêdek - nauczyciel w-f S³awomir Karmelita.
(p)

domaniewiczan
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21. Ogólnopolski Bieg Kolska Patera

Kosêda na podium

Ko³o, 29 kwietnia. Trzech biegaczy
z £owicza wziê³o udzia³ w biegu prze³ajowym na 10 km w Kole. £owiczanie byli
trochê zaskoczeni warunkami na trasie. Wiêkszoæ biegaczy wyposa¿ona by³a w kolce,
natomiast nasza ekipa musia³a biec w tradycyjnym obuwiu. Jednak to nie przeszkodzi³o w osi¹gniêciu dobrych rezultatów.
Najlepiej z ³owiczan, zaprezentowa³ siê
Sebastian Kosêda, który do niedawna biega³ w barwach Truchtu Skierniewice, a obecnie jest zawodnikiem AWF Warszawa, gdzie trenuje pod okiem trenera
kadry maratoñczyków - Janusza W¹sowskiego. Sebastian zaj¹³ 2. miejsce
w stawce 115 zawodników, uzyskuj¹c
czas 34 min 36 s. Po zawodach krotko
opowiedzia³ o swoim wystêpie: Wynik
jaki osi¹gn¹³em w Kole napawa mnie optymizmem przed dalszymi startami. Trasa
w Kole by³a wymagaj¹ca z licznymi podbiegami, typowo prze³ajowa, po miêkkim trenie. Szkoda, ¿e nie zabra³em kolców.
Kiedy wystartowalimy utworzy³a siê kilkuosobowa grupa prowadz¹ca. Stara³em siê
biec na koñcu tej grupy aby os³oniæ siê przed
silnym wiatrem. Po 5. km ju¿ by³em na drugiej pozycji i wiedzia³em, ¿e nie oddam jej do
mety, gdy¿ mia³em du¿¹ przewagê nad kolejnym zawodnikiem. Na pierwszym miejscu dobieg³ Andrzej Krzycin, który jest
bardzo utytu³owanym zawodnikiem w biegach d³ugodystansowych.
Na pewno zadowolony by³ ze swojego
wystêpu mody £ukasz Zagawa. Zawodnik UKS Jedynka £owicz zaj¹³ 7. miejsce
z czasem 38 min 47 s. £ukasz robi szybkie
postêpy i jego czasy SA ju¿ naprawdê dobre. Trzeci zawodnik z £owicza Piotr Wójcik, który biega w barwach Truchtu Skierniewice przybieg³ do mety na 8. miejscu
z rezultatem 39 min 30 s.

W czo³ówce biegu w Kole ³owiczanie:
Sebastian Kosêda (z prawej) i £ukasz
Zagawa.
WYNIKI BIEGU:
1. Andrzej Krzycin (Altom Gniezno) 33,39
2. Sebastian Kosêda (AWF Warszawa) 34,36
3. Artur Strajski (ZS £êczyca)
36,55
7. £ukasz Zagawa (UKS 1 £owicz) 38,47
8. Piotr Wójcik (Trucht Skierniewice) 39,30
Zbigniew £aziñski

Biegi prze³ajowe - Powitanie Wiosny

Biega³ w Legionowie

Legionowo, 21 kwietnia. Coraz czêciej startuje i spore postêpy robi w biegach
zawodnik reprezentuj¹cy UKS Jedynka
£owicz - £ukasz Zagawa. Ten m³ody zawodnik (rocznik 1989) do³¹czy³ ju¿ chyba
na sta³e do grona ³owickich mi³oników biegania. W minion¹ sobotê ³owiczanin wystartowa³ w biegu prze³ajowym Powitanie

Wolborz, 27 kwietnia. Piêkna, s³oneczna aura towarzyszy³a rozgrywanym w Wolborzu Wojewódzkim Masowym Biegom
Prze³ajowym Zrzeszenia LZS, a wystartowa³o w nich ponad piêciuset zawodników.
Najlepiej z wychowanków trenera Mieczys³awa Szymajdy z UKS B³yskawica Domaniewice wypad³ Adam Rosiñski, któ- Sport szkolny - Rejonowe IMS
ry wygra³ na dystansie 1500 m w kategorii
m³odzików. Ponadto siódmy na 1000 m
uczniów klas V-VI by³ Wojciech Sut.
Honorata Kwestarz by³a ósma, Ewa
Miszczak dwunasta, a Magdalena KarRawa Mazowiecka, 20 kwietnia.
wat trzynasta w kategorii m³odziczek na
Komplet piêciu zespo³ów wystartowa³o
dystansie 1000 m. Natomiast szósty na dyw eliminacjach rejonowych w ramach
stansie 2 km wród juniorów m³odszych
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w minipi³ce
by³ Mateusz Fabjañski.
(p)
rêcznej dziewcz¹t, a powiat ³owicki
w rawskiej hali sportowej Milenium reprezentowa³y uczennice Szko³y PodstaPi³ka no¿na - skierniewicka klasa B
wowej w Nieborowie. W swoim pierwszym meczu podopieczne Roberta Chojnowskiego trafi³y na póniejsze zwyciê¿czynie zawodów - szczypiornistki
z kutnowskiej Jedynki, z którymi min Skierniewicka Klasa B - grupa I:
6. Victoria Bielawy (6)
12 16 16-18 siewska 0:3 (w.o.), Iskra-Dobropasz Babsk nimalnie, ale jednak przegra³y. W ma³ym
W meczu na szczycie B-klasy Vagat po- 7. Vagat Domaniewice (7) 12 14 16-24 - Sokó³ Ksiê¿a Wola 11:0. Pauza: Wola Wola finale nieborowianki nie da³y szans rykona³ w Domaniewicach Feniksa Boczki 2:0 8. Olympic S³upia (8)
12 14 23-28 Chojnata. Zweryfikowany mecz 10. kolej(1:0), a bramki w zespole prezesa Marka 9. Victoria Zabostów (9)
13 12 23-27 ki: Wola Wola Chojnata - Wulkan Wólka
Sêkalskiego zdobyli £ukasz Strugiñ- 10. RTS G¹golin (10)
13 5 22-42 Lesiewska 3:0 (w.o.). Zweryfikowany mecz
ski i Przemys³aw Imio³ek.
W 13. kolejce klasy B w niedzielê 6 maja 11. kolejki: Wulkan Wólka Lesiewska - Iskra11. kolejka: Rawka Bolimów - Start Z³a- zagraj¹: godz. 11.00: Vagat Domaniewice - Dobropasz Babsk 0:3 (w.o.).
ków Borowy 2:0, Zryw Wygoda - Victo- Olympic S³upia, godz. 13.30: Start Z³aków 1. Wola Wola Chojnata (1) 10 24 41-13
ria Bielawy 2:1, Vagat Domaniewice - Fenix Borowy - Victoria Zabostów, godz. 14.00: 2. Victoria Chrz¹szczew (2) 10 23 37-7
Boczki 2:0, Naprzód Jamno - Victoria Za- RTS G¹golin - Zryw Wygoda, godz. 15.00: 3. Wulkan Wólka Lesiew. (3) 10 23 33-12
bostów 0:3 (w.o.), Olympic S³upia - RTS Victoria Bielawy - Rawka Bolimów i godz. 4. Olimpia Paprotnia (4)
10 15 18-14
G¹golin 4:1.
16.00: Fenix Boczki - Naprzód Jamno.
5. Miedniewiczanka (5)
10 12 27-28
n Skierniewicka Klasa B - grupa II:
6. Iskra-Dobropasz Babsk (7) 10 10 15-35
1. Fenix Boczki (1)
12 24 26-12
2. Start Z³aków Borowy (2) 12 23 26-13
12. kolejka: Lesiew Wólka Lesiewska - 7. Lesiew Wólka Lesiew. (6) 9 9 17-26
9 4 7-41
3. Zryw Wygoda (3)
12 22 33-28 Victoria Chrz¹szczew 3:2, Miedniewiczan- 8. Sokó³ Ksiê¿a Wola (9)
10 5 10-29 Szczypiornistki z SP Nieborów zajê³y
4. Rawka Bolimów (5)
12 19 27-23 ka Miedniewice - Olimpia Paprotnia 3:0, 9. Torpedo II Celinów (8)
5. Naprzód Jamno (4)
12 16 21-24 Torpedo II Celinów - Wulkan Wólka LePawe³ A. Doliñski w Rawie trzecie miejsce.

Vagat ogra³ lidera z Boczek

nowy £OWICZANIN

Wiosny o Puchar Prezydenta Legionowa.
Trasê biegu, która liczy³a 12200 m, przebiega³a po piaszczystych, lenych duktach,
a ³owiczanin pokona³ j¹ w 50:56 min. Rezultat ten da³ mu 22. miejsce w stawce 68. zawodników, co jest na pewno dobrym wynikiem.
(z³)

w minipi³ce rêcznej dziewcz¹t

le trafi³y w losowaniu

walkom z Wysokienic i ostatecznie zajê³y trzecie miejsce.
Mecz eliminacyjny:
n SP 1 Kutno - SP 4 Skierniewice 5:4
Mecze pó³fina³owe:
n SP Wysokienice - SP Bia³a Rawska
3:12
n SP Nieborów - SP 1 Kutno 2:4 (2:3);
br.: Kinga Biñczak i Kamila Pach.
Mecz o 3. miejsce:
n SP Nieborów - SP Wysokienice 6:1
(3:1); br.: Kamila Pach 4 i Kinga Biñczak 2.
Mecz o 1. miejsce:
n SP 1 Kutno - SP Bia³a Rawska 14:6
1. SP 1 Kutno
3 6 23-10
2. SP Bia³a Rawska
2 2 18-17
3. SP Nieborów
2 2
8-5
4. SP Wysokienice
2 0
4-18
5. SP 4 Skierniewice
1 0
4-5
W reprezentacji Szko³y Podstawowej
w Nieborowie gra³y: Agata Pacler - Kamila
Pach (5. bramek w turnieju), Kinga Biñczak
(3), Patrycja Szaleniec, Andronika Sawicka,
Ewelina Multan, Ewa Ma³ecka, Paulina
Kapusta, Anna Blus, Renata Rosak, Anna
Szymañska, Magdalena Pacler, Wioletta
Domiñczak i Aleksandra Wi¹zowska - nauczyciel w-f Robert Chojnowski.
(p)

nowy £OWICZANIN

4.05.2007 r.

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

33

Koszykówka - wojewódzka liga ¿aczek U-12

Skoñczy³y na jedenastym

£owicz, 21 kwietnia. Ostatni tegoroczny turniej wojewódzkiej ligi koszykówki
¿aczek o miejsca 9-12 rozgrywany by³
w hali sportowej OSiR nr 2 w £owiczu.
Podopieczne trenerki Karoliny Pierzcha³y w meczu pó³fina³owym zmierzy³y siê
z rywalkami z MKS II Kutno, z którym
³owiczanki gra³y ju¿ w tym sezonie dwukrotnie. Najpierw w przedsezonowym sparingu przegra³y 15:62, a w eliminacyjnym
meczu pierwszej fazy Ma³e Centerki uleg³y kutniankom 26:38. W trzecim pojedynku tych zespo³ów rozpoczê³o siê fatalnie,
bo nasze zawodniczki po pierwszej kwarcie
przegrywa³y 0:13, a do przerwy 6:23. Znacznie lepsza gra w drugiej ods³oni pozwoli³a
jednak naszym koszykarkom na wygranie
dwóch kolejnych czêci i pomimo ostatecznej pora¿ki dziesiêcioma punktami mo¿na
byæ zadowolonym z ich postawy.

W meczu decyduj¹cym o 9. miejscu zawodniczki Ksiê¿aka spotka³y siê z tomaszowskim Liderem. Co prawda w pierwszej kwarcie rywalki by³y minimalnie skuteczniejsze, ale w nastêpnych gór¹ by³y ju¿
zawodniczki z £owicza.
MECZE PÓ£FINA£OWE O MIEJSCE
9-12:
n UMKS KSIÊ¯AK £owicz - MKS II
Kutno 23:33 (0:13, 6:10, 7:6, 10:4)
Ksiê¿ak: Weronika Rondo 8, Paulina
Wielemborek 6, Ilona P³acheta 4, Izabela
Ziarnik 2, Natalia Liberska 2, El¿bieta Siekiera 1, Anna Kurek, Anna Pikulska, Maja
Liberska, Weronika Szczepañska, Maja Gabrysiak i Natalia Wiechno.
Najwiêcej dla MKS II: Marta Domañska
10 i Michalina Kamiñska 8.
n WIDZEW II £ód - LIDER Tomaszów Mazowiecki 33:13 (7:3, 8:2, 7:6, 11:2)

MECZ O 11. MIEJSCE:
n UMKS KSIÊ¯AK £owicz - LIDER
Tomaszów Mazowiecki 30:19 (4:6, 6:3,
9:4, 11:6)
Ksiê¿ak: Ilona P³acheta 7, Izabela Ziarnik
6, Paulina Wielemborek 4, El¿bieta Siekiera
4, Maja Liberska 4, Weronika Rondo 3,
Anna Pikulska 2, Natalia Wiechno, Anna
Kurek, Weronika Szczepañska, Maja Gabrysiak i Natalia Liberska.
Najwiêcej dla Lidera: Ma³gorzata Jakóbczyk 8.
MECZ O 9. MIEJSCE:
n MKS II Kutno - WIDZEW II £ód
11:29 (5:0, 6:6, 0:10, 0:13)
1. Widzew £ód
2 4 62:24
2. MKS II Kutno
2 3 44:52
3. UMKS Ksiê¿ak £owicz
2 3 53:52
4. Lider Tomaszów Maz.
2 2 32:63
(p)

Koszykówka - towarzyski turniej m³odzików

M³odzicy w mieszanym sk³adzie

n £KS £ód - UMKS KSIÊ¯AK II
£owicz 39:30 (15:11, 8:7, 8:6, 8:6)
Ksiê¿ak II: Maciej Koper 12, B³a¿ej Kosiorek 3 (1x3), £ukasz £aziñski 2, Piotr Ptasiñski, i £ukasz Wójcik oraz Micha³ Kostrzewa 10, Norbert Major 2, Kajetan Mosiñski 1, Micha³ Zieliñski.
Najwiêcej dla £KS: Arkadiusz wit 20
i Szymon Krzesak 10.
n START £ód - UMKS KSIÊ¯AK II
£owicz 15:48 (3:14, 4:10, 4:9, 4:15)
Ksiê¿ak II: Micha³ Kostrzewa 12, Maciej Koper 6, B³a¿ej Kosiorek 6, £ukasz
Wójcik 6, Piotr Ptasiñski 4 oraz £ukasz
£aziñski 6, Kajetan Mosiñski 4, Micha³ Zieliñski 4, Norbert Major i Piotr Zientara.

Najwiêcej dla Startu: Szubiñski Marcin 9.
£ód, 28 kwietnia. Druga dru¿yna m³odzików dopiero co zakoñczy³a sezon ligowy, a ju¿ w ostatni¹ sobotê podopieczni
trenera Cezarego W³uczyñskiego zagrali
w towarzyskim turnieju w £odzi. £owiczanie pojechali tam w trochê zmienionym sk³adzie. W zespole zabrak³o Marcela O³ubka i Wojciecha Tomaszkiewicza. Ich
miejsce zajêli koledzy z pierwszej dru¿yny
m³odzików. W pierwszym spotkaniu Ksiê¿acy przegrali z ³ódzkim £KS. Tu zadecydowa³ s³aby pocz¹tek. Po trzech minutach
³owiczanie przegrywali 0:5. Jednak po kilku
minutach ju¿ by³ remis 7:7. W drugiej kwarcie jeden z najlepszych zawodników £KS -

Daniel Darnikowski z³ama³ nogê i by³o
to spore os³abienie przeciwnika. Jednak gospodarze poradzili sobie mimo wszystko
w os³abieniu i wygrali mecz.
W drugim spotkaniu nasi koszykarze odnieli zdecydowane zwyciêstwo nad ³ódzkim
Startem. Ksiê¿acy ju¿ od pierwszych minut
wypracowali sobie durz¹ przewagê. W 14.
minucie by³o ju¿ 20:3, zatem mo¿na by³o spokojnie graæ, bez obawy o koñcowy wynik.
Po zawodach wybierano najlepszych
zawodników. W ³owickim zespole doceniony zosta³ Maciej Koper, który odebra³ statuetkê dla najlepszego gracza dru¿yny. Ostatecznie ³owiczanie zajêli drugie miejsce
w tym turnieju.
Zbigniew £aziñski

dok. ze str. 34

Dramatyczny mecz
w lidze Deyny 
Skierniewice, 29 kwietnia. Podopieczni trenera Dawida £ugowskiego
okazali siê lepsi od swoich rówieników
z Widoku I. Pierwsza Skierniewicach. Bramka wpad³a po wypracowanym i æwiczonym
wczeniej rzucie ro¿nym - cieszy³ siê ³owicki
szkoleniowiec. Pi³kê wrzuca³ Ko³odziejczyk,
a ³adnym strza³em po poprzeczkê popisa³
siê Micha³ Fabijañski. Potem dwie kontry wykorzysta³ Micha³ widrowski.
10. kolejka: Widok II Skierniewice - Unia
I Skierniewice 0:9, Mazovia Rawa Mazowiecka - Unia II Skierniewice 3:1, Widok I
Skierniewice - Pelikan I £owicz 0:3.
Pauza: Pelikan II £owicz.
1. Unia I Skierniewice (1) 9 24 41-3
2. Pelikan I £owicz (3)
8 21 28-5
M³ode siatkarki UKS Asik Domaniewice zadebiutowa³y w rozgrywkach £ódz- 3. Widok I Skierniewice (2) 9 18 45-12
4. Pelikan II £owicz (4)
8 12 28-14
kiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 9
9 12-23
6. Unia II Skierniewice (6) 8
6 7-30
7. Widok II Skierniewice (7) 9
0 0-74
Minisiatkówka - turniej czwórek dziewcz¹t
W sobotê 5 maja w meczach 11. kolejki
zagraj¹: godz. 10.00: Unia II - Widok I, Pelikan I - Unia I i godz. 11.30: Pelikan II Mazovia. Pauza: Widok II.
(p)

Debiut siatkarek Asika

£ód, 19 kwietnia. W hali sportowej
Wy¿szej Szko³y Informatyki w £odzi rozegrano wojewódzki turniej minisiatkówki
czwórek trzynastolatek,a w zawodach tych
zadebiutowa³ na sportowej arenie nowy klub
z Ziemi £owickiej - UKS Asik Domaniewice. Zespó³ prowadzony przez trenera Arkadiusza Stajudê rywalizowa³ w stawce
29. zespo³ów, a eliminacje toczy³y siê
w szeciu grupach.
Domaniewiczanki rozpoczê³y od przegranej z ekip¹ Salos-Wodna II £ód 9:21,
potem uleg³y zespo³owi UMKS I Tuszyn
9:21, pokona³y Skrê V Be³chatów 21:16
i przegra³y z MUKS Dargfil II Tomaszów
Mazowiecki 5:21. Ostatecznie siatkarki
Asika dozna³y trzech pora¿ek i raz wygra³y zajmuj¹c czwarte miejsce w grupie,
a w klasyfikacji koñcowej zajê³y miejsce
19-24.
Klasyfikacja koñcowa: 1. MUKS Dargfil
I Tomaszów Maz., 2. MKS Skier-VIS I

Skierniewice, 3. MUKS Dargfil II Tomaszów Maz., 4. Salos-Wodna II £ód, 5. UKS
179 I £ód, 6. MKS Skier-VIS Skierniewice,
7-9. UKS 13 Joker I Tomaszów Maz., UKS
13 Joker II Tomaszów Maz. i £MLKS £ask,
10. Salos-Wodna I £ód, 11. MULKS Dwójka II Rawa Maz., 12. Skra IV Be³chatów,
13-18. Skra I Be³chatów, Skra II Be³chatów,
Skra VI Be³chatów, UKS 179 II £ód,
UMKS I Tuszyn i UKS Lider I Konstantynów, 19-24. LUKS Asik Domaniewice,
UMKS II Tuszyn, UKS Lider II Konstantynów, MULKS Dwójka I Rawa Maz.,
Dziewi¹tka £ód i UKS SMS £ód, 25-27.
Skra III Be³chatów, Skra V Be³chatów i Start
£ód.
W ekipie domaniewickiego Asika wyst¹pi³y: Klaudia Kabat, Aneta Kostrzewa,
Kamila Graszka, Kinga Grabowicz i Martyna Urbañska - trenerem jest Arkadiusz
Stajuda.
Pawe³ A. Doliñski

Judo - Puchar Polski M³odzie¿owców

Zapunktowa³

Wroc³aw, 21 kwietnia. Po kontuzji
wystêp ³owiczanina Macieja £apskiego
w finale Pucharu Polski M³odzie¿owców
w judo nale¿y uznaæ za sukces. Trenuj¹cy
w barwach skierniewickiego Wojownika podopieczny trenera Jerzego Go³êbiewskiego pomimo, ¿e jest jeszcze juniorem (rocznik 1988) walczy³ ze starszymi rywalami
i zosta³ sklasyfikowany na 7 miejscu w kategorii do 90 kg (startowa³o 15. zawodników).
Ostateczne wyniki - waga 90 kg: 1. Kacper Larem (Gwardia Warszawa), 2. Pawe³
Czaplicki (AZS AWF Gdañsk), 3. Tomasz
Domañski (AZS AWF Gdañsk) i Wiktor
Tworzyd³o (AZS AWF Warszawa), 5. Jakub Jab³oñski (Czarni Bytom) i Jakub Wójcicki (Gwardia Wroc³aw), 7. Maciej £apski (Wojownik Skierniewice) i Daniel Kuczyñski (AZS AWF Gdañsk).
(p)

W meczu z Uni¹ ³owiczanie wziêli siê za póno za strzelanie bramek.

Pi³ka no¿na - 15. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Zabrak³o bramkarza

n PELIKAN £owicz - UNIA Skierniewice 2:4 (0:2)
1:4 - Damian Kosiorek (65 karny), 2:4 Mateusz Krysiak (70).
Pelikan: £azêcki - Wardziak, Pomianowski, Czubak, Talarowski - Krysiak, Nieradka (55 Kolos), Kosiorek - Szufliñski (36
Plichta), Domiñczak.
£owicz, 28 kwietnia. To by³a czarna sobota dla m³odych pi³karzy Pelikana.
Po pora¿kach roczników 1991 i 1992,
honoru nie obroni³a ekipa Pelikana graj¹ca w lidze wojewódzkiej. Bia³o-zieloni
przegrali na stadionie przy Starzyñskiego 2:4 ze skierniewick¹ Uni¹ i powoli
musz¹ siê godziæ z wizja spadku do ni¿szej ligi. Na usprawiedliwienie mo¿na
tylko podaæ informacje, ¿e w tym meczu
zabrak³o miedzy s³upkami etatowego
bramkarza Jacka Milczarka, a jego
miejsce musia³ zast¹piæ graj¹cy w pomocy - Jakub £azêcki.
£owiczanie zdecydowanie ustêpowali
rywalom warunkami fizycznymi, ale trener
Pelikana Jaros³aw Rachubiñski ju¿ do
tego siê przyzwyczai³, bowiem praktycznie wszystkie zespo³y s¹ bardziej ros³e od
naszych pi³karzy.
Pierwsza po³owa sobotniego pojedynku
by³a wyrównana, a nawet nasz zespó³ mia³
optyczn¹ przewagê, z której jednak nic nie
wynika³o. To gocie pierwsi zdobyli bramkê po kwadransie gry. Tu¿ przed przerw¹
Unia strzeli³a gola do szatni i prowadzi³a
ju¿ 2:0.

W drugiej ods³onie przez 15. minut ³owiczanie praktycznie nie istnieli. Mieli k³opoty z wyjciem z w³asnej po³owy, natomiast
rywale czêsto zagra¿ali. W 45. minucie Pelikan straci³ 3. bramkê i po tym do przodu
przesun¹³ siê Patryk Pomianowski. Od
tego momentu ³owiczanie odwa¿niej zaatakowali. W 55. minucie Pomian dorodkowa³ z lewego skrzyd³a, a pi³ka nieomal wpad³a do bramki, uderzaj¹c w poprzeczkê.
W 57. minucie w sytuacji jeden na jeden
znalaz³ siê Damian Kosiorek, po ³adnym
podaniu Pomianowskiego, jednak bramkarz
goci obroni³ strza³ nog¹. W 65. minucie
dobrze znalaz³ siê w polu karnym Adam
Salomon, jednak po jego dobitce pi³ka trafi³a w rêk¹ obroñcy, ale sêdzia tego nie zauwa¿y³. Przy podobnej sytuacji w polu karnym naszej ekipy po chwili ju¿ by³ rzut
karny i ³owiczanie przegrywali od 65. minuty 0:4. W koñcówce m³ode Ptaki walczy³y
ambitnie i to siê op³aca³o. W 67. minucie
Pomianowski po indywidualnej akcji zosta³
sfaulowany w polu karnym, a jedenastkê
na gola zamieni³ Kosiorek. Po minucie
w dogodnej sytuacji by³ Konrad Plichta,
ale z piêciu metrów trafi³ w s³upek. W ostatniej akcji meczu druga bramkê dla bia³o-zielonych zdoby³ mateusz Krysiak, który dosta³ dobre podanie w pole karne i z pi¹tego
metra pokona³ bramkarza goci.
W sobotê ³owiczanie jad¹ wa³czyæ
o wygran¹ do £odzi, gdzie graæ bêd¹ z Or³em, który nie nale¿y do mocnych ekip.
(p)

Pi³ka no¿na - wojewódzka liga Micha³owicza

Dobici w ostatnich minutach

n UNIA Skierniewice - PELIKAN
£owicz 5:0 (2:0)
Pelikan: Antosik - Motylewski, Janik (41
Byczek, 65 Ma³ek), Czerbniak, Wójcik Kamil Wojda (41 Rafa³ Wojda), Karmelita,
Kosiorek, Oniszk (41 Jaros) - Pisarkiewicz
(65 Pochwa³a), Grenda.
Skierniewice, 28 kwietnia. Bardzo
wyranej i bolesnej pora¿ki doznali m³odzi zawodnicy Pelikana w derbowym pojedynku ze skierniewick¹ Uni¹. Zawodnicy z rocznika 1992 przegrali a¿ 0:5, jednak wynik nie do koñca odzwierciedla
poziom obydwu dru¿yn. Trener Pelikana Jaros³aw Walczak po pora¿ce powiedzia³: Generalnie to by³ mecz walki.
Przy stanie 0:2 zaryzykowalimy i ruszylimy do ataku. Odkrylimy siê i przeciwnik to wykorzysta³. Chcielimy zremisowaæ a zostalimy pogr¹¿eni w ostatnich
minutach. Dostalimy trzy sztuki i st¹d

taki wynik. Alenie za³amujemy siê i walczymy dalej o ligowe punkt.
Pierwsza po³owa przebiega³a raczej pod
dyktando miejscowych, którzy ju¿
w 5. minucie zdobyli prowadzenie. £owiczanie sporadycznie atakowali, ale nie zdo³ali zdobyæ bramki. Unia w 25. minucie podwy¿szy³a wynik na 2:0.
W drugiej czêci spotkania bia³o-zieloni
byli bliscy zdobycia kontaktowego gola.
W dobrej sytuacji znalaz³ siê Konrad Grenda, ale jego strza³ z bliskiej odleg³oci obroni³ skierniewicki bramkarz. W koñcówce Pelikan zaatakowa³, ale miejscowi bezlitonie
wykorzystywali straty i po kontrach szybko zdobyli trzy bramki w koñcowych minutach.
W najbli¿sz¹ sobotê Pelikan zagra w £owiczu, a przeciwnikiem bêdzie lider ligi wojewódzkiej - SMS £ód.
(z³)
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Pi³ka no¿na - klasa okrêgowa juniorów, m³odzików i orlików

Dramatyczny mecz w lidze Deyny


LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
n PELIKAN £owicz - JUTRZENKA
Mokra Prawa 10:0 (3:0); br.: Bart³omiej
Woniak 2 (10 i 79), Daniel Gajewski 3 (19,
78 i 89), Jacek Woniak (35), Jakub Doroba
3 (45, 72 i 76) i Jakub Bogucki (86).
Pelikan: Sokalski - Drzewic, Szakiel, Kaliszczyñski, Górowski - Bogucki, Patos,
Dziedziela (46 Doroba), Jacek Woniak Bart³omiej Woniak, Gajewski.
£owicz, 28 kwietnia. Podopieczni trenera Leszka Sowiñskiego odnieli kolejne zdecydowane zwyciêstwo. Tym razem ³owiczanie rozgromili Jutrzenkê wygrywaj¹c 10:0, a po trzy razy w meczu tym
trafili Daniel Gajewski i Jakub Doroba.
12. kolejka: Pelikan £owicz - Jutrzenka Mokra Prawa 10:0, Mazovia Rawa
Mazowiecka - Rawka Bolimów 6:0, Pauza:
Astra Zduny. Mecze: Orlêta Ciel¹dz Czarni Bednary i Widok Skierniewice Sokó³ Regnów prze³o¿ono.
1. Widok Skierniewice (1)
9 27 48-9
2. Pelikan £owicz (2)
10 25 54-7
3. Mazovia Rawa Maz. (3) 11 21 35-20
4. Orlêta Ciel¹dz (4)
10 17 25-32
5. Astra Zduny (5)
10 16 37-20
6. Czarni Bednary (6)
9 16 26-17
7. Sokó³ Regnów (7)
9 4 18-39
8. Jutrzenka Mokra Pr. (8) 11 4 14-61
9. Rawka Bolimów (9)
11 1 11-63
W sobotê 5 maja odbêdzie siê 13. kolejka,
w której zagraj¹: godz. 10.00: Czarni - Rawka (w Nieborowie), godz. 12.00: Widok Mazovia, godz. 15.00: Sokó³ - Astra i Jutrzenka - Orlêta. Pauza: Pelikan.
LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW
M£ODSZYCH:
n PELIKAN £owicz - POGOÑ Godzianów 1:1 (1:1); br.: Przemys³aw Boñczak (12).
Pelikan: Pietrzak - £ukasz Fuda³a, Wawrzyniecki, Wróbel, Rafa³ Zawadzki - Leszczyñski, Brzozowski, Domiñczak, Boñczak
- Fr¹tczak (68 Adrian Zawadzki), Piechowski.
£owicz, 28 kwietnia. Juniorzy m³odsi
Pelikana o s³abym meczu i w okrojonym
sk³adzie zremisowali na stadionie ³owickiego OSiR z ambitn¹ Pogoni¹ Godzianów.
Ekipa trenera Grzegorza Majchrzaka
szybko objê³a prowadzenie, ale jeszcze przed
przerw¹ rywale doprowadzili do remisu.
10. kolejka: GKS G³uchów - Pogoñ Be³chów 3:1, Laktoza £yszkowice - Macovia
Maków 2:3, Pelikan £owicz - Pogoñ Godzianów 1:1, Olimpia Niedwiada Orze³ Nieborów 2:3.
1. Pelikan £owicz (1)
10 25 38-7
2. Macovia Maków (2)
10 25 26-10
3. Pogoñ Be³chów (3)
10 21 35-18
4. Pogoñ Godzianów (4)
9 16 27-13
5. GKS G³uchów (5)
8 12 16-27
6. Laktoza £yszkowice (6) 10 5 13-23
7. Orze³ Nieborów (8)
9 4 9-31
8. Olimpia Niedwiada (7) 10 2 11-46
W weekend 5-6 maja zostanie rozegrana
11. kolejka: sobota - godz. 12.00: Laktoza GKS, godz. 15.00: Pogoñ Be³chów - Olimpia, Orze³ - Pogoñ Godzianów, niedziela godz. 13.00: Macovia - Pelikan.
LIGA OKRÊGOWA DEYNY:
nPELIKAN £owicz - MAZOVIA Rawa
Mazowiecka 5:3 (0:1); br.: Wojciech Kuc 4
i Tomasz Gajda.
Pelikan: Rusek (41 Zieliñski) - Grzanka
(65 Sumiñski), Wawrzyn, Jarosz, Wróbel
(41 Ratajczyk) - Gajda, Janus (41 Plichta),
Domalewski, Sut (28 Marcinowski) - Wójcik (65 Krzeszewski), Kuc.
£owicz, 28 kwietnia. Po dramatycznym meczu wychowankowie trenera Artura Balika pokonali Mazoviê 5:3. Rawianie
prowadzili ju¿ 0:2 i 1:3, ale potem za strzelanie bramek wzi¹³ siê Wojciech Kuc, który trafi³ czterokrotnie.
Trzeba jednak podkreliæ, i¿ zastanawiaj¹ca jest decyzja Kolegium Sêdziów OZPN
Skierniewice, który obsadzi³ na ten mecz bardzo niedowiadczonego arbitra. By³ to najwa¿niejszy mecz w rundzie wiosennej dla
najlepszych zespo³ów tej ligi, z którym zupe³nie nie poradzi³ sobie sêdzia.
10. kolejka: Pelikan £owicz - Mazovia
Rawa Mazowiecka 5:3, Fenix Boczki Dar Placencja 2:2, Olimpia Ch¹no - Sierakowianka Sierakowice 3:2. Pauza: Vagat Domaniewice.

nowy £OWICZANIN

4.05.2007 r.

MTB Maraton £owicz

 Ju¿ trzeba trenowaæ

Bardzo ciekawa impreza sportowa ma
odbyæ siê nied³ugo w £owiczu. Mi³onik
wycigów na rowerach górskich MTB
Marian Dymek, zamierza razem z Samorz¹dami Osiedlowymi i z pomoc¹ dyrektora ³owickiego OSiR - Zbigniewa Kuczyñskiego zorganizowaæ cykl piêciu wycigów w £owiczu. Zawodnicy bêd¹ cigaæ siê
na trasie rozpoczynaj¹cej siê na ³owickich
B³oniach, biegn¹cej a¿ do trzeciego mostu,
co w sumie daje 20 kilometrów. Pierwsze
zawody odbêd¹ siê ju¿ w maju, kolejne natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu, a zakoñczenie planowane jest na wrzesieñ.
Mi³onicy rowerów, którzy myl¹ o starcie w tej imprezie ju¿ powinni zacz¹æ przygotowania. To trudny sport, który wymaga
ciê¿kiego treningu i przygotowania w odpowiedni sprzêt. Wiadomo, ¿e trzeba mieæ
odpowiedni sprzêt. Dla bezpieczeñstwa
zawodnicy bêd¹ musieli obowi¹zkowo posiadaæ kask.
Zbigniew £aziñski

dok. ze str. 36

Rojek, Woniak i Kuza
W meczu ligi Deyny Pelikan wyci¹gn¹³ z 0:2 na 5:3.
1. Mazovia Rawa Maz. (1) 9 24 71-8
2. Pelikan £owicz (2)
8 21 97-7
3. Olimpia Ch¹no (4)
9 14 23-39
4. Vagat Domaniewice (3) 8 13 29-40
5. Fenix Boczki (5)
9
8 12-71
6. Sierakowianka (6)
8
6 14-50
7. Dar Placencja (7)
9
1 13-44
W sobotê 5 maja odbêdzie siê 11. kolejka
o godz. 15.00: Vagat - Pelikan, Sierakowianka - Fenix i Dar - Mazovia. Pauza:
Olimpia.
KLASA OKRÊGOWA MICHA£OWICZA:
12. kolejka: Pogoñ Be³chów - Bia³ka
Bia³a Rawska 1:0, Czarni Bednary - Macovia Maków 3:0, Laktoza £yszkowice Naprzód Jamno 3:3, Widok Skierniewice - Start Z³aków Borowy 1:2. Pauza:
Mazovia Rawa Mazowiecka.
1. Mazovia Rawa Maz. (1)
9 25 43-9
2. Bia³ka Bia³a Rawska (2) 11 21 27-17
3. Czarni Bednary (3)
11 20 34-16
4. Start Z³aków Borowy (4) 10 20 34-12
5. Pogoñ Be³chów (5)
11 15 22-23
6. Widok Skierniewice (6) 10 12 26-35
7. Laktoza £yszkowice (7) 10 7 14-35
8. Naprzód Jamno (8)
10 7 19-33
9. Macovia Maków (9)
10 6 16-54
W 13. kolejce, która odbêdzie siê w sobotê 5 maja zagraj¹: godz. 10.00: Laktoza Pogoñ, godz. 11.30: Start - Mazovia, godz.

13.00: Naprzód - Widok i godz. 15.00: Macovia - Bia³ka. Pauza: Czarni.
LIGA OKRÊGOWA KUCHARA:
13. kolejka: ¯ak Godzianów - Jutrzenka
Drzewce 3:5, Mazovia Rawa Mazowiecka
- Olimpia Paprotnia 5:2, Astra Zduny - Widok Skierniewice 0:10.
1. Jutrzenka Drzewce (2) 13 28 52-34
2. ¯ak Godzianów (1)
12 27 73-18
3. Widok Skierniewice (3) 13 26 78-26
4. Mazovia Rawa Maz. (4) 12 22 73-23
5. Olimpia Paprotnia (5) 13 4 23-107
6. Astra Zduny (6)
13 3 25-116
W sobotê 5 maja rozegrana zostanie 14.
kolejka spotkañ: godz. 11.00: ¯ak - Astra,
Jutrzenka - Mazovia i godz. 12.00: Olimpia
- Widok.
KLASA OKRÊGOWA GÓRSKIEGO:
n WIDOK Skierniewice - PELIKAN
£owicz 0:6 (0:2); br.: Albert Lepieszka 2,
Piotr Znajewski 2, Adam Bry³a i Rafa³ So³tysiak.
Pelikan: Trupinda - Skoneczny, Koza,
£ukawski (40 Wiankowski) - Gawryja³ek,
Bry³a (35 Patryk Kaczor), Przemys³aw Kaczor (39 Znajewski), Sikora (45 Wyszogrodzki), Pochwa³a - Lepieszka, So³tysiak (58
Goszczycki).
Skierniewice, 28 kwietnia. Po nieco
s³abszej pierwszej po³owie podopieczni trenera Roberta Wilka po przerwie z³apali

wiatr w ¿agle i st¹d wysokie zwyciêstwo
nad Widokiem.
10. kolejka: Jutrzenka Mokra Prawa - Mazovia Rawa Mazowiecka 0:3 (w.o.), Olimpia Ch¹no - Start Z³aków Borowy 0:8,
Widok Skierniewice - Pelikan £owicz
0:6, Unia Skierniewice - Macovia Maków
14:0.
1. Unia Skierniewice (1)
8 22 64-5
2. Pelikan £owicz (2)
9 22 54-4
3. Olimpia Ch¹no (3)
8 12 23-30
4. Start Z³aków Borowy (4) 8 12 40-24
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 9 12 25-38
6. Widok Skierniewice (6) 9
6 13-38
7. Macovia Maków (7)
8
3 9-86
W weekend 5-6 maja odbêdzie siê 11. kolejka: sobota - godz. 10.00: Start - Mazovia, Olimpia - Macovia, godz. 13.00: Pelikan - Jutrzenka, niedziela - godz. 13.00:
Widok - Unia.
KLASA OKRÊGOWA ORLIKÓW:
n WIDOK I Skierniewice - PELIKAN I £owicz 0:3 (0:2); br.: Micha³ Fabijañski (15) i Micha³ widrowski 2 (24
i 46).
Pelikan I: Boñczak - Mycka, Brzozowski, Podlasiñski, Placek - Ko³odziejczyk,
Kwasek, Woniak (31 Felczyñski), Fabijañski (56 Gêdek) - widrowski (49 Owczarczyk), Fuda³a (43 Paliwoda).
dok. na str. 33

Po tym pojedynku zawodnicy z grupy
mistrzowskiej odebrali pami¹tkowe statuetki, które wrêczali organizatorzy zawodów:
dyrektor OSiR - Zbigniew Kuczyñski
i Zbigniew £ukawski.
11. kolejka grupy A (o miejsca 1-10): Jaros³aw Woniak - Daniel Grzywacz 2:0 (6:4,
6:4), Arkadiusz Janiak - Rados³aw Kucharski 2:1 (3:6, 6:3, 6:4), Pawe³ Kuza - Krzysztof Kuciñski 2:0 (7:5, 6:0), Zbigniew Rojek Jacek Okoñski 1:2 (4:6, 6:1, 3:6). Mecz zaleg³y: Pawe³ Kuza - Rados³aw Kucharski
2:0 (6:4, 6:4).
TABELA KOÑCOWA GRUPY A
(O MIEJSCA 1-10):
1. Pawe³ Rojek (1)
9 9 18:1
2. Jaros³aw Woniak (2)
9 8 17:3
3. Pawe³ Kuza (5)
9 6 13:6
4. Daniel Grzywacz (3)
9 5 11:8
5. Marcin Lesiak (4)
9 5 10:9
6. Jacek Okoñski (7)
9 4 9:14
7. Arkadiusz Janiak (6)
9 3 9:14
8. Krzysztof Kuciñski (8) 9 2 5:14
9. Rados³aw Kucharski (10) 9 2 5:15
10. Zbigniew Rojek (9)
9 1 3:16
TABELA KOÑCOWA GRUPY B
(O MIEJSCA 11-18):
11. Mariusz Czu³ek (1)
7 7 14:2
12. Grzegorz Gawroñski (2) 7 5 12:6
13. Piotr Czerwiñski (3)
7 5 10:4
14. Pawe³ Kowalski (4)
7 5 10:6
15. £ukasz Walczak (8)
7 2 6:11
16. Jan Ku (6)
7 2 6:12
17. Zbigniew Gajewski (7) 7 1 3:13
18. Andrzej Bucki (5)
7 1 4:13
Zbigniew £aziñski

Mazovia MTB Marathon

Marian Dymek
na podium

£ód, 22 kwietnia. Drugi wycig z cyklu Mazovia MTB Maraton, którego pomys³odawc¹ i organizatorem jest Cezary
Zamana, odby³ siê w £odzi. W planie zawodów by³a runda po Parku Krajobrazowym Wzniesieñ £ódzkich, czyli po terenie
najwiêkszego skarbu Wy¿yny £ódzkiej.
Trasa ³ódzkiego maratonu rozpoczyna³a siê
w ulubionym miejscu weekendowych wycieczek ³odzian - nad stawami w Arturówku. Dalej przebiega³a obrze¿em Rezerwatu
Lasu £agiewnickiego. Trasa raczej omija³a
miasto, jednak konieczne by³o przejechanie
szosy na Stryków. Trzeba by³o nawet zejæ
z roweru i podejæ po w¹skich schodkach
przy wiadukcie samochodowym. Ca³oæ
mo¿na by³o przejechaæ na oponach o drobnym bie¿niku, jednak trzeba by³o mieæ nad
nimi kontrolê. Niestety nie mia³ jej Marian
Dymek, który ukoñczy³ wycig w dobrym

nastroju, jednak po drodze z³apa³ dwie
gumy. A humor dopisywa³, poniewa¿
³owiczanin zaj¹³ trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej i stan¹³ na podium. To da³o
mu du¿o satysfakcji. Razem z nim do mety
dotar³ Zenon Zabost, który jest jednak
m³odszy o kilka lat i tu podium by³o odleg³e
w kategorii M-5.
£owiczanie obiecuj¹, ¿e wezm¹ udzia³ we
wszystkich wycigach (a¿ siedemnastu) Mazovia MTB. ¯yczymy im aby nie mieli problemów ze sprzêtem i szczêliwie docierali
do mety.
WYNIKI MTB MARTHON MEGA:
1. Mateusz Zoñ (Kross Racine Team) 1:47,45
2. Andrzej Kamiñski (CykloManiak.pl) 1:48,14
3. Micha³ Ciesielski (Joe Cox Team) 1:48,16
536. Marian Dymek (£owicz)
3:25,49
537. Zabost Zenon (£owicz)
3:25,49
Zbigniew £aziñski Marian Dymek (pierwszy z prawej) na trzecim miejscu na podium.
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Pi³ka no¿na - mecz pó³fina³owy wojewódzkiego Pucharu Polski

Kryzys, czy tylko wypadek?
n W£ÓKNIARZ Konstantynów £ódzki - PELIKAN £owicz 1:0 (1:0)
1:0 - Sebastian Dêbicki (28).
W³ókniarz: Komar - S³ycio, S³odkiewicz,
Lewecki (46 Skrydalewicz), So³tys - Lorek
(46 Bujalski), Bienias, Marciniak, Dêbicki
(72 Gajewski) - Knol, Kaleta (46 Kurstak).
Pelikan: Romanowski - Brzózka (46
Znyk), Czerbniak, Styszko, Gawlik - Wyszogrodzki, Jówiak, Urbanek, Kutkowski
- Kowalczyk, Wilk (46 Szczypciak).
¯ó³te kartki: £ukasz Marciniak, Marcin
Knol i £ukasz Lewecki - wszyscy W³ókniarz oraz Zbigniew Czerbniak, Maciej
Wyszogrodzki i £ukasz Znyk - wszyscy
Pelikan. Czerwone kartki: £ukasz Marciniak (90+2) i Zbigniew Czerbniak (90+3).

Konstantynów £ódzki, 25 kwietnia.
Co prawda faworytami meczu pó³fina³owego wojewódzkiego Pucharu Polski w pi³ce
no¿nej byli trzecioligowcy z £owicza, ale
tak to ju¿ bywa w pucharach, ¿e czêsto ni¿ej notowani rywale p³ataj¹ psikusa ligowcom. Tak te¿ by³o i tym razem. Co prawda
podopieczni trenera Jacka Cyzio raz po
raz stwarzali dogodne sytuacje na strzelenie
wielu bramek, ale tak¿e i tym razem nie potrafili ich seryjnie wykorzystywaæ. To by³y
nawet nie stu, a dwustuprocentowe okazje opowiada³ ³owickie szkoleniowiec. W sumie w samej pierwszej po³owie stworzylimy ich co najmniej piêæ. Dwie, czy trzy
mia³ Robert Wilk, ponadto Maciej Wyszogrodzki, Rados³aw Kowalczyk,

dok. ze str. 36
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Pi³ka no¿na - 21. kolejka III ligi

Znowu zmiana lidera

n ZNICZ Pruszków - UNIA Skiernien OLIMPIA Elbl¹g - CONCORDIA
wice 3:0 (w.o.)
Piotrków Trybunalski 4:2 (2:1); br.: Adn MAZOWSZE Grójec - MZKS Ko- rian Fedoruk (4), Piotr Ruszkul 2 (39 i 87)
zienice 3:0 (w.o.)
i Micha³ Tomczyk (90) - Witold Sowa³a (24)
n DRWÊCA Nowe Miasto Lubawskie i Micha³ Czaplarski (90).
- WIGRY Suwa³ki 0:3 (0:0); br.: £ukasz
n RADOMIAK Radom - WARMIA
Stasiak (57), Daniel O³owniuk (65) i Jurij Grajewo 1:0 (0:0); br.: Cezary Czpak (90).
Tichomirow (87).
n FRESKOVITA Wysokie Mazowiecn WIT Nowy Dwór Mazowiecki - kie - GOSSO-STAL G³owno 0:0
NADNARWIANKA Pu³tusk 5:0 (1:0); br.:
n PELIKAN £owicz - KS Parady¿ 0:1
Dariusz Zjawiñski 3 (29, 56 i 77), Bluszcz (0:0); br.: Piotr Dziuba (48).
(58) i Jaros³aw £owicki (90 karny).
(p)
1. Znicz Pruszków (2)
21 44 41-12 14-2-5 11 23 21-6 10 21 20-6
2. Concordia Piotrków (1)
21 43 34-19 13-4-4 10 21 13-6 11 19 21-13
3. Pelikan £owicz (3)
21 36 32-19
9-9-3 11 21 16-9 10 15 16-10
4. KS Parady¿ (5)
21 35 25-21 11-2-8 10 19 13-8 11 16 12-13
5. Radomiak Radom (4)
21 35 27-19 10-7-4 11 15 12-11 10 22 15-8
6. wit Nowy Dwór Maz. (6) 21 33 30-12 10-8-3 11 22 20-5 10 16 10-7
7. Freskovita Wysokie Maz. (7) 21 29 26-21
7-8-6 11 19 17-10 10 10 9-11
8. Olimpia Elbl¹g (9)
21 28 31-27
7-7-7 11 19 19-10 10 9 12-17
9. Mazowsze Grójec (11)
21 27 28-28
7-6-8 11 14 16-19 10 13 12-9
10. Gosso-Stal G³owno (8)
21 27 17-22
6-9-6 10 18 10-4 11 9 7-18
11. Drwêca Nowe Miasto (10) 21 25 22-27
7-4-10 11 7 10-18 10 18 12-9
12. Wigry Suwa³ki (13)
21 23 23-28
6-5-10 10 15 12-11 11 8 11-17
13. Nadnarwianka Pu³tusk (12) 21 20 15-25
4-8-9 10 8 8-14 11 12 7-11
14. Warmia Grajewo (14)
21 12 19-40
3-3-15 10 8 11-15 11 4 8-25
niem strza³u i sytuacjê wyjani³ najlepszy 15. Unia Skierniewice (15)
21 28 15-29
8-4-9 10 18 8-13 11 10 7-16
tego dnia w Pelikanie - Styszko.
16. MZKS Kozienice (16)
21 4 8-41
1-4-16 10 5 6-22 11 2 2-22
W 83. minucie po doskona³ym rajdzie
z pi³k¹ Piotr Gawlik poda³ do Macieja
Zapraszamy na 23. kolejkê III ligi
Wyszogrodzkiego, ten poda³ do Marcina Kosiorka, ale niedowiadczony Marcel zosta³ jednak zablokowany i ostatecznie
trzy punkty wywieli z £owicza rywale.
Niedzielna pora¿ka spowodowa³a, ¿e
W najbli¿sz¹ niedzielê ³owicki Pelikan
szanse na dogonienie rywali z Pruszkowa zagra znowu na w³asnym stadionie, a rywai Piotrkowa s¹ ju¿ coraz mniejsze, a tu za lem bia³o-zielonych bêdzie Nadnarwianka
plecami bia³o-zielonych bardzo blisko Para- Pu³tusk. Jak zwykle o godz. 11.15 poddy¿, Radomiak i wit. Chyba, ¿e ³owiczanie opieczni trenera Jacka Cyzio zagraj¹ o trzy
przypomn¹ sobie jak siê wygrywa
punkty. Jesieni¹ ³owiczanie jedynie zremiPawe³ A. Doliñski sowali na wyjedzie 0:0.
Pawe³ Kutkowski Jedyn¹ bramkê ju¿
w 28. minucie strzeli³, po b³êdzie Zbigniewa Czerbniaka, pomocnik W³ókniarza Sebastian Dêbicki.
Czy¿by zatem powa¿ny kryzys bia³ozielonych, czy mo¿e kolejny wypadek przy
pracy? Oby tylko wpadka, ale razi totalny
brak skutecznoci ³owiczan.
Mecze rewan¿owe odbêd¹ siê w dniach
22-23 maja 2007 roku. Najpierw we wtorek
o godz. 17.00 na stadionie ³owickiego Pelikana przy ul. Starzyñskiego 6/8 pierwszy
zespó³ bia³o-zielonych zmierzy siê z W³ókniarzem, a nastêpnego dnia (tak¿e o godz.
17.00) Pelikan II zagra z Concordi¹ Piotrków Trybunalski (w pierwszym meczu
Concordia wygra³a 4:0).
(p)

Wygl¹da to coraz gorzej

Dwie minuty póniej w ogromnym zamieszaniu podbramkowym zimnej krwi
zabrak³o Robertowi Szczypciakowi,
a póniej drogi do bramki rywali nie potrafi³

znaleæ Jówiak. W miêdzyczasie doskona³¹ okazjê na podwy¿szenie wyniku zmarnowa³ Seremak, który bêd¹c sam przed
³owick¹ bramk¹, za d³ugo zwleka³ z odda-

Z Nadnarwiank¹ o komplet

O meczu po meczu:

£owiczanie okazali siê tym razem s³absi od rywali...

Trener Jacek Cyzio: To najgorszy miesi¹c w mojej dwuletniej przygodzie z Pelikanem. Mam nadziejê, ¿e siê szybko pozbieramy. Gdzie pope³nilimy jaki b³¹d i musimy
dojæ do siebie, do swojej sprawnoci fizycznej i psychicznej. Mam nadziejê, ¿e maj bêdzie zdecydowanie lepszy
(p)

Pi³ka no¿na - 18. kolejka ligi okrêgowej seniorów

S³abszy mecz rezerwistów

n WIDOK Skierniewice - PELIKAN
II £owicz 1:1 (1:1); br.: Adam Bomba³a (24)
- Robert Szczypciak (18).
Pelikan II: Jêdrzejewski - £ukasz Olaczek,
Górski, Urbanek (46 Doroba) - Knera,
Szkup (60 Dziedziela), Cichal, Jêdrachowicz,
Micha³ Plichta - £ugowski, Szczypciak
(46 Zwierz).
Skierniewice, 28 kwietnia. Ekipa Pelikana II pozostaje jedyn¹ niepokonan¹ dru¿yn¹ tego sezonu. Podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka, pomimo powa¿nych
os³abieñ, zremisowali w Skierniewicach
z Widokiem, a autorem jedynej bramki by³
Robert Szczypciak.
n LAKTOZA £yszkowice - SOKÓ£
Regnów 4:1 (1:0); br.: Piotr Bomba³a (32),
Leszek Boczek 2 (52 i 72) i Kamil Szymajda
(80) - Stasiewicz (59).
Laktoza: Kocemba - Mizio³ek, Szaleniec,
Strugiñski, Rychlewski - Golis (70 Wojda),
Mostowski (75 Lenarczyk), Kamil Szymajda, Dawid Wróbel (75 Pietrzak) - Bomba³a,
Boczek.
£yszkowice, 28 kwietnia. W rundzie
wiosennej Laktoza jest bardzo skuteczna.
Tym razem pi³karze z £yszkowic ograli outsidera z Regnowa, a zawodnicy dedykowali
te trzy punkty nowonarodzonemu synowi
prezesa Waldemara Krajewskiego -

Stasiowi. Do³¹czamy siê ze szczerymi gratulacjami
n POGOÑ Be³chów - ORZE£ Nieborów 1:3 (1:2); br.: £ukasz Dziêgielewski (19)
- Rafa³ Polak (12), Przemys³aw Plichta (28)
i Marcin Borcuch (90).
Be³chów, 29 kwietnia. W pojedynku
odwiecznych rywali z terenu gminy Nieborów lepsi okazali siê reprezentuj¹cy Or³a
podopieczni trenera Henryka Plichty.
n CZARNI Bednary - ASTRA Zduny
2:4 (0:2); br.: £ukasz Wierzbicki (70) i Dawid Pisarek (80) - Krzysztof Krakowiak
(16 karny), Mariusz Kubiak (36), Adrian
Legêncki (60) i Wojciech Mas³owski (89).
Astra: £ukasz Koza - Jówiak, Mariusz
Ochmañski, Zrazek, Krakowiak - Modliñski (85 Konrad Wolski), Winiewski (70
Kamil Koza), Kubiak (75 Dylik), Surma Mas³owski, Legêncki.
Be³chów, 29 kwietnia. W derbach powiatu ³owickiego Astra niespodziewanie pokona³a faworyzowan¹ ekipê Czarnych.
n MACOVIA Maków - UNIA II Skierniewice 1:2 (0:1); br.: Pawe³ Winciorek (80
karny) - Dariusz Lipiñski (5) i Krzysztof
Wasiak (55 samobójcza).
n BIA£KA Bia³a Rawska - ORLÊTA
Ciel¹dz 2:0 (1:0); br.: Stawiñski (22) i £ukasiewicz (85).

n JUTRZENKA Drzewce - GKS G³uchów 2:3 (1:1); br.: Marcin Urbañski (40)
i Jaros³aw £yszkowicz (80) - Marcin Nezdropa (26), Kucharski (61) i Marcin Nezdropa (75).
1. Pelikan II £owicz (1)
18 46 65-8
2. Unia II Skierniewice (2) 18 44 62-15
3. Widok Skierniewice (3) 18 36 48-27
4. Orze³ Nieborów (5)
18 31 33-20
5. Jutrzenka Drzewce (4)
18 31 50-38
6. Bia³ka Bia³a Rawska (6) 18 28 29-25
7. Czarni Bednary (7)
18 25 28-54
8. Astra Zduny (9)
18 21 37-48
9. Pogoñ Be³chów (8)
18 19 31-45
10. Laktoza £yszkowice (11) 18 19 23-39
11. Macovia Maków (10)
18 17 23-37
12. GKS G³uchów (13)
18 16 24-49
13. Orlêta Ciel¹dz (12)
18 15 26-48
14. Sokó³ Regnów (14)
18 12 21-47
W 20. kolejce skierniewickiej ligi okrêgowej w weekend 5-6 maja zagraj¹: sobota godz. 17.00: Widok Skierniewice - Astra
Zduny, Czarni Bednary - Laktoza £yszkowice, niedziela - godz. 11.00: Pogoñ Be³chów - Orlêta Ciel¹dz, Macovia Maków Sokó³ Regnów, godz. 15.00: Orze³ Nieborów - GKS G³uchów, Bia³ka Bia³a Rawska Pelikan II £owicz i godz. 16.00: Jutrzenka
Drzewce - Unia II Skierniewice.
Pawe³ A. Doliñski

23. kolejka III ligi (sobota - niedziela
 5-6 maja): PELIKAN £owicz - NADNARWIANKA Pu³tusk (niedziela - godz.
11.15), GOSSO-STAL G³owno - UNIA
Skierniewice 3:0 (w.o.), ZNICZ Pruszków
- MZKS Kozienice 3:0 (w.o.), DRWÊCA
Nowe Miasto Lubawskie - WARMIA Grajewo (S - 17.00), MAZOWSZE Grójec WIGRY Suwa³ki (N - 15.00), RADOMIAK
Radom - OLIMPIA Elbl¹g (N - 16.00),
FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie - KS
Parady¿ (N - 16.00) i WIT Nowy Dwór
Mazowiecki - CONCORDIA Piotrków
Trybunalski (N - 17.00).
(p) Nadnarwianka przyjedzie siê broniæ.

Pi³ka no¿na - 18. kolejka skierniewickiej klasy A

Przetasowania na szczycie

Nowymi liderami skierniewickiej klasy A
zostali gracze Witonii Osiek, którzy pokonali w meczu na szczycie Kopernika Kiernozia 2:4 (2:1), a bramki w ekipie trenera
Jaros³awa Rachubiñskiego zdobyli:
Krzysztof Papuga (45), Rafa³ Piaskowski (52), Piotr Piotrowski (77)
i Rados³aw Za³uga (90).
Na drugie miejsce awansowali gracze
Olimpii Ch¹no, którzy pokonali Jutrzenkê
Mokra Prawa 2:0 (1:0), a obie bramki zdoby³ Tomasz Rembowski.
Walcz¹cy o utrzymanie Dar Placencja
odniós³ natomiast bardzo cenne zwyciêstwo
w meczu z wy¿ej notowanym LKS Grabice. Ekipa prezesa Dariusza Szymanika
wygra³a 4:2 (2:1), a bramki zdobyli: Kornel
Leniewski, Rados³aw Boczek, Jaros³aw Domiñczak i Marcin Wawrzyñczak.
18. kolejka: Torpedo Celinów - Sobpol
Konopnica, godz. 11.15: Dar Placencja - LKS
Grabice, godz. 14.00: Sierakowianka Sierakowice - Pogoñ Godzianów, Olimpia Ch¹no - Jutrzenka Mokra Prawa, godz. 15.00:
Kopernik Kiernozia - Witonia Osiek, GLKS
Wo³ucza - Muskador Wola Pêkoszewska

i godz. 16.00: Manchatan Nowy Kawêczyn
- Juvenia Wysokienice.
1. Witonia Osiek (2)
18 39 50-28
2. Olimpia Ch¹no (3)
18 37 44-33
3. Kopernik Kiernozia (1) 18 37 51-25
4. Pogoñ Godzianów (4) 18 34 56-24
5. Juvenia Wysokienice (5) 18 33 41-26
6. Sobpol Konopnica (8) 18 25 36-34
7. LKS Grabice (7)
18 24 44-51
8. Manchatan N. Kaw. (6) 18 24 33-39
9. Torpedo Celinów (9)
18 22 38-46
10. Sierakowianka (11)
18 19 31-49
11. Jutrzenka Mokra Pr. (10) 18 19 34-53
12. Dar Placencja (12)
18 18 27-35
13. GLKS Wo³ucza (13)
18 14 33-58
14. Muskador Wola Pêk. (14) 18 13 32-49
Mecze 19. kolejki klasy A zaplanowano
na niedzielê 6 maja, a zagraj¹ wówczas: godz.
11.00: Torpedo Celinów - LKS Grabice,
Kopernik Kiernozia - Pogoñ Godzianów,
godz. 11.15: Dar Placencja - Juvenia Wysokienice, godz. 14.00: Sierakowianka Sierakowice - Muskador Wola Pêkoszewska, Olimpia Ch¹no - GLKS Wo³ucza, godz. 15.00:
Sobpol Konopnica - Witonia Osiek i godz.
16.00: Manchatan Nowy Kawêczyn - Jutrzenka Mokra Prawa.
(p)

Nowy £owiczanin. Tygodnik Ziemi £owickiej, cz³onek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspólna z tygodnikiem Wieci z G³owna i Strykowa. Wydaje: Oficyna Wydawnicza
Nowy £owiczanin s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzyg³ód-Waligórska. 99-400 £owicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka
pocztowa 68. Redakcja w £owiczu: Redaguj¹: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzyg³ód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos,
Miros³awa Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza B³aszczyk, Pawe³ A. Doliñski (sport). Stale wspó³pracuje: nadkom. Leszek Okoñ (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie
prawo zmiany tytu³ów nadsy³anych tekstów oraz dodawania ródtytu³ów. OG£OSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel ./fax 837-37-51, tel. 830-34-08),
e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobicie w biurze og³oszeñ, ul. Pijarska 3a, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-18, w soboty 8-14, w G³ownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16.
OG£OSZENIA DROBNE przyjmowane s¹ tak¿e w innych punktach, wymienionych na stronie 22. Sk³ad tekstu w³asny. Index: 326097 - dotyczy sieci Ruch.
Nak³ad kontrolowany Nowego £owiczanina 10.000 egz. Nak³ad wraz z wydaniem g³owieñskim (Wieci z G³owna i Strykowa), niekontrolowanym przez ZKDP: 12.520 egz.

100% w³asnoci
polskiej

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

4.05.2007 r.

Pi³ka no¿na - 21. kolejka III ligi

Wygl¹da to coraz gorzej
n PELIKAN £owicz - KS Parady¿ 0:1
(0:0)
0:1 - Piotr Dziuba (48).
Pelikan: Romanowski 5 - Znyk 4 (57
Szczypciak 5), Czerbniak 4, Styszko 7,
Gawlik 6 - Kutkowski 5, Hy¿y 3, Jówiak
4 (85 Brzózka), Wyszogrodzki 4 - Wilk 5,
Kosiorek 4.
Parady¿: £ukiewicz - Matuszczyk (72
Wolski), Ma³kowski, Rogalski, Hoderko Zawistowski, Zimoch (85 B³achowicz),
£êgowiak, Ryñski (90 Potêga) - Seremak
(80 Pietrzak), Dziuba.
Sêdziowali: Wojciech Krztoñ jako g³ówny oraz Krzysztof Sieradzki i Karol Mazora (Olsztyn). ¯ó³te kartki: Bogdan Jówiak
(1) - Pelikan oraz Artur £êgowiak, Piotr
Dziuba Przemys³aw Ryñski - wszyscy
KS Parady¿. Widzów: 1000.
£owicz, 29 kwietnia. Na pewno nie
tak kibice Pelikana wyobra¿ali sobie ostatni
kwietniowy mecz swoich ulubieñców. Na
trybunach stadionu przy Starzyñskiego
oko³o tysi¹ca wiernych fanów, a miêdzy nimi
ten ostatnio najs³ynniejszy - Wicemarsza³ek Sejmu RP - Wojciech Olejniczak, który ostatnio ws³awi³ siê wypowiedziami na
antenie TVN o Pelikanie, a jeszcze szerszym
echem odbi³y siê komentarze na ³owickim
klubie w Szkle kontaktowym. Niestety
tym razem ³owiczanie opuszczali stadion
w minorowych nastrojach. Bia³o-zieloni zaprezentowali siê bardzo s³abo i zas³u¿enie
zeszli pokonali przez solidnego, ale nie najsilniejszego rywala.
Po wzajemnym badaniu si³ w 14. minucie pierwsi ciekaw¹ akcjê stworzyli przyjezdni. Na prawym skrzydle skrajny pomocnik Parady¿a - Pawe³ Zawistowski
ogra³ Zbigniewa Czerbniaka, a jego mocne dorodkowanie zamkn¹³ Grzegorz
Seremak. Na szczêcie po jego uderzeniu
g³ow¹ pi³ka przelecia³a ponad poprzeczk¹.
W odpowiedzi bramce rywali próbowa³ zagroziæ Bogdan Jówiak, ale bardzo dobrze dysponowany by³ Sebastian £ukie-

Nasi mali p³ywacy

Trenujemy dwa - trzy razy w £owiczu
i dwukrotnie jedzimy tak¿e do Skierniewic
- opowiada ich trener Marcin Skóra.
W £owiczu nie ma sekcji p³ywackiej i od
kilku miesiêcy oboje reprezentuj¹ barwy
skierniewickiej Nawy.
Szkoda, ¿e ³owiczanie pragn¹cy uprawiaæ
p³ywanie musz¹ szukaæ takiej mo¿liwoci
w Skierniewicach, czy Sochaczewie. £owicka
p³ywalnia, która jest co prawda nieco za krótka (brakuje kilkudziesiêciu centymetrów do
znormalizowanej d³ugoci 25 m) nie nadaje
siê do rozgrywania oficjalnych zawodów,
ale do trenowania przecie¿ jak najbardziej
Pawe³ A. Doliñski

Tenis ziemny - fina³ £owickiej HALT-y

Rojek, Woniak i Kuza

£owicz, 22 kwietnia. Rojek, Woniak,
Kuza - tak wygl¹da³ ostateczna kolejnoæ
po rozegraniu ostatniej kolejki £owickiej
HALT-y, czyli Halowej Amatorskiej Ligi
Tenisowej. Mistrzem £owicza zosta³ tenisista z G³owna - Pawe³ Rojek, który we
wszystkich meczach nie da³ siê pokonaæ.
Tegoroczny sezon by³ bardzo udany dla zawodników z £owicza. Wprawdzie nie wywalczyli oni mistrzostwa, ale zajêli kolejne
miejsca od drugiego do pi¹tego. Wicemistrzem
zosta³ Jaros³aw Woniak, który w ostat-

£owicki
informator
sportowy

Pi¹tek, 4 maja:
l 17.00-20.30 - hala OSiR nr 2, ul. Topolowa 2; 3. kolejka XII edycji £owickiej ALKi, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz.
17.00: Krejzole £owicz - Torpedo-Bratki
£owicz, godz. 18.15: Star-Oil Be³chów - MezoTeam £owicz, godz. 19.30: Jurasy £owicz ABC £owicz;
Sobota, 5 maja:
l 10.00 - boisko SP 7, ul. M³odzie¿owa;
mecz pi³ki no¿nej ligi okrêgowej orlików: Pelikan I £owicz - Unia I Skierniewice;
l 11.30 - boisko SP 7; mecz pi³ki no¿nej
ligi okrêgowej orlików: Pelikan II £owicz Mazovia Rawa Mazowiecka;
l 13.00 - boisko SP 7; mecz pi³ki no¿nej
ligi okrêgowej Górskiego: Pelikan £owicz Jutrzenka Mokra Prawa;
l 16.00-18.30 - hala OSiR nr 2; zaleg³e mecze 1. kolejki XII edycji £owickiej ALK-i: godz. 16.00: Jurasy £owicz Torpedo-Bratki £owicz, godz. 17.15:
Mezo-Team £owicz - ABC £owicz;
Niedziela, 6 maja:
l 11.15 - stadion Pelikana, ul. Starzyñskiego 6/8; mecz 23. kolejki III ligi
pi³ki no¿nej: Pelikan £owicz - Nadnarwianka Pu³tusk;
l 16.00 - stadion OSiR, ul. Jana Paw³a II 3;
wojewódzka liga pi³ki no¿nej Micha³owicza:
Pelikan £owicz - UKS SMS Ba³ucz;
l 17.00 - stadion OSiR; mecz pi³ki no¿nej
ligi okrêgowej juniorów starszych: Pelikan
£owicz - Rawka Bolimów;
Poniedzia³ek, 7 maja:
l 9.30 - stadion OSiR; fina³ Powiatowej
Gimnazjady Szkolnej w pi³ce no¿nej ch³opców;
Czwartek, 10 maja:
l 9.00 - stadion OSiR; zawody miejskie
w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej
£owiczanie byli tym razem bezsilni wobec ros³ych obroñców KS Parady¿.
w pi³ce no¿nej dziewcz¹t;
l 9.00 - P³ywalnia Miejska w £owiczu;
wicz. Póniej kilka razy próbowa³ swoich prawa zaskoczyæ golkipera z Parady¿a. ba, a potem bij¹ca z boiska niemoc ³owiVII Indywidualne Mistrzostwa £owicza Szkó³
si³ w ofensywie najaktywniejszy w Pelika- O ile trudno by³o doszukaæ siê pozytywów czan. Co siê zaczê³o dziaæ dopiero mniej Podstawowych w p³ywaniu;
nie - Tomasz Styszko. W 42. minucie w³a- w pierwszej po³owie, o tyle druga rozpo- wiêcej od 70. minuty. Sygna³ do ataku da³
Pi¹tek, 11 maja:
nie Sitarz mia³ najlepsz¹ okazjê na zdoby- czê³a siê wprost fatalnie. Najpierw w 48. Czerbniak, po którego mocnym strzale
l 9.00 - stadion OSiR; zawody miejskie
cie gola. Po zagraniu w polu karnym na cia- minucie, po b³êdzie Czerbniaka i £ukasza z rzutu wolnego spod linii bocznej zabrak³o w ramach Powiatowych Igrzysk M³odzie¿y
nê z Robertem Wilkiem niestety defen- Znyka, sytuacjê sam na sam z Robertem jednak którego z partnerów, który prze- Szkolnej w Pi³karskich Pi¹tkach dziewcz¹t.
(p)
sor z £owicza le trafi³ w pi³kê i ta nie mia³a Romanowskim wykorzysta³ Piotr Dziu- ci¹³by lot pi³ki.
dok. na str. 35

P³ywanie - Szkolna Liga P³ywacka w Skierniewicach

Skierniewice, 19 kwietnia. W skierniewickiej p³ywalni Nawa odby³y siê kolejne zawody z cyklu Szkolnej ligi P³ywackiej, a w zawodach tych wystartowali tak¿e
m³odzi ³owiczanie: Natalia Lesiak i Dawid Skóra.
Natalia to pierwszoklasistka z ³owickiej
Czwórki, dla której by³ to drugi start
w Skierniewicach, stanê³a na podium na dystansie 25 m stylem dowolnym. P³yn¹c
grzbietem uzyska³a czas 27,06 s, a tylko
0,17 s zabrak³o jej do drugiego miejsca.
Z kolei Dawid to jeszcze przedszkolak,
który na d³ugoci jednego basenu uzyska³
czas 28,17 s.

nowy £OWICZANIN

nim spotkaniu pokona³ Daniela Grzywacza. Woniak w ca³ych rozgrywkach przegra³ tylko jeden mecz, w którym uleg³ w³anie mistrzowi. Spora niespodzianka mo¿e
byæ zdobywca trzeciego miejsca. wietnym
finiszem w lidze popisa³ siê Pawe³ Kuza,
który wygra³ ostatnie dwa pojedynki i zaj¹³
miejsce na najni¿szym stopniu podium. Dla
niego najwa¿niejsze by³y zwyciêstwa nad
Grzywaczem i Marcinem Lesiakiem,
którzy uplasowali siê tuz za nim.
Na zakoñczenie tegorocznej edycji odby³
siê pokazowy mecz, w którym mistrza
HALT-y Pawe³ Rojek zagra³ z najlepszym
³owickim tenisist¹ - Marcinem Dañczakiem. Dañczak nie mia³ najmniejszych k³opotów z g³ownianinem, wygra³ 9:1 i udowodni³, ¿e amatorom z ³owickiej ligi tenisa
du¿o brakuje do wy¿szego stopnia wtajemniczenia.
dok. na str. 34

Tenis sto³owy - pó³fina³ Dru¿ynowego Pucharu Polski

W najlepszej szesnastce

Nowa Sarzyna k/ Rzeszowa, 28
kwietnia. Znakomicie w turnieju pó³fina³owym Dru¿ynowego Pucharu Polski M³odzików w tenisie sto³owym zaprezentowali siê m³odzi pingpongici UMKS Ksiê¿ak
£owicz - bracia Piotr i Mateusz Podsêdek. Podopieczni trenera Cezarego Znyka
w eliminacjach pokonali wszystkich rywali
trac¹c tylko jeden punkt. £owiczanie pokonali UKS Orlêta II Bircza 3:0, Bronowiankê
Kraków 3:0 i UKS Iskrzyniê Iskrzynia 3:1.
1. UMKS Ksiê¿ak £owicz 3 3
9-1
2. UKS Iskra Iskrzynia
3 2
7-4
3. Bronowianka Kraków
3 1
4-6
4. UKS Orlêta II Bircza
3 0
0-9

- To by³y naprawdê ciê¿kie mecze - podsumowa³ trener Znyk. Turniej ³¹cznie
trwa³ a¿ szeæ godzin, ale tym bardziej siê
cieszê. Do fina³ów awansowali tylko
zwyciêzcy szeciu grup oraz cztery zespo³y z rankingu. £owiczanie znaleli siê
ju¿ wród szesnastu najlepszych zespo³ów) w Polsce.
Zatem w finale Pucharu Polski, który rozgrywany bêdzie w dniach 18-20 maja 2007
roku w Gdañsku wyst¹pi¹ zarówno w turnieju indywidualnym Ksenia W³uczyñska i Piotr Podsêdek oraz w finale dru¿ynowym bracia Podsêdkowie.
(p) Piotr i Mateusz Podsêdkowie.

Prognoza pogody dla rejonu £owicza w dniach od 4 do 9 maja 2007 r.
Przys³owie ludowe o pogodzie:
JELI W MAJU GRZMOT SIÊ ZDARZY, TO LATO DOBRZE WYPRA¯Y.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodê kszta³tuje skraj wy¿u. Nap³ywa cieplejsza masa powietrza.
n PI¥TEK:
S³onecznie, zachmurzenie ma³e i umiarkowane, bez opadów
oraz cieplej.Widzialnoæ rano zamglenia, podczas dnia dobra.
Wiatr zmienny, przewa¿nie wschodni, s³aby.
Temp. max w dzieñ: + 17°C do + 20°C.
Temp. min w nocy: + 6°C do + 3°C.
n SOBOTA - NIEDZIELA:
Pogodnie, zachmurzenie ma³e i umiarkowane,
lokalnie mo¿liwe przelotne opady deszczu.
Widzialnoæ dobra. Wiatr wschodni,
s³aby i umiarkowany.
Temp. max w dzieñ: + 18°C do + 21°C.
Temp. min w nocy: + 7°C do + 4°C.
n PONIEDZIA£EK - RODA:
Zachmurzenie umiarkowane do du¿ego, przelotne opady deszczu,
lokalnie burze.Widzialnoæ dobra. Wiatr z kierunków zachodnich,
s³aby do umiarkowanego. Temp. max w dzieñ: + 15°C do + 18°C.
Temp. min w nocy: + 7°C do + 4°C.

n PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda korzystnie wp³ywaæ bêdzie
na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne Cumulus.
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