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Dzi piszemy:
n By³y kapelan

nie wspó³pracowa³
z wiêniami.
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zlikwidowa³ kasê.
Mimo to nie wa¿ siê
potr¹caæ sobie za
przelewy.
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n Uczniowie z Blichu

i Zduñskiej
D¹browy

odnieli sukcesy
w rolniczych olimpiadach.
czytaj na str. 17
n

Gmina Bolimów:

ruroci¹g do nawadniania pól
budzi obawy rolników.
czytaj na str. 5
n Daæ do prokuratury

czy samemu
sprawdzaæ?

Radni i burmistrz
o nieprawid³owociach
w ratuszowej promocji
poprzedniej kadencji.
czytaj na str. 15

Kaufland bliski wygranej
Pozytywn¹ decyzjê dla firmy
Kaufland, w postaci
przywrócenia wa¿noci
pozwolenia na budowê sklepu
w Sochaczewie, wyda³
Wojewódzki S¹d
Administracyjny
w Warszawie. Rozstrzygniêcie
w sprawie placówki
w £owiczu mo¿e byæ
podobne.

T

eraz Kaufland musi poczekaæ na decyzjê WSA w sprawie pozwolenia na u¿ytkowanie, co mo¿e potrwaæ kilka miesiêcy.
Jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e

Zmar³ by³y naczelnik drogówki

W

nocy z wtorku na rodê, 8/9 maja
w wyniku krwotoku, po wielomiesiêcznej walce z chorob¹ nowotworow¹, zmar³ emerytowany naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w £owiczu 51-letni
Wies³aw Teleman. Naczelnik od wrzenia
ubieg³ego roku by³ na emeryturze, odszed³
na ni¹ miêdzy innymi ze wzglêdu na k³opoty zdrowotne. W ³owickiej jednostce
s³u¿y³ od listopada 1998 roku, przez wiele
lat by³ naczelnikiem drogówki. W chwili
zamykania tego numeru N£. data pogrzebu jeszcze nie by³a konkretnie ustalona,
ale wszystko wskazywa³o, ¿e odbêdzie
siê w najbli¿szy pi¹tek, 11 maja.
(mak)

Harcerze zapraszaj¹ m³odzie¿
do prezentacji twórczoci
W najbli¿sz¹ sobotê 12 maja
w muszli koncertowej w parku B³onia odbêd¹ siê pierwsze Plenerowe
Spotkania M³odzie¿owe, organizowane przez ³owicki Hufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

W

ramach tej inicjatywy odbêdzie siê
festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej BaHaMa, konkurs fotograficzny Regionalne inspiracje, Wystawa Artystyczna Jutro i dzi oraz gie³da

dzia³añ kulturalnych. Udzia³ w Spotkaniach
mo¿na zg³osiæ codziennie w Komendzie hufca ZHP przy Mostowej 3.
Impreza rozpocznie siê od godz. 11.00
rozstrzygniêciem konkursu fotograficznego
Regionalne inspiracje. Warunkiem uczestnictwa jest przes³anie nie wiêcej ni¿ 5 fotografii zwi¹zanych z rodzimym regionem. Odbitki powinny mieæ minimalny wymiar
15 na 21 cm, mog¹ byæ czarno-bia³e, jak
i kolorowe.
dok. na str. 28

w przypadku u¿ytkowania decyzja s¹du
bêdzie równie¿ pozytywna równie¿ dla
Kauflandu. W obu przypadkach - sochaczewskim i ³owickim - chodzi³o o to samo:
nie ujêcie ci¹gów komunikacyjnych w powierzchni sprzeda¿y, a co za tym idzie
przekroczenie jej dozwolonej wielkoci.
Sprawa Kauflandu w Sochaczewie ci¹gnie siê od 2004 r, kiedy starosta sochaczewski wyda³ pozwolenie na budowê.
Tê decyzjê po czêci uchyli³ wojewoda
mazowiecki, do którego wp³ynê³o zaskar¿enie na pozwolenie wydane przez
starostê, zg³oszone przez Stowarzyszenie Przedsiêbiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej.
Decyzja w sprawie uniewa¿nienia pozwolenia na budowê zosta³a wydana

przez wojewodê na dzieñ przed uprawomocnieniem siê pozwolenia na u¿ytkowanie, wydanego przez Powiatowego
Inspektora Budowlanego. W wyniku decyzji wojewody Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego musia³ uchyliæ
decyzjê PINB pozwalaj¹c¹ na u¿ytkowanie. Ta decyzja WINB zosta³a zaskar¿ona przez firmê reprezentuj¹c¹ Kaufland,
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.
Równolegle do sprawy u¿ytkowania
sklepu przez Kaufland, toczy³a siê sprawa pozwolenia na budowê. Kiedy wojewoda uzna³ pozwolenie na budowê za
niewa¿ne, Kaufland zaskar¿y³ jego decyzjê do G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Ten podtrzy-

ma³ decyzjê wojewody, dlatego sprawa
toczy³a siê dalej i trafi³a do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, który
z kolei w ubieg³ym miesi¹cu wyda³ wyrok orzekaj¹cy, ¿e pozwolenie na budowê by³o prawid³owe.

Problemowa
powierzchnia
sprzeda¿y
Próbowalimy dotrzeæ do treci wyroku, ale na chwilê obecn¹ by³o to jeszcze
niemo¿liwe. Na jakiej podstawie s¹d wyda³
decyzjê inn¹ ni¿ wczeniejsze organy, mo¿na na razie tylko dywagowaæ.
dok. na str. 2

Nawet Voyager nie chroni przed mierci¹
Jedna osoba z samochodu Chrysler Voyager, który 3 maja dachowa³ przy drodze krajowej nr 14 nie
prze¿y³a wypadku, stan drugiego
pasa¿era jest krytyczny.

N

astêpnego dnia po wypadku zosta³
on zabrany do szpitala w £odzi. Przyczyn¹ wypadku prawdopodobnie by³a nadmierna prêdkoæ.
- Nawet w tak du¿ym samochodzie nie
mo¿na czuæ siê ca³kiem bezpiecznie przy
znacznej prêdkoci. Gdyby nie prêdkoæ, to
wypadek nie by³by tak tragiczny - mówi Leszek Okoñ z ³owickiej Komendy Powiatowej Policji. Wypadek zdarzy³ siê oko³o godziny 14 na prostej drodze w Jamnie. Mê¿czyni jechali od strony £owicza i kierowali
siê na autostradê, ¿eby pojechaæ po u¿ywane samochody do Niemiec. W tym czasie

Voyager wcale nie by³ bardzo uszkodzony, a jedna osoba zginê³a.
kieruj¹ca osobowym Kia Picanto 50-letnia
Danuta W. z Jamna jecha³a w stronê £owicza i skrêca³a w lewo na swoj¹ posesjê.
Ze wstêpnej oceny policjantów wynika,
¿e nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu z przeciwka Voyagerowi.

Kieruj¹cy nim 24-letni Sylwester M.
z Bia³ej Podlaskiej próbowa³ unikn¹æ wypadku, gwa³townie skrêcaj¹c. Pomimo tego
samochody zderzy³y siê, a Voyager wypad³
na pobocze, wpad³ do przydro¿nego rowu
i dachowa³. Pasa¿erowie w du¿ym, wydawa³oby siê, ¿e bardzo solidnym samochodzie nie mieli zapiêtych pasów. W fatalnym stanie zabrano do szpitala czterech
pasa¿erów z Voyagera. Podczas operacji
w ³owickim szpitalu zmar³ mê¿czyzna,
który odniós³ najwiêksze obra¿enia,
w tym czaszkowo-mózgowe - 47-letni
Zbigniew L. z powiatu Siemiatycze. Kolejnego pasa¿era, 42-letniego Kazimierza P.,
który ma bardzo liczne obra¿enia wewnêtrzne i pot³uczon¹ miednicê, nastêpnego dnia
odtransportowano helikopterem do szpitala w £odzi.
dok. na str. 3

Jutro dzieñ otwarty w Baumicie
Piknik rodzinny - Dzieñ Otwarty
Baumit odbêdzie siê z okazji otwarcia fabryki tego koncernu w £owiczu w pi¹tek 11 maja w godzinach
od 17.00 do 21.00.

O

ficjalne, uroczyste otwarcie zak³adu dla
kontrahentów, partnerów handlowych
i prasy odbêdzie siê dzieñ wczeniej. W dniu
otwarcia na niebie £owicza maj¹ pojawiæ siê
balony z logo Baumit. Przed fabryk¹ zostanie
ustawiony diabelski m³yn, który umo¿liwi obejrzenie jej tak¿e z wysoka. Tu¿ obok ma stan¹æ
hala namiotowa o powierzchni oko³o
1.000 m2, w której znajdzie siê równie¿ scena.
Pi¹tek 11 maja zosta³ zaplanowany jako
dzieñ otwarty dla wszystkich, którzy bêd¹

chcieli zwiedziæ nowy zak³ad produkcyjny
i dowiedzieæ siê wiêcej na temat produktów
Baumit, które w nim powstaj¹. Firma zapewni odwiedzaj¹cym równie¿ szereg atrakcji, m.in. gry i konkursy z nagrodami, zawody mega-pi³karzyków oraz koncert zespo³u
bluesowego Obstawa Prezydenta. Dzieñ
wczeniej, ale tylko dla zaproszonych goci, wyst¹piæ ma Maryla Rodowicz.
W nowej fabryce w £owiczu uruchomiona ma byæ produkcja szerokiej gamy produktów, w tym do tej pory mniej znanych
na polskim rynku, miêdzy innymi jastrychów i tynków cementowo-wapiennych.
Szacuje siê, ¿e fabryka bêdzie w stanie wyprodukowaæ 200 tys. ton wyrobów rocznie.
(mak)

Pobiegnij nad Bzur¹

O

ko³o 3,5-kilometrow¹ trasê
wzd³u¿ Bzury bêd¹ mieli
w sobotê 12 maja do
pokonania wszyscy, którzy zechc¹
wzi¹æ udzia³ w drugiej akcji
Polska biega, firmowanej przez
dziennik Gazeta Wyborcza.
Gazeta zaprasza wszystkich
do wspólnego biegania,
a samorz¹dy do organizowania
takich biegów. W poprzednim roku
w Biegu Jesieni wziê³y udzia³
162 miejscowoci i ponad
40 tysiêcy uczestników w ca³ej
Polsce. £owicz do³¹czy³ w tym
roku. Start o godz. 11.00.
Organizatorem jest OSiR.
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Woda z rury
zala³a piwnice
Przez kilka godzin stra¿acy
z ³owickiej OSP
oraz zastêpu stra¿aków
z jednostki zawodowej
stra¿y wypompowywali
we wtorek 8 maja wodê
z piwnic w bloku 3b
na os. Bratkowice.

P

iwnice zosta³y zalane po uszkodzeniu
rury przy bloku przez pracowników firmy, która mia³a wykonaæ nowe
przy³¹cze wodne do jednego ze sklepów
znajduj¹cych siê nieopodal. Wykonawca kopi¹c rów przy bloku z wykorzystaniem koparki Ostrówek, uszkodzi³
rurê, której zgodnie z planami nie powinno byæ w tym miejscu i na takiej g³êbokoci.
Woda w piwnicach pojawi³a siê w ci¹gu kilkunastu minut, po pó³ godzinie
by³o jej od kilku do kilkunastu centymetrów. Wtedy te¿ rozdzwoni³y siê tele-

pracownicy firmy, a potem wezwani na
miejsce stra¿acy, zajêli siê wypompowywaniem wody. - Niby niczego cennego w piwnicy siê nie trzyma, ale zawsze
to jaki k³opot, gdy szafki nasi¹kn¹
wod¹, drzwi siê mog¹ wypaczyæ... - martwi³a siê jedna z lokatorek.
Dzieci mieszkañców bloku podchodzi³y do sprawy bardziej beztrosko. Interesowa³o ich tylko, czy rower jest ju¿
w domu i kiedy bêdzie zdjêcie z akcji
w Nowym £owiczaninie. Wyranie zdenerwowany do domu po klucze od piwnicy pobieg³ inny mieszkaniec. - Ja mam
w piwnicy narzêdzia, rdza mi je ze¿re... krzycza³ i pobieg³ do domu szukaæ kluczy od piwnicy i gumowców.
- Mam wiadomoæ, ¿e lokatorzy bêd¹
narzekali na spó³dzielniê, ale to nie by³a nasza wina. My tylko zezwolilimy na wejcie
w nasz teren. Nawet plany rur nie s¹ od nas,
tylko z Zak³adu Us³ug Komunalnych - powiedzia³ nam obecny na miejscu wiceprezes £SM Sylwester Bieniek. Stra¿acy
szacowali, ¿e pompowanie wody z ca³ej
powierzchni piwnicy, przy wykorzystaniu dwóch pomp, mo¿e potrwaæ oko³o
3-4 godzin. Po pompowaniu piwnice trzeba bêdzie te¿ sprz¹tn¹æ z resztek b³ota
Wypompowywanie wody z piwnic trwa- i zdezynfekowaæ. Tym mieli zaj¹æ siê nastêpnego dnia pracownicy firmy, która
³o kilka godzin.
uszkodzi³a rurê, oraz ekipa remontowo-bufony zaniepokojonych lokatorów. Ro- dowlana £SM.
(mak)
boty zosta³y przerwane i najpierw

Grozili no¿em i ukradli telefon
Trzymiesiêczne areszty tymczasowe orzek³ S¹d Rejonowy w £owiczu wobec dwóch m³odych
sprawców rozboju z u¿yciem
no¿a, do którego dosz³o 3 maja
oko³o godziny 18.00 w okolicach
ulicy ¯abiej w £owiczu. Przestêpstwo zosta³o zg³oszone policji dwa
dni póniej.

D

o samotnie id¹cego ulic¹ 17-letniego Tomasza D. podesz³o dwóch m³odzieñców. Jeden z nich mia³ przy sobie nó¿
i za¿¹da³ wydania pieniêdzy i telefonu
komórkowego. Ch³opak nie mia³ przy
sobie gotówki, wiêc odda³ telefon komórkowy marki Sony Ericcsson o wartoci oko³o 300 z³otych. Przestêpcy
zostali zatrzymani przez policjê 5 maja.

kronika
policyjna
n 5 maja o godz. 3.10 przy ulicy Armii
Krajowej w £owiczu w wyniku zwarcia
w instalacji elektrycznej czêciowemu spaleniu uleg³a drewniana komórka o wartoci
oko³o 150 z³otych na szkodê Piotra G.
z £owicza.
n 5 maja w sklepie z odzie¿¹ u¿ywan¹
przy ulicy Pijarskiej w £owiczu nieznani
sprawcy, wykorzystuj¹c nieuwagê 42-letniej Barbary K., ukradli na jej szkodê portfel z dowodem osobistym, prawem jazdy,
kart¹ bankomatow¹ i innymi dokumentami oraz pieniêdzmi w kwocie oko³o
300 z³otych.
n 6 maja o godz. 1.55 w nocy przy ulicy
3 Maja w £owiczu nieznani sprawcy wybili
du¿¹ szybê wystawow¹ o wartoci oko³o
340 z³otych w sklepie spo¿ywczym na szkodê Magdaleny O. z powiatu ³owickiego.
n 6 maja przy ulicy Starzyñskiego w £owiczu nieznany sprawca wyrwa³ z mocowania
i ukrad³ tablicê rejestracyjn¹ o wartoci oko³o 150 z³otych z samochodu marki Volkswagen Golf na szkodê Lidii . z powiatu ³owickiego.

Jeden z nich mia³ skradziony telefon komórkowy. Policja zbada billingi rozmów
wychodz¹cych i przychodz¹cych z tego
numeru telefonu. Niewykluczone jest,
¿e przes³uchane zostan¹ równie¿ osoby, do których przestêpcy dzwonili od
momentu kradzie¿y telefonu do momentu zatrzymania ich przez policjê. W niedzielê 6 maja S¹d Rejonowy w £owiczu
na wniosek tutejszej Prokuratury Rejonowej zastosowa³ wobec obydwóch rozbójników rodki zapobiegawcze w postaci trzymiesiêcznych aresztów tymczasowych. Obydwaj byli ju¿ bowiem
znani policji z wybryków o charakterze
chuligañskim.
Prokuratura zakwalifikowa³a sprawê
jako rozbój z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia. Artyku³ 280 paragraf 1 kodeksu

n 6 maja na ulicy Stanis³awskiego w £owiczu nieznani sprawcy, wykorzystuj¹c nieuwagê Mariusza K,. z powiatu ³owickiego
ukradli mu z tylnej kieszeni spodni portfel
z trzema kartami bankomatowymi, dowodem osobistym i innymi dokumentami oraz
pieniêdzmi w kwocie oko³o 30 z³otych.
n 6 maja oko³o godziny 19 policja otrzyma³a zg³oszenie zdarzenia, do którego dosz³o dzieñ wczeniej w wiery¿u w gminie
£owicz. Nieznany sprawca wy³ama³ drzwi
od pomieszczenia gospodarczego i ukrad³
z niego taczki i grabki o ³¹cznej wartoci
oko³o 250 z³otych na szkodê Kariny S.
z powiatu ³owickiego.
n 7 maja mieszkaniec Otolic w gminie
£owicz zg³osi³ oszustwo, do którego dosz³o
na jego szkodê podczas próby kupna samochodu marki Kia Sorento poprzez serwis aukcyjny. Mê¿czyzna wp³aci³ 4 tysi¹ce z³otych
zaliczki na poczet kupna samochodu, którego nie otrzyma³. Policja uzna³a, ¿e zosta³ doprowadzony 20 kwietnia tego roku do niekorzystnego rozporz¹dzenia swoim mieniem.
n 7 maja o godz. 8.10 policja otrzyma³a
zg³oszenie przestêpstwa od Anny G. z ulicy
Che³moñskiego w £owiczu. Mia³o ono polegaæ na opryskaniu trawy na terenie posesji, co doprowadzi³o do padniêcia 16 rasowych go³êbi o ³¹cznej wartoci oko³o 1.200
z³otych. Do zdarzenia mog³o dojæ w okresie od 2 do 4 maja.
Kronikê opracowa³ Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoñ

karnego mówi, ¿e kto kradnie, u¿ywaj¹c
przemocy wobec osoby lub gro¿¹c natychmiastowym jej u¿yciem albo doprowadzaj¹c cz³owieka do stanu nieprzytomnoci lub bezbronnoci, podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12. Je¿eli
natomiast sprawca rozboju pos³uguje siê
np. no¿em lub wspólnie z inn¹ osob¹,
która nim siê pos³uguje, podlega karze
pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od trzech lat.
(mak)

nowy £OWICZANIN

Prace na Mostowej utrudni¹ ruch
£owickie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjno-Drogowych rozpoczê³o ju¿ prace przy modernizacji
ulicy Mostowej na odcinku od Starego Rynku do mostu nad Bzur¹.
Ratusz zapowiada maj¹ce trwaæ
2 tygodnie problemy komunikacyjne, w tym jedno przynajmniej ca³odniowe wy³¹czenie tej ulicy z ruchu.

N

aczelnik Wydzia³u Inwestycji i Remontów Grzegorz Pe³ka powiedzia³ nam,
¿e ten odcinek Mostowej musi byæ ukoñczony przed koñcem maja, a na pewno przed
Bo¿ym Cia³em. PRiD zgodnie z umow¹ ma
czas na zakoñczenie wszystkich prac do
22 czerwca.
Przypomnijmy, ¿e PRiD jest wykonawc¹ modernizacji ci¹gu ulic Mostowej
i Blich. Aktualnie zakoñczy³y siê prace przy
uk³adaniu chodników z kostki brukowej
i nowej nawierzchni na ul. Blich pomiêdzy
skrzy¿owaniami z ulicami Seminaryjn¹
i Prymasowsk¹. W tej chwili trwa demon-

ta¿ chodnika wzd³u¿ ulicy Mostowej, od ul.
Blich do mostu. Na wczeniejszym odcinku, od ul. Seminaryjnej do ul. Mostowej,
chodnik jest w szybkim tempie uk³adany
wraz z krawê¿nikowymi obrze¿ami.
PRiD ma rozpocz¹æ demonta¿ chodników i krawê¿ników na ul. Mostowej i przyst¹piæ do zak³adania nowych. Firma ju¿ ponad dwa tygodnie temu pozby³a siê k³opotliwych nierównoci na jezdni w okolicach
muzeum, dokonuj¹c frezowania jej nawierzchni, przedwczoraj spêkan¹ nawierzchniê pokryto pierwsz¹ warstw¹ asfaltu. Przy uk³adaniu ostatniej warstwy ruch
zostanie wstrzymany ca³kowicie, bo wie¿o u³o¿ony asfalt na ca³ej szerokoci jezdni
bêdzie musia³ okrzepn¹æ. Przy wczeniejszych robotach ruch bêdzie wahad³owy.
Na czas prac na Mostowej apeluje siê do
kierowców, by unikali wjazdu na Stare Miasto ul. Mostow¹. Lepiej decydowaæ siê na
objazd ul. Nadbzurzañsk¹, dalej Warszawsk¹
w 3 Maja - lub korzystaæ w ostatecznoci
z ul. Tkaczew.
(tb)

Kapelan nie przekazywa³ informacji

£owicka prokuratura umorzy³a postêpowanie wyjaniaj¹ce
w sprawie rzekomego przekazywania niedozwolonych informacji
jednemu z aresztantów przez kapelana ³owickiego zak³adu karnego, ksiêdza Miros³awa T.

P

od koniec minionego roku w³anie
z powodu tych podejrzeñ ksi¹dz zwolniony zosta³ z pracy. 29 stycznia
- o czym pisalimy w N£, obie strony znalaz³y siê na sali s¹dowej S¹du Pracy. Rozprawa zakoñczy³a siê ugod¹ miêdzy dyrekcj¹ zak³adu karnego, a kapelanem. Na
mocy tej ugody ksi¹dz nie zosta³ zwolniony
z pracy z powodu utraty zaufania dyrekcji,
ale rozsta³ siê z pracodawc¹ za porozumieniem stron. Ksi¹dz T. powiedzia³ nam wtedy, ¿e to rozwi¹zanie jest dla niego satysfak-

cjonuj¹ce, oznacza bowiem, i¿ zarzuty jakoby przekazywa³ osadzonemu informacje,
uznane s¹ za nieby³e.
Wci¹¿ jednak ³owicka prokuratura prowadzi³a postêpowanie wyjaniaj¹ce w tej
sprawie. 14 lutego ³owicki zak³ad karny
otrzyma³ z prokuratury pismo informuj¹ce,
i¿ postêpowanie w sprawie zostaje umorzone, gdy¿ brak jest danych dostatecznie
uzasadniaj¹cych podejrzenie czynu zabronionego.
Jak mówi nam rzecznik prasowy ³owickiego ZK kpt. Dariusz Dró¿ka, w³adze zak³adu uwa¿aj¹ sprawê za zamkniêt¹. Ksi¹dz
Miros³aw T. nie komentuje sprawy, gdy¿
nie otrzyma³ oficjalnej informacji na ten temat. Nie by³ stron¹ w tocz¹cym siê postêpowaniu, gdy¿ by³o ono prowadzone
w sprawie, a nie przeciw niemu.
(wcz)

dok. ze str. 1

Kaufland bliski wygranej
M

o¿liwe, ¿e chodzi o to, i¿ w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 r. nie jest dok³adnie
powiedziane, czy ci¹gi komunikacyjne to
teren sprzeda¿y, czy po prostu konieczne
miejsce do poruszania siê klientów sklepu.
Wojewoda mazowiecki w swojej decyzji
powo³ywa³ siê na stanowisko ministra transportu i budownictwa, który w grudniu 2005
roku w odniesieniu do definicji powierzchni
sprzeda¿y stwierdzi³, ¿e mo¿na od niej odliczyæ wy³¹cznie ci¹gi komunikacyjne znajduj¹ce siê poza g³ówn¹ hal¹ sprzeda¿y,
a w przypadku Kauflandu w Sochaczewie,
a tak¿e ³owickiego sklepu, to nie mia³o miejsca. Pismo zawieraj¹ce w³anie t¹ rozszerzon¹ interpretacjê definicji powierzchni
sprzeda¿y zosta³o wydane przez G³ównego Inspektora Budowlanego w styczniu
2006 r. i dotar³o ono do wszystkich województw. Wszystkie wy¿ej wymienione stanowiska s¹ jednak tylko interpretacjami zapisów ustawy, a nie aktem prawnym. Nato-

miast druga strona sporu, firma Varia, która
budowa³a sochaczewski Kaufland, t³umaczy,
¿e post¹pi³a zgodnie z ustaw¹ o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagaj¹c¹ odliczania od powierzchni sprzeda¿owej powierzchni komunikacji i us³ug, któr¹
wed³ug niej s¹ w³anie ci¹gi komunikacyjne.

Kupcy chc¹ wyst¹piæ
o kasacjê wyroku
O pozytywnym dla Kauflandu wyroku
WSA rzecznik firmy Marcin Knapek nie chce
jednak mówiæ. - Do czasu prawomocnego zakoñczenia sprawy, nie chcemy siê na ten temat
wypowiadaæ - mówi Knapek - Ale oczywicie,
¿e zale¿y nam na jak najszybszej finalizacji.
Natomiast zaskoczenia orzeczeniem
s¹du, nie ukrywaj¹ osoby ze Stowarzyszenia Kupców Ziemi Sochaczewskiej. - Jestemy zdziwieni t¹ decyzj¹, tym bardziej, ¿e
miesi¹c wczeniej WSA, wprawdzie w innym
sk³adzie, orzek³, ¿e sklep Hypernova, który

tak jak Kaufland naruszy³ dopuszczon¹
w Sochaczewie maksymaln¹ 2000 mkw powierzchniê sprzeda¿ow¹, tylko ¿e
o 1500 mkw, a nie jak Kaufland o 700 mkw,
z³ama³ prawo - mówi prezes stowarzyszenia Piotr Stefaniak. Zaznacza, ¿e stowarzyszenie bêdzie chcia³o wnieæ o kasacjê wyroku WSA do Naczelnego S¹du Administracyjnego. By³y prezes stowarzyszenia,
a obecnie jego cz³onek Zbigniew Bogdan,
uwa¿a, ¿e taka sytuacja jest kuriozalna. Przecie¿ to jest sprzecznoæ w orzecznictwie
WSA - mówi.
Sprawa Kauflandu w £owiczu, identyczna w argumentacji obu stron, trafi³a na razie
do G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, gdzie ci¹gle jest nierozstrzygniêta. Ale jeli WSA wyda decyzjê na
korzyæ Kauflandu w Sochaczewie w sprawie u¿ytkowania, mo¿liwe, ¿e równie¿
³owicki supermarket ostatecznie zostanie
otwarty.
(jr)
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Bêd¹ kontrolowaæ
w Zdunach

D

Marton bez kasy

zisiaj, tj. w czwartek 10 maja w godzinach od 16.00 do pó³nocy na niestrze¿onym parkingu w pobli¿u sklepu GS i restauracji w Zdunach policja zorga- Przedsiêbiorstwo
nizuje tzw. punkt blokadowy i bêdzie kon- Marton, posiadaj¹ce
trolowaæ samochody jad¹ce drog¹ krajow¹
nr 2. W akcji bêd¹ brali udzia³ równie¿ celni- w £owiczu telewizjê
cy z Izby Celnej w £odzi oraz inspektorzy kablow¹ i oferuj¹ce dostêp
Inspekcji Transportu Drogowego. Podobne do internetu,
punkty bêd¹ m.in. w Kutnie i Kroniewiod maja zlikwidowa³o
cach.
Akcja jest skierowana na kontrolê przede kasê, w której istnia³a
wszystkim samochodów ciê¿arowych, co mo¿liwoæ regulowania
nie wyklucza kontroli pojazdów osoborachunków bez prowizji.
wych. Policjanci bêd¹ mieli alkosensory, którymi bêdzie sprawdzana trzewoæ ka¿ded tego miesi¹ca firma przyjmuje tylko
go zatrzymanego kierowcy. Celnicy bêd¹
przelewy bankowe. - Wypisanie zlesprawdzaæ dokumentacjê celn¹ i jej zgodcenia
przelewu z 26-cyfrowym numerem
noæ z przewo¿onym towarem, za inspektorzy od transportu drogowego stan pojaz- konta nie jest ³atwe, zw³aszcza dla osób stardów.
(mak) szych - skar¿y siê klientka Martonu, która

O

Oszczêdnoci,
ale nie za wszelk¹ cenê
Rada Gminy Sanniki po przeanalizowaniu ubieg³orocznego bud¿etu mia³a wiele zaleceñ, zmierzaj¹cych do szukania oszczêdnoci.
Ostatecznie z czêci z nich zrezygnowano. 27 kwietnia absolutorium
z wykonania bud¿etu udzielono jednog³onie.

K

omisja finansów zaproponowa³a ograniczenie kosztów owietlenia ulic
przez zmniejszenie iloci godzin w³¹czenia
lamp w porze letniej. Celowym uzna³a
te¿ zwiêkszenie odp³atnoci za przedszkole od wrzenia. Komisja owiaty
uwa¿nie przygl¹da³a siê iloci etatów pracowników obs³ugi przedszkola. W porównaniu ze szko³ami podstawowymi
w Osmolinie czy Brzezi, w których jest
2,18 etatu pracowników obs³ugi, 5-osobowa obsada w przedszkolu wydaje siê
du¿a. Pocz¹tkowo radni planowali wnioskowaæ o zmniejszenie tej iloci, ale po zapoznaniu siê ze specyfik¹ placówki zrezygnowali.
Dochody bud¿etu gminy Sanniki na 2006
rok planowane by³y w wysokoci 12 mln
775 tys. z³ i wykonano je w 98,1%. Wydatki zaplanowano na 15 mln z³, z czego wyko-
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nano 94,66%. Na inwestycje przeznaczono
3,7 mln z³.
Wykonane inwestycje to I etap budowy
wodoci¹gów w Brzezi - 423 tys. z³, a tak¿e
budowa wodoci¹gów Sanniki - Osmólsk 313 tys. z³ i Sanniki - Mocarzewo - 50 tys.
z³. Wykonanie nowej studni na stacji w Sannikach i likwidacja innej - 78 tys. z³.
Z inwestycji drogowych przebudowano
drogê w Osmólsku - 192 tys. z³, pobudowano drogê w Brzezinach - 193 tys. z³, wykonano parking i chodnik przy Urzêdzie Gminy - 77 tys. z³. Gmina zakupi³a wiaty przystankowe do Osmolina i Wólki Niskiej
za 5,1 tys. z³. Remont w szkole w Osmolinie kosztowa³ 123 tys. z³, w Sannikach 48 tys. z³.
Na rozbiórkê budynku przy ul. Fabrycznej 4 wydano 82 tys. z³, na budowê bloku
socjalnego 995 tys. z³. Inwestycja w przedszkolu poch³onê³a 1 mln 12 tys. z³, przygotowanie do pod³¹czenie kanalizacji do pa³acu i budynku przy Fabrycznej - 10,9 tys. z³,
projekt owietlenia Lubikowa - 7,6 tys. z³,
prace na boisku we Lwówku - 31,9 tys. z³.
Wymieniono okna w Urzêdzie Gminy - 8,4
tys. z³, zakupiono dlañ kopiarkê za 7,3 tys.
z³, komputery z oprogramowaniem za
8 tys.i drukarkê za 1,1 tys. z³.
(mwk)

zg³osi³a siê do naszej redakcji. - Mo¿e choæ
na 1/4 etatu móg³by w biurze byæ kto przyjmuj¹cy pieni¹dze? Oni zaoszczêdz¹ na tym
etacie, ale ile pieniêdzy ludzie wydadz¹ na te
przelewy - mówi³a.
W³aciciel Martonu Mariusz Tr¹bczyñski wyjani³ nam, ¿e decyzja o likwidacji
kasy jest ostateczna. Zosta³a ona zreszt¹
odwleczona o 4 miesi¹ce, bo pocz¹tkowo
planowano zlikwidowaæ kasê z koñcem
roku. - Ile czasu moglimy to utrzymaæ, robilimy to, ale d³u¿ej to robiæ by³oby nierozs¹dne. Nasz rozmówca wyjania te¿, ¿e nie
o wzglêdy ekonomiczne chodzi, bo nie zwalnia osoby, która przyjmowa³a nale¿noci.
O likwidacji kasy zawa¿y³o bezpieczeñstwo
- jak to okreli³ - wewnêtrzne i zewnêtrzne.
To pierwsze zale¿y od uczciwoci osób

przyjmuj¹cych te op³aty, to drugie - to obawa o mo¿liwoæ rozboju w biurze klienta
i zagro¿enia bezpieczeñstwa pracowników.
- Rozumiem rozgoryczenie ludzi, ale bylimy
jedn¹ z ostatnich firm, która przyjmuje pieni¹dze w kasie - mówi Tr¹bczyñski. - Nie
likwidujemy biura i analizujemy, co zrobiæ,
aby zmiana by³a dla klientów mniej dotkliwa.
W tym kierunku pracownicy Martonu
analizuj¹ oferty banków pod k¹tem prowizji pobieranej od abonentów. Jeli znajd¹
korzystniejsz¹ obs³ugê konta od tej, jak¹
obecnie im bank oferuje, byæ mo¿e zmieni¹
bank obs³uguj¹cy ich firmê. Bêdzie te¿ istnia³a mo¿liwoæ innego ni¿ miesiêcznie regulowania p³atnoci, ale o zmiany te dowiadywaæ siê bêdzie trzeba w biurze Martonu.

Odradzamy natomiast naszym czytelnikom samowolne odliczanie sobie kosztów przelewu od nale¿noci, jak¹ mamy
zap³aciæ. O przypadku takim dowiedzielimy siê od Agnieszki Kopczyñskiej,
powiatowego rzecznika konsumenta. Jaki czas temu do jej biura zg³osi³ siê mê¿czyzna, który twierdzi³, ¿e tak p³aci rachunek za korzystanie z telewizji kablowej w innej firmie. Kopczyñska wyjani³a mu, ¿e musi regulowaæ fakturê w takiej
wysokoci, na ile opiewa umowa z firm¹,
a rozstrzygniêcie kwestii, czy firma musi
mieæ kasê do przyjmowania nale¿noci
czy nie musi, nie nale¿y do jej kompetencji, ale do Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
(mwk)

100 drzwi do wymiany

W

ymiana starych drzwi wejciowych
do klatek schodowych na metalowe z samozamykaczami zaplanowana jest w tym roku w 26 blokach £SM:
na Os. Konopnickiej 1 do 5, os. D¹browskiego 13 i 27 do 29, os. Starzyñskiego 4, 5
i 6, os. Bratkowice 20 do 24, 29, 30, 35 oraz
od bloku numer 39 do 45. £¹cznie wymienionych zostanie 99 drzwi. Kosztowaæ ma
oko³o 200 tys. z³. Prace maj¹ siê rozpocz¹æ
na prze³omie maja i czerwca.
(mak)

Gmina Sanniki

Uwaga na plombê

R

ada Gminy Sanniki na sesji 27 kwietnia wprowadzi³a op³atê za uszkodzenie plomby na wodomierzu. Kara ta
wynosiæ bêdzie 50 z³, a wprowadzenie jej
jest dzia³aniem w kierunku zwiêkszenia bezpieczeñstwa w korzystaniu z tych urz¹dzeñ. Nie dopisa³a pogoda podczas ³owickich obchodów wiatowego Dnia Inwalidy w rodê 9 maja. Pierwsza, oficjalna czêæ imprezy z wystêpem
zespo³u Blichowiacy odby³a siê przy du¿ym wietrze, a momentami w strugach deszczu. Potem odby³o siê spotkanie przy gor¹cej herbacie i posi³ku
otr¹cony miertelnie 50-letni Jerzy S. w restauracji Szkie³ka. Podobnie jak w ubieg³ym roku g³ównymi organizatoz Nieborowa szed³ z baru przy stacji rami byli dzia³acze z ³owickiego ko³a Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalipaliw w Nieborowie, a nie z campingu dów. Kwiaty i ¿yczenia w ich imieniu odbiera³a prezes Zofia Kurkowska.
- jak pierwotnie s¹dzono. O wypadku, do
którego dosz³o 21 kwietnia o godz. 22.40
w Nieborowie na drodze 70 obok stadionu,
pisalimy w N£. Jad¹cy Chryslerem Neonem 28-letni Jacek W. miertelnie potr¹ci³
pieszego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika³o,
Bardzo kapryna wczorajsza korowodu, który mia³ przejæ z Nowego
¿e wraca³ ze spotkania na campingu, po prze- aura - przelotne opady deszczu Rynku pod ratusz.
s³uchaniach wiadków okaza³o siê jednak, i silny wiatr sk³oni³y burmistrza £oPrzygotowania stoisk rozpoczêto w ro¿e tego wieczora przebywa³ w barze. (mak) wicza do odwo³ania planowanej na dê oko³o godz. 10, impreza rozpocz¹æ siê
Nowym Rynku imprezy Dzieñ Eu- mia³a o godz. 13. Porywisty wiatr skutecznie uniemo¿liwi³ rozk³adanie czegokolwiek
ropejski w Ksiêstwie £owickim.
pod namiotami. Przybyli na miejsce sekreo udzia³u w niej zaproszono ³owickie tarz miasta Maria Wiêckowska i wiceburszko³y podstawowe i gimnazja, ich mistrz Bogus³aw Boñczak po rozmowie
zadaniem by³o przygotowanie pre- z nauczycielami stwierdzili, ¿e najrozs¹dzentacji i stoisk powiêconych krajom Unii niejsze bêdzie prze³o¿enie imprezy na inny
rych w samej poradni ortopedycznej, dzia- Europejskiej z Polsk¹ w³¹cznie. Prezentacja termin. Burmistrz to zaakceptowa³, ustala³aj¹cej ju¿ od trzech lat, jest ponad 2 tys. - mi³a zakoñczyæ siê utworzeniem barwnego j¹c, ¿e bêdzie to 1 czerwca.
(mwk)
Nie mam zwyczaju cofania siê przed powstaj¹cymi problemami, dlatego zacisn¹³em zêby dok. ze str. 1
i zdecydowa³em siê na utworzenie pracowni
- mówi Stêpniak - Inwestycja okaza³a siê nie
tylko bardzo kosztowna, ale i skomplikowalicznymi pot³uczeniami, wstrz¹nienia- w wypadku byli trzewi. - Co do przyczyn
na ze wzglêdu na koniecznoæ uzyskania
mi mózgu oraz podejrzeniami obra¿eñ wypadku wypowie siê bieg³y od spraw ruszeregu niezbêdnych dokumentów i pozwowewnêtrznych
w szpitalu zatrzymano rów- chu drogowego. Wygl¹da na to, ¿e kobieta
leñ, co z kolei spowodowa³o wyd³u¿enie ternie¿ 76-letniego Emiliana M. oraz 24-letnie- nie zd¹¿y³a wykonaæ manewru. Voyager jeminu oddania RTG do u¿ytku. Pomimo, i¿
go kierowcê Sylwestra M. O dziwo, prowa- cha³ natomiast z du¿¹ prêdkoci¹, inaczej
urz¹dzenie zakupi³em w roku 2006, to z podz¹ca Picanto wysz³a z wypadku w³aci- tak du¿y samochód by nie dachowa³ - powodu koniecznoci przystosowania ca³ego wie bez szwanku. Kierowcy bior¹cy udzia³ wiedzia³ Leszek Okoñ.
(mak)
pomieszczenia do stworzenia pracowni
RTG, uda³o mi siê oddaæ j¹ 19 kwietnia.
Obecnie, od pierwszego maja, swoje funkcjonowanie wznowi³a poradnia onkologiczChwilowym brakiem uwagi t³uma- wagenem kierowa³ 36-letni Marek P. z P³ocna, natomiast ortopedyczna powinna równie¿ na dniach zostaæ ponownie uruchomio- czy³ siê kierowca dostawczego Volks- ka. On sam prawie nie ucierpia³. Wióz³ natowagena, który w sobotê 5 maja wpad³ miast dwóch pasa¿erów, którzy odnieli
na, gdy¿ wszystkie wymogi stawiane przez
do przydro¿nego rowu i dachowa³ w obra¿enia i zostali zatrzymani na obserwaNFZ zosta³y przez ³owickie centrum spe³okolicach Karsznic w gminie Ch¹no. cjiw szpitalu. 19-letni Pawe³ C. z P³ocka
nione. St¹d teraz ostatni krok, podpisanie
dozna³ st³uczenia g³owy oraz barku, podejumowy na wiadczenie us³ug zdrowotnych,
olicja jednak uwa¿a, ¿e jedn¹ z przy- rzewane by³y te¿ obra¿enia wewnêtrzne.
nale¿y ju¿ do NFZ. Inne NZOZ-y z rejoczyn wypadku by³a nadmierna prêd- Drugi pasa¿er,19-letni Krzysztof C. z P³ocnów Kutna, Skierniewic, ¯yrardowa jesz- koæ. - Przy znacznej prêdkoci faktycznie ka, ma z³amany nos, st³uczon¹ g³owê i st³ucze borykaj¹ siê z oddaniem RTG.
wystarczy krótka chwila nieuwagi... - po- czony krêgos³up w czêci piersiowej. Kie(jr) wiedzia³ nam jeden z funkcjonariuszy. Volks- rowca i pasa¿erowie byli trzewi.

Nim zgin¹³, wraca³ z baru

P

Pogoda pokrzy¿owa³a plany

Rentgen konieczny w poradniach D

w³aciciel ³owickiego NZOZ przy 3 Maja
Poradnie ortopedyczna
Adam Stêpniak zdecydowa³ siê na utwoi onkologiczna, dzia³aj¹ce
rzenie takiej pracowni.
w Niepublicznym Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej Centrum
Rehabilitacji i Us³ug
Medycznych przy ulicy 3 Maja
w £owiczu, musia³y zostaæ
zawieszone czasowo
z powodu braku pracowni
rentgenowskiej. Wymóg jej
posiadania stawia³ bowiem
w tym roku Narodowy
Fundusz Zdrowia.

W

£owiczu dzia³a³a wiêc w pierwszych miesi¹cach tego roku tylko
pracownia ortopedyczna w NZOZ
Academos, gdzie ju¿ od lat by³a pracownia
RTG. Niektóre inne przychodnie zrezygnowa³y z utworzenia kosztownej pracowni
rentgenowskiej i tym samym nie podpisa³y
umów z NFZ na rok 2007, z terenu £owicza nie zdecydowa³a siê przychodnia Ars Medica - maj¹ca poradniê onkologiczn¹ oraz
NZOZ Lekarz przy ulicy Dworcowej,
prowadz¹cy poradniê chirurgiczn¹. Z kolei

Taki rentgen, razem z przystosowan¹
do jego funkcjonowania pracowni¹, to
wydatek rzêdu kilkuset tysiêcy z³otych.
- D³ugo rozwa¿a³em rozpoczêcie tak powa¿nej inwestycji - mówi - inwestycji, która
nie ma przecie¿ uzasadnienia ekonomicznego, poniewa¿ ca³y ciê¿ar prowadzenia pracowni RTG spada na przychodniê - NFZ nie
finansuje badañ.
Jak zaznacza Stêpniak, najwa¿niejszym
argumentem przemawiaj¹cym za tak¹ decyzj¹ by³o dla niego dobro pacjentów, któ-

Nawet Voyager nie chroni przed mierci¹

Z

Dachowa³ w rowie w Karsznicach

P
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Artur Michalak kieruje promocj¹ miasta
By³y prezes Forum M³odych £owiczan Artur Michalak, od d³u¿szego czasu dyrektor Orodka Sportu i Rekreacji na Ochocie w Warszawie, jedna z osób najbardziej
zaanga¿owanych w kampaniê
burmistrza £owicza Krzysztofa
Kaliñskiego, rozpocz¹³ 1 maja pracê w ³owickim ratuszu.

Z

osta³ zatrudniony na etacie inspektora
Wydzia³u Promocji, Sportu i Turystyki, ale od razu powierzono mu pe³nienie obowi¹zków naczelnika wydzia³u. Przypomnijmy, ¿e Michalak od czasów
wyborów by³ najczêciej wymieniany jako
kandydat na naczelnika tego wydzia³u.
W styczniu zorganizowano konkurs na to
stanowisko, ale kandydatowi nie postawiono wymogu formalnego 2-letniego sta¿u pracy na stanowiskach w administracji samorz¹dowej - czego wymaga prawo. Michalak
wtedy mia³ sta¿ wynosz¹cy 1,5 roku.

W drugim konkursie, w którym umiesz- cy w samorz¹dzie. Zarówno burmistrz, jak
czono poprawione wymogi, Michalak i sekretarz miasta Maria Wiêckowska ponie startowa³ z oczywistych
wiedzieli nam, ¿e w tym konwzglêdów. Jedyna osoba, która
kursie Michalak by³ najlepszy,
stanê³a do konkursu zosta³a odwykaza³ siê wiedz¹ na temat £odalona przez komisjê, bo nie
wicza niemal z ka¿dej strony.
spe³ni³a oczekiwañ. Chodzi³o
Burmistrz Kaliñski zaznacza,
przede wszystkim o brak zna¿e obowi¹zki naczelnika zostajomoci samego miasta, realiów
³y powierzone Michalakowi
funkcjonowania wydzia³u, brak
na 2 miesi¹ce. Czy zostanie forciekawych pomys³ów dotymalnie naczelnikiem, bo za dwa
cz¹cych jego dzia³ania. Wobec Artur Michalak
miesi¹ce jego sta¿ pracy w satego obowi¹zki naczelnika pomorz¹dzie bêdzie wynosiæ ju¿
wierzono do koñca kwietnia pracownicy wy- 2 lata? - Zastanowimy siê przez ten czas,
dzia³u promocji Sylwii Mrozowicz.
co dalej zrobiæ. Ja sam jestem zwolennikiem
Ratusz pod koniec marca og³osi³ nato- przemylanych decyzji i wolê siê zastanowiæ
miast konkurs na stanowisko inspektora kilka razy zanim ostatecznie zdecydujê - pow wydziale promocji ds. promocji i pozy- wiedzia³ burmistrz.
skiwania rodków unijnych. Wp³ynê³y dwie
Burmistrz w rozmowie z nami podkrekandydatury: Artura Michalaka i Jacka Cho- li³, ¿e Michalak to cz³owiek znaj¹cy realia
³uja, obu z £owicza. Michalak móg³ starto- £owicza, organizacji imprez kulturalnych jak
waæ na to stanowisko, bo nie postawiono i sportowych, ma dowiadczenie samorz¹tam, zgodnie z prawem wymogu sta¿u pra- dowe, w koñcu ma tak¿e dowiadczenie

Najstarszy sztandar
rolników w powiecie
80-lecie sztandaru Ko³a
Gospodyñ Wiejskich oraz Kó³ka
Rolniczego obchodzone bêdzie
12 maja w Oszkowicach.
Uroczystoci rozpoczn¹ siê
msz¹ w. o godzinie 12.00
w kociele w Oszkowicach,
a nastêpnie przenios¹ do
tamtejszej stra¿nicy OSP.

S

ztandar dwóch rolniczych organizacji
powsta³ w 1927 roku z fundacji kilkudziesiêciu posiadaczy ziemskich, m.in. W³adys³awa Grabskiego. Na drzewcu widniej¹
34 blaszki z nazwiskami fundatorów,
zwane gwodziami. Kronikarka KGW
w Oszkowicach Irena Funk zbiera obecnie materia³y dotycz¹ce okolicznoci

ufundowania sztandaru. Sztandar ma swoje sta³e miejsce w kociele. Uczestniczy
we wszystkich procesjach oraz towarzyszy mieszkañcom Oszkowic w ich ostatniej drodze na wieczny spoczynek. Na
jednej jego stronie jest wizerunek or³a bia³ego w koronie, który ma na piersiach obraz
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Druga
strona sztandaru to wizerunek w. Izydora - patrona rolników. - Drzewiec przed
uroczystoci¹ wymienimy, a materia³ przetrwa z pewnoci¹ do setnej rocznicy istnienia sztandaru - zapewnia przewodnicz¹ca
KGW Krystyna Sobierajska.
KGW w Oszkowicach reaktywowa³o siê
w 2000 roku, natomiast Kó³ko Rolnicze uaktualni³o swój wpis w s¹dowym rejestrze organizacji w grudniu ubieg³ego roku.
(eb)
Taki oto znak drogowy sfotografowalimy na parkingu przy ul. Strzeleckiej w £owiczu przed pawilonem
PSS. Informuj¹cy nas o nim mieszkaniec ulicy powiedzia³, ¿e po ulicy
kr¹¿y dowcip, ¿e wandal, który go
zniszczy³ chcia³ zrobiæ z niego figurkê origiami, podda³ siê jednak, bo
blacha okaza³a siê zbyt twarda. Niestety za ka¿dy nowy znak ratusz musi
zap³aciæ, w zale¿noci od rodzaju
i rozmiaru, nawet do 500 z³otych. (tb)

Reklamy taniej
w pasie drogowym

R

ada Miejska jednog³onie
przeg³osowa³a nowe stawki za
zajêcia pasa drogowego na
reklamê na sesji 26 kwietnia. S¹ one
o po³owê ni¿sze od dotychczas
obowi¹zuj¹cych i wynosz¹ 1 z³
dziennie za 1m2 reklamy umieszczonej
w strefie cis³ej ochrony
konserwatorskiej i 0,50 z³ poza t¹
stref¹. Nowe stawki wejd¹ w ¿ycie
14 dni po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa £ódzkiego.
(mwk)

Z

ast¹pi³a ona w tej roli Andrzeja Masztanowicza, który dyrektorem zak³adu
by³ przez ostatnich blisko 10 lat. Zrezygnowa³ on ze stanowiska trzy miesi¹ce temu,
m.in. dlatego, ¿e nie zgodzi³ siê na zmiany,
jakie burmistrz wprowadzi³ w zasadach pre-

miowania dyrektorów jednostek podleg³ych
miastu.
Burmistrz Kaliñski powiedzia³ nam, ¿e
powierzenie obowi¹zków dla Joanny Miki
obowi¹zuje na okres miesi¹ca. Czy bêdzie
konkurs na stanowisko dyrektora - na razie
nie wiadomo. Istnieje te¿ mo¿liwoæ awansowania na stanowisko dyrektora osoby
zatrudnionej wczeniej w zak³adzie. Na
pytanie czy osob¹, któr¹ móg³by awansowaæ, jest by³a g³ówna ksiêgowa, burmistrz
nie odpowiedzia³ stwierdzaj¹c, ¿e potrzebuje czasu by dokonaæ oceny.

Dobry i tak wygra
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wiedza Artura Michalaka o £owiczu jest du¿a, jego
zdolnoci organizacyjne te¿, czego niejednokrotnie dowiód³. Burmistrz te¿ na pewno chce mieæ w gronie najwa¿niejszych
wspó³pracowników osobê sprawdzon¹
i na poziomie. Mimo to warto, by wybieraj¹c ostatecznie naczelnika, zorganizowa³
jednak konkurs. Jeli Michalak jest bardzo dobry, i tak konkurs wygra. A mo¿e
uda siê znaleæ kogo jeszcze lepszego.
Wojciech Waligórski

Absolutorium dla wójta gminy Nieborów Andrzeja Werle udzielili jednog³onie radni rady Nieborów na sesji
26 kwietnia. Absolutorium dotyczy³o
realizacji bud¿etu za rok 2006 i by³o
znacz¹ce, gdy¿ Andrzej Werle by³
wtedy wójtem gminy.

D

Podopieczni MOPS
sprz¹tnêli mieci

W

Przecz¹co odpowiedzia³ natomiast na
pytanie, czy zatrudnienie w ZGM by³ej
sekretarz miasta Anny Czubak (odwo³anej
ze stanowiska przez Radê Miejsk¹ pod koniec marca), mia³o zwi¹zek z przygotowywaniem jej na stanowisko dyrektora zak³adu. - Pani Czubak faktycznie pracuje w ZGM,
zosta³a tam przeniesiona z ratusza (gdzie
jest nadal pracownikiem) w zwi¹zku z koniecznoci¹ zastêpstwa - t³umaczy burmistrz.
Anna Czubak spêdzi na zastêpstwie miesi¹c, nie daje to jednak mo¿liwoci awansu
na stanowisko dyrektora.
(tb)

To jest wa¿ne stanowisko
Promocja - brzmi lekko. Ale to nie tylko gad¿ety, imprezy i media. Tym bardziej,
¿e w ratuszu trwaj¹ przygotowania do stworzenia, do koñca maja, komórki, która zajmie siê wy³¹cznie pozyskiwaniem pieniêdzy z zewn¹trz (przede wszystkim z programów Unii Europejskiej) oraz inwestorów. Wiceburmistrz Bogus³aw Boñczak
powiedzia³ nam, ¿e komórka powstanie
w oparciu o zatrudnionych w ratuszu
urzêdników z wydzia³ów: w³anie promocji, ale te¿ inwestycji remontów oraz gospodarki gruntami.
Burmistrzowie maj¹ zadecydowaæ, czy
zostanie do tego celu powo³any jedynie koordynator, spinaj¹cy dzia³ania prowadzone w poszczególnych wydzia³ach, czy te¿
miêdzywydzia³owy referat, sk³adaj¹cy siê
z 2 - 3 osób. Nowy naczelnik promocji nie
bêdzie w tej komórce, ale samo jej tworzenie pokazuje, ¿e promocja nabiera ciê¿aru
gatunkowego.
(tb)

Wiêksze dochody
gminy Nieborów

ochody gminy Nieborów w roku 2006
zrealizowane zosta³y 100,89 procentach, natomiast wydatki w 97,35 procentach. Wp³yw na to, i¿ wydatki nie zosta³y
zrealizowane w wiêkszym stopniu, mia³a
dop³ata do akcyzy dla rolników. W planie
zosta³a uwzglêdniona, natomiast nie wp³ynê³a na czas do gminy.
Najwiêkszy wp³yw na realizacjê dochodów mia³y p³atnoci za wodê wykonane
w 123 procentach, na co wp³yw mia³a sucha
numerze 17 N£ pisalimy
zesz³oroczna aura i du¿y pobór wody
o mieciach zalegaj¹cych na
w sezonie letnim. Przekroczony te¿ zosta³
rogu ulic Konopackiego
ju¿ drugi rok z rzêdu plan podatku dochoi Kurkowej w £owiczu, miêdzy stacj¹
dowego, który wykonany zosta³ w 103,49
transformatorow¹ a ogrodzeniem
procentach, co jest zwi¹zane ze wzrostem
prywatnej posesji. W czwartek
gospodarczym w kraju.
26 kwietnia, czyli w dniu gdy ukaza³
W minionym roku prowadzone by³y du¿e
siê ten numer, mieci - g³ównie szklane
inwestycje w sferze drogownictwa, ochoti plastikowe butelki, zosta³y wczenie
rano sprz¹tniête przez podopiecznych niczych stra¿y po¿arnych i owiaty. W drogownictwie dokonano przebudowy chodMiejskiego Orodka Pomocy
ników i terenów zielonych w Nieborowie.
Spo³ecznej, zatrudnionych na roboty
Pierwszy etap wykonany zosta³ przy
publiczne. Jak poinformowa³ nas
wspó³udziale pieniêdzy unijnych. U³o¿ono
dyrektor MOPS Dariusz Mroczek, by³a
5.703 m2 kostki, stworzono tereny zielone,
to reakcja na tekst w N£.
postawiono ozdobne ³awki, kosze i s³upki.
(tb)
Ca³oæ kosztowa³a 671 tys. z³. 21 listopada
gmina z³o¿y³a wniosek o zwrot czêci kosztów i dzi czeka na zwrot 432 tys. z³. Drugi
etap prowadzony by³ ze starostwem po-

Kto zast¹pi dyrektora ZGM
Joanna Mika, pe³ni¹ca dot¹d
funkcjê g³ównej ksiêgowej w Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej
w £owiczu od 1 maja decyzj¹ burmistrza Krzysztofa Kaliñskiego objê³a obowi¹zki jego dyrektora.

w kierowaniu potê¿n¹ grup¹ osób, bo Orodek Sportu, w którym kierowa³, liczy³ przesz³o 80 pracowników i sk³ada³ siê z kilku
obiektów. Zdaniem burmistrza s¹ to plusy,
których nie nale¿y przy osobie Michalaka
pomijaæ, a które ostatecznie zadecydowa³y
o powierzeniu mu pe³nienia obowi¹zków
naczelnika promocji.

20.000 z³ dla pañstwowej stra¿y

R

ada Miejska na sesji 26 kwietnia przeznaczy³a 20.000 z³ na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £owiczu. Stra¿ obchodzi w tym roku jubileusz
25-lecia powstania Zawodowych Stra¿y
Po¿arnych, który w £owiczu po³¹czony
bêdzie z nadaniem sztandaru i oddaniem do
u¿ytku nowego budynku magazynowo-gara¿owego.
(mwk)

wiatowym, które zakupi³o kostkê na u³o¿enie kolejnych 1200 m2.
W owiacie prowadzone by³y 3 potê¿ne
inwestycje. Wybudowano salê gimnastyczn¹ przy Szkole Podstawowej w Be³chowie
- wymiary 12 x 24 m. Tegoroczny koszt
inwestycji to 545 tys. z³ oraz 24 tys. z³ na
zakup sprzêtu sta³ego. Inwestycja nie zosta³a ukoñczona przez wykonawcê w terminie i gmina na³o¿y³a nañ karne odsetki
w wysokoci ponad 20 tys. z³.
Zakoñczono te¿ budowê przedszkola
i wietlicy rodowiskowej w Be³chowie Osiedlu. Ca³kowity koszt inwestycji - 2 mln 262
tys. z³, w tym roku 396 tys. z³. Rozbudowa
SP w Dzierzgówku kosztowa³a natomiast
prawie 900 tys. z³.
90 tys. z³ przeznaczono na kolejny etap
budowy stra¿nicy OSP Kompina. Obiekt
zosta³ ju¿ ukoñczony, aktualnie trwa wewn¹trz bia³y monta¿, zak³adane jest ogrodzenie. Wkrótce pomalowana zostanie du¿a
sala. Za pieni¹dze pozyskane z umorzenia
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska wymieniono piece
w SP Mys³aków i Bobrowniki oraz okna
w SP Nieborów. Prowadzono te¿ mniejsze
remonty w OSP Bednary Kolonia i Mys³aków. Wymienionych zosta³o te¿ 227 lamp
ulicznych w Be³chowie Osiedlu.
Pozytywnie odnios³y siê do wykonania
bud¿etu komisje rewizyjna i owiaty. Przewodnicz¹cy tej ostatniej Jaros³aw Papuga powiedzia³ jednak, jako radny z Mys³akowa, ¿e
w obecnym roku trzeba zamkn¹æ sprawê remontu kot³owni przy SP Mys³aków.
Absolutorium udzielono jednog³onie.
(wcz)

nowy £OWICZANIN

Zduny

Koñcz¹ z wodoci¹gami

W

szystko wskazuje na to, ¿e rok 2007
bêdzie ostatnim, w którym gmina
Zduny bêdzie zajmowaæ siê powa¿n¹, wielusettysiêczn¹ inwestycj¹ polegaj¹c¹ na wykonaniu nowego wodoci¹gu
z rur PCV, by zast¹piæ stary z rur azbestobetonowych. W ostatnich latach gmina ka¿dego roku wymienia³a od 5 do 7 kilometrów
wodoci¹gów. W tym roku planuje siê u³o¿enie ponad 7 kilometrów wodoci¹gu
we wsiach Retki i Z³aków Kocielny,
za ponad milion z³otych, z czego znaczn¹
czêæ powinno siê udaæ, tak jak w latach
minionych, sfinansowaæ z umarzalnej, zazwyczaj w czêci, po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
w £odzi.
Jak powiedzia³ nam wójt gminy Jaros³aw
Kwiatkowski, w tej chwili gmina wyst¹pi³a
m.in. o pozwolenie na budowê. Pocz¹tek
prac planowany jest na wrzesieñ, zakoñczenie na grudzieñ.Po zakoñczeniu robót,
w przysz³ym roku gmina bêdzie musia³a
zaj¹æ siê jeszcze oko³o 100-metrowym odcinkiem wodoci¹gu w Jackowicach.
(tb)
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Wiejskie spotkania
w sprawie nawadniania

Gmina Bolimów szuka obecnie
niezale¿nego geologa, który
wykona dodatkow¹ ekspertyzê
oddzia³ywania na rodowisko
planowanej budowy ruroci¹gu
nawadniaj¹cego pola dla firmy
Rolpod w Podsoko³owie.
Firma natomiast deklaruje
chêæ organizacji spotkañ
dla obawiaj¹cych siê tej
inwestycji mieszkañców.

R

olpod w marcu wyst¹pi³a do gminy
o wydanie decyzji rodowiskowej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowê. Chce ona wybudowaæ w Podsoko³owie
ruroci¹g do nawadniania 40 hektarów pól, na
których uprawiane bêd¹ warzywa. Woda

Powiat ³owicki

pobierana ma byæ ze zbiornika nale¿¹cego do
firmy i powsta³ego po wydobyciu ¿wiru.
Wydajnoæ wynosiæ bêdzie 1520 m3 na dobê.
Gmina zleci³a wykonanie ekspertyzy
wp³ywu takiej inwestycji na rodowisko,
mimo i¿ skierniewickie starostwo i Sanepid
stwierdzi³y, ¿e nie jest to potrzebne. Inwestycja budzi bowiem wiele spo³ecznych
sprzeciwów, szczególnie wród mieszkañców £asiecznik, Bolimowa, Soko³owa, Podsoko³owa i Jasionnej.
Rolpod, o czym ju¿ pisalimy w poprzednich numerach N£, dostarczy³ wymagane przez gminê dokumenty 6 kwietnia i
od tego czasu by³y one przez 29 dni wy³o¿one do wgl¹du dla wszystkich mieszkañców, ka¿dy te¿ móg³ wnosiæ swoje uwagi co
do planowanej inwestycji. Podczas sesji
Rady Gminy 27 kwietnia, termin 29 dni jesz-

cze nie up³yn¹³ i jak na razie gmina dysponowa³a 3 opiniami rad so³eckich - Bolimowa,
Soko³owa i Podsoko³owa. Wszystkie trzy
by³y negatywne. Mieszkañcy obawiaj¹ siê
o poziom wód gruntowych.
Z uwagi na te obawy, gmina kontaktowa³a siê ju¿ z geologami w celu opracowania
niezale¿nej ekspertyzy, jednak w £odzi nikt
siê tego nie chcia³ podj¹æ. Wys³ano zatem
zapytanie do Warszawy i gmina czeka na
odpowied.
Podczas sesji obecny by³ zarz¹dca firmy
Rolpod Janusz Paciorek, który apelowa³,
aby procedury te nie trwa³y w nieskoñczonoæ. Zwróci³ uwagê, i¿ instytucje wypowiedzia³y siê, ¿e nie jest potrzebny raport
wp³ywu na rodowisko, mimo to firma
przychyli³a siê do woli spo³eczeñstwa i go
sporz¹dzi³a. Firmie zale¿y na czasie, gdy¿
ma przyznany kredyt na zakup deszczowni i musi go spo¿ytkowaæ. Zadeklarowa³, ¿e
mo¿e zorganizowaæ spotkanie ze specjalist¹, który uspokoi obawy mieszkañców.
ym, którzy mówi¹, ¿e w studniach woda
ju¿ wysycha, odpowiedzia³, ¿e wp³ywu na to nie ma istnienie kopalni ¿wiru. Kopalnia funkcjonuje od 2000 roku i stan
w bud¿ecie zaplanowana - st¹d pieni¹dze wody siê nie zmienia. W latach 60 przeprona zwiêkszenie diety dla Dariusza Kosmat- wadzona zosta³a na tych terenach melioraki s¹.
liwiñski nie by³ przekonany, twier- Gmina Kiernozia
dzi³ te¿, ¿e to kolejna sesyjna niekonsekwencja starosty. Mówi³, ¿e dla by³ego
sekretarza starostwa Józefa Muchy starosta te¿ obiecywa³ znaleæ zatrudnienie
Radni gminy Kiernozia na sesji
w strukturach powiatu, a teraz Mucha 25 kwietnia powo³ali doran¹ kozarejestrowany jest jako bezrobotny. misjê do opracowania planu rozMichalak odpar³, ¿e nie mia³ pchaæ siê woju lokalnego na lata 2007-2013.
z jakimi och³apami dla tak znamienitej
osoby (radni PSL wypowiadali siê wtejej sk³ad weszli przedstawiciele stady o Musze w samych superlatywach
³ych komisji - Marek Radaszkie- przyp. red.).
wicz z komisji owiaty, Wies³aw
W rozmowie z Nowym £owiczaninem Bogucki z komisji rolnictwa i Krzysztof
starosta podsumowa³ s³owa liwiñskiego Budnicki z komisji rewizyjnej.
jednym zdaniem - jako zwyk³e ³apanie
Podobny plan rozwoju lokalnego gmina
za s³ówka.
mia³a opracowany na lata 2004-2006. By³a
(wcz) w nim czêæ opisowa oraz planowane inwe-

£apanie starosty za s³ówka
Klub radnych powiatowych
Polskiego Stronnictwa
Ludowego podczas sesji
25 kwietnia wstrzyma³ siê
od g³osu w sprawie zmiany
wysokoci zrycza³towanej
miesiêcznej diety
dla nieetatowego cz³onka
zarz¹du Dariusza Kosmatki.

R

adny Micha³ liwiñski zapowiedzia³
w imieniu klubu, ¿e na nastêpnej sesji
z³o¿ony zostanie te¿ wniosek zmniejszaj¹cy uposa¿enie starosty Janusza Michalaka. Kosmatka, jako zwyk³y radny powiatowy, pobiera³ ³¹cznie 1.030 z³otych.
Teraz, jako cz³onek zarz¹du, bêdzie otrzymywa³ dietê w wysokoci 1.380 z³otych.
Jak mówi nam starosta Janusz Michalak,

nie jest to ¿adna pensja, ale podniesienie wysokoci diety zwi¹zane z dodatkowymi obowi¹zkami. Nie rozumie zatem, sk¹d oburzenie radnych z PSL.
Podczas rodowej sesji radny Micha³ liwiñski z jednej strony powiedzia³, ¿e dla
cz³owieka i specjalisty tej klasy co Dariusz
Kosmatka, jest to uposa¿enie zbyt ma³e.
Z drugiej jednak strony przypomnia³ starocie, ¿e na styczniowej sesji, kiedy g³osowano rozbudowanie zarz¹du o dwa spo³eczne
stanowiska, starosta deklarowa³, i¿ powiêkszenie zarz¹du nie bêdzie skutkowaæ dodatkowymi kosztami.
Starosta odpar³, ¿e liwiñski niedok³adnie pamiêta jego s³owa. Powiedzia³ wtedy,
¿e bud¿et nie odczuje zwiêkszenia wydatków. On, jako radny i starosta, nie pobiera
bowiem diety radnego, a tylko uposa¿enie
starosty, natomiast dieta dla niego zosta³a

T

cja, która tylko odprowadza wodê, ale jej nie
zatrzymuje wtedy, kiedy jest ona potrzebna.
Na pytanie, po co wiêc nawadniaæ pola,
skoro poziom wody nie obni¿a siê, Paciorek
odpar³, ¿e ka¿dy rolnik wie, ¿e przy coraz
suchszej aurze trzeba nawadniaæ pola, aby
posiaæ warzywa i aby one potem ros³y.
Radny gminny Stanis³aw Cwalina spyta³, czy przekroczone zosta³y w tej sprawie
ze strony gminy jakie terminy, a gdy otrzyma³ odpowied ¿e nie, zasugerowa³,
i¿ w interesie firmy jest wyjcie do so³ectw
i rozwianie ich obaw.
Wójt Stanis³aw Linart powiedzia³, ¿e jego
subiektywna ocena na budowê ruroci¹gu jest,
o czym wiedz¹ wszyscy, negatywna, jednak jako wójt musi postêpowaæ zgodnie
z prawem i chce zabezpieczyæ w jak najwiêkszym stopniu mieszkañców swojej
gminy. - Oddwiêk spo³eczny ma dla inwestora znaczenie drugorzêdne, ale dla wójta
pierwszorzêdne - powiedzia³. - Debata wydaje siê nieunikniona i dziwiê siê, ¿e firmie
nie zale¿y na spotkaniu z mieszkañcami.
Janusz Paciorek zadeklarowa³, i¿ jest gotów zorganizowaæ w najbli¿szym czasie
spotkanie dla mieszkañców ze specjalistami, którzy odpowiedz¹ na wszystkie ich
w¹tpliwoci.
(wcz)

Opracuj¹ plan rozwoju lokalnego

W

stycje ze wskazaniem ich szacunkowych
kosztów oraz róde³ pokrycia. Plan taki to
podstawa do opracowywania bud¿etu i ubiegania siê o dotacje czy po¿yczki. Dlatego
te¿ nowy plan wykraczaæ bêdzie poza obecn¹ kadencjê, bo obejmowaæ bêdzie czas trwania bud¿etu Unii Europejskiej.
- Chcia³bym, aby plan by³ gotowy jak najszybciej, ale przede wszystkim trzeba to zrobiæ dobrze - mówi wójt Zenon Kamierczak
pytany o za³o¿enia co do czasu pracy nad
planem.
(mwk)
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OSP B¹ków Górny ma sto lat Fundusz Norweski na próbê
Gmina Zduny

Jednog³onie radni gminy
Zduny zdecydowali siê ubiegaæ o dofinansowanie pierwszego etapu kanalizacji z tzw.
Funduszu Norweskiego.

- Nasza stra¿ powsta³a
w czasach zaborów
i przetrwa³a do dzi
- powiedzia³ prezes
OSP B¹ków Górny
Miros³aw Wójcik,
rozpoczynaj¹c
w niedzielê 6 maja
obchody stulecia
istnienia jednostki.

F

P

odczas uroczystoci jednostka otrzyma³a te¿ ufundowany
przez spo³eczeñstwo nowy sztandar, który powiêcony zosta³ podczas mszy wiêtej w b¹kowskim kociele.
D³ug¹ i bogat¹ historiê OSP
w B¹kowie przedstawi³ kronikarz
Jan Wiechno. Rzadko zdarza siê, aby
starszy przecie¿ cz³owiek, który
w szeregach OSP s³u¿y ju¿ 60 lat,
mia³ tak dobr¹ pamiêæ, na co zwrócili uwagê wszyscy zebrani. Kronikarz ca³¹ historiê, obfit¹ w daty, nazwiska i wydarzenia przedstawi³
z pamiêci, nie zwa¿aj¹c nawet na
strugi deszczu, jako ¿e imprezê rozpoczêto na wie¿ym powietrzu.
OSP w B¹kowie za³o¿ona zosta³a 7 kwietnia 1907 roku przez ówczesnych gospodarzy, wiadomych
tego, jak potrzebna jest ochotnicza
stra¿ we wsi. W pierwszym zarz¹dzie znaleli siê prezes Jan Zawilak, naczelnik Konstanty Sieczkowski, sekretarz Marcin Guzek - cz³owiek ze rednim wykszta³ceniem,
ówczesny b¹kowski organista, Kuba
Szymczak - gospodarz i wiceprezes
Jan Kaczmarek. Pierwszy sprzêt
pozyskano od jednostki OSP
w Zdunach i przechowywano go
u Jana Zawilaka. W roku 1913 druhowie dopracowali siê ju¿ w³asnej

Po mszy wiêtej w kociele w B¹kowie stra¿acy ze sztandarami przemaszerowali do stra¿nicy OSP
w B¹kowie.
sikawki i tê wczeniejsz¹ ze stra¿ackim podziêkowaniem zwrócili do
Zdun. W roku 1914 zakupiono æwiczebne mundury - zielone z czerwonymi obszyciami, ¿ó³te, skrz¹ce
siê w s³oñcu he³my i pasy z toporami.
Pierwsza wojna wiatowa
wstrzyma³a rozwój i dzia³alnoæ jednostki. W roku 1915 Niemcy zabronili zbiórek i szkoleñ stra¿ackich.
Druhowie spotykali siê na potajemnych szkoleniach w sobockim lesie.
W roku 1917 na dzia³ce Jana Kaczmarka postawiono drewnian¹ szopê - pierwsz¹ siedzibê OSP w B¹kowie. Dzia³alnoæ o¿ywi³a siê
w 1918 roku, wraz z koñcem pierwszej wojny wiatowej.

W roku 1920 jednostka kupuje
mundury sukienne, rogatywki i skórzane pasy. Od tego roku druhowie
pe³ni¹ stra¿ przy grobie Zbawiciela
podczas wi¹t Wielkiej Nocy,
uczestnicz¹ te¿ w procesjach.
W roku 1922 zakupiony zostaje
konny wóz bojowy.
Rok 1930 to kupno dzia³ki pod
budowê remizy. Rok 1932 - zmiana
zarz¹du, prezesem zostaje Józef
Mostowski. Rok 1933, po ¿niwach
rozpoczyna siê robienie pustaków
dla budowy remizy, zalane zostaj¹
fundamenty. Jesieni¹ zak³adany jest
ju¿ dach pokryty pap¹, oszklono
okna i za³o¿ono drzwi do gara¿u.
Budynek w stanie surowym sta³
bêdzie a¿ do roku 1947.

Gmina £yszkowice

Jednog³one absolutorium
Bez g³osów sprzeciwu
i jednog³onie wójt
gminy £yszkowice
W³odzimierz Traut
otrzyma³ 25 kwietnia
absolutorium
za wykonanie
ubieg³orocznego
bud¿etu. Zanim jednak
dosz³o do g³osowania,
skarbnik gminy Krystyna
Ka³udzka przedstawi³a
sprawozdanie
z wykonania bud¿etu
2006. Radni mieli tylko
kilka niewiele
znacz¹cych pytañ.

B

ud¿et gminy £yszkowice po
stronie wydatków, po wielokrotnych zmianach w ci¹gu ubieg³ego roku, zamkn¹³ siê kwot¹ blisko
11,88 miliona z³otych. Najwiêksze
wydatki gmina ponios³a na owiatê
- ³¹cznie by³o to oko³o 38% wszystkich wydatków (4,6 mln z³otych).
Druga pod wzglêdem kosztownoci by³a pomoc spo³eczna z uwzglêdnieniem zasi³ków rodzinnych i alimentacyjnych, trzecie
w kolejnoci utrzymanie dróg (oko³o 15% wszystkich wydatków), kolejna - administracja publiczna (oko-

³o 8,5%). Na modertakich spraw jest ubezpieczenie, a jeli kto
nizacjê dróg w ubieg³ym roku gmina
nie mia³, to trudno £yszkowice wyda³a
wyjani³ W³odzimierz
oko³o 1,8 miliona z³oTraut. Umorzenie podatku od nieruchomotych. ¯eby ta modernizacja by³a mo¿liwa,
ci dotyczy za ³yszpoprzednia rada zdekowickiej Gminnej
cydowa³a o zaci¹gniêSpó³dzielni.
- Wed³ug mnie reciu milionowego kredytu, który bêdzie
alizacja bud¿etu by³a
sp³acany z dochodów
prawid³owa, ale mo¿e
W³odzimierz Traut
gminy do 2009 roku.
s¹ jakie uwagi lub
kto ma jakie w¹tpli- Interesuj¹ mnie
umorzenia podatków. Nie s¹ to du¿e woci? Proszê o zadawanie pytañ kwoty, ale ludzie chc¹ wiedzieæ dla- zachêca³ do dyskusji przewodnicz¹czego niektórym podatek zosta³ umo- cy Rady Gminy Edward Warda.
rzony - skierowa³ pytanie do skarb- Radni jednak w¹tpliwoci i pytañ
nik radny Jacek Borowski. Na py- nie mieli. - Skoro nie zabrak³o pietanie odpowiedzia³ wójt, gdy¿ to niêdzy, to chyba dobrze... - da³o siê
wy³¹cznie w jego kompetencjach s³yszeæ g³os z sali. Komisja Rewile¿y umarzanie podatku rolnego oraz zyjna nie wnosi³a uwag do sprawozpodatku od nieruchomoci - na wnio- dania z wykonania bud¿etu i wniosek zainteresowanych osób. Dodaj- skowa³a o udzielenie wójtowi Traumy, ¿e umorzenia podatku rolnego towi absolutorium za ubieg³y rok.
i lenego w ubieg³ym roku na terenie Pozosta³e komisje równie¿ nie zg³ogminy £yszkowice wynosi³y si³y ¿adnych zastrze¿eñ ani uwag.
³¹cznie 1.200 z³otych, za umorze- Skierniewicka delegatura Regionalnej
nia podatku od nieruchomoci 2.100 Izby Obrachunkowej w £odzi przez³otych. - Umarzalimy podatek s³a³a do przewodnicz¹cego pozyrolny tylko pogorzelcom oraz w przy- tywn¹ opiniê o sprawozdaniu z wypadku trudnej sytuacji rodzinnej. Nie konania bud¿etu 2006. Radni jednoumarzamy podatku w przypadkach g³onie udzielili wiêc absolutorium.
(mak)
np. jeli padnie komu krowa. Od

W 1936 jednostka pozyskuje drabinê Szczerbowskiego (z³o¿ona
z dwóch oddzielnych przêse³, których mo¿na u¿ywaæ oddzielnie lub
³¹czyæ ze sob¹), wygrywa te¿ zawody po¿arnicze w sobockim lesie.
Kolejna zmiana zarz¹du to rok 1938
- prezesem zostaje Franciszek Char¹¿ka.
Wybuch II wojny wiatowej
wstrzymuje dzia³alnoæ jednostki,
choæ wielu jej cz³onków walczy³o
w podziemiu. Stra¿acy pe³nili wtedy w sezonie warty i wyje¿d¿ali do
po¿arów. Rok 1945 - zakoñczenie
wojny, przywraca jednostkê do dzia³alnoci, zg³asza siê do niej wiele m³odych osób, w tym kronikarz Jan
Wiechno.
dok. na str. 28

undusz Norweski jest to niezale¿ne od funduszy strukturalnych ród³o finansowania ze
rodków pañstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein). G³ównym celem pomocy jest realizacja
programów rozwojowych. S³u¿y
te¿ zacienianiu wspó³pracy miêdzy stronami, polegaj¹cej na zakupieniu przez otrzymuj¹cego pomoc
technologii, maszyn lub zatrudnieniu pracowników z kraju pomoc
przekazuj¹cego.
W zwi¹zku z ubieganiem siê
o dofinansowanie konieczne by³o zabezpieczenie pieniêdzy w bud¿ecie
gminy na realizacjê tej inwestycji
w latach 2008-2011. Wniosek dotyczy³ bêdzie pierwszego etapu kanalizowania gminy, który kosztowaæ

ma 11.350 tys. z³, a jego realizacja
roz³o¿ona zostanie na 4 lata. Teoretycznie, gdy¿ pieni¹dze nie zosta³y
gminie przyznane, na 2008 rok zaplanowano na ten cel 420 tys. z³,
w kolejnym - 4.100 tys. z³, w 2010
- 4.450 tys. z³ oraz w 2011 roku 2.380 tys. z³. W ramach pierwszego
etapu zaplanowano budowê kanalizacji w Zdunach, Nowych Zdunach,
Zduñskiej D¹browie, D¹browie,
czêci Szymanowic, Jackowicach
i Strugienicach. Z tej du¿ej sumy gmina mia³aby wy³o¿yæ 1.700 tys. z³.
Drugi etap kanalizacji mo¿e siê rozpocz¹æ najwczeniej w 2012 roku.
Wójt Jaros³aw Kwiatkowski nie
liczy za bardzo na to, ¿e gmina pieni¹dze otrzyma, gdy¿ nie ma jeszcze projektu technicznego. - Mimo
wszystko przetrzemy sobie cie¿ki.
Pracownicy zorientuj¹ siê dok³adnie
w procedurach. Zdobêd¹ wprawê mówi. W trzecim kwartale tego roku
gmina Zduny zamierza ubiegaæ siê
o dofinansowanie kanalizacji z pieniêdzy ZPORR.
(eb)

Nieborów

Osuwaj¹ siê chodniki
Jeli zajdzie taka potrzeba, u³o¿ony w ubieg³ym roku
chodnik wzd³u¿ Alei Legionów w Nieborowie poprawiony zostanie na mocy
umowy gwarancyjnej.

S

¹ bowiem g³osy od mieszkañców, ¿e id¹cy wzd³u¿ przydro¿nego rowu chodnik z kostki brukowej w niektórych miejscach
siê osuwa.
Wójt Andrzej Werle przyznaje, ¿e
obawia³ siê tego. W newralgicznych
punktach, gdzie by³o najwiêksze
zagro¿enie, skarpy zosta³y ob³o¿o-

ne, jednak nie wszêdzie, gdy¿ to
znacznie zwiêkszy³oby koszty. My, jak i wykonawca mielimy nadziejê, ¿e po u³o¿eniu wszystko siê
zaklinuje i w 90 procentach tak siê
sta³o - mówi wójt. - Problem nie jest
a¿ tak wielki i zostanie poprawiony
na mocy umowy gwarancyjnej.
Przygotowujemy siê jednak do u³o¿enia chodnika dalej - od szko³y
w Nieborowie do stacji kolejowej
w Bednarach i trzeba wypracowaæ
jakie rozwi¹zanie, aby w przysz³oci unikn¹æ podobnych poprawek - dodaje wójt.
(wcz)
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Czy tajemnica pozostanie
nie wyjaniona?
Prokuratura umorzy³a
postêpowanie, dyrekcja
zak³adu jest tym
zawiedziona. Czy kto
by³ tak sprytny, ¿e
bezkarnie ukrad³ z Agros
Nova w £owiczu
przetwory za 1,7 mln z³?
Czy te¿ rzeczywicie
kradzie¿y nie by³o?

P

rokuratura Rejonowa w £owicza
w toku prowadzonego postêpowania
nie potwierdzi³a podejrzeñ, jakoby z zak³adu Agros Nova w £owiczu mia³o wyjechaæ
kilkanacie samochodów po brzegi za³adowanych sokami owocowymi, d¿emami i
koncentratami pomidorowymi o wartoci 1
miliona i 681 tysiêcy z³otych. Wczeniej podejrzewano, ¿e samochody mia³y wyjechaæ
z zak³adu poza oficjaln¹ ewidencj¹ w okresie od 1 stycznia do 8 padziernika 2006.
Kradzie¿y na tak¹ skalê w £owiczu jeszcze
nie by³o. Zg³oszenie podejrzenia pope³nienia przestêpstwa wp³ynê³o od kierownictwa zak³adu 15 grudnia ubieg³ego roku.
Przypomnijmy, ¿e braki w magazynie
stwierdzono w wyniku inwentaryzacji,
któr¹ przeprowadzono po tym, jak
30 wrzenia ub. roku zak³adowa ochrona
zatrzyma³a samochód wyje¿d¿aj¹cy z zak³adu z jedn¹ palet¹ koncentratu pomidorowego wiêcej ni¿ by³o zapisane na dokumentach. Szczegó³owa inwentaryzacja,
jak¹ przeprowadza siê zwykle na koniec
roku, zosta³a z tego powodu przeprowadzona wczeniej.
W zak³adzie wprowadzono wtedy,
w padzierniku 2006 nowe, bardziej

szczegó³owe procedury obrotu towarem,
zamontowano wiêksz¹ iloæ kamer monitoringu wizyjnego w ca³ym zak³adzie,
zwiêkszono iloæ osób ochrony, wprowadzono te¿ zmiany w organizacji pracy
magazynu i zwiêkszono iloæ rutynowych
kontroli.
Pomimo tego, ¿e inwentaryzacja zosta³a przeprowadzona po udaremnionej
próbie kradzie¿y oraz z uwagi na olbrzymi¹ wartoæ brakuj¹cego towaru, pierwsze podejrzenia pad³y na system komputerowy obs³uguj¹cy magazyn. Nieprawdopodobne wydawa³o siê bowiem, ¿eby
z zak³adu wyjecha³o niezauwa¿one kilkanacie za³adowanych towarem TIR-ów
- nawet jeli mia³oby siê to dziaæ w czasie
od pocz¹tku roku do pocz¹tku padziernika, kiedy wprowadzono nowe procedury w magazynie. System sprawdzi³a
firma, która go projektowa³a dla zak³adu.
Nie stwierdzono b³êdów. System zbada³
równie¿ niezale¿ny od firmy, zewnêtrzny audytor - on te¿ stwierdzi³, ¿e system
dzia³a dobrze.
Podczas postêpowania w prokuraturze weryfikowano hipotezê, ¿e pope³niono b³¹d podczas dokonywania remanentu, wiêc ¿e nie by³a to kradzie¿. Hipoteza
powy¿sza zosta³a, zdaniem prokuratury, potwierdzona. Postanowieniem
z 8 marca tego roku prokuratura umorzy³a ledztwo w tej sprawie z uwagi na brak
danych uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa. - Z dokonanych
ustaleñ w oparciu o zebrane dowody wynika, ¿e dane wyliczone w trakcie remanentu przeprowadzonego w padzierniku
2006 roku by³y obarczone b³êdem polegaj¹cym na niedok³adnym przeliczeniu towaru znajduj¹cego siê na stanie zak³adu
w £owiczu - wyjania prokurator Marek
Kryszkiewicz. Prokurator dopatrzy³ siê
z³ego obiegu dokumentacji zwi¹zanej

z prowadzeniem magazynu, a w konsekwencji tego mylnego wprowadzenia
danych do systemu komputerowego. Innymi s³owy: system dzia³a³ dobrze,
ale kto kiedy wprowadzi³ doñ b³êdne
dane - st¹d wydawa³o siê, ¿e dosz³o do
kradzie¿y.
- Jestemy zawiedzeni decyzj¹ prokuratury o umorzeniu ledztwa - mówi jednak Joanna Bancerowska rzecznik Agros
Nova. - W praktyce oznacza ona bowiem,
¿e kilkumiesiêczne dochodzenie nie przynios³o spodziewanych efektów w postaci
popartych dowodami zarzutów, które
umo¿liwi³yby poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci wykonawców tego przestêpczego procederu. Jestemy bowiem przekonani, ¿e mielimy do czynienia ze zorganizowan¹ na du¿¹ skalê i rozci¹gniêt¹
w czasie kradzie¿¹ produktów. Wewnêtrzne kontrole i zewnêtrzny audyt wykluczy³y wady systemu informatycznego,
rejestruj¹cego stany magazynowe. Nieprawdopodobny jest równie¿,
w ocenie firmy Agros Nova, b³¹d
ludzki.
Kierownictwo zak³adu w £owiczu zrealizowa³o ju¿ szereg decyzji organizacyjnych i personalnych zwi¹zanych z t¹
spraw¹. Uwzglêdniaj¹ one równie¿ sugestie policji. Kolejne bêd¹ podejmowane
w najbli¿szym czasie. Dotycz¹ one w najwiêkszym skrócie - systemów zabezpieczeñ, rotacji pracowników oraz zewnêtrznej ochrony zak³adu. - O szczegó³ach nie mogê mówiæ, bo mo¿e to os³abiæ
skutecznoæ wdro¿onych zabezpieczeñ.
Jestemy przekonani, ¿e ca³kowicie eliminuj¹ one ryzyko takich zdarzeñ w przysz³oci - dodaje rzecznik Bancerowska.
Agros Nova nie zamierza jednak odwo³ywaæ siê od postanowienia prokuratury.
(eb)

Jak siê ustrzec niesolidnych wykonawców
Ponad 20 tysiêcy z³otych karnych
od-setek na³o¿y³a gmina Nieborów
na fir-mê, która nie wywi¹za³a siê
z terminowego ukoñczenia budowy
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Be³chowie.
Na ostatniej sesji rady gminy - 26 kwietnia, pos³uguj¹c siê tym przyk³adem radny
Henryk Bakalarski zwróci³ uwagê na to, aby

wybieraj¹c oferty przetargowe, nie kierowaæ siê tylko najni¿sz¹ ofert¹, ale tak¿e innymi przes³ankami, jak solidnoæ, terminowoæ itp.
Wójt Andrzej Werle przyzna³, ¿e czêsto
oferowana w przetargu cena jest rzecz¹
z³udn¹. Pracownicy gminy Nieborów mieli
ju¿ do czynienia z przypadkami, ¿e cena
by³a najni¿sza, jednak inne rzeczy by³y b¹d

nieuwzglêdnione, b¹d zani¿one w kosztorysie. Na przyk³ad firma, która przedstawia³a najni¿sz¹ ofertê przebudowy budynku Szko³y Podstawowej w Dzierzgówku,
nie uwzglêdni³a ceny blachy na dach, co by³o
jednym z podstawowych wydatków. Dlatego praktyk¹ sta³o siê, i¿ oferta jest wy³aniana po kilkakrotnym sprawdzeniu kosztorysu i innych dokumentów.
(wcz)

SP Bednary

Podwy¿ki koci¹ niezgody
Dwie pracownice Szko³y
Podstawowej w Bednarach,
uwa¿aj¹, i¿ dyrektorka
szko³y Krystyna Multan
poni¿a je. Tak g³osi pismo
przys³ane do urzêdu gminy,
które radni rozpatrywali
podczas sesji 26 kwietnia.

S

prawa dotyczy podwy¿ki dla niepedagogicznych pracowników szkó³,
uchwalonej jaki czas temu. Dwie
sprz¹taczki skar¿¹ce siê na dyrektorkê maj¹
pretensjê o to, ¿e otrzyma³y podwy¿kê najni¿sz¹ z mo¿liwych. Dotychczas zarabia³y
885 z³otych pensji zasadniczej. Podwy¿ka
dawa³a im mo¿liwoæ zarabiania maksymalnie 986 z³. Dyrektorka podnios³a im jednak
pensje zasadnicz¹ do 904 z³.
Bezporednim pracodawc¹ sprz¹taczek
jest dyrektor szko³y i faktycznie to ona ustali³a, i¿ te dwie panie otrzymaj¹ najni¿sz¹
podwy¿kê. Podczas sesji powiedzia³a: - Nie
mam innej mo¿liwoci wp³ywu na te pracownice, w sytuacji kiedy nie wykonuj¹ poleceñ. Jedynym narzêdziem jest ta podwy¿ka.
Nie widzia³am podstaw, aby daæ im po 1000
z³ i dosta³y kwotê najni¿sz¹.
Dyrektorka podczas sesji nie mówi³a
o przyczynach konfliktu, równie¿ w rozmowie z N£ nie chcia³a siê o szczegó³ach
wypowiadaæ. Z innego ród³a dowiedzielimy siê, ¿e dwie sprz¹taczki odmówi³y opieki w gimbusie nad dzieæmi dowo¿onymi do
szkó³ - w gminie Nieborów pracownicy nie
maj¹ za to p³acone. Ponadto obydwie posz³y w jednym czasie na zwolnienie lekarskie, tak i¿ szko³a zosta³a bez wonej. Sprowadza³y te¿ na szko³ê kontrole Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Radny Jan Pierzankowski powiedzia³, ¿e
nie mo¿e mieæ miejsca sytuacja, w której
pracownice szanta¿uj¹ swoj¹ szefow¹. Pracownik musi czuæ respekt wobec dyrektora - zauwa¿y³. Radny Robert Soliñski
powiedzia³, ¿e w szkole w Nieborowie jedna osoba przygotowuje i wydaje codziennie
70 posi³ków, sprz¹ta po nich i nie ma pretensji.
Radny Jaros³aw Papuga skwitowa³
sytuacjê s³owami, i¿ te sprz¹taczki zatrzyma³y siê na myleniu typu: czy siê
stoi, czy siê le¿y.... - Czasy siê zmieni³y
i nie powinnimy w ogóle na ten temat
dyskutowaæ - doda³.
Jedynie S³awomir Lubikowski zauwa¿y³, ¿e nie wolno jednostronnie widzieæ
tej sprawy. - Nie stwarzajmy sytuacji, aby
szko³y pracowa³y jak wielkopowierzchniowe sklepy. Proszê o obiektywizm w tej
sprawie.
Dyrektor Gimnazjum w Dzierzgówku
Gra¿yna Aleksandrowicz zauwa¿y³a podczas dyskusji, ¿e sprawa jest ingerencj¹
w autonomicznoæ dyrektora. Uwa¿a³a te¿,
¿e nie zosta³a tu zachowana droga s³u¿bowa, pismo powinno trafiæ do dyrektora,
a nie do rady gminy.

P

ytana przez nas o tê sprawê kierownik Gminnego Zespo³u Ekonomiczno
- Administracyjnego Szkó³ Renata Florczak mówi, ¿e sprawy p³acowe pracowników kontrolowane s¹ na bie¿¹co i dyrektorka nie z³ama³a ¿adnego przepisu. Dodaje, i¿
w innych szko³ach s¹ pracownicy, którzy
w ogóle nie otrzymali podwy¿ki.
Wiceprzewodnicz¹cy rady Karol Kroæ
podsumowa³: - Komisje zastanowi¹ siê teraz, czy podwy¿ka by³a krokiem sensownym, skoro dobra wola rady nie przez wszystkich zosta³a doceniona.
(wcz)

Gmina Nieborów

Kiedy pierwsza kanalizacja
- Weszlimy w kolejny wiek
i czas na kanalizacjê - powiedzia³
podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nieborów, 26 kwietnia, radny
Henryk Bakalarski.

R

adny zwróci³ siê do wójta Andrzeja
Werle. - Zdajê sobie sprawê, ¿e nie jest
to temat na rok, dwa, ale byæ mo¿e jest
mo¿liwoæ pod³¹czenia siê do istniej¹cych
w s¹siednich gminach oczyszczalni cieków,
byæ mo¿e uda siê na ten cel pozyskaæ pieni¹dze unijne - mówi³ radny. - W miejscach
o mniej zwartej zabudowie nie ma takiego

problemu, jednak w Be³chowie Osiedlu czy
Nieborowie ju¿ jest.
Wójt Andrzej Werle powiedzia³, ¿e gmina kilka lat temu przeprowadzi³a kilka rozmów z firmami na ten temat. W 2003 roku
zabezpieczone by³y pieni¹dze na wykonanie koncepcji kanalizacji. Odst¹piono jednak od tego, z uwagi na czêsto zmieniaj¹ce
siê technologie. - Widzimy jednak ten problem - powiedzia³ wójt, dodaj¹c ¿e bez pieniêdzy unijnych gmina nie bêdzie w stanie
wykonaæ kanalizacji. Gmina przygotowuje
siê do pozyskania pieniêdzy w 2008 roku.
(wcz)

8

10.05.2007 r.

Dzieci z Przedszkola Nr 3
chroni¹ przyrodê
Zbieranie mieci, spektakl o tematyce ekologicznej, konkurs recytatorski i plastyczny - wszystko
to odby³o siê w Przedszkolu Nr 3
przy ulicy 3 Maja w £owiczu w ramach Dnia Ziemi, który obchodzony by³ 22 kwietnia.

P

rzedszkolaki jednak przez ca³y ostatni
tydzieñ kwietnia mia³y okazjê lepiej
Laptop pozostaje na sta³ym wyposa¿eniu pracowni. Na tylnej cianie widaæ
zrozumieæ, czym jest ochrona rodowiska.
namalowany Uk³ad S³oneczny.
Ju¿ w poniedzia³ek 23 kwietnia sprz¹ta³y
Szko³y pijarskie
teren wokó³ przedszkola. Wszystkie mieci
zosta³y zebrane do worka, który nastêpnie
zostanie zwa¿ony. Po co? Otó¿ przedszkolaki z 3 Maja razem z dzieæmi z innych ³owickich przedszkoli, wziê³y udzia³ w konW sali znajduje siê te¿ dygestorium, czyli
Z nowej pracowni fizyczno-chekursie zorganizowanym przez Urz¹d Miejmicznej korzystaæ ju¿ mog¹ przeszklona komora o kszta³cie du¿ej szaski w £owiczu p.n. Czyste miasto. Wyuczniowie pijarskiego liceum fy, zaopatrzona w wentylator stale wydmugra³o przedszkole na osiedlu Starzyñskiego,
chuj¹cy z niej powietrze poza teren laborai gimnazjum.
bo ich worek mieci j by³ najciê¿szy. Warto
torium. Podstawowym zadaniem dygestoby³o walczyæ o nagrodê, któr¹ jest sfinansoala jest jedn¹ z najwiêkszych w szkole rium jest zapobieganie wydostawania siê do
wany przez ratusz wyjazd do teatru.
- pomieci przynajmniej 30 uczniów, atmosfery laboratorium szkodliwych subPrzedstawienie teatralne Dzieñ drzewa,
jest przestronna, przewiewna, gdy¿ stancji, a tak¿e ochrona przed ewentualnyprzygotowane przez grupê szeciolatków
nie ma w niej ¿adnych szafek ani rega³ów. mi po¿arami czy eksplozjami.
przy pomocy opiekunek Renaty WróblewUrz¹dzenie jest przeszklone, przez co
Sala ma bowiem te¿ zaplecze, w którym
skiej i Ma³gorzaty Panek, odby³o siê dzieñ
mieszcz¹ siê wszystkie pomoce dydaktycz- uczniowie mog¹ bezpiecznie ogl¹daæ wykopóniej, 24 kwietnia. Pierwszymi widzami
ne. Pracownia przygotowana zosta³a spe- nywane przez nauczyciela dowiadczenia.
byli rodzice przedszkolaków. Po udanym
cjalnie z myl¹ o uczniach klasy biologicz- Nauczyciel wk³ada do komory tylko rêce,
spektaklu i podwieczorku, dzieci stanê³y do
no-chemicznej pijarskiego liceum, jednak ko- tak wiêc tak¿e jego twarz ca³y czas jest chrokonkursu recytatorskiego. Szeciolatki przyrzystaæ z niej bêd¹ tak¿e gimnazjalici. Wy- niona.
gotowywa³y siê do niego w domach, a poDoposa¿ane s¹ obecnie tak¿e inne praposa¿ona jest w rzutnik multimedialny pomagali im w tym rodzice. Równie¿ oni oce³¹czony z laptopem, bêd¹cym na sta³e cownie tematyczne, jak choæby sala biolow wyposa¿eniu pracowni. Zestaw wypo- giczna. Jeszcze w tym miesi¹cu zakupiony
zostanie do nie mikroskop z kamer¹, który
sa¿ony zosta³ tak¿e w g³oniki.
Okna maj¹ rolety zewnêtrzne, unoszone wywietla obraz na ekranie, by wszyscy
i opuszczane za pomoc¹ pilota. Za³o¿y³ je uczniowie mogli go ogl¹daæ.
(wcz)
po kosztach jeden z rodziców.

Nowa pracownia fizyczno-chemiczna

S

Z Uni¹ nam dobrze

M

³odzie¿ klas pierwszych Technikum
Mechatronicznego, Technikum
Energoelektronicznego, Technikum
Mechanicznego oraz pierwszej i drugiej klasy Technikum Informatycznego, pod kierunkiem nauczycieli Agnieszki Anyszewskiej i Edyty Kardy, przygotowa³a program
s³owno-muzycznym po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹. Uczniowie przedstawili
historiê utworzenia UE, przypomnieli pañstwa cz³onkowskie i czas ich wst¹pienia do
UE. Nie zabrak³o równie¿ informacji pod-

niali póniej recytacje przedszkolaków na
konkursie.
W trzeci dzieñ tygodnia ekologicznego
szeciolatki wystawi³y swój spektakl dla
piêcio- i czterolatków ze swojego przedszkola oraz dla przedszkolaków z Pi¹tki
z ulicy Che³moñskiego. Natomiast pod koniec tygodnia dzieci wykonywa³y ró¿n¹ technik¹ prace plastyczne o tematyce ekologicznej.

Przedszkolaki z Trójki uczestnicz¹
równie¿ w konkursie Ma³y ekolog, organizowanym przez Starostwo Powiatowe
w £owiczu, który trwa przez trzy miesi¹ce,
od kwietnia do czerwca. W tym czasie dzieci zbieraj¹ plastikowe nakrêtki. To przedszkole, które zdobêdzie ich najwiêcej, wygra ca³y konkurs.
(jr)

Nie by³o bezb³êdnego
Laureatów konkursów
przedmiotowych by³o wiêcej

ZSP nr 1

Trzeci¹ rocznicê przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej obchodzili 26 kwietnia uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w £owiczu.

Spektakl Dzieñ drzewa przygotowa³a najstarsza grupa przedszkolaków,
szeciolatki.

krelaj¹cych korzyci wynikaj¹ce z przyst¹pienia Polski do UE.
Na zakoñczenie spotkania wrêczono nagrody ksi¹¿kowe laureatom konkursu wiedzy o krajach anglojêzycznych, którego organizatork¹ by³a Edyta Karda. Nagrody odebrali uczniowie klasy czwartej Technikum
Mechanicznego - Kamil Jaros, Damian Kosmala i Krzysztof Okraska.
Og³oszone zosta³y równie¿ wyniki szkolnego konkursu plastycznego zatytu³owanego Autostopem po krajach niemieckojêzycznych przygotowanego przez nauczycielkê jêzyka niemieckiego - Agnieszkê Anyszewsk¹. Zwyciê¿y³y w tym konkursie
uczennice Technikum Informatycznego Anna Studziñska i Urszula Szczepanek.
(eb)

W 17 numerze N£ pisalimy o laureatach
i finalistach konkursów
przedmiotowych, w których brali udzia³ nasi
gimnazjalici. Jednak
informacje, jakie posiadalimy, by³y niepe³ne.
St¹d, po uzupe³nieniu,
dzi przedstawiamy
pozosta³ych laureatów.

Magdalena
agdalena Gajek,
choæ jest uczennic¹ II klasy Gimnazjum w Popowie, ju¿ teraz wie, ¿e w przysz³ym roku nie bêdzie musia³a zdawaæ czêci humanistycznej testu do szko³y redniej.
Wszystko to dziêki zdobyciu tytu³u laureata w konkursie z historii sztuki. - Najbardziej lubiê architekturê i rzebê w staro¿ytnej
Grecji - mówi Magda. - Ale równie¿ lubiê
twórczoæ takich malarzy jak Józef Che³moñski, Olga Boznañska czy Salvador Dali.

M

W przygotowaniach pomaga³a jej nie tylko nauczycielka
sztuki Anna Niekra, ale tak¿e nauczycielka biologii i wychowawczyni Ewa Barylska,
poniewa¿ Magda jest równie¿ finalistk¹ konkursu biologicznego. - W przysz³ym
roku bêdê próbowa³a swoich
si³ znowu w biologii oraz w
geografii - dodaje gimnazjalistka.
Gajek
Natomiast Ewelina P³acheta, równie¿ z Gimnazjum w Popowie,
jest finalistk¹ z chemii. Z tego samego przedmiotu i ten sam tytu³ zdoby³a Katarzyna
¯em³o z Gimnazjum Nr 3 w £owiczu.
Z kolei Pawe³ Kosiacki z ³owickiego
Gminazjum Nr 1 i Maciej Fuda³a z Gimnazjum Nr 2 s¹ finalistami z historii.
Za te braki w poprzednim tekcie przepraszamy.
(jr)

K

onkurs ortograficzny dla uczniów
szkó³ podstawowych gminy £owicz
- z Bochenia, Jamna, Niedwiady,
Popowa, Wygody i Zielkowic - odby³ siê
w podstawówce w Popowie 20 kwietnia,
wyniki podane zosta³y tydzieñ póniej.
Dzieci z klas I-III pisa³y dyktando o wionie. - Najwiêkszy problem sprawi³ uczniom
wyraz hufiec - mówi dyrektor SP w Popowie, przewodnicz¹ca komisji konkursowej Gra¿yna Sobieszek - Przyczyna zapewne le¿y w tym, ¿e dzieci nie znaj¹ ju¿ takiego
s³owa, nie u¿ywaj¹ go w ¿yciu codziennym.
I miejsce zaj¹³ uczeñ z Zielkowic - Jakub
Milczarek, II miejsce Paulina Zwoliñska
z Popowa, a III Dominik Kunikowski równie¿ z Zielkowic. W grupie uczniów z klas
IV-VI dzieci musia³y siê zmierzyæ zarówno
z dyktandem, jak i testem pe³nym skuwek,
pejza¿y czy pieni¹¿ków. I miejsce zaj¹³
Piotr Pisarek z Popowa, II - Bart³omiej Kurczak z Bochenia, III - Agnieszka Dobrzycka
z Wygody.
W tym roku wszyscy pope³nili przynajmniej jeden b³¹d, dlatego nie wy³oniono Mistrza Ortografii.
(jr)
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Gmina Bolimów
dofinansuje psychiatrê

Uniwersytet III Wieku
siê organizuje

J

u¿ 86 osób zadeklarowa³o
chêæ udzia³u w zajêciach
w ramach Uniwersytetu
III Wieku. Deklaracje przyjmuje
jeszcze Wydzia³ Spraw
Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego
w £owiczu. Do dyspozycji
s³uchaczy jest sto miejsc, bo
tyle osób pomieciæ mo¿e sala
lubów przy ul. Podrzecznej.
Dwa wyk³ady w ramach
tworz¹cego siê Uniwersytetu
III Wieku zosta³y ju¿
przeprowadzone.
Na miesi¹c maj Urz¹d Miejski
szykuje dla studentów
warsztaty integracyjne. Chcemy, aby grupa siê scali³a
i wybra³a swoich liderów, którzy
przejm¹ na siebie obowi¹zki
kierowania Uniwersytetem, za
Urz¹d Miejski ograniczy siê do
roli pomocnika - wyjania
sekretarz miasta Maria
Wiêckowska. Cz³onkowie
grupy bêd¹ musieli utworzyæ
stowarzyszenie i nastêpnie je
zarejestrowaæ. Powinni zd¹¿yæ
to zrobiæ przed rozpoczêciem
kolejnego roku akademickiego,
czyli przez 1 padziernika.
Majowe warsztaty maj¹
wskazaæ grupie procedurê
tworzenia stowarzyszenia.

Tania ksi¹¿ka w Zdunach

D

o koñca maja w Bibliotece
Publicznej w Zdunach
bêdzie trwa³ kiermasz
ksi¹¿ek dla dzieci. Ceny
zaczynaj¹ siê od 1,5 z³. S¹ to
zarówno bajki, jak i lektury dla
klas I - III. Kiermasz uda³o siê
zorganizowaæ we wspó³pracy
z ksiêgarni¹ z Pacyny, która
wystawi³a ksi¹¿ki bez
wygórowanej mar¿y.
Z mo¿liwoci taniego zakupu
korzystaj¹ zarówno rodzice,
jak i same dzieci. Te ostatnie,
z klas 0, bêd¹ zreszt¹
odwiedzaæ bibliotekê w maju,
poznaj¹c, jak ona funkcjonuje.

Kwot¹ 1600 z³otych dofinansuje w tym roku gmina
Bolimów skierniewickie starostwo.

P

Iskry prezentuj¹ zakupione przez Urz¹d Gminy mundury. Bednarska dru¿yna by³a zwyciêzc¹
rajdu.

I Rajd po Ziemi
£owickiej ladami
Cichociemnych,
jaki ³owicki hufiec
ZHP zorganizowa³
w dniach 30 kwietnia
- 4 maja, by³ dla
dru¿yny Iskry
z Bednar wyj¹tkowy
z kilku powodów.

P

o pierwsze m³odziutka dru¿yna licz¹ca obecnie 12 osób
otrzyma³a ufundowane przez
Urz¹d Gminy w Nieborowie mundury, po drugie zdoby³a podczas
rajdu pierwsze miejsce w swojej
kategorii.
- Dzia³amy w spo³ecznoci wiejskiej, w której nie ka¿dego staæ jest

na wyjêcie ponad 100 z³otych i kupno mundurka - mówi dru¿ynowa
Magdalena Figat. - Dlatego w³anie
z³o¿ylimy podanie do wójta naszej
gminy i otrzymalimy 12 mundurów,
pasy i kangurki, czyli okrycia
wierzchnie. Jeden taki zestaw kosztowa³ gminê 118 z³otych.
Do tej pory bednarscy harcerze
radzili sobie jak mogli. Zorganizowali wi¹teczn¹ zbiórkê pieniêdzy
wród mieszkañców i kupili berety.
Dru¿ynowa mia³a swój stary mundur, dwa kolejne pozyska³a od kole¿anek. Dzia³alnoæ harcerska spotyka siê w Bednarach z du¿¹ przychylnoci¹. Mieszkañcy chêtnie
wspomagali dru¿ynê pieniê¿nie
podczas akcji zbiórki funduszy
w ostatnie wiêta Bo¿ego Narodzenia. Na majowy rajd apteczkê wyposa¿y³ harcerzom bednarski punkt
apteczny.

Andrzej Stasiuk w £owiczu

A

ndrzej Stasiuk ma 47 lat.
Oprócz pisania ksi¹¿ek
wspó³prowadzi razem ze swoj¹
¿on¹ Monik¹ Sznajderman wydawnictwo Czarne, specjalizuj¹ce siê
w literaturze rodkowoeuropejskiej.
Nazwa bierze siê od wioski w Beskidach, do której wyprowadzi³ siê
przed laty z Warszawy. Dziêki jego
dzia³alnoci mo¿na czytaæ w Polsce
takich pisarzy jak m.in. ukraiñski
poeta, prozaik i eseista Jurij Andruchowycz, Niemka Herta Muller
mieszkaj¹ca kiedy w Rumunii i dlatego pisz¹ca o ¿yciu w tym kraju za
dyktatury Ceausescu, czy Tatjana
Gromaca urodzona w Chorwacji,
a odwo³uj¹ca siê w swej twórczoci

Bez reszty dzieciom

Gmina kupi³a mundurki W

Spotkanie z pisarzem
Pisarz Andrzej
Stasiuk spotka siê
ze swoimi
czytelnikami w tê
niedzielê, 13 maja
o godz. 18.00
w Pracowni Sztuki
¯ywej przy
£owickim Orodku
Kultury.

ieni¹dze, które powiat skierniewicki uzyskaæ chce od wszystkich gmin le¿¹cych na jego terenie,
pos³u¿¹ zatrudnieniu psychiatry
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z pomocy specjalisty korzystaæ bêd¹ mog³y dzieci z z gminnych
szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Decyzjê o dofinansowaniu podjêli
radni rady gminy na sesji 27 kwietnia. Komisja owiaty tej¿e gminy
pierwotnie wypowiedzia³a siê o pomyle negatywnie, gdy¿ pierwsze
informacje, jakie otrzyma³a, mówi³y,

do wydarzeñ zwi¹ci¹ jest czêsto zazanych z wojn¹ jugubienie mê¿czygos³awiañsk¹.
zny w wiecie, któOprócz wy¿ej wyry go otacza, st¹d
mienionych autojego wieczne bycie
rów, Czarne wydaw drodze i nieje polskich pisarzy,
ustanne doznawam.in. samego Stanie wra¿eñ i przesiuka, Tomasza
¿yæ. Ale w³anie
Pi¹tka czy Henrydziêki temu, ¿e
ka Grynberga. Choæ
Stasiuk tak bardzo
pisarze ci opisuj¹
odwo³uje siê do naniby ró¿ne miejsca:
szych zmys³ów,
wioski (Gromaca)
ka¿da jego ksi¹¿ka
Andrzej Stasiuk
czy du¿e miasta
jest wyj¹tkowa.
(Muller), szaroæ i ciê¿koæ rzePrzy tym jego ksi¹¿ki maj¹
czywistoci (Pi¹tek Heroina) dla nas, prowincjuszy, walor szczeczy ró¿nobarwn¹ wielokulturo- gólny, bo traktuj¹ w³anie o prowinwoæ (Gromaca, Stasiuk Jad¹c do cji. - Co tam jest takie interesuj¹Babadag), to wi¹¿e ich pewien kli- ce? - pyta³a go niedawno dziennimat charakterystyczny dla tego karka magazynu National Geograkawa³ka Europy.
phic - Zwyczajnoæ ludzka,
Sama twórczoæ Stasiuka by³a codziennoæ. A poza tym rozpad,
wielokrotnie nagradzana, m.in. pi- upadek materii. To jest dobry tesarz otrzyma³ w 1995 r. Nagrodê mat do medytacji. Byæ mo¿e w³aFundacji im. Kocielskich w 1995 nie medytacja nad rozpadem
r., im. S. B. Lindego w 2002 r. oraz prowadzi do zrozumienia istoty
po kilku wczeniejszych nomina- tego wiata. Jestem przekonany,
cjach, Nagrodê Nike w 2005 r. ¿e w³anie prowincja jest prawza ksi¹¿kê Jad¹c do Babadag.
dziw¹ twarz¹ tej czêci Europy
Ksi¹¿ki Stasiuka to literatura i tak samo prawdziw¹ twarz¹
pe³na smaków i zapachów, ale nie Polski.
tylko tych przyjemnych. Ich tre(jr)

Rajd rozpocz¹³ siê 30 kwietnia
na stacji kolejowej Skierniewice Rawka. Oko³o 60 harcerzy sz³o
przez Bolimów, Kompinê,
£owicz - gdzie wziêli udzia³ w uroczystociach 3-majowych, do
Jamna, nocuj¹c w szko³ach.
a trasie rajdu wiele by³o zadañ i pytañ dotycz¹cych cichociemnych. Trasê wêdrownicz¹
rajdu wygra³a 85 £DH Carpe
Diem z £owicza, trasê harcersk¹
99 £DH Iskry z Bednar.
(wcz)

N

i¿ dzieci przyjmowane bêd¹ raz
w miesi¹cu, po 10 osób w danym
dniu, czyli ¿e bolimowskie dzieci bêd¹
mia³y ma³e szanse na dostanie siê.
W ostatnim czasie gmina otrzyma³a
informacjê, i¿ lekarz dy¿urowa³ bêdzie 2 razy w miesi¹cu, w soboty w najbli¿szym czasie 12 i 26 maja,
przez 5 godzin. W ci¹gu jednego dnia
bêdzie móg³ przyj¹æ ponad 15 osób.
Jedynym mankamentem jest to, ¿e
osoby chêtne musz¹ siê zapisywaæ
w skierniewickiej poradni, zg³aszaj¹c
siê osobicie.
Uchwa³ê w tej sprawie przyjêto
9 g³osami za przy 6 wstrzymuj¹cych siê. Pieni¹dze przekazane zosta³y starostwu w postaci dotacji
celowej.
(wcz)

ystawa Dziecko w rysunku Piotra Szadujkisa od
12 maja do 24 czerwca udostêpniona bêdzie w ³owickim muzeum. Piotr Szadujkis urodzi³ siê
w 1938 roku, zmar³ w 1977. Studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie. Jego ulubionym tematem by³a natura, ale malowa³ tak¿e
dzieci. Siêga³em po niewielkie p³ócienka, aby notowaæ prociutkie,
bezpretensjonalne wzruszenia, jakich dostarcza nam urokliwy wiat
dziecka - mówi³ kiedy. Jaki by³
efekt tych wzruszeñ - najlepiej przekonaæ siê osobicie, przychodz¹c Wystawa prezentowaæ bêdzie
obejrzeæ wystawê. Otwarcie prace malowane gwaszem
o godz. 15.
(mwk) i pastelami.
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OSP Kalenice

Sztandar i wóz bojowy na 80-lecie
Powiêcenie
sztandaru
oraz samochodu
Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej
w Kalenicach by³o
g³ównym punktem
obchodów 80-lecia
tej jednostki.

Bez podania przyczyny od- potrzeby marketu, a GS konkurenta
wo³ano przetarg na sprzeda¿ nie chcia³ na swój teren wpuszczaæ.
baru Bielawianka wraz
Nie wiadomo, czy GS postanowi
z dzia³k¹ w Bielawach.
ponownie wystawiæ Bielawiankê
na sprzeda¿. Na razie bar dzier¿aia³ siê on odbyæ 24 kwiet- wiony jest od 2 lat przez Barbarê
nia. - Takie prawo sobie za- Kubiñsk¹. Poprzednio bar by³ przez
strzeglimy. Nic wiêcej nie pewien czas zamkniêty, a od kilkupowiem - lakonicznie wyjania pre- dziesiêciu lat wstecz prowadzi³a go
zes GS Samopomoc Ch³opska spó³dzielnia. Historia jego powstaw Bielawach Halina Woniak. Cena nia siêga lat 60. i 70. GS okres rozwywo³awcza wyznaczona zosta³a kwitu ju¿ prze¿y³, obecnie prowana 150.000 z³. Z innych róde³ do- dzi 8 sklepów detalicznych. Wójt
wiedzielimy siê, ¿e w terminie do gminy Sylwester Kubiñski na sesji
20 kwietnia z³o¿one zosta³y 3 ofer- Rady Gminy 27 kwietnia wyzna³,
ty, w tym jedna od dotychczasowe- ¿e liczy, i¿ czêæ pieniêdzy pozygo dzier¿awcy. Nieoficjalnie mówi skanych ze sprzeda¿y baru pos³usiê o tym, ¿e najkorzystniejsza z nich ¿y sp³acie zaleg³oci podatkowych
mia³a rzekomo dotyczyæ wykorzy- GS wobec gminy w kwocie powy(eb)
stania budynku Bielawianki pod ¿ej 80 tys. z³.

M

M

szê w. z okazji jubileuszu
odprawi³ ks. Stanis³aw Pawlina ze Stachlewa, kapelan stra¿aków
w diecezji ³owickiej. Uroczystoæ
odby³a siê 3 maja.
Stra¿ w Kalenicach zrzesza obecnie oko³o 60 osób, w jej sk³ad wchodzi te¿ ¯eñska Dru¿yna Po¿arnicza
i M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza (ch³opiêca). Na czele zarz¹du
jednostki stoi prezes Zbigniew Sukiennik.
80-lecie to okazja do wspomnieñ.
Jednostka OSP w Kalenicach by³a
drug¹ jednostk¹ na terenie gminy po
£yszkowicach, gdzie stra¿ powsta³a prawie 20 lat wczeniej. Zamys³
powo³ania stra¿y w Kalenicach mia³
swój pocz¹tek w 1924 roku, g³ównym inicjatorem dzia³añ by³ Wojciech Kruk. Oficjalna rejestracja stra¿y i przyjêcie statutu datuje siê na
rok 1927. Pierwsza powa¿na akcja
stra¿aków z Kalenic odby³a siê
w 1930 roku, gdy we wsi wybuch³
po¿ar, który poch³on¹³ kilkanacie gospodarstw. Stra¿acy nie zawiedli wtedy oczekiwañ, a dziêki ich powiêceniu przynale¿noæ do stra¿y sta³a siê
wyró¿nieniem i zaszczytem.
Pod koniec lat 30. powsta³a pierwsza drewniana remiza, budowa murowanego Orodka Kulturalno-

Gmina Kocierzew

Nadwy¿ka zamiast deficytu

J

edna z jego mieszkanek, Wanda
Marciniak, zaczê³a siê skar¿yæ
na niedoinformowanie mieszkañców
przez spó³dzielniê. - Ja po prostu
chcia³abym wiêcej wiedzieæ o budowanym parkingu - mówi³a. - A nie,
¿e dowiadujê siê wszystkiego z prasy. Poza tym nie wiem po co ten parking. Ju¿ wystarczaj¹co du¿o ludzi

Owiatowego mia³a miejsce w latach
50. Na orodek sk³ada³a siê Szko³a
Podstawowa, dom kultury i remiza.
Po dobrych dla stra¿y latach nast¹pi³y lata ma³ej aktywnoci, która
trwa³a od lat 80. do 1999 roku. Prze³om w roku 1999 rozpocz¹³ siê spotkaniem dwóch pokoleñ stra¿aków,
na którym postawiono sobie ambitne cele. Dzi stra¿acy z Kalenic
z dum¹ podkrelaj¹, ¿e zamierzenia
uda³o siê im zrealizowaæ. Powsta³a
ch³opiêca dru¿yna m³odzie¿owa
i ¿eñska, zrzeszaj¹ca doros³e panie.
Uzupe³niono potrzebny sprzêt,
przeprowadzono remont stra¿nicy.
Jednostka dochowa³a siê swojej reprezentacji na zawodach stra¿ackich.

W

2005 roku zakupiono od
wojska Stara 244, w ubieg³ym roku wykonano jego karosa¿.
Samochód posiada zbiornik wodny objêtoci 2.300 litrów, zraszacze do gaszenia ciernisk i traw,
jest przystosowany do gaszenia
pian¹. 3 padziernika stra¿acy
przyprowadzili go do Kalenic. Od
tego czasu samochód 3-krotnie bra³
udzia³ w akcjach ratowniczo-ganiczych.
- Mamy wiele innych planów, nadal chcemy dzia³aæ, wyposa¿aæ jednostkê - mówi prezes Sukiennik.
Podczas obchodów 80-lecia wrêczono medale i odznaczenia stra¿ackie. Srebrny medal za zas³ugi dla

z targowicy parkuje nam przed blokami, to ma byæ ich jeszcze wiêcej?!
I tak dla mieszkañców osiedla nie
bêdzie wiêcej miejsca, bo z targowicy nam je zajm¹, wiêc po co parking?A dzieci?Dopiero siê kto zainteresuje, jak bêdzie jakie nieszczêcie!
- Pani mówi, ¿e powstanie parkingu przy Starzyñskiego jest z³e, ale
wiêkszoæ mieszkañców jest za tym,
wiêc naprawdê nie widzê problemu
- odpowiada³ prezes £SM Armand
Ruta. - Mylelimy o referendum, ale
zrezygnowalimy, bo stwierdzilimy,
¿e nie ma jednak takiej potrzeby, ¿e
parking jest potrzebny.

Dodatkowe parkingi w £owiczu
s¹ potrzebne, co widaæ go³ym okiem
szczególnie w dni targowe. Mówi³
o tym burmistrz Krzysztof Kaliñski na wszystkich ostatnich spotkaniach z mieszkañcami. Uwa¿aj¹ oni,
¿e budowa nowego parkingu, szczególnie w okolicach targowiska jest
jak najbardziej potrzebna.
W tym roku planowane jest zrobienie dodatkowo dwóch miejsc parkingowych na osiedlu Starzyñskiego. Jedno przy blokach numer 8 i 9
na ok. 30-40 samochodów, drugie
w wyniku poszerzenia obecnego
parkingu przy blokach numer 3 i 4 na ok. 20 aut.
(jr)

Drogie sprz¹tanie cudzych mieci
Dwa tygodnie temu pisalimy w N£ o nielegalnym
sk³adowisku mieci, jakie
powsta³o przy ul. Strzeleckiej w £owiczu.

B

urmistrz Krzysztof Kaliñski
poinformowa³ nas, ¿e ratusz
wybra³ ju¿ jedn¹ ofertê na usuniêcie tych mieci, sporód dwóch
jakie wp³ynê³y po zapytaniu
o cenê. Sprz¹tniêcie mieci (ponad 50 wywrotek) bêdzie kosztowaæ 18 tys. z³!

Wójt gminy Kocierzew Po³udniowy na sesji 26 kwietnia
jednog³onie otrzyma³ absolupo¿arnictwa otrzymali: Zdzis³aw torium za wykonanie bud¿etu
Kunecki, Jaros³aw Komorowski, w 2006 roku.
Rados³aw Majcher. Medal br¹zowy:
omimo planowanego deficytu
Jacek Kroc, Mariusz Placek, Zbiw wysokoci 543 tys. z³ rok
gniew Gêdek, Rados³aw Wielec
skoñczy³ siê nadwy¿k¹ 57 tys.
i Grzegorz Michalski. Odznakê
Stra¿ak wzorowy otrzymali z³, sp³acilimy te¿ 90 tys. z³ kredytu
Monika Bednarek, Katarzyna zaci¹gniêtego na budowê sali gimPolit, El¿bieta Barañczyk, nastycznej w £aguszewie - mówi³
Agnieszka Barañczyk, Piotr Ka- wójt Grzegorz Stefañski.
ralus, Przemys³aw Majcher, ToPo wszystkich zmianach dochomasz Graszka, Wojciech Wojdak, dy gminy planowane by³y w wysoMarcin Szkup, Szymon Pryk, Ro- koci 8.066 tys. z³ i zrealizowano je
bert Grabowicz i Pawe³ Tomanik. w 96,6%. Wydatki planowane by³y
Z³ot¹ odznak¹ MDP uhonorowa- na 7.976 tys. z³, a ich realizacja wyno Anetê Polit, Justynê Sukiennik i nios³a 96,1%.
Na inwestycje przeznaczono poMonikê Skalsk¹.
(mwk) nad 697 tys. z³. Wykonano chodnik

Uroczystoci jubileuszowe w Kalenicach uwietni³a dêta orkiestra stra¿acka z £yszkowic.

Parking na Starzyñskiego
- niektórzy s¹ przeciw
Na spotkaniu mieszkañców
osiedli Konopnickiej, Starzyñskiego i Tkaczew z w³adzami
£SM w po³owie kwietnia, zosta³ poruszony m.in. problem
powstania parkingu na osiedlu
Starzyñskiego.

Bielawianka
na razie nie sprzedana

- Jestem wstrz¹niêty tym co siê
tam dzieje, a najbardziej denerwuje
mnie bezsilnoæ wobec tych dzia³añ powiedzia³ nam burmistrz, który
kilkakrotnie by³ na Strzeleckiej
w ostatnim czasie. Najbardziej poruszy³o go to, ¿e bêd¹c tam w ubieg³ym tygodniu zobaczy³, ¿e mieci
przybywa: kto wysypa³ now¹
wywrotkê.
Firma, któr¹ wynajmie miasto,
wywiezie zza kocio³a wszystkie
mieci na miejskie sk³adowisko odpadów, natomiast piach i drobniej-

szy gruz porozbiórkowy rozplantuje w pasie drogowym wytyczonej tam ul. Matejki, maj¹cej ³¹czyæ
ul. Strzeleck¹ z ul. Armii Krajowej.
Prace maj¹ zostaæ zakoñczone przed
30 czerwca, czyli przed uroczystoci¹ konsekracji kocio³a na Korabce. - Mam nadziejê, ¿e teren ten uda
nam siê jak najszybciej przeznaczyæ
do sprzeda¿y, nowi w³aciciele go
zagospodaruj¹ i zniknie problem
nielegalnego mietniska - dodaje
burmistrz.
(tb)

P

przy drodze powiatowej w Boczkach - 28 tys. z³, za 144 tys. z³ wykonano modernizacjê dróg Ró¿yce
Zastruga - Ró¿yce Stara Wie oraz
Ostrowiec - Boczki, kosztem
415 tys. z³ po³o¿ono now¹ nawierzchniê na drodze w Osieku III
i na drodze dojazdowej do Osieka,
w G¹golinie Po³udniowym i Kocierzewie Pó³nocnym.
Dla Urzêdu gminy zakupiono
3 zestawy komputerowe za 9 tys.
z³ oraz cyfrow¹ kopiarkê z 7,8 tys.
z³. Zakupiono wyposa¿enie do sali
gimnastycznej w szkole £aguszewie
- 29 tys. z³, kontynuowano budowê
boisk przy Zespole Szkó³ Publicznych w Kocierzewie kosztem
61 tys. z³. Zakoñczenie tych prac
planowane jest w 2008 roku.
(mwk)
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Bernardynka - ma oko³o roku, przebywa w schronisku nieca³y rok. Lubi
dzieci, jest ³agodna. Suka.

Owczarek niemiecki. Ma oko³o 3 lat.
Jest przyjazny, lubi dzieci. W schronisku przebywa od 2 miesiêcy.

Przyszli ze swoimi
czworonogami

Trzy psy i jeden kot
z miejskiego schroniska
znalaz³y nowych
w³acicieli podczas
licytacji zorganizowanej
w Dniu czworonoga na
³owickiej muszli w sobotê
5 maja. Inne czworonogi,
które przysz³y ze swoimi
Ma oko³o 2 lat. Mieszanka doga Suka Saba. Ma oko³o 3 lat. Wyste- w³acicielami opuci³y
argentyñskiego. £agodny. W schro- rylizowana. Mieszaniec. W schro- imprezê w koronach miss
nisku przebywa oko³o pó³ roku.
nisku przebywa od 3 lat.
i mistera, a tak¿e
z ró¿nymi tytu³ami
i nagrodami.

Do serca przytul psa
Od dzi, w kilku kolejnych
numerach N£, bêdziemy publikowaæ fotografie kilku
psów, które w ka¿dej chwili
ludzie o dobrym sercu mog¹
zabraæ z miejskiego schroniska dla zwierz¹t w £owiczu
na sta³e do swoich domów.

C

zekaj¹ one na swoich nowych
w³acicieli w schronisku
w Lasku Miejskim przy ulicy
Katarzynów. Psa ze schroniska
mo¿na zabraæ po dostarczeniu karmy o wartoci co najmniej 20 z³otych.
Ka¿de ze zwierz¹t jest przebadane przez lekarza weterynarii, zaszczepione i zdrowe. Niektóre suki

mog¹ byæ wysterylizowane, co ka¿dorazowo zaznaczamy w podpisach pod zdjêciami. Psy, które widzimy na zdjêciach bra³y równie¿
udzia³ w pokazie podczas ostatniego Dnia czworonoga, 5 maja na
B³oniach. Nie mia³y jednak tyle
szczêcia, ¿eby trafiæ do nowych
w³acicieli.
O szczegó³y zwi¹zane z przyjêciem psa mo¿na pytaæ miêdzy innymi Micha³a Zalewskiego z Wydzia³u Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzêdu Miejskiego
w £owiczu pod tel. (0-46) 830-9118 lub bezporednio w schronisku
dla zwierz¹t w Lasku Miejskim
w £owiczu od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 11.00 do 15.00. (mak)

P

ogoda i publicznoæ dopisa³y,
a organizatorów szczególnie
cieszy³a du¿a frekwencja osób, które przesz³y ze swoimi zwierzakami
- g³ównie psami, choæ by³ te¿ jeden
kot.
Licytacja by³a tylko jednym z elementów spotkania. Na scenie zapiewa³a m.in. Karina Sêdkowska, mo¿na by³o uzyskaæ poradê weterynaryjn¹, zapoznaæ siê z ogólnopolskim
pismem o wdziêcznym tytule Kocie sprawy. Rozegrano te¿ szereg
konkursów - na przyk³ad na najmniejszego i najwiêkszego psa imprezy, na najd³u¿szego jamnika i na
miss i mistera dnia.
Dziewiêciomiesiêczny jamnik
o imieniu Champion poznaje otoczenie g³ównie za pomoc¹ nosa. -

Najmniejszym psem imprezy wybrany zosta³ ratlerek Hektor nale¿¹cy do Anny Wiercioch.
Nabawi³ siê otarcia i trochê siê tym
martwimy - powiedzieli nam podczas imprezy Jan i Adam Da³kowie,
którzy wraz z mam¹ Ma³gorzat¹
zasiêgali w tej sprawie porady weterynaryjnej. Ich mam uwa¿a, ¿e
dzieci powinny mieæ jakie zwierz¹tko. Wczeniej ch³opcy opiekowali
siê wink¹ morsk¹, mieli te¿ rybki. Pies jest jednak najfajniejszy. Mo¿na

siê z nim bawiæ, wyjæ na spacer,
wytresowaæ. Champion jest naszym
najlepszym przyjacielem - mówi¹
ch³opcy.
Wielbicielem czworonogów jest
tak¿e inny ³owiczanin Damian Warowicki. Dwuletni Zak jest z ch³opcem bardzo zwi¹zany i zdarzy³o siê
nawet, ¿e pies obroni³ go w trudnej
sytuacji.

Du¿¹ szansê na zwyciêstwo
w konkursie na najwiêkszego psa
mia³ 1,5-roczny mastiff angielski,
którego w³acicielem jest Cezary Ko³aczyñski. 70-kilogramowy szczeniak, wzbudzaj¹cy sensacjê wród
publicznoci, ale zerwa³ skórzan¹
smycz i musia³ zostaæ zamkniêty
w busie. - To bardzo stara rasa mówi w³aciciel.
dok. na str. 12
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Chamek w samochodzie
równy wojewodzie

Z

motoryzowalimy siê w ostatnich latach nad wyraz. W ka¿dej zagrodzie, w której kiedy,
za siermiê¿nej komuny, sta³a jedna chuda szkapa i wóz na ¿elaznych ko³ach
(takie z gumowymi oponami oznacza³y ju¿ istotny postêp), teraz parkuj¹ po
dwa, trzy samochody. Wiêkszoæ tych
wehiku³ów codziennie przemieszcza
siê w ró¿nych sprawach, co na drogach i ulicach widaæ a¿ nadto. Jeszcze parê lat temu samochodowe korki
w miastach powiatowych znane by³y
tylko z opowieci. Dzi sta³y siê codziennoci¹. Zach³ysnêlimy siê motoryzacj¹, co jest charakterystyczne
nie tylko dla nas, ale dla wszystkich
spo³eczeñstw postkomunistycznych,
gdzie w czasach realnego socjalizmu
królowa³a zwyk³a bieda, a samochód
by³ dobrem cenionym czasem wy¿ej
ni¿ niejeden cz³onek najbli¿szej rodziny. Zawsze bêdê pamiêta³, jak mój
.p. Ojciec oburza³ siê na jednego
z mieszkañców s¹siedniej wsi, którego ziêæ zgin¹³ w wypadku wpadaj¹c
swoj¹ now¹ skod¹ pod poci¹g na niestrze¿onym przejedzie kolejowym.
Ów, po¿al siê Bo¿e teæ, w rozmowie
z moim tat¹ ubolewa³ bowiem bardziej
nad materialnymi skutkami wypadku
i ca³kowitym zniszczeniem nie ubezpieczonego pojazdu, ni¿ nad zmar³ym.
Rzecz dzia³a siê wprawdzie jakie
czterdzieci lat temu, ale w niektórych
umys³ach niewiele siê w tej kwestii od
tamtej pory zmieni³o.

T

ak siê bowiem jako sk³ada, ¿e
wiele osób ma do samochodu
stosunek szczególnie nabo¿ny.
Samochód nobilituje, samochód sprawia, ¿e niektórzy ludzie staj¹ siê znacznie wa¿niejsi ni¿ s¹ w rzeczywistoci, co te¿ widaæ, niestety, na ka¿dym
niemal kroku. Sprowadzane setkami tysiêcy do Polski, na ogó³ mocno u¿ywane, auta z Zachodu sprawi³y, ¿e
tylu¿ Polaków nagle wsiad³o do volkswagenów, fordów, mercedesów czy
bmw. To nic, ¿e dodzieraj¹ tapicerkê

po Niemcach czy Holendrach. Usadowili siê wygodnie za kierownicami swoich wymarzonych limuzyn i... z³apali
wiatr w ¿agle. Widaæ to go³ym okiem
w Warszawie, widaæ w £owiczu, widaæ na biednej podobno mazurskiej wsi.
Niestety za tym wszystkim nie nad¹¿a
kultura jazdy, która jest przecie¿ pochodn¹ zwyk³ej, codziennej kultury, nie
wspominaj¹c o szacunku dla innych kierowców, a nawet przepisów. Kodeks
drogowy ich nie obowi¹zuje albo go po
prostu nie znaj¹. Odnoszê wra¿enie, ¿e
czym taki kierowca mniej jako cz³owiek
sob¹ reprezentuje, tym bardziej musi zaimponowaæ otoczeniu w³anie na drodze. Bo poza ni¹ nie ma siê zanadto
czym pochwaliæ. A gdy na tej¿e drodze
dojdzie do sytuacji konfliktowej, to osiemnastolatek z mlekiem pod nosem wali na
ty facetowi, który spokojnie móg³by byæ
jego dziadkiem. Mówi¹c inaczej: chamek
w samochodzie równy wojewodzie.

M

ia³em sam niedawno tak¹ sytuacjê na ³owickim Starym
Rynku. Omieli³em siê zwróciæ uwagê jakiemu blokuj¹cemu wjazd
na parking m³okosowi, który nadjecha³
do miasta od strony Mostówki ciemnozielonym fordem mondeo, niewiele chyba m³odszym od niego samego (numery
rejestracyjne zachowujê dla siebie)
i... wtedy siê zaczê³o. Niewiele brakowa³o, a musia³bym wzywaæ policjê.
Swoj¹ drog¹ trochê ¿a³ujê, ¿e tego nie
zrobi³em. Przyznam te¿, ¿e przez kilkadziesi¹t nastêpnych minut nie by³em pewien, w jakim stanie zastanê samochód
po powrocie na parking. Za taka niepewnoæ i zwi¹zany z ni¹ stres powoduj¹, ¿e wiele osób po prostu macha
rêk¹. Mama zawsze mnie uczy³a, ¿e
chamom i g³upcom lepiej zejæ z drogi
(lepiej z m¹drym piechot¹ ni¿ z g³upim
toyot¹). I zapewne mia³a trochê racji.
Ale tylko trochê. Bo chamstwu - jak mawia³ Jan Kobuszewski - nale¿y siê przeciwstawiaæ si³om i godnociom osobistom. Dlatego skreli³em parê powy¿szych s³ów.

Przyszli ze swoimi
czworonogami
Z

a czasów rzymskich wykorzystywano
je do walki z lwami, wilkami i niedwiedziami. Jak pan widzi, te psy s¹ bardzo silne,
jednak zupe³nie nieagresywne. On nigdy nie
zaatakuje innego psa, chyba ¿e ten ugryz³by
go pierwszy.
Mê¿czyzna ma w domu drugiego doros³ego Mastiffa o wadze 110 kilo. - Hodujê
drób i chcia³em mieæ do pilnowania terenu
takie psy, które nie pogryz¹, a samym swoim
widokiem odstrasz¹ z³odzieja - mówi.
Zupe³nie inn¹ rolê spe³nia natomiast nale¿¹cy do Malwinki ¯uchniewicz niewielki
Pekiñczyk o wdziêcznej nazwie Leidi.
Dziewczynka kocha swojego pupila, nie za
jego posturê czy si³ê, ale dlatego, ¿e jest milusi, towarzyski i bardzo sympatyczny.
W aukcji wziê³o udzia³ siedem psów
i jeden kot z ³owickiego schroniska. Zwierzêta by³y odkarmione, zadbane, po badaniach weterynaryjnych, samiczki przesz³y
sterylizacjê. Aukcja w rzeczywistoci nie
wi¹za³a siê z op³at¹, po prostu chodzi³o o to,
aby kto wzi¹³ zwierzaki z przepe³nionego
schroniska. Licytacjê poprowadzi³ burmistrz
Bogus³aw Boñczak, sam tak¿e posiadacz
psa. - Nie chodzi nam nawet o to, aby rozdaæ
dzi wszystkie zwierzaki - powiedzia³ reporterowi Nowego £owiczanina. - Chcemy te¿
poprzez aukcjê uczuliæ na problem bezpañskich psów. Pokazaæ, ¿e zwierzê to nie rzecz,
zabawka, której mo¿na siê pozbyæ.
W³anie dlatego podczas aukcji dowiedzieæ siê moglimy, ¿e kotka znaleziona zosta³a na klatce schodowej na Osiedlu Konopnickiej, reszta psów na ró¿nych innych
osiedlach, a jeden przywi¹zany do drzewa
w lasku miejskim.
Motywacje osób, które zdecydowa³y siê
na wziêcie czworonogów by³y ró¿ne.
Zreszt¹ zdarzy³o siê, ¿e kto w ostatniej
chwili - po konsultacji z ¿on¹ - wycofywa³
siê z pomys³u. Pan Stanis³aw z £owicza,
który jako pierwszy zdecydowa³ siê wzi¹æ
zwierzaka, powiedzia³ nam, ¿e nie ma psa,
a od dawna chce go mieæ. Lubi psy i najchêt-

niej przygarn¹³by wszystkie. Musia³ wybraæ jednego i Kud³aty najbardziej przypad³
mu do serca. - Jest ma³y, sympatyczny
i - niech pan na niego popatrzy - on ma co
w sobie. Ten du¿y te¿ jest mi³y, ale mam wnuczkê, wiêc do zabawy z ni¹ lepszy bêdzie pies
mniejszy - mówi. - Z opowiadañ wiem, ¿e te
skrzywdzone przez los psy s¹ potem najwierniejsze i potrafi¹ siê odwdziêczyæ za okazane dobro - dodaje z przekonaniem. Mê¿czyzna zapewnia, ¿e pies bêdzie mia³ u niego dobre warunki. Nadal bêdzie mia³ na imiê
Kud³aty, mo¿e Kud³acz.
Krzysztof Wysocki i Aleksandra Wysocka, którzy zdecydowali siê wzi¹æ kotkê,
mówi¹, ¿e uczynili to na probê swojego
wujka. - Bêdzie s³u¿yæ jako urz¹dzenie do
³apania myszy - mówi mê¿czyzna. W nagrodê za ten gest ogólnopolski miesiêcznik
Kocie sprawy ufundowa³ dla nich roczn¹
prenumeratê pisma. Gazeta, która zgodnie
z tytu³em zajmuje siê sprawami kotów, objê³a patronatem medialnym ca³e wydarzenie, mia³a podczas imprezy swoje stoisko
i przekaza³a te¿ dla ³owickiego schroniska
pud³o karmy dla zwierz¹t.

Szczególnie du¿o emocji wywo³a³y rozegrane na g³ównej scenie konkursy. Najwiêkszym psem imprezy zosta³ zas³u¿enie czteroletni nowofunland Neron, który us³a³ scenê litrami ciekn¹cej mu z pyska liny. W³acicielem psa jest ³owiczanin Dominik Mizio³ek. Pierwsze miejsce w konkursie na najmniejszego psa zaj¹³ ratlerek Hektor - w³acicielka Anna Wiercioch.
Najd³u¿szy sporód jamników - 96 cm,
nale¿a³ od Anny Kosiñskiej. Królem i królow¹ imprezy wybrano natomiast psa Tigera, nale¿¹cego do Mateusza Pe³ki oraz suczkê Negrê - w³acicielka Ma³gorzata Gawêcka.
- W mojej ocenie impreza siê uda³a. By³o
to przede wszystkim co innego ni¿ zwyczajny koncert. Ludzie byli we wszystko zaanga¿owani, brali udzia³ - mówi Gra¿yna Wo³ynik, prezes £owickiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Zwierz¹t. - Mo¿e by³y jakie organizacyjne niedoci¹gniêcia, jednak nie jestemy przecie¿ profesjonalistami. Bardzo
siê staralimy, aby wszystko wypad³o dobrze
i chyba siê uda³o.
(wcz)

Z³ote monety do koñca maja
Jeszcze przez miesi¹c mo¿na
zbieraæ z³ote monety o nominale 1, 2 i 5 groszy w ramach pi¹tej
edycji akcji Gor¹czka z³ota organizowanej przez ³owicki oddzia³
Polskiego Czerwonego Krzy¿a.

W

tym roku nie obowi¹zuj¹ wczeniejsze zapisy do uczestnictwa - mo¿na zacz¹æ zbieraæ monety w ka¿dym momencie, wa¿ne jest by dostarczyæ
je do biura PCK do koñca maja.
Nie ma w tym roku ograniczeñ mówi¹cych, ¿e jej uczestnikami mog¹ byæ wy³¹cznie placówki owiatowe. W tym roku z³ote

monety mog¹ zbieraæ urzêdy, firmy, organizacje spo³eczne. Ciekawostk¹ jest to, ¿e w³¹czyli siê do niej ³owiccy policjanci.
Cel akcji jest bardzo szlachetny, zebrane
w ramach niej monety zostan¹ wykorzystane na dofinansowanie pobytu na obozie
organizowanym przez PCK, m³odzie¿y
z rodzin maj¹cych trudn¹ sytuacjê finansow¹.
W ubieg³ym roku z pomocy tej skorzysta³o
12 osób. W tym roku obóz PCK odbêdzie
siê w dniach 23 lipca - 6 sierpnia w Mielnie.
PCK zdoby³ ju¿ rodki na nagrody dla
szkó³, których sponsorami s¹: SIB £owicz,
Bank Spó³dzielczy ze Skierniewic oraz radny Jacek Haczykowski.
(tb)
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£odzianie i warszawiacy
zapraszani do £owicza
W

Ratusz rozpocz¹³ reklamê £owicza,
chce przyci¹gn¹æ turystów na Bo¿e Cia³o.

ubieg³¹ niedzielê 6 maja dwie
pary ³owickie sk³adaj¹ce siê
z m³odzie¿y z Zespo³u
Folklorystycznego Blichowiacy
dzia³aj¹cego przy szkole blichowskiej odwiedzi³y centa handlowe:
Galeriê £ódzk¹ i Manufakturê
w £odzi. Jak powiedzia³ nam Micha³ Zalewski z Wydzia³u Promocji, Kultury i Turystyki w ratuszu, mimo usilnych starañ nie uda³o siê uzyskaæ zgody na prowadzenie promocji wewn¹trz tych
obiektów, gdzie jest najwiêcej
Joanna Papiernik, szefowa KGW w Bednarach podczas wrêczania g³ównych nagród loterii fanto- osób. - Musielimy ograniczyæ siê
wej. Jak widaæ torby ze s³odyczami ciê¿ko by³o poradziæ.
do promocji przed budynkami powiedzia³. Mimo to dwie pary
rozda³y kilkaset ulotek promuj¹cych £owicz, ze szczególnym nastawieniem na uroczystoæ Bo¿ego Cia³a, przypadaj¹c¹ 7 czerwca
i zwi¹zan¹ z nim procesjê. W ulotkach znalaz³a siê tak¿e informacja

Majówka z fantami
w Bednarach
Konkurs plastyczny
na temat wakacji,
estradowe wystêpy
dla starszych
i m³odszych, loteria
fantowa z atrakcyjnymi
nagrodami, a na
zakoñczenie zabawa
do pónej nocy - tak
wygl¹da³a majówka,
któr¹ 3 maja
w Bednarach Kolonii
zorganizowa³o
tamtejsze Ko³o
Gospodyñ Wiejskich.

I

mprezê tego typu gospodynie
organizowa³y drugi raz, choæ
w ramach dzia³alnoci ko³a organizuj¹ tak¿e Walentynki, Dzieñ
Dziecka czy zabawê choinkow¹
dla dzieci. Majówka cieszy³a siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem.
Dopiero przy losowaniu nagród
g³ównych w loterii fantowej oka-

za³o siê, ¿e jej uczestnicy s¹ nie
tylko z Bednar, ale te¿ z Mys³akowa, Sierzchowa, Sypnia, Woli
Szyd³owieckiej, Rybna, a nawet
Sochaczewa.
Najm³odszych uczestników festynu zaproszono do konkursu
rysunkowego Moje wakacje
z przyjacielem. Prace przedstawiaj¹ce wakacje nad wod¹, ale te¿
w gospodarstwie rolniczym, narysowa³o 25 uczestników konkursu. Wszystkich nagrodzono sokami i jogurtami.
Nie wy³oniono zwyciêzców
w konkursie wzorowanym na teleturnieju 1 z 10, który przeprowadzono w 3 kategoriach wiekowych. Ka¿demu dziecku zadano 3 pytania i wiêkszoæ
odpowiedzia³a na wszystkie, wiêc
nagrodzono udzia³ w konkursie.
Doroli wyst¹pili w konkursie
karaoke, w którym za wykonanie
tak znanych piosenek jak Soko³y czy Kuku³eczka mo¿na by³o
wygraæ markowy sweter lub odtwarzacz mp3.

Na atrakcyjne nagrody liczyli
te¿ uczestnicy loterii fantowej, na
któr¹ przygotowano 500 szczêliwych losów. Oprócz nagród takich jak soki, jogurty, opaski do
w³osów, losy bra³y udzia³ w losowaniu nagród g³ównych. Kosze ze
s³odyczami wygrali Wiktor Papiernik, Milena Zabost, Jan mia³ek, odtwarzacz DVD - Tadeusz
Seku³a, wie¿ê - Aleksandra Papiernik, kuchenkê mikrofalow¹ - El¿bieta Seku³a, bukiet nieborowskich
kwiatów bibu³owych - Aneta Bartoszewska, rower górski - Ma³gorzata Strojek, która wygra³a równie¿ talon wartoci 50 z³ na paliwo.
a estradzie majówki w Bednarach goci³a równie¿ orkiestra stra¿acka i czirliderki z Ba³chowa, a tak¿e Karina Sêdkowska
i jej uczniowie z £owicza. Ostatni¹ atrakcj¹ imprezy by³a zabawa
taneczna, która zakoñczy³a siê po
pó³nocy.
(mwk)

N

o wystêpach folklorystycznych
jakie odbêd¹ siê po zakoñczeniu
procesji oraz terminy wszystkich
kolejnych imprez przypadaj¹cych na okres letni w £owiczu.
Zalewski powiedzia³ nam, ¿e
wyjazdy takie bêd¹ odbywaæ siê
obecnie w ka¿dy weekend. Rozdaj¹ce ulotki pary ³owickie pojawi¹ siê tak¿e w Warszawie,
a wkrótce równie¿ przed pa³acem
w Nieborowie i parkiem w Arkadii.
Bêdzie mo¿na od nich otrzymaæ informacjê o £owiczu, imprezach w miecie, zainteresowani
bêd¹ mogli nabyæ najnowsz¹ mapê
£owicza i powiatu, z opisem zabytków, ich rozmieszczeniem
i trasami zwiedzania.
O £owiczu, jego zabytkach, historii, a tak¿e Bo¿ym Ciele, mogli
w ostatnich dniach kwietnia prze-

czytaæ czytelnicy Gazety Wyborczej i Faktu. Wydzia³ wykupi³
w nich ca³ostronicowe og³oszenia.
Zalewski powiedzia³ nam, ¿e
w tej chwili trwaj¹ dzia³ania, by
og³oszenie lub tekst o £owiczu
ukaza³ siê w weekendowym dodatku turystycznym Super
Expressu.
Podjêto tak¿e starania, by
o Bo¿ym Ciele dowiedzieli siê internauci. W tej chwili s¹ prowadzone rozmowy, by baner z reklam¹ dotycz¹c¹ £owicza i Bo¿ego Cia³a zosta³ powieszony
na jednym z popularniejszych
portali informacyjnych. - Chcemy skorzystaæ z mo¿liwoci, by
baner z informacj¹ o £owiczu pojawi³ siê tam przez trzy dni przed
Bo¿ym Cia³em - powiedzia³ nam
Zalewski.
(tb)

Ratusz nie u³atwi wynajêcia mieszkania
Ma³ym, a w³aciwie ¿adnym
zainteresowaniem cieszy³a
siê inicjatywa
wiceburmistrza Bogus³awa
Boñczaka, by Wydzia³
Spraw Lokalowych
i Dzia³alnoci
Gospodarczych ratusza
prowadzi³ Bank Informacji
Mieszkaniowej, zbieraj¹cy
informacje o mo¿liwoci
wynajêcia mieszkañ
u prywatnych w³acicieli.

M

ia³a to byæ odpowied ratusza na rosn¹ce zapotrzebowanie na mieszkania.
Inicjatywa pojawi³a siê w lutym, od tego czasu jak przyzna³
Boñczak, otrzyma³ on tylko jedn¹
propozycjê od prywatnego w³aciciela posesji dotycz¹c¹ wynajêcia mieszkania osobie potrzebuj¹cej. Pod podany numer telefonu

skierowano jedn¹ rodzinê. O efektach rozmów obu stron wiceburmistrz nic jednak nie wie. Naczelnik wydzia³u Spraw Lokalowych
Alina Guszlewicz powiedzia³a
nam za to, ¿e przez kilka tygodni,
gdy na stronie internetowej miasta podawana by³a informacja
o istnieniu Banku Informacji
Mieszkaniowej z numerem telefonu wydzia³u i prob¹ o zg³aszanie lokali przeznaczonych do
wynajêcia, nie zadzwoni³ nikt.
By³y za to pytania o lokale.
Dlaczego? Wiceburmistrz zdaje sobie sprawê, ¿e czêæ w³acicieli budynków w centrum £owicza pozostawia pomieszczenia
mieszkalne nie wynajête, czerpi¹c
zyski wy³¹cznie z lokali u¿ytkowych wynajmowanych pod
dzia³alnoæ handlow¹ - i jest bardzo trudno ich przekonaæ do
zmiany zdania. Jeli za ju¿ w³aciciel zdecyduje siê na wynajem,

to sam znajduje zainteresowan¹
osobê.
Niechêæ do wynajmowania
mieszkañ wynika z problemów
jakie id¹ za lokatorami - koniecznoæ ci¹gania op³at, odprowadzania podatku, meldowania, zabezpieczania dostaw wody, odbioru nieczystoci.
Zysk z wynajmu nie pokrywa
poniesionych nak³adów, a dochodzi do niego brak pewnoci, czy
najemca bêdzie regulowa³ op³aty.
BIM siê nie uda³, ale jeli kto
ma mo¿liwoæ i chêæ wynajêcia
mieszkania, mo¿e nadal kontaktowaæ siê z Wydzia³em Spraw
Lokalowych i Dzia³alnoci Gospodarczej (tel. 0-46 830 91 21,
0-46 830 91 20, e-mail: guszlewicz@um.lowicz.pl ). T¹ drog¹
te¿ informacja mo¿e dotrzeæ do
ewentualnych najemców.
(tb)
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ZOSTAN¥ W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI¯SZYCH

JÓZEF ROGOWIECKI

Trudno siê pisze o osobach bliskich z rodziny w czasie przesz³ym.
Nie ³atwej jest ze znajomymi. Ale
mo¿e czasem warto spróbowaæ,
¿eby przywo³aæ ich pamiêæ.

J

ózef Rogowiecki zmar³ 2 lata temu, po
kilkumiesiêcznej ciê¿kiej chorobie. By³
dobrym znajomym mojego mê¿a. Czêsto
go wspominamy, bo osoby takiej jak on nie
chcemy zapomnieæ. By³ bardzo serdecznym,
pracowitym i pe³nym ¿ycia cz³owiekiem,
przyjanie nastawionym do ludzi, zw³aszcza do dzieci. Imiona dzieci ze swojej rodziny, dzieci s¹siadów i przyjació³ zawsze
mówi³ w formie zdrobnia³ej. O swojej rodzinie zawsze wypowiada³ siê dobrze. Wród
znajomych nie stwarza³ dystansu nawet
wobec osób o wiele lat od siebie m³odszych.
Pochodzi³ z wielodzietnej rolniczej rodziny. Ca³e ¿ycie mieszka³ w rodzinnym domu
we wsi Wygoda, obecnie jest to so³ectwo
Chrule w gminie Kiernozia. Józef nigdy jed-

nak nie mówi³, ¿e mieszka na Chrulach.
Gdy kto siê dziwi³, ¿e tej nazwy u¿ywa,
zwyk³ mówiæ: Na Wygodzie mieszka siê
wygodnie. Nigdy nie za³o¿y³ swojej rodziny, wiêc wiele lat mieszka³ samotnie.
Pamiêtam, jak wraz z mê¿em pierwszy
raz by³am u niego w domu. By³am zdziwiona, ¿e mieszkanie jest tak wysprz¹tane. Nie
mia³am o to pytaæ gospodarza, wiêc dyskretnie spyta³am mê¿a, kto tam sprz¹ta.
Bardzo siê zdziwi³am, ¿e samotny mê¿czyzna sam sobie z tym dobrze radzi.
W domu jednak nie³atwo by³o go zastaæ,
bo pasj¹ Józefa by³y targi i jarmarki rolnicze.
Zjedzi³ chyba wszystkie w promieniu przynajmniej kilkudziesiêciu kilometrów od domu.
Podziwia³ na nich byd³o i konie. Nieraz kupi³
jak¹ sztukê, jednak nie lubi³ przep³acaæ.
Potrafi³ siê targowaæ o dobr¹ cenê jak nikt na
wiecie. - Dobry kupiec daje po³owê, ja dajê
wiêcej ni¿ po³owê - tak zaczyna³ rozmowê
o cenie. Swoim znajomym opowiada³ potem anegdoty o scenach jarmarcznych.

(1946-2005)

ODESZLI OD NAS (30.04-7.05.2007 r.)
30 kwietnia: Tadeusz Kopania, l.76, Wola Zbro¿kowa; Irena Przybysz, l.79, Stryków; 2 maja: Mieczys³aw Majewski, l.78; 4 maja: Jan
Mrozowicz, l.74; 6 maja: Jan Kolos, l.84; Józef Ko³aczek, l.60; Halina Tosik,
l.76; Miros³awa Janiak, l.51, G³owno; 7 maja: Izabela Wasiak, l.82, Osiny.

Mo¿e je nieco ubarwia³, ale ka¿dy mu to
wybacza³, bo mo¿na by³o siê miaæ do
³ez.
Oprócz pracy w swoim gospodarstwie
Józef chêtnie pomaga³ swoim znajomym
w pracy na polu. By³ bardzo silny fizycznie
i pracowity. Dlaczego pomaga³? Na pewno
nie z chêci zysku. Chyba jak kogo lubi³, to
nie umia³ odmawiaæ.
Józef, jak ka¿dy z nas, mia³ te¿ s³aboci,
a na pewno jego s³aboci¹ by³o palenie papierosów. Na³óg ten by³ bezporedni¹ przyczyn¹ jego ciê¿kiej choroby i przedwczesnej mierci.
Józef zmar³ 1 lipca 2005 roku w swoim
domu, gdzie otoczony by³ opiek¹ swojej
rodziny, wspomaganej przez pielêgniarki
Caritasu z £owicza. Pochowany zosta³ ze
swoimi rodzicami i siostr¹ Mart¹.
Nie spe³ni³ swoich planów o przejciu na
rentê strukturaln¹ i spokojnym ¿yciu na staroæ. Bardzo go nam brak.
Mirka i Tadek

Nag³a mieræ Miros³awy Janiak

W niedzielê 6 maja oko³o godziny
12.30 zmar³a nagle we w³asnym
domu wieloletnia dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w G³ownie,
51-letnia Miros³awa Janiak.

G

³ownianka z urodzenia zawsze by³a
zwi¹zana z tym miastem. Pozostawi³a w ¿a³obie mê¿a Andrzeja oraz troje dzieci:
Izabellê, Mariusza i Ilonê. - By³ to dla mnie
i wielu znajomych szok. Nie chcielimy wierzyæ w tak smutn¹ wieæ - mówi dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 2 Ma³gorzata
Baraniak.
Miros³awa Janiak od 16 padziernika
1983 roku pracowa³a w Przedszkolu nr 3,
a od 1 marca 1991 roku by³a jego dyrektorem. Od wrzenia tego roku planowa³a
przejæ na wczeniejsz¹ emeryturê. - Obie
mia³ymy wykorzystaæ szansê pomostowej
emerytury. Mirusia bardzo kocha³a pracê
z dzieæmi i przejcie na emeryturê bardziej
jej podpowiada³ rozs¹dek, bo sercem z pewnoci¹ wola³aby zostaæ z dzieæmi - dodaje
Ma³gorzata Baraniak. Mimo planowanego
przejcia na emeryturê do koñca roku szkolnego mia³a jeszcze wiele planów - wymianê okien
w przedszkolu oraz urz¹dzenia ogródka.
Na pierwszy rzut oka mo¿na by³o zauwa¿yæ dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy dyrektorkami trzech g³owieñskich przedszkoli. - By³a bardzo dobr¹ kole¿ank¹, wspó³pracowa³o nam siê idealnie, ¿y³a swoj¹ prac¹.
By³a wspania³ym dyrektorem i mened¿erem
- dodaje Ma³gorzata Baraniak.
Izabella Kotecka z Przedszkola nr 1 równie¿ wspomina j¹ jako bardzo ciep³¹ i ¿yczliw¹ osobê, zawsze chêtn¹ do pomocy,
dumn¹ ze swoich dzieci i mê¿a. - Widaæ by³o,
jak bardzo kocha³a swoj¹ rodzinê. Gdy m¹¿
wyje¿d¿a³ do pracy za granicê, ci¹gle SMS-

Miros³awa Janiak w ocenie pracowników
Przedszkola nr 3 by³a nie tylko filarem tej
placówki, ale tak¿e filarem swojej rodziny. ¯ywio³owa, zawsze umiechniêta, otwarta
na ludzi i ich problemy. Zajmowa³a siê nie
tylko prowadzeniem placówki, ale przede
wszystkim troszczy³a siê o dzieci. Tym najbardziej potrzebuj¹cym chcia³a w szczególny sposób pomóc. Na bie¿¹co kontaktowa³a
siê z MOPS - mówi Maria Giba³a.
zczególnym wyrazem wra¿liwoci na
krzywdê ludzk¹ by³a reakcja Miros³awy Janiak na pamiêtn¹ powód z 1997 roku.
Jako jedyna przyjê³a wtedy do swojego
przedszkola kilkadziesi¹t dzieci - powodzian
z Kêdzierzyna - Kola. Zorganizowa³a personel przedszkola, wszyscy w ramach urlopów w czynie spo³ecznym pomagali powodzianom. Ca³y czas otrzymywa³a zaproszenia od rodzin i okolicznociowe ¿yczenia.
- By³a bardzo zwi¹zana z przedszkolem dodaje pracownica Przedszkola nr 3 Ma³gorzata Cechulska. Bardzo prze¿ywa³a wizjê
likwidacji przedszkola i cieszy³a siê, gdy ta
siê oddala³a. Pojawia³a siê na komisjach i sesjach Rady Miejskiej w G³ownie, apeluj¹c
o koniecznoæ utrzymania przedszkola na
Zabrzeni. Jej apele odnios³y pozytywny
skutek. Obecnie istnienie tej placówki nie
by³o ju¿ zagro¿one ni¿em demograficznym.
Kiedy deklarowa³a odejcie na emeryturê,
burmistrz G³owna Wojciech Brzeski przekonywa³ j¹, ¿eby zmieni³a zdanie. - Z dobrych dyrektorów siê nie rezygnuje - mówi³.
Dobry dyrektor odszed³ w tym wypadku
sam.
Rodzina, bli¿si i dalsi znajomi po¿egnali
Miros³awê Janiak podczas uroczystoci
pogrzebowych w rodê 9 maja.
(eb)

S

Miros³awa Janiak poród dzieci ze
swojego przedszkola - tak zapamiêta j¹ wiêkszoæ g³ownian.
owali do siebie - opowiada. - Andrzej wita³ j¹
po ka¿dym powrocie bukietem kwiatów. Mnie, jako kole¿anka, dyrektor bardzo wspiera³a w pracy zawodowej - snuje wspomnienia Izabela Kotecka - Zawsze wszystko robi³ymy razem.
omiêdzy g³owieñskimi przedszkolami
kwit³a wspó³praca bez zbêdnej rywalizacji. Wiele imprez odbywa³o siê wspólnie
zarówno w celu integracji personelu placówek, jak i dzieci. - Jej mieræ by³a dla mnie
ogromnym zaskoczeniem. Ona sama nauczy³a mnie, jak mo¿na byæ aktywnym zawodowo i zaanga¿owanym w to, co siê robi,
a jednoczenie zawsze na pierwszym planie
stawiaæ rodzinê i jej dobro - dodaje Izabela
Kotecka.

P

Oni zagra¿aj¹ naszemu ¿yciu
Policjanci z £owicza zatrzymali
nastêpuj¹cych nietrzewych kierowców i rowerzystów. Czêæ
z nich ju¿ zosta³a ukarana w przyspieszonym trybie, pozostali zostan¹ ukarani przez s¹d w ci¹gu kilku najbli¿szych dni.
§ 4 maja oko³o godz. 18 w Rz¹nie
w gminie Zduny 42-letni Jerzy S. z powiatu ³owickiego jecha³ rowerem
(1,32 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z p³uc). Zosta³ ukarany trzyletnim zakazem prowadzenia jakichkolwiek pojazdów w ruchu l¹dowym,
grzywn¹ w wysokoci 3 tys. z³ i ma
wp³aciæ 150 z³ na wskazany przez s¹d
cel charytatywny.
§ 5 maja oko³o godz. 1.30 w nocy
w Otolicach w gminie £owicz 37-letni
Jacek K. jecha³ rowerem (0,67 mg/dm3

alkoholu). Zosta³ ukarany trzyletnim zakazem prowadzenia jakichkolwiek pojazdów, kar¹ pozbawienia wolnoci na
okres trzech miesiêcy w zawieszeniu na
dwuletni okres próby oraz ma wp³aciæ
500 z³ na wskazany cel charytatywny.
§ 5 maja oko³o godz. 20 na drodze
krajowej nr 70 w okolicach Mys³akowa
w gminie Nieborów 61-letni Aleksander S. z Warszawy jecha³ samochodem
marki Daewoo Nexia (2,00 mg/dm3 alkoholu). Zosta³ ukarany 6-miesiêczn¹ kar¹
pozbawienia wolnoci w zawieszeniu
na dwa lata, piêcioletnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów oraz ma
wp³aciæ 2 tys. z³ na wskazany cel charytatywny.
§ 5 maja o godz. 22.20 na ul. £êczyckiej w £owiczu 19-letni Sebastian S. jecha³ rowerem (0,46 mg/dm3 alkoholu).

§ 6 maja oko³o godz. 19 na ul. Skar¿yñskiego w £owiczu 60-letni Jan J. jecha³ rowerem (0,62 mg/dm3 alkoholu).
Zosta³ ukarany 6-miesiêczn¹ kar¹ pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na
dwuletni okres próby, piêcioletnim zakazem prowadzenia pojazdów i ma wp³aciæ 800 z³ na cel charytatywny.
§ 6 maja o godz. 0.05 na drodze krajowej nr 70 w Nieborowie 47-letni Jerzy
D. ze Skierniewic jecha³ samochodem
marki Daewoo Tico (1,28 mg/dm3 alkoholu).
§ 8 maja o godz. 20.20 w £aguszewie w gminie Kocierzew 59-letni S³awomir D. jecha³ rowerem (0,87 mg/dm3).
§ 8 maja oko³o godz. 3 na ul. Stanis³awskiego w £owiczu 19-letni Marcin
P. jecha³ rowerem (0,56 mg/dm3).

Daæ plecaki do prokuratury?
Radny miejski Ryszard
Szmajdziñski chce,
by burmistrz poda³ do
prokuratury sprawê
nieprawid³owoci w wydziale
promocji ratusza ubieg³ej
kadencji. Burmistrz chce
upewniæ siê, czy rzeczywicie
jest to sprawa dla prokuratora.

P

ytania dotycz¹ce dzia³añ burmistrza
w sprawie uchybieñ stwierdzonych
podczas kontroli wydzia³u promocji
Urzêdu Miejskiego w £owiczu zadawa³
7 maja na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
radny Ryszard Szmajdziñski. O sprawie pisalimy przed tygodniem. Przypomnijmy,
¿e uwagi dotyczy³y m.in. nieprecyzyjnych
opisów faktur zakupu ró¿nych artyku³ów
na imprezy, braku listy osób, które otrzyma³y torby i plecaki zakupione na rajd rowerowy PTTK.
- Proszê o podjêcie jak najszybszych
dzia³añ. Jak d³ugo mo¿na milczeæ?
- pyta³ burmistrza Szmajdziñski. Dziwi³
siê te¿, ¿e wydzia³ promocji kontroluje
obecnie wewnêtrzny audytor. Pyta³, dlaczego przedstawiciel organu wykonawczego, czyli burmistrza, kontroluje to, co

stwierdzi³ organ kontrolny (Komisja Rewizyjna).
Burmistrz wyjani³, ¿e po otrzymaniu
wyników kontroli Komisji Rewizyjnej, tego
samego dnia zleci³ wykonanie kontroli przez
Barbarê Rosê. Termin ustalono na 4 - 18
maja, zakres - gospodarkê finansow¹ wydzia³u w 2006 roku.
- Zobaczymy, co wyka¿e kontrola g³ównego specjalisty - mówi³ burmistrz. Skarbnik Arkadiusz Podsêdek doda³, ¿e RIO przeprowadza³o w ubieg³ym roku kontrolê finansów ratusza w ci¹gu minionych 2 lat.
Kontrola obejmowa³a te¿ wydzia³ promocji. RIO mia³o 11 uwag - ale by³y to tylko
drobne uchybienia.
Ten argument nie przekona³ radnego
Szmajdziñskiego. Mówi³, ¿e RIO na pewno
nie pyta³o w PTTK, kto otrzyma³ plecaki
przeznaczone na nagrody, nie pyta³o o szczegó³y imprez w Sromowie i £owiczu.
Radca prawny Jolanta S³u¿alska-Mro¿ewska t³umaczy³a, ¿e burmistrz przed
z³o¿eniem zawiadomienia chce byæ przekonany o tym, czy istotnie dosz³o do
nadu¿ycia. Doda³a, ¿e nie tylko burmistrz
ma prawo zawiadomiæ prokuraturê o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa,
mo¿e to zrobiæ ka¿dy.
(mwk)
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Miasto studenta
Rozpoczê³a siê w³anie
matura, a wraz z ni¹ liczne
wybory ¿yciowe.
Ka¿dego roku padaj¹ te
same pytania:
Jaka uczelnia, jaki
kierunek, jakie miasto?
Poni¿ej staramy siê
odpowiedzieæ, zgodnie
z tytu³em, na ostatnie
z pytañ. Oby choæ trochê
u³atwi³ on wybór
przysz³ym studentom
z ziemi ³owickiej.

to w³anie stolica jest symbolem wycigu ni³a siê ogromna liczba miejsc pracy,
a do tego zaczê³y tworzyæ siê nowe. Oferszczurów.
ta jest bardzo bogata, szczególnie dla m³odych i aktywnych. Pensje nie s¹ jeszcze
£ód
porównywalne z tymi w stolicy, ale poWed³ug wielu to w³anie £ód jest naj- zwalaj¹ nabraæ dowiadczenia i zaspopopularniejszym miejscem wybieranym koiæ w³asn¹ ambicjê - podsumowuje
przez £owiczan. Jednak w ostatnich latach Krzysztof.

atmosfery, niesie ze sob¹ tak¿e negatywne
skutki. - Je¿eli chodzi o pracê po studiach,
jest trudno. Wielu studentów chce tutaj kontynuowaæ karierê, a liczba miejsc jest ograniczona - mówi Ola Skar¿yñska - absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji UMK.
Pewn¹ niedogodnoci¹ jest tak¿e komunikacja miejska. - S¹ 4 linie tramwajowe i du¿o
autobusów, ale w czasie roku szkolnego jest
strasznie t³oczno - dodaje Ola.

Kraków

W

ybieraj¹c dan¹ miejscowoæ, kierujemy siê przede wszystkim cenami,
odleg³oci¹ i liczb¹ znajomych. Celowo nie
dodajê kwestii edukacyjnej: czy nauczaj¹ tam tego, co chcemy studiowaæ i na jakim poziomie, uwa¿aj¹c j¹
za oczywist¹. Na podstawie powy¿szych
argumentów, a przede wszystkim na podstawie opinii studentów, zbudowana zosta³a krótka charakterystyka poszczególnych
miast w kontekcie przysz³ych studiów.

Warszawa
Stolica jest miejscem najczêciej wybieranym przez ³owickich studentów. Zreszt¹,
nie tylko ³owickich. To eldorado dla ambitnych, spragnionych wiedzy i ciekawych
dowiadczeñ, ale tak¿e otch³añ dla nieznaj¹cych umiaru. To tutaj zmarnowa³ siê niejeden talent, to tutaj znajduje siê centrum zepsucia i rozpusty. Po tym krótkim wstêpie
czas na ocenê Warszawy.
Pierwszym i najistotniejszym minusem
s¹ ceny. Trzeba siê liczyæ z tym, ¿e ka¿dy
produkt jest rednio o 20% dro¿szy ni¿
w £owiczu. - W ma³ych, osiedlowych sklepikach ceny s¹ wysokie, ale w du¿ych supermarketach s¹ one ju¿ w miarê normalne. Za
to zdecydowanie muszê pochwaliæ koszty komunikacji - za bilet na 3 miesi¹ce student
p³aci 83 z³. Dziel¹c to na miesi¹ce wychodzi
taniej ni¿ w £odzi - mówi student I roku
mechatroniki na Politechnice Warszawskiej,
Hubert Laska.
Jednak z pewnoci¹ rekompensat¹ za
wysokie ceny s¹ du¿e mo¿liwoci i szansa
na dobr¹ pracê. - Choæ Warszawa nie rozwija siê ostatnio tak szybko jak np. £ód, to
jednak w³anie tutaj mo¿na znaleæ najlepiej
p³atn¹ pracê - przyznaje Marcin Kamierczak, równie¿ studiuj¹cy na Politechnice
Warszawskiej. - Ostatnio mój znajomy w ci¹gu czterech dni zarobi³ 500 z³ przy noszeniu
mebli - dodaje Hubert.
Innym plusem, z punktu widzenia £owiczan, jest dobry dojazd - poci¹gi kursuj¹ praktycznie co godzinê, a cena ulgowego biletu
to ok. 8 z³ za poci¹g osobowy i ok. 13-16 z³
za pospieszny. Mo¿na oczywicie wybraæ
tak¿e autobus, lecz jest to rzadziej praktykowane.
Mówi¹c o miecie w kontekcie studiowania, nie sposób pomin¹æ ¿ycia studenckiego. Pod tym wzglêdem oferta Warszawy
jest niezwykle bogata, ale... - Jeli chodzi
o ¿ycie studenckie wolê £ód, bo wszystko
jest w jednym miejscu, a przede wszystkim
jest taniej - porównuje Marcin ¯aczek - absolwent geodezji i kartografii na Politechnice
Warszawskiej. - Czasami jest za du¿o ludzi,
trudno znaleæ swój spokój, a przy tym ma³o
jest typowych warszawiaków - dodaje.
I tutaj znajdujemy chyba najlepsze podsumowanie- Warszawa jest szybkim miastem, które promuje osoby dynamiczne,
chc¹c wiêc tutaj studiowaæ, warto mieæ ju¿
nakrelone cele i plany. Nie bez przyczyny

zachwycisz siê urod¹ Torunia - To piêkne,
cudowne miasto! Bardzo spokojne, mi³e,
czyste, choæ jak wszêdzie s¹ dzielnice, które
lepiej omijaæ - mówi Emilia Plichta, studentka I roku prawa na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika.
Toruñ jest typowo studenckim miastem
i choæ pozwala to na poczucie wspania³ej

Zdjêcie z kampusu g³ównego Uniwersytetu Warszawskiego.
widaæ wyranie tendencje do czêstszego
wybierania stolicy, co jednak nie zmienia faktu, ¿e w £odzi czêsto mo¿na spotkaæ kogo
z £owicza. Na pewno decyduj¹cym argumentem jest tutaj odleg³oæ - 50 km, która
w po³¹czeniu z bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹ stanowi solidne podstawy do wyboru Fabrycznego Miasta. Paradoksalnie przy wymarzonej odleg³oci, nieciekawie wygl¹da dojazd,
jednak temat ten niejednokrotnie poruszany
by³ na ³amach N£, wiêc dodam jedynie, ¿e
mo¿na sobie z tym poradziæ: - Nie uzna³bym dojazdu za minus, poniewa¿ busy, choæ
mo¿e nie s¹ najwygodniejsze, kursuj¹ czêsto, co pozwala szybko dostaæ siê do £odzimówi Krzysztof ¯aczek, student II roku
ekonomii na Uniwersytecie £ódzkim.
Argumentem, który stawia £ód wy¿ej
ni¿ Warszawê, s¹ z pewnoci¹ koszty
utrzymania, które s¹ zbli¿one do ³owickich.
Jest jednak tak¿e co, co stawia £ód na
szarym koñcu wszelkich klasyfikacji: - Jeli
chodzi o estetykê, w porównaniu z £owiczem, £ód wypada wyj¹tkowo blado - twierdzi Krzysztof Bajera, student I roku pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej na U£.
Istotnym elementem oceny miasta jest
tak¿e bezpieczeñstwo. W tej kwestii zdania
s¹ podzielone. - Wizje na temat £odzi s¹ pod
tym wzglêdem mocno przesadzone. Mieszkam w sercu Starych Ba³ut i nie spotka³em siê z ¿adn¹ nieprzyjemn¹ sytuacj¹.
Wrêcz przeciwnie, czujê siê nawet bezpieczniej ni¿ w £owiczu - kontynuuje
Krzysztof Bajera. Jednak pojawiaj¹ siê tak¿e g³osy z drugiej strony: - W £odzi nie jest
do koñca bezpiecznie. Jest parê ciemnych
zau³ków, czêsto s³yszy siê, ¿e komu co ukradli - ostrzega £ukasz Truchel, student
III roku administracji na U£.
Próbuj¹c zsumowaæ plusy i minusy
£odzi, na pierwszy plan wysuwa siê pewien nieporuszany dot¹d aspekt: rozwój.
£ód jest w tej chwili stawiana za wzór
w tej dziedzinie. W parze z rozwojem
tworz¹ siê nowe miejsca pracy, co dla studentów jest szczególnie istotne. - Od czasu wejcia Polski do Unii, w £odzi zwol-

Poznañ
Poznañ ze wzglêdu na odleg³oæ jest nieco mniej popularnym kierunkiem ni¿ opisywane £ód i Warszawa, jednak trzeba
przyznaæ, ¿e i tak wybiera go wielu naszych
ziomków. Trudno powiedzieæ, czy decyduje o tym urok miasta (du¿o parków, zieleni, jezioro Malta usytuowane praktycznie
w centrum), czy np. piêkno ¿ycia studenckiego. Jedno nie ulega w¹tpliwoci. Poznañ
ma co, co przyci¹ga studentów - w koñcu
jako musz¹ zape³niaæ siê miejsca w 8 publicznych i 18 niepublicznych szko³ach
wy¿szych.
Do minusów Poznania mo¿emy zaliczyæ
komunikacjê nocn¹ - Tramwaje je¿d¿¹ tylko
do 23, a autobusy co godzinê odje¿d¿aj¹ tylko z centrum. Pozostaje tylko taksówka.
- zdradza nam by³a studentka stosunków
miêdzynarodowych Kamila Kosiorek. Poza tym budynki uczelni s¹ czêsto rozrzucone. Czasem dojazd z jednego do drugiego
zajmuje pó³torej godziny - dodaje.
Koszty utrzymania w Poznaniu mo¿na
oceniæ jako ludzkie. - Poznañ na pewno
jest tañszy ni¿ Warszawa, ale te¿ dro¿szy ni¿
£owicz czy £ód - ocenia Mateusz Ko³odziejski, studiuj¹cy socjologiê na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Tak¿e pod
wzglêdem bezpieczeñstwa miasto mo¿e byæ
ocenione korzystnie. - Bezpieczniej czujê siê
o 3 w nocy w Poznaniu, ni¿ o 10 w £owiczu.
Sam mieszkam w takiej dzielnicy, ¿e jeszcze
nie s³ysza³em, ¿eby kiedykolwiek sta³o siê tu
co z³ego - twierdzi Mateusz.

Toruñ
Miasto to swoim urokiem i dobrym poziomem kszta³cenia od lat przyci¹ga wielu
studentów, a wród nich nie brakuje oczywicie £owiczan. Mimo wszystko nietrudno zauwa¿yæ pewn¹ tendencjê - do Torunia
imigruje du¿o osób z Mazur, Pomorza
i Wielkopolski, natomiast mniej z po³udniowych zak¹tków kraju. Centrum i nasz £owicz zaliczymy tu raczej do tej drugiej grupy. Jednak sk¹d by nie by³/a, z pewnoci¹

By³a stolica Polski jest bardzo atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla studentów.
Doæ wspomnieæ Rynek G³ówny zape³niaj¹cy siê, wraz z ciep³ymi promykami s³oñca, m³odymi ludmi, czy niezliczon¹ iloæ
klubów i stowarzyszeñ studenckich. Pomimo tego okazuje siê, ¿e niewielu absolwentów ³owickich szkó³ wybiera w³anie Kraków.
Jedn¹ z osób, które prze³ama³y ten impas
jest Agnieszka Albrychiewicz - absolwentka I LO im. Józefa Che³moñskiego, obecnie
studentka II roku historii sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim, a de facto... rodowita
skierniewiczanka. Na pytanie dlaczego w³anie Kraków, odpowiada - Zadecydowa³a
oferta edukacyjna - interesuj¹ce mnie kierunki znajdowa³y siê w³anie w Krakowie.
Jednak tym, co najbardziej przyci¹ga m³odzie¿, jest niepowtarzalna atmosfera. - Przypuszczam, ¿e to najbardziej studenckie miasto w Polsce, a mo¿liwe, ¿e jest te¿ w czo³ówce europejskiej - ocenia Agnieszka. Wraz
ze wzrostem jakoci ¿ycia wzrastaj¹ ceny,
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Dobre wyniki uczniów
szkó³ rolniczych
A¿ trzech uczniów Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Zduñskiej D¹browie pojedzie
na fina³ Olimpiady Wiedzy
i Umiejêtnoci Rolniczych,
który odbêdzie siê 1-2 czerwca
w Lublinie, z ZSP na Blichu
pojedzie ich dwóch.

E
Przed nimi jeszcze kilka egzaminów, a potem wybór - gdze uczyæ siê dalej? Tegoroczni maturzyci z I i II LO na Nowym
Rynku w £owiczu. Zdjêcie zrobione w poniedzia³ek 7 maja, po egzaminie z jêzyka angielskiego.
prezê uniwersytetu, a student uniwersytetu - Jeden basen, kilka sal gimnastycznych
- na imprezê z politechniki.
to za ma³o jak na takie miasto - ocenia.
***
Oczywicie, powy¿sze miasta to nie
Szczecin
wszystkie sporód tych, które wybieraæ
Innym pomorskim miastem, z którego przysz³o ³owickim studentom. Istnieje jeszoferty korzystaj¹ niektórzy ³owiccy stu- cze wiele niezbadanych zak¹tków, wiele
denci, jest Szczecin. Jednym z £owiczan mniejszych i wiêkszych osad, gdzie swoj¹
studiuj¹cych w Szczecinie jest Dawid Ró- przystañ znaleli £owiczanie. Miejmy na¿ycki, absolwent II LO, a obecnie stu- dziejê, ¿e podobnie jak Polacy wyje¿d¿aj¹dent prawoznawstwa na Uniwersytecie cy za granicê, tak i Ksiê¿acy wróc¹ do swoBia³ystok
Szczeciñskim. Jak sam mówi, do plusów jego rodzimego grodu, by s³u¿yæ wiedz¹
Jest to jedno z tych miejsc, które dla £owi- Szczecina nale¿y zaliczyæ komunikacje i dowiadczeniem, tak by £owicz rós³
czan mog¹ wydawaæ siê co najmniej egzo- miejsk¹, przyjazn¹ atmosferê, a tak¿e uro- w si³ê, a ludzie ¿yli dostatniej
tyczne. Bia³ystok, który ostatnio kojarzy
nam siê g³ównie z kandydatem na prezydenta - Krzysztofem Kononowiczem, nie
zachwyca bynajmniej wygl¹dem. Przynajmniej tak twierdzi Kamil Pikulski - student
I roku prawa. - Miasto totalnie urbanistyczne zaniedbane, panuje chaos. S¹ te¿ ³adne
miejsca, ale ogólnie mo¿na powiedzieæ ¿e
Bia³ystok to miasto kontrastów. £owicz jest,
w porównaniu z nim, du¿o ³adniejszy.
Mimo wszystko da siê zauwa¿yæ pewn¹ poprawê od czasu wejcia Polski do Unii
Europejskiej - Bia³ystok jest miastem rozwijaj¹cym siê, miasto od¿ywa dziêki dofinansowaniom z Unii. - ocenia Kamil.

a te w Krakowie s¹ zdecydowanie ponad
redni¹. W rozmowie z nami Agnieszka ocenia negatywnie tak¿e komunikacjê miejsk¹
- Rozczarowa³a mnie bardzo: tramwaje
i autobusy je¿d¿¹ co 20 minut, a to jak na
takie miasto zdecydowanie za ma³o.
Kraków nadrabia jednak te wady z nawi¹zk¹ tradycj¹, urokiem i oczywicie... liczb¹ studentów!

Wroc³aw
Kolejny, raczej egzotyczny kierunek. Ale
tak¿e i tam da siê znaleæ Ksiê¿aków. Dowodem tego jest m.in. osoba Marka Kêbrowskiego - student I roku informatyki na Uniwersytecie Wroc³awskim. - Wroc³aw jest
miastem, które siê rozwija, wiêc widok psuj¹
koparki i place budowy, ale poza tym jest on
przepiêkny - przekonuje Marek. Zapytany
o komunikacjê miejsk¹ dodaje - Obecnie rozbudowywana jest linia tramwajowa, wiêc
komunikacja chodzi w ca³y wiat, ale
mimo wszystko mo¿na spokojnie wszêdzie
dojechaæ.

Gdañsk
- Gdañsk jest wietny! To jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce - s¹ liczne
parki, ³¹ki, drzewa, no a przede wszystkim
pla¿a! - mówi Anna Wojciechowska - studentka I roku skandynawistyki na Uniwersytecie Gdañskim. Pomimo tego, niewielu
£owiczan wybiera pó³nocny kierunek, a to
ze wzglêdu na odleg³oæ i niekorzystny dojazd.
Miasto przyci¹ga jednak ofert¹ edukacyjn¹, niez³ym rozk³adem komunikacji miejskiej, a tak¿e bogatym ¿yciem studenckim. ¯yæ nie umieraæ! Imprezy w akademikach,
kluby studenckie... Ka¿da uczelnia ma swoje kluby, ale nie ma ¿adnych ograniczeñ, student z politechniki wejdzie spokojnie na im-

Wydzia³ Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznañskiej. Nie tak daleko od £owicza, a dojazd poci¹giem bardzo dogodny.
dê miasta. - To bardzo ³adne, eleganckie
miasto. W centrum s¹ 3 linie tramwajowe,
tak ¿e mo¿na wszêdzie spokojnie dojechaæ
- mówi Dawid. Do minusów zalicza niski
standard akademików, niekorzystny
dojazd, a tak¿e bezpieczeñstwo, a raczej
jego brak w niektórych miejscach - Ju¿
dwóm moim kolegom zdarzy³o siê, ¿e zostali napadniêci i okradzeni- ostrzega
Dawid.

Olsztyn
Stolica Mazur jest raczej rzadko wybierana przez £owiczan, lecz i tam znajdziemy kilku naszych ziomków. Jak w wiêkszoci przypadków, przyczyn¹ ma³ej ich
liczby jest odleg³oæ i dojazd. Student
I roku prawa na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim, Mateusz Buja³a, o tym
ostatnim mówi krótko - bardzo z³y - zero
poci¹gów bezporednich z £owicza. Du¿o
lepiej ocenia komunikacjê - S¹ tylko autobusy, ale je¿d¿¹ ca³kiem niele - dodaje.
Jako mankament Olsztyna Mateusz wymienia jeszcze brak obiektów sportowych

Przy tworzeniu powy¿szego artyku³u
nasun¹³ nam siê pewien nieoczekiwany, ale
ciekawy wniosek. Okazuje siê, ¿e osoby studiuj¹ce na I i II roku oceniaj¹ wybierane miasta du¿o pozytywniej ni¿ te studiuj¹ce d³u¿ej. T³umaczyæ to mo¿na zauroczeniem
spowodowanym zmian¹ klimatu, innym
standardem ¿ycia (przejawiaj¹cym siê chocia¿by w tak czêsto przywo³ywanej komunikacji miejskiej), a tak¿e brakiem porównania: bo jak porównaæ 30-tysiêczny £owicz,
chocia¿by do licz¹cej prawie 2 mln mieszkañców Warszawy? Zauroczenie mija wraz
z lec¹cym czasem, a zdolnoæ do krytyki
mo¿e byæ przejawem pewnej têsknoty za
spokojnym i uroczym zaciszem, jakim jest
£owicz.
Tak czy inaczej, wybór odpowiedniego
miasta na studia jest istotnym sk³adnikiem
naszej przysz³oci, dlatego lepiej kierowaæ
siê bardziej miarodajnymi czynnikami ni¿
np. liczba znajomych. Dlatego jedyne co
pozostaje, to ¿yczyæ Wam rozs¹dnych
wyborów, a co za tym idzie - spe³nienia
w nowym, studenckim ¿yciu.
Micha³ Trzoska

tap okrêgowy Olimpiady odby³ siê Uczniowie, laureaci i finalici olim20 kwietnia 2007 roku w SGGW piady ze Zduñskiej D¹browy: Sebaw Warszawie, w ka¿dym z bloków stian Sza³kowski, Micha³ Osuch, Makonkursowych startowa³o po oko³o dwu- riusz Misiak, Piotr Skomia³, Ma³godziestu uczniów z kilkunastu szkó³ z woje- rzata Szwajewska.
wództw mazowieckiego i ³ódzSzko³a blichowska, jeli chokiego. Uczniowie rozwi¹zywadzi
o iloæ laureatów, wypad³a
li test z danego bloku temagorzej ni¿ Zduñska D¹browa,
tycznego, sk³adaj¹cy siê z 60.
ale lepiej jeli chodzi o lokaty,
pytañ, póniej musieli wykojakie oni zajêli, bo s¹ to dwa
naæ lub omówiæ 3 zadania
pierwsze miejsca. W bloku mepraktyczne. Zakres sprawchanizacja rolnictwa zwyciê¿y³
dzanych wiadomoci i umiePrzemys³aw Wojda, uczeñ klajêtnoci znacznie wykracza³
sy IV Technikum Mechanizacji
poza programy nauczania.
W bloku produkcja zwie- Przemys³aw Wojda Rolnictwa, który uzyska³
105 punktów na 110 mo¿lirzêca a¿ dwóch uczniów ZSP
wych. W bloku ¿ywienia zwyw Zduñskiej D¹browie otrzyciê¿y³a natomiast Paulina Kruma³o tytu³ laureata, zajmuj¹c
piñska z kl. IV Technikum ¯yII miejsce - Sebastian Sza³wienia i Gospodarstwa Domokowski oraz III miejsce - Miwego, która uzyska³a 99 punkcha³ Osuch, obaj z klasy III
tów na 110 mo¿liwych.
Technikum Weterynaryjnego.
Oprócz tego w bloku proPrzygotowywa³a ich Bogumidukcja zwierzêca Tomasz Fi³a £aniecka.
ja³kowski uczeñ kl. IV TechW bloku agrobiznes laureatk¹ zosta³a zdobywczyni Paulina Krupiñska nikum ¯ywienia i GospodarII miejsca, uczennica klasy
stwa Domowego zaj¹³ dwudrugiej Technikum Ekonomicznego - Ma³- naste miejsce, w bloku agrobiznes
gorzata Szwajewska. Uczennicê przygo- Agnieszka Salamon z kl. IV Technikum
towywa³a Zofia Rosa. Uczniów, którzy Agrobiznesu miejsce dziesi¹te, w bloku
zajêli II miejsca, od pierwszej lokaty dzie- produkcja rolinna Katarzyna W³odarli³ tylko 1 punkt. Oprócz tego tytu³y fi- czyk z kl. IV Technikum Agrobiznesu
nalistów uzyskali: uczeñ klasy II Techni- miejsce dwunaste.
kum Weterynaryjnego Piotr Skomia³
Poza mo¿liwoci¹ udzia³u w etapie cenw bloku mechanizacji rolnictwa - zaj¹³ tralnym, w którym bêd¹ ubiegaæ siê m.in.
IV miejsce oraz uczeñ klasy III Techni- o indeksy na wy¿sze uczelnie, laureaci
kum Rolniczego Mariusz Misiak - V miej- otrzymali nagrody rzeczowe, m.in. piwosce w bloku produkcji rolinnej.
ry, namioty oraz odtwarzacze MP3. (tb)
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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.
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.
Absolutnie 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.
Kupię samochód, może być uszkodzony, tel. kom. 0605-948-751.
Kupię Peugeot 205, 306 lub Nissana Sunny,
1993-1996 rok, tel. kom. 0503-124-084.
Kupię każdego Fiata Uno, CC, Poloneza po
1995 roku (skorodowanego, rozbitego), w całości lub na części, do 1000 zł, 		
tel. kom. 0691-671-241.
Absolutnie każde osobowe do 10 000 zł,
tel. 0502-554-828.
Aktualnie kupię osobowy cały lub lekko uszkodzony, tel. 0604-706-309.
ASTRA 2001-2003 rok, bezwypadkową kupię, tel. 0692-829-882.
CORSA, 1997-2000 rok, chętnie kupię, 		
tel. 0695-883-441.
DAEWOO Lanos 1997-2000 rok,		
tel. 0695-509-226.
Kupię rozbite, całe do naprawy, 		
tel. 0609-924-415.
OPEL Astra 1998-2000 rok, zadbana - kupię,
tel. 0694-216-417.
OPEL Corsa 2001-2004 rok, zarejestrowany
- kupię, tel. 0695-502-628.
Powypadkowe kupię, 			
tel. 0669-557-167.
PUNTO II, 5-drzwiowe, 2000-2002 rok - kupię, tel. 0608-108-139.
SEICENTO lub UNO, 1998-2001 rok - kupię, tel. 046/834-81-14.
Volkswagen Polo, 5-drzwiowy zdecydowanie kupię, tel. 0606-436-231.

Iveco typ 3510, 1997 rok - sprzedam,
tel. (046) 837-85-87.
Opony używane, importer, duży wybór, tel. kom. 0602-133-182.
OPEL Combo 1.4 benzyna + gaz 1997 rok
tel. (046) 837-84-92, 			
tel. kom. 0691-620-780.
MERCEDES 310 Furgon 1992 rok,
tel. kom. 0501-044-546.
SKODA Felicia gaz 1998 rok, zadbany, 		
tel. kom. 0660-686-837.
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.
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.
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.
UAZ 1986 rok, tel. kom. 0504-105-141.
Astra 1.6 benzyna + gaz 1997 rok, 3-drzwiowy - sprzedam lub zamienię na Diesla, 		
tel. kom. 0698-367-366.
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.
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.

10.05.2007 r.
Nysa, silnik, blacharskie, 			
tel. kom. 0694-335-495.
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.
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.
VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, 		
tel. kom. 0502-086-560.
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.
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.
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.
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.
ŁADA Samara 1310 benzyna gaz 1990 rok,
stan dobry, tanio, tel. kom. 0662-673-491.
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.
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 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.
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.
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.
CC 700 1995 rok, 3100 zł, 			
tel. kom. 0694-404-977.
RENAULT Espace 2.9 benzyna, gaz
1996 rok, tel. kom. 0501-788-231.
PEUGEOT 206 2001/2002 rok, stan idealny,
tel. kom. 0695-774-230.
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.
PASSAT 1.9 TDI 135 kM 1998 rok, 200000
km, czarny metalik, bogate wyposażenie, garażowany, tel. kom. 0668-551-389.
Maluch 1988 rok, Jamno 41.
Vectra Vauxhall GLS 5DR 1.8 16V 1996 rok,
wersja angielska, tel. kom. 0501-136-732.
Lublin 1995 rok, tel. kom. 0503-068-193.
Tarpan 239 D (silnik Perkinsa) 1989 rok,
sprawny technicznie, 			
tel. (046) 838-18-03 po 20.00.
ŁADA 2107 1500 1989/1990 rok, gaz, stan
dobry, tel. kom. 0697-071-253.
VW T4 2.5TDI 1999 rok, 220 tys. km, granatowy, 9-osobowy, tel. kom. 0604-962-885.
ŻUK, stan dobry, pierwszy właściciel, 		
tel. kom. 0605-938-994 wieczorem.

Polonez z gazem 1995 rok, alufelgi, hak,
tel. kom. 0510-281-982, 0513-014-208.
AUDI B3 gaz 1987 rok, 3100 zł, 		
tel. kom. 0887-131-078.
Liaz, po remoncie - na części,
tel. (046) 839-11-61, 			
tel. kom. 0500-582-424.
Golf III TDI 1996 rok, 			
tel. kom. 0605-292-618.
Golf III 1993 rok, do lekkiego remontu. Tanio, tel. (046) 837-43-32 po 19.00.
MERCEDES 190E 1.8 gaz 1992 rok, 189000
km, bordo metalik, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, tanio, 		
tel. kom. 0607-529-089.
SEAT Inca 1.9 SDI 1997 rok, 211000 km,
biały, cena do uzgodnienia, ładowność 650
kg, tel. kom. 0604-931-629.
OPEL Kadett gaz 1981 rok, 600 zł
tel. (046) 837-34-83 po 16.00.
Podjazd samochodowy na samochody osobowe, 1000 zł, tel. (046) 837-34-83 po 16.00.
POLONEZ gaz 1997 rok, 3000 zł, stan dobry, tel. kom. 0510-383-774.
NISSAN Almera 1.4 1995 rok, wspomaganie, el. szyberdach, radio, 2 poduszki, 		
tel. kom. 0608-442-467.
PEUGEOT 306 1.4 I rej. 1995 rok, 5 drzwi,
tel. kom. 0606-354-191.
Astra II combi 2.0 TDL 2000 rok, 		
tel. kom. 0781-189-881.
FIAT 126p 1997 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0510-256-444.
SEAT Toledo 1.8 1992 rok, Peugeot, 1992
rok, Diesel; Prelude, 1991 rok, gaz, 		
tel. kom. 0509-208-502.
Alufelgi z oponami do Rovera, Hondy; alufelgi z oponami Alfa 156, Fiat Ulisse, 		
tel. kom. 0509-208-502.
DAEWOO Matiz, 2 szt., 2000 i 2001 rok. Tanio, tel. kom. 0693-126-258.
VW Golf IV 1.6 1999 rok, z salonu, bezwypadkowy, atrakcyjny wygląd, 		
tel. kom. 0602-390-099.
MATIZ 1999 rok, 37000 km, srebrny, 		
tel. kom. 0604-569-679.
NISSAN Patrol GR 1992 rok, 10000 zł, 		
tel. kom. 0781-723-571.
AUDI 80 B4 1992 rok, 			
tel. kom. 0607-674-017.
VOLKSWAGEN Polo Classic gaz 1997 rok,
tel. kom. 0693-106-674.
FORD Escort 1.8 D 1991 rok, 3800 zł, stan
dobry, tel. kom. 0606-133-578.
Auta sprowadzane, pełny komplet dokumentów: Ford Mondeo 1.8 TDI, 1997 rok, pełna
opcja; Ford Mondeo 1.8 TDI, 1996 rok; Ford
Escort 1.8 TDI, 1996 rok oraz inne, 		
tel. kom. 0602-498-775.
OPEL Vectra Combi 1.6 16V 1996 rok, zielony metalik, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, ABS, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, CB radio, wypinany hak, sprowadzony, idealny, 11300 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0663-350-358.
VW Passat combi 1.9 D 1990 rok, granatowy,
stan bdb, sprowadzony, 5000 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0663-350-358.
BMW 318 E36 benzyna, gaz XII.1990 rok,
7000 zł, tel. kom. 0889-865-348.
Punto 1.2, 1995 rok, 5-drzwiowy, Uno
900, 2000 rok, 5-drzwiowy, Cinquecento
700, 1996 rok, Corsa 1.2, XII.1994 rok, zarejestrowany, Mercedes 190, 1993 rok, gaz
sekwencyjny, klimatyzacja, zarejestrowany.
www.auto-agro.gratka.pl, 			
tel. kom. 0604-392-876, Głowno.
Auta sprowadzane, pełny komplet dokumentów: Opel Vectra 1.6 benzyna, 1996
rok; Opel Vectra 1.8 benzyna + gaz, 1998
rok; Opel Astra 1.7 TD, 1995 rok oraz inne,
tel. kom. 0602-498-775.
PEUGEOT 106 1.0 1996 rok, 112000 km,
czerwony, serwisowany, 2x air bag, radio,
uchylne szyby tylne, 			
tel. kom. 0505-406-307.
RENAULT Twingo 1993 rok,
tel. (042) 719-26-70, 			
tel. kom. 0691-863-492.
NYSA, MAZDA, tel. kom. 0601-571-103.
Cinquecento 700 XI.1996 rok, 3800 zł, czerwony, garażowany, stan bdb, 		
tel. (042) 719-57-44.
AUDI A6 2.0 2003 rok, 65000 zł, 105000 km,
czarny, automat, pełna opcja, faktura VAT,
tel. kom. 0509-655-002.
VW Golf III GTI 1994 rok, 137000 km, czarny metalik, pełne wyposażenie bez skóry i klimatyzacji, tel. kom. 0512-443-753.
BMW 318 gaz 1991/1992 rok, 207000 km,
szary metalik, el.lusterka, c.zamek, ABS,
wspomaganie, radio, ciemne szyby (atest),
cena do uzgodnienia, 			
tel. kom. 0512-443-753.
PEUGEOT 206 1.1 2001 rok, 		
tel. (046) 839-68-52.
FIAT 126p 1991 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0661-621-252.

Robur - w całości lub na części, 		
tel. (046) 837-15-70.
FIAT CC 700 1998 rok, lekko uszkodzony,
tel. kom. 0889-860-876.
MAZDA 626 Coupe 1987 rok, stan bdb,
tel. kom. 0501-388-973.
MERCEDES 190 1991 rok, 140000 km, idealny, tel. (046) 838-16-06.
Nexia 1.5 1996 rok, 60000 km, garażowany,
tel. kom. 0505-150-538.
CC 700 1997 rok, tel. kom. 0602-366-564.
Cinquecento 900 1993 rok 		
tel. (042) 719-71-39.
OPEL Astra combi 1.7 1993 rok, czerwony,
5800 zł do negocjacji, wspomaganie, autoalarm, tel. (046) 861-62-16, 		
tel. kom. 0508-550-403.
FORD Escort 1.3 V 1993/94 rok,
tel. (046) 863-60-14.
CC 900 1998 rok, tel. kom. 0886-218-982.
RENAULT Scenic 2.0 gaz 1998 rok, oliwkowy metalik, salonowy, bezwypadkowy,
tel. kom. 0502-482-511.
FIAT Marea 1.6 gaz 1997 rok, salonowy, bezwypadkowy, I właściciel,			
tel. kom. 0502-482-511.
FORD Escort 1.6 EFI g, 1992 rok, 		
tel. kom. 0609-141-513.
DAEWOO Nexia 1.5 16V 1997 rok, stan bdb,
bogate wyposażenie,			
tel. kom. 0603-177-041.
DAEWOO Tico benzyna, gaz 1997 rok, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.
AUDI A4 1.8 1996 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0692-845-998.
DAEWOO Tico 1997 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0600-970-598.
OPEL Calibra 2.0 16V 150 KM 1991/93 rok,
6600 zł, tel. kom. 0608-427-135.
RENAULT 19 1995 rok, 			
tel. kom. 0603-673-950.
RENAULT Combi 2001 rok, 14900 zł, klima, 4 poduszki, ABS, salon, elektryka, I właściciel, tel. kom. 0512-250-482.
OPEL Sintra 1997 rok, pełne wyposażenie,
7-osobowy van, stan idealny, 		
tel. kom. 0512-250-482.
PEUGEOT 206 1.1 1999 rok, 11800 zł, stan
bdb, tel. kom. 0608-427-046.
OPEL Vectra 1.8 gaz 1993/94, zarejestrowany, tel. kom. 0505-959-200.
SEAT Ibiza 1.4 16V 100 KM 2000/2001, granat metalik, ABS, c.zamek, stan techniczny
i wizualny bdb, tel. kom. 0889-860-034.
RENAULT Kangoo 2000 rok, 86000 km, zielony, osobowy, I właściciel, stan idealny,
tel. kom. 0692-489-339.
TOYOTA Avensis 2.0 TD 2000 rok, 23700
zł, grafit metalik, salonowy, 		
tel. kom. 0513-071-265.
POLONEZ Atu 1997 rok, 			
tel. kom. 0888-727-208.
NISSAN Almera Sedan 1.5 benzyna 2002
rok, 68000 km, czarna perła, pełna opcja, właściciel niepalący, tel. kom. 0603-895-883.
FIAT Uno 1.0 1997 rok, stan bdb, 5-drzwiowy, tel. kom. 0605-535-396.
SKODA Felicia 2000 rok, I właściciel, 		
tel. kom. 0501-747-956.
OPEL Vectra combi 1.8 1996 rok, sprowadzony, zarejestrowany, stan bdb, 		
tel. kom. 0609-946-893.
RENAULT Kango 1999 rok, 12100 zł, II właściciel, wspomaganie, airbag, el.szyby, cały
oszklony, kupiony w Polsce, 		
tel. kom. 0668-265-680.
OPEL Astra Sedan gaz 1999 rok, 8800 zł,
110000 km, 2 airbag, c.zamek, autoalarm,
wspomaganie, tel. kom. 0603-302-905.
VOLVO S40 1997 rok, 190000 km, czerwony, bogate wyposażenie, 		
tel. kom. 0501-940-229.
FORD Mondeo 2.0 16V benzyna + gaz 1995
rok, tel. kom. 0899-912-845.
FORD Scorpio gaz 1992 rok, ABS, el. szyby,
stan bdb, tel. kom. 0608-671-560.
Cinquecento 700, 1995 rok, 		
tel. kom. 0691-271-002 po 18.00.
Matix 800 benzyna 2001 rok, 9500 zł, czerwony metalik, I właściciel, 		
tel. kom. 0513-071-265.
Uno 1.0 benzyna 1999 rok, 5400 zł, czerwony, I właściciel, tel. kom. 0513-213-067.
Uno 1.0 benzyna + gaz 1999 rok, 5400 zł,
niebieski, tel. kom. 0501-213-067.
Lanos Sedan 1.6 16V 1998 rok, wspomaganie, poduszka, c.zamek, alarm, el.szyby, serwisowany, garażowany, pełna dokumentacja,
tel. kom. 0663-657-111.
OPEL Corsa 1.4 benzyna + gaz 1994 rok,
6400 zł, tel. kom. 0511-487-994.
VW Polo 1.4 1999/2000 rok, 5d, wspomaganie, ABS, el. szyby, stan bdb, 		
tel. kom. 0511-842-115.

PUNTO 1999 rok, 5-drzwiowy, srebrny
metalik, cena 10.400, Fiat CC 700, 1996
rok, czerwony, mały przebieg, cena 3.600,
tel. (046) 863-06-10, 			
tel. kom. 0694-547-204.
SEAT Cordoba 1.6 1999 rok, benzyna + gaz,
pełne wyposażenie, 			
tel. kom. 0601-977-893.
Przyczepka samochodowa, turystyczno-bagażowa SKIF.M2, tel. (046) 837-11-75.
Seicento 1.1 1999 rok, tel. (046) 837-00-61.
VW Passat 1.6 benzyna 1989 rok, 		
tel. kom. 0501-550-731.
CITROEN C15 1999 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0607-896-323.
RENAULT Laguna 1.9 DCI 2001 rok, srebrny, tel. kom. 0506-807-541.
FIAT Brava, po wypadku uszkodzony przód.
Reczyce 16, 99-434 Domaniewice, 		
tel. kom. 0785-622-480.
SKODA Felicia, po wypadku, 		
tel. kom. 0885-280-616.
OPEL Rekord tel. (046) 838-33-31, 		
tel. kom. 0692-146-594.
OPEL Astra 1995 rok, 			
tel. kom. 0500-427-361.
Vectra B 1996 rok, wersja angielska, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0889-312-054.
CINQUECENTO 700 1992 rok, stan dobry,
0787-216-227, tel. kom. 0697-436-226.
OPEL Vectra 1.6 1994 rok, 2 poduszki, c.zamek, hak, wspomaganie, zadbany, 		
tel. kom. 0600-751-459.
CITROEN Berlingo 2002 rok, uszkodzony, po wypadku, 			
tel. kom. 0501-433-621.
POLONEZ 1983 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0607-809-220.
HONDA Acort 1.8 1996 rok, 		
tel. kom. 0506-771-822.
VW Polo 1.4 1996 rok, 5-drzwiowy, zarejestrowany, tel. kom. 0505-221-899.
OPEL Corsa 1991 rok, 3-drzwiowy, do opłat,
tel. kom. 0505-221-899.
Sprzedam samochody ciężarowe Renault
S-150, wywrotka 1985rok, ładowność 7t,
tel. (024) 277-63-81.
FIAT Seicento 1998 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0508-878-372.
Sprzedam przyczepkę samochodową, fabryczną z plandeką, 			
tel. kom. 0692-617-239.
VW GOLF IV diesel 1996 rok, Opel Zafira,
2004 rok, tel. (024) 277-64-24, 		
tel. kom. 0668-826-792.
TOYOTA Corolla 1994 rok, 		
tel. kom. 0513-019-003.
VW Wento 1.9 TD 1994 rok, 		
tel. kom. 0500-167-670.
125p, 1975 rok, idealna karoseria, 		
tel. (046)833-08-72.
ALFA Romeo 33 1.4, bokser, 1994 rok w całości lub na części, tel. 0501-586-017.
AUDI 80 1.8, 1990 rok, 2500 zł, 		
tel. 0501-586-017.
AUDI B4, tel. 0502-478-440.
CC 900, 1997 rok, bordo metalik, I właściciel,
stan bardzo dobry, tel. 0606-899-489.
RENAULT Clio, 1996 rok, gaz, 2200 zł,
tel. 0602-129-482.
DAEWOO Lanos, 1999 rok, kolor biały, 169
tys. przebieg, cena do uzgodnienia - sprzedam, tel. 0785-539-186.
DAEWOO Matiz 1999 rok, niebieski, bezwypadkowy, stan dobry, cena do uzgodnienia,
tel. 0606-899-489.
FORD Escort combi, 1996 rok, gaz, zadbany,
6500 zł, tel. 0602-129-482.
FIAT 126p EL, 1996 rok, stan dobry, 		
tel. 0661-123-250.
FIAT 126p ELX, I rejestracja 2000 rok, I właściciel - kobieta, mały przebieg, 		
tel. 0691-668-401.
FIAT Brava 1.4 12V, 1998 rok, gaz, 		
tel. 0660-697-179.
FIAT Brava 1.9D, 1996 rok - sprzedam, 		
tel. 0502-178-680.
FIAT Punto 1.1, 1998 rok, czerwony, 		
tel. 046/815-06-79.
FIAT Punto 1.1, gaz, 1998/99 rok, zielony,
5 drzwi, cena 8300 zł, możliwa zamiana
(Matiz, Tico), tel. 0604-706-309.
FIAT Seicento 1100, 1999 rok - sprzedam,
tel. 0663-944-884.
FIAT Seicento 900, 2000 rok, czarny, I właściciel, bezwypadkowy, zadbany, 8300 zł,
tel. 0606-395-256.
FIAT Uno 1.0, 1996/97 rok, szary metalik,
5 drzwi, stan dobry, 3800 zł, 		
tel. 0608-409-744.
FORD Escort 1.3, 1993 rok, 5-drzwiowy,
tel. 0515-495-783.
FORD Escort 1.3, 1997 rok, zarejestrowany,
5-drzwiowy, 4500 zł, tel. 0607-610-643.

FORD Escort 1.6, 1990 rok, 3-drzwiowy,
tel. (046)815-70-77.
HONDA Civic 1.4 16V + gaz, srebrny metalik, 1997 rok - sprzedam, 		
tel. 0501-742-540.
DAEWOO Lanos, 1999 rok, sedan, zadbany,
8900 zł, gaz, tel. 0602-129-482.
ŁADA Samara, 1992 rok, instalacja gazowa,
stan idealny, przebieg 60 tys. km lub zamienię
na mniejszy, tel. 0607-521-398.
MERCEDES 307D, 1980 rok, bordowy,
3700 zł, tel. 0695-078-864.
MERCEDES-Benz C180, 1996 rok, czerwony, bogate wyposażenie, 		
tel. (046)815-06-79.
NISSAN Almera Sedan Diesel, 1998 rok, klimatyzacja, tel. 0504-440-472.
NISSAN Primera 1.6, gaz, 1994 rok, 6800
zł, tel. 0501-586-017.
NISSAN Primera 2.0, benzyna, 1991 rok, automat, szyberdach, tanio, tel. 0513-196-917.
NISSAN Venette 2.0D, 1989 rok, cena 2500
zł, tel. (046)815-83-83, 0601-289-054.
OPEL Astra 1.4i, 1993 rok, grafitowy metalik, cena 6100 zł lub zamiana (Matiz, Tico),
tel. 0604-706-309.
OPEL Astra I 1.4, Sedan, 2001 rok, salon,
I właściciel, srebrny metalik, bezwypadkowy,
13800 zł, tel. 0668-445-178.
OPEL Astra combi 1.6, salon, I właściciel,
serwisowana, cena do uzgodnienia, 		
tel. 0509-369-540.
OPEL Frontiera 2.5 TDS, 1997 rok, 4×4,
5 drzwi, 20.500 zł, 			
tel. (046) 833-93-47, 0601-891-388.
OPEL Kadett 1.4, składak, 		
tel. 0609-924-415.
OPEL Vectra 1.6 16V, 1999 rok, salon, I właściciel, cena do uzgodnienia, pełna opcja,
tel. 0509-732-602.
OPEL Vectra 1.6 16V, 2000 rok, combi, zarejestrowany, srebrny metalik, pełna opcja,
19.700 zł, możliwa zamiana, 		
tel. 0606-395-256.
PEUGEOT Boxer 2.5D, 1998 rok, 		
tel. 0880-129-446.
PEUGEOT 206 1.1, 1999 rok, salonowy,
tel. 0695-380-202.
POLONEZ Caro 1.6, gaz, 1994 rok, bordowy
metalik, cena 1600 zł, tel. 0606-104-597.
POLONEZ Caro, 1994 rok, gaz, kolor bordowy, tel. 0660-288-278.
POLONEZ Truck, tanio, faktura, Skierniewice, tel. 0693-366-200.
FIAT Punto, 1995 rok, sprowadzony, 4.200
zł, tel. 0601-891-388.
RENAULT 19 D, 1994 rok, wszystkie części, tel. 0501-586-017.
RENAULT Laguna, 1994/95 rok, stan idealny, pełna elektryka, 7 m-cy w kraju, zamiana, tel. 0500-469-738.
RENAULT Megane II 1.5DCI, 2004 rok,
I właściciel, salon Polska, bezwypadkowy,
33.600 zł - sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. 0501-715-609.
SEAT Cordoba 1.4, 1998 rok, ciemno zielony metalik, centralny zamek, I właściciel,
bezwypadkowy, stan bardzo dobry, 12500 zł,
tel. 0608-409-744.
SEAT Cordoba 1.6 + gaz, 1997 rok - sprzedam, tel. 0697-136-174.
SEAT Cordoba 1.6, 1997 rok, czerwony, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy,
I właściciel, bezwypadkowy, stan bardzo dobry, 12.500 zł, tel. 0500-026-841.
SEAT Ibiza 1.6, 1994 rok, wspomaganie, 5
drzwi, cena do uzgodnienia, 		
tel. 0509-732-602.
SEAT Ibiza 2.0, 1994 rok, gaz, kolor czarny.
- sprzedam, tel. 0506-178-243.
SKODA Fabia 1.4, 2002 rok, I właściciel, serwisowana, bezwypadkowa, 18.600 zł,
tel. 0603-588-228.
SKODA Favorit, 1992 rok, gaz, 		
tel. 0609-267-211.
SKODA Felicia 1.3, 1997 rok, hak, stan bardzo dobry, tel. 046/835-31-33.
SKODA Felicia 1.3, 1997 rok, zielony metalik, instalacja gazowa, stan bardzo dobry,
cena do uzgodnienia, tel. 0692-639-555.
SKODA Felicia 1.3, 1998 rok, ciemno zielony metalik, instalacja gazowa, centralny
zamek, bezwypadkowy, stan bardzo dobry,
8.800 zł, tel. 0500-026-841.
SKODA Felicia 1.6VW combi, gaz, 1999
rok, wspomaganie, poduszka, alarm, 		
tel. 0503-566-102.
SKODA Felicia combi 1.3 KAT, 1998 rok,
bordo metalik, gaz, cena 6.800 zł, 		
tel. 0602-135-708.
SKODA Felicia combi 1.6 1997 rok, srebrny metalik, relingi, centralny zamek, bezwypadkowy, stan bardzo dobry, 6.500 zł,
tel. 0608-409-744.
SKODA Felicia pick up, 1997 rok, 		
tel. 046/815-44-68.

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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SKODA Oktawia 1.6, benzyna + gaz, 1999
rok, biała, tel. 046/814-58-48, 		
0505-445-464.
TOYOTA Camry 2.2, gaz, 1992 rok, 		
tel. 0667-257-695.
TOYOTA Yaris 1.0i, 2003/04 rok, 5 drzwi,
salon, bezwypadkowy, cena 20.800 zł, możliwa zamiana, tel. 0604-706-309.
FIAT Uno, 1996 rok, 5-drzwiowy, 		
zadbany, 4.200 zł, 			
tel. 0602-129-482.
VOLKSWAGEN Polo Classic 1.4i, 2000 rok,
zielony metalik, salon, bezwypadkowy, przebieg 90 tys. km, cena 18.200 zł, propozycja
zamiany (tańszy), tel. 0604-706-309.
VOLVO V40 1.9 TDI, 1998 rok, klimatyzacja, tel. 0504-440-472.
VW Golf III 1.8, 1994 rok, bogate wyposażenie, tel. 0603-970-231.
ŻUK skrzynia, 1984 rok, 700 zł, 		
tel. 0695-418-198.

VOLVO 1.8 benzyna + gaz 1997 rok, 15500
zł, czarny metalik, salonowy, 		
tel. kom. 0513-071-265.

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.
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.
Sprzedam przyczepkę samochodową, 		
tel. kom. 0692-447-493.
Sprzedam obudowę do filtra powietrza do
Fiata Uno 1.0, tel. kom. 0502-607-846.
Sprzedam części Ford Fiesta 1.8 D, 1991 rok,
tel. kom. 0886-280-189.
Sprzedam alufelgi do Forda z oponami, tel. kom. 0880-918-434.
Przyczepka samochodowa, zarejestrowana,
Niewiadów 250 - sprzedam, 		
tel. kom. 0602-276-728.
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, korekcja liczników,
tel. kom. 0509-963-064.
Sprzedam części blacharskie, mechaniczne,
do Polonez, Fiat Uno, CC, Vectra A, 		
tel. kom. 0691-671-241.
Renault Trafic diesel 1995 rok, 		
5 osób, tel. (024) 277-63-81.
Alufelgi 100×100 VW Golf, 		
tel. 0500-468-105.
Części do Sierry, Mazdy 323-92 rok, Vectra
A, Kadett, tel. 0609-924-415.
Części FIAT Tempra, OPEL Omega A, 		
tel. 0698-031-631.
Części Skoda Favorit, 1992 rok, 		
tel. 0698-031-631.
Felgi z oponami do Honda Civic / CRX, stan
bardzo dobry, tel. 0603-420-779.
Ford Escort na części lub w całości sprzedam,
tel. 0880-727-760.
OPEL Omega combi na części sprzedam,
tel. 0608-350-462.
Silnik do FIATA 126, nowy, 		
tel. 046/833-47-30.
Sprzedam drzwi, tylną szybę Golf III oraz
klapę Golf II, tel. 0606-882-758.
Sprzedam przyczepkę samochodową 2-osiową, 400/180, ocynkowana, zarejestrowana,
3.500 zł, tel. 0501-510-702.

MZ150, stan idealny, sprzedam lub zamienię
na skuter, tel. kom. 0608-410-972.
Sprzedam motorower Osa Zongshen, 2003
rok, tel. kom. 0602-386-302.
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 Ankur, tel. kom. 0608-553-150.
Sprzedam motocykl Yamaha YZF600R
Thundercat, 2001 rok, 			
tel. kom. 0511-773-069, 0507-728-658.
Skuter Simson, tel. kom. 0888-927-208.
Naprawa motocykli, motorowerów, 		
tel. kom. 0691-588-602.
Simson skuter, tel. kom. 0501-939-095.
Jawa 350, tel. kom. 0509-634-025.
Jawa 500 bez dokumentów, 		
tel. kom. 0601-086-844 po 20.00.
Sprzedam Simson Skuter S50, 1999 rok, czerwony, sprawny, tel. 0516-061-757.
Suzuki srebrno-niebieski, 1990 rok, GS 500
E(M) lub zamienię na CC 900 - 1100cm,
tel. 046/815-44-78.
Motorower Komar, stan dobry, 200 zł, Skierniewice, tel. 0695-893-543.

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.
Garaż murowany, tel. kom. 0667-840-011.

Do wynajęcia garaż i miejsce pod garaż 		
w centrum Łowicza, tel. (046) 837-83-28,
tel. kom. 0604-192-784.
Garaż do wynajęcia w osiedlu, przy ul. Topolowej, tel. kom. 0606-492-969.
Garaż do wynajęcia, os. Dąbrowskiego, 		
tel. kom. 0668-486-221.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo
rolne Łowicz - okolice, 		
tel. kom. 0601-257-098.
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.
Dom w Łowiczu, około 200 mkw., 		
tel. kom. 0693-136-296 po 15.00.
Kupię mieszkanie w Głownie, ok. 60 mkw.,
z c.o., tel. kom. 0501-143-876.
Działka budowlana, Łowicz i okolice, 		
tel. kom. 0667-214-222 po 18.00.
Kupię M3 w Skierniewicach do 100.000 zł,
tel. 0885-484-876.

Sprzedam działkę budowlaną 42 ary,
tel. (046) 838-33-44, Kalenice 15.
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 mieszkanie 44 mkw. w budynku
prywatnym, ul. Sikorskiego, Głowno, 		
tel. kom. 0668-305-685, 0600-361-207.
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 działkę budowlaną 1220 mkw,
prąd, woda, ogrodzona, z domkiem drewniano-murowanym 36 mkw., w miejscowości
Ziemiary, gm. Bolimów, tel. (046) 837-6483, tel. kom. 0609-810-777.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie, 		
tel. kom. 0880-631-924, Głowno.
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.
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.
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.
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.
Sprzedam działkę o pow. 5.300 mkw. i 2.200
mkw., tel. kom. 0668-517-442.
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.
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.
Działkę 0,76 ha w Pilaszkowie, uzbrojoną
w wodę, kanalizację do sieci miejskiej,
tel. (046) 837-40-18.
Gospodarstwo 4 ha i budynki. Gaj,
tel. (046) 839-21-67.
Sprzedam ziemię. Łowicz, 		
tel. kom. 0608-558-376.
Działka o powierzchni 1,68 ha w Chyleńcu
k.Bełchowa, tel. (046) 839-62-35 po 18.00,
tel. kom. 0607-337-462.
Nieborów, budowlana, uzbrojona 		
30 zł/mkw., tel. kom. 0694-976-677.
Baczyńskiego, 58 mkw., 			
tel. kom. 0696-525-149.
Sprzedam działki budowlane 1200 i 1370
mkw., Głowno, Sowińskiego, 1,5 km od centrum, tel. (042) 719-23-10.

Bloki (pokój + kuchnia) 40 mkw., autobus
(Łowicz - Łódź), sklep, 			
tel. kom. 0508-891-975.
M-4, 65 mkw., I piętro, cw, c.o., os. Kostka,
tel. kom. 0606-718-917.
Sprzedam segment bliźniaka, ul. Łyszkowicka 27A, Łowicz, tel. kom. 0880-711-736.
Sprzedam dwie działki budowlane 0,27 ha,
0,34 ha, może być w całości, 5 km od Łowicza, w bardzo dobrym punkcie, 		
tel. kom. 0693-824-733.
Kawalerka w Głownie nad zalewem, 		
tel. kom. 0694-664-690.
Sprzedam lub wydzierżawię pawilon
na targowicy po sklepie obuwniczym,
od. ul. Starzyńskiego, 			
tel. kom. 0889-144-850.
Sprzedam działki budowlano-usługowe 		
w Bednarach, tel. (046) 838-62-52.
Pawilon (12 mkw.) z możliwością przeniesienia na działkę lub handel, mieszczącego się
na targowicy w Łowiczu od ul. Sikorskiego
(możliwość wynajmu), niska cena, 		
tel. kom. 0607-235-287.
Las, gm. Domaniewice, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0508-528-539.
Pokój z kuchnią w bloku w Łowiczu, 		
tel. kom. 0603-879-675.
Gospodarstwo rolne 4 ha lub osobno ziemię,
siedlisko w Grudzach Starych, 		
tel. kom. 0662-337-112.
Sprzedam dom i budynki gospodarcze na
działce 3600 mkw., Zduny, 		
tel. kom. 0660-514-409.
Mieszkanie, 45 mkw., Sobieskiego,		
tel. 046/832-20-04.
Pawilon handlowy o powierzchni 32 mkw.,
na os. Widok, tel. 0663-064-714.
Mieszkanie na Widoku, II piętro 60 mkw.,
tel. 0696-034-014.
Sprzedam dom wolno stojący w Rawie Mazowieckiej, tel. 0508-996-042.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,7 ha w
Pukininie, tel. 0501-510-702.
Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni
7 ha z budynkami, Sowidół 9, k/Regnowa,
tel. 0514-584-939 po 20.00.
Sprzedam działkę budowlaną, Wałowice,
tel. 046/814-24-95.
Sprzedam dom piętrowy z lokalami na działalność, Rawa Mazowiecka, 		
tel. 0888-838-108.
Sprzedam ziemię 5,5 ha, gm. Cielądz, 		
tel. 046/814-20-17.

Sprzedam działkę budowlaną, obok linia
energetyczna, wodociąg, k/Rawy Mazowieckiej, tel. 044/712-24-23 po 20.00.
M4, 48 mkw., w centrum Skierniewic, 		
tel. 0886-701-995, 0517-622-879.
Działka 300 mkw., ogródki działkowe
„Konwalia” w Skierniewicach, 		
tel. 0509-664-664.
Budowlaną, 3300 mkw. Boguszyce, 		
tel. 0507-827-233.
Mieszkanie 42 mkw., IV piętro, Skierniewice,
140.000 zł, tel. 0669-960-169.
Mieszkanie na Widoku, 39 mkw., 		
tel. 0503-715-549, 046/833-65-70.
Działka 300 mkw., z domkiem murowanym,
ogródki działkowe „Konwalia”, 		
tel. 0509-664-664.
Wydzierżawię nieruchomość rolną we wsi
Wola Wysoka, tel. 0508-107-526.
Dom na Zadębiu. Cena 390.000 zł, 		
tel. 046/833-05-83.
Mieszkanie 58 mkw., IV piętro, blisko PKP,
185.000 zł, Skierniewice, 			
tel. 0600-167-695 po 20.
Dom ok. 200 mkw., i mieszkanie 58 mkw.,
cegła, tel. 0607-383-456.
Działka 500 mkw., ogródki działkowe „Konwalia”, tanio, tel. 0512-130-773.
Duży obiekt przemysłowy, wszystkie media
w Skierniewicach, tel. 0889-950-912.
Ziemia, tel. 06002-187-210.
Mieszkanie 48,4 mkw., ul. Mszczonowska,
tel. 046/832-45-97.
Mieszkanie, 64 mkw., Widok, 		
tel. 0696-086-933, 0696-095-772.
Działka budowlana przy trasie SkierniewiceŁowicz, tel. 0698-532-975.
Zamienię własnościowe 60,5 mkw., na dom.
Bliskie okolice Widoku, tel. 0608-273-931.
Działka, 715 mkw., Rawka, 		
tel. 0880-433-667.
Mieszkanie 96,5 mkw., I piętro w Dąbrowicach z 2 garażami, tel. 0664-280-355.
Działka, 2800 mkw., ul. Feliksów 28, media
w ulicy, tel. 0515-660-815.
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.
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.
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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 duży dom w Skierniewicach, 		
tel. 0601-338-867.
66,4 mkw., na Widoku, 		
tel. 0787-472-439.
Sprzedam pawilon usługowo-handlowy o powierzchni 350 mkw., 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.
Tanie noclegi, kwatery pracownicze
w Głownie, tel. kom. 0698-783-854.
Wynajmę nowy lokal 80 mkw., na parterze
z parkingiem, Sochaczew, 			
tel. kom. 0604-897-644.
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.
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 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 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.
Do wynajęcia lokal 60 mkw. na działalność lub zamieszkanie, Dmosin,
tel. kom. 0692-749-175.
Poszukuję domu do wynajęcia w Głownie,
tel. (042) 710-82-18.
Lokale do wynajęcia, Głowno, Targowa 3,
tel. kom. 0604-294-951.
Przyjmę na stancją, tel. (046) 837-57-77.
Wynajmę pawilon 35 mkw. (handel, usługi)
na os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Poszukuję M-3 w Łowiczu do wynajęcia, tel. kom. 0505-068-787.
Do wynajęcia lokal 20 mkw., Łowicz, 		
tel. kom. 0692-432-857.
Do wynajęcia lokale produkcyjne, magazynowe, biurowe, usługi medyczne o różnej powierzchni wraz z placem, Głowno przy trasie
krajowej 14, tel. kom. 0516-180-211.
Nowy lokal sklepowy, os. Górki ul. Zagórska
- do wynajęcia, tel. kom. 0695-608-759.
Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2pokojowego, tel. kom. 0609-236-038.
Pokój do wynajęcia w Łowiczu, 		
tel. (046) 838-13-05 po 20.00.
Do wynajęcia 2 lokale na działalność gospodarczą, pow. 18 mkw. każdy, al. Sienkiewicza
34, tel. (046) 837-32-49 po 20.00.
Poszukuję współlokatorki do mieszkania
w Łodzi, tel. 0508-602-895.
Do wynajęcia lokal 120 mkw., I piętro, piwnica, plac 950 mkw. w centrum Rawy Mazowieckiej, tel. 0606-952-277.
Do wynajęcia kompletnie wyposażona pizzeria w centrum Rawy Mazowieckiej, „Mega”,
tel. 0606-952-277.
Szukam lokalu na działalność w centrum
Rawy Mazowieckiej, tel. 606-492-597.
Lokal do wynajęcia, tel. 046/832-53-39.
Nowe, nowocześnie umeblowane mieszkanie, 37 mkw., centrum Skierniewic, 		
tel. 0607-317-180.
Poszukuję ok. 25 mkw., na pracownię 		
w Skierniewicach, tel. 0695-634-134.
Do wynajęcia mieszkanie 64 mkw., 		
os. Widok, Skierniewice, 			
tel. 0668-482-531, 0502-480-922.

Zamienię M-3 49,2 mkw.w Sochaczewie
- centrum na M-4 w Łowiczu, os. Bratkowice,
os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0501-375-411.
M-4 na M-3 spółdzielcze, Głowno, 		
tel. kom. 0601-571-103.
Zamienię mieszkanie 48 mkw., na dom do remontu w Skierniewice, tel. 0665-892-002.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Atrakcyjny przedmiot antyk kupię,		
tel. kom. 0500-411-566.
Przyjmę ziemię na wyrównanie działki, Łowicz, tel. kom. 0600-269-658.
Zbiornik hydroforowy, stalowy, 6-7 m3, 		
tel. kom. 0504-105-141.
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Przyjmę gruz, 			
tel. kom. 0511-146-431.
Ziemia czarna z dowozem, 		
tel. kom. 0664-694-590.
Betoniarka., tel. kom. 0787-292-361.
Sprzedam telefony Nokia 3100, Nokia 6280,
Samsung E800, tel. kom. 0669-194-344.
Kupię różne monety kolekcjonerskie, obiegowe, współczesne i przedwojenne, rolki
bankowe oraz woreczki mennicze, 		
tel. kom. 0887-221-227.
Kupię rower wodny, 			
tel. kom. 0510-281-982, 0513-014-208.
Koła drewniane do bryczki, 		
tel. kom. 0693-106-674.

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.
Sprzedam drzwi ocieplane do przechowalni,
2,8x2,7, tel. kom. 0601-998-197 po 16.00.
Stół do trajzegi z silnikiem 5,5 kW, 		
tel. kom. 0516-142-417.
Sprzedam lady chłodnicze, sklepowe, tanio,
tel. kom. 0501-649-392.
Sprzedam drewno śliwkowe, opałowe do kominka, do wędzarni, 			
tel. kom. 0501-658-261.
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.
Przywóz czarnej ziemi, 		
tel. kom. 0603-653-020.
Mała elektrownia wiatrowa, 		
tel. kom. 0510-799-027.
Pustak stropowy Terriva - 50 szt., 		
tel. kom. 0660-437-692.
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 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.
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.
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.
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 2 parapety z lastrika, 2 mkw. klepki bukowej, 2 dywany, lodówkę, 		
tel. (046) 837-47-11.
Beczkę ascenizacyjną 4000l, cyklop T214/3,
orkan, wielorak, tel. (024) 285-38-68.
Suknia ślubna ecru, rozm. 36, 		
tel. kom. 0608-496-735.
Drewno kominkowe, 			
tel. kom. 0886-427-375.
Dłutarkę łańcuchową, 			
tel. kom. 0601-670-503.
Przyczepa gastronomiczna z wyposażeniem
lub bez, tel. kom. 0607-392-683.
Drzwi wejściowe lewe 80 (500 zł), 		
tel. kom. 0508-281-030.

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.
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 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.
Paleciak z wysięgnikiem 1,5 m, 		
tel. kom. 0691-033-754.
Sprzedam palmę tanio, 		
tel. (042) 715-62-36.
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.
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.
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.
Skrzypce z futerałem i smyczkiem,
harmonia 3-rzędowa 80 basów, guzikowa,
tel. (046) 831-62-12.
Pustaki 9, tel. (046) 838-86-54.
Hulajnoga na akumulator, 			
tel. kom. 0501-469-596.
Wełniaki łowickie 2, wanna blaszana, 4 krzesła fotelowe, stolik pod telewizor - niedrogo,
tel. kom. 0607-889-899.
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.
Komódka; suknia ślubna; 2 fotele; półka
duża; kwietnik; stoliczek, 			
tel. kom. 0887-695-596.
Stemple, tel. kom. 0501-526-331.
Cegły czerwone pojedyncze około 2500 szt.;
pustaki suporeks około 500 szt.,
tel. (004) 683-81-80 po 20.00.
Maszynę do szycia domową wieloczynnościową Łucznik - Radom 466, nieużywaną,
części żelazne, 			
tel. (042) 719-12-78 wieczorem.
Sprzedaż pod zamówienie wierzby dachowej,
tarcicy, 				
tel. kom. 0698-628-834, 0662-499-023.
Cegła max - Plecewice, 			
tel. kom. 0698-628-834, 0662-499-023.
Kanapa i 2 fotele, tanio,			
tel. (042) 719-36-99, Głowno, ul. Mała 4.
Drzwi wewnętrzne szklone, używane,
tel. (046) 838-75-53.
Plastikowy model anatomiczy człowieka, kościec, organy wewnętrzne, mięśnie, na stelarzu, wys. 130 cm, tel. (046) 838-75-53.
Segment kuchenny do zabudowy z płytą gazową, okapem, tel. kom. 0512-271-280.
Aparat cyfrowy Kodak 5 Mega Pixel, 		
tel. kom. 0501-247-579.
Lada chłodnicza 2 szt., 			
tel. kom. 0693-126-258.
Roland E15, wzmacniacz Power Mixer
2x200W LDM, Exes gitarowy Zoom 505,
akordeon 120 Royal, 			
tel. kom. 0695-413-291.
Wózek spacerowy z 4-stopniową regulacją
oparcia, tel. kom. 0668-599-585.
Meble kuchenne używane, 		
tel. kom. 0600-685-527.
Wciągarka budowlana, 			
tel. kom. 0693-106-674.
Biurko z nadstawką, sofę młodzieżową, bralkę, kuchnię gazową, tanio!, 		
tel. kom. 0886-440-852.
Pianina marki Stejman, Wajnbach, Calisia,
tel. kom. 0886-841-542.

Drukarka skaner ksero (HP), 		
tel. kom. 0602-276-728.
Centralka telefoniczna, osiem numerów, tel. kom. 0602-276-728.
Cegły na kominy, tel. kom. 0501-930-953.
Sprzedam pustaki „9”, 900 sztuk, 		
tel. kom. 0600-892-481.
Namiot handlowy 2,5x3,75; tapczan 2-osobowy, tel. kom. 0608-410-038.
Blacha trapezowa nowa, 			
tel. kom. 0605-097-071.
Grzejniki żeliwne, grzejniki Faviera, 		
tel. kom. 0516-180-211.
Wózek dziecięcy Prampol (jeden sezon), stan
idealny, tel. kom. 0501-388-973.
Telefon Nokia 6020i, niezniszczony, pudełko
i gwarancja, stan bdb, 			
tel. kom. 0697-580-333.
Maszyny szwalnicze, 			
tel. kom. 0504-679-219.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki.
Gatunek II, tel. kom. 0510-158-880.
Trak taśmowy, tel. kom. 0667-513-562.
Komputer, tel. kom. 0608-189-387.
Sprzedam maszyny stolarskie, 		
tel. kom. 0790-012-356.
Sprzedam kuchnię gazową, 		
tel. kom. 0609-999-428.
Wiertarka stołowa, komplet do spawania gazowego, butla CO2, płyta plexa 3, 		
tel. kom. 0602-366-564.
Oddam darmo gruz ceglany, betonowy; kamienie, tel. (046) 838-47-91 wieczorem.
Dębowy stół i łóżko, 			
tel. kom. 0509-217-640 wieczorem.
Wózek widłowy elektryczny, siatki
ochronne na rusztowania, wózki paleciaki, olej Kastrol Magnatek 5W/40
Elf 5W/40, tel. kom. 0508-160-198.
Sprzedam tunel foliowy 30x6m,
tel. (046) 838-60-24 po 20.00.
Maszyna do wyrobu parkietu i boazerii, 		
tel. kom. 0602-761-946.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, mało używany, tel. kom. 0693-743-822.
Tapczanik jednoosobowy, rozsuwany, 		
tel. kom. 0692-993-410.
Tanio: wypoczynek ze skóry 3+2+1,
tel. (046) 837-58-79, 			
tel. kom. 0609-467-100.
Sprzedam blachę trapezową na wymiar i płaską czarną, tel. kom. 0506-844-177.
Namiot 4-osobowy, nieużywany, 		
tel. kom. 0600-245-021.
Sprzedam lodówkę Mińsk 15m,
tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam Playstation 2, 			
tel. kom. 0506-844-459.

Chłodziarko-zamrażarka Whirpool. Tanio,
tel. kom. 0602-381-914.
Dwie topole ścięte, tel. kom. 0693-535-243.
Koparko-ładowarka JCB, ładowarka kołowa
Zettellmeyer 4x4, 4,5t, ładowarka teleskopowa Manitou 4x4, tel. (024) 277-63-81.
Sprzedam kompletny sprzęt do produkcji pustaka, tel. kom. 0513-170-878 wieczorem.
Sprzedam kamienie, tel. (024) 277-64-03,
tel. kom. 0887-871-156.
Sprzedam wypoczynek 4 osobowy fotele
i ławostół, tel. kom. 0697-606-992.
Kojec, huśtawkę, chodzik i maty do leżenia,
tel. 0697-725-858.
Sprzedam stemple budowlane, 		
tel. 0694-419-435.
Wózek inwalidzki akumulatorowy, oświetlenie, rozkładany, 			
tel. 046/814-45-50, 0508-837-212.
Sprzedam zlew z szafką drewnianą w bardzo
dobrym stanie, cena 300 zł, 		
tel. 0660-061-156.
Sprzedam łóżko (Amerykanka 3-letnia, niezniszczona), cena 200 zł, tel. 0660-061-156.
Sprzedam stół drewniany, rozkładany kuchenny, stan bardzo dobry cena 200 zł i 2
krzesła 80 zł, tel. 046/814-60-87.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36, 		
tel. 0668-525-530.
Likwidacja sklepu - sprzedaż sukni wizytowych, tanio, tel. 0668-399-283.
Gary stropowe - sprzedam, 		
tel. 0605-335-449.
Sprzedam drewno opałowe, metry sosnowe,
tanio, zamek Gerda okolice Rawy Mazowieckiej, tel. 044/712-26-64.
Brodzik z kabiną, nowy, tanio, 		
tel. 0601-940-833.
Sprzedam zamrażarkę i segment pokojowy
z szafą, tel. 0508-602-895.
Sprzedam go-kart 125 po remoncie, 		
tel. 0500-726-324 po 18.00.
Nowy telefon komórkowy z kolorowym wyświetlaczem, 130 zł, Rawa Mazowiecka,
tel. 0504-287-454.
Sprzedam okna tanio, h-150, szer. - 80,90,150,
tel. 0606-303-191.
Wciągarkę budowlaną - żurawik, 		
tel. 0691-668-401.
Sprzedam stół drewniany, stan bdb, 180 zł,
tel. 0660-061-156.
Sprzedam zlewozmywak duży z szafką drewnianą, mało używany, cena 300 zł, 		
tel. 0660-061-156.
Drzwi antywłamaniowe klasy B, ceny od
499 zł, Rawa Mazowiecka, Piłsudskiego 7,
tel. 046/814-51-21.
Sprzedam rożen gazowy, gofrownicę, wystrój pubu, stoły, ławy, Rawa Mazowiecka,
tel. 0606-952-277.

Ogrodzenia betonowe, siatka, bramy, słupy
do siatki i sadu, tel. 0515-235-962.
Umywalka 60 cm, 60 zł zlewozmywak 		
z kwasówki 80/60 cm, 110 zł (nowe), 		
tel. 046/833-93-47.
Piłę motorową Partner 1.8, 		
tel. 0662-019-723.
Sprzedam drewno opałowe, stemple, meble
ogrodowe drewniane (ławki, stoliki, huśtawki), tel. 0517-224-668.
Zestaw ogrodniczy VARI, narzędzia i przyczepa, tel. 046/833-90-88.
Rury 2, 2.5, 4,5 cala, tel. 0698-252-439.
Kosiarki listwowe - Osa, tel. 0692-145-874.
Agregat tynkarski, tel. 0601-287-951.
Wyposażenie sklepu mięsnego, klimatyzacja,
markiza, siatka plastykowa do ogrodzenia,
tel. 046/833-47-30.
Grill elektryczny, tel. 046/833-47-30.
Klatki metalowe, podwójne i drewniane dla
szynszyli, króli i innych zwierząt - niedrogo
sprzedam, 				
tel. 0506-840-122, 0503-720-903.
Sprzedam tanio grzejniki żeliwne i fawiery,
tel. 0665-517-443.
Sprzedam przekładnię do kosiarki rotacyjnej,
tel. 046/831-28-65.
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 telewizor kolorowy Samsung CW25 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.

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.
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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. 0501-180-770
e-mail: machmax@patro.pl.
Zatrudnię mechanika samochodowego, serwis opon, Głowno, tel. kom. 0668-223-274.
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.
Firma handlowa poszukuję osobę na stanowisko magazyniera-sprzedawcę, 		
tel. (046) 830-01-28.
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.
Szwaczki zatrudnię, dużo pracy, dzianina,
tkanina, Głowno, tel. kom. 0662-388-719.
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.
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.
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.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarzy i do
formowania skarpet. Praca w Otolicach, 		
tel. kom. 0603-709-330 do 16.00.
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.
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, praca
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 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.
Zatrudnię pracownika - sprzedawcę w sklepie
meblowym, tel. (046) 830-21-51.
Zatrudnię do pracy w tartaku - Skierniewice,
tel. kom. 0698-628-834, 0662-499-023.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 0606-617-497.
Kierowca na ciągnik siodłowy w ruchu krajowym, tel. kom. 0609-999-685.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii, 		
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię młodą osobę do rozwożenia pizzy,
z samochodem, tel. kom. 0660-733-348.
Przyjmę do układania kostki, 		
tel. kom. 0605-636-228.
Przyjmę na staż, Zajazd Szymanowice, 		
tel. kom. 0601-439-657.
Przyjmę do Oberży w Nieborowie kucharza,
kucharkę, kelnerkę, 			
tel. kom. 0698-342-811.
Zakład stolarski zatrudni stolarzy, 		
tel. kom. 0696-033-527, 0668-206-250.
Zatrudnię osobę z II lub III grupą inwalidzką,
tel. kom. 0886-440-852.
Zatrudnię osobę z dobrą emisją głosu. Praca
przy mikrofonie (raz w tygodniu), 		
tel. kom. 0600-741-174.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz,		
tel. kom. 0601-360-267.
Zatrudnię tynkarza, 			
tel. kom. 0503-077-863.
Zatrudnię osobę do formowania skarpet lub
przyuczenia do zawodu formowacza, 		
tel. kom. 0604-759-243.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, okolice Głowna, tel. kom. 0605-097-071.
Pomoc domowa, 			
tel. kom. 0668-422-790.
Zatrudnię kierowcę B, C, 		
tel. (046) 837-87-15, 			
tel. kom. 0502-119-020.

Zatrudnię kierowcę C, tel. (046) 830-30-39,
tel. kom. 0602-389-702.
Zatrudnię kierowcę kat. B, 			
tel. kom. 0601-804-820.
Zatrudnię kierowcę C+E, 			
tel. kom. 0607-267-206.
Zatrudnię kierowcę, handlowca, magazyniera, tel. (046) 838-44-68.
Przyjmę ślusarza-spawacza, 		
tel. kom. 0608-241-841.
Przyjmę do pracy sezonowej przy zbiorze
bobu. Przyjmuję zapisy, 			
tel. kom. 0609-165-855.
Zatrudnię fryzjerkę, 			
tel. kom. 0501-389-042.
Przyjmę młodą sprzedawczynię do sklepu
spożywczego, tel. (046) 837-52-68,
(046)837-27-05.
Zatrudnię murarzy, tel. kom. 0667-941-359.
Zatrudnię od zaraz kierowcę z kat. B na samochód dostawczy Mercedes Sprinter na terenie kraju, tel. kom. 0604-836-224.
Fryzjerkę od zaraz. Bolimów, 		
tel. kom. 0509-513-701.
Zatrudnię dziewiarza na maszyny
Ange, tel. kom. 0601-332-896.
Zatrudnię osoby do formowania skarpet, szwaczkę na Rossę, 		
tel. kom. 0601-332-896 po 16.00.
Monterów instalacji wod.-kan., 		
tel. 0665-769-256.
Adresowanie kopert i składanie długopisów,
tel. 0506-270-209.
Zatrudnię cieśli, zbrojarzy, pomocników.
Możliwość dojazdu lub zakwaterowanie,
tel. 0513-017-574.
Zatrudnię pracownika do wulkanizacji, okolice Rawy Mazowieckiej, 			
tel. 046/814-47-95, 0607-292-163.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Rawie Mazowieckiej, 		
tel. 0509-147-305.
Kucharzy Karczma Sole zatrudni. Adamowice, gm. Mszczonów, tel. 0507-025-431.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 		
tel. 0601-335-648.
Zatrudnię fryzjerkę, dobre warunki, 		
tel. 0503-022-406.
Zatrudnię pracowników do wykończenia wnętrz, prawo jazdy kat. B, 		
tel. 0600-575-555, (046)833-42-49.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0604-821-052.
Poszukuję pracowników do pracy w betoniarni Rawa Mazowiecka i okolice, 		
tel. 046/814-71-84, 0602-670-958.
Krawcowej zlecę szycie bluzek damskich,
tel. 0601-688-772.
Zatrudnię do zakładu fryzjerskiego w Skierniewicach (obsługa solarium), 		
tel. 0694-287-447.
Zatrudnię mechanika ze znajomością obsługi
maszyn rolniczych, 			
tel. 0691-718-959.
Zatrudnię monterów płyt k/g, 		
tel. 0608-350-462.
Przyjmę z Rawy Mazowieckiej lub okolic do
pracy w gospodarstwie rolnym i przy zwierzętach oraz do pracy przy transporcie zwierząt, tel. 0515-096-445.
Firma elektryczna „Aleksandra” zatrudni wykwalifikowanych elektryków z uprawnieniami SEP, tel. 0601-365-387, 046/833-17-87.

Dekarz, cieśla 12 zł/ha zatrudnię, 		
tel. 0606-305-290 			
lub po 20 (046)831-62-78.
Zatrudnię tynkarzy, tel. 0605-223-439.
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.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, 		
tel. 0693-843-090.
Zatrudnię tokarza, ślusarza, spawacza, operatora obrabiarki numerycznej - szkolenia w
Austrii. Puszcza Mariańska, 		
tel. 046/831-81-16.
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 ogólno-budowlanych (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.

Poszukuję pracy: księgowość, kadry, płace,
ZUS, tel. kom. 0606-815-711, 		
joanna_donovan@wp.pl.
Operator koparki-ładowarki, koparki, ładowarki, walca, spycharki podejmie pracę.
tel. kom. 0510-281-982, 0513-014-208,
0510-281-982, 0513-014-208.
Kierowca z praktyką poszukuje pracy na samochód dostawczy do 3,5 t, bus lub na wywrot, Łowicz - teren, 			
tel. kom. 0605-302-486.
Kobieta 24 lata, inżynier włókiennictwa, podejmie pracę, tel. kom. 0696-931-576.
Podejmę pracę w księgowości, 		
tel. kom. 0608-443-061.
Poszukuję pracy, kobieta lat 40, bez nałogów,
niekarana, tel. 0515-309-843.
Posiadam ciężarówkę o ładowności 3,5 tony,
6 miejsc paletowych. Nawiążę współpracę,
tel. 0694-237-862.
Rencista III grupa do pracy II z uprawnieniami do I kV poszukuje pracy, tel. 0504138-342 lub 046/832-27-87.

Energiczna 35 latka podejmie każdą pracę,
tel. 0504-138-342 lub 046/832-27-87.
Kierowca kat. C+E, świadectwo kwalifikacji,
szuka pracy, tel. 0603-549-034.
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.
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.
Dodatkowa sprzedaż perfum, oryginalne zapachy, tel. (046) 838-60-60, 		
tel. kom. 0663-766-602.
Avon - bez wpisowego. SMS/Tel. 0502-616468, 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.
Cyfrowe wideofilmowanie, 		
tel. kom. 0603-451-221.
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.
Fotografowanie, śluby, plenery, 		
tel. kom. 0606-630-448.
Wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie z VHS na DVD, obróbka filmów
cyfrowa, tel. 0606-218-624.
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) 83024-65 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.
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.
Układanie kostki betonowej, granitowej oraz
inne usługi brukarskie, tel. (046) 837-57-28,
tel. kom. 0604-208-087.
Kominki - 200 wzorów. Montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. (046) 837-8492, 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.
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, wideodomofony, 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.

22
Domy z drewna, domki letniskowe, altanki,
tel. kom. 0880-484-695.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
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.
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.
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, gipsy, tel. kom. 0887-086-767.
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.
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.
Glazurnik - modernizacje łazienek, kuchni,
tarasów, schodów, itp, 			
tel. kom. 0602-648-497.
Kierownik budowy, książki obiektów, 		
tel. kom. 0501-504-407.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0605-636-228.
Usługi koparką i koparko-ładowarką, 		
tel. kom. 0604-208-588.
Glazura, tarakota, tel. (046) 830-23-51, 		
tel. kom. 0600-488-382.
Glazura, terakota, remont łazienek, gładź gipsowa - wolne terminy, 			
tel. kom. 0693-922-742.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Tynki, posadzki, tel. kom. 0503-077-863.
Montaż okien, drzwi i naprawy pogwarancyjne, gładzie, malowanie, glazura, tarakota,
tel. kom. 0691-166-651.
Malowanie, gipsowanie, sufity podwieszane,
adaptacje strychów, panele, 		
tel. kom. 0513-823-750.
Dachy - konstrukcje, naprawy, konserwacje,
tel. (046) 839-18-37, 			
tel. kom. 0609-227-348.
Glazura, terakota, panele podłogowe, ścienne, tel. kom. 0601-277-449.
Remonty ogólnobudowlane od A do
Z. Tanio, tel. 0510-251-734.
Usługi ogólnobudowlane, Rawa Mazowiecka, tel. 0609-494-793.
Glazura, terakota, panele, gładzie gipsowe,
malowanie, kompleksowe wykończenia
wnętrz, tel. 0668-309-572.
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych
i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg,
tel. 0603-200-532.
Panele, tel. 0694-287-447.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura, terakota, panele, docieplanie budynków, 		
tel. 0604-136-932, 046/832-73-78.
Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów,
hydraulika, ogrzewanie podłogowe, malowanie, gipsy, tel. 0600-568-406.
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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.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
możliwość kupna towaru, faktura VAT, 		
tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.
Ocieplenia budynków i stropodachów, granulatem styropianu 1mkw.,/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 k/g, tel. 0602-779-602

Hydrauliczne usługi. Piece, ogrzewacze i inne artykuły dostępne.
Łowicz, os. Górki, ul. Nałkowskiej 4,
tel. (046) 837-19-29, 			
tel. kom. 0506-064-122.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Kompleksowo wykonujemy usługi hydrauliczne, tel. kom. 0509-137-971.
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, 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. (043) 838-28-67,
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.
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.
Prawnik, porady, pozwy. Odszkodowania bez opłat wstępnych, tel. (046) 83770-96, tel. kom. 0512-443-696.
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.
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.
Tłumaczenie przysięgłe - język niemiecki, bułgarski, tel. (046) 837-78-15,
tel. kom. 0507-194-820.
Tanio, szybko, dokładnie - meble na wymiar
(szafy przesuwne, kuchnie, komody, itp.).
Montaż gratis, tel. kom. 0889-474-502.
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.
Zespół + solistka, wesela, komunie, imprezy
duże i małe, profesjonalnie, 		
tel. kom. 0889-205-382.
Odnawianie wanien, 			
tel. kom. 0600-979-826.
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 Interarche przy bloku 24, 		
tel. kom. 0606-319-335.
Pranie dywanów, tapicerki samochodowej. Stacja Paliw Star -Oil,
tel. (046) 837-71-16.
Zespół muzyczny, wesela, 			
tel. kom. 0500-252-165.
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.
Dekoracja sal weselnych i imprez okolicznościowych. Ceny konkurencyjne, 		
tel. kom. 0788-293-800.
Cięcie żyta i sianokiszonek sieczkarnią samojezdną z podwozem masy,
tel. kom. 0604-463-486.
Schody, poręcze, drzwi, okna wyrób i montaż, tel. kom. 0606-617-497.
Usługi tapicerskie, naprawa, remont mebli
stylowych, nowoczesnych. Transport gratis,
tel. kom. 0691-044-202.
Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon, saksofon) - wesela, doświadczenie, 		
tel. kom. 0698-055-068.
Śluby - Volvo S80, limuzyna, tanio, 		
tel. kom. 0511-520-450.
Naprawa sprzętu AGD, 		
tel. kom. 0510-158-880.
Limuzyny, tel. kom. 0605-305-579.
Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej,
tel. kom. 0698-398-871.
Zespół muzyczny, wesela. Muzyka 100% na
żywo, tel. kom. 0662-296-699.
Transport żwiru, piasku, pospółki,
tel. kom. 0603-213-798.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0606-908-346.

RTV serwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzacje firm Sony, Philips, LD, Samsung, JVC, Thomson, Pionner, Sharp, Hunay, Elemis, Telestar i inne. Ul.
Krakowska 11, tel. (046) 837-28-85.
Zespół muzyczny - wesela, 		
tel. (046) 838-39-23, 			
tel. kom. 0601-854-670.
Naprawa pralek automatycznych. Dojazd gratis, tel. kom. 0512-348-137.
Naprawa handlowych urządzeń chłodniczych. Serwis i naprawa komór
chłodniczych, samochodowych urządzeń chłodniczych, carier, thermo
king, inne, tel. kom. 0512-348-137.
Autoklimatyzacje samochodowe - naprawa, napełnianie.
Śluby, inne okoliczności - srebrny Mercedes
Okularnik, tel. kom. 0665-219-486.
GROBY - SPRZĄTANIE, 		
tel. 0509-400-062.
Audi A6, limuzyna, srebrny metalik,
śluby, tel. 0697-725-858.
Hotel dla koni, tel. 0697-316-864.
Zespół muzyczny Rewers, 			
tel. 0606-891-804.
Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, 60 języków, tel. 046/832-70-68.
Transport lawetą, tel. 0698-031-631.
Czyszczenie wnętrza samochodu,
tel. 0509-400-062.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa, montaż, 		
tel. 0503-572-046.
Koszenie trawników, cięcie żywopłotów,
wiercenie otworów, cięcie i podkrzesywanie
drzew, tel. 0517-224-668.
Full-Dach sprzedaż, montaż pokryć dachowych. W ofercie firmy
blachodachówki szwedzkie, niemieckie, systemy orynnowań, więźba dachowa. Pomiar i kosztorys gratis, tel. 0606-762-720, 0602-718-334,
046/814-11-22.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie,
tel. 0506-071-867.
Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej, 		
tel. 0604-630-793.
Zakład stolarski „Projekt” kuchnie,
szafy, meble biurowe, 			
tel. 0508-752-007.
Niezawodne systemy automatycznego nawadniania dla twojego ogrodu - projekt i wykonanie, tel. 0503-607-085.
Dywany, wykładziny, kanapy - czyszczenie, tel. 0509-400-062.
Ogrody, oczka wodne - projekt i wykonanie
- szybko, solidnie, tel. 0660-636-814.
Ogrodzenia, bramy, balustrady. Tanio i solidnie, tel. 0600-947-707.
Projektowanie, aranżacja wnętrz, 		
tel. 0607-074-605.
DJ, wesela, tel. 0606-760-599.
Przeprowadzki, pianina, tel. 0605-303-836.
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.

Matematyka - korepetycje. Łowicz, 		
tel. kom. 0660-781-884.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Język niemiecki -solidnie, 			
tel. kom. 0695-774-273.
Język rosyjski. Tłumaczenia, matura. Tanio,
tel. (046) 838-74-40.
Angielski, nauczyciel, korepetycje, 		
tel. kom. 0501-475-100.
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 - tanio, 			
tel. kom. 0601-303-279.
Matematyka, tel. (046) 837-53-15.
Matematyka, korepetycje - nauczycielka, tel. kom. 0502-982-594.
Fizyka, matematyka, chemia, 		
tel. 0698-402-521.
Matematyka, Rawa Mazowiecka i okolice,
tel. 0608-848-520.
Matematyka, tel. 0505-847-111.
Korepetycje - język angielski, 		
tel. 0517-908-594.
Korepetycje - matematyka, gimnazjum, wyższe, tel. 0660-781-884.

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

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.
Kupię ziemniaki jadalne, 			
tel. kom. 0508-819-982.
Rzepak jary, tel. (046) 874-76-80.
Ziemniaki jadalne kupię, tel. 0600-332-799.
Ziemniaki jadalne kupię, tel. 0501-403-768.

Buchajki od 100-300 kg, 		
tel. kom. 0603-610-717.

Kupię prasę Z224 i każdy ciągnik, 		
tel. kom. 0608-354-272.
Kupujemy kosiarki listowe Osy, zgrabiarki zawieszane 4, tzw. Słoneczka,
sadzarki łańcuchowe, ładowacze, kopaczki ciągnikowe. Ceny atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.
Cyklop polski, tel. kom. 0889-698-352.
MTZ Pronar, 2002 rok lub Ursus 5314, 		
tel. kom. 0500-222-737.
Kupię siewnik zbożowy przerobiony z dwóch
lub półtora konnego, w bardzo dobrym stanie, tel. kom. 0693-824-733.
Z-224, tel. kom. 0668-807-613.
Kopaczka ciągnikowa i Orkan, pilnie, 		
tel. kom. 0517-545-959.
Kopaczka ciągnikowa, 			
tel. kom. 0507-531-998 po 18.00.
Prasa Z-224 lub Z-279, 			
tel. kom. 0608-354-272.
Każdy ciągnik rolniczy, również do remontu,
tel. kom. 0607-809-288.
Kupię kosiarki listwowe Osa i rotacyjne,
tel. kom. 0693-107-408.
Kupię ciągnik T25 Władimirec C328, 		
tel. kom. 0660-468-633.
Kupię glebogryzarkę grudziądzką do 1200zł,
talerzówkę zawieszaną oraz inny sprzęt rolniczy, tel. kom. 0888-534-332.
Kupię pług 3-skibowy grudziądzki, 		
tel. kom. 0692-617-239.

Zbiornik na mleko 330 lub 400 l, 		
tel. kom. 0888-176-412.

Siano w balotach, owies, pszenżyto, 		
tel. kom. 0600-415-353.
Sprzedam słomę w dużych belach,
tel. (046) 838-79-06.
Sprzedam ziemniaki, sadzeniaki, Mila, bardzo odporne, tel. (046) 838-70-72.
Młóto browarniane w cenie 89 zł/tonę z
dostawą, tel. kom. 0508-341-021.
Sprzedam pszenżyto ok. 3 t, 		
tel. kom. 0603-401-075.
Siano, tel. (046) 838-74-91.
Sprzedam słomę, 			
tel. kom. 0888-095-793.
Sprzedam słomę, Wejsce 16, 		
tel. (046) 838-47-64.
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 siano, tel. kom. 0608-105-209.
Pszenicę i linę do wyciągu, 		
tel. (046) 838-76-90.
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.
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.
Siano, ziemniaki paszowe, 			
tel. kom. 0600-685-574.
Siano belowane (duże bele), 		
tel. kom. 0501-351-745.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach,
tel. (046) 838-90-08.
Sprzedam słomę w małych belkach ze stodoły, bryczkę konną, tel. (046) 837-15-67.
Sprzedam pszenice, pszenżyto, Urzecze 48,
tel. (046) 838-77-14.
Sprzedam pszenżyto, tel. (046) 838-51-21.
Sprzedam słomę, 		
tel. (046) 839-13-52, Retki.
Pszenica, tel. (046) 839-11-61, 		
tel. kom. 0500-582-424.
Mieszanka zbożowa, tel. (046) 838-99-25.
Środki ochrony roślin. Nawozy dolistne i do fertygacji w Centrali Nasiennej
Łowicz, tel. (046) 837-50-28.
Sprzedam dużą ilość słomy, 		
tel. (042) 719-56-16.
Słomę belkowaną, ze stodoły, 		
tel. kom. 0502-688-807.

Kukurydza, tel. kom. 0605-097-071.
Sianokiszonka w belach, brony 5,
tel. (046) 839-21-27.
Słoma w kostkach, tel. kom. 0660-674-648.
Sprzedaż otrąb żytnich, pszennych; wymiana
na żyto, tel. (046) 839-22-14, 		
tel. kom. 0603-099-812, 		
Młyn Sobocka Wieś.
Sadzonkę pomidora Polset, tel. (046) 839-1195, tel. kom. 0886-590-916 po 20.00.
Słoma ze stodoły, okrągłe bele, okolice Bąkowa, tel. kom. 0696-447-652 po 20.00.
Jęczmień, tel. (024) 285-42-56.
Pszenżyto, tel. (046) 838-75-88.
Sprzedam zboże, pszenżyto, 		
tel. kom. 0602-771-728.
Sprzedam pszenicę, jęczmień 20 ton,
tel. (046) 838-71-02.
Sprzedam buraczek czerwony, okna plastiki,
suporeks, drut - tanio, 			
tel. kom. 0889-125-136.
Sprzedam słomę w kostkach, 		
tel. kom. 0888-389-631.
Kwotę mleczną 4518 kg, 			
tel. 0781-290-608.

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.
Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność, transport gratis, tel. (052) 381-44-50, 		
tel. kom. 0608-591-474.
Krowę wysokocielną, Nieborów, 		
Al. Legionów Polskich 73.
Jałówka wysokocielna, 		
tel. (046) 838-44-46.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (024) 277-93-75.
Jałówka cielna. Krępa 53, 		
tel. (046) 838-36-02.
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, wycielenie: początek czerwca,
tel. (024) 277-39-15 po 19.00.
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.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu, termin: 1 i 10.06 oraz 4-letnią krowę, termin
29.05. Wygoda 49.
Krowa i jałówka na wycieleniu, 		
tel. kom. 0600-818-296.
Jałówka na wycieleniu, 			
koniec maja, tel. (046) 838-14-31, 		
tel. kom. 0600-190-757.
Dwie jałówki na wycieleniu, 		
tel. (046) 838-50-12.
Krowa na wycieleniu. Mysłaków 163.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Bednary 88, tel. (046) 838-61-97.
Dwie jałówki cielne, termin cielenia ok. 1.07,
tel. (024) 282-23-18.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i słomę.
Sypień 61, tel. (046) 838-64-56.
Sprzedam jałówkę wysokocielną i jałówkę
roczną. Stachlew 171, tel. (046) 839-61-19.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 838-46-51,
tel. kom. 0694-567-258.
Krowa wysokocielna, wycielenie: czerwiec.,
tel. (046) 838-59-07, Mysłaków 171.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, 		
tel. (046) 838-82-72.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 		
tel. kom. 0500-243-428.
Kurczęta odchowane 8 tyg. W ciągłej
sprzedaży, Ferma Julianów k/Rawy
Mazowieckiej, 			
tel. 046/815-46-36, 0505-027-560.
Sprzedam klacz źrebną sp. paszport, srokacz,
tel. 0507-075-185.
Krowę z kwotą mleczna, 			
tel. 046/835-30-55 po 15.
2 jałówki na wycieleniu, 			
tel. 046/831-39-10, 0663-467-538.
Jałówkę wysokocielną, tel. 046/831-27-16.
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.
Agregaty prądotwórcze; wysłodki granulowane, tel. (046) 837-37-53.
Kombajn Bizon Z056, 1988 rok,
tel. (046) 838-28-10,
		
tel. kom. 0609-931-691.
Prasa kostkująca, 2000 rok, 		
tel. (046) 838-13-40.
Przyczepka do przewozu zwierząt, 		
tel. kom. 0510-799-027.
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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.
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-rzedowa 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.
Ciągnik Władymirec T-25, 1983 rok, 		
tel. kom. 0512-165-370.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy; przyczepa
zbierająca Pionier 1, tel. (046) 838-74-91.
Do T-25 pompa wtryskowa nowa, 		
tel. kom. 0694-335-495.
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.
Sadzarka do warzyw, 			
tel. kom. 0516-786-078.
Orkan i łubianki drewniane nowe, 		
tel. kom. 0607-889-775.
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.
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.
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 kombajn Bizon Z056 i pług podorywkowy, tel. kom. 0515-938-370.
Ciągnik 914, 1987 rok, siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom. 0692-950-352.
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; trząsałka-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. (046) 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.
Sprzedam ciągnik 4011, 			
tel. kom. 0665-270-411.

Pług 2-skibowy Grudziądz, stan bdb, 		
tel. kom. 0600-787-169.
Storm sadowniczy, tel. kom. 0506-188-515.
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.
Sprzedam zgrabiarę do siana 7-kółkową, stan
bdb. Nieborów 19, tel. (046) 838-56-27, 		
tel. kom. 0601-214-404.
Dmuchawa pionowa do siana; siloso-kombajn jednorzędowy do cięcia kukurydzy,
tel. kom. 0504-202-256.
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.
Głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Dwukółka ciągnikowa; grabiarka; 		
trząsałka 4, tel. kom. 0668-502-649.
Kombajn Bizon 56 Super, 			
tel. kom. 0604-356-808.
Kombajn zbożowy Forschnit E512, 		
tel. kom. 0603-382-481.
Przetrząsaczo-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.
Pług 3-skibowy; kosiarka rotacyjna, stan bdb,
tel. kom. 0695-497-941.
Sprzedam dmuchawę do siana, brony ciągnikowe piątki, tel. (046) 838-11-39.
Dmuchawa do siana, zboża, 500 zł, 		
tel. kom. 0888-822-173.
Sprzedam ciągnik Ursus C-360, stan dobry,
1982 rok, tel. kom. 0692-767-562.
Wózek widłowy RAK-7 Suchedniów na gaz,
stan dobry, tel. (046) 838-63-87.
Przyczepa 4,5 t, 3-stronny wywrot; wąskie
opony do C-360; beczka 1200 l, 		
tel. kom. 0660-408-769.
Chłodnica do C-360, sprzedam, 		
tel. kom. 0503-604-455.
Ciągnik MTZ 82, 4x4 lub T-25 A, agregat
prądotwórczy 14 kW lub 40 kW spalinowe,
motopompę strażacką, silnik, S-231, 		
tel. kom. 0510-281-982, 0513-014-208.
Prasa kostka Z-224/1; prasa rolująca Sipma
Z-279/1, stan idealny, 			
tel. kom. 0604-213-682.
Sortownik do ziemniaków elektryczny; rozsiewacz Kos; dojarka Alfa Laval (aparat),
tel. kom. 0501-247-579.
Śrutownik bijakowy 11 kW; śrutownik Bąk
5,5 kW; śrutownik bijakowy bez silnika,
tel. kom. 0501-247-579.
Wielorak 6-rzędowy; gniotownik 5,5 kW;
konwia (kwasówka), 			
tel. kom. 0501-247-579.
Belarus MTZ, raty, gwarancja, od 82
KM wzwyż, tel. kom. 0501-504-723.
Ładowacz Tur do MTZ; ładowacz Tur do
Ursus 4512; kosiarka rotacyjna ze spulchniaczem; pług 4-skibowy; orkan 2A, 		
tel. kom. 0501-504-723.
Bizon Z-056, 1985 rok lub 1988 rok z sieczkarnią, tel. kom. 0500-222-737.
Zetor 72-11 przyczepa D47B, 		
tel. kom. 0501-504-723.
Prasa Z-224/1, tel. kom. 0501-504-723.
Prasa Z-224, 1988 rok, 			
tel. kom. 0500-222-737.

Ursus C-360, tel. kom. 0501-504-723.
Ciągnik C-360-3P w dobrym stanie, 		
tel. 0501-403-768.
Wózek widłowy elektryczny, duży maszt,
tel. 046/815-46-36, 0505-027-560.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy fabryczny,
tel. 046/813-17-13, 0607-774-729.
Sprzedam ciągnik ES, tanio, 		
tel. 0507-618-132.
Sprzedam kombajn zbożowy Class, 2 m - tanio, tel. 0604-752-278.
Sprzedam koparkę KM-251 (wędka), 		
tel. 046/814-38-66, 0887-922-954.
C-355, 1973 rok, stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. 046/815-06-79, 0660-766-584.
Sprzedam C-330, C-360, T-25, rozrzutnik, talerzówkę, glebogryzarkę, przegrabiarkę, kosiarkę rotacyjną, opryskiwacz, kopaczkę, łychę, kabinę i siewkę, tel. 0661-584-307.
Sprzedam przyczepę 6 ton - sztywna i dmuchawę do siana, tel. 0889-133-700.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy Ślęza
z małym koszem, tel. 046/815-66-69.
Sprzedam ciągnik rolniczy T-25, 1991 rok,
zarejestrowany, tel. 0601-698-640 po 16.00.
Sprzedam ciągnik MTZ, 1982 rok oraz przyczepę 8 ton, wywrotkę, 			
tel. 046/814-65-77 wieczorem.
Sprzedam C-360 wraz z ogumieniem nowym, stan idealny, 			
tel. 046/814-17-62 wieczorem.
Kombajn ziemniaczany i zbożowy Cllas,
taśmociąg budowlany, karmniki dla tuczników, tel. 0880-727-760.
Wózek suchendniówek 3.30 i beczka na
wodę 15.000 litrów i dmuchawę do siana,
tel. 0697-326-404.
Brona aktywna z hydropakiem 3 m „Amazone” i siewnik zbożowy „Fiona” 3 m, 		
tel. 0608-263-145.
Głębosz 12 łap z wałem, zabezpieczenie śrubowe 2,5 m „Stoll”, tel. 0608-263-145.
Glebogryzarka spalinowa, 			
tel. 0665-517-443.
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.
Kombajn zbożowy VOLVO kosa 2.5, śrutownik na kamienie, siano w okrągłych belach, tel. 046/831-44-34., 1982 rok, 		
tel. kom. 0511-346-330.
Kosiarki spalinowe, 			
tel. kom. 0785-622-468.
C-330, tel. kom. 0665-071-953.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1998 rok; rozrzutnik
obornika jednoosiowy, 1997 rok; ścinacz zielonek orkan 2A, tel. kom. 0608-420-169.
Przyczepa 6 t sztywna, tel. (046) 838-14-31,
tel. kom. 0600-191-757.
Trelinka i płyty yomby 75x100, 		
tel. kom. 0608-395-278.
C-360, stan bdb, tel. kom. 0605-725-429.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka II,
tel. kom. 0697-714-837.
Sadzarka 4-rzędowa do warzyw, 		
tel. kom. 0697-714-837.
Obsypnik kopców, tel. kom. 0697-714-837.
Chwytak ciągnikowy dużych bel, 		
tel. kom. 0697-714-837.
Różne maszyny konne, rozsiewacz do nawozów Kos, tel. kom. 0507-075-301.
Sprzedam zgrabiarkę Sthol, zawieszana 2,5
m, tel. kom. 0501-533-454.
Sprzedam ścinacz zielonek Orkan,
tel. (046) 838-85-52 po 20.00.
Opryskiwacz sadowniczy typu Ślęza,
tel. (042) 719-26-70, 			
tel. kom. 0691-863-492.
Dmuchawa mała, kredens dębowy półoszklony, tel. (046) 838-68-50.
Ciągnik C-360; siewnik zbożowy Poznaniak; waga 50 t samochodowa, najazdowa,
tel. (046) 838-43-06, 			
tel. kom. 0603-061-820.
Prasa rolująca Claas Roland 62, stan bdb,
tel. kom. 0691-863-286.
Przyczepa wywrotka na niskich kołach, 4 t.
Pilaszków 15, tel. kom. 0698-895-319.
Tury nowe do C-360, C-330, Usrus 35-12,
28-12, MF-255, tel. kom. 0608-128-670.
Kultywator 13; przetrząsarko-zgrabiarka 5;
pług 2-skibowy; brony 3, 			
tel. kom. 0608-128-670.
Koła kompletne 36/13x6, 			
tel. kom. 0608-128-670.
Nadstawka do rozrzutnika 2-osiowego, 		
tel. kom. 0693-025-952.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0664-716-585.
Zetor 8011, stan bdb, 			
tel. kom. 0513-958-741.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 5-gwiazdowa, 		
tel. kom. 0600-594-230.
Sprzedam beczkę asenizacyjną lub zamienię
na Tura 60, tel. kom. 0600-594-230.
C-360, 1981 rok, stan dobry, 15000 zł,
tel. (042) 719-67-89.
Rozrzutnik, kosiarka rotacyjna polska, brony 3, redła 3, przetrząsacz 5, pług, sadzarka,
roztrząsacz do siana pasowy, 		
tel. kom. 0887-380-863.
Kombajn ziemniaczany Anna, przyczepa Jugosłowianka, rozsiewacz RCW3, 		
tel. kom. 0516-415-809.
Prasa Z-224, tel. kom. 0508-364-849.
Nowa kabina do C-360, 2000 zł, 		
tel. kom. 0888-509-934.
Silnik do C-360 3P, 2000 rok, 		
tel. kom. 0888-509-934.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan bdb;
talerzówka, stan bdb, tel. (046) 861-11-07.
Orkan do zielonek; C-385 z przednim napędem, 1980 rok, tel. kom. 0889-591-132.
Schładzalnik do mleka Alfa Laval 320 l, stan
bdb, tel. (042) 719-59-52, 			
tel. kom. 0503-353-606.
Talerzówka 8x8 talerzy, 			
tel. kom. 0889-591-132.
C-385, 1980 rok, z napędem; orkan do zielonek, 1988 rok; talerzówka; przyczepa D-35
wywrot, tel. kom. 0889-591-132.
Kombajn Bizon, 1987 rok, 		
tel. (046) 861-16-27.
Ciągnik MTZ, 80 KM, 1980 rok, bez
prawa rejestracji, nie na chodzie. Tanio,
tel. (046) 861-05-47, 			
tel. kom. 0880-010-425.
Talerzówka 21 talerzy; pług 3, 2; kultywator 3-metrowy grudziądzki, stan bdb,
tel. (046) 861-05-47, 			
tel. kom. 0880-010-425 po 21.00.
Ciągnik C328 Ursus, kultywator i pług 2-skibowy, tel. kom. 0694-129-376.
Siewkę do nawozu, dmuchawę do siana pionową dużą, tel. kom. 0551-291-421.
Ursus C-330, 1981 rok, stan dobry; pług; kultywator; brony, tel. kom. 0508-645-422.
Prasa Z-224; przyczepa 6 t wywrot, 1990 rok,
tel. kom. 0607-809-288.
Przyczepa jednoosiowa wywrot; siewnik Poznaniak; zgrabiarka 7 lub 5, 		
tel. kom. 0607-809-288.
Pług 3-skibowy grudziądzki, 		
tel. kom. 0691-090-215.
Schładzalnik mleka 430 l, 1998 rok,
stan bdb, tel. kom. 0605-061-344.
Sprzedam skrzynię biegów i obudowę tylnego mostu do C360, tel. (046) 838-09-79,
tel. kom. 0788-812-125.
Sprzedam dwie przyczepy HL 6t i 8t wywrot
na dwie strony, tel. kom. 0605-896-130.
Sieczkarnię jednorzędową Potinger, wspomaganie kierownicze Zetor, 		
tel. kom. 0692-146-594.
Sprzedam przyczepę 4-tonową trzy stronny
wywrot, tel. kom. 0693-830-147.
Ciągnik Zetor 10540 Turbo interculer, 1996
rok, rozbudowana hydraulika, możliwość zainstalowania przedniego TUZ-A, stan bdb,
tel. kom. 0603-770-508.
Usrus 914, 12-12, 12-24, C-330, silnik, części
ciągnikowe różne, MF-3512, kerszery, rower
3-kołowy, tel. kom. 0504-475-567.
Przetrząsacz karuzelowy Deutz Fahr,
składany, stan bdb, 			
tel. kom. 0600-696-620.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską ZZR
140. Sobocka Wieś 5, tel. (046) 838-28-27.
Sprzedam Orkan do kukurydzy jednorzędowej, niemiecki, tel. (046) 835-23-23.
Sprzedam ciągnik C360, orkan, ścinacz zielonek, rozrzutnik obornika, przetrząsarkozgrabiarkę, redełka 5, pług podorywkowy 5,
brony 5, przyczepę wywrotkę. 		
Wrzeczko 93, tel. (046) 838-85-87.
Sprzedam wialnię, siewnik konny, maszynę
do sieczki, tel. kom. 0607-809-220.
Sprzedam przyczepę wywrotkę, siewnik,
tel. kom. 0887-535-506.
Pługi 3, 4-skibowe, obracane nonstop,
tel. (024) 277-63-81.
Sprzedam bizon 056-81, opryskiwacz 1000l
nowy na kołach, zgrabiarkę karuzelową Klas,
tel. (024) 277-84-99.
Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę do siana
produkcji zachodniej, tel. (024) 277-84-99.
Sprzedam rokosad do cięcia gałęzi i trawy,
kombajn Bolko, silnik U902, U1201 po kapitalnym, tel. (046) 861-12-92, 		
tel. kom. 0609-041-442.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
1-rzędowy 6 tys., tel. kom. 0697-677-530.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu,
tel. (024) 277-91-96 po 20.00.
Sprzedam zbieraczkę do liści oraz ładowacz
cyklop, tel. (024) 277-64-03.

Sprzedam wibrator do pustaków + formę 9,
kultywator 2m grudziądzki, 		
tel. kom. 0608-171-821.
Sprzedam kombajn zbożowy Z56, 1978 rok,
Orkan II, kosiarkę rotacyjną, pług 3-skibowy,
siewnik poznaniak, rozrzutnik obornika, ciągnik C355, tel. (024) 277-48-09, 		
tel. kom. 0693-555-430.
Kupię ciągnik C-360-3P w dobrym stanie,
tel. 0501-403-768.
Wózek widłowy elektryczny, duży maszt,
tel. 046/815-46-36, 0505-027-560.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy fabryczny,
tel. 046/813-17-13, 0607-774-729.
Sprzedam ciągnik ES, tanio, 		
tel. 0507-618-132.
Sprzedam kombajn zbożowy Class, 2 m - tanio, tel. 0604-752-278.
Sprzedam koparkę KM-251 (wędka), 		
tel. 046/814-38-66, 0887-922-954.
C-355, 1973 rok, stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. 046/815-06-79, 0660-766-584.
Sprzedam C-330, C-360, T-25, rozrzutnik, talerzówkę, glebogryzarkę, przegrabiarkę, kosiarkę rotacyjną, opryskiwacz, kopaczkę, łychę, kabinę i siewkę, tel. 0661-584-307.
Sprzedam przyczepę 6 ton - sztywna i dmuchawę do siana, tel. 0889-133-700.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy Ślęza z
małym koszem, tel. 046/815-66-69.
Sprzedam ciągnik rolniczy T-25, 1991 rok,
zarejestrowany, tel. 0601-698-640 po 16.00.
Sprzedam ciągnik MTZ, 1982 rok oraz przyczepę 8 ton, wywrotkę, 			
tel. 046/814-65-77 wieczorem.
Sprzedam C-360 wraz z ogumieniem nowym, stan idealny, 			
tel. 046/814-17-62 wieczorem.
Kombajn ziemniaczany i zbożowy Cllas, taśmociąg budowlany, karmniki dla tuczników,
tel. 0880-727-760.
Wózek suchendniówek 3.30 i beczka na
wodę 15.000 litrów i dmuchawę do siana,
tel. 0697-326-404.
Brona aktywna z hydropakiem 3 m „Amazone” i siewnik zbożowy „Fiona” 3 m,		
tel. 0608-263-145.
Głębosz 12 łap z wałem, zabezpieczenie śrubowe 2,5 m „Stoll”, tel. 0608-263-145.
Glebogryzarka spalinowa, 			
tel. 0665-517-443.
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.
Kombajn zbożowy VOLVO kosa 2.5, śrutownik na kamienie, siano w okrągłych belach, tel. 046/831-44-34.

Białkowanie obór, pomieszczeń gospodarczych, tel. kom. 0503-499-480.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
tel. (044) 725-02-95, 			
tel. kom. 0504-171-191.
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.
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.
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.
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 sianokiszonęę 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.
Beczka asenizacyjna, do remontu,
tel. (046) 838-59-47 po 20.00.

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.
Siew sorga i kukurydzy siewnikami
Becker, tel. kom. 0604-078-564.
Zbiór żyta i sianokiszonek sieczkarniami i przyczepami samozbierającymi Claas z Rotokatem, 		
tel. kom. 0604-078-564.
Zbiornik na mleko Alfa Laval 330 l,
tel. (046) 839-19-15, 			
tel. kom. 0880-154-022.
Skrzynki plastikowe pełne, 		
tel. (046) 838-63-87.
Sprzedam 0,80 ha łąki. Zduny, 		
tel. kom. 0605-977-764.
Wykonuję maszyny do łupania drewna, pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Sprzedam obornik, tel. (046) 838-58-33.
Sprzedam słomę ze stodoły, 		
tel. (046) 838-84-15 po 20.30.
Sprzedam schładzarkę do mleka 600l Alvalaval, I właściciel, 1996 rok, 		
tel. kom. 0665-887-729.
Sprzedam pszenicę, tel. (024) 277-72-97.
Sprzedam siano, małe belki, 		
tel. kom. 0605-426-310.
Sprzedam łubianki drewniane nowe, plastikowe używane - tanio, 			
tel. kom. 0889-184-893.
Sprzedam rozrzutnik ZSRR, sadzarka polska, 7 - do siana, KOS, prosiaki, 		
tel. 0507-105-862, 0783-538-258.
Beczka 2000 l, tel. 0603-420-779.
Sprzedam krowę, rozrzutnik, owczarka rocznego, zgrabiarkę 7, sadzarkę polską, 		
tel. 0507-109-862.
Sprzedam rozdrabniacz „Bąk” z silnikiem 7,5
kW, drzewo opałowe, tel. 046/815-03-13.
Sprzedam targaniec koła oraz paski nowe do
kombajnu Masy Forguson, 		
tel. 046/814-17-62.
Słomę belkowaną ze stodoły, Byczki 93,
tel. 0691-405-993.
Zbiornik na mleko 900 l, tel. 0508-079-611.

Sprzedam pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Króle, tel. kom. 0500-296-173.
York - krycie, tel. kom. 0662-093-975.
Yorki, mopsy, westy i maltańczyki, 		
tel. kom. 0662-093-975.
Szczeniaki Nowofunlandy, 		
tel. kom. 0502-238-597.
Ryby - paletki. Łowicz, 			
tel. kom. 0600-229-986.
Szczeniaki owczarka niemieckiego (długowłose), tel. kom. 0602-118-332.
Cockel Spaniel szczenięta, 		
tel. (046) 839-69-44, 			
tel. kom. 0660-704-940.
Owczarki niemieckie długowłose po ładnych
rodzicach, tel. (046) 839-69-44, 		
tel. kom. 0660-704-940.
Sprzedam pszczoły z ulami Dadant i pszczoły rójki, tel. (046) 874-71-11.
Chihuahua długowłosa, szczenięta rodowodowe, tel. kom. 0600-915-738.
Amstaf, szczenięta, 			
tel. kom. 0787-240-507.
Dwie owce,				
tel. kom. 0502-981-959.
Budy dla psów, tel. kom. 0502-981-959.
Koty rosyjskie, niebieskie, 		
tel. (046) 837-64-59, 			
tel. kom. 0510-988-433.
Klacz karo gniada 2,5-letnia, rasy wielkopolskiej z dobrym pochodzeniem, dobrze
ułożona, tel. (022) 818-22-68 po 17.00.
Yorki porodowodowe, 			
tel. kom. 0668-156-494.
Klacz zimnokrwista z pochodzeniem, zaźrebiona oraz źrebica, tel. kom. 0501-399-487.
Sprzedam owczarka niemieckiego 6-miesięcznego, długowłosy, 			
tel. (042) 719-62-72.
Szynszyle standard, 			
tel. kom. 0515-473-590.
Owczarki niemieckie 7-tygodniowe,
tel. (046) 838-14-87.
Sprzedam suczkę Pekińczyk 4-miesiące 		
i suczkę pudelek miniaturowy 3-miesiące,
tel. kom. 0880-689-422.
Owczarek niemiecki 1 rok, 		
tel. kom. 0880-689-422.
Sher-pei, 3-miesięczny, po szczepieniach, kolor biszkoptowy, tel. 0785-539-186.
Labrador, 3 miesiące, czarny, 		
tel. 0507-891-626.
Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie,
6-tygodniowe, tel. 0663-321-062.
Sprzedam szczenięta rasy cocer spaniel, 		
tel. 0515-766-631.
Dziki sprzedam, tel. 0508-338-450.
Sznaucerki rodowodowe, 			
tel. 0606-639-045.
Sznaucer 3 m-cy, tel. 0510-044-615.
Klacz 2 lata, maść szpakowata, siodło kulbaka zabytkowe oraz gniotownik do zboża,
Tel. 0506-842-545.
Jamniki szorstkowłose, tel. 0606-160-609.
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PCK nie bêdzie zbiera³
aluminiowych puszek

J

ak poinformowa³a nas szefowa biura ³owickiego oddzia³u
Polskiego Czerwonego Krzy¿a Jolanta G³owacka, oddzia³ nie
bêdzie prowadzi³ promowanej
przez zarz¹d wojewódzki organizacji akcji zbierania w szko³ach aluminiowych puszek. Mia³a ona ruszyæ
od 1 maja. Powodem jest brak zainteresowania wród szkó³. Na akcjê odpowiedzia³a bowiem tylko jedna Szko³a Podstawowa nr 4. - Szko³y
niechêtnie podesz³y do pomys³u, bo
puszki zawiera³yby resztki napojów.
Zachodzi³a mo¿liwoæ, ¿e przyci¹ga³oby to osy, które stanowi³yby zagro¿enie - t³umaczy G³owacka.
(tb)

Dla pierwszaków udzia³ w konkursie by³ doskona³¹ zabaw¹.

Gmina Domaniewice

Akademia Policyjna
w SP Domaniewice
Pierwszaki ze Szko³y Podstawowej w Domaniewicach wezm¹ udzia³ w Konkursie sprawnoci fizycznej
oraz wiedzy o bezpieczeñstwie z cyklu Policyjna
Akademia Bezpieczeñstwa.

D

zieci poznaj¹ bli¿ej pracê policji, zasady bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym, zagadnienia
zwi¹zane z przemoc¹ w domu.
Eliminacje szkolne konkursu odby³y siê w ramach Pierwszego wiatowego Tygodnia Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego, obchodzonego

w dniach 23 - 29 kwietnia. Zwyciêzcami okazali siê Marcelina Bryk
i Kacper Pa³czyñski. Osi¹gnêli najlepszy czas w trudnociach sprawnociowych i zdobyli maksymaln¹
iloæ punktów z testu teoretycznego przygotowanego przez wychowawcê Jolantê Mokrzyck¹ i opiekuna konkursu Lilianê Redzisz.
Uczniowie ci bêd¹ reprezentowaæ
szko³ê na szczeblu powiatowym.
Etap powiatowy konkursu odbêdzie
siê w maju. - Szko³a s¹siaduje z tras¹
o silnym natê¿eniu ruchu, dlatego
udzia³ w konkursie uznalimy za
istotny - mówi Liliana Redzisz.
(eb)

Harcerze rozdawali
bia³o-czerwone wst¹¿ki

P

ó³ tysi¹ca bia³o-czerwonych
wst¹¿eczek rozdali harcerze
z ³owickiego hufca ZHP 3 maja
na ulicach £owicza, nawi¹zuj¹c
w ten sposób do Dnia Flagi - wiêta
ustanowionego w 2004 roku, a obchodzonego 2 maja.
Wst¹¿eczki przygotowali sami
harcerze, dodatkowo zaopatrzyli siê
w ulotki, w których mo¿na by³o dowiedzieæ siê o wiêcie flagi, o historii
barw narodowych i hymnu Polski. Akcja by³a du¿ym zaskoczeniem dla
osób, które tego dnia spacerowa³y
po £owiczu. Reakcje by³y jednak
bardzo mi³e, choæ niektórzy s¹dzili,
¿e w zamian chcemy jakie pieni¹dze bo prowadzimy kwestê - powiedzia³ nam jeden z harcerzy. Miniaturowe flagi by³y przypinane do
ubrañ na wysokoci serca, wszystkie rozdano w ci¹gu 1,5 godziny.
(tb)

Dj Martin Jacques z £owicza gra³ w sobotni¹ noc z 5 na 6 maja, muzykê house i funky w Pracowni Sztuki ¯ywej
przy Podrzecznej w £owiczu. Stopniowo klub zape³nia³ siê m³odymi ³owiczanami. - Bardzo siê cieszymy, ¿e do
Pracowni przychodz¹ ró¿ni ludzie, bo o to nam chodzi³o - mówi Karolina Szkopiak z Pracowni Sztuki ¯ywej.
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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
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

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

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

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

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:
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

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.
- 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
- 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

Apteki:
Dy¿ury nocne aptek w G³ownie:
pt. 10.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
sob. 11.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28

l Wystawa pt: Pa³ace i dwory myliwskie. Obejrzeæ
na niej bêdzie mo¿na 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.
l Wystawa malarska Eweliny Masztanowicz. Obejrzeæ bêdzie mo¿na na niej ponad 30 prac - rysunków
postaci, obrazów olejnych prezentuj¹cych martw¹
naturê i pejza¿e, Powiatowa Biblioteka Publiczna
w £owiczu.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 10 maja:
l godz. 18.59 - DKF Bez Nazwy - Dom wariatów
- dramat
Film oparty na faktach. Akcja filmu rozgrywa siê
w szpitalu psychiatrycznym w Inguszetii. Wraz
z rozpoczêciem dzia³añ wojennych w Czeczenii
w 1995 roku ca³y personel medyczny opuszcza szpital, zostawiaj¹c chorych na pastwê losu m.in. Jannê,
która ¿yje w wiecie marzeñ i muzyki, wierz¹c, ¿e
nadejdzie dzieñ, w którym stanie na lubnym kobiercu u boku Bryana Adamsa.
Pi¹tek - roda, 11-16 maja:
l godz. 18.00 - Taxi 4 - komedia
Kolejna, odjazdowa czêæ kultowej komedii Luca Bessona Taxi.
Efektowne pocigi samochodowe,
dziesi¹tki rozbitych aut to nieodzowny atrybut niecodziennych perypetii przekomicznego duetu uwielbiaj¹cego niebezpieczn¹ jazdê taksówkarza Daniela (Samy Naceri) oraz jego
przyjaciela - niezdarnego policjanta Emiliena
(Frédéric Diefenthal). Tym razem stan¹ przed najwiêkszym wyzwaniem - bêd¹ walczyæ z rosyjsk¹ mafi¹.
Zawodowi kaskaderzy i tuningowane auta.
l godz. 20.00 - Duchy Goi - dramat
S³awny malarz Francisco Goya zostaje uwik³any w sprawy Hiszpañskiej
Inkwizycji. Pozuj¹ca mu piêkna Ines jest
oskar¿ona o herezjê i zostaje jej wytoczony proces. Goya zwraca siê o pomoc
w jej uratowaniu do swego starego przyjaciela, mnicha Lorenza.

Inne:
Niedziela, 13 maja:
l godz. 18.00 - klub muzyczny Pracownia - £owicki Orodek Kultury i Pracownia Sztuki ¯ywej zapraszaj¹ na spotkanie z pisarzem, poet¹ i publicyst¹
Andrzejem Stasiukiem, wstêp wolny.
ndz. 12.05. Sikorskiego 45/47
tel. 042-719-10-28
pn. 13.05. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
wt. 14.05. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
r. 15.05. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
czw. 16.05. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
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. 13.05. Stryków, ul. Plater 2 tel. 042-719-80-41
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.

Kino:
Czwartek - roda, 10 -16 maja:
l kino nieczynne

urodzi³y siê:
CÓRECZKI
-

pañstwu Andrzejczykom z £odzi
pañstwu P¹gowskim z £owicza
pañstwu Dziedzielom z £owicza
pañstwu Mizio³kom z Kompiny
pañstwu Burym z £owicza
pañstwu Pachowskim z Sier¿nik
pañstwu Markusom z £owicza
pañstwu Gajdom z Jamna

SYNKOWIE
-

pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu
pañstwu

Woniakom z Osieka
Nikodemiakom ze Stanis³awowic
Mularskim z £owicza
Lesiewiczom z Lipnic
Cielakom z £owicza
Szczepañskim z £owicza
Su³kom z Bobrownik
Ugavenko z £owicza
Sobieszkom z Chrulina
Pytkowskim z £owicza
Topolskim z ¯eronic
Jarosom z Dzierzgowa
Szachog³uchowiczom z Ró¿yc
Kosiorkom z £owicza
Tarkowskim z Wyborowa

BLINIÊTA

(SYNOWIE)

- pañstwu Boczkom z Mys³akowa
- pañstwu Majewskim z £owicza

lubowali sobie:
- Ewelina Mocicka
i Grzegorz ¯akowski oboje z £owicza
- Magdalena Grabska i Rafa³ Sadowski,
oboje z G³owna
- Ewa Jarota z Sadówki
i Jaros³aw Da³ek z Jasionnej

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

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W £OWICZU z dnia 4.05.2007 r.
jaja fermowe
buraczek czerwony
broku³y
cebula
czosnek
jab³ka
kapusta kiszona
kapusta pekiñska
kapusta
kalafior
koperek
marchew
ogórki
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
sa³ata
seler
szczypiorek
rzodkiewka
w³oszczyzna
ziemniaki
gruszki
truskawki
miód

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

5,00
1,00
6,00
1,50
1,00
2,00
2,00
2,50
2,00
8,00
1,00
1,00-1,50
4,50-5,00
12,00
4,00
2,00
6,00-8,00
1,00
1,00-1,50
2,00
1,50
1,00-1,50
2,00
1,50-1,80
3,00-5,00
10,00
20,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 8.05.2007 r.)

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

OFERTY PRACY

Powiatowy Urz¹d Pracy w £owiczu
(stan na 8.05.2007 r.)
n sprzedawca, n magazynier, n fryzjer, n spawacz gazowy lub elektryczny, n pomocnik stolarza, n kierownik sklepu, n pracownik produkcyjny, n murarz, n betoniarz, n sekretarka ze znajomoci¹ j. angielskiego lub j. niemieckiego,
n technik budowlany, n barman, n pielêgniarka
rodowiskowa, n specjalista do spraw marketingu, n pomocnik przy monta¿u okien, n mechanik
samochodowy, n lakiernik samochodowy,
n kelner - sprzedawca, n kierowca kat. C do
pracy w pizzerii, n kierowca kat. C+E, n kierownik
oddzia³u banku, n lekarz weterynarii, n elektryk
OFERTY STA¯U:
n pracownik biurowy n sprzedawca, n przedstawiciel handlowy, n monter - sk³adacz okien,
n pomoc kuchenna, n doradca finansowy,
n technik fizjoterapii, n kierowca - mechanik,
n kosmetyczka, n fryzjer, n elektryk
PUP nie udziela ¿adnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt osobisty.
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Pi³ka no¿na - klasa okrêgowa juniorów, m³odzików i orlików

Postrzelali po przerwie

LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
13. kolejka: Czarni Bednary - Rawka
Bolimów 5:2, Widok Skierniewice - Mazovia Rawa Mazowiecka 2:0, Sokó³ Regnów
- Astra Zduny 2:3, Jutrzenka Mokra Prawa
- Orlêta Ciel¹dz 1:7. Pauza: Pelikan
£owicz. Zaleg³y mecz 12. kolejki: Widok
Skierniewice - Sokó³ Regnów 6:2.
1. Widok Skierniewice (1) 11 33 56-11
2. Pelikan £owicz (2)
10 25 54-7
3. Mazovia Rawa Maz. (3) 12 21 35-22
4. Orlêta Ciel¹dz (4)
11 20 32-33
5. Astra Zduny (5)
11 19 40-22
6. Czarni Bednary (6)
10 19 31-19
7. Sokó³ Regnów (7)
11 4 22-48
8. Jutrzenka Mokra Pr. (8) 12 4 15-68
9. Rawka Bolimów (9)
12 1 13-68
W weekend 12-13 maja odbêdzie siê 14.
kolejka, w której zagraj¹: sobota - godz. 14.00:
Mazovia Rawa Mazowiecka - Czarni Bednary, godz. 15.00: Rawka Bolimów
- Jutrzenka Mokra Prawa, godz. 16.00:
Pelikan £owicz - Sokó³ Regnów, niedziela
- godz. 14.00: Astra Zduny - Widok Skierniewice. Pauza: Orlêta Ciel¹dz.
LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW
M£ODSZYCH:
n MACOVIA Maków - PELIKAN
£owicz 0:4 (0:2); br.: Wojciech Kuc (11),
Mateusz Piechowski (31) i Micha³ Brzozowski 2 (45 i 56),
Pelikan: Pietrzak - £ukasz Fuda³a, Domiñczak, Leszczyñski, Szczypiñski - Rafa³
Zawadzki (65 Wawrzyniecki), Brzozowski,
Wróbel (70 Mateusz Fuda³a), Boñczak (60
Fr¹tczak) - Kuc, Piechowski (70 Adrian Zawadzki).
Maków, 6 maja. Mocno zmobilizowany przed meczem na szczycie juniorzy m³odsi Pelikana nie dali szans w Makowie gospodarzom. Doskona³y plan taktyczny trenera Grzegorza Majchrzaka zda³ egzamin i w efekcie, po bardzo dobrym i szybkim meczu, wygrana 4:0. Wynik otworzy³
strza³em g³ow¹ Wojciech Kuc, jeszcze
przed przerw¹ podwy¿szy³ po przyjêciu
pi³ki na klatkê i strzale po d³ugim rogu Mateusz Piechowski, a po przerwie dwa
razy trafi³ jeszcze Micha³ Brzozowski.
Ca³y mecz pod nasz¹ kontrol¹ - powiedzia³ trener Majchrzak. Chcia³bym zawsze
widzieæ swoich graczy w takiej dyspozycji doda³ bardzo zadowolony.
11. kolejka: Laktoza £yszkowice - GKS
G³uchów 5:0, Pogoñ Be³chów - Olimpia
Niedwiada 1:0, Orze³ Nieborów - Pogoñ Godzianów 0:3, Macovia Maków Pelikan £owicz 0:4. Zaleg³y mecz 8. kolejki: GKS G³uchów - Pogoñ Godzianów 2:0.
1. Pelikan £owicz (1)
11 28 42-7
2. Macovia Maków (2)
11 25 26-14
3. Pogoñ Be³chów (3)
11 24 36-18
4. Pogoñ Godzianów (4) 11 19 30-15
5. GKS G³uchów (5)
10 15 18-32

6. Laktoza £yszkowice (6) 11 8 18-23
7. Orze³ Nieborów (7)
10 4 9-34
8. Olimpia Niedwiada (8) 11 2 11-47
W weekend 12-13 maja zostanie rozegrana 12. kolejka: sobota - godz. 11.00: Pogoñ
Godzianów - Pogoñ Be³chów, godz. 13.00:
GKS G³uchów - Macovia Maków, godz.
14.00: Pelikan £owicz - Orze³ Nieborów,
niedziela - godz. 15.00: Olimpia Niedwiada - Laktoza £yszkowice.
LIGA OKRÊGOWA DEYNY:
n VAGAT Domaniewice - PELIKAN
£owicz 1:10 (1:0); br.: Przemys³aw Boczek
- Dawid Sut 4, Mateusz Wójcik 3, Ariel Jarosz, Tomasz Janus i Tomasz Gajda.
Pelikan: Rusek - Sumiñski, Wawrzyn,
Plichta, Krzeszewski - Gajda, Janus, Jarosz,
Marcinowski - Wójcik, Sut.

wiecka - Sierakowianka Sierakowice. Pauza:
Fenix Boczki.
KLASA OKRÊGOWA MICHA£OWICZA:
13. kolejka: Laktoza £yszkowice - Pogoñ Be³chów 0:1, Start Z³aków Borowy Mazovia Rawa Mazowiecka 1:5, Naprzód Jamno - Widok Skierniewice 3:4,
Macovia Maków - Bia³ka Bia³a Rawska
1:2. Pauza: Czarni Bednary. Zaleg³y mecz
10. kolejki: Naprzód Jamno - Start Z³aków Borowy 0:11.
1. Mazovia Rawa Maz. (1) 10 28 48-10
2. Bia³ka Bia³a Rawska (2) 12 24 29-18
3. Start Z³aków Borowy (4) 12 23 46-17
4. Czarni Bednary (3)
11 20 34-16
5. Pogoñ Be³chów (5)
12 18 23-23
6. Widok Skierniewice (6) 11 15 30-38

W meczu na szczycie ligi orlików Pelikan I ogra³ Uniê I 2:0.
Domaniewice, 5 maja. Do przerwy
wynik by³ sensacyjny, ale w drugiej po³owie uwagi trenera Artura Balika da³y efekt.
11. kolejka: Vagat Domaniewice - Pelikan £owicz 1:10, Sierakowianka Sierakowice - Fenix Boczki 11:2, Dar Placencja - Mazovia Rawa Mazowiecka 1:5
(1:0). Pauza: Olimpia Ch¹no.
1. Mazovia Rawa Maz. (1) 10 27 76-9
2. Pelikan £owicz (2)
9 24 107-8
3. Olimpia Ch¹no (3)
9 14 23-39
4. Vagat Domaniewice (4) 9 13 30-50
5. Fenix Boczki (5)
10 8 14-82
6. Sierakowianka (6)
9 9 25-52
7. Dar Placencja (7)
10 1 14-49
W weekend 12-13 maja odbêdzie siê 12.
kolejka: sobota - godz. 12.00: Pelikan
£owicz - Dar Placencja, godz. 15.00: Olimpia Ch¹no - Vagat Domaniewice, niedziela - godz. 15.00: Mazovia Rawa Mazo-

7. Laktoza £yszkowice (7) 11 7 14-36
8. Naprzód Jamno (8)
12 7 22-48
9. Macovia Maków (9)
11 6 17-56
W 14. kolejce, która odbêdzie siê w sobotê 12 maja zagraj¹: godz. 10.00: Pogoñ Be³chów - Macovia Maków, Start Z³aków
Borowy - Czarni Bednary, godz. 12.00:
Mazovia Rawa Mazowiecka - Naprzód
Jamno i godz. 15.00: Widok Skierniewice - Laktoza £yszkowice. Pauza: Bia³ka
Bia³a Rawska.
LIGA OKRÊGOWA KUCHARA:
14. kolejka: ¯ak Godzianów - Astra
Zduny 10:0, Jutrzenka Drzewce - Mazovia
Rawa Mazowiecka 0:5, Olimpia Paprotnia
- Widok Skierniewice 3:3. Zaleg³y mecz 5.
kolejki: Mazovia Rawa Mazowiecka - ¯ak
Godzianów 2:0.
1. ¯ak Godzianów (2)
14 30 83-20
2. Mazovia Rawa Maz. (4) 14 28 80-23

3. Jutrzenka Drzewce (1) 14 28 52-39
4. Widok Skierniewice (3) 14 27 81-29
5. Olimpia Paprotnia (5) 14 5 26-110
6. Astra Zduny (6)
14 3 25-126
W sobotê 12 maja rozegrana zostanie 15.
kolejka spotkañ: godz. 10.00: Mazovia Rawa
Mazowiecka - ¯ak Godzianów, godz. 12.00:
Astra Zduny - Olimpia Paprotnia i godz.
13.00: Widok Skierniewice - Jutrzenka
Drzewce.
KLASA OKRÊGOWA GÓRSKIEGO:
11. kolejka: Start Z³aków Borowy - Mazovia Rawa Mazowiecka 5:3, Olimpia
Ch¹no - Macovia Maków 4:1, Pelikan
£owicz - Jutrzenka Mokra Prawa 5:1,
Widok Skierniewice - Unia Skierniewice 0:13.
Zaleg³y mecz 8. kolejki: Unia Skierniewice - Start Z³aków Borowy 7:0.
1. Unia Skierniewice (1) 10 28 84-5
2. Pelikan £owicz (2)
9 22 54-4
3. Olimpia Ch¹no (3)
9 15 27-31
4. Start Z³aków Borowy (4) 10 15 45-34
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 9 12 28-43
6. Widok Skierniewice (6) 10 6 13-51
7. Macovia Maków (7)
9 3 10-90
W weekend 12-13 maja odbêdzie siê 12.
kolejka: sobota - godz. 10.00: Macovia Maków - Mazovia Rawa Mazowiecka, Jutrzenka Mokra Prawa - Widok Skierniewice, godz.
12.00: Start Z³aków Borowy - Pelikan
£owicz i niedziela - godz. 13.00: Unia Skierniewice - Olimpia Ch¹no.
KLASA OKRÊGOWA ORLIKÓW:
n PELIKAN II £owicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 1:2 (0:0); br.: Tomasz
Szufliñski (51).
Pelikan II: Ruciñski (31 Krawczyk) - Podleny, Piotr Piorun (50 Bry³a), Siejka - Bogusz, Szufliñski, Wojda, Jarosz - Gêdek (46
Guzek), Fuda³a, Kahan.
£owicz, 5 maja. Po raz drugi w rundzie
rewan¿owej m³odzi gracze Pelikana wysoko wygrali - po zwyciêstwie z Uni¹ II teraz
podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego pokonali rywali z Widoku II a¿ 14:0.
11. kolejka: Unia II Skierniewice - Widok
I Skierniewice 1:2, Pelikan I £owicz - Unia
I Skierniewice 2:0, Pelikan II £owicz Mazovia Rawa Mazowiecka 1:2. Pauza:
Widok II Skierniewice.
1. Pelikan I £owicz (2)
9 24 30-5
2. Unia I Skierniewice (1) 10 24 41-5
3. Widok I Skierniewice (3) 10 21 47-13
4. Pelikan II £owicz (4)
9 12 29-16
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 10 12 14-24
6. Unia II Skierniewice (6) 9 6 8-32
7. Widok II Skierniewice (7) 9 0 0-74
W weekend 12-13 maja w meczach 12.
kolejki zagraj¹: godz. 10.00: Widok II Skierniewice - Pelikan I £owicz, godz. 11.30:
Widok I Skierniewice - Pelikan II £owicz,
niedziela - godz. 10.00: Unia I Skierniewice Unia II Skierniewice. Pauza: Mazovia Rawa
Mazowiecka.
Pawe³ A. Doliñski
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Pi³ka no¿na - 16. kolejka
wojewódzkiej ligi Kuchara

Pomian
zagra³ w ataku
n ORZE£ £ód - PELIKAN £owicz
1:4 (1:3)
0:1 - Patryk Pomianowski(3), 0:2 - samobójcza (10), 1:3 - Konrad Grenda (30), 1:4 Patryk Pomianowski (60).
Pelikan: Milczarek - Wardziak (60 Plichta), Krysiak, Czubak - £azêcki, Nieradka
(55 Salamon), Talarowski (36 Domiñczak),
Grenda (65 Taranowicz) - Kosiorek, Pomianowski.
£ód, 5 maja. Bardzo dobra w skutkach okaza³a siê zmiana ustawienia w ekipie
Pelikana z rocznika 1993 roku. Trener Jaros³aw Rachubiñski przesun¹³ do ataku
Patryka Pomianowskiego, który zwykle wystêpuje na stoperze. Ju¿ w poprzednich spotkaniach Pomian by³ przesuwany do przodu w koñcówkach i to dawa³o
dobry efekt. Tak te¿ by³o tym razem. £owiczanin zdoby³ dwie bramki i mia³ du¿o dobrych podañ, które sia³y zagro¿enie.
Spotkanie rozpoczê³o siê dla Pelikana
bardzo dobrze. Ju¿ w 3. minucie bia³o-zieloni zdobyli prowadzenie po dwójkowej akcji
Pomianowskiego i Damiana Kosiorka.
W 10. minucie by³o ju¿ 2:0. Pi³kê w okolicy
pola karnego przechwyci³ Pomianowski
i zosta³ sfaulowany. Rzut wolny wykona³
Mateusz Krysiak, a z pi³k¹ min¹³ siê Patryk Nieradka, jednak wyrêczy³ go obroñca gospodarzy strzelaj¹c samobója. Po tym
okresie dobrej gry ³owiczanie nieco oddali
inicjatywê rywalowi i to kosztowa³o ich stratê bramki w 25. minucie. Jednak jeszcze
przed przerw¹ uda³o siê odskoczyæ na dwie
bramki. Jakub £azêcki dobrze dogra³ pi³kê do Konrada Grendy, a ten strza³em
z pierwszej pi³ki z 10. metra pokona³ bramkarza miejscowych.
W drugiej po³owie pelikan mia³ przewagê
i by³ zdecydowanie lepszym zespo³em.
Wiele okazji mia³ Damian Kosiorek, ale nasz
podstawowy snajper nie mia³ tego dnia szczêcia i nie móg³ trafiæ do siatki. Wynik meczu
w 60. minucie ustali³ Pomianowski, który
celnie uderzy³ z bliskiej odleg³oci lew¹ nog¹.
Po sobotnim meczu trener Rachubiñski
powiedzia³: Bylimy zdecydowanie lepszym
zespo³em. Wreszcie moglimy zagraæ z przeciwnikiem o podobnych warunkach fizycznych. Do tej pory nasi rywale zawsze nas
przewy¿szali wzrostem i trudno jest wtedy
walczyæ z takim przeciwnikiem. Wygralimy
wa¿ny mecz, teraz jeszcze wa¿niejsze spotkanie z W³ókniarzem Pabianice, które trzeba wygraæ, jeli chcemy siê utrzymaæ w lidze
wojewódzkiej.
Zbigniew £aziñski
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dok. ze str. 6

OSP B¹ków Górny ma sto lat
R

ok 1947 to zdjêcie papy z remizy i za³o¿enie w to miejsce
blachy. Wytynkowane zostaj¹ mury
wewn¹trz, sufit, powstaje scena
z prawdziwego zdarzenia. S¹ jednak i niepowodzenia: znakiem czasów jest to, i¿ stalinowskie czasy
wymuszaj¹ zmianê nakryæ g³owy.
Rogatywki zast¹pione zostaj¹ czapkami okr¹g³ymi.
W roku 1954 stra¿ otrzymuje
motopompê, w 1955 syrenê, która
s³u¿y do dzi. Zakupione zostaj¹
mundury reprezentacyjne i inne akcesoria.
W roku 1957 prezesem wybrany
zostaje Franciszek Gajek. Poniewa¿
na wsi jest takie powiedzenie, ¿e jak
stra¿acy zaje¿d¿aj¹ do po¿aru zaprzêgiem konnym, to gospodarz je-

dzie po drzewo do lasu na budowê
nowego domu, stra¿acy chc¹ te¿
zdobyæ samochód bojowy. W koñcu dostaj¹ mocno zu¿yte auto z demobilu z jednostki wojskowej
w £asku. W 1962 zakupiona zostaje poniemiecka przyczepa stra¿acka z OSP ¯ychlin. Na nowego ¯uka
trzeba poczekaæ do roku 1970.
W 1976 rozpoczyna siê budowa
domu stra¿aka i trwa do 1979.
W kolejnych latach prowadzone s¹
prace wykoñczeniowe. W 1981
spo³ecznoæ funduje stra¿akom
pierwszy sztandar. Wtedy te¿ powiêcony zostaje dom stra¿aka.
W roku 1994 wybrany zostaje
obecny prezes jednostki Miros³aw
Wójcik. W roku 1995 jednostka pozyskuje beczkowóz o pojemnoci

dok. ze str. 1

Harcerze zapraszaj¹ m³odzie¿
do prezentacji twórczoci

N

a muszli bêdzie mo¿na obejrzeæ wystawê najlepszych
fotografii. O godz. 11 zaplanowano tak¿e otwarcie wystawy
prac plastycznych w ramach otwartej prezentacji Jutro i dzi, w ramach której swoje prace plastyczne, zarówno malarskie, rzebiarskie
jaki graficzne bêdzie móg³ zaprezentowaæ ka¿dy, kto wyrazi tym zainteresowanie.
O godz. 11.30 grupy m³odzie¿y
ze szkó³ i ró¿nych organizacji rozpoczn¹ prezentacjê swojej dzia³al-

noci kulturalnej w ramach gie³dy,
mog¹ to byæ stoiska z pracami, pokazy multimedialne, wystêpy itp.
O godz. 13.00 rozpocznie siê pierwsza czêæ festiwalu piosenki BaHaMa. Mog¹ w nim wzi¹æ udzia³
zarówno wykonawcy solowi, jak
i zespo³y, maksymalnie szecioosobowe. Wykonawcy w ramach przes³uchañ maj¹ wykonaæ dwie piosenki o tematyce harcerskiej lub turystycznej oraz o tematyce dowolnej.
O godz. 15.00 nast¹pi przerwa,
a od godz. 16.00 ruszy druga czêæ

5 tys. litrów. W 1997 zostaje wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ganiczego. W 2001 pozyskuj¹ z jednostki w Zdunach drugi
samochód. W 2004 rozpoczyna siê
dobudowa nowej czêæ remizy.
W 2006 wymienione zostaj¹ okna
w wietlicy.
Podczas uroczystoci a¿
31 stra¿aków uhonorowanych zosta³o odznaczeniami za wys³ugê
lat. Czterech sporód nich otrzyma³o odznaczenia za szeædziesiêcioletni¹ s³u¿bê. Byli to: Jan
Wiechno, Stanis³aw Mostowski,
Franciszek Gajek i Leon ¯yto.
Osiemnastu m³odych stra¿aków
odznaczonych zosta³o m³odzie¿ow¹ odznak¹ po¿arnicz¹.
(wcz)
festiwalu. Oko³o godz. 18.30 zapowiadane jest og³oszenie wyników
festiwalu.
Osoby, które zdecyduj¹ siê
na udzia³ w Spotkaniach
w ostatniej chwili, mog¹ zg³osiæ siê w sobotê 12 maja do
godz. 10.30 do organizatorów bezporednio na muszli
koncertowej. Nie dotyczy to jedynie konkursu fotograficznego. We
wszystkich konkursach przewidziane s¹ nagrody rzeczowe.
Pierwsze Plenerowe Spotkania
M³odzie¿y zakoñcz¹ siê koncertem gwiazdy, warszawskiego zespo³u Meltrad, który zagra i zapiewa oryginalne utwory muzyki irlandzkiej, jak i utwory w³asnej kompozycji oparte na tej stylistyce. Wieczór zakoñczy siê na
B³oniach ok. godz. 22.
(tb)
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Mazovia MTB Marathon

Kryzys Dymka na trasie

Po interesuj¹cym meczu Astra urwa³a punkty Widokowi...

Pi³ka no¿na - 19. i 20. kolejka ligi okrêgowej seniorów

S³absza forma rezerwistów

19. kolejka SKO:
nPELIKAN II £owicz - JUTRZENKA
Drzewce 1:1 (1:0); br.: Dawid £ugowski
(39) - Pryk (82).
Pelikan II: Jêdrzejewski - £ukasz Olaczek,
Górski, Urbanek - Doroba, Burzykowski
(46 Bolimowski), Dziedziela, Durka (85 Jêdrachowicz), Knera - £ugowski (60 Cichal),
Micha³ Plichta (80 Zwierz).
£owicz, 1 maja. Pi³karze zespo³u rezerw niespodziewanie jedynie zremisowali
z Jutrzenk¹ i dali siê tym samym dogoniæ
Unitom w ligowej tabeli.
n LAKTOZA £yszkowice - POGOÑ
Be³chów 3:2 (0:1); br.: Kamil Szymajda 2
(52 i 82) i Leszek Boczek (60) - G³adys (22)
i Daniel Tryngiel (89).
Laktoza: Kocemba - Mizio³ek, Szaleniec,
Wojda, Strugiñski - Golis (75 Robert Wróbel), Mostowski, Siatkowski, Kamil Szymajda (86 Dawid Wróbel) - Bomba³a (10
Rychlewski), Boczek.
£yszkowice, 1 maja. Pogoñ prowadzi³a w £yszkowicach po pierwszej po³owie, ale w drugiej czêci podopieczni trenera
Stanis³awa Nezdropy wywalczyli jednak zwyciêstwo.
n MACOVIA Maków - ASTRA Zduny 2:2 (1:2); br.: Markowicz 2 (30 i 35) Wojciech Mas³owski 2 (24 i 60).
Astra: Koza - Jówiak (70 Dylik), Mariusz Ochmañski, Zrazek, Krakowiak (80
Guzek) - Modliñski, Winiewski (65 Koza),
Kubiak (83 Konrad Wolski), Surma - Mas³owski, Legêncki.
Maków, 1 maja. Macovia na wiosnê
gra coraz lepiej i st¹d remis z Astr¹ nie mo¿e
nikogo dziwiæ.
n SOKÓ£ Regnów - CZARNI Bednary 1:6 (0:4); br.: Potsêdek (66) - Pisarek 3 (5, 31 i 39) i Jaros³aw Plichta 3 (11,
72 i 83).
n ORLÊTA Ciel¹dz - ORZE£ Nieborów 5:1 (2:1); br.: Kamiñski (20), Ostalski 2
(37 i 70), Woniak (51) i Czermek (83) Patryk Woniak (23).
n WIDOK Skierniewice - UNIA II
Skierniewice 1:4 (1:1); br.: Szymon Ki-

wa³a - Lipiñski (14), Skoczylas (63) i Winciorek 2 (78 i 89).
nGKS G³uchów - BIA£KA Bia³a Rawska 3:2 (1:1); br.: Marcin Nezdropa 2 (35
i 80 karny) i Kucharski (61) - Mariusz Wielgus (1 karny) i Witasiñski (72).
20. kolejka SKO:
n BIA£KA Bia³a Rawska - PELIKAN
II £owicz 1:1 (0:1); br.: Stawiñski (90) Dawid £ugowski (2).
Pelikan II: Marek Olaczek - £ukasz Olaczek, Górski, Urbanek - Doroba (80 Jêdrachowicz), Cichal (60 Bolimowski), Burzykowski, Dziedziela, Knera - £ugowski, Micha³ Plichta (80 Zwierz).
Bia³a Rawska, 6 maja. Ekipa Pelikana II jest wci¹¿ jedyn¹ niepokonan¹ dru¿yn¹ tego sezonu, ale po remisie z Bia³k¹
podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka stracili jednak prowadzenie w ligowej
tabeli. Pierwsz¹ bramkê zdoby³ strza³em
bezporednio z rogu Dawid £ugowski,
a wyrównanie pad³o w ostatniej minucie meczu po b³êdzie Marka Olaczka.
nCZARNI Bednary - LAKTOZA £yszkowice 0:2 (0:1); br.: Rafa³ Mostowski (41)
i Kamil Szymajda (72).
Laktoza: Kocemba - Mizio³ek, Szaleniec,
RobertWróbel(80Pietrzak),Rychlewski-Golis,
Siatkowski (75 Lenarczyk), Mostowski, Wojda - Boczek, Szymajda (80 Dawid Wróbel).
£yszkowice, 5 maja. W derbach Ziemi £owickiej lepsz¹ okaza³a siê dru¿yna Laktozy, która przesunê³a siê ju¿ na ósme miejsce w tabeli.
n ORZE£ Nieborów - GKS G³uchów
3:0 (3:0); br.: £ukasz Papuga (2), Przemys³aw Plichta (11) i Patryk Woniak (31).
Orze³: Karmelita - Gos³awski, Dymek,
Skoneczny, Krawczyk - Strugiñski (72 Polak), Bogdan Plichta, Przemys³aw Plichta,
Jówiak - Papuga, Woniak.
Nieborów, 5 maja. Do sk³adu powrócili w zespole trenera Henryka Plichty
i st¹d zdecydowane zwyciêstwo nieborowskiego Or³a.
n WIDOK Skierniewice - ASTRA
Zduny 0:0

Astra: £ukasz Koza - Zrazek, Mariusz
Ochmañski, Krakowiak, Modliñski - Wêgierek (60 Surma), Winiewski (80 Guzek),
Kubiak, Konrad Wolski (85 Lis) - Mas³owski, Legêncki.
Skierniewice, 5 maja. Widok na wiosnê jeszcze nie wygra³, a tym razem punkty
urwa³a mu Astra.
n POGOÑ Be³chów - ORLÊTA Ciel¹dz 5:2 (2:0); br.: Majer (9), Kromski (20),
Laska (58), Daniel Tryngiel (68) i Nowak
(79) - Gabriel Sypka (64) i Daniel Sypka (90
karny).
n JUTRZENKA Drzewce - UNIA II
Skierniewice 0:8 (0:6); br.: Jacek Krulik 2
(4 i 16), Cybulski (9), £ojszczyk (19), Tomasz Grêda 2 (25 i 30), Winciorek (73)
i Dadura (80).
n MACOVIA Maków - SOKÓ£ Regnów 5:0 (1:0); br.: Zbigniew Sa³ek 2 (20
i 47), Konarski (49), Pawe³ Winciorek (51)
i Front (89).
1. Unia II Skierniewice (2) 20 50 74-16
2. Pelikan II £owicz (1) 20 47 67-10
3. Widok Skierniewice (3) 20 37 49-31
4. Orze³ Nieborów (4)
20 34 37-25
5. Jutrzenka Drzewce (5) 20 32 51-47
6. Bia³ka Bia³a Rawska (6) 20 29 32-29
7. Czarni Bednary (7)
20 28 34-57
8. Laktoza £yszkowice (10)20 25 28-41
9. Astra Zduny (8)
20 23 39-50
10. Pogoñ Be³chów (9)
20 22 38-50
11. Macovia Maków (11)
20 21 30-39
12. GKS G³uchów (12)
20 19 27-54
13. Orlêta Ciel¹dz (13)
20 18 33-54
14. Sokó³ Regnów (14)
20 12 22-58
W 21. kolejce skierniewickiej ligi okrêgowej w weekend 11-13 maja zagraj¹: pi¹tek - godz. 17.00: Pelikan II £owicz Orze³ Nieborów, sobota - godz. 17.00:
Laktoza £yszkowice - Macovia Maków,
Astra Zduny - Jutrzenka Drzewce,
Unia II Skierniewice - Bia³ka Bia³a Rawska, niedziela - godz. 11.00: GKS G³uchów - Orlêta Ciel¹dz, godz. 16.00: Czarni Bednary - Pogoñ Be³chów i Sokó³
Regnów - Widok Skierniewice.
Pawe³ A. Doliñski

Pi³ka no¿na - 19. i 20. kolejka skierniewickiej klasy A

Odskoczyli na piêæ punktów

Witonia ma po 20. kolejkach klasy A piêæ
punktów przewagi nad rywalami. Najpierw
podopieczni trenera Jaros³awa Rachubiñskiego pokonali Dar Placencja 3:1 (1:1),
a bramkê dla Daru strzeli³ Daniel Podra¿ka. W kolejnym meczu Witonia pokona³a
w Konopnicy miejscowy Sobol 4:3.
Z kolei Dar w niedzielnym pojedynku
ogra³ Juveniê Wysokienice 2:1 (2:0), a gole
dla podopiecznych prezesa Dariusza Szymanika zdobyli: Marcin Wawrzyñczak
i Damian Jagie³³o.
Drugie miejsce utrzymali gracze Olimpii
Ch¹no, którzy najpierw co prawda przegrali Muskadorem Wola Pêkoszewska 2:1
(0:1), a honorowego gola z rzutu karnego
strzeli³ Grzegorz Czerbniak. W kolejnym
spotkaniu Olimpijczycy pokonali GLKS
Wo³ucza 4:3 (2:1), a obie bramki zdobyli:
Jacek Sochala, Grzegorz Czerbniak,
Marcin Matuszewski i Arkadiusz
Przy¿ycki.

19. kolejka: GLKS Wo³ucza - Torpedo
Celinów 3:1, Muskador Wola Pêkoszewska - Olimpia Ch¹no 2:1, Jutrzenka
Mokra Prawa - Sierakowianka Sierakowice
1:0, Pogoñ Godzianów - Manchatan Nowy
Kawêczyn 4:0, Juvenia Wysokienice Kopernik Kiernozia 6:0, Witonia Osiek
- Dar Placencja 3:1, LKS Grabice - Sobpol
Konopnica 3:2.
20. kolejka: Torpedo Celinów - LKS Grabice 1:0, Kopernik Kiernozia - Pogoñ Godzianów 2:1, Dar Placencja - Juvenia Wysokienice 2:1, Sierakowianka Sierakowice Muskador Wola Pêkoszewska 4:3, Olimpia Ch¹no - GLKS Wo³ucza 4:3, Sobpol
Konopnica - Witonia Osiek 3:4, Manchatan Nowy Kawêczyn - Jutrzenka Mokra Prawa 4:5.
1. Witonia Osiek (1)
20 45 57-32
2. Olimpia Ch¹no (2)
20 40 49-38
3. Kopernik Kiernozia (3) 20 40 53-32
4. Pogoñ Godzianów (4) 20 37 61-26

5. Juvenia Wysokienice (5) 20 36 48-28
6. LKS Grabice (7)
20 27 47-54
7. Torpedo Celinów (9)
20 25 40-49
8. Sobpol Konopnica (6) 20 25 41-41
9. Jutrzenka Mokra Pr. (11) 20 25 40-57
10. Manchatan N. Kaw. (8) 20 24 37-48
11. Sierakowianka (10)
20 22 35-53
12. Dar Placencja (12)
20 21 30-39
13. GLKS Wo³ucza (13)
20 17 39-63
14. Muskador Wola Pêk. (14) 20 16 37-54
Mecze 21. kolejki klasy A zaplanowano
na niedzielê 13 maja, a zagraj¹ wówczas:
godz. 11.00: Witonia Osiek - LKS Grabice, godz. 11.30: Pogoñ Godzianów - Dar
Placencja, godz. 14.00: Olimpia Ch¹no
- Torpedo Celinów, godz. 15.00: GLKS Wo³ucza - Sierakowianka Sierakowice, Muskador Wola Pêkoszewska - Manchatan Nowy
Kawêczyn, Juvenia Wysokienice - Sobpol
Konopnica i godz. 16.00: Jutrzenka Mokra Prawa - Kopernik Kiernozia.
Pawe³ A. Doliñski

Warszawa, 3 maja. Ju¿ trzeci start
ma za sob¹ Marian Dymek, który
w tym roku obiecuje, ¿e zaliczy wszystkie wycigi z cyklu Mazovia MTB Maraton, którego pomys³odawc¹ i organizatorem jest Cezary Zamana. Tym razem ³owiczanin peda³owa³ w Warszawie. Trasa zawodów liczy³a ponad
60 kilometrów i bieg³a przez zielone tereny stolicy. Start i meta by³y na Bemowie.
Trasa by³a doæ szybka, prowadzi³a lenymi duktami, ale by³y te¿ fragmenty
asfaltu. Oczywicie musia³y byæ trudne
podjazdy, bez których nie obêdzie siê
¿aden wycig.
Dymek mia³ ambitny plan. Od startu
trzyma³ siê najlepszego zawodnika

w swojej kategorii wiekowej, jednak Andrzej Litwinienko to by³y kolarz, z którym trudno wytrzymaæ tempo. £owiczanin wytrzyma³ do 40. km, ale kosztowa³o go to wiele si³. Kryzys na trasie by³ tak
du¿y, ¿e musia³ zejæ z roweru i odpoczywaæ oko³o dziesiêciu minut. Ostatecznie uplasowa³ siê na 468. miejscu w klasyfikacji generalnej i siódme w swojej kategorii wiekowej. Kolejny start ³owiczanina bêdzie w Piasecznie 26 maja.
WYNIKI MTB MARTHON MEGA:
1. Pawe³ Baranek (Kross Racine) 2:00,40
2. Daniel Pepla (LegionBike)
2:02,10
3. Pawe³ Król (WKK Warszawa) 2:02,10
468. Marian Dymek (£owicz)
3:31,47
Zbigniew £aziñski

Lekkoatletyka - biegi d³ugodystansowe

Kolejne ¿yciówki Emka

Warszawa, 29 kwietnia. Bardzo
udanie zapowiada siê tegoroczny sezon
dla mi³onika biegania z £owicza, który
pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Sochaczewie. Mowa
tu o Emanuelu Zimnym, który kiedy
trenowa³ biegi rednie, a teraz specjalizuje siê w d³ugich dystansach. W ostatnim
czasie Emek wzi¹³ udzia³ w dwóch imprezach i dwukrotnie pobi³ rekordy
¿yciowe. W kwietniu ³owiczanin biega³
w Warszawie na 10 kilometrów i tu zaj¹³
z czasem 37,01 min. 16. miejsce w stawce 245 biegaczy. To bardzo dobry wynik,
z którego nasz biegacz nie kry³ zadowolenia.
1. Marcin Kufel (Entre.pl team)
32,35
2. Emil Dobrowolski (UKS Bielany) 32,58
3. Jan Wróblewski (Entre.pl team)
33,02
16. Emanuel Zminy (UKS 1 £owicz) 37,01

Grodzisk Mazowiecki, 5 maja. Po
nieca³ym tygodniu przerwy Zimny wystartowa³ w biegu na 5 km w Grodzisku Mazowieckim i tu wreszcie uda³o mu siê spe³niæ
marzenia i stan¹æ na podium w biegach d³ugich. Emanuel pobi³ swój rekord ¿yciowy
i z czasem 16, 35 min. zaj¹³ trzecie miejsce.
Zwyciêzc¹ zawodów zosta³ dobrze znany
kibicom biegania w £owiczu - Dariusz
Wieczorek. Po biegu ³owiczanin skomentowa³ swój wynik: W biegu wystartowa³o
oko³o 80. zawodników, a uda³o siê mi zaj¹æ
3. miejsce. Czas jaki uzyska³em to moja
nowa ¿yciówka na dystansie 5km. Z biegu
jestem bardzo zadowolony, w koñcu zdoby³em swój pierwszy puchar w biegach d³ugodystansowych. Mam nadziejê, ¿e utrzymam
dobr¹ formê do Pó³maratonu £ódzkiego
i pêknie tam 1:20 h.
Zbigniew £aziñski

Biegi prze³ajowe - X Bieg Samorz¹dowy - £ubianka

Biega coraz szybciej

£ubianka, 3 maja. Po raz kolejny
w tym sezonie w biegu dystansowym wystartowa³ m³ody ³owiczanin - £ukasz Zagawa (UKS Jedynka £owicz). Tym razem
biega³ on w £ubiance ko³o Torunia na trasie
licz¹cej 15 kilometrów. Nasz zawodnik uzyska³ bardzo dobry rezultat, który pokazuje,
¿e biega coraz szybciej i zaczyna rywalizowaæ z mocniejszymi zawodnikami. £ukasz
przebieg³ ten d³ugi dystans w 59:53 min.,

co daje rednio nieco poni¿ej czterech minut
na ka¿dy kilometr.
Drugi z ³owickich biegaczy Jacek Rembowski uzyska³ czas 1:15,02 h, co da³o mu
126. miejsce w stawce 180. zawodników.(z)
1. Tomasz Dr¹g (Che³mno)
0:47,40
2. Jacek Szulc (Stolno)
0:50,08
3. Grzegorz Maczyñski (Bydgoszcz) 0:50,21
37. £ukasz Zagawa (£owicz)
0:59,53
126. Jacek Rembowski (£owicz) 1:15,02

Lekka atletyka - UKS Jedynka £owicz

Pocz¹tek nowego sezonu

Sieradz, 3 maja. TradyKutno, 6 maja. Bardzo
cyjnie ju¿ sezon lekkoatletrudne warunki, nieustannie
tyczny w województwie
padaj¹cy deszcz i przenikli³ódzkim inaugurowany jest
we zimno towarzyszy³o
sieradzkim Mityngiem
Mityngowi Otwarcia SezoOtwarcia. W pierwszym tenu I Kategorii, który rozgrygorocznych zawodach na
wany by³ w Kutnie, a bohaotwartym stadionie wystarterem ekipy trenera Waldetowali zawodnicy UKS Jemara Kreta by³ tym razem
dynka £owicz, a najlepiej
Pawe³ Wróblewski, któw Sieradzu spisa³ siê Pawe³
ry w biegu na 300 m pp³ stan¹³
Wróblewski, który ustanoz wynikiem 42,65 s na najwi³ wspania³y rekord ¿ycio- Wysok¹ formê prezen- wy¿szym stopniu podium.
wy w skoku w dal 6,22 m, tuje Pawe³ Wróblewski. Nieco gorzej posz³o Paw³owi
ale ³owiczanin z powodu
w pchniêciu kul¹ 5 kg, gdzie
drobnego urazu kolana nie wystartowa³ uzyska³ 8,98 m, ale trudno by³o pchn¹æ dalej
w biegu na 300 metrów.
z ko³a zalanego wod¹ - opowiada trener Kret.
W biegu na 100 metrów i konkursie skoPowracaj¹cy po kontuzji £ukasz Wróku w dal wystartowali £ukasz G³owacki blewski w biegu na 1500m, zaj¹³ bardzo
(odpowiednio 13,17 s i i 5,13 m) i Arka- dobre trzecie miejsce z niez³ym wynikiem
diusz Siedlecki (13,28 s i 4,88 m). W bie- 4:33,00 min. W wycigu na tym dystangu na 300 m Monika Czy¿ uzyska³a czas sie zadebiutowa³ nasz m³odzik Dominik
50.12 s, a w biegu na 1000 m niez³y wynik cibor uzyskuj¹c obiecuj¹cy czas
uzyska³ Witold Kapusta 2:54,05 min., 4:45,25 min. Natomiast z powodu kona na tym samym dystansie £ukasz Gaw- tuzji stopy biegu na 200 metrów nie ukoñroñski 3:30,26 min.
czy³a Monika Czy¿.
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Koszykówka - 3. kolejka £owickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki

Mezo Team wchodzi do gry
£owicz, 4-5 maja. XII edycja £owickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki bêdzie
zaciêta i wyrównana. Po rozegranych trzech
kolejkach ju¿ widaæ, ¿e nie ma w lidze ch³opców do bicia. Praktycznie w ka¿dym zespole jest dowiadczona grupa koszykarzy,
która mo¿e decydowaæ o zwyciêstwie.
Jak do tej pory dwa zespo³y nie dozna³y jeszcze pora¿ki. Krejzole s¹ na prowadzeniu tabeli i maj¹ trzy zwyciêstwa na koncie. Dwa razy wygra³a ekipa Jurasów, która
ma jeszcze zaleg³y pojedynek do stoczenia
z zespo³em z Bratkowic. Bardzo mo¿liwe,
¿e w³anie Jurasy i Krejzole bêd¹ nadawaæ
ton tegorocznym zmaganiom w ³owickiej
lidze koszykówki. Do gry o mistrzostwo
w³¹czy siê Mezo, które na razie zajmuje
drugie miejsce w ligowej tabeli.
3. kolejka £owickiej ALK-i:
n KREJZOLE £owicz - TORPEDO
BRATKI £owicz 69:54 (17:9, 21:17, 10:15,
21:13)
Krejzole: Marek S³oma 20 (3x3), Piotr Zabost 18, Adrian Dyszkiewicz 12 (2x3), Boles³aw Mostowski 6 (1x3) i Maciej Pieklak 3
oraz £ukasz £ebski 2 i Piotr Rutkowski 2.
Torpedo: Maciej Siemieñczuk 24, Dawid
Tataj 8 (1x3), Sebastian Popiel 8 (1x3), Przemys³aw Duranowski 7 i Jaros³aw wiêty 7
oraz Mariusz Jakubowski, Pawe³ Pisu³a,
Tomasz Frankowski, Marcin Sokó³ i £ukasz
Go³êbiowski.
Ekipa z Bratkowic nie by³a w stanie wygraæ z m³odsz¹ dru¿yn¹ Krejzoli. M³odzi
wychowankowie UMKS Ksiê¿ak potwierdzili w tym pojedynku aspiracje do mistrzowskiego tytu³u. O wyniku meczu zadecydowa³ bardzo dobry pocz¹tek, w którym po dwóch trójkach Marka S³omy
Krejzole wygrywa³y 12:3 oraz pierwsze
minuty drugiej ods³ony, po których m³odzi
koszykarze prowadzili 35:11.
n STACJA PALIW STAR-OIL Be³chów - MEZO TEAM £owicz 64:68
(16:18, 15:13, 20:19, 13:18)
Star-Oil: Kamil Oleszki 21, Piotr Sikorski
19, Pawe³ Wysocki 8, Piotr Tryngiel 6 i Jacek Kocemba oraz Bart³omiej Tryngiel 6,
Jakub Soko³owski 2, Jakub Leniewski 2
i Przemys³aw Markowski.

W zaleg³ym meczu 1. kolejki ekipa Mezo Team pokona³a ABC £owicz, awansuj¹c tym samym na drugie miejsce
w tabeli ALK-i.
Mezo: Piotr Tokarski 15 (1x3), Micha³
Wójcik 14 (1x3), Maciej Osiñski 9 (3x3),
Filip G³adki 9 (1«x3) i Adam Kowalik 9 oraz
Mateusz Marsza³ek 6, Maciej Ko³odziejczyk 5, Sebastian Wojenka 1i Piotr Paw³owski.
To by³ bardo wyrównany pojedynek.
Zespó³ z Be³chowa z koszykarzami Ósemki Skierniewce: Kamilem Oleszkinem
i Piotrem Sikorskim walczy³ bardzo
dzielnie, jednak o wyniku decydowa³a ostatnia kwarta w której skuteczniejsi okazali siê
koszykarze z ekipy Micha³a Wójcika.
Najwiêcej punktów dla Mezo zdoby³ w tym

pojedynku by³y koszykarz Ksiê¿aka Piotr
Tokarski - 15.
n JURASY £owicz - ABC £owicz
66:50 (17:12, 14:17, 12:8, 23:13)
Jurasy: Wojciech Tomaszkiewicz 20,
Zbigniew Sowiñski 18 (1x3), Pawe³ Zagawa
12, Krzysztof Dziedzic 9 (21x3) i Marcin
Danych 3 (1x3) oraz Mariusz Wiesio³ek 2
i Marcin Tomaszkiewicz 2.
ABC: Rafa³ Gra¿ka 30 (6x3), Pawe³ Wo
12, Grzegorz Ziemecki 3, Daniel Kocbuch 3
i Jacek Walczak 2 oraz Jakub Wójcik 2, Rados³aw Gielniewski, Jakub Lelonkiewicz
i Jacek Roróg.

nowy £OWICZANIN

10.05.2007 r.

Dru¿yna Jurasów pod wodz¹ Zbigniewa Sowiñskiego zwyciê¿y³a po
raz drugi w tegorocznej edycji ALK-i
i potwierdzi³a, ¿e bêdzie liczyæ siê w walce o mistrzostwo £owicza. Trudy spotkania kondycyjnie lepiej wytrzyma³y Jurasy, które wygra³y czwart¹ kwartê 23:13.
Znów skuteczny by³ Wojciech Tomaszkiewicz, który zdoby³ dwadziecia oczek.
W pokonanej ekipie ABC dobrze dysponowany by³ Rafa³ Gra¿ka, który
zdoby³ trzydzieci punktów i a¿ 6 razy
trafi³ zza linii 6,25 m.

Zaleg³y mecz z 1. kolejki:
n MEZO TEAM £owicz - ABC £owicz
58:44 (13:6, 13:19, 18:18, 14:11)
Mezo: Piotr Tokarski 13 (3x3), Micha³
Wójcik 12, Maciej Ko³odziejczyk 5, Filip
G³adki 2 i Maciej Osiñski oraz Sebastian
Wojenka 8, Damian Lelonkiewicz 8, Mateusz Marsza³ek 6, Adam Kowalik 4 i Piotr
Paw³owski.
ABC: Rafa³ Gra¿ka 17 (3x3), Jakub Wójcik 8, Jakub Lelonkiewicz 8, Daniel Kocbuch 7 i Grzegorz Ziemecki 2 oraz Dominik
Ziemecki 2 i Rados³aw Gielniewski 2.
Mecz dwóch zespo³ów o podobnych
umiejêtnociach jest zawsze wyrównany. Tu
by³o podobnie. Jednak ekipa ABC zagra³a
w os³abionym sk³adzie. Zabrak³o przede
wszystkim Paw³a Wosia i ca³y ciê¿ar gry
musia³ wzi¹æ na siebie Rafa³ Gra¿ka. Mezo
zagra³o dobrze z trzeciej ods³onie, która
wygrali 18:6. ozdob¹ spotkania by³ celny
rzut z po³owy boiska tu¿ przed przerw¹
Piotra Tokarskiego, dziêki któremu
Mezo objê³o prowadzenie 26:25.
1. Krejzole £owicz
3 6 233:124
2. Mezo Team £owicz
3 5 171:164
3. Jurasy £owicz
2 4 122:95
4. Torpedo Bratki £owicz 2 3 120:126
5. Stacja Paliw Star-Oil
3 3 159:227
6. ABC £owicz
3 3 126:195
W klasyfikacji strzelców zasz³y pewne
zmiany. Po 3. kolejce podawaæ bêdziemy
kolejnoæ, w której decydowaæ bêdzie rednia punktów zdobytych me meczu. Przy
nazwiskach odczytaæ mo¿na trzy liczby,
które kolejno oznaczaj¹ iloæ rozegranych
spotkañ, iloæ zdobytych punktów i redni¹ punktów zdobytych w meczu. Po 3.
kolejce klasyfikacja wygl¹da nastêpuj¹co:
1. Kamil Oleszkin (Star-Oil) 2-53-26,5;
2. Maciej Siemieñczuk (Torpedo) 2-44-22;
3. Rafa³ Gra¿ka (ABC) 3-57-19; 4. Wojciech
Tomaszkiewicz (Jurasy) 2-37-18,5; 5. Marek S³oma (Krejzole) 3-55-18,3; 6. Piotr Sikorski (Star-Oil) 2-33-16,5; 7. Adrian Dyszkiewicz (Krejzole) 3-48-16; 8. Dawid Tataj
(Torpedo) 2-31-15,5; 9. Zbigniew Sowiñski
(Jurasy) 2-29-14,5 oraz 10. Piotr Zabost
(Krejzole) 3-43-14,3.
W klasyfikacji strzelców za 3 punkty
ALK-i po 3. kolejce zdecydowanie prowadzi Rafa³ Gra¿ka (ABC), który ma 9 trafieñ na koncie. Kolejne miejsca zajmuj¹: 5 Adrian Dyszkiewicz (Krejzole), Maciej
Osiñski (Mezo) i Piotr Tokarski (Mezo)
oraz po 3: Krzysztof Dziedzic (Jurasy)
Dawid Tataj (Torpedo) i Marek S³oma (Krejzole).
Zbigniew £aziñski

Pi³ka no¿na - Mistrzostwa Polski Ministrantów Koszykówka - Trio Basket e-sochaczew.pl

Domaniewiczanie w ósemce

Pi³a, 1-2 maja. Bardzo dobrze
w rozgrywanych w dalekiej Pile Mistrzostwach Polski Ministrantów
w halowej pi³ce no¿nej wypadli reprezentanci parafii pod wezwaniem
w. Bart³omieja Aposto³a w Domaniewicach. W kategorii gimnazjalistów domaniewiczanie przeszli jak
burza przez eliminacje: wygrali z ekip¹ z Osieka 4:0, Bia³ogardem 5:1, Hrubieszowem8:1iGdañskiemOrunia8:1.
WYNIKIGRUPYELIMINACYNEJ:
1. Domaniewice
4 12 25-3
2. Hrubieszów
4
9 13-12
3. Gdañsk Orunia 4
6 8-13
4. Osiek
4
3 7-12
5. Bia³ogard
4
0 3-16
Nastêpnego dnia rozgrywana by³a
ju¿ faza pó³fina³owa, do której awansowa³y po dwie najlepsze dru¿yny
z ka¿dej z grup, a domaniewiczanie
przegrali z Dêbic¹ 1:2 i pokonali
Czêstochowê 5:0.
WYNIKI GRUPY PÓ£FINA£OWEJ:
1. Dêbica
2
6 6-1
2. Domaniewice
2
3 6-2
3. Czêstochowa
2
0 0-9
W klasyfikacji generalnej ministranci z Domaniewic zajêli ostatecznie szóste miejsce.

Ostateczna kolejnoæ: 1. Dêbica,
2. I³awa, 3. Wielichowo, 4. £ód, 5.
Mszana Dolna, 6. Domaniewice,
7. Sosnowiec, 8. Hrubieszów.
W dru¿ynie Domaniewic wyst¹pili: Mateusz Baleja - Dawid
Sut (16. bramek w turnieju), Rados³aw Kuciñski (9), Bart³omiej
Krakowiak (3), Przemys³aw Sut
(2), Wiktor Wawrzyn (1), Kamil
Siatkowski i Tobiasz Felczyñski opiekunem dru¿yny by³ kleryk
Zbigniew Motyl.
O zawodach tych opowiada diecezjalny duszpasterz sportowców
- ks. £ukasz Antczak: W tym roku
by³a doæ du¿a iloæ dru¿yn w ka¿dej kategorii wiekowej, bo oko³o 36,
a tym bardziej musimy siê cieszyæ
z osi¹gniêæ reprezentantów Diecezji
£owickiej. Mamy wicemistrza Polski ministrantów, które wywalczy³a
w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych dru¿yna z parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego w Skierniewicach. Ponadto
na miejscach 5-8 zosta³y sklasyfikowane ekipy z Lemierza, Lubochni
(w podstawówkach) i Domaniewic,
a na 15. miejscu Wysokienice (w gimnazjach).
(p)

Zdobyli Sochaczew

Sochaczew, 20-21 kwietnia.
Z ciekaw¹ propozycja dla koszykarzy wyszed³ sochaczewski MOSiR.
Odby³ siê tam turniej trio-basketu,
w którym rywalizowali uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjów,
szkó³ rednich oraz seniorzy w kategorii open. Bardzo dobrze na tych
zawodach wypadli ³owiczanie. Zawodnicy Ksiê¿aka wygrali w kategoriach gimnazjalistów i szkó³ rednich. Ekipa £owickie Czo³gi, w której grali seniorzy UMKS Ksiê¿ak
(nie tak dawno walcz¹cy o II ligê)
wywalczy³ natomiast mistrzostwo
w kategorii open. We wszystkich kategoriach wybrano najlepszych zawodników zawodów i okaza³o siê,
¿e tytu³y przypad³y ³owiczanom.
Wród gimnazjalistów najlepszym
zawodnikiem zosta³ Maciej Kucharek, wród uczniów szkó³ rednich - Bartosz W³uczyñski,
a w kategorii open - Robert Kucharek.
Imprez¹ towarzysz¹c¹ by³y
konkursy rzutów za trzy punkty
i tu równie¿ zwyciê¿yli koszykarze Ksiê¿aka: gimnazja - Maciej
Kucharek, szko³y rednie - Ma-

ciej Siemieñczuk i open - Rafa³
Mróz.
Jak podaje strona internetowa
e-sochaczew.pl: Rozgrywkom towarzyszy³y naprawdê du¿e emocje.
Dru¿yny reprezentowa³y wysoki poziom gry co sprawia³o, ¿e atmosfera
na trybunach z minuty na minutê stawa³a siê coraz bardziej gor¹ca. Walka toczy³a siê o cenne i atrakcyjne
nagrody, które mamy nadziejê by³y
mi³¹ niespodziank¹ dla zawodników.
WYNIKI:
Gimnazja: 1. Ksiê¿ak £owicz
(Maciej Kucharek, Micha³ Skowroñski i Piotr Paw³owski), 2. Gimnazjum I Koz³ów Biskupi, 3. Gimnazjum Lasocin. Szko³y ponadgimnazjalne: 1. Ksiê¿ak £owicz (Maciej Siemieñczuk, Przemys³aw
Duranowski, Bartosz W³uczyñski
i Adrian Dyszkiewicz), 2. Ogrodnik I Sochaczew, 3. Ogrodnik II Sochaczew. Kategoria open: 1. £owickie Czo³gi (Rafa³ Mróz, Robert Kucharek, Piotr Niewiadomski
i Micha³ Chojecki), 2. P.I.M.P.
Warszawa, 3. Trzech Bliniaków Sochaczew.
Zbigniew £aziñski Pod koszem Adrian Dyszkiewicz.

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 18 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: 12.470 egz.
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Pi³ka no¿na - 22. i 23. kolejka III ligi

Nadal siedem punktów

£owiczanie byli jedynie t³em dla dobrze graj¹cych rywali z Suwa³k (foto: www.wigry.prv.pl).

Pi³ka no¿na - 22. kolejka III ligi

Trzeba szybko zapomnieæ

nWIGRY Suwa³ki - PELIKAN £owicz
4:0 (2:0)
1:0 - Jurij Tichomirow (10 karny), 2:0 £ukasz Stasiak (17), 3:0 - Tomasz Kotwica
(85), 4:0 - Daniel O³owniuk (86).
Wigry: Szyszko - Trocki, Stokowiec, Tichomirow (75 Baranowski), Bajko - Kotwica, Osiecki (68 Danilczyk), Lauryn, Kaczmarek (76 Kubas) - Stasiak, O³owniuk.
Pelikan: Romanowski (28 Jêdrzejewski
6) - Brzózka 5, Czerbniak 4, Styszko 5,
Znyk 2 (46 Hy¿y 3) - Wyszogrodzki 3,
Jówiak 2 (61 Szczypciak), Burzykowski
2 (30 Kosiorek 4), Gawlik 4 - Wilk 4, Kowalczyk 5.
Sêdziowa³: Konrad G¹siorowski (Lublin).
¯ó³te kartki: Piotr Stokowiec - Wigry oraz
£ukasz Znyk (1), Tomasz Styszko (6)
i Robert Wilk (6) - wszyscy Pelikan. Widzów: 1000.
Suwa³ki, 3 maja. Poprzednie pora¿ki
z Parady¿em i pucharowa z W³ókniarzem
Konstantynów £ódzki wskazywa³ na kryzys w Pelikanie, ale chyba nikt nie spodziewa³ siê têgiego lania w Suwa³kach.
dok. ze str. 32

Po pauzie spowodowanej czerwon¹ kartk¹, do sk³adu powróci³ w koñcu Rados³aw
Kowalczyk, a trener Jacek Cyzio postawi³ tym razem posadziæ na ³awce s³abo spisuj¹cego siê dot¹d Roberta Hy¿ego.
W roli m³odzie¿owców obok Macieja Wyszogrodzkiego - Jaros³aw Burzykowski. Niestety ta koncepcja upad³a ju¿
w 10. minucie, kiedy to £ukasz Znyk tak
niefortunnie wybija³ pi³kê wlizgiem w polu
karnym, ¿e ta trafi³a w jego rêkê. Pewnym
egzekutorem Jedenastki by³ Jurij Tichomirow. W 17. minucie by³o ju¿ 2:0. Po akcji
przy lewej linii bocznej Micha³ Brzózka
i Maciej Wyszogrodzki nie zablokowali
dorodkowania Paw³a Kaczmarka, a futbolówka trafi³a do £ukasza Stasiaka,
który zmieci³ pi³kê w krótkim rogu bramki
Roberta Romanowskiego. Na domiar
z³ego w 28. minucie gronej kontuzji dozna³
³owicki bramkarz i miêdzy s³upkami pojawi³ siê Mariusz Jêdrzejewski.
£owiczanie mieli problem z podniesieniem siê po tych ciosach, ale po dwóch
kwadransach coraz czêciej zaczêli zagra¿aæ

bramce suwalszczan. Najpierw na bramkê
rywali strzela³ Bogdan Jówiak, a w 34.
minucie po podaniu Roberta Wilka tu¿
obok s³upka strzela³ Rados³aw Kowalczyk.
Jeszcze wiêcej z gry bia³o-zieloni mieli
w drugiej po³owie, ale nasi gracze nara¿ali siê
jednoczenie na grone kontry. Dobrze radzi³ sobie jednak Jêdrzej, który m.in.
w 57. minucie wygra³ pojedynek jeden
na jeden z Kaczmarkiem. Kilka minut póniej efektown¹ przewrotk¹ popisa³ siê Piotr
Gawlik, ale wynik nie uleg³ zmianie. Najlepsz¹ okazjê na kontaktowego gola mia³
w 83. minucie Robert Hy¿y, który z bliska
trafi³ jednak tylko w bramkarza. Chwilê póniej jednak ³owicki pomocnik sfaulowa³ na
przedpolu swojej bramki. Dok³adnie z rzutu wolnego trafi³ do naszej bramki Tomasz
Kotwica, a minutê póniej dobi³ graczy znad
Bzury Daniel O³owniuk.
Z meczu z Wigrami trzeba wyci¹gn¹æ
wnioski, ale jednoczenie szybko o nim zapomnieæ. Pomimo ni¿szej formy naszych
graczy, staæ na miejsce w czo³ówce.
(p)

Wygrana musi cieszyæ

Po zagraniu Wilka do Wyszogrodzkiego
ten ostatni dorodkowa³, a zamykaj¹cy akcjê Kowal minimalnie przestrzeli³. Chwilê
wczeniej ³owiczanie przeprowadzili swoj¹
naj³adniejsz¹ akcjê w tym meczu, kiedy to
po wymianie kilku podañ z klepki pi³kê
do siatki skierowa³ Marcin Kosiorek - niestety sêdziowie dopatrzyli siê w tej akcji
spalonego.
Po pierwszej po³owie umiarkowany optymizm - Pelikan prowadzi (choæ tylko 1:0),
ale nie pozwala jednoczenie rywalom na zagro¿enie bramce Mariusza Jêdrzejewskiego. Na pewno przyda³oby siê jeszcze
jedno trafienie, ale mo¿e w drugiej po³owie...?

Obie dru¿yny bez zmian, a pierwszy ciekaw¹ akcjê w tej czêci przeprowadzi³ Piotr
Gawlik. W 53. minucie popisa³ siê znakomit¹ indywidualn¹ akcj¹ - szkoda tylko,
¿e zakoñczy³ j¹ fatalnym dorodkowaniem.
W 55. minucie kanonada ³owiczan powinna
zakoñczyæ siê drug¹ bramk¹. Powinna ale bardzo du¿o szczêcia mia³ ponownie
golkiper z Pu³tuska. Najpierw w tej akcji
Wilczek le przyj¹³ pi³kê, a i tak trafi³a ona
do Roberta Hy¿ego, który popisa³ siê
mocnym strza³em pod poprzeczkê, po chwilê p³aski strza³ Tomasz Styszko, a¿
w koñcu w boczn¹ siatkê trafia Mumia
Wyszogrodzki. Golem powinna siê zakoñ-

Tenis sto³owy - Mistrzostwa Województwa
£ódzkiego M³odzików

Kolejne sukcesy ³owiczan
Skierniewice, 21-22 kwietnia. Bardzo dobrze w rozgrywanych w hali OSiR
w Skierniewicach Mistrzostwach Województwa £ódzkiego M³odziczek i M³odzików
w tenisie sto³owym spisali siê zawodnicy
UMKS Ksiê¿ak (trener Cezary Znyk). Piotr
Podsêdek wygra³ zarówno w singlu, jak
i wraz z Mateuszem Podsêdkiem w deblu, a Ksenia W³uczyñska zdoby³a
srebro indywidualnie i br¹z w grze podwójnej.

Gra pojedyncza m³odziczek: 1. Roksana Szulc (GUKS Gorzkowice), 2. Ksenia W³uczyñska (UMKS Ksiê¿ak
£owicz), 3. Adrianna Zatorska (Legion
Skierniewice) i Aleksandra Olak (GLKS
Burza Pawlikowice).
Gra pojedyncza m³odzików: 1. Piotr
Podsêdek (UMKS Ksiê¿ak £owicz),
2. Witold Uzarczyk (£TSR Kastor £ask),
3. Bart³omiej Maczu¿ak (GLKS Burza Paw-

czyæ tak¿e dwójkowa akcja Robertów: Wilka i Hy¿ego, którzy podaj¹c sobie pi³kê przebiegli z pi³k¹ z w³asnej po³owy pod bramkê
Nadnarwianki, ale strza³ tego ostatniego wyl¹dowa³ jedynie na poprzeczce.
Do koñca ju¿ wynik nie uleg³ zmianie.
Pi³karska dru¿yna z £owicza utrzyma³a zatem trzecie miejsce, które przez wiele lat
by³o dla bia³o-zielonych nieosi¹galne. Trzeba bêdzie jednak mocno siê przy³o¿yæ, ¿eby
pozycjê na podium utrzymaæ. Teraz mecz
z Warmi¹ Grajewo, a w kolejnym pojedynku przyjdzie nam zmierzyæ siê z drug¹
w tabeli Concordi¹ Piotrków Trybunalski.
Pawe³ A. Doliñski

likowice) i Dawid Urbaniak (GUKS Gorzkowice).
Gra podwójna m³odziczek: 1. Roksana
Szulc / Daria Kiere (ULKS Moszczenica),
2. Klaudia Machnicka / Adrianna Zatorska
(Legion Skierniewice), 3. Maja Pietras / Natalia £ugowska (Elta £ód) i Aleksandra
Bonikowska (Elta £ód) / Ksenia W³uczyñska (UMKS Ksiê¿ak).
Gra podwójna m³odzików: 1. Piotr Podsêdek / Mateusz Podsêdek (UMKS Ksiê¿ak £owicz), 2. Adrian Augucik / Damian
Grad (Elta £ód), 3. Kamil Szyszka (Prosna
Wieruszów) / Tomasz Kryñski (Bia³a Rawska) i Kamil Jarmakowski / B. Maczu¿ak
(Burza Pawlikowice).
(p)

22. kolejka III ligi:
n UNIA Skierniewice - OLIMPIA Elbl¹g 0:3 (w.o.)
n MZKS Kozienice - FRESKOVITA
Wysokie Mazowieckie 0:3 (w.o.)
n CONCORDIA Piotrków Trybunalski - RADOMIAK Radom 2:0 (1:0); br.:
Witold Sowa³a (11) i Ireneusz Komar (87).
n NADNARWIANKA Pu³tusk DRWÊCA Nowe Miasto Lubawskie 0:1
(0:0); br.: Arnold Ko³akowski (84).
n KS Parady¿ - MAZOWSZE Grójec
2:3 (1:2); br.: Pawe³ Zawistowski (32) i Mariusz Koæmin (75) - Mariusz Solecki
(14 karny), £ukasz Siciak (19) i Pawe³ Samczyk (69).
n WARMIA Grajewo - WIT Nowy
Dwór Mazowiecki 3:0 (0:0); br.: Micha³
Lelujka (51), Sebastian wierzbiñski (61)
i Bart³omiej Wierzbicki (70).
n GOSSO-STAL G³owno - ZNICZ
Pruszków 0:4 (0:1); br.: Robert Lewandowski (31) i Charles Nwaogu Uchenna 3 (66,
75 i 85).
nWIGRY Suwa³ki - PELIKAN £owicz
4:0 (2:0); br.: Jurij Tichomirow (10 karny),
£ukasz Stasiak (17), Tomasz Kotwica (85)
i Daniel O³owniuk (86).
1. Znicz Pruszków (1)
23
2. Concordia Piotrków (2)
23
3. Pelikan £owicz (3)
23
4. Radomiak Radom (5)
23
5. KS Parady¿ (4)
23
6. wit Nowy Dwór Maz. (6) 23
7. Freskovita Wysokie Maz. (7) 23
8. Mazowsze Grójec (9)
23
9. Olimpia Elbl¹g (8)
23
10. Gosso-Stal G³owno (10)
23
11. Drwêca Nowe Miasto (11) 23
12. Wigry Suwa³ki (12)
23
13. Nadnarwianka Pu³tusk (13) 23
14. Warmia Grajewo (14)
23
15. Unia Skierniewice (15)
23
16. MZKS Kozienice (16)
23

50
46
39
38
36
36
33
33
31
30
29
26
20
16
28
4

23. kolejka III ligi:
n GOSSO-STAL G³owno - UNIA
Skierniewice 3:0 (w.o.)
n ZNICZ Pruszków - MZKS Kozienice 3:0 (w.o.)
n DRWÊCA Nowe Miasto Lubawskie
- WARMIA Grajewo 2:2 (1:0); br.: Tomasz
Zakierski (11) i Krzysztof Filipek (90 karny) - Rafa³ Onofryjuk (85) i Maksym Mirva (90+8).
n MAZOWSZE Grójec - WIGRY Suwa³ki 3:1 (2:0); br.: Sebastian Wrzesiñski 2
(8 i 19) i Marcin Ros³aniec (48) - £ukasz
Stasiak (65).
n FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie - KS Parady¿ 1:1 (0:0); br.: Dzidos³aw
¯uberek (59) - £ukasz Matuszczyk (61).
n RADOMIAK Radom - OLIMPIA
Elbl¹g 2:0 (2:0); br.: Cezary Czpak (4)
i Maciej Terlecki (39).
n WIT Nowy Dwór Mazowiecki CONCORDIA Piotrków Trybunalski 3:0
(1:0); br.: Dariusz Zjawiñski (28), Wojciech
Bluszcz (68) i Piotr Bajera (70).
n PELIKAN £owicz - NADNARWIANKA Pu³tusk 1:0 (1:0); br.: Rados³aw
Kowalczyk (27).
(p)

48-12
36-22
33-23
29-21
28-25
33-15
30-22
34-31
34-29
20-26
25-29
28-31
15-27
24-42
15-35
8-47

16-2-5
14-4-5
10-9-4
11-7-5
11-3-9
11-8-4
8-9-6
9-6-8
8-7-8
7-9-7
8-5-10
7-5-11
4-8-11
4-4-15
8-4-11
1-4-18

12
11
12
12
11
12
12
12
11
12
12
11
11
11
11
11

26
24
24
18
19
25
20
17
19
21
8
18
8
11
18
5

24-6
15-6
17-9
14-11
15-11
23-5
18-11
19-20
19-10
13-8
12-20
16-11
8-15
14-15
8-16
6-25

11
12
11
11
12
11
11
11
12
11
11
12
12
12
12
12

24 24-6
19 21-16
15 16-14
22 15-10
17 13-14
16 10-10
13 12-11
16 15-11
12 15-19
9 7-18
21 13-9
8 12-20
12 7-12
5 10-27
10 7-19
2 2-25

Pi³ka no¿na - skierniewicka klasa B

Zdekompletowany Naprzód

n Skierniewicka Klasa B - grupa I:
Na piêtnacie minut przed koñcem meczu rozgrywanego w Boczkach, lideruj¹cy
dot¹d Fenix jedynie remisowa³ z Naprzodem 2:2 (br. dla gospodarzy: Damian Bryszewski i Robert Ró¿ycki), ale wówczas pi¹t¹ czerwon¹ kartk¹ ujrza³ jeden
z graczy z Jamna i st¹d sêdzia przerwa³ mecz
wobec zdekompletowania tego zespo³u.
Cenne trzy punkty zdoby³a ekipa Victorii Bielawy, która na w³asnym boisku pokona³a Rawkê Bolimów 3:2 (1:2), a bramki
strzelili: Daniel Pietrzak 2 i Daniel Charucki.
Kolejne zwyciêstwo odniós³ Vagat, który w Domaniewicach pokona³ Olympic S³upia 2:1 (2:0), a bramki w zespole prezesa
Marka Sêkalskiego zdobyli: Piotr Michalak i Przemys³aw Imio³ek.
13. kolejka: Vagat Domaniewice - Olympic S³upia 2:1, Start Z³aków Borowy - Victoria Zabostów 3:1, RTS G¹golin - Zryw
Wygoda 1:3, Victoria Bielawy - Rawka Bolimów 3:2, Fenix Boczki - Naprzód Jamno
3:0 (w.o.).
1. Fenix Boczki (1)
13 27 29-12
2. Start Z³aków Borowy (2)13 26 29-14
3. Zryw Wygoda (3)
13 25 36-29
4. Victoria Bielawy (6)
13 19 19-20
5. Rawka Bolimów (5)
13 19 29-26

6. Vagat Domaniewice (7) 13 17 18-25
7. Naprzód Jamno (4)
13 16 21-27
8. Olympic S³upia (8)
13 14 24-30
9. Victoria Zabostów (9) 13 12 24-30
10. RTS G¹golin (10)
13 5 23-45
W 14. kolejce klasy B w niedzielê 13 maja
zagraj¹: godz. 10.30: Naprzód Jamno - Start
Z³aków Borowy, godz. 11.00: Zryw Wygoda - Vagat Domaniewice, godz. 15.00: Victoria Zabostów - Victoria Bielawy, Olympic
S³upia - Fenix Boczki i godz. 16.00: Rawka
Bolimów - RTS G¹golin.
n Skierniewicka Klasa B - grupa II:
13. kolejka: Wola Wola Chojnata - Lesiew
Wólka Lesiewska 4:0, Wulkan Wólka Lesiewska - Miedniewiczanka Miedniewice
2:5, Olimpia Paprotnia - Victoria Chrz¹szczew 0:3 (w.o.), Sokó³ Ksiê¿a Wola - Torpedo II Celinów 3:0 (w.o.). Pauza: Iskra-Dobropasz Babsk.
1. Wola Wola Chojnata (1) 11 30 46-10
2. Victoria Chrz¹szczew (2) 12 26 42-10
3. Wulkan Wólka Les. (3) 12 20 27-19
4. Miedniewiczanka (5)
12 18 35-30
5. Iskra Babsk (6)
11 16 27-27
6. Olimpia Paprotnia (4)
12 15 18-20
7. Lesiew Wólka Les. (7) 11 12 20-32
8. Sokó³ Ksiê¿a Wola (8) 11 7 10-52
9. Torpedo II Celinów (9) 12 5 10-35
Pawe³ A. Doliñski

Zawody WKKW

Koñski weekend

Ludowy Klub Jedziecki Gabon oraz
Stadnina Koni w Walewicach w weekend
12-13 maja organizuj¹ zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Zawody rozpoczn¹ siê w sobotê o godz.
10.00 od próby uje¿d¿ania. Po próbie, która
potrwa oko³o 20 minut, zawodnicy rozpoczn¹ konkurs skoków przez przeszkody. Oko³o godz. 15.30 rozpocznie siê próba
terenowa, czyli cross podczas której zawod-

nicy bêd¹ mieli do pokonania ró¿norodne
przeszkody terenowe.
Zawodnicy bêd¹ zmagaæ siê w dwóch
ró¿nych klasach L (³atwiejszej) i CNC* (trudniejszej). Po zakoñczeniu wszystkich konkrencji najlepsi zostan¹ nagrodzeni, a zakoñczenie planowane jest w niedzielê oko³o
po³udnia. Sêdzi¹ g³ównym zawodów
WKKW bêdzie Pawe³ Sojecki.
(eb)
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Motocross

10.05.2007 r.

Wizgier w ³owickich barwach
Sochaczew, 1 maja. Na sochaczewskim torze motocrossowym Podzamcze po
raz piêtnasty ju¿ rozegrano zawody o Puchar Wiosny, a do rywalizacji przyst¹pi³o
osiemdziesiêciu zawodników. Wiêkszoæ
z nich to amatorzy, ale ciekawa by³a tak¿e
walka licencjonowanych motocyklistów,
wród których my najbardziej liczylimy
na Paw³a Wizgiera. Zawodnik £owickiego Klubu Motorowego w pierwszym wycigu wywalczy³ trzecie miejsce ustêpuj¹c
jedynie Karolowi Kêdzierskiemu i Kamilowi Walczakowi (obaj Cross Lublin).
Identyczna kolejnoæ mia³a miejsce w drugim wycigu, a co za tym idzie tak¿e w klasyfikacji generalnej.
1. Karol Kêdzierski (Cross Lublin)
50
2. Kamil Walczak (Cross Lublin)
44
3. Pawe³ Wizgier (£KM £owicz)
40
***
G³ogów, 2 maja. Po wielu latach wystêpów w klubach ze Strykowa, Warszawy
i Z¹bek znowu £owicz reprezentowa³ najlepszy ³owicki motocyklista - Pawe³ Wizgier. Entuzjaci motocrossu znad Bzury
powo³ali do ¿ycia £owicki Klub Motoro- Pawe³ Wizgier wród najlepszych w Polsce ciga siê w barwach £owicza.

nowy £OWICZANIN
wy, a do tegorocznej rywalizacji w Indywidualnych Mistrzostwach Polski zg³oszeni
zostali w klasie 125 cc wspominany Wizgier i sporo od niego m³odszy £ukasz
Walczak oraz w klasie powy¿ej 175 cc
Ryszard Krzemieñ, który od lat jest sponsorem Wizgiera.
W I rundzie, która rozgrywana by³a
w G³ogowie wystartowa³ tym razem z ró¿nych przyczyn tylko Wizgier, który jad¹c
na motocyklu Yamacha w pierwszym wycigu klasy 125 cc zaj¹³ 15. miejsce,
a w drugim - poprawi³ swój wynik (pierwszy przejecha³ w czasie 31:40 min, a drugi
o 7. sekund szybciej) zdobywaj¹c jedenaste
miejsce. W klasyfikacji ³¹cznej na razie ³owiczanin na 11. miejscu, a prowadzi najlepszy
od lat polski motocrossowiec - Maciej Zdunek (AMK Cz³uchów).
1. Maciej Zdunek (AKM Cz³uchów)
50
2. £ukasz Kurowski (niezrzeszony)
44
3. £ukasz Lonka (AK G³ogów)
38
4. £ukasz Kêdzierski (Cross Lublin)
36
5. Karol Kêdzierski (Cross Lublin)
34
6. Arkadiusz Mañk (AKM Cz³uchów) 29
7. Tomasz Kazimierczak (GAMK Gdañsk) 28
8. Mateusz Wojciechowski (Cz³uchów) 25
9. Karol Knap (Wis³a Che³mno)
20
10. Bartosz Szafran (AMK Cz³uchów) 18
14. Pawe³ Wizgier (£KM £owicz)
16
Druga runda Indywidualnych Mistrzostw Polski odbêdzie siê za niespe³na
dwa tygodnie w Che³mnie.
(p)

£owicki informator sportowy
Czwartek, 10 maja:
l 12.00 - stadion OSiR w £owiczu,
Wtorek, 15 maja:
l 9.00 - stadion OSiR w £owiczu, ul. Jana Paw³a II 3; mecz pi³ki no¿nej ligi
l 9.00 - stadion OSiR w £owiczu,
ul. Jana Paw³a II 3; zawody miejskie w ra- okrêgowej Deyny: Pelikan £owicz - Dar ul. Jana Paw³a II 3; zawody miejskie w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej Placencja;
mach Powiatowych Igrzysk M³odzie¿y
w pi³ce no¿nej dziewcz¹t;
l 14.00 - stadion OSiR w £owiczu, Szkolnej w Pi³karskich Pi¹tkach ch³opców;
l 9.00 - P³ywalnia Miejska w £owiczu; ul. Jana Paw³a II 3; mecz pi³ki no¿nej ligi
l 9.00 - boisko SP 4 w £owiczu, ul. StaVII Indywidualne Mistrzostwa £owicza okrêgowej juniorów m³odszych: Pelikan nis³awskiego 31 a; eliminacje XII Turnieju
Szkó³ Podstawowych w p³ywaniu;
£owicz - Orze³ Nieborów;
Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t im. Marka WielguPi¹tek, 11 maja:
l 16.00 - stadion OSiR w £owiczu, sa;
l 9.00 - stadion OSiR w £owiczu, ul. Jana Paw³a II 3; mecz pi³ki no¿nej ligi
l 9.00 - boisko SP 7 w £owiczu, ul. M³oul. Jana Paw³a II 3; zawody miejskie w ra- okrêgowej juniorów starszych: Pelikan dzie¿owa; eliminacje XII Turnieju Pi³ki No¿mach Powiatowych Igrzysk M³odzie¿y £owicz - Sokó³ Regnów;
nej Ch³opców im. Marka Wielgusa;
Szkolnej w Pi³karskich Pi¹tkach dziewcz¹t;
Niedziela, 13 maja:
roda, 16 maja:
l 17.00 - stadion Pelikana w £owiczu,
l 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2
l 9.00 - stadion OSiR w £owiczu,
ul. Starzyñskiego 6/8; mecz pi³ki no¿nej ligi w £owiczu, ul. Topolowa 2; turniej woje- ul. Jana Paw³a II 3, ul. Jana Paw³a II 3; Pookrêgowej seniorów: Pelikan II £owicz - wódzkiej ligi koszykówki ¿aków o miejsca wiatowa Gimnazjada Szkolna w lekkiej atleOrze³ Nieborów;
1-6: godz. 10.00: UMKS Ksiê¿ak £owicz - tyce dziewcz¹t i ch³opców;
l 18.00-21.30 - hala sportowa OSiR nr 2 Start II £ód, godz. 11.00: Start I £ód Czwartek, 17 maja:
l 9.30 - stadion OSiR w £owiczu,
Sytuacji znowu nie brakowa³o. Robert Hy¿y (nr 19) tym razem trafi³ jedynie w £owiczu, ul. Topolowa 2; 4. kolejka XII Start II £ód, godz. 12.00: UMKS Ksiê¿ak
edycji
£owickiej
ALK-i,
czyli
Amatorskiej
£owicz
Start
I
£ód;
ul.
Jana Paw³a II 3, ul. Jana Paw³a II 3; fina³
w poprzeczkê.
Ligi Koszykówki: godz. 18.00: Mezo-Team
l 11.00 - stadion OSiR w £owiczu, Powiatowych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
£owicz - Krejzole £owicz, godz. 19.15: Ju- ul. Jana Paw³a II 3; wojewódzka liga pi³ki w Pi³karskich Pi¹tkach ch³opców;
Pi³ka no¿na - 23. kolejka III ligi
rasy £owicz - Star-Oil Be³chów, godz. 20.30: no¿nej Kuchara: Pelikan £owicz - W³ókPi¹tek, 18 maja:
ABC £owicz - Torpedo-Bratki £owicz;
niarz Pabianice;
l 9.30 - stadion OSiR w £owiczu,
Sobota, 12 maja:
ul. Jana Paw³a II 3, ul. Jana Paw³a II 3; fina³
Poniedzia³ek, 14 maja:
l 11.00 - Ogólnopolski Akcja Polska
l 9.30 - stadion OSiR w £owiczu, Powiatowych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
nPELIKAN £owicz - NADNARWIAN- nich warto wygrywaæ. Zwyciêstwo z ry- Biega - Bieg Wiosny na trasie 3,5 km ul. Jana Paw³a II 3; fina³ Powiatowej Gimna- w Pi³karskich Pi¹tkach dziewcz¹t.
walami z Pu³tuska przed³u¿a³o tak¿e nadzie- (wzd³u¿ Bzury);
KA Pu³tusk 1:0 (1:0)
(p)
zjady Szkolnej w pi³ce no¿nej dziewcz¹t;
jê na zajêcie przez bia³o-zielonych w tym
1:0 - Rados³aw Kowalczyk (27).
Pelikan: Jêdrzejewski 5 - Brzózka 6, sezonie miejsca w czo³ówce ligowej tabeli.
Czerbniak 5, Styszko 6, Gawlik 6 - WyszoTrener Jacek Cyzio znowu nieco przegrodzki 4, Wilk 4 (87 Jówiak), Hy¿y 5, meblowa³ swój zespó³: kontuzja wyelimiPrognoza pogody dla rejonu £owicza od 10 do 16 maja 2007 r.
Kutkowski 4 (75 Szczypczak) - Kowalczyk nowa³a - mo¿e nawet na pó³ roku Roberta
7, Kosiorek 4 (74 Pomianowski).
Romanowskiego, a na ³awce rezerwo- Przys³owie ludowe o pogodzie:
Nadnarwianka: Salik - Bobowski, Grano- wych usiedli tym razem Bogdan Jówiak Gdy w maju ¿o³¹d dobrze okwita, dobry rok zawita.
sik, We³na, Lendzion - Iwanowski, Æwik (72 i £ukasz Znyk. Nie mniej cel jest jeden n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodê kszta³towaæ bêdzie
Warda), Salamon, Wyszyñski (61 Wojtczak) gramy o trzy punkty!
po³udniowa czêæ ni¿u znad Skandynawii.
- Rembowski, Janusiñski.
I rzeczywicie ³owiczanie od pocz¹tku Nap³ywaæ bêdzie sucha i ciep³a masa powietrza.
Sêdziowali: Mariusz Czy¿ewski jako rzucili siê do rozpracowywania goci. Ju¿
g³ówny oraz Micha³ Pereszczako i Grze- w 1. minucie po niez³ym dorodkowaniu n CZWARTEK - PI¥TEK: Zachmurzenie umiarkowane,
gorz Kujawa (Olsztyn). ¯ó³te kartki: Ma- Robert Wilk w idealnej sytuacji nie trafi³ okresami do du¿ego z opadami deszczu, lokalnie wyst¹pi¹
rek Lendzion, Dariusz We³na i Artur Sala- g³ow¹ w pi³kê, dwie minuty póniej zablo- wiosenne burze.Widzialnoæ dobra, w czasie opadów
mon - wszyscy Nadnarwianka. Widzów: kowany zosta³ strza³ Maæka Wyszo- s³aba. Wiatr zachodni i po³udniowo-zachodni,
umiarkowany, okresami silny i porywisty.
700.
grodzkiego, a w 7. minucie szar¿uj¹cy Ra£owicz, 6 maja. Po dwóch kolejnych dos³aw Kowalczyk zosta³ uprzedzony Temp. max w dzieñ: + 15°C
do + 17°C. Temp. min w nocy: + 9°C do + 6°C.
ligowych pora¿kach Pelikan przystêpowa³ przez czujnego bramkarza przeciwnej drudo meczu z Nadnarwiank¹ z chêci¹ odbudo- ¿yny. Ambitnie walcz¹cy Pelikan nie po- n SOBOTA - NIEDZIELA: Pogodnie,
wania zaufania u swoich kibiców. Na trybu- zwala³ rywalom nawet zbyt czêsto prze- zachmurzenie umiarkowane, miejscami du¿e
nach nieco mniej widzów ni¿ zwykle bywa- kraczaæ swojej linii po³owy. Potem jeszcze z przelotnymi opadami deszczu,
³o, ale i tak wiêcej ni¿ na wiêkszoci trzecio- strza³em z pierwszej pi³ki próbowa³ zasko- lokalnie mo¿liwe burze.
ligowych stadionów, ale przecie¿ w³anie dla czyæ Karola Salika Pawe³ Kutkowski, Widzialnoæ dobra, w czasie opadów s³aba.
ale gola pad³ jednak dopiero w 27. minucie. Wiatr po³udniowo-zachodni, umiarkowany,
Niefortunnie zagrywana przez Artura Sa- okresami silniejszy. Temp. max w dzieñ: + 18°C
lamona pi³ka trafi³a do Kowalczyka, któ- do + 21°C. Temp. min w nocy: + 8°C do + 5°C.
ry umiejêtnie wykorzysta³ ten prezent od n PONIEDZIA£EK - RODA: Zachmurzenie
rywala. Najlepszy w tym sezonie strzelec umiarkowane, okresami du¿e z przelotnymi
bia³o-zielonych (ma w tym sezonie na kon- opadami deszczu. Widzialnoæ dobra,
n Prognoza biometeorologiczna:
cie osiem goli) w 36. minucie powinien wy- w czasie opadów s³aba. Wiatr z kierunków zachodnich,
Warunki biometeorologiczne niekorzystne.
korzystaæ jeszcze lepsz¹ okazjê na zdoby- umiarkowany. Temp. max w dzieñ: + 17°C do + 20°C.
Os³abiona sprawnoæ psychofizyczna.
cie bramki.
dok. na str. 31 Temp. min w nocy: + 10°C do + 7°C.
Biuro Meteorologiczne Cumulus.

Wygrana musi cieszyæ

