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Kardyna³ Macharski
i prymas Glemp
przyjad¹ do £owicza
Uroczyst¹ msz¹ wiêt¹ ok.
godz. 18 na Starym Rynku
w £owiczu, której bêdzie
przewodniczy³ kardyna³
Franciszek Macharski,
zakoñczy siê w najbli¿szy
czwartek I Kongres
Eucharystyczny diecezji
³owickiej.

D

ata zakoñczenia Kongresu nie jest
przypadkowa, przecie¿ 14 czerwca
mija ósma rocznica wizyty papie¿a
Jana Paw³a II w £owiczu. Mszê bêd¹ koncelebrowaæ wszyscy ksiê¿a z diecezji - zaproszeni na ni¹ s¹ te¿ wierni z ca³ej diecezji.
Bêdzie na niej obecny równie¿ prymas Polski kard. Józef Glemp. Zanim odbêdzie
Kongres Eucharystyczny obfituje w wydarzenia religijne nie tylko w £owiczu, £êczycy, Kutnie czy Rawie Mazowieckiej. siê msza na Starym Rynku, o godz.
Dowodem na to by³a pielgrzymka dzieci ze szko³y w £aguszewie, które we wtorek przysz³y na spotkanie z Jezusem 16.30 w kociele Sióstr Bernardynek odprawione zostan¹ nieszpory. Po nich naw Eucharystii do kocio³a parafialnego w Boczkach.

Dzi piszemy: Szpital strajkuje
n Wszy

we w³osach

- czyli jak ¿artuje
dyrektor Wójcik.
czytaj na str. 15
n Mostowa

gotowa,

ale kiedy przejedziemy
przed ratuszem?
czytaj na str. 2
n £owiczanie

znów odnieli
sukcesy

w olimpiadzie wiedzy
rolniczej.
czytaj na str. 6
n Nasi rolnicy

zainteresowani
dotacjami
na inwestycje.
czytaj na str. 6

O

d poniedzia³ku 11 czerwca rozpocz¹³
siê bezterminowy strajk lekarzy w Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w £owiczu dla poparcia postulatów podwy¿ki p³ac.
ZOZ pracuje tak, jak w niedziele i wiêta.
Strajkuj¹cy lekarze, równie¿ ci pracuj¹cy
tylko w poradniach, w czasie strajku przebywaj¹ w szpitalu. Pacjentów nie przyjmuj¹ wiêc poradnie ZOZ, a w szpitalnych
oddzia³ach nie ma planowych przyjêæ
i zabiegów. - Strajk trwa trzeci dzieñ i nie
by³o skarg od pacjentów - mówi³ wczoraj
N£ dyrektor szpitala Andrzej Kamierczak. Dodaje, ¿e ka¿dy pacjent zg³aszaj¹cy siê do szpitala i wymagaj¹cy pomocy
lekarskiej, otrzymuje j¹ w izbie przyjêæ. Pogotowie ratunkowe i ambulatorium pracuje
normalnie.
- Staramy siê, aby pacjenci bardzo nie
odczuli uci¹¿liwoci zwi¹zanych ze strajkiem
- mówi Tomasz Kostrzewa, nowo wybrany
przewodnicz¹cy OZZL w £owiczu. - Strajk
bêdzie trwa³ do skutku, bierzemy pod uwagê mo¿liwoæ zwalniania siê z pracy.
Do rozmów z lekarzami przygotowuje siê
ju¿ przysz³y dyrektor, Andrzej Grabowski.
W zwi¹zku z jego wyborem na to stanowisko, 12 czerwca z funkcji przewodnicz¹cego OZZL w £owiczu zrezygnowa³ jego brat,
Waldemar Grabowski.
O planach przysz³ego dyrektora dotycz¹cych funkcjonowania ³owickiego szpitala
piszemy na str.16.
(mwk)

st¹pi procesja Alejami Sienkiewicza, ulic¹ 11 listopada, a¿ do muzeum, przy którym
bêdzie o³tarz. Po mszy, aktu zawierzenia
³owickiej diecezji Bogu, dokona na Starym
Rynku biskup ordynariusz ³owicki Andrzej
Dziuba.
Wiem, ¿e wielu z was modli³o siê wówczas z Ojcem wiêtym - pisa³ biskup w licie
do wiernych. - Niektórych ju¿ nie ma na tej
ziemi. Sam papie¿ odszed³ do Domu Ojca.
Wierzymy, ¿e i nasi zmarli s¹ razem z Nim.
O to przecie¿ czêsto siê modlimy. Ale s¹
i tacy, którzy w 1999 r. byli zbyt mali, aby
wybraæ siê na pielgrzymkê do £owicza, inni
z ró¿nych powodów nie mogli tam przybyæ
choæ bardzo chcieli. Moi Drodzy. Po omiu
latach znowu pojawia siê okazja, spotkania
wspólnoty, m³odego ci¹gle, Kocio³a £owickiego.
Co do tej pory by³o ciekawego na Kongresie? W pi¹tek w Seminarium odby³ siê
Kongres Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich z diecezji.
dok. na str. 11

Bêd¹ nowi dyrektorzy szkó³
ska oraz dwóch kandydatów w ZSP w Zduñskiej D¹browie: obecny dyrektor Stanis³aw
Kosmowski i Zofia
Wawrzyñczak.
W najbli¿szy wtot¹d og³oszono konkursy na te
rek, 19 czerwca zastanowiska. Chodzi o I LO, Poradniê Psychologiczno-Predago- El¿bieta Skoneczna, rz¹d powiatu okreli
giczn¹, Specjalny Orodek Szkolno jedyny kandydat na datê obrad komisji
konkursowych, które
-Wychowawczy, Orodek Szkolno dyrektora I LO.
nast¹pi¹ w ci¹gu naj-WychowawczywKiernozi,orazZespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zduñskiej bli¿szych tygodni.
Nie bêd¹ to jedyne zmiany na
D¹browie. Sk³adanie ofert zosta³o zamkniête po
stanowiskach dyrektorów szkó³.
po³udniu we wtorek 12 czerwca.
Do konkursu przyst¹pili: w I LO tylko El¿- W przypadku III LO w £owiczu
bieta Skoneczna, obecna wicedyrektor Che³- nie zosta³ og³oszony konkurs, choæ
moñskiego, obecna dyrektor ³owickiej Po- dotychczasowa dyrektorka szko³y
radni Psychologiczno-Pedagogicznej Alek- Anna Gajda zdecydowa³a siê
sandra Przybylska, Magdalena Karska przejæ na wczeniejsz¹ emeryturê
z ³owickiego Orodka Szkolno -Wychowaw- od wrzenia. Nie up³ynê³a jednak
czego, obecna dyrektor kiernoskiego Orod- jej jeszcze kadencja, st¹d prawdoka Szkolno-Wychowawczego Dorota Zieliñ- podobnie zostanie poproszona

A¿ piêciorgu dyrektorom szkó³ podleg³ych
³owickiemu starostwu,
minê³a w tym roku 5-letnia
kadencja.

S

Górnicy zapraszaj¹

N

a Dzieñ Otwarty, 16 czerwca, w jenym ze swoich zak³adów - kopalni
piasku i ¿wiru Kalenice, zaprasza
Grupa Tarmac Kruszywa Polska. Od 10.00
do 15.00 sztygarzy bêd¹ oprowadzali po
kopalni kilkuosobowe grupy wycieczkowe, opowiadaj¹c o produkcji i funkcjonowaniu ca³ej grupy Tarmac oraz kopalni w Kalenicach. Dla dzieci przygotowano zabawy i konkursy z nagrodami. Bêd¹
dmuchane zje¿d¿alnie, gokarty, quady,
bungee-jump. Dla wszystkich zwiedzaj¹cych przygotowano poczêstunek: grill,
lody, napoje, piwo. Aby dotrzeæ do kopalni w Kalenicach, trzeba z £yszkowic
kierowaæ siê na G³owno.
(eb)

Tadeusz ¯aczek. Kto
go zast¹pi w II LO.

Stanis³aw Kosmowski. Czy nadal bêdzie
dyrektorem w Zduñskiej D¹browie.

o pe³nienie na jaki czas obowi¹zków dyrektora III LO.
Inna jest sytuacja w wypadku
II LO. W ostatniej chwili obecny
dyrektor Medyka Tadeusz
¯aczek zdecydowa³ siê przejæ na
wczeniejsz¹ emeryturê (szerzej
o przejciach na wczeniejsze emerytury czytaj na str. 19). Jednak na
to stanowisko powo³uje nie powiat,
a Marsza³ek Województwa £ódzkiego. Dlatego ³owickie starostwo
czeka teraz na ruch marsza³ka.
W przypadku placówek owiatowych podleg³ych ratuszowi, zamkniêto 1 czerwca sk³adanie podañ na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w £owiczu (wp³ynê³a
jedna oferta) oraz na dyrektora
³owickiego Gimnazjum Nr 2, na
które wp³ynê³y dwie oferty. Komisje konkursowe zbior¹ siê dzisiaj
rano, by wybraæ dyrektorów. (jr)
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Po Mostowej
jak po male
Ale na przejazd
przed ratuszem trzeba
jeszcze poczekaæ

W

rodê 6 maja oko³o godziny 15 na ul.
3 Maja w £owiczu dwóch nieznanych sprawców przewróci³o 18-letniego Tomasza Z., po czym ukradli mu z kieszeni
spodni telefon komórkowy marki Sony
Ericsson o wartoci oko³o 450 z³otych.
Wyjêli z niego i odrzucili kartê SIM, a sam
telefon ukradli.
Nastêpnego dnia, 7 maja, oko³o godz. 1.40
w nocy w Karsznicach Du¿ych w gminie
Zduny nieznani sprawcy pobili 20-letniego
Tomasza P., powoduj¹c u niego zasinienie
oczodo³u prawego i podejrzenie wstrz¹nienie mózgu. Mê¿czyzna zosta³ w szpitalu
na obserwacji. Pobicie zosta³o zg³oszone
policji nastêpnego dnia.
Kolejnego dnia z samego rana, 8 czerwca
oko³o godz. 3.50, na ul. Katarzynów w £o-

D

o koñca tego roku trzeba wymieniæ
stare dowody osobiste na nowe, poniewa¿ ksi¹¿eczkowe dokumenty
to¿samoci przestan¹ byæ wa¿ne ju¿ 1 stycznia 2008 r. Niesie to za sob¹ m.in. taki skutek, ¿e nie bêdzie mo¿na na ich podstawie
w przysz³ym roku wyje¿d¿aæ za granicê
czy zaci¹gaæ kredytów. Dlatego burmistrz
£owicza we wszystkich miejscach, gdzie
spotyka siê najwiêcej ³owiczan, orodkach
zdrowia, urzêdach, zak³adach pracy chce

W

maju minê³a 55 rocznica istnienia
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Popowie w gminie £owicz. - Kolejny
jubileusz jest okazj¹ do spotkania i wspomnieñ - mówi przewodnicz¹ce ko³a Cecylia
Gajda. KGW w Popowie powsta³o z inicjatywy Ireny Wróbel, ówczesnej sekretarz
Gromadzkiej Rady Narodowej oraz nie¿y-

umieciæ plakaty maj¹ce przypomnieæ o wymianie dowodów.
Nie zostawiajmy tego na ostatni¹ chwilê,
poniewa¿ zanim otrzymamy nowy plastikowy dowód, od z³o¿enia kompletu potrzebnych dokumentów up³ynie od jednego
do 1,5 miesi¹ca. Wymiany dowodów mo¿na dokonaæ w ³owickim ratuszu w Wydziale
Spraw Obywatelskich lub w odpowiednich
urzêdach gminy.
(jr)

j¹cego ju¿ dzi so³tysa Mariana Pioruna.
Uroczystoci jubileuszowe rozpoczn¹ siê
16 czerwca o godzinie 15 w Domu Ludowym. Uwietni je wystêp zespo³u folklorystycznego Jarzêbina z Zielkowic. Panie
z KGW w Popowie przygotuj¹ dwa skecze.
(eb)

Matury dyrektorom nie posz³y
Przez wiêkszoæ soboty ulica Mostowa by³a zamkniêta dla samochodów.
Bogus³aw Boñczak. Opracowano ju¿ koncepcjê komunikacyjn¹, wed³ug której z ulicy Mostowej bêdzie mo¿na wjechaæ drog¹
przy ratuszu i katedrze wprost w ulicê Podrzeczn¹.
Uruchomienie ruchu przy katedrze by³oby mo¿liwe ju¿ teraz, ale miasto nie posiada
jeszcze odpowiedniej iloci betonowych
s³upków, którymi bêdzie oddzielona ulica
od parkingu. - W zak³adzie w £owiczu, gdzie
do tej pory zamawialimy, popsu³a siê forma, szukalimy innych miejsc, gdzie je mo¿na zamówiæ - powiedzia³ nam wiceburmistrz.
S³upki zamówiono wiêc w jednej w podwarszawskich firm i maj¹ one byæ dostar-

Cztery pobicia w trzy dni
Cztery pobicia i rozboje zdarzy³y
siê 6, 7 i 8 maja na terenie powiatu
³owickiego. Trzy z nich w £owiczu.
Jeden z napastników zosta³ aresztowany na trzy miesi¹ce.

Spiesz siê z wymian¹ dowodu

Jubileusz KGW w Popowie

A

sfaltowanie ulicy Mostowej w £owiczu na odcinku od mostu na Bzurze
do Starego Rynku zosta³o zakoñczone. Na
pocz¹tku tego tygodnia pracownicy Przedsiêbiorstwa Robót In¿ynieryjno-Drogowych
prowadzili tam roboty wykoñczeniowe
przy krawê¿nikach oraz montowali stylowe s³upki z ³añcuchami przy muzeum.
G³ówne roboty zosta³y przeprowadzone przy ca³kowitym zamkniêciu ulicy Mostowej w ostatni¹ sobotê, 9 czerwca. Tego
dnia wielu wielu kierowców by³o zaskoczonych koniecznoci¹ objazdów Mostowej.
Kierowcy narzekali, z³ocili siê, ale nikt nie
zaryzykowa³ wjazdu na ciep³y, walcowany
asfalt. Na czas asfaltowania Mostowej uruchomiony zosta³ tymczasowy objazd Starym Rynkiem wzd³u¿ ratusza i dalej pomiêdzy katedr¹ a rezydencj¹ biskupa w ulicê
Podrzeczn¹.
Objazd zosta³ zorganizowany wy³¹cznie
na czas robót. Miasto zleci³o natomiast opracowanie specjalistom z Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie ekspertyzy na temat wp³ywu ruchu samochodowego na stan
katedry. Za¿¹da³ jej przed wprowadzeniem
reorganizacji skierniewicki konserwator zabytków Marian Ro¿ej. Ekspertyza kosztowa³a miasto oko³o 10 tys. z³otych. - Bêdzie
te¿ comiesiêczny monitoring stanu murów
katedry. Jeszcze nie wiemy, ile to bêdzie nas
kosztowa³o - powiedzia³ nam wiceburmistrz

nowy £OWICZANIN

wiczu nieznani sprawcy po zadaniu 18-letniemu Ireneuszowi P. ciosu w klatkê piersiow¹, ukradli mu telefon komórkowy marki Sony Ericsson.
Tego samego dnia policja otrzyma³a zg³oszenie rozboju, do którego dosz³o poprzedniego dnia oko³o godz. 0.30 w pobli¿u nasypu kolejowego niedaleko ulicy Tkaczew
w £owiczu. Nieznani sprawcy pobili tam
25-letniego Piotra Sz. i zabrali mu pieni¹dze
w kwocie oko³o 1 tysi¹ca z³otych, telefon
komórkowy Sony Ericsson i dowód osobisty. Poszkodowany oszacowa³ ³¹czne straty na oko³o 1.300 z³otych. Policji uda³o siê
ustaliæ jednego ze sprawców tego rozboju,by³
nim 22-letni Ariel P. z £owicza. S¹d w £owiczu postanowi³ aresztowaæ go na trzy miesi¹ce. Czy to oznacza, ¿e w naszym miecie
staje siê coraz bardziej niebezpiecznie? - To
przypadek, ¿e zdarzy³y siê te rozboje w tak
krótkim czasie - mówi rzecznik prasowy
³owickiej Komendy Powiatowej Policji Leszek Okoñ.
(mak)

Z wnioskiem o udzielenie nagany dyrektorom Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zduñskiej D¹browie Stanis³awowi Kosmowskiemu i Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Zdunach Danucie Zakrzewskiej,
wyst¹pi³a do ³owickiego starostwa
Delegatura Kuratorium Owiaty
w Skierniewicach. Starostwo sprawê odsy³a jednak do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie £ódzkim.

dzie powiadomili tylko Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, zamiast równolegle tak¿e nadzór pedagogiczny. Zarówno Kosmowski jak i Zakrzewska w rozmowie
z p.o. skierniewickiej delegatury £KO Andrzejem Piotrowiakiem, przyznali, i¿ winê
za ca³¹ sytuacjê ponosz¹ wy³¹cznie oni sami.
£owickie starostwo nie ukarze jednak
obydwojga dyrektorów. Wczoraj sprawa
mia³a zostaæ odes³ana do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie
£ódzkim. Dyrektor wydzia³u edukacji ³owickiego starostwa Teresa Wicher t³umaczy
¿e konsultowa³a ca³¹ sprawê z prawnikami,
telefonowa³a te¿ do ministerstwa owiaty
i wychodzi na to, i¿ w opisanej sprawie
nagan¹ ukaraæ mo¿e dyrektorów wspomniana komisja, a nie starostwo. - Rozmawia³am
te¿ z panem Piotrowiakiem. Kuratorium powo³uje siê na przepisy mówi¹ce, ¿e mo¿emy
na³o¿yæ na dyrektorów karê porz¹dkow¹.
Matura nie jest jednak rzecz¹ porz¹dkow¹.
Starostwo mo¿e ukaraæ dyrektora za to nad
czym sprawuje nadzór, czyli za sprawy finansowo-administracyjne. OKE nie ma
mo¿liwoci karania, tak wiêc najw³aciwsza
jest komisja dyscyplinarna w £odzi - argumentuje dyrektorka.
(wcz)

czone nie wczeniej ni¿ pod koniec czerwca.
Tymczasem trzeba przyznaæ, ¿e sobotnia, tymczasowa reorganizacja ruchu
i wpuszczenie samochodów przez parking
na Starym Rynku w ulicê Podrzeczn¹ wprowadzi³o spore zamieszanie. Niektórzy kierowcy, nie patrz¹c na oznakowanie, parkowali w bezporednim s¹siedztwie ratusza.
Kierowcy jad¹cy od strony muzeum muara zwi¹zana jest ze spraw¹ le przesieli wiêc omijaæ zaparkowane tam samoprowadzonych matur z jêzyka angielchody. W opracowywanej koncepcji przeskiego,
o czym pisalimy wczeniej szczewidziane jest oddzielenie czêci parkingu od
ulicy wzd³u¿ ratusza w³anie betonowymi gó³owo na ³amach N£. Przypomnijmy króts³upkami z ³añcuchami.
(mak) ko, i¿ ustny egzamin maturalny z angielskiego w tych dwóch szko³ach 15 maja zosta³
przerwany i uniewa¿niony. Dyrektorzy powo³ali bowiem do komisji konkursowych
nauczycieli bez stosownych uprawnieñ egydzielony pas lewoskrêtu z Koñ- zaminatorów. Kiedy zorientowali siê w syskiego Targu w ulicê Kalisk¹ w £o- tuacji, egzaminy zosta³y przerwane, jednak
wiczu mia³y byæ pomalowane trzeba by³o uniewa¿niæ egzamin i ponownie
w rodê, 13 czerwca ju¿ po zamkniêciu tego go przeprowadziæ dla 15 uczniów.
numeru N£ lub bêd¹ malowane w pi¹tek
Jak g³osi pismo kuratorium owiaty, dyw godzinach popo³udniowych - dowiedzie- rektorzy o swoim kompromituj¹cym b³êlimy siê od dyrektora ³owickiego Zak³adu
Us³ug Komunalnych Cezarego Ko³odziejskiego. W jednym z poprzednich numerów
n 10 czerwca oko³o pó³nocy na os. KostN£ informowalimy, niezgodnie ze stanem
ka nieznani sprawcy wybili tyln¹ szybê
faktycznym, ¿e wydzielony lewoskrêt ju¿
w samochodzie Audi. Krzysztof S. oszacowa³ stratê na oko³o 300 z³otych.
funkcjonuje.
(mak)

K

Lewoskrêty z opónieniem

W

Pijany wjecha³ do wykopu

P

ijany kierowca Skody Favorit wjecha³
8 czerwca oko³o godziny 21.45 do
wykopu kanalizacyjnego w ulicy Jana
Paw³a II w £owiczu. Samochód najpierw
rozbi³ drewnian¹ zaporê zabezpieczaj¹c¹
wykop, potem osun¹³ siê do niego. 33-letni
kierowca, Pawe³ S. z powiatu ³owickiego
mia³ 1,55 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z p³uc. Dozna³ urazu czaszkowo-mózgowego oraz urazu krêgos³upa
i pozosta³ na obserwacji w szpitalu. (mak)

Inny pijany dachowa³

W

racaj¹c z Bo¿ego Cia³a w £owiczu,
7 czerwca oko³o godz. 20, 30-letni
Grzegorz D. ze Skierniewic straci³
panowanie nad samochodem i wylecia³
z drogi na ³uku w Nieborowie. Samochód
wpad³ do rowu i dachowa³. Kierowca nie
odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ, natomiast
pasa¿er - 25-letni Wojciech N., straci³ zêby.
Badanie alkosensorem pokaza³o, ¿e kierowca by³ pijany.
(mak)

kronika
policyjna

n 10 czerwca na ul. Zamkowej w £owiczu nieznani sprawcy wykorzystuj¹c nieuwagê Damiana L. ukradli mu telefon komórkowy marki Samsung o wartoci 499 z³otych.
n 11 czerwca na B³oniach z ubrania pon 7 czerwca oko³o godziny 12 na ul. Koziej w £owiczu nieznany sprawca ukrad³ port- zostawione nad Bzur¹, podczas k¹pieli w³afel z dowodem osobistym, prawem jazdy, kar- ciciela, nieznani sprawcy ukradli telefon
tami p³atniczymi i legitymacj¹ radcy praw- komórkowy Sony o wartoci 750 z³otych.
nego 30-letniej Karolinie K. z Warszawy.
n 11 czerwca podczas zabawy tanecznej
n 7 czerwca nieznani sprawcy ukradli w B¹kowie Górnym nieznani sprawcy ukraz terenu pa³acu w Walewicach obraz Stani- dli z kieszeni 19-letniego Micha³a G. telefon
s³awa Wolskiego z 1888 roku Amazonka komórkowy Sony Ericsson.
na koniu na szkodê Henryka W. Obraz nie
n 12 czerwca na ulicy Mostowej w £owiby³ uwzglêdniony w katalogu zabytków i nie czu nieznani sprawcy ukradli pozostawioneby³ wyceniony.
go bez dozory sznaucera miniaturkê na szkodê
n 8 czerwca oko³o godz. 19 na terenie Czes³awy C.z £owicza. Stratê oszacowano
gospodarstwa w pobli¿u Guni nieznani spraw- na oko³o 1 tys. z³otych.
cy ukradli z niezamkniêtego samochodu ran 12 czerwca o godz. 17.20 w pobli¿u
dioodtwarzacz, wêdki, torbê wêdkarsk¹ z licz- Guni policja zatrzyma³a 20-letniego Marnymi aksesoriami o ³¹cznej wartoci oko³o cina D. z G³owna, który kierowa³ autem
1.500 z³ na szkodê Andrzeja G.
mimo orzeczonego przez s¹d zakazu kieron 9 czerwca nieznani sprawcy ukradli wania pojazdami w ruchu l¹dowym.
z niezamkniêtego gara¿u w Bogorii Dolnej
Wszystkie osoby, które mog³yby pomóc
w gminie Zduny ci¹gnik rolniczy C-360 w ww. sprawach prosimy o osobisty lub teleo wartoci oko³o 15 tys. z³otych nale¿¹cy foniczny kontakt z Komend¹ Powiatow¹
do Cezarego R. Ci¹gnik zosta³ odnaleziony Policji w £owiczu.
przez s¹siadkê poszkodowanego kilkaset Kronikê opracowa³ Naczelnik Sekcji Ruchu
metrów od gara¿u w przydro¿nym rowie.
Drogowego podinspektor Leszek Okoñ

nowy £OWICZANIN

Sanniki: zapisy na francuski

D

o koñca roku szkolnego przyjmowane s¹ zapisy na bezp³atne lekcje jêzyka francuskiego, które odbêd¹ siê
w sierpniu w Gminnym Orodku Kultury
w Sannikach. Prowadziæ je bêdzie dwoje
m³odych wolontariuszy z zaprzyjanionego z Sannikami Chalonnes sur Loire. - To
bardzo dobra forma doskonalenia znajomoci jêzyka dla osób znaj¹cych go. To te¿
szansa dla osób, które francuskiego nie znaj¹,
bo wymiana z Francj¹ odbywa siê stale mówi Aleksandra G³owcka, dyrektor GOK
w Sannikach. Osoby zainteresowane mog¹
zg³aszaæ siê bezporednio do GOK, dzieci
i m³odzie¿ mog¹ te¿ zapisywaæ siê poprzez
nauczycieli jêzyka francuskiego w szko³ach
gminy Sanniki.
(mwk)

Ratusz zaprasza
na unijne szkolenie

B

ezp³atne szkolenie z zakresu pozyskiwania rodków europejskich przeznaczone dla miejskich jednostek organizacyjnych, ale równie¿ dla przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, s³u¿by
zdrowia, parafii, orodków kultury, orodków pomocy spo³ecznej, przedszkoli i szkó³
wszystkich szczebli z miasta i powiatu odbêdzie siê we wtorek, 19 czerwca od
godz. 8.00 w sali kinowej £OK w £owiczu.
(mak)

30 lat przedszkola
Pod Têcz¹ 


K

olorowa parada maluchów z przedszkola nr 2 Pod Têcz¹ ze piewem
na ustach przemaszeruje jutro,
15 czerwca o godzinie 14.00, ulicami miasta
na ³owickie B³onia. W muszli koncertowej
odbêdzie siê jubileusz 30-lecia placówki. Na
scenie talenty zaprezentuj¹ wszystkie grupy przedszkolne. Po wystêpach przewidziano zabawê taneczn¹ dla maluchów oraz
dodatkowe atrakcje.
(eb)
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Ratusz zleci
ekspertyzê mostu
Dobiegaj¹ce koñca prace
na ulicach Blich
i Mostowej w zestawieniu
ze stanem mostu
miejskiego na drugiej
z tych ulic mog¹ sprawiaæ
wra¿enie, ¿e o mocie
zapomniano.

W

yprzedzaj¹c ewentualne pytania ³owiczan na ten temat, burmistrz Krzysztof Kaliñski na poniedzia³kowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w £owiczu wyjania³, jak przedstawia siê
sprawa mostu. W 2002 roku ówczesny burmistrz Ryszard Budza³ek proponowa³ przygotowanie siê do remontu tego mostu, pochodz¹cego z 1969 roku. Rok póniej poznañska firma wykona³a jego ekspertyzê.
Wynika³o z niej, ¿e remont jeszcze nie jest
niezbêdny, ale w zaleceniach pokontrolnych
wskazano koniecznoæ wykonania kolejnej
ekspertyzy podstawowej w 2004 roku, za
dok³adnej ekspertyzy tzw. ca³ociowej w 2008.
W 2004 i w latach nastêpnych ekspertyzy podstawowej nie zrobiono. - Trzeba j¹
zrobiæ, kosztowaæ bêdzie oko³o 20 tys. z³ mówi³ burmistrz Kaliñski.
Od wyniku ekspertyzy zale¿eæ bêd¹ dalsze decyzje. Gdyby most wymaga³ ju¿ remontu, ¿adne drobne prace o charakterze
doranym, nie bêd¹ na nim prowadzone.
Burmistrz przyzna³, ¿e obawia siê takiego
scenariusza. Nawet pobie¿na ocena jego
wygl¹du sugeruje, ¿e jego stan nie jest dobry

Nawet oczami laika widaæ, ¿e konstrukcja mostu nie jest w najlepszym stanie i od lat nie by³a konserwowana.
O tym, jak g³êboko siêga korozja, wypowiedz¹ siê fachowcy.
i konieczna bêdzie budowa nowego mostu, a to poch³on¹æ mo¿e nawet 30 mln
z³. Poniewa¿ dla bud¿etu miasta inwestycja taka by³aby ogromnym obci¹¿eniem
finansowym, budowa mostu zosta³aby zapisana we wniosku o dotacjê unijn¹ na rewi-

talizacjê Starego Rynku i przyleg³ych do niego ulic.
Gdyby jednak obawy te nie potwierdzi³y siê, a ekspertyza wykaza³aby, ¿e most
mo¿e jeszcze byæ eksploatowany np. 5 lat,
wtedy trzeba bêdzie przeprowadziæ na nim

prace remontowe. Polega³yby one na zerwaniu asfaltu z chodników, jednak bez u¿ycia
ciê¿kiego sprzêtu, który móg³by uszkodziæ
konstrukcjê mostu. Prace takie wraz z u³o¿eniem nowego chodnika kosztowa³yby
ponad 20 tys. z³.
(mwk)

Na drodze do pieniêdzy na utylizacjê mieci

M

Statut Zwi¹zku Komunalnego Bzura gotowy do przyjêcia

Na otwarcie sklepu czeka³o w sobotê kilkanacie osób.

iêdzygminny Zwi¹zek Komunalny
Bzura, którego g³ównym celem bêdzie stworzenie zak³adu zagospodarowania odpadów w okolicach Piasków
Bankowych w gminie Bielawy ma ju¿ statut gotowy do przyjmowania przez poszczególne gminy - cz³onków zwi¹zku. Jako
pierwsze statut zamierza przyj¹æ miasto
£owicz - ju¿ na sesji 20 czerwca. Potem
statut w takiej samej formie musi przyj¹æ
pozosta³ych 17 cz³onków zwi¹zku - Ostateczna wersja statutu zwi¹zku by³a przygotowywana, tym razem, we wspó³udziale
z miastem £owicz - powiedzia³ nam prezes
zwi¹zku Cezary Dzier¿ek. Prace nad statutem musia³y rozpocz¹æ siê od nowa, ponie-

wa¿ w³adze Zgierza podjê³y 28 marca decyzjê o nieprzyst¹pieniu do zwi¹zku.
Kwesti¹ sporn¹ podczas obrad by³ podzia³ mandatów w zwi¹zku. Miasto sta³o
na stanowisku, ¿e 1 mandat powinien przypadaæ na 10 tysiêcy mieszkañców, a nie
1 mandat na jedn¹ gminê - jak zak³ada³ poprzedni statut. Ostatecznie zwi¹zek przyj¹³
propozycjê podzia³u mandatów wed³ug iloci mieszkañców danej gminy. Oznacza to,
¿e np. miasto £owicz bêdzie dysponowa³o
czterema mandatami, £êczyca, G³owno
i gmina Nieborów - dwoma. Pozosta³e gminy bêd¹ mia³y po jednym mandacie.
Ustalona zosta³a te¿ wysokoæ sk³adki
na prowadzenie biura zwi¹zku. Wynosi ona

By³ Lewiatan, jest Milea

Wymieni¹ 110 okien

£asieczniki

okresie wakacji wymienionych zostanie 110 okien, plus kilkoro drzwi
w Gimnazjum w Nowych Zdunach.
Przetarg na tê inwestycjê otwarty zosta³ we
wtorek 12 czerwca, obecnie gmina ma 30 dni
na sprawdzenie i wybranie oferty.
Zg³osi³y siê dwie firmy: Pro-Fart Inwestment z £odzi, z ofert¹ 329 tys z³, oraz Spectrum z Lublina, z ofert¹ 240 tys z³.
(wcz)

Mieszkañcy £asiecznik s¹ przera¿eni z³ym stanem gruntowej drogi biegn¹cej od Piasków w gminie
Nieborów
do
leniczówki
w £asiecznikach.

Po remoncie pomieszczeñ i ponownym zatowarowaniu pó³ek
sklepowych otwarty zosta³ osiedlowy market mieszcz¹cy siê pod
II Oddzia³em Banku Pekao S.A. przy
ulicy D³ugiej w £owiczu.

Z

mieni³ siê dzier¿awca sklepu, jest nim
przedsiêbiorca z Lublina, zmieni³a siê
te¿ jego marka. Do niedawna by³ to sklep
dzia³aj¹cy w Polskiej Sieci Handlowej Rexpol pod szyldem Lewiatan. Teraz marka
sklepu to Milea. - To ta sama grupa kapita³owa, w której jestemy. Dzia³amy na zasadzie franczyzy - powiedzia³ nam dyrektor
finansowy Rexpolu Pawe³ Skonecki. Idea
franczyzy polega na prowadzeniu dzia³alnoci zgodnie z ustalon¹ przez franczyzodawcê koncepcj¹. Chodzi miêdzy innymi
i wspólne logo, wystroje sklepów, wspólne

produkty i promocje ich oraz wspólne reklamy.
Nie zmieni³ siê natomiast ogólny charakter sklepu. Ci¹gle jest to niedu¿y osiedlowy
market, w którym zdecydowana wiêkszoæ
stanowi¹ produkty spo¿ywcze, ale jest te¿
chemia gospodarcza itp. Wewn¹trz sklepu
swoje stoisko patronackie maj¹ równie¿
Zak³ady Miêsne z Soko³owa.
Sklep zosta³ otwarty w ostatni¹ sobotê,
9 czerwca, kilka minut po godzinie 10.00.
Podczas otwarcia przed sklepem zgromadzi³ siê kilkudziesiêcioosobowy t³um klientów. Na powitanie by³ szampan, a stoisko
z Soko³owa czêstowa³o kie³baskami z grilla
rozstawionego przed wejciem do sklepu.
Sklep bêdzie otwarty od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 7.00 do 22.00,
w niedziele w godzinach od 10.00 do 21.00.
(mak)

W

Maluj¹ hydroforniê

W

ubieg³ym tygodniu rozpoczê³o siê
malowanie jednej z piêciu gminnych
hydroforni w Bogorii Górnej
w gminie Zduny. Brygada remontowo-budowlana maluje ciany, lamperie itp. Prace
zakoñcz¹ siê w przysz³ym tygodniu. (wcz)

2 z³ote na mieszkañca, a wiêc w przypadku
miasta bêdzie to nieco ponad 60 tysiêcy z³otych rocznie. Dla porównania utrzymanie
dotychczasowego wysypiska na Górkach
kosztuje obecnie oko³o 170 tysiêcy z³otych.
W gminach, które wstêpnie zadeklarowa³y
przyst¹pienie do zwi¹zku (konieczne s¹
uchwa³y Rad Gmin) mieszka oko³o 160 tysiêcy mieszkañców.
Przypomnijmy, ¿e Zarz¹d Województwa
£ódzkiego przeznaczy³ ju¿ na budowê zak³adu utylizacji odpadów 53,5 mln z³otych.
Do wykorzystania tych pieniêdzy i do tego,
¿eby taki zak³ad móg³ powstaæ potrzebna
jest w³anie forma zwi¹zku komunalnego.
(mak)

Niszcz¹ gminn¹ drogê

T

raktem tym Lasy Pañstwowe wywo¿¹
aktualnie ciête bale drzewne. Ciê¿ki
sprzêt rozje¿d¿a drogê, wybijaj¹ siê na niej
do³y i dziury.
- Nie chodzi o to, aby zabroniæ im wywózki, przecie¿ którêdy musz¹ to robiæ - mówi
dzwoni¹ca do nas mieszkanka £asiecznik. Tylko niech kto przypilnuje, aby ta droga
zosta³a naprawiona.
Czytelniczka mówi ¿e droga biegnie do
leniczówki i wielu mieszkañców jedzi tam
za³atwiaæ ró¿ne sprawy urzêdowe osobo-

wymi autami. Te osoby boj¹ siê, ¿e wkrótce
tam nie dojad¹. - Ciê¿arówki nie s¹ na tê
drogê. Teraz jest sucho i wybijaj¹ siê do³y,
a co bêdzie jeli przyjd¹ roztopy?
Opisywana droga ma status drogi gminnej. Wójt Stanis³aw Linart mówi ¿e zaraz po
zakoñczeniu wyrêbu droga zostanie doprowadzona do porz¹dku. - Bêdê rozmawia³
z Lasami Pañstwowymi, aby uczestniczyli
w naprawie tej drogi. Temat ju¿ przerabialimy, podobn¹, czy nawet trudniejsz¹ sytuacjê mamy te¿ w Wólce £asieckiej. Wójt
mówi, ¿e musi rozeznaæ siê w sytuacji. Na
pewno drogê trzeba potraktowaæ równiark¹,
gorzej bêdzie natomiast z pozyskaniem
t³ucznia. Droga jednak w jaki sposób, wspólnymi si³ami, bêdzie musia³a zostaæ naprawiona.
(wcz)
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Sesja nadzwyczajna
dla zmian w bud¿ecie
G³ównym powodem zwo³ania
na pi¹tek 8 czerwca
nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w £owiczu by³a
koniecznoæ zmian w bud¿ecie
i zwiêkszenia puli pieniêdzy
przeznaczonych
na termomodernizacjê szkó³
a tak¿e na budowê dróg.

W

iêkszoæ przetargów na remonty
w szko³ach zosta³a ju¿ rozstrzygniêta, a pieniêdzy zabrak³o z uwagi na wzrost
cen materia³ów i us³ug budowlanych. Prace
maj¹ zacz¹æ siê tu¿ po rozpoczêciu wakacji,
czyli w okolicach 20 czerwca, na kiedy zapanowano najbli¿sz¹ sesjê Rady Miejsk¹
zwo³ywan¹ w zwyczajnym trybie. Po zagwarantowaniu pieniêdzy na termomodernizacjê miasto mo¿e wyst¹piæ o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i zgromadziæ pieni¹dze na
inwestycje owiatowe przed podpisaniem
umów z wykonawcami.
Radni jednog³onie zdecydowali siê zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe o 575 tys. z³,

z czego 210 tys. z³ skierowano na budowê
dwóch ulic: Zagrodowej oraz ci¹gu - Kamierczaka, Cebrowskiego i Rybackiego.
365 tys. z³ zabrak³o natomiast na termomodernizacjê szkó³. £¹cznie inwestycje te
kosztowa³y bêd¹ miasto, ju¿ po zmianach
w bud¿ecie, 4.607.054 z³, z czego 4.160.000
z³ ma pochodziæ z po¿yczki z WFOiGW.
W ubieg³ym tygodniu rozstrzygniêto kilka
przetargów dotycz¹cych termomodernizacji szkó³ oraz wymiany róde³ ciep³a.
Likwidacja kot³owni wêglowej i pod³¹czenie do miejskiej sieci ciep³owniczej dotyczyæ bêdzie Szko³y Podstawowej nr 2 oraz
Gimnazjum nr 2. Prace te przeprowadzi firma Cewokan z £owicza za kwotê 1.473 tys.
z³.
Kot³ownia wêglowa zlikwidowana zostanie ponadto w Szkole Podstawowej nr 4, na
rzecz w³¹czenia placówki do sieci ciep³owniczej miasta. Za 91.456 z³ prace te wykona
równie¿ firma Cewokan. Termomodernizacja Czwórki obejmie dokoñczenie wymiany okien, drzwi, ocieplenie cian, stropu oraz
wymianê rynien i odgromówki. Prace za
701.073 z³ wykona firma £ukasza Witka
z Kielc.

Nak³adka w kierunku Janowic

P

owiatowy Zarz¹d Dróg przygotowuje przetarg na drug¹ czêæ prac na drodze powiatowej Mys³aków - Janowice - Bednary. W minionym roku na
600 metrach drogi po³o¿ono nowy asfalt, od
Mys³akowa do dobrego asfaltu w Janowicach, eliminuj¹c najgorszy, rozsypuj¹cy siê
odcinek.
Obecnie prace zaczn¹ siê od drugiej strony, czyli od skrzy¿owania w Bednarach
w kierunku Janowic - nak³adka po³o¿ona
zostanie na 300 metrach najgorszego, spêkanego asfaltu. Reszta drogi jest ju¿ w znonym stanie i w najbli¿szym czasie nie wymaga remontu.
Ci¹g ten ma znaczenie, gdy¿ jedzi tamtêdy i szkolny autobus i ciê¿ki sprzêt odbieraj¹cy od rolników mleko. Droga stanowi
te¿ wygodn¹ alternatywê dla tych którzy
jad¹c do Bednar, Kompiny czy Bolimowa
cie¿ka dla rowerzystów na £êczyckiej jest bardzo potrzebna z uwagi na du¿y nie, chc¹ kierowaæ siê na Nieborów.
ruch na drodze wojewódzkiej.
(wcz)

Potrzebny wykonawca
chodnika na £êczyckiej
Pod znakiem zapytania le¿y wykonanie w tym roku chodnika wraz
ze cie¿k¹ rowerow¹ po pó³nocnej
stronie ulicy £êczyckiej w £owiczu,
a to z braku chêtnych do jego u³o¿enia. Inwestorem jest Wojewódzki Zarz¹d Dróg z £odzi, który pozyska³ na tê inwestycjê 50% pieniêdzy z Banku wiatowego. Je¿eli inwestycja nie zostanie wykonana,
pieni¹dze przepadn¹.

P

ierwszy przetarg og³oszony zosta³ na
pocz¹tku roku. Przyst¹pi³ do niego
tylko jeden oferent, który z³o¿y³ niekompletn¹ dokumentacjê. - Próbowalimy zainteresowaæ wówczas, przesy³aj¹c informacje
o inwestycji bezporednio do firm, tak¿e
z terenu £owicza - mówi zastêpca dyrektora

WZD Andrzej Kwiatkowski. Przetarg zosta³ uniewa¿niony z braku wa¿nych ofert.
Kolejny przetarg og³oszony zosta³ na
25 czerwca. Obecnie dyrektor Kwiatkowski liczy na wiêksze zainteresowanie, g³ównie firm z rejonu ³owickiego.
WZD zaplanowa³ budowê na d³ugoci
1150 m ci¹gu pieszo-rowerowego po pó³nocnej stronie drogi nr 703 relacji £êczyca Pi¹tek - £owicz. Ponadto maj¹ byæ wybudowane zjazdy w ci¹gu drogi, zatoki autobusowe, odwodnienie i udro¿nienie rowów,
wycinka istniej¹cych drzew i nowe oznakowanie poziome i pionowe. Z uwagi na poprawê bezpieczeñstwa ruchu przewidziano korektê lokalizacji i geometrii istniej¹cych
przystanków autobusowych, poprzez ich
powiêkszenie. Zatoki przystankowe maj¹
mieæ szerokoci 3 m i d³ugoæ 20 m.
(eb)

Zaroniête ¿o³nierskie mogi³y
Czytelnik, który we wtorek pojawi³ siê w naszej redakcji nie kry³
oburzenia. - Fotografiê, któr¹ panu
pokazujê zrobi³em tydzieñ temu na
cmentarzu wojennym Emaus.
Mogi³y s¹ zaroniête bujn¹, wysok¹ traw¹.

J

Termomodernizacjê Gimnazjum nr 1, czyli
ego zdaniem jest to oburzaj¹ce, nie mo¿docieplenie cian, stropów, wymianê rynien
na przejæ wobec tego obojêtnie. - Trzei naprawê schodów wykona za 777.635 z³
ba napiêtnowaæ takie zaniedbanie. Kto
firma Vinel z £ukowa.
powinien odpowiedzieæ za to, ¿e nie pamiêta
Termomodernizacjê Szko³y Podstawowej
o tak podstawowych sprawach! - mówi³ podnr 3 wykona firma Budra z £owicza za
niesionym g³osem.
1.026.392 z³. Wymienione zostan¹ okna, drzwi,
docieplony strop i ciany budynku. Urz¹d
Miasta przewiduje ponadto wymianê kot³owni w zespole szkó³ na Krabce. Przetarg na tê
inwestycjê odbêdzie siê nieco póniej,
20 czerwca, gdy¿ dokonano zmian w projekcie sprzed 2 lat. Zamiast planowanej kot³owni olejowej wybudowana zostanie gazowoolejowa. Zmiana dotyczy³a tylko zamontowania palników dwucie¿kowych do oleju
i do gazu. Prawdopodobnie do koñca wrzenia instalacja gazowa nie zostanie jeszcze
doprowadzona do szko³y, st¹d niezbêdne by³o
pozostawienie mo¿liwoci ogrzewania olejowego, ale tylko na krótki czas, gdy¿ jest znacznie bardziej kosztowne od gazowego.
Nie wy³oniono jeszcze wykonawcy termomodernizacji przedszkola nr 3 oraz Szko³y Podstawowej nr 1. Urz¹d Miasta oczekuje wyjanieñ od oferentów co do ich propozycji.
(eb)

Bednary

nowy £OWICZANIN

Fotografiê wykona³ tydzieñ temu nasz
czytelnik.

Zastêpca naczelnika Wydzia³u Spraw
Komunalnych Robert Oberman t³umaczy,
i¿ faktycznie mia³ sygna³ od wykonawcy, który aktualnie wykasza miejskie tereny komunalne, ¿e kwatery nie zosta³y
jeszcze wykoszone. Ma to zostaæ zrobione do 15 czerwca. Miejskie tereny komunalne wykaszane s¹ dwa razy w roku,
natomiast ¿o³nierskie mogi³y szeæ razy
w roku. Wykasza siê je przed wa¿nymi
wiêtami na 1 i 11 listopada, we wrzeniu
i trzy razy w sezonie wiosenno-letnim.
Mogi³y by³y wykaszane ca³kiem niedawno, jednak jak mówi Oberman, przy czêstych opadach i du¿ym nas³onecznieniu
trawa ronie bardzo szybko.
Naczelnik zdaje sobie sprawê, ¿e byæ
mo¿e w takiej sytuacji trzeba by to robiæ
jeszcze czêciej, jednak sprawa rozbija siê
o finanse. W ubieg³ym roku miasto podpisa³o umowê na piêciokrotne wykaszanie terenów komunalnych, teraz zesz³o
do dwóch razy. Znacznie wzros³y bowiem koszty. Firmy borykaj¹ siê z brakiem pracowników, którzy wyje¿d¿aj¹
za granicê. Musieli przynajmniej o 20 30 procent podnieæ w zwi¹zku z tym
wynagrodzenia, co przek³ada siê na wy¿sze finansowo oferty przetargowe.
Mocno oburzony przedstawionym
przez nas zdjêciem by³ burmistrz
Krzysztof Kaliñski. Obieca³ zbadaæ ca³¹
sprawê, mówi¹c, ¿e jeli kwatery s¹ zapuszczone, koszenie wykonywane jest
zbyt rzadko. - Nie mo¿na dopuciæ, aby
mogi³y tak wygl¹da³y - zadeklarowa³.
(wcz)

Pochlapali samochód
w Jamnie
P

rzeje¿d¿a³am kilka dni temu przez Jamno i pewnie przez nieuwagê jeden
z robotników pracuj¹cych przy asfaltowaniu ochlapa³ czym czarnym b³otnik i czêæ
lewej strony samochodu, którym jecha³am.
Dopiero na parkingu przy przychodni lekarskiej w £owiczu obejrza³am dok³adnie
samochód - zatelefonowa³a do nas mieszkanka D¹bkowic Dolnych w gminie £owicz.
Sprawê ubrudzenia boku pojazdu czarn¹
mazi¹, prawdopodobnie smo³¹, zg³osi³a na
policjê z zamiarem ewentualnego starania siê
o odszkodowanie.
W komendzie w £owiczu jednak okaza³o
siê, ¿e z udowodnieniem tego, ¿e samochód
ochlapali robotnicy pracuj¹cy przy asfaltowaniu czternastki mo¿e mieæ problem. -

Wezwani drogowcy uznali, ¿e to nie oni ubrudzili mój samochód, a zdaniem policji trudno bêdzie to udowodniæ - relacjonowa³a kobieta. W takich przypadkach policja radzi
zatrzymywaæ siê od razu po zdarzeniu,
w miejscu, gdzie samochód zosta³ uszkodzony (w tym przypadku ubrudzony)
i dzwoniæ na numer alarmowy 997. - Szkoda, ¿e faktycznie nie zatrzyma³am siê od razu
na drodze i nie obejrza³am samochodu, ale
by³ taki ruch... - mówi poszkodowana. Wtedy nie bêdzie problemu z ustaleniem sprawców szkody.
Czarne plamy jednak ostatecznie uda³o
siê zmyæ z samochodu mleczkiem do czyszczenia. Poszkodowana zrezygnowa³a ze starania siê o odszkodowanie.
(mak)

nowy £OWICZANIN

XV £owicki Bieg Trzewoci

Pobiegn¹ m³odsi i starsi

W

sobotê 16 czerwca w Parku
B³onie w £owiczu odbêd¹ siê
15. Biegi Trzewoci, organizowane przez £owickie Stowarzyszenia Abstynenckie Pasiaczek.
Impreza ma charakter otwarty, bior¹
w niej udzia³ dzieci pocz¹wszy od
przedszkolaków, które maj¹ do
pokonania 250 m, poprzez uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Starsi startuj¹ w biegu g³ównym,
w którym dystans do pokonania
wynosi 5000 m.
Impreza rozpocznie siê o godz. 14.00,
kiedy organizatorzy przyjmowaæ bêd¹
zapisy w muszli koncertowej, na
zapleczu której znajduje siê siedziba
Pasiaczka. Pierwszy bieg, najm³odszych uczestników, rozpocznie siê
o godz. 15.45.
Zainteresowani wziêciem udzia³u
w biegach proszeni s¹ o zabrania ze
sob¹ dowodów osobistych lub
legitymacji szkolnych. W przypadku
przedszkolaków wystarczy dowód
rodzica. Na najlepszych biegaczy
czekaj¹ dyplomy i nagrody rzeczowe.
Szko³a, której uczniowie wezm¹
najliczniejszy udzia³ w biegach,
otrzyma puchar.
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Nie naprawa, ale budowa studni
Zak³ad Us³ug Komunalnych w £owiczu w najbli¿szym czasie nie bêdzie
podejmowaæ prób rekonstrukcji nieczynnej studni g³êbinowej. Na sesji
Rady Miejskiej 31 maja wiêkszoci¹
g³osów zapad³a decyzja o budowie
nowej studni. Tym samym zrezygnowano z planów naprawy studni wybudowanej w 1992 roku.

M

iesi¹c wczeniej Rada Miejska zapisa³a w bud¿ecie na ten rok kwotê pó³
miliona z³otych na uruchomienie g³êbszej
z dwóch nieczynnych studni dolnokredowych o g³êbokoci 532 m. Decyzja ta spowodowana by³a obaw¹ o wystêpowanie deficytu wody, zw³aszcza podczas letnich
upa³ów. Ponadto uzasadniona by³aby
z punktu widzenia jakoci wody - pok³ady
dolnokredowe s¹ znacznie lepszej jakoci
ni¿ pok³ady trzeciorzêdowe i czwartorzêdowe, na których bazuje ZUK w £owiczu.
Prognozy cen rekonstrukcji studni przeprowadzone na pocz¹tku roku wskazywa³y, ¿e inwestycja kosztowaæ mo¿e od
0,5 mln do 1,5 mln z³. Z upowa¿nienia burmistrza ZUK og³osi³ przetarg na rekonstruk-

Potrzebujemy coraz wiêcej wody

W

oda dla mieszkañców £owicza czerpana jest z 10 studni trzecioi czwartorzêdowych g³êbokoci od 34 do 100 m, których ³¹czna maksymalna wydajnoæ to 5.000 m3 na dobê. Wydajnoæ ta wystarcza na pokrycie
potrzeb mieszkañców miasta w porze jesienno-zimowej, choæ pracuj¹ one na maksymalnych obrotach. W porze letniej zapotrzebowanie na wodê wzrasta o oko³o
30% i wtedy wody z ujêcia na Blichu brakuje.
Miasto zabezpiecza siê na wypadek deficytu, korzystaj¹c z ujêcia wody na terenie
zak³adu Agros Nova przy ul. Sikorskiego, to jednak rozwi¹zanie tymczasowe. Agros
mo¿e miastu sprzedaæ 70 m3 wody/godzinê.
Analizuj¹c zapotrzebowanie na wodê, w³adze miasta zauwa¿y³y, ¿e w ci¹gu ostatnich 10 lat zu¿ycie wody wzros³o o 40% i tendencja wzrostu mo¿e siê utrzymaæ.
Gdyby ujêcie wody wzbogaci³o siê o dwie studnie dolnokredowe o wydajnoci
oko³o 200 m3/dobê, mog³yby one ca³kowicie zaspokoiæ potrzeby miasta. Pozosta³e
studnie by³yby tylko wspomagaj¹ce, jednak woda czerpana przez nie winna przechodziæ proces od¿elaziania i odmanganiania.
(mwk)
cjê studni, który odby³ siê 28 maja. Wziê³y
w nim udzia³ 2 firmy, które zaproponowa³y
ceny 1mln 485 tys. z³ oraz 2 mln 31 tys. z³.
ZUK zmuszony by³ uniewa¿niæ przetarg.
Wtedy te¿ dyrekcja ZUK spotka³a siê
z burmistrzem, skarbnikiem i sekretarz miasta, aby zdecydowaæ o dalszych dzia³aniach.

Dyrektor ZUK uwa¿a³, ¿e z prób¹ uruchomienia starej studni mo¿na zaczekaæ jeszcze
nawet 10 lat. Lepiej jest teraz wybudowaæ
now¹ studniê, skoro jest to zbli¿ona cena.
Dyrektor ZUK Cezary Ko³odziejczyk uwa¿a, ¿e miasto nie powinno ca³kowicie rezygnowaæ z planów naprawy 15-letniej stud-

Utwardzanie
powiatowych dróg

Stra¿ po¿arna

P

rzez lipiec i pocz¹tek sierpnia prowadzone bêdzie powierzchniowe utwardzanie dróg powiatowych na trzech
nastêpuj¹cych odcinkach: droga G³owno Strzebieszew - 1165 metrów bie¿¹cych
w Strzebieszewie; Ró¿yce - Jasieniec 3050 m w Lipinicach i B³êdów - Lenartówm
na odcinku 3050 m w Wiciu. Powierzchniowe utrwalanie spêkanych dróg asfaltowych
polega na dwukrotnym u³o¿eniu za pomoc¹
specjalnego kombajnu warstw grysu i emulsji. Prace wykonywaæ bêdzie firma Bitupol
z Warszawy. £¹czny koszt prac wyniesie
250 tys. z³.
(wcz)

Przy k³adzeniu kanalizacji zniszczony zosta³ tylko pas ³¹ki tu¿ przy ulicy.

Nie zd¹¿y³a zebraæ siana
Ura¿ona poczu³a siê jedna
z trzech wspó³w³acicielek dzia³ki przy ul. Kaliskiej niepoinformowaniem jej o rozpoczêciu budowy kanalizacji deszczowej, któr¹
prowadzi Zak³ad Robót Instalacyjno-In¿ynieryjnych Cewokan na
zlecenie Urzêdu Miasta.

U

rzêdnik miejski zadzwoni³ do nas
10 kwietnia, a potem w dniu rozpoczêcia prac na dwie godziny wczeniej - mówi mieszkanka £owicza - Przecie¿
w tak krótkim czasie nie zbierzemy siana
z ³¹ki.
Uwa¿a, ¿e gdyby poinformowano j¹
dzieñ lub dwa dni wczeniej, skoszone siano mog³aby zebraæ. W obecnej sytuacji zosta³a nara¿ona na straty, gdy¿ ponios³a koszt
wynajêcia kosiarki rotacyjnej (200 z³) oraz

Ch¹no

Nak³adka na drodze

W

lipcu wykonana zostanie nak³adka
na fragmencie drogi powiatowej
Sier¿niki - Skowroda. Bêdzie to
nawozu (200 z³). Koszt ten rozk³ada siê na 200-metrowy odcinek w Ch¹nie. Prace
ca³¹ du¿¹ dzia³kê, która liczy prawie 5.400 wykona firma PRiD z £owicza.
(wcz)
mkw. Miasto posiada 2/3 udzia³u we w³asnoci dzia³ki, za 1/3 interweniuj¹ca mieszkanka £owicza oraz jej dwoje rodzeñstwa. Powiatowy Zarz¹d Dróg
- Inwestycja realizowana jest w pasie drogowym, nie potrzeba zatem jakich pozwoleñ na jej prowadzenie od w³acicieli gruntu
ko³o trzy tygodnie potrwa rozpo- wyjania naczelnik Wydzia³u Inwestycji
czête w ubieg³ym tygodniu wykai Remontów Urzêdu Miejskiego w £owiszanie poboczy g³ównych dróg poczu Grzegorz Pe³ka. Kobieta podkrela jedwiatowych. Najpierw bowiem pracownicy
nak, ¿e maszyny doje¿d¿aj¹ce do owego Powiatowego Zarz¹du Dróg zajm¹ siê wypasa drogowego niszcz¹ skoszone siano.
kaszaniem dróg takich jak: G³owno - £owicz
Jak siê jednak dowiedzielimy w Urzê- - Wejsce, £owicz - Kocierzew, £owicz dzie Miejskim, brat interweniuj¹cej miesz- Kompina - Ró¿ki, B¹ków - Bielawy, Chrukanki £owicza zbiera siano z ca³ej po- lanka, £yszkowice - Be³chów. Dopiero
wierzchni gruntu, wiêc czêæ zniszczonych w nastêpnej kolejnoci wykaszane bêd¹ pozbiorów zrekompensowana zostanie z na- bocza mniejszych dróg. Powiatowy Zarz¹d
wi¹zk¹ sianem zebranym z terenu nale¿¹ce- Dróg wykonuje w sezonie wiosenno-letnim
go w 2/3 do miasta.
(eb) dwukrotne koszenie poboczy.
(wcz)

Wykaszanie poboczy

O

ni. Ma nadziejê, ¿e technika naprawy uj¹æ
wody bêdzie siê rozwijaæ, a us³ugi te staniej¹.
Rada Miejska zgodzi³a siê na budow¹
nowej studni i zaci¹gniecie na tê inwestycjê
kredytu d³ugoterminowego w wysokoci
1,5 mln z³, który ma byæ pokryty z udzia³u
miasta w podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Dyrektor ZUK dodaje, ¿e zak³ad posiada gotow¹ dokumentacjê na budowê studni.
Wkrótce zapadnie decyzja, czy przetarg
przeprowadzi Urz¹d Miejski czy ZUK.
Przetarg przeprowadzony zgodnie z procedur¹ unijn¹ mo¿e siê odbyæ pod koniec sierpnia, a podpisanie umowy miesi¹c póniej.
Jeli w tym roku rozpoczn¹ siê prace, nowa
studnia ruszy³aby na pocz¹tku maja
2008 roku.
Burmistrz Krzysztof Kaliñski wspomnia³ te¿ na sesji, ¿e ratusz przygotowywaæ bêdzie wniosek o dotacjê unijn¹ na przebudowê ujêcia wody w £owiczu. Gdyby
zosta³ on akceptowany, wybudowan¹ studniê bêdzie mo¿na zakwalifikowaæ jako udzia³
w³asny miasta w wodoci¹gow¹ inwestycjê.
(mwk)

Defibrylator od Owsiaka
Defibrylator - przenone urz¹dzenie s³u¿¹ce do masa¿u serca
oraz pobudzania czynnoci ¿yciowych - otrzymali stra¿acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.

T

ego samego dnia, kiedy defibrylator
przekazano stra¿akom w u¿ytkowanie, zostali oni przeszkoleni jak go nale¿y
w³aciwie, a przede wszystkim skutecznie
u¿ywaæ. Urz¹dzenie przekazane przez fundacjê Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy stworzon¹ przez Jerzego Owsiaka, kosztuje oko³o 14 tysiêcy z³otych. Defibrylator
oddzia³uje na miêsieñ sercowy pr¹dem sta-

³ym o odpowiednio du¿ej mocy. Podczas
tzw. defibrylacji powoduje zresetowanie
nieregularnie pracuj¹cego miênia sercowego i umo¿liwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy. Defibrylacja dos³ownie oznacza zakoñczenie migotania komór.
Jest jedyn¹, a zarazem skuteczn¹ metod¹
zwiêkszaj¹c¹ szanse prze¿ycia podczas niektórych zaburzeñ pracy serca. Wykonana
w ci¹gu trzech minut od utraty przytomnoci pozwala na prze¿ycie w 75% przypadków. Migotanie komór le¿y u pod³o¿a zdecydowanej wiêkszoci przypadków nag³ego zatrzymania kr¹¿enia u doros³ych, który
prowadzi do mierci klinicznej.
(mak)
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Co czwarty rolnik
ma szansê
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na
swej stronie internetowej
opublikowa³a listy
z numerami, które wskazuj¹
kolejnoæ rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie
inwestycji w gospodarstwach
rolnych.

N
Poczet sztandarowy z OSP Chrulin przyjmuje sztandar, obiecuj¹c go strzec i nigdy nie splamiæ.

Sztandar na 95-lecie
Sztandar jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Chrulinie w gminie
Bielawy powiêcony zosta³
w niedzielê 3 czerwca
podczas uroczystej mszy w.
z okazji 95-lecie jednostki.
Mszê odprawia³ i sztandar
powiêci³ proboszcz parafii
Chrulin, ks. Stanis³aw
Grzywacz. Stra¿acy
przysiêgali strzec sztandaru
i nie splamiæ jego honoru.

P

o nabo¿eñstwie przedstawiono historiê jednostki. Jej pocz¹tki dokumentowa³ £owiczanin w 1912 roku, pisz¹c, ¿e
w marcu 1912 roku w Chrulinie powsta³
oddzia³ Towarzystwa Stra¿ Ogniowa. Inicjatorami powstania oddzia³u byli m.in. Fran-

ciszek Kolasiñski, który wybrany zosta³
pierwszym prezesem, oraz Jan Ruciñski pierwszy naczelnik. W pocz¹tkach dzia³alnoci stra¿ z Chrulina liczy³a 45 cz³onków,
a druhowie z tego oddzia³u weszli w sk³ad
zarz¹du gminnego Stra¿y Ogniowej w ówczesnej gminie D¹bkowice.
W 1913 roku stra¿ zakupi³a pierwsz¹ rêczn¹ pompê, która s³u¿y³a im przez wiele lat.
Z £owicznina stra¿acy dowiedzieli siê te¿,
¿e jedn¹ z pierwszych akcji, w której ich
poprzednicy brali udzia³, by³o gaszenia po¿aru, który wybuch³ 15 lutego 1913 roku
w Maurzycach.
Dzia³ania stra¿y nie ogranicza³y siê do
udzia³u w akcjach ratowniczych.
W 1917 roku, z okazji 100. rocznicy mierci
Tadeusza Kociuszki, druhowie z Chrulina
usypali kopiec ku jego czci, w miejscu straceñ powstañców z 1794 roku.
Rok póniej, w 1918 roku, powsta³a
pierwsza remiza w Chrulinie, która by³a

drewniana. S³u¿y³a ona druhom oko³o
20 lat, potem zast¹piona zosta³a murowan¹,
kryt¹ blach¹. W remizie tej w 1944 roku
schronienie znalaz³a grupa warszawiaków
wysiedlona ze stolicy po upadku powstania warszawskiego. W latach 1945-1960
stra¿nica w Chrulinie by³a te¿ siedzib¹
5-oddzia³owej szko³y podstawowej.
W 1982 roku powsta³ komitet organizacyjny budowy nowej stra¿nicy, jednak budowa rozpoczê³a siê 10 lat póniej, a oddanie jej do u¿ytku odby³o siê dopiero
w listopadzie 1995 roku. Prace wykoñczeniowe by³y kontynuowane w latach 90-tych.
Podczas niedzielnej uroczystoci sztandar jednostki w Chrulinie udekorowany
zosta³ z³otym medalem Za zas³ugi dla po¿arnictwa, a druhowie z tej jednostki z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi medalami,
odznaczeniami Wzorowy stra¿ak i pami¹tkowymi odznaczeniami za wys³ugê lat.
(mwk)

Dobre wieci z Lublina

J

Sukces uczniów ze Zduñskiej D¹browy w XXXI edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoci Rolniczych.

ak co roku wiele dobrego s³ychaæ w Zduñskiej D¹browie
w zwi¹zku z t¹ olimpiad¹. A¿
troje uczniów zosta³o laureatami fina³u centralnego, organizowanego
w tym roku przez Akademiê Rolnicz¹ w Lublinie. Dziêki wysokiej
punktacji uczniów laureatów szko³a w Zduñskiej D¹browie zajê³a
II miejsce w rankingu najlepszych
szkó³ ponadgimnazjalnych uczestnicz¹cych w olimpiadzie.
Centralne eliminacje odby³y siê
w dwóch szko³ach po³o¿onych niedaleko Lublina. Uczestniczy³o
w nich 210 finalistów w 8 blokach
tematycznych z 9 okrêgów. Wspaniale spisa³a siê uczennica klasy
II Technikum Ekonomicznego, Ma³- Od lewej: Ma³gosia Szwajewska, Sebastian
gorzata Szwajewska, która wród ski, Micha³ Osuch.
40 uczestników w bloku agrobiznes zajê³a III miejsce. Uczennicê do udzia³u datkow¹ nagrod¹ rzeczow¹, jak¹ otrzyma³a,
w olimpiadzie przygotowywa³a nauczyciel- jest odtwarzacz DVD. Ma³gorzata ma zaka przedmiotów ekonomicznych, Zofia miar studiowaæ rachunkowoæ i finanse
Rosa. Najwiêksza nagrod¹ dla Ma³gosi jest w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskieindeks na wszystkie uczelnie rolnicze. Do- go w Warszawie. Mieszka w B¹kowie Gór-

nym, interesuje siê muzyk¹ pop,
pi³k¹ siatkow¹ i lubi spotykaæ
siê z ciekawymi, optymistycznie nastawionymi do wiata
ludmi.
W bloku produkcja zwierzêca szko³ê reprezentowali dwaj
uczniowie klasy III Technikum
Weterynaryjnego - Micha³ Osuch
i Sebastian Sza³kowski. Micha³
zaj¹³ IV miejsce a Sebastian IX.
W tym bloku startowa³o
27 uczestników. W wiêkszoci
byli to uczniowie startuj¹cy
w eliminacjach centralnych po
raz kolejny. W szkole w Zduñskiej D¹browie laureaci nie bior¹
ponownego udzia³u w olimpiaSza³kow- dzie i tym samym nie zabieraj¹
szansy na zdobycie indeksu
m³odszym kolegom. Micha³ i Sebastian zamierzaj¹ studiowaæ zootechnikê.
Obydwu uczniów do udzia³u w olimpiadzie przygotowywa³a nauczycielka produkcji zwierzêcej - Bogumi³a £aniecka.
(mak)

a licie tej nie brakuje gospodarstw
z gmin Ch¹no, Zduny, £owicz, Bielawy, Kocierzew, Kiernozia powiatu ³owickiego. W województwie ³ódzkim
agencja dysponuje kwot¹ 21.682.276 z³,
o któr¹ ubiega siê 1.030 gospodarstw.
Przypomnijmy, ¿e kolejnoæ rozpatrywania wniosków ustalono drog¹ losowania,
aby unikn¹æ nieporozumieñ i kolejek przed
biurami. Losowanie kolejnoci odby³o siê
23 maja w obecnoci przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i delegatów organizacji zwi¹zkowych.
Kierownik ³ódzkiego biura ARiMR Jacek Bia³czak mówi, ¿e rednia kwota dofi-

nansowania wyniesie 82.904 z³, a wiêc
w naszym województwie bêdzie to oko³o
250 gospodarstw (plus minus 20). Podanie
przybli¿onej liczby jest zasadne, poniewa¿
wnioski dotycz¹ ró¿nego typu inwestycji,
ró¿ne s¹ te¿ wysokoci dofinansowania.
- Dominuje zakup maszyn o wartoci oko³o 100 tys. z³ - mówi Bia³czak. Dodaje jednak, ¿e s¹ te¿ wnioski o dofinansowanie inwestycji wartoci oko³o 300 tys. z³.
Obecnie wnioski s¹ weryfikowane, a do
beneficjentów przesy³ane s¹ pisma wskazuj¹ce koniecznoæ uzupe³nienia danych.
W pierwszej kolejnoci rozes³ano je do
190 pierwszych osób na licie. Ka¿dy wnioskuj¹cy ma 14 dni na uzupe³nienie tych danych, jednak nie powinien robiæ tego ostatniego dnia. Jeli bêdzie siê oci¹ga³, a pe³n¹
dokumentacjê szybciej bêdzie mia³ wniosek
z wy¿szym numerem, to na ten bêd¹cy dalej na licie umowa bêdzie mog³a byæ szybciej podpisana.
Kiedy umowy bêd¹ podpisywane?
W ³ódzkim biurze dowiadujemy siê, ¿e
trwaæ to mo¿e do jesieni, ale pierwsze umowy powinny byæ zawierane w lipcu i sierpniu.
(mwk)

Czêæ paszarni sprzedana
Spó³dzielnia wit z £owicza
kupi³a pierwsz¹ dzia³kê
z czterech wydzielonych po
dawnej paszarni przy ul.
Klickiego w £owiczu od firmy
Provimi Rolimpex. Akt
notarialny w tej sprawie
podpisano 5 czerwca.

Z

ak³ad Pracy Chronionej sta³ siê w³acicielem dzia³ki o pow. 7.000 mkw.
po³o¿onej na ty³ach dawnej paszarni,
od strony rzeki. Kolejn¹ dzia³kê w najbli¿szych dniach czerwca kupi Grzegorz Strzelczyk z £owicza, w³aciciel firmy Gama,
zajmuj¹cej siê sprzeda¿¹ elementów wodno-kanalizacyjnych. Kupi on dzia³kê o pow.
1750 mkw. wraz z magazynem o pow.
670 mkw. Do budynku magazynowego
przeniesie sk³ad materia³ów z ul. Bolimowskiej.
Provimi Rolimpex, w³aciciel firmy Dobropasz, wycofa³o siê z prowadzenia dzia³alnoci przy ul. Klickiego z uwagi na z³y
stan techniczny obiektów na pocz¹tku 2004

roku. Od ponad 2 lat próbuje sprzedaæ teren
przy ul. Klickiego. Przed rokiem dla tego
terenu miasta uchwalony zosta³ plan zagospodarowania przestrzennego i mo¿liwy sta³
siê podzia³ na mniejsze dzia³ki. - W sam raz
na ulokowanie rzemios³a, us³ug czy ma³ego
lub redniego przemys³u - mówi Wac³aw
Olesiñski, dyrektor do spraw administracji
i nadzoru Provimi Rolimpex. Wydzielone
zosta³y cztery dzia³ki. Dwie zosta³y sprzedane. Potencjalny nabywca jednej z dzia³ek
jeszcze nie zdecydowa³a siê ostatecznie na
jej kupno. Nadal kupiæ mo¿na czêæ centraln¹ terenu z dawnymi pomieszczeniami
biurowca oraz dwoma halami i elewatorem
oraz dzia³kê o pow. 6.000 mkw. z magazynem o pow. 1.800 mkw.
Provimi Rolimpex zapowiada rozbiórkê
biurowca i elewatora, je¿eli nie znajdzie siê
w najbli¿szym czasie nabywca. - Przez ponad dwa lata nie uda³o nam siê sprzedaæ
terenu z budynkami, s¹dzê, ¿e ich rozbiórka
zmieni ten stan rzeczy - mówi Wac³aw Olesiñski. Pierwszy rozbierany by³by, ju¿ za
kilka tygodni, du¿y elewator o pojemnoci
2 tys. ton. W drugiej kolejnoci rozbiórka
czeka biurowiec.
(eb)

nowy £OWICZANIN
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Kibice bezkarnie promuj¹ nasze miasto
Takim prowokacyjnym
tytu³em fani Widzewa
opatrzyli swój artyku³
polemiczny, który ni¿ej
publikujemy.

N

a wstêpie chcielibymy podziêkowaæ
za mo¿liwoæ opublikowania naszej
odpowiedzi do artyku³u Kibice bezkarnie
To te¿ nasze,
szpec¹ nasze miasto, który opublikowany
kibiców miasto
zosta³ w niniejszym tygodniku. Dziêkujemy równie¿ za czêæ zacytowanej rozmoPanie Waligórski !!! To co pan
wy z jednym z nas. Zdajemy sobie sprawê,
napisa³ w swoim artykule jest
i¿ wiêkszoæ, o ile nie wszystkie, dziennimieszne i ma³o powa¿ne. Zrobi³
pan z nas kibiców WIDZEWA
karskie wypowiedzi s¹ skracane. Jednak Pani
chuliganów, wandali i bandytów.
autor nie tylko skróci³a, ale i zmiksowa³a
Napisy na murach to zapewne
czêæ wypowiedzi, nieco wypaczaj¹c jej
wybryki kilku nastolatków, a pan
sens.
pisze o nas wszystkich. Dlaczego
Bior¹c pod uwagê, ¿e wypowied odbynie przeszkadzaj¹ panu inne
wa³a siê poprzez komunikator internetowy,
malunki typu ch.. ku... i tak dalej?
mia³a formê dialogu (jak ka¿da rozmowa).
Trochê obiektywizmu. Pisze pan
Z oczywistych wzglêdów w artykule au¿e to nie nasz teren tylko nasze
torka nie opublikowa³a swoich wypowiemiasto. Ja napisze panu tylko tyle,
dzi. Mo¿emy Pañstwu zdradziæ, i¿ ku na¿e £owicz jest naszym miastem,
szemu zaskoczeniu Pani autor lubi jedn¹
kibiców Widzewa te¿. Panu ¿yczê
lepszych artyku³ów i lepszej gazety. z form wyra¿ania swoich myli na wiêksz¹
skalê, obecn¹ m.in. w ruchu kibicowskim,
Kibic WIDZEWA
ale i wród fanów muzyki, czyli vlepki. S¹
Marcin
to niedu¿e naklejki naklejane na wszelkich
powierzchniach w miecie, np. na budynkach, szybach, przystankach, a szczególnie
mieci na Pijarskiej
w wiêkszych miastach, w pojazdach komunikacji miejskiej. Obiektywnie myl¹c vlepChcia³am zwróciæ uwagê na
nieczystoci, jakie s¹ w naszym
kowanie trzeba nazwaæ wandalizmem.
miecie i zajmowanie siê
My tak¿e naklejamy owe vlepki (które
odpadami. Chodzi o przychodniê
autorka popiera), choæ podobnie jak w przylekarsk¹ i mieci pozostawiane
padku napisów na murach, zdajemy sobie
na ulicy Pijarskiej 1. Czêsto
sprawê jaka jest opinia zdecydowanej wiêkprzechodz¹c obok mietnika
szoci spo³eczeñstwa na ten temat. Jeli auwidzê, ¿e le¿¹ tam odpady. Pragnê torka mia³a na myli nam to uwiadomiæ,
zauwa¿yæ ¿e niedaleko znajduje
mo¿emy powiedzieæ, i¿ ju¿ to wiemy. Dosiê szko³a. By³o Bo¿e Cia³o,
damy nawet, ¿e tak¿e wród nas s¹ tacy,
wiadczy³o to o wizytówce
którym to siê nie podoba.
naszego miasta. Pragnê
Uwiadomienia chyba potrzebuje autor
nadmieniæ, ¿e przypadek ten jest
owego
artyku³u, gdy¿ nie wie czym siê ró¿ni
nagminny.
elewacja od szarego muru. To bardzo proMylê, ¿e nie pozostawicie
ste chyba dla wszystkich, wiêkszoæ rzePañstwo tego bez odzewu.
czy nie jest jednorodna, ma swoje rodzaje.
(MC)
S¹ miejsca na napis lub grafitti lepsze lub
gorsze, ze spo³ecznego punktu widzenia.

Grób prosi o szacunek

Na cmentarzu katedralnym jest
grób Hanny Freisinger,
zamordowanej w Gestapo w roku
1944. Grób ten znajduje siê
w fatalnym stanie. Jest to grób
ziemny, bez obramowania,
zaroniêtym jakimi chwastami,
z ¿elaznym krzy¿em, na którym
zawieszona jest blaszana
tabliczka coraz mniej czytelna.
W sprawie tego grobu zwraca³em
siê do Szarych Szeregów i do
Armii Krajowej, ale obie te
organizacje nie wykaza³y ¿adnego
zainteresowania tym grobem.
Zwraca³em siê te¿ na pocz¹tku
roku do Pana Burmistrza
Kaliñskiego, który obieca³, ¿e
Urz¹d Miejski grobem siê zajmie,
ale do tej pory siê nie zaj¹³. Grób
nadal przedstawia ¿a³osny widok,
wiadczy le o stosunku Polaków
do naszych bohaterów, którzy
oddali ¿ycie za Polskê (...)
Nie wierzê, ¿eby Urzêdu Miasta nie
by³o staæ na wybudowanie choæby
skromnego, ale trwa³ego grobu
naszej bohaterce. Dziwiê siê tak¿e
zwi¹zkowi Armii Krajowej, ¿e jest
zupe³nie g³uchy na tê sprawê.
Dodam, ¿e kilka lat temu ja sam
ze swej pensji sfinansowa³em
grób z lastriko dla Kazimierza
cibora, uczestnika powstania
styczniowego. A w³adzy ³owickiej
na to nie staæ w stosunku do ofiary
Gestapo? (...)
Z powa¿aniem
Jerzy Gawroñski

Zwykle osoby robi¹ce takie napisy staraj¹
siê wybieraæ takie, aby nie zrobiæ nikomu
krzywdy. Oczywicie nie dziwimy siê, dlaczego autorka wybra³a akurat takie zdjêcia
jak kolawy napis na Intermarché, wiadomo, i¿ musi poprzeæ tezê z tytu³u. Jednak
id¹c tym tokiem rozumowania mo¿na by
zrobiæ artyku³ Kibice potrafi¹ znaleæ dobre miejsce na napis, pokazuj¹c zdjêcie szarego osiedla, z piêknym napisem, który zdobi
drogê wjazdow¹ do miasta.
Nie wiemy tak¿e dlaczego autorka nie
zauwa¿y³a wczeniej i nie napisa³a artyku³u
np. o napisach na os. D¹browskiego, które
s¹ wiêksze i bardziej ra¿¹ w oczy. Takich
napisów (w ca³ym miecie) jest na pewno
wiêcej ni¿ wszystkich razem, zrobionych
przez Widzewiaków. Dodaj¹c do tego vlepki i np. plakaty powyborcze, a bardziej miejsca po nich, mo¿na zrobiæ bardzo obszerny
i ciekawy artyku³ na temat zniszczonych
murów, elewacji itd. By³by on na pewno
bardziej adekwatny, przede wszystkim ze
wzglêdu na proporcje zniszczonych powierzchni.

90% przekazów dotycz¹cych polskich kibiców stworzonych jest wed³ug cile okrelonego schematu. Bior¹c pod uwagê, i¿ dawno nie widziane awantury na stadionach (niektórzy je¿d¿¹ na mecze 10-12 lat co 2 tygodnie i do tej pory ich nie widzieli), to element
nieod³¹czny w naszym image. Dlaczego
jednak autorzy reporta¿y czy tekstów bardzo rzadko wspominaj¹ o akcjach charytatywnych organizowanych powszechnie
przez praktycznie wszystkie kluby kibica,
np. w Domach Dziecka. To kibice Widzewa
zapocz¹tkowali piêkny gest ze strony

Ta elewacja nie by³a szara...

...tak¿e i wród nas s¹ ró¿ne osoby, nie mo¿na jak autor najprociej w wiecie generalizowaæ i oskar¿aæ o malowanie na nowych elewacjach wszystkich, którzy to robi¹.
Tak jak wspomnia³em, tak¿e i wród
nas s¹ ró¿ne osoby, nie mo¿na jak autor
najprociej w wiecie generalizowaæ
i oskar¿aæ o malowanie na nowych elewacjach wszystkich, którzy to robi¹. Niestety do tego generalizowania zd¹¿ylimy
siê ju¿ przyzwyczaiæ. Np. wród ³owickich kibiców Widzewa s¹ przypadki studentów takich uczelni jak Uniwersytet
Jagielloñski czy Akademia Medyczna.
Jednak dla wszystkich kibic to ³ysy cz³owiek ubrany w dres, z piwem w rêku,
którego edukacja zakoñczy³a siê na zawodówce.
Generalizowanie ma miejsce tak¿e podczas relacji na tematy kibicowskie w mediach, najczêciej w telewizji i prasie. Ok.

normalnych, myl¹cych i czuj¹cych ludzi,
jakimi niew¹tpliwie jestemy. Mam tu na
myli m.in. obdarowywanie wychowanków
Domów Dziecka podczas wi¹t czy organizowanie im atrakcji, czêsto jedynych w ich
¿yciu.
Regularny charakter maj¹ tak¿e masowe
zbiórki krwi na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy¿a organizowane przez fanów
przed meczami. Krwiobus PCK zwykle
stoi pod stadionem, a przed nim du¿a
kolejka kibiców, chc¹cych ratowaæ ¿ycie
innym. Równie¿ ma³o, o ile nie wcale,
dziennikarze nie donosz¹ o przypadkach
kiedy kibice najwiêkszych wrogów
(np. Legii i Lecha) potrafi¹ obok siebie
usi¹æ na trybunach i spokojnie obejrzeæ

mecz w sytuacji, gdy obejrzenie to kto
utrudnia (np. Policja lub Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej). Jakie¿ jest wtedy zdziwienie
przyczajonych fotoreporterów, czyhaj¹cych
na jatkê niczym pod Grunwaldem.
W odpowiedzi na artyku³ nie mo¿na pomin¹æ faktu, jakim jest promocja miasta
£owicza przez tutejszy Fan-Club. Kibice
zupe³nie za darmo promuj¹ miasto np. chodz¹c w koszulkach z nadrukiem ³owickiej
wycinanki po wielu miastach Polski. Kolejne przyk³ady tej nieformalnej promocji,
mog¹cej chyba mia³o konkurowaæ o efekty
z odpowiednimi jednostkami samorz¹du
mo¿na mno¿yæ: to w³anie kibice z £owicza
maj¹ jedn¹ z lepszych flag w kraju (Widzewskie Imperium), która podoba siê kibicom od Szczecina po Przemyl.
G³ono o £owiczu zrobi³o siê tak¿e za
spraw¹ wyjazdu kibiców Widzewa do Poznania. 9 maja, kilkaset kilometrów od województwa ³ódzkiego na meczu zameldowa³o
siê ponad 100 kibiców z £owicza.
Kilka lat temu opublikowano wyniki badañ ankietowych, w których pytano Co
najbardziej kojarzy ci siê z £odzi¹ ?. Pytani
byli mieszkañcy ca³ego kraju. Najczêciej
pada³a odpowied Z Widzewem. Pomimo, i¿ nie powsta³a jeszcze ankieta Co najbardziej kojarzy ci siê z £owiczem ?, mo¿emy przypuszczaæ, i¿ obok d¿emów czy
strojów ³owickich czêsto pada³a by odpowied Z FC Widzewa.
Z widzewskim pozdrowieniem.
Fanatycy z £owicza
Od redakcji: Dziêkujemy za kulturaln¹ polemikê, tak¿e za wyra¿on¹ w niej,
choæ nie wprost, dezaprobatê dla malowania na murach, przynajmniej niektórych. Mo¿e w takim razie ³owicki Fan
Club Widzewa pójdzie o krok dalej i w³asnymi si³ami zamaluje widzewskie napisy, choæby te w centrum miasta, najbardziej ra¿¹ce. Ze strony Nowego £owiczanina obiecujemy, ¿e zrelacjonujemy
tak¹ akcjê na pierwszej stronie - bo rzeczywicie prze³ama³aby stereotyp kibica
- wandala.
Odwagi! Pomo¿emy. Naprawdê.
Wojciech Waligórski
red. naczelny

Turyci wyci¹gnêli
wszystkie pieni¹dze

N

iemi³a niespodzianka spotka³a
wszystkich tych, którzy w Bo¿e
Cia³o, chcieli wyp³aciæ pieni¹dze
z ³owickich bankomatów Kredyt Banku. Powodem nie by³a nawet koniecznoæ stania
w d³ugich kolejkach, czego czêsto dowiadcza siê w weekendy. W czwartek, a tak¿e
w pi¹tek rano bankomaty Kredyt Banku nie
wyp³aca³y po prostu gotówki. Czy powodem takiego stanu rzeczy by³a awaria? Jak
dowiadujemy siê w banku, ¿adnej awarii nie
by³o. Po prostu w dniu wiêta £owicz nawiedzi³a tak wielka liczba ludzi, i¿ mimo ¿e
bank przygotowany by³ na zwiêkszone
wyp³aty, w bankomatach... zabrak³o po
prostu pieniêdzy. I to nie tylko w bankomacie przy Podrzecznej, ale tak¿e w tym przy
Intermarche.
(wcz)

Pot³ukli przystanek

K

olejny przystanek autobusowy MZK
w £owiczu pad³ ofiar¹ wandali.
5 czerwca w godzinach porannych kierowca miejskiego autobusu zameldowa³
o zniszczeniu dwóch grubych szyb z hartowanego szk³a o gruboci 8 mm na przystanku
przy ul. £êczyckiej na osiedlu domków jednorodzinnych na Górkach w £owiczu. Miejski Zak³ad Komunikacyjny oszacowa³ straty na 665 z³otych. O zniszczeniu mienia powiadomiona zosta³a policja.
(mak)

£OWICKIE KRÓWKI. Cukierki te ju¿ od dwóch lat mo¿na kupiæ w papierowej ³owickiej chacie. Na taki pomys³
wpad³ Józef Brejnak, dyrektor zak³adu Komplet w £owiczu produkuj¹cego oprócz krówek równie¿ inne
s³odkoci. - Przysz³o mi to do g³owy, kiedy w Toruniu kupi³em pierniki w pude³ku w kszta³cie chatki - mówi.
- Pomyla³em, ¿e moglibymy zrobiæ podobnie.
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ZSR Bratoszewice

Dariusz Stefañski znów
najlepszy w kraju
Indeks na uczelniê, zwolnienie
z czêci matury zawodowej, zestaw kina domowego - z takimi zdobyczami powróci³ 2 czerwca z Lublina Dariusz Stefañski ze Zgody
w gminie Bielawy, tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego
w Bratoszewicach.

J

u¿ po raz drugi zaj¹³ pierwsze miejsce
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejêtnoci Rolniczych. To by³ jego
trzeci start w olimpiadzie, a zwa¿ywszy
na przygotowania do matury - najtrudniejszy. - Motywowa³ mn¹ g³ód wiedzy
i nie ukrywam, ¿e ambicje po³¹czone
z chêci¹ sprawdzenia siebie - mówi Darek. Dodaje, ¿e w olimpiadach lubi to,
i¿ oprócz sprawdzenia swojej wiedzy,
mo¿na równie¿ poznaæ nowe miejsca
i rówieników z ró¿nych zak¹tków kraju. Ogólnie w tegorocznym finale olimpiady udzia³ wziê³o 27 uczniów z ca³ego
kraju. Najpierw musieli rozwi¹zaæ test
wyboru sk³adaj¹cy siê z 60 pytañ zamkniêtych, a póniej rozwi¹zaæ trzy
zadania praktyczne. Najtrudniejsze dla
finalisty z Bratoszewic by³o zadanie,
w którym musia³ rozpoznaæ sk³ad gatunkowy mieszanki traw po nasionach.
Ostatecznie jednak zdoby³ najwiêksz¹
liczbê punktów ze wszystkich finalistów. - Teraz widzê jak du¿o daje udzia³
w olimpiadach , czy konkursach. Cho-

Starostwo powiatowe

Inwestycje sobie, promocja sobie
Od padziernika
zlikwidowany zostanie
w strukturach Starostwa
Powiatowego w £owiczu
wydzia³ promocji
i inwestycji.

I
Chluba ZSR Bratoszewice Dariusz
Stefañski. Jest ju¿ absolwentem, ale
mówi, ¿e uczniem tej szko³y bêdzie
czu³ siê zawsze.
dzi o wiedzê, ale i o stres, nad którym
nauczy³em siê panowaæ. Przyda³o siê w
czasie matury - mówi Darek. Do olimpiady przygotowywa³ siê pod okiem nauczyciela Bogdana Jaroty.
Od ubieg³ego roku zdania nie zmieni³.
Chce zostaæ w gospodarstwie rodziców
i dlatego wybiera Wydzia³ Rolniczy Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Indeks ma ju¿ w kieszeni. Przyznaje, ¿e
ciê¿ko bêdzie mu siê rozstaæ z murami
szko³y w Bratoszewicach, ale ma zamiar
j¹ odwiedzaæ.
(ljs)

nwestycje przejd¹ do wydzia³u architektoniczno budowlanego, za promocj¹
zajmie siê Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi £owickiej. Do pomys³u
nie s¹ przekonani powiatowi radni opozycyjni. Decyzjê w tej sprawie podjêto na sesji rady powiatu w rodê 6 czerwca. Za opowiedzia³o siê 13 radnych z koalicji rz¹dz¹cej, przeciw by³a ósemka z klubu PSL.
W wydziale promocji pracuje dzi 7 osób,
w tym dwójka sta¿ystów. Pomys³y oddzielenia inwestycji od promocji, tak aby skuteczniej i bardziej efektywnie zaj¹æ siê t¹
drug¹, pojawia³y siê na posiedzeniach poszczególnych komisji ju¿ du¿o wczeniej.
Obecnie wydzia³ przestanie istnieæ - osoby zajmuj¹ce siê inwestycjami utworz¹
specjaln¹ komórkê w ramach wydzia³u
architektoniczno - budowlanego, osoby
odpowiedzialne za promocjê wejd¹
w sk³ad Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi £owickiej, które nie bêdzie jednym z wydzia³ów w strukturach
starostwa, ale podleg³¹ mu instytucj¹ kultury. Czyli ¿e bêdzie na przyk³ad mog³a czer-

paæ zyski ze sprzeda¿y powiatowych gad¿etów, czego wydzia³ promocji robiæ dzi
nie mo¿e.
Podstawowym celem statutowym centrum bêdzie promocja kultury ³owickiej,
tworzenie, ochrona, udostêpnianie ró¿norodnych wartoci i dóbr kultury oraz prowadzenie orodka badañ i dokumentacji w dziedzinie kultury. Centrum bêdzie m.in. organizowaæ imprezy kulturalne, promocyjne
i rekreacyjne, organizowaæ bazê danych
z zakresu kultury, turystyki i gospodarki
turystycznej, braæ udzia³ w targach i wystawach turystycznych, doradzaæ i wspomagaæ inicjatywy gospodarcze z zakresu turystyki, organizowaæ w³asne wydawnictwa,
poszukiwaæ zewnêtrznych pieniêdzy na finansowanie przedsiêwziêæ, prowadziæ
i aktualizowaæ stronê internetow¹ powiatu,
prowadziæ bank informacji o powiecie itp.
Obok dotacji ze starostwa, centrum bêdzie mog³o uzyskiwaæ wp³ywy z w³asnej
dzia³alnoci, z najmu i dzier¿awy maj¹tku,
a tak¿e z darowizn.
ozwi¹zania takiego nie poparli radni
opozycyjni. Negatywne by³y w tej
sprawie opinie komisji rozwoju gospodarczego i edukacji. Radny Jerzy Wolski nie
widzia³ w tym dzia³aniu ¿adnych oszczêdnoci skoro i tak tworzy siê jednostkê,
w której bêdzie dyrektor. Radny Micha³ liwiñski zwraca³ uwagê, i¿ czêæ zadañ które
przej¹æ ma centrum, realizuje dzi Centrum
Informacji Turystycznej, dzia³aj¹ce dla miasta i powiatu, a powiat przekazuje na to

R

pieni¹dze. Czy wobec tego pieni¹dze ju¿
przekazane nie bêd¹ stracone? Chcia³ te¿
wiedzieæ, czy zmiany nie przynios¹ dodatkowych kosztów.
z³onek zarz¹du Wojciech Miedzianowski zadeklarowa³, ¿e koszty powo³ania
takiej jednostki nie wzrosn¹ w porównaniu
do stanu obecnego, a docelowo centrum mia³oby siê utrzymywaæ samo. Powiedzia³ te¿,
¿e przekazane CIT-owi pieni¹dze nie zmarnuj¹ siê, gdy¿ centrum ruszy od 1 padziernika, a pieni¹dze dla CIT przekazywane s¹
w dwóch turach i do tego czasu pierwsza
tura zostanie wykorzystana.
Dotychczasowy dyrektor wydzia³u promocji i inwestycji Krzysztof Osóbka z PSL,
jak powiedzia³ nam Miedzianowski, nie zostanie zwolniony, jednak wraz z likwidacj¹
wydzia³u przestanie byæ jego dyrektorem.
Centrum bêdzie mia³o swojego dyrektora,
jednak kto to bêdzie, czas poka¿e. Byæ mo¿e
na to stanowisko og³oszony bêdzie konkurs,
byæ mo¿e zostanie ono komu powierzone
bez konkursu.
Siedzib¹ centrum bêdzie kamienica przy
Starym Rynku - ta, na górze której znajduje
siê PCPR. Czy bêdzie trzeba jeszcze kogo
zatrudniæ, czy te¿ obowi¹zki w ca³oci przejm¹ osoby ju¿ zatrudnione - Miedzianowski
na razie nie mówi. - Na razie dodatkowych
zatrudnieñ nie przewidujemy, jednak najbli¿szy czas po przyjêciu tej uchwa³y bêdzie czasem dopracowywania szczegó³ów i za jaki
czas bêdziemy mogli powiedzieæ nieco wiêcej - mówi.
(wcz)

C

Domaniewice

Przerwa w remoncie boiska
- Interweniowa³em ju¿ u wykonawcy nawierzchni boiska gminnego przy gimnazjum w Domaniewicach - mówi wójt gminy Domaniewice Miros³aw Grzegorz Redzisz.
15 maja rozpocz¹³ siê remont nawierzchni boiska.

P

rowadzi go firma z G³uchowa. Teren
ma byæ zniwelowany, dodatkowo dowieziono kilka ton ziemi. Prace stanê³y w ubieg³ym tygodniu, gdy¿ popsu³a siê
równiarka. Sprzêt ma byæ szybko naprawiony.

Termin zakoñczenia prac wyznaczono na 15 wrzenia. Do tego czasu trawa
ma byæ zasiana i kilka razy skoszona dla
odpowiedniego ukorzenienia. Renowacja
nawierzchni gminnego boiska kosztowa³a bêdzie 24 tys. z³ brutto. Wójt Redzisz
przewiduje, ¿e pierwszy mecz na nowej
murawie mo¿e byæ rozegrany pod koniec
wrzenia.
Na boisku o wymiarach 130 x 72 metry æwiczy dru¿yna Vagat oraz maj¹ siê
dobywaæ lekcje wychowania fizycznego
uczniów domaniewickiego zespo³u szkó³.
(eb)

Gmina Nieborów

Dofinansuj¹ zakup samochodu stra¿ackiego

U

chwa³ê o pomocy finansowej dla powiatu ³owickiego z przeznaczeniem
na zakup samochodu operacyjnorozpoznawczego dla Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £owiczu
podjêli jednog³onie radni gminy Nieborów
na sesji 31 maja. Samorz¹d Nieborowa postanowi³ przekazaæ 4 tysi¹ce z³otych z rezerwy bud¿etowej.

Gmina nie po raz pierwszy wspomaga
finansowo zakupy dla zawodowych stra¿aków z £owicza. - Dok³adalimy siê ju¿ do
zakupu samochodu z wysiêgnikiem - powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Gminy Tadeusz Kozio³. Gmina nie mog³a przekazaæ
pieniêdzy bezporednio stra¿y i czyni to za
porednictwem powiatu ze wzglêdów proceduralnych.
(mak)

Gmina Kiernozia

Kto dowiezie dzieci do szko³y

G

mina Kiernozia og³osi³a przetarg
na dowóz dzieci do szko³y podstawowej i gimnazjum w Kiernozi na trzy
kolejne lata szkolne. W chwili obecnej us³ugi
te wiadczy PKS P³ock, ale umowa z t¹
firm¹ dobiega koñca. Otwarcie ofert odbê-

dzie siê 26 czerwca. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest m. in. zapewnienie
2 autokarów posiadaj¹cych powy¿ej
40 miejsc, które dowoziæ bêd¹ dzieci z terenu ca³ej gminy do Kiernozi.
(mwk)

Kiernozia

Posadzki w szkole do wymiany

J

utro, 15 czerwca w Urzêdzie Gminy
w Kiernozi rozstrzygniêty zostanie
przetarg na wymianê czêci posadzek
w Szkole Podstawowej w Kiernozi. W ubieg³ym roku wymieniono pod³ogê na szkolnych korytarzach, do 17 sierpnia tego roku

zakoñczone maj¹ byæ prace w tych klasach,
w których koniecznoæ przeprowadzenia
takich prac wskaza³ Sanepid. Zerwanie mocno zniszczonych p³ytek PCV i po³o¿enie
nowej nawierzchni planowane jest na ogólnej powierzchnia 374 m2.
(mwk)
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Gmina £owicz

OSPa³a stra¿ w Popowie
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Popowie mia³a w tym roku otrzymaæ
¯uka, który do tej pory u¿ywa³a OSP
w Pilaszkowie, maj¹ca ju¿ teraz nowy
samochód Ford Transit.

J

ednak stra¿acy z Popowa nie chc¹ przyj¹æ starego samochodu - bo woleliby
nowy. Je¿eli OSP w Popowie nie wemie
ofiarowanego ¯uka, samochód zostanie przeznaczony do kasacji. - Nie chcemy tego robiæ, bo przecie¿ jest on na chodzie - mówi
prezes OSP w gminie £owicz Jan Chojecki.
- Oczywicie, ka¿dy chcia³by mieæ nowy, ale
musi na to zas³u¿yæ - dodaje. - OSP w Popowie
nie uczestniczy w ¿adnych konkursach, nie wyje¿d¿a nawet do po¿arów, to dlaczego nic nie
robi¹c mia³aby otrzymaæ nowy samochód?

Chojecki ocenia, ¿e w OSP w Popowie od kilku
lat ju¿ brakuje jakiejkolwiek chêci do pracy.
Wszystkie zarzuty odpiera jednak prezes OSP w Popowie Marek Milczarek. Jak mamy uczestniczyæ w gaszeniu po¿arów, jak nie mamy samochodu? - pyta. Dodaje, ¿e w obrêbie Popowa stra¿acy wykonuj¹ swoj¹ pracê. Jego zdaniem zaproponowany przez Pilaszków ¯uk nie nadaje siê
do jazdy, a ¿eby to zmieniæ, trzeba by by³o
zrobiæ gruntowny remont.
Milczarek nie zgadza siê równie¿ z Chojeckim w sprawie zawodów stra¿ackich. Oczywicie, ¿e bierzemy udzia³ we wszelkich
konkursach - mówi Milczarek. - Na ostatnich bylimy w ubieg³ym roku w Strzelcewie,
a ¿e teraz nie bylimy w wiery¿u? Nie mielimy po prostu czym na nie dojechaæ. (jr)

ZGM potrzebuje wiêcej pieniêdzy na remonty
Pompa rêczna stra¿aków z Chruli wygl¹da jak nowa, a co najwa¿niejsze - znów dzia³a.

Atrakcja z Chruli
na zawodach po¿arniczych
Dziewiêæ jednostek
Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z gminy Kiernozia
wystartowa³o w zawodach
ratowniczo-ganiczych, które
odby³y siê 2 czerwca.

I

miejsce zajê³o OSP Zamiary, II - Chrule,
III - Niedzieliska. Oprócz wspó³zawodnictwa, prawdziw¹ atrakcj¹ by³a rêczna pompa odrestaurowana przez druhów z Chruli. Na miejsce zawodów przywieziono j¹
wozem zaprzê¿onym w parê koni.
Stra¿acy z Chruli zrobili pokaz, który
skoñczy³ siê powodzeniem - pompê uda³o siê uruchomiæ, a wê¿em pop³ynê³a
woda. Co ciekawe, pokaz do momentu
zawodów by³ prawdziw¹ niespodziank¹

nie tylko dla publicznoci, ale nawet dla
prezesa zarz¹du gminnego OSP Zenona
Kamierczaka.
Prezes OSP Chrule Marek Celeda mówi,
¿e jeszcze rok temu pompa by³a w stanie
krytycznym. Gdy tylko powsta³ pomys³
przywrócenia jej do wietnoci, nie bardzo
wiadomo by³o, w którym gospodarstwie jej
szukaæ. Od momentu, gdy przesta³a s³u¿yæ
stra¿akom, rolnicy przez pewien czas wykorzystywali j¹ do pompowania wody. Od
tego czasu minê³o jednak wiele lat. Pompê
uda³o siê odnaleæ w jednym z gospodarstw,
sta³a pod go³ym niebem, nikt nie pamiêta jak
d³ugo. Renowacji podj¹³ siê W³adys³aw Serwach z Chruli. Remont polega³ na uzupe³nieniu elementów z drewna, dokupieniu nowych wê¿y podobnych do oryginalnych czarnych, p³óciennych. Odnowiono i napra-

wiono mosiê¿ne cylindry, zawory i miedziany zbiornik.
Druhowie z Chruli chcieli, aby jak najwiêcej elementów ich pokazu by³o autentyczne. Z G¹bina przywieli wóz, w który
zaprzêgli parê koni wypo¿yczonych od
Tadeusza Kamierczaka z Osin.
- Chcielimy, aby by³a to prawdziwa
atrakcja dla ludzi i cieszê siê, ¿e siê nam
uda³o - mówi Celeda. Mówi te¿, ¿e pomys³
narodzi³ siê po tym, jak przed rokiem podobny pokaz odby³ siê w Ch¹nie. Wtedy
druhowie z Chruli pomyleli, ¿e oni te¿
spróbuj¹ taki pokaz zrobiæ.
Co stanie siê dalej z odnowion¹ pomp¹? Zatrzymamy j¹ dla siebie - deklaruje prezes.
- Mielimy propozycjê zamiany na spalinow¹, ale z niej nie skorzystamy. Ta stara pompa jest chyba wiêcej warta.
(mwk)

Gmina £yszkowice

Montuj¹ lampy

D

wiecie energooszczêdnych lamp zostanie zainstalowanych do koñca
wakacji na s³upach energetycznych
we wsiach w gminie £yszkowice.
W pierwszej kolejnoci energooszczêdne
lampy zosta³y ju¿ zamontowane w Polesiu, Stachlewie III (od kaplicy) i Czatolinie Stara Wie. W nastêpnej kolejnoci
dowietlone zostan¹ Seroki i Bobiecko.
Tam bowiem w wielu miejscach lampy
by³y za³o¿one na co drugim, czy co trzecim s³upie energetycznym. Zakup lamp
kosztuje gminê oko³o 30 tysiêcy z³otych.
(mak)

Teren wysypiska zosta³ uprz¹tniêty i wyrównany.

Korabka

Tylko ¿eby znów nie wywozili
W minionym tygodniu zakoñczono uprz¹tanie dzikiego wysypiska
mieci po³o¿onego w s¹siedztwie
kocio³a parafialnego na Korabce
w £owiczu.

U

rz¹d miejski zleci³ prace ³owickiej firmie Melkan. Gruz budowlany zosta³
w du¿ej czêci wywieziony, teren wyrównano. - Mamy nadziejê, ¿e kiedy teren bêdzie
zadbany, uprz¹tniêty, ludzie nie bêd¹ mieli
mia³oci wywoziæ tam mieci - mówi nam

Robert Oberman z Wydzia³u Spraw Komunalnych Urzêdu Miejskiego. - Teren zosta³
dok³adnie wyrównany, aby nie pozosta³y jakiekolwiek zadolenia czy dziury, kusz¹ce do
ponownego wywo¿enia odpadów.
- Rozwa¿amy mo¿liwoæ wykopania
rowu, uniemo¿liwiaj¹cego wjazd na ten teren lub wbicia w tym samym celu palików mówi wiceburmistrz Bogus³aw Boñczak.
Przyznaje jednak, ¿e w tym przypadku
wiele zale¿y od kultury osobistej obywateli.
(wcz)

Docieplenie
SP Dzierzgówek

D

o koñca sierpnia trwaæ bêdzie docieplanie budynku Szko³y Podstawowej
w Dzierzgówku. Przekazanie placu
budowy wykonuj¹cej inwestycjê firmie
SAN - PLAST z Rawy Mazowieckiej nast¹pi³o 4 czerwca.
Prace obejmuj¹ zaizolowanie cian
od wilgoci, docieplenie budynku, wykonanie opaski wokó³ niego, wymianê blaszanych parapetów i orynnowania, wreszcie po³o¿enie tynku na starej i nowej czêci budynku, tak i¿ nabierze on jednolitego
wygl¹du. Prace, które potrwaj¹ do koñca
wakacji, kosztowaæ bêd¹ 120.774 tys. z³
brutto.
(wcz)

K

wota 460 tys. z³, któr¹ w tym roku
dysponowa³ Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej w £owiczu, zosta³a ju¿
w ca³oci wydana na niezbêdne remonty. Przeprowadzane s¹ wymiany okien, instalacji wodno - kanalizacyjnej, pod³¹czenie kanalizacji, remonty kominów i dachów, wykonanie instalacji elektrycznych w gara¿ach, remonty mieszkañ czy malowanie klatek schodowych.
Na ostatnich, czerwcowych obradach Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej w ratuszu, radni
miejscy pytali obecn¹ na posiedzeniu Joannê
Mikê, pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektora ZGM,

ile potrzebowa³aby pieniêdzy, ¿eby móc przeprowadziæ wszystkie potrzebne remonty.
Mika odpowiedzia³a, ¿e musia³aby dysponowaæ przynajmniej trzykrotnoci¹ obecnej
kwoty przyznanej przez miasto.
- Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku dostaniemy wiêcej pieniêdzy z ratusza - mówi ju¿
w rozmowie z N£ Mika. - Oczywicie zachowa³am rezerwê z przyznanych ju¿ rodków,
ale nie jest ona zbyt du¿a - mówi Mika. Ma
równie¿ nadziejê, ¿e w tym roku wiêcej wp³ynie do bud¿etu ZGM pieniêdzy z czynszów.
- Pewn¹ poprawê mo¿na ju¿ zauwa¿yæ. (jr)

Stachlew

Sala bêdzie po wakacjach
Na ukoñczeniu s¹ prace wewn¹trz budowanej przy Szkole
Podstawowej w Stachlewie w gminie £yszkowice sali gimnastycznej.

W

ykonawca zapewnia gminê, ¿e zostan¹ zakoñczone przed nowym
rokiem szkolnym. Dach na budowanej od blisko roku sali zosta³ za³o¿ony
pón¹ wiosn¹, choæ harmonogram robót

przewidywa³ zadaszenie sali znacznie wczeniej. Pomimo tego termin oddania sali do
u¿ytku nie jest, zdaniem wójta gminy £yszkowice W³odzimierza Trauta, zagro¿ony. Sala ma byæ oddana w terminie do koñca
sierpnia i tak bêdzie - twierdz¹ te¿ pracownicy budowlani z sochaczewskiej firmy, która
buduje salê. Pomimo opónieñ wójt równie¿ jest zdania, ¿e sala zostanie oddana przed
nowym rokiem szkolnym.
(mak)
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Drewno nie zniknê³o
List otwarty Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP RP
w Kocierzewie
Po³udniowym w zwi¹zku
ze spraw¹ wycinki drzew
przed orodkiem zdrowia
w Kocierzewie.

O

tej sprawie pisalimy obszernie w N£.
Stra¿acy wyciêli drzewa przed orodkiem, mimo ¿e zarz¹d gminy OSP nad tym
nie obradowa³. Zniknê³o te¿ drewno z wycinki. Dwaj radni powiatowi, którzy ujawnili sprawê, skierowali j¹ do prokuratury.
Publikowane ni¿ej stanowisko gminnej OSP
w Kocierzewie przedstawia m.in. tak¿e motywacjê, jak¹ kierowa³ siê prezes OSP zlecaj¹c prace. Oto treæ owiadczenia:
W dniu 05.06.2007 roku odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Z
OSP RP w Kocierzewie P³d. W zebraniu
udzia³ wziêli cz³onkowie Zarz¹du oraz prezesi poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Kocierzew P³d. Uczestniczyli
równie¿ w tym posiedzeniu Wójt Gminy
Grzegorz Stefañski oraz cz³onkowie jednostek OSP Ró¿yce ¯urawieniec i OSP Boczki, którzy pracowali przy wycinaniu i usuwaniu drzew przed Orodkiem Zdrowia
w Kocierzewie P³d. jesieni¹ 2006 roku.
Jednym z punktów posiedzenia Zarz¹du by³o sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du Oddzia³u Gminnego, a w tym kontrowersyjna sprawa wyciêcia akacji przed
Orodkiem Zdrowia w Kocierzewie P³d.
Prezes Julian Nowak wyjania:
Sprawa wybudowania parkingu i zajazdu przed Orodkiem Zdrowia by³a postulatem mieszkañców Gminy Kocierzew
P³d. od wielu lat. Rosn¹ce, stare akacje
w czasie wiatru powodowa³y zagro¿enie
dla ludzi i pojazdów, poniewa¿ suche ga³êzie ³ama³y siê i opada³y na ziemiê.

W czasie deszczu tworzy³y siê tam ka³u¿e wody, które utrudnia³y wejcie do Orodka Zdrowia. Po zapewnieniu od w³adz powiatu, ¿e pomog¹ w zbudowaniu parkingu
oraz po rozmowie z w³adzami Gminy Kocierzew P³d., wyst¹pi³em z wnioskiem do
Powiatowego Zarz¹du Dróg w sprawie
wycinki w/w akacji, który popar³ Kierownik Orodka Zdrowia lekarz Stanis³aw Deka.
Mog³em wyst¹piæ z tym wnioskiem jako
radny powiatowy, lecz uwa¿a³em, ¿e stra¿acy wykonaj¹ tê pracê najlepiej i dlatego
wyst¹pi³em jako Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego.
W grê wchodzi³o przede wszystkim
bezpieczeñstwo ruchu drogowego i pieszego. W pobli¿u rosn¹cych akacji przebiega³a linia energetyczna i sta³o ogrodzenie, które nie powinno byæ uszkodzone
przy usuwaniu drzew. Do tej pracy poprosi³em jednostkê z OSP Ró¿yce ¯urawieniec, w której prezesem jest by³y komendant policji Roman Kwasek. Prezes
Kwasek zgodzi³ siê fachowo dopilnowaæ
wykonywanych prac. Drug¹ jednostk¹ by³a
OSP Boczki, która posiada na wyposa¿eniu d³ug¹ drabinê po¿arnicz¹ niezbêdn¹ do
tych prac. Stra¿acy z w/w jednostek pracowali od godziny 9°° do godziny 19°°. Prace
by³y bardzo trudne z uwagi na liniê elektryczn¹ i p³ot. Stra¿acy wchodzili na drzewa i uciête ga³êzie spuszczali link¹, co by³o
bardzo niebezpieczne.
Pozyskane z wycinki drzewo nie zniknê³o, lecz zabrali je stra¿acy pracuj¹cy
bezp³atnie przy usuwaniu drzew, zgodnie z podpisanym porozumieniem miêdzy powiatowym Zarz¹dem Dróg a Zarz¹dem Oddzia³u Gminnego OSP. Dzia³ania moje powodowane by³y tym, ¿e
chcia³em pomóc gminie w tej inwestycji.
Robi³em to w dobrej wierze, poniewa¿
bezpieczeñstwo ludzi powinno interesowaæ wszystkich stra¿aków, a tym bardziej w³adze Zarz¹du Oddzia³u gminnego
OSP z prezesem na czele.
Nastêpnie prezes poinformowa³ Zarz¹d, ¿e zosta³o z³o¿one doniesienie do
prokuratury przez radnych powiatowych

Waldemara Wojciechowskiego i Krzysztofa D¹browskiego obecnych na posiedzeniu Zarz¹du. O tym fakcie prezes dowiedzia³ siê z lokalnej prasy. Po tym
wyst¹pieniu otwarta zosta³a dyskusja.
Cz³onkowie zarz¹du jak równie¿ prezesi
byli bardzo wzburzeni postaw¹ radnych
powiatowych i ostro skrytykowali dzia³ania W. Wojciechowskiego i K. D¹browskiego. Uwa¿ali, ¿e skoro mieli w¹tpliwoci, powinni post¹piæ zgodnie ze Statutem OSP tzn. zawiadomiæ Komisjê rewizyjn¹ lub podj¹æ inne statutowe dzia³ania. Pad³y g³osy, ¿e radni powiatowi zamiast pomagaæ w pracach na terenie gminy na rzecz spo³eczeñstwa, przeszkadzaj¹ w tych przedsiêwziêciach. Dowodem na to jest fakt, ¿e podczas obecnych
prac porz¹dkowych przed Orodkiem
Zdrowia, znowu pojawi³y siê z ich strony donosy do Starostwa Powiatowego
w £owiczu w celu wstrzymania prac.
Tak naprawdê nie by³o do koñca wiadomo, o co chodzi³o w tym wszystkim
radnym powiatowym.
Nastêpnie prezes Nowak wyst¹pi³
z wnioskiem do Zarz¹du Oddzia³u Gminnego, by cz³onkowie ocenili w g³osowaniu jego dzia³alnoæ, a szczególnie postêpowanie dotycz¹ce wyciêtych drzew.
G³osowanie przeprowadzi³ sekretarz
ZOG Bogus³aw Samek, 7 cz³onków g³osowa³o za pozytywn¹ ocen¹ Nowaka, K.
D¹browski by³ przeciw, a W. Wojciechowski wstrzyma³ siê od g³osu.
Prezes Nowak podziêkowa³ cz³onkom
Zarz¹du za zaufanie, a W. Wojciechowski
owiadczy³ wobec zarz¹du, ¿e donos
z prokuratury zostanie wycofany.
Zdaniem obecnych na posiedzeniu jest
to najw³aciwsze wyjcie, poniewa¿ pracy spo³ecznej na terenie Gminy Kocierzew P³d. nie zabraknie dla nikogo, a radni
powiatowi nie musz¹ siê wzorowaæ na
by³ych politykach i byæ za a nawet przeciw dzia³alnoci innych, s³u¿¹cej dobru
wspólnemu.
Wiceprezes ZOG Krzysztof Urbañski
Sekretarz ZOG Bogus³aw Samek

Sterowiec z reklam¹ serwisu aukcyjnego Allegro.pl pojawi³ siê w poniedzia³ek
11 czerwca nad £owiczem. Z informacji, jak¹ uzyskalimy od jednego z naszych czytelników wynika, ¿e lecia³ od strony po³udniowo-zachodniej na pó³nocny wschód. W centrum miasta by³ widoczny oko³o po³udnia, jednak lecia³
na tyle szybko i wysoko, ¿e jego pojawienia siê mog³o ujæ uwadze ³owiczan.

O stanie dróg powiatowych
Ponad 21% wydatków zaplanowanych na ten rok wyda³ od stycznia do maja Powiatowy Zarz¹d Dróg
w £owiczu. Jak wynika ze sprawozdania przestawionego na sesji rady
powiatu 6 czerwca, plan wydatków
na ten rok wynosi 2.629.194 z³ote.
W ci¹gu 5 pierwszych miesiêcy
wydano 575.494,72 z³.

W

tym czasie zrealizowane zosta³y
trzy inwestycje, obejmuj¹ce po³o¿enie podbudowy z destruktu na
drogach: Maurzyce - Pilaszków - Zakulin,
odcinek 1 kilometra wiecie - Szczud³ów,
gdzie zu¿yto 513 ton destruktu, k³ad¹c go
na gruboæ 8 cm; Dmosin - Trzcianka - Chlebów, 3700-metrowy odcinek Trzcianka Chlebów, gdzie zu¿yto 1215 ton destruktu,
uk³adaj¹c na gruboæ 5 cm; Skierniewice Wola Makowska - £yszkowice, 500-metrowy odcinek ulicy Szkolnej w £yszkowicach, gdzie zu¿yto 324 tony destruktu uk³adaj¹c go na gruboæ 8 cm. Poza tym remontowano drogi, naprawiano znaki drogowe
i ustawiano nowe, usuwano zakrzaczenia.

Wyremontowano te¿ 8 mostów, w Be³chowie, Urzeczu, Walewicach, Rogónie,
Skaratkach, B¹kowie Dolnym, Polesiu
i Kompinie. By³y to jednak drobne prace
konserwacyjne. Jak wynika ze sprawozdania, przebudowy b¹d gruntownego remontu
wymaga jeszcze a¿ 41% powiatowych
mostów: w Urzeczu, Sobocie, Kompinie,
Retkach, B¹kowie, Bobrownikach, Psarach,
Bednarach, Winiewie i Be³chowie.
Zwa¿ywszy, ¿e ceny materia³ów budowlanych wci¹¿ rosn¹, zastanawiaj¹ce jest, ¿e
zarz¹d do tej pory wyda³ tylko 21 procent
swoich pieniêdzy. Wicedyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg Stanis³aw Wojda t³umaczy, ¿e jest to spowodowane pónym przyjêciem bud¿etu, a przecie¿ bez jego zatwierdzenia przez radê prace nie mog³y byæ realizowane i procedurami przetargowymi.
Przede wszystkim jednak chodzi o to, ¿e
wiêkszoæ kosztownych inwestycji, takich
jak przebudowa drogi £owicz - Wejsce, Bednary w kierunku Janowic, czy nak³adka
w Ch¹nie, z uwagi na sprzyjaj¹c¹ aurê, zaplanowane zosta³y na drugie pó³rocze.
(wcz)

Kiernozia

Dwa przetargi
na inwestycje drogowe

G

mina Kiernozia og³osi³a dwa przetargi na budowê dróg, odbêd¹ siê one 26 czerwca. Jeden z nich
obejmuje budowê 14 km dróg z dofinansowaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Drogi te powstan¹ w Kiernozi, Lasocinie, Woli Stêpowskiej, Soko³owie Towarzystwie - Teresewie, Zamiarach, Ró¿anowie (Zofijowie), Niedzieliskach - Chrulach.
Drugi przetarg uwzglêdnia inwestycje drogowe ze
rodków w³asnych gminy. Bêd¹ to 3 odcinki: w Jadzieniu, Jerzewie i Stêpowie o ³¹cznej d³ugoci 3 km.
Wszystkie nowo budowane drogi bêd¹ mieæ 3 m
szerokoci. Termin zakoñczenia prac ustalono na
15 padziernika.
(mwk)

SP Nieborów

Pomieszczenie dla wonych

W

minionym tygodniu zakoñczono przebudowê
przedsionka w Szkole Podstawowej w Nieborowie. Czêæ przedsionka zaadaptowana zosta³a na pokoik dla wonych, które do tej pory nie mia³y
swojego pomieszczenia.
Prace w trakcie których m.in. pobudowano ciankê,
wstawiono okno, przesuniêto kaloryfer, wykonywa³a
gminna brygada remontowo - budowlana.W najbli¿szym
czasie brygada zajmowaæ siê te¿ bêdzie remontem sanitariatów w SP w Be³chowie oraz wymian¹ instalacji
elektrycznej i po³o¿eniem nowych tynków w kot³owni
przy SP Mys³aków.
(wcz)
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£awnicy koñcz¹ kadencjê,
kto ich zast¹pi?
Do koñca czerwca Urz¹d
Miejski w £owiczu, a tak¿e
urzêdy gmin przyjmuj¹
zg³oszenia kandydatów
na ³awników S¹du
Okrêgowego w £odzi i S¹du
Rejonowego w £owiczu.

R

Bielanki spotka³y siê w Domaniewicach w upalnym s³oñcu.
dok. ze str 1

Kardyna³ Macharski i prymas Glemp
przyjad¹ do £owicza
W

ziê³y w nim udzia³: Droga Neokatechumenalna, Ruch wiat³o - ¯ycie,
Odnowa w Duchu wiêtym, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Akcja
Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Eucharystyczny Ruch M³odych, Ruch
Mamre, Koció³ Odnowy, Grupy Ojca
Pio. Przedstawiciele stowarzyszeñ i ruchów
wspólnie modlili siê i opowiadali o specyfice swoich grup. Tego samego dnia odby³y
siê te¿ uroczyste msze wiête w £êczycy,
Kutnie i Rawie Mazowieckiej.
Znacznie wiêcej dzia³o siê nastêpnego
dnia, w sobotê 9 czerwca. W Seminarium
Duchownym w £owiczu odby³o siê Diecezjalne Spotkanie Ministrantów i Lektorów.
M³odzi ludzie najpierw zebrali siê przed
scen¹ zorganizowan¹ na parkingu przed seminarium. Tam uczyli siê pieni kongresowych. Do pieni akompaniowa³ zespó³ sk³adaj¹cy siê z dopiero co wywiêconych ksiê¿y, alumnów i lektorów. Ka¿dy z uczestników spotkania mia³ plakietkê z imieniem.
Plakietki ró¿ni³y siê kolorami. Inne mieli lektorzy i kandydaci na lektorów, inne ministranci m³odsi i starsi. Po spotkaniu na placu
ka¿da z grup mia³a odrêbne zajêcia w innych
czêciach seminarium.
Potem by³ posi³ek, pokaz stra¿acki i oko³o
godziny 17 procesja ulicami £owicza z seminarium w albach i bia³ych strojach lektorów pod pomnik papie¿a Jana Paw³a II na
Starym Rynku. Tam przedstawiciele ministrantów i lektorów z³o¿yli kwiaty i wszyscy przeszli na mszê wiêt¹ do katedry.
W czasie gdy w £owiczu spotykali siê
ministranci i lektorzy, przy Sanktuarium
Maryjnym w Domaniewicach odbywa³o
siê diecezjalne spotkanie bielanek. S³oñce
przypieka³o tak bardzo, ¿e nie wszystkim dziewczêtom uda³o siê dotrwaæ do
koñca mszy wiêtej. Czêæ z nich próbowa³a schowaæ siê pod parasolami, inne
szuka³y cienia pod drzewami obok placu.
Pod koniec mszy wszyscy otrzymali
pami¹tkowe ró¿añce. Bezporednio po
mszy na wszystkich czeka³y zimne napoje oraz p¹czki i s³odkie bu³ki. Potem by³y
wspólne pl¹sy.

ada Miejska i rady gminy do 30 padziernika maj¹ czas na podjêcie
uchwa³y w sprawie wytypowaniu ³awników, których kadencja rozpocznie siê
na pocz¹tku 2008 roku i trwaæ bêdzie
4 lata.
Czy nie zabraknie chêtnych do sprawowania tej funkcji? Oka¿e siê za ponad
2 tygodnie. Wymagania wobec kandydatów
nie zmieni³y siê wprawdzie w sposób radykalny w stosunku do wymagañ, jakie stawiano 4 lata temu. Jest jednak ró¿nica polegaj¹ca na tym, ¿e kandydat na ³awnika musi
ponieæ wydatek rzêdu 120 z³. Sk³ada siê na
niego zawiadczenie o niekaralnoci (oko³o 50 z³ plus koszt dojazdu do £odzi, bo
odebraæ trzeba osobicie), zawiadczenie
lekarskie od lekarza maj¹cego uprawnienia w zakresie medycyny pracy (3050 z³) oraz 3 zdjêcia (oko³o 20 z³). Za
udzia³ w jednym posiedzeniu ³awnik
otrzymuje oko³o 50 z³ brutto, co nie jest
du¿¹ kwot¹ bior¹c pod uwagê, ¿e posiedzenia trwaj¹ nieraz kilka godzin. - W naszym s¹dzie jest wielu m³odych ³awników uwa¿a jeden z nich - dla osób pracuj¹cych
zawodowo pe³nienie ten funkcji jest z pewnoci¹ bardzo du¿ym obci¹¿eniem.
£awnikiem mo¿e byæ osoba maj¹ca ukoñczone 30 lat, lecz nie przekroczone 70, posiadaj¹ca obywatelstwo polskie i pe³ne pra-

wa obywatelskie, wykszta³cenie minimum
rednie, stan zdrowia pozwalaj¹cy na pe³nienie funkcji. Nie mniej wa¿na jest niekaralnoæ, któr¹ trzeba potwierdziæ wypisem
z Krajowego Rejestru Karnego. Oprócz tego
kandydat na ³awnika zobowi¹zany jest do
z³o¿enia owiadczenia, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne. Kandydaci na ³awników musz¹ mieszkaæ lub byæ
zatrudnieni na miejscu kandydowania co
najmniej od roku.
Kandydatów na ³awników zg³aszaæ mo¿e
s¹d, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców i inne organizacje z wyj¹tkiem
partii politycznych, grupa minimum 25 obywateli maj¹cych prawo wyborcze na danym
terenie.
¹d Rejonowy w £owiczu przedstawi³
Radzie Miejskiej i radom gmin 92 kandydatów na ³awników na przysz³¹ kadencjê
i jest to taka sama liczba, jak¹ wysun¹³ 4 lata
temu. Wtedy jednak samorz¹dy zaakceptowa³y 85 osób, które s¹ ³awnikami obecnej
kadencji.
Rada Miejska w £owiczu typowaæ bêdzie 4 ³awników do S¹du Okrêgowego
w £odzi oraz 47 do S¹du Rejonowego
w £owiczu. W S¹dzie Rejonowym ma byæ
9 ³awników w sprawach z zakresu prawa
pracy i 38 ³awników w pozosta³ych.
W gminach wygl¹da to ró¿nie. Na przyk³ad Rada Gminy £owicz wybieraæ bêdzie
ogó³em 5 ³awników, z czego 3 zajmowaæ siê
bêdzie sprawami z zakresie prawa pracy,
2 - pozosta³ymi sprawami, Rada Gminy
Kiernozia wybraæ mo¿e 5 ³awników, z czego 2 do S¹du Pracy. Rada Gminy Kocierzew
równie¿ wy³oni 5 ³awników, wszyscy braæ
bêd¹ udzia³ w sprawach z wy³¹czeniem prawa pracy.
(mwk)

S

50 lat kap³añstwa
biskupa seniora
Biskup Alojzy Orszulik w czerwcu obchodzi 50-lecie kap³añstwa.
wiêcenia kap³añskie przyj¹³
22 czerwca 1957 roku w O³tarzewie pod Warszaw¹, jako absolwent
Wy¿szego Seminarium Duchownego Ksiê¿y Pallotynów.

U

roczyst¹ mszê w. z tej okazji bp Alojzy Orszulik odprawi w ³owickiej katedrze w niedzielê 24 czerwca o godz. 12. Jubilat ma nadziejê, ¿e bêdzie to koncelebra
z udzia³em kap³anów diecezji ³owickiej, którzy w tym roku obchodz¹ pó³wiecze wiêceñ. Do koncelebry zaproszeni zostali: ks.
Procesjê ministrantów i lektorów z seminarium do katedry prowadzili obydwaj Jerzy Wasiak ze Skierniewic, ks. Józef
biskupi.
Kwiatkowski z Sochaczewa Boryszewa, ks.
Jerzy Misiak i ks. Jerzy Dziêgielewski Tego samego dnia w Rawie Mazowiec- wiadomi³ o tym dyrektora szko³y w £agukiej odbywa³ siê Marsz dla Jezusa, w któ- szewie Adama Kucharskiego, który zdecyrym uczestniczy³ m.in. biskup Alojzy Or- dowa³, ¿e jego uczniowie te¿ przyjd¹ do
szulik. W nim równie¿ uczestniczy³y kocio³a.
Uczniowie z B³êdowa mieli do pokonawspólnoty modlitewne z £owicza: KANA
z kocio³a ojców Pijarów, Maryja Matka nia nieco d³u¿sz¹ trasê ni¿ dzieci z £aguszeJezusa z katedry oraz kilkanacie osób wa, choæ nawet ona nie by³a d³u¿sza ni¿
z Bednar. Adoracjê Najwiêtszego Sakramen- 4 km. Ka¿da z grup wyruszy³a w tê nietytu prowadzi³y siostry misjonarki Krwi Chry- pow¹, bo krótk¹ i szkoln¹, pielgrzymkê
stusa i siostry pasjonistki. Ca³y marsz oraz z chor¹gwiami i has³ami: ¯yj dla Jezusa
przedstawienie przy kociele Pasjonistów, i Wytrwajcie w mi³oci mojej - co, przytraktuj¹ce o przebaczaniu drugiemu cz³owie- pomnijmy, jest has³em kongresu..
W kociele dzieci wys³ucha³y s³owa Bokowi, przygotowywa³ ksi¹dz Witold Okrasa z Boczek Che³moñskich - moderator grup ¿ego, przez godzinê adorowa³y NajwiêtOdnowy w Duchu wiêtym w ca³ej diece- szy Sakrament, przyst¹pi³y do komunii w.
Przed powrotem do szko³y ka¿da z klas
zji.
On te¿ wita³ we wtorek 12 czerwca rano z wychowawc¹ przychodzi³a przed o³tarz,
w Boczkach piesz¹ kongresow¹ piel- dzieci stawa³y w kó³ku, trzymaj¹c siê za
grzymkê dzieci ze szkó³ podstawowych rêce przyjmowa³y b³ogos³awieñstwo Najw B³êdowie i £aguszewie. Pomys³odawc¹ wiêtszym Sakramentem. - Dzieci nie chcia³y
pielgrzymki dzieci by³ dyrektor Zespo³u wyjæ z kocio³a. To takie ma³e cuda euchaSzkó³ w B³êdowie Zbigniew Mostowski. rystyczne, która ujawni³y siê podczas konGdy powiedzia³ o tym zamyle probosz- gresu - mówi ks. Okrasa.
(mak, mwk)
czowi ks. Witoldowie Okrasie, ten po-

z diecezjalnego Domu Kap³ana Seniora
w Sochaczewie.
Udzia³ we mszy w. zapowiedzieli m.in.
prymas Polski kardyna³ Józef Glemp, arcybiskup ³ódzki W³adys³aw Zió³ek, arcybiskup
szczeciñsko-kamiñski Zygmunt Kamiñski.
Jak wspomina bp Alojzy Orszulik, wiêcenia kap³añskie wraz z nim przyjmowa³o
ponad 40 diakonów z dwóch kolejnych roczników. Co warto podkreliæ, ks. Alojzy Orszulik by³ w tym gronie najstarszy.
W przeddzieñ uroczystoci w £owiczu,
tj. 22 czerwca, kilkunastu z nich spotka
siê na uroczystociach jubileuszowych
w seminarium w O³arzewie, na których
dziêkowaæ bêd¹ za dar kap³añstwa i prosiæ
o ³aski.
(mwk)
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Brawo
dla belfrów!
U
cieszy³a mnie bardzo wiadomoæ,
¿e tegoroczni absolwenci podstawówek z naszego powiatu
okazali siê najlepsi w ca³ym okrêgu obejmuj¹cym dwa województwa: ³ódzkie
i wiêtokrzyskie. Cieszy te¿ fakt, ¿e poziom nauczania w szko³ach wiejskich
w niczym nie ustêpuje prezentowanemu
przez szko³y miejskie, nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e na ³owickiej wsi ci¹gle rodz¹ siê
talenty czystej wody. Nie tylko w £owiczu
znaleli siê i tym razem tacy, którzy zdobyli
maksymaln¹ liczbê punktów. Przyznam
szczerze, ¿e moje kontakty z owiat¹
od wielu lat s¹ sporadyczne i przypadkowe, bo moje dzieci ju¿ dawno skoñczy³y
studia, a dwóch wnuków do szko³y wybiera siê w³anie w tym roku. Na razie s¹
absolwentami sto³ecznych przedszkoli.
Jeli wiêc zabrnê w tym felietonie w jak¹
lep¹ uliczkê, proszê o wybaczenie.
Przede wszystkim tak zwane cia³o pedagogiczne z podkreleniem s³owa pedagogiczne. Odnoszê jednak wra¿enie,
¿e jednolite testy dla wszystkich koñcz¹cych szko³y, zarówno podstawowe, gimnazja, jak i licea, s¹ znakomitym wynalazkiem. Przede wszystkim prowadz¹
do maksymalnego zobiektywizowania
oceny efektów nauczania, a zdolne dzieci
ze szkó³ wiejskich nie musz¹ mieæ wówczas najmniejszych kompleksów.

J

est oczywiste, ¿e talenty te¿ rozk³adaj¹ siê rozmaicie. Podobnie, jak plony w przyrodzie. S¹ lata klêski urodzaju, s¹ te¿ mniej urodzajne. W ka¿dym
zreszt¹ zakresie. Tak¿e w sporcie. Przecie¿ fakt, ¿e w latach siedemdziesi¹tych
mielimy jedn¹ z najlepszych pi³karskich reprezentacji na wiecie, by³ w pewnym
sensie dzie³em przypadku. W kraju, w którym wprawdzie m³odzie¿ garnê³a siê wyj¹tkowo do uprawiania sportu, ale w którym nie by³o przecie¿ rozs¹dnego systemu szkoleniowego, nagle pojawili siê pi³karze tak wielcy i wspaniali, jak Lubañski,
Deyna, Gorgoñ, Lato, Gadocha, Tomaszewski, Kasperczak, Æmikiewicz, Szarmach. Ka¿dy z nich móg³by byæ ozdob¹
najlepszych klubowych dru¿yn wiata,
o czym dzi polscy futbolici mog¹ tylko

pomarzyæ. Grali jednak w zespo³ach krajowych, bo ówczesny system ³askawie pozwala³ im zarobiæ trochê grosza w zachodnich klubach dopiero wówczas, gdy zbli¿ali siê ju¿ do sportowej emerytury. Z drugiej jednak strony dziêki nim Górnik Zabrze
i Legia Warszawa by³y jednymi z najlepszych pi³karskich dru¿yn w Europie. Oczywicie do tego musieli te¿ znaleæ siê wielcy trenerzy. Tacy, jak Kazimierz Górski.
iszê o tym dlatego, ¿e sukcesy ³owickiej owiaty, od podstawówek
poczynaj¹c, a na - równie¿ moim
- liceum im. Che³moñskiego koñcz¹c, nie
by³yby mo¿liwe bez m¹drych i zaanga¿owanych nauczycieli. Pod tym wzglêdem
Ziemia £owicka by³a od lat wyj¹tkowo
uprzywilejowana, bo - jeli dobrze pamiêtam z lekcji historii sprzed ponad czterdziestu lat - ju¿ Komisja Edukacji Narodowej celem kszta³cenia kadr dla owiaty powo³a³a
specjalne seminaria nauczycielskie: dla Litwy w Wilnie, a dla Korony w £owiczu.
Potem przyszed³ niestety d³ugi czas zaborów, a po odzyskaniu niepodleg³oci ³owickie seminarium nauczycielskie znów kszta³ci³o znakomitych belfrów, z których wielu
zajmowa³o siê nastêpnie nauczaniem
w £owiczu i okolicach. Po wojnie mielimy
liceum pedagogiczne na naprawdê dobrym
poziomie. Wreszcie lata ostatnie to miêdzy
innymi Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Pedagogiczna, która da³a mo¿liwoæ pog³êbienia wiedzy tak¿e setkom nauczycieli.
Czasem spotykam siê z ironicznymi uwagami na jej temat, ale wiadomo, ¿e z³oliwców i szyderców nigdy nie brakuje. I pewnie ³owicka uczelnia odbiega jeszcze poziomem od czo³owych uniwersytetów,
ale zawsze prezentujê opiniê, ¿e £owicz
nie od razu musi staæ siê polskim Oxfordem, choæ szczerze mu tego ¿yczê. A mo¿liwoæ studiowania pod bokiem dla wielu
osób, szczególnie mniej zamo¿nych, jest
wprost nieoceniona. I jestem te¿ wiêcie
przekonany, ¿e bez tego nie mówilibymy
teraz z tak¹ dum¹ o wynikach, jakie osi¹gaj¹ nasze dzieci i wnuki. Bo talent talentem,
ale trzeba te¿ trafiæ na dobrych trenerów
z du¿¹ wiedz¹. Dlatego wszystkim ³owickim nauczycielom szczerze gratulujê.

P

Te psy by³y agresywne
Szeæ sporód 22 psów,
które dotkliwie pogryz³y
56-letniego mê¿czyznê
w okolicach ulicy
Sochaczewskiej
w £owiczu
w padzierniku ubieg³ego
roku, by³o bardzo
agresywnych - zezna³
lekarz weterynarii,
pod którego obserwacj¹
po tamtych
wydarzeniach
znajdowa³y siê psy.

P

roces w sprawie pogryzienia, w którym na ³awie oskar¿onych zasiada
w³acicielka psów Alina K., rozpocz¹³ siê w poniedzia³ek 4 czerwca. Prokuratura oskar¿a j¹, ¿e 25 padziernika
narazi³a Juliana P. na niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku
na zdrowiu, nie dopilnowuj¹c psów, które wydosta³y siê poza jej posesjê i pogryz³y mê¿czyznê. Za czyn taki grozi
kara wiêzienia do trzech lat.
Jako pierwsza zeznawa³a pracuj¹ca
w Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej Alina K. - w³acicielka psów. Nie przyzna³a siê
do winy. Uwa¿a, ¿e niemo¿liwe jest, ¿eby
to jej psy pogryz³y Juliana P. Zeznania kobiety by³y jednak tak chaotyczne, odbiegaj¹ce od tematu i wielow¹tkowe, ¿e s¹d
w pe³nym sk³adzie i jednomylnie, bior¹c
pod uwagê charakter jej wypowiedzi, postanowi³ o przeprowadzeniu badañ s¹dowo-psychiatrycznych oskar¿onej oraz o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg³ego w tej
sprawie. Termin badañ nie zosta³ na rozprawie ustalony.

Podczas rozprawy s¹d wielokrotnie musia³ uspokajaæ zarówno oskar¿on¹, jak
i wiadków - mieszkaj¹c¹ po s¹siedzku rodzinê oskar¿onej, z któr¹ od wielu lat jest
skonfliktowana.
Oskar¿ona zezna³a, ¿e gdy wróci³a
25 padziernika po godzinie 16.00 z pracy,
zasta³a przed swoj¹ posesj¹ dwóch panów,
którzy budzili jej obawy. By³ tam jej s¹siad
oraz osoba, która mia³a za zadanie zabraæ
psy. W tym czasie jej doros³a córka Barbara
ju¿ by³a w domu, poniewa¿ zosta³a powiadomiona przez s¹siadkê o zdarzeniach.
O pogryzieniu mê¿czyzny w okolicach ulicy Sochaczewskiej dowiedzia³a siê póniej.
- Nie chcia³am wydaæ psów, bo nie mia³am
¿adnego nakazu. Wydawa³o siê, ¿e to wszystko jest ukartowane przez s¹siadów - mówi³a
oskar¿ona.
Jej zeznania by³y chaotyczne. S¹d odczyta³ zeznania z postêpowania przygotowawczego, w którym równie¿ nie przyzna³a siê do winy i zezna³a miêdzy innymi, ¿e mia³a na podwórzu 21 psów. Najpierw mia³a trzy psy, a potem szczeni³y
siê kolejne. Oskar¿ona zezna³a, ¿e o pogryzieniu dowiedzia³a siê od policji. Nie
interesowa³a siê stanem zdrowia poszkodowanego, poniewa¿ ca³y czas nie przyjmuje do wiadomoci, ¿e pogryzienia dokona³y jej psy.

D

zia³ka, na której trzymane by³y psy
jest ogrodzona betonowym ogrodze
niem o wysokoci oko³o 2 metrów
od strony s¹siadów, a dalej ogrodzeniem pó³torametrowym. Z jednej strony na odcinku
kilkunastu metrów posesja ogrodzona jest
siatk¹. Psy mog³y biegaæ po ca³ym ogrodzonym ogrodzie. Oskar¿ona twierdzi³a przed
s¹dem, ¿e ka¿dego dnia rano i po po³udniu
obchodzi³a ogród i sprawdza³a stan ogrodzenia. Brama równie¿ by³a zamkniêta ca³y
czas.
wiadkowie - ma³¿eñstwo Marek i Gra¿yna S. - zeznali przed s¹dem, ¿e widzieli

podkopy pod siatk¹ oraz s¹ pewni, ¿e psy
przeskakiwa³y ogrodzenie w miejscu, gdzie
brama jest zagrodzona deskami. - Jako s¹siedzi liczylimy siê z tym, ¿e kiedy dojdzie
do tragedii. By³y ró¿ne przypadki. Kiedy
moj¹ mamê psy oskar¿onej napad³y na ulicy. Córkê pies oskar¿onej ugryz³, ale nie sk³adalimy zawiadomienia, poniewa¿ jestemy
rodzin¹ - mówi³a Gra¿yna S.

Z

ezna³a ona ponadto, ¿e widzia³a, jak
psy gryz³y siê pomiêdzy sob¹ oraz
widzia³a osobicie, ¿e psy biegaj¹ poza
terenem ogrodzonej posesji. Twierdzi, ¿e widzia³a na w³asne oczy, jak psy przeskakiwa³y ogrodzenie w miejscu, gdzie s¹ deski
oraz jak przechodzi³y przez podkop pod
ogrodzeniem. - Wielokrotnie zwraca³am
uwagê, ¿eby szwagierka zrobi³a porz¹dek
z psami - zeznawa³a. Wed³ug wiadka oskar¿ona nie radzi³a sobie z psami i nie potrafi³a
nad nimi zapanowaæ.
Marek S. zezna³, ¿e widzia³ pogryzionego mê¿czyznê i zawiadomi³ policjê. - Dzieñ
wczeniej te psy zagryz³y mojego psa - zezna³ ponadto. Ujadanie psów us³ysza³ feralnego dnia oko³o godziny 14.30. Po chwili
zobaczy³ w oddali dwóch m³odych ludzi
i sforê psów. Wzi¹³ wid³y i poszed³ w ich
stronê. Na miejscu zobaczy³ le¿¹cego, zakrwawionego mê¿czyznê. Od m³odzieñców
dowiedzia³ siê, ¿e to oni odgonili psy i ju¿
zadzwonili na pogotowie. On zadzwoni³ na
policjê.
wiadek stwierdzi³ te¿ przed s¹dem, ¿e
o problemie z psami informowa³ dzielnicowego z policji ju¿ pod koniec marca 2006
roku. Ten mia³ upomnieæ w³acicielkê psów
i zaj¹æ siê spraw¹.
S¹d wys³ucha³ równie¿ Tomasza i Micha³a - dwóch 17-latków, którzy odgonili
sforê psów od le¿¹cego mê¿czyzny. Postanowi³ tak¿e przes³uchaæ na kolejnych rozprawach jeszcze jednego s¹siada, dzielnicowego z policji oraz córkê oskar¿onej.
(mak)
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Z Bochenia trafiæ na ASP
- Du¿e pok³ady talentu spoczywaj¹ w tej m³odej malarce. Jej prace zachwyci³y mnie, kiedy chodzi³a jeszcze do gimnazjum, w 2002
roku - mówi dyrektor Powiatowej
Biblioteki Publicznej w £owiczu, Renata Fronczek. Obecnie w bibliotece mo¿na ogl¹daæ wystawê rysunków i obrazów olejnych ubieg³orocznej maturzystki, Eweliny Masztanowicz z Bochenia w gminie
£owicz.

N

ieraz pisalimy o wystawach jej prac
w Gimnazjum w Popowie, w bibliotece powiatowe oraz Gminnym Orodku
Kultury w Domaniewicach, nigdy jednak
o niej. Tymczasem rysunek poci¹ga³ Ewelinê
Masztanowicz od najm³odszych lat. Uwielbia³a rysowaæ ró¿ne postaci z filmów animowanych i ksi¹¿ek. Odk¹d posz³a do szko³y
podstawowej, najbardziej lubi³a zajêcia z plastyki. - Mylê ¿e trudno by³oby wtedy stwier-

którego mia³a iæ. Waha³a siê miêdzy £odzi¹
aWarszaw¹. Zdecydowa³a siê na £ód. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, by³a bli¿ej. Egzaminy, pamiêtam, by³y 21 maja i jako tydzieñ po dowiedzia³am siê, ¿e zosta³am przyjêta.
Radoæ by³a ogromna - mówi m³oda artystka.
Tam pozna³a wiele technik artystycznych, od
rzeby przez fotografiê, po grafikê komputerow¹. - W domu nie mia³am takich mo¿liwoci
tworzenia, które stworzy³a mi szko³a. Tutaj mog³am siê w pe³ni rozwijaæ - docenia charakter
szko³y plastycznej nasza rozmówczyni.
Najwiêcej godzin nauki by³o z rysunku
i malarstwa. Co roku wyje¿d¿a³a ponadto na
plenery malarskie. Wtedy zrozumia³a, jak¹
przyjemnoæ sprawia jej tworzenie na ³onie
natury. Jako odprê¿aj¹ce i relaksuj¹ce ocenia
Ewelina rysunek pastelami i malarstwo plenerowe. - Obcowanie z przyrod¹ w gronie kolegów to niesamowite dowiadczenie. Lubi³am te
wyjazdy, gdy¿ wychowa³am siê na wsi, z dala
od zgie³ku i ha³asu, który spotykamy w miastach - wspomina. Od momentu kiedy za-

Ewelina Masztanowicz przy sztaludze.

Rysunki Eweliny Masztanowicz do niedawna mo¿na by³o ogl¹daæ w Bibliotece
Powiatowej w £owiczu.
dziæ, ¿e jestem wyj¹tkowo uzdolniona, poniewa¿ nie nale¿a³am do wyj¹tków. Jak wiadomo, ka¿de ma³e dziecko du¿o rysuje, tak wiêc
moja artystyczna dusza rozwinê³a siê bardziej w gimnazjum - wspomina Ewelina. By³a
wtedy jeszcze doæ niemia³¹ osob¹ i trochê
potrwa³o, zanim ujawni³a swój talent. Zaczê³o siê od klasowych i szkolnych gazetek, po
ró¿nego rodzaju konkursy plastyczne. Du¿o
przyjemnoci sprawia³o jej równie¿ wykonywanie dekoracji na przedstawienia oraz
uroczystoci szkolne. Co ciekawe, w trzeciej
klasie, zupe³nie przez przypadek, trafi³a na
ko³o plastyczne do Jerzego Do³hania w £owickim Orodku Kultury. - Zajêcia by³y bardzo
przyjemne, du¿o zabawy i swobody w tworzeniu. Ró¿ni³y siê od zwyk³ej lekcji sztuki w szkole
i dlatego stara³am siê jak najczêciej na nich
pojawiaæ. - dodaje Ewelina.
Po trzech latach nauki w gimnazjum w Popowie przyszed³ moment na wybór liceum, do

mieszka³a w £odzi, przez pierwszy rok trudno by³o jej siê odnaleæ w dynamicznej rzeczywistoci.
Oprócz rysunku i malarstwa Ewelinê fascynuje grafika i nie tylko ta komputerowa:
plakaty, reklama itp., ale równie¿ grafika warsztatowa, jak linoryty. Ró¿ne techniki pracy artystycznej pozna³a w³anie w liceum. Mo¿na
te¿ powiedzieæ, ¿e jej hobby s¹ komiksy
w stylu manga, chodzi tu o japoñsk¹ sztukê
rysowania, znan¹ w Polsce z komiksów i filmów animowanych. Jej praca dyplomowa
by³a inspirowana tym rodzajem sztuki, by³ to
kalendarz opracowany graficznie, w którym
g³ównym tematem by³y mangowe kobiety.

suj¹cych ludzi, a tak¿e dojrza³a psychicznie. Potwierdzi³o siê to na dwutygodniowych
warsztatach na terenie Opery Lenej w Sopocie. Ewelina wygra³a etap regionalny konkursu organizowanego przez Akademiê
Sztuk Piêknych w Gdañsku oraz ubezpieczyciela Ergo Hestia. Zakwalifikowa³a siê
do fina³u konkursu, jako jedna z osiemnastu
m³odych artystów z ca³ej Polski, czyli
z oko³o 250 osób startuj¹cych w etapach
regionalnych. W drugim etapie konkursu
Artystyczny Indeks Hestii pracowa³a codziennie, rysuj¹c i maluj¹c po dwie prace na
dzieñ. - To by³o doskona³e sprawdzenie mojej wytrzyma³oci i determinacji w ekstremalnych warunkach - ocenia Ewelina. Cena by³a
wysoka, bo wygran¹ by³ indeks na ASP
w Gdañsku. Uczestnicy warsztatów przez
czternacie dni, osiem godzin dziennie, rysowali i malowali martwe natury, akty i portrety. Zajêcia mia³y zupe³nie inny charakter
ni¿ egzaminy. By³o wiêcej czasu, luzu, choæ
jednoczenie bardzo du¿o pracy. Efekty,
czyli prace rysunkowe i malarskie, oceniali
profesorowie gdañskiej ASP: Teresa Miszkin, Maria Targoñska, Jerzy Ostrogórski
i Mieczys³aw Olszewski. Co prawda Ewelina indeksu nie zdoby³a, ale zyska³a wiele
nowych dowiadczeñ.

Tylko kilka sporód nich to obrazy olejne. Tê technikê Ewelina stosuje najczêciej do przedstawienia dojrza³ych ludzi.

gdzie? A to nie by³ ju¿ ³atwy wybór. Musia³a braæ pod uwagê, jaki kierunek chce wybraæ, czy terminy egzaminów siê nie pokrywaj¹, je¿eli bêdzie chcia³a zdawaæ do wiêcej
ni¿ jednej uczelni. Po d³ugim namyle zosta³a przy £odzi, bo dobrze zna³a miasto i akademiê, a na drugim miejscu pojawi³ siê Wroc³aw, do którego przekona³a j¹ znajoma
Konkurs
Cel: studia plastyczne z liceum. W tym roku Ewelinê czeka drugie
podejcie do egzaminu, poniewa¿ nie uda³o
w Operze Lenej
Kiedy skoñczy³a liceum stanê³a przed jej siê dostaæ za pierwszym razem. Obecnie
Podczas tych czterech lat liceum rozwi- kolejnym dylematem, jakie studia? Oczy- od czterech miesiêcy mieszka we Wroc³anê³a siê artystycznie, pozna³a wielu intere- wicie, ¿e Akademia Sztuk Piêknych, ale wiu i przygotowuje siê do egzaminów, które

odbêd¹ siê w czerwcu. - Na chwilê obecn¹
bardzo chcia³abym siê dostaæ do Wroc³awia, bo miasto i ludzie, których tu pozna³am
s¹ niesamowici. ¯ycie wygl¹da tu zupe³nie
inaczej ni¿ w £odzi. Atmosfera sprzyja tworzeniu - mówi Ewelina.
M³oda artystka jest bardo wdziêczna rodzicom, którzy zawsze wspierali j¹ w d¹¿eniu do spe³nienia marzeñ. Jej mama ma równie¿ du¿e wyczucie artystyczne i - w ocenie
Eweliny - gdyby mia³a mo¿liwoæ, to równie¿ posz³aby w tym kierunku co córka. Po
prostu, talent odziedziczy³a po matce. (eb)
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Pielgrzymka do Wambierzyc
Zapisy na pielgrzymkê autokarow¹ do Wambierzyc,
Wroc³awia oraz Teplickich
Ska³ w Czechach w sierpniu,
trwaæ bêd¹ jeszcze tylko do
26 czerwca.

Z

apisowe wynosi 100 z³. Organizatorem czterodniowej pielgrzymki jest Wspólnota Maryjna
dzia³aj¹ca przy parafii katedralnej.
Jej koszt to 450 z³, chyba ¿e wiêcej osób wybierze wariant trzydniowy, bez pobytu w Czechach,
cena wyniesie 350 z³. Na pielgrzymkê

w dniach od 16 do 19 sierpnia mo¿e
pojechaæ ka¿dy. - Jak kto chcia³by
wzi¹æ gitarê to jak najbardziej zapraszamy - mówi Pawe³ Szczepanik ze Wspólnoty Maryjnej. Z pielgrzymami prawdopodobnie pojedzie duchowy opiekun wspólnoty, proboszcz katedry ks. Wies³aw Skonieczny. - W Wambierzycach jest bazylika, piêknie owietlana noc¹ - mówi Szczepanik. Jest tam równie¿ wyj¹tkowa droga krzy¿owa, której stacje znajduj¹
siê w lesie. Z kolei dzieñ w Czechach polegaæ bêdzie na zwiedzaniu

skalnego rezerwatu - Teplickich
Ska³. W drodze powrotnej planowane jest zwiedzanie centrum
Wroc³awia oraz Panoramy Rac³awickiej.
Wspólnota Maryjna organizuje
te¿ autokarow¹ jednodniow¹ pielgrzymkê do Lichenia 25 lipca. Jej
koszt to tylko 25 z³. Zapisy na ni¹
jeszcze trwaj¹.
W sprawie zapisów na obie pielgrzymki trzeba siê kontaktowaæ
z Paw³em Szczepanikiem pod numerem telefonu 662 962 515.
(jr)

Park w Arkadii

Botanika, poezja i warsztaty plastyczne

Dom na dachu,
rowery i matematyka
dawca i twórca Daniel Czapiewski
chcia³ w ten sposób pokazaæ wiatu, ¿e to w³anie w Polsce mia³o miejsce odwrócenie dotychczasowego
porz¹dku w Europie. Licealici byæ
mo¿e byli pierwszymi zwiedzaj¹cymi go ³owiczanami, gdy¿ odwrócone wnêtrze dostêpne jest dla zwiedzaj¹cych dopiero od 13 maja.
Siedemnastoosobowa grupa
uczniów, pod wodz¹ wychowawcy Grzegorza Janochy, mieszka³a
w stanicy wodnej PTTK we Wdzydzach. Koszt wyjazdu wynosi³ 260
z³otych od osoby. M³odzie¿ pobi³a
m.in. rekord orodka w jedzie robiekt jest prawdopodobnie je- werowej, pokonuj¹c na wypo¿ydynym takim domem w Euro- czonych rowerach 68 kilometrów w
pie, a mo¿e i dalej. Jego pomys³o- ci¹gu jednego dnia. Poniewa¿ by³a
Dom postawiony do góry
nogami, znajduj¹cy siê na
terenie Centrum Edukacji
i Promocji Regionu
w Szymbarku na
Kaszubach, by³ jedn¹
z bardziej zaskakuj¹cych
atrakcji na szlaku
czterodniowej wycieczki
uczniów klasy II
matematyczno - fizycznej
liceum pijarskiego
w £owiczu rozpoczêtej
26 maja.

O

O

rganizatork¹ wyjazdu by³a
Agnieszka
Michalak,
nauczycielka fizyki i chemii
w tej szkole. - Pojechalimy autokarem, mieszkalimy w Cisnej, sk¹d

z przewodnikiem wyprawialimy siê
w najciekawsze miejsca - relacjonuje
nauczycielka, wymieniaj¹c m.in.
wycieczkê nad Solinê, Po³oninê Wetliñsk¹, jeziorka Duszatyñskie, Komañczê - miejsca internowania kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
W drodze w Bieszczady by³ czas
na krótkie zwiedzanie Tarnowa,
w drodze do domu - wycieczka po
Krakowie - zwiedzanie katedry

O 11.00 i 12.00 mo¿na bêdzie
zostaæ oprowadzonym po parku
przez doktor Ma³gorzatê Szafrañsk¹ z Zamku Królewskiego
w Warszawie. W tych samych
godzinach odbyæ bêdzie mo¿na
spacer szlakiem botanicznym
w towarzystwie profesor Barbary Sudnik - Wójcikowskiej i doktor Haliny Galery z Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktora
Piotra Sikorskiego ze Szko³y

G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego.
O 13.00 rozpocznie siê spektakl
poetycki w wykonaniu aktorów scen
warszawskich Marii Reiff oraz Jacka Pacochy. Ponadto w trakcie imprezy wzi¹æ bêdzie mo¿na udzia³
w warsztatach plastycznych, które
poprowadz¹ Daniel Artymowski
i Maria Zawartko - Laskowska
z Zamku Królewskiego w Warszawie.
(wcz)

OSP Bednary Kolonia

Boisko i plac zabaw dla dzieci

W

Z Kocierzewa w Bieszczady

40-osobowa grupa gimnazjalistów z kilku klas szko³y
w Kocierzewie spêdzi³a piêæ
majowych dni na wycieczce
w Bieszczadach.

P

iknik poetycko - botaniczny
Pod urokiem ogrodów organizuj¹ w niedzielê 17 czerwca
w parku w Arkadii Muzeum w Nieborowie i Arkadii wraz z Zamkiem
Królewskim, Polskim Towarzystwem Botanicznym w Warszawie
i wydzia³em biologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Aby wzi¹æ udzia³
w pikniku trzeba kupiæ bilet wstêpu
do parku. Trwaæ on bêdzie od goto klasa o profilu matematycznym, dziny 11.00 do 14.00.
zorganizowano matematyczne podchody. Na trasie uczniowie napotykali ró¿ne zadania do wykonania
i w zale¿noci od trafnoci rozwi¹zania mieli kierowaæ siê w prawo
lub w lewo. Sz³o im ró¿nie - jedna
Przed tygodniem zakoñz grup przed³u¿y³a sobie drogê czteczy³o siê tynkowanie zerokrotnie.
Mimo to uczniowie tacy jak Kuba wnêtrzne murów stra¿nicy
Uczciwek, Tomek Janeczek czy OSP w Bednarach Kolonii.
Adrian W¹sik najlepiej wspominaj¹
ykonuj¹ca prace gminna
w³anie rajd rowerowy i matemabrygada remontowo - butyczne podchody. - Klasa jest ze
dowlana wymieni³a tak¿e
sob¹ bardzo z¿yta, a to prawdopodobnie nasza ostatnia wspólna wy- rynny. W przysz³oci wyremontocieczka - mówi Kuba Uczciwek. - waæ trzeba bêdzie jeszcze sufit i najZa rok matura i na wycieczki ju¿
raczej nie bêdzie czasu.
(wcz)

Licealici pobili rekord orodka, w którym mieszkali - 68 km rowerami w ci¹gu jednego dnia.

i zamku na Wawelu, kocio³a Mariackiego, Sukiennic.
- Wiêkszoæ uczestników wycieczki po raz pierwszy by³a w Bieszczadach, ja równie¿ wczeniej nigdy nie
by³am - przyznaje nauczycielka.
W³anie dlatego rok temu powsta³
pomys³ wyjazdu w Bieszczady. Wrócilimy bardzo zadowoleni.
W przysz³ym roku mamy chêæ wybraæ siê nad morze.
(mwk)

prawdopodobniej po³o¿yæ zupe³nie
nowy tynk w g³ównej sali wewn¹trz
budynku. Dokonane nie tak dawno
gipsowanie nie sprawdzi³o siê bowiem - gips odchodzi p³atami.
Miejscowi stra¿acy wraz z Ko³em Gospodyñ Wiejskich chc¹ na
placu za remiz¹ zorganizowaæ plac
zabaw. - Przygotowalimy boisko,
na którym rozegranych zosta³o ju¿

kilka meczów. Teraz mylimy o placu zabaw - mówi przewodnicz¹ca
KGW Bednary Kolonia Joanna
Papiernik. - Nie mo¿emy dzia³aæ
zbyt pochopnie, gdy¿ teraz w przypadku takich miejsc wymagane s¹
certyfikaty. Chcemy jednak, aby na
placu znalaz³y siê hutawki i zje¿d¿alnia.
(wcz)
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ZOSTAN¥ W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI¯SZYCH

MARCELI SÊKALSKI

- To by³ z³oty cz³owiek, o którym nie mo¿na powiedzieæ nic
z³ego, bardzo pracowity, sympatyczny, sumienny i honorowy tak o zmar³ym w 2006 roku Marcelim Sêkalskim mówi jego bliski kolega, prezes Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê Antoni Felczyñski.

(1919-2006)

Jako ¿e Marceli Sêkalski nie pali³ tytoniu,
od³o¿y³ w niewoli spor¹ iloæ papierosów
oraz cukru, za który wraz z kilkoma kolegami wykupili siê u stra¿ników. Ci pozwolili
im odejæ, zabrali im jednak ubranie wojskowe i kazali szybko dotrzeæ do Bugu i go
przep³yn¹æ - jeli siê im uda, bêd¹ ¿yli. Uda³o siê, Marceli Sêkalski pokona³ Bug i dosta³
siê w okolice Lublina, gdzie od miejscowych
ch³opów otrzyma³ ubranie. Potem po ró¿arceli Sêkalski urodzi³ siê 24 wrze- nych perypetiach, w 1940 roku, pieszo donia 1919 roku w £owiczu. Jego ro- tar³ do £owicza.
dzicami byli Marianna i Jan Sêkalscy. Ojciec
pracowa³ na kolei, na ³owickim dworcu pe³ni³ odpowiedzialn¹ funkcjê zastêpcy zawiadowcy odcinka radiotelegraficznego £owicz
- £ód. Dziêki tej pracy rodzina mia³a stabiln¹ sytuacjê materialn¹. Marceli mia³ siedmioro rodzeñstwa, braci: Juliana, Edwarda,
Antoniego, Bronis³awa, Jana oraz siostry
Krystynê i Franciszkê.
Ukoñczy³ w £owiczu szko³ê podstawow¹, po której zdecydowa³ siê na próbê
spe³nienia swoich marzeñ i dostania siê do
szko³y podoficerskiej lotnictwa dla ma³oletnich w Bydgoszczy. - Pojecha³ do Bydgoszczy z ojcem, tam zda³ egzaminy i ju¿ zosta³.
Jak opowiada³, od wczesnego dzieciñstwa
marzy³ o samolotach i lataniu, robi³ ró¿ne
modele, latawce, bardzo go to poci¹ga³o W rodzinnym miecie byli ju¿ Niemcy,
opowiada syn zmar³ego, Witold.
W szkole przeszed³ przeszkolenie woj- grozi³o mu wywiezienie na roboty. Z poskowe i specjalistyczne w zakresie mecha- moc¹ przyszed³ brat Edward, który by³
nik lotniczy. Ukoñczy³ j¹ w 31 maja 1939 weterynarzem. Przyj¹³ go na pomocnika. roku. Zosta³ przydzielony do 1 Pu³ku Lot- Pracowali razem, ojciec uczy³ siê przy braniczego w Warszawie, 221 eskadry bombo- cie fachu, a jako ¿e obs³ugiwali g³ównie kowej. Z powodu groby wybuchu wojny nie i inne zwierzêta Niemców, mieli sta³e zapozostawa³ ca³y czas w s³u¿bie wojskowej, trudnienie i wszystkie pozwolenia, jak te
1 wrzenia zasta³ go na lotnisku w Ma³asze- o swobodnym poruszaniu siê po godzinie
wiczach ko³o Brzecia nad Bugiem. Tam by³ policyjnej - wspomina syn. Jego praca polemechanikiem, przydzielonym do obs³ugi sta- ga³a na wykonywaniu g³ównie ró¿nych zacjonuj¹cych w tam najnowoczeniejszych biegów u koni, np. przycinanie zêbów. Musia³
polskich bombowców PZL 37 £o, które jednak bardzo du¿o podró¿owaæ po terenie
startuj¹c z tego lotniska, bra³y udzia³ w bom- powiatu, gdy¿ Niemcy trzymali konie nie
bardowaniu kolumn wojsk nieprzyjaciel- tylko na posterunkach, ale tak¿e w ró¿nych
skich. W Ma³aszewiczach bra³ udzia³ w obro- gospodarstwach u okolicznych ch³opów.
Nie anga¿owa³ siê w £owiczu w dzia³alnie lotniska.
Jego dalsze losy wojenne s¹ niejasne, ale noæ organizacji konspiracyjnych. Rodzina
z jego wspomnieñ, przekazywanych rodzi- jednak wspomina, ¿e w okresie okupacji,
nie, wynika, ¿e po 17 wrzenia, czyli w dniu gdy tylko móg³, pomaga³ ludziom, dowiadnapaci wojsk radzieckich na Polskê, lotni- czy³o tego wiele osób.
W 1944 roku Marceli o¿eni³ siê z Masko rozpoczê³o ewakuacjê w kierunku Rumunii, jak ca³a polska armia. Prawdopodob- riann¹ z domu Ciupa. Z tego zwi¹zku na
nie w wyniku b³êdnego lub fa³szywego roz- wiat przysz³o dwóch synów: w 1945 roku
kazu za³ogê, do której zosta³ przydzielony, Witold, a w 1949 Marek.
Po zajêciu £owicza przez wojska radziecskierowano do Buczaczu. - Opowiada³, ¿e
po wyl¹dowaniu ich £osia na lotnisku poja- kie, ju¿ 24 lutego 1945 roku Marceli Sêkalwili siê Ruscy, od razu przestrzelili ko³a, by ski otrzyma³ powo³anie do Ludowego Wojsamolot nie móg³ wystartowaæ i zatrzymali ska Polskiego. Choæ mia³ odbyæ s³u¿bê na
ca³¹ za³ogê. Ojciec dosta³ siê do niewoli - lotnisku na Okêciu jako mechanik, pozosta³
w pobli¿u £owicza. Rodzinie uda³o siê za³aopowiada syn.

twiæ, by przydzielono go do Wojskowej
Komisji Rekrutacyjnej w Skierniewicach,
gdzie s³u¿y³ w sztabie jako pomocnik w biurze zajmuj¹cym siê rekrutacj¹ poborowych.
Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej wróci³ do £owicza i korzystaj¹c ze zdobytego
dowiadczenia w pracy weterynaryjnej, pracowa³ jako kierownik Centrali Miêsnej, potem miejskiej masarni, póniej zosta³ zatrudniony w powiatowym zak³adzie weterynaryjnym. Ostatecznie w 1956 roku zosta³
przydzielony do grupy, która powo³a³a dzia³aj¹cy do dzi w £owiczu Zak³ad Unasienniania Zwierz¹t, w którym by³ laborantem
i inseminatorem. Pracowa³ tu do emerytury.
- To te¿ by³a ciê¿ka praca, przez ca³y tydzieñ nie by³o go w domu, do 15 pracowa³
w zak³adzie, a potem obje¿d¿a³ okoliczne wsie,
gdzie prowadzi³ prace przy zap³adnianiu
krów. Wraca³ zmêczony oko³o 20. Jednak
bardzo lubi³ swoj¹ pracê, by³ jej oddany, za
co tak¿e go doceniano - wspomina syn.
W 1978 roku wst¹pi³ do Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê, jak wspomina Antoni Felczyñski, dzi prezes tej organizacji, który zna³ go od 1945 roku - Jedzilimy wspólnie na ró¿ne uroczystoci. Zawsze by³ gotów wzi¹æ w nich udzia³, by³ pod
tym wzglêdem bardzo obowi¹zkowy - mówi.
Syn za powiedzia³, ze cieszy³ siê, wk³adaj¹c mundur, bardzo o niego dba³. Cieszy³ siê
z kolejnej nominacji, jak¹ otrzymywa³, bêd¹c ju¿ kombatantem, nie doczeka³ siê jednak awansu do stopnia kapitana, o co wyst¹pi³ ZBOWiD.
Marceli Sêkalski przez ca³e ¿ycie mia³
w sobie postawê ¿o³nierza. Dba³ bardzo
o czystoæ i porz¹dek: wszystko musia³o
byæ elegancko posk³adane w kant, jego sylwetka na ulicy przykuwa³a wzrok tym, ¿e
trzyma³ siê bardzo prosto. By³ te¿ Marceli
Sêkalski osob¹ bardzo honorow¹. Prywatnie za, jak powiedzia³ nam syn, optymistycznie nastawion¹ do ¿ycia, bardzo
weso³¹, a nawet rozpiewan¹, lubuj¹c¹ siê
zw³aszcza w piosenkach, jakie pozosta³y
mu w pamiêci z czasów przedwojennej s³u¿by w Bydgoszczy. Lubi³ opowiadaæ o ró¿nych swoich prze¿yciach, by³ dusz¹ towarzystwa, do tego osob¹ bardzo zgodn¹
a nawet ustêpliw¹. Mia³ przys³owiowe koñskie zdrowie. Rodzina nie pamiêta powa¿niejszej choroby, jak¹ by przechodzi³.
Do chwili mierci Marceli Sêkalski doczeka³ siê czworo wnuków i troje prawnuków, z którymi utrzyma³ bardzo ciep³y kontakt. Jak opowiedzia³ nam syn Witold, nic
nie wskazywa³o na to, ¿e odejdzie. Na krótko przed mierci¹ by³ weso³y, pe³en ¿ycia,
po dniu po³o¿y³ siê do snu, z którego ju¿ siê
nie obudzi³.
(tb)

Oni zagra¿aj¹ naszemu ¿yciu

n 11 czerwca o godz. 16.50 w Al. Sienkiewicza w £owiczu 61-letni Waldemar K.
jecha³ rowerem (0,40 mg/dm3 alkoholu).
n 11 czerwca o godz. 21.15 na ul. Sikorskiego w £owiczu 38-letni Mariusz F. jecha³
rowerem (0,98 mg/dm3 alkoholu).
n 11 czerwca o godz. 22.15 na ul. Kolejowej w Domaniewicach 46-letni Stefan K.
jecha³ rowerem (1,19 mg/dm3 alkoholu).
n 11 czerwca o godz. 22.35 na ul. Katarzynów w £owiczu 44-letni Roman A. jecha³ rowerem (0,54 mg/dm3 alkoholu).
n 12 czerwca o godz. 6.30 na ul. Sochaczewskiej w £owiczu 52-letni S³awomir K. jecha³ rowerem (0,73 mg/dm3 alkoholu).
n 12 czerwca w Kiernozi 42-letni Andrzej C jecha³ rowerem (1,62 mg/dm3 alkoholu).
n 12 czerwca oko³o godz. 12.30 na
ul. Che³moñskiego w £owiczu 68-letni Czes³aw C jecha³ rowerem.
n 12 czerwca o godz. 10.30 w Brzozowie 42-letni Piotr S. jecha³ Oplem Vectra
(0,75 mg/dm3 alkoholu).

M

Policja zatrzyma³a nastêpuj¹cych
nietrzewych kierowców i rowerzystów.
n 6 czerwca o godz. 11.15 w Kiernozi
43-letni Grzegorz K. z powiatu gostyniñskiego jecha³ rowerem (1,23 mg/dm3 alkoholu).
n 6 czerwca o godz. 14.40 w Be³chowie w gminie Nieborów 34-letni Krzysztof
K. jecha³ samochodem Cinquecento
(1,12 mg/dm3 alkoholu).
n 7 czerwca o godz. 22.20 w Kalenicach w gminie £yszkowice 19-letni Micha³
Sz. jecha³ samochodem osobowym marki
Renault (1,40 mg/dm3 alkoholu).
n 8 czerwca o godz. 4.20 w Piotrowicach w gminie Bielawy 29-letni Micha³ W.
jecha³ Mercedesem (1,63 mg/dm3 alkoholu).
n 8 czerwca o godz. 15.30 w Bobrownikach w gminie Nieborów 46-letni Andrzej
K. jecha³ motorowerem Simson (0,69 mg/
dm3 alkoholu).

n 8 maja o godz. 22.20 na ul. 3 Maja w
£owiczu 19-letni Pawe³ R. jecha³ rowerem
(0,74 mg/dm3 alkoholu).
n 9 czerwca o godz. 21.40 na ul. Kaliskiej w £owiczu 56-letni Jan Rz jecha³ rowerem (0,35 mg/dm3 alkoholu).
n 9 czerwca o godz. 18.30 na ul. Podrzecznej w £owiczu 39-letni S³awomir P.
jecha³ spalinowym wózkiem wid³owym
(0,67 mg/dm3 alkoholu).
n 10 czerwca oko³o godziny 0.30 na ul.
£êczyckiej w £owiczu 56-letni Jerzy P. jecha³ rowerem (0,60 mg/dm3 alkoholu).
n 10 czerwca o godz. 1.45 na ul. Konopackiego w £owiczu 39-letni Leszek K. jecha³ rowerem (0,52 mg/dm3 alkoholu). Razem z nim zatrzymany zosta³ 31-letni MIcha³ Sz. na rowerze (0,43 mg/dm3 alkoholu).
n 11 czerwca oko³o godz. 11 w Oszkowicach w gminie Bielawy 53-letni Czes³aw
B. jecha³ rowerem (1,07 mg/dm3 alkoholu).

ODESZLI OD NAS (26.05.-10.06.2007 r.)
26 maja: Janina Sosnowska, l. 89; Jan Grzelak, l. 48, Strzebieszew; 27 maja:
Jan Piekarski, l. 58, G³owno; 29 maja: Anna Janicka, l. 68, G³owno; 30 maja:
Kazimierz Zabost, l. 57; 31 maja: Józef Rybus, l. 74, Przemys³ów; Stefania Kozmana,
l. 74, Polesie; Anna Szczeniak, l. 89, P³ock; 1 czerwca: Andrzej Jaworski, l. 59;
3 czerwca: Tadeusz W³odarczyk,, l. 55, Brzozów; 4 czerwca: Helena Nasalska,
l. 82; 5 czerwca: Józef Wiewióra, l. 80; Izabela Krasoñ, l. 36, G³owno; Wies³awa ¯ak,
l. 58, £ód; 6 czerwca: Marianna Zientara,, l. 85; 8 czerwca: Janusz Michalak, l. 49,
G³owno; Janina Danych, l. 77, G³owno; 9 czerwca: Franciszek Dziedziela, l. 70; Jacek
Bogus, l. 30, Mastki; Maria Balcerzak, l. 86, G³owno; 10 czerwca: W³adys³aw Winiewski, l. 67; Zenobia Witko, l. 87, G³owno; Anna Czerwiec, l. 100, G³owno.

Jak ¿artuje
dyrektor Wójcik
Starostwo powiatowe
wyjania sprawê skargi
na zachowanie, jakiego
rzekomo dopuciæ mia³
siê wobec podw³adnej
dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie Robert Wójcik.

P

ostêpowanie spowodowa³o pismo
pracownicy PCPR z 28 maja skierowane do starosty. G. W. pisze, i¿ 22 maja
przewozi³a autem czteroletnie dziecko z rodziny zastêpczej z £owicza do nowej rodziny w £yszkowicach. Dziecko mia³o
wszy. Nastêpnego dnia dyrektor poprosi³
pracownicê o zrelacjonowanie przewiezienia dziecka, po czym, jak pisze kobieta: (...)
zacz¹³ w sposób niewybredny dowcipkowaæ publicznie w sekretariacie (...) ¿e ja równie¿ mam wszy, które przedosta³y siê od
dziecka, nawet pochyli³ siê w kierunku mojej g³owy i patrzy³, czy mam poruszaj¹ce siê
insekty na g³owie.
Kobieta czuje siê ura¿ona i publicznie
sponiewierana. Twierdzi, i¿ niejednokrotnie
ju¿ zwraca³a dyrektorowi uwagê w przesz³oci, ¿e tak nie mo¿na odnosiæ siê do kobiet, jednak koñczy³o siê to jego irytacj¹.
Jak na razie starosta nie podj¹³ w tym
temacie ¿adnej decyzji. - Zleci³em pani sekretarz zbadanie sprawy i jeli wszystko to
oka¿e siê prawd¹, dyrektor zostanie w jaki
sposób ukarany - mówi starosta Janusz
Michalak.
Dyrektor Robert Wójcik zaprzecza, aby
sytuacja w kszta³cie opisanym przez pracownicê mia³a w ogóle miejsce. Przyznaje,
¿e pyta³ o sprawê przewiezienia tego dziec-

ka, jednak na pewno nie dowcipkowa³ z tego,
¿e kto ma wszy. - To by³a dyskusja i pytania - ¿adnych szyderstw - mówi. Opowiada
te¿, ¿e kilka dni wczeniej wyda³ polecenie
s³u¿bowe sporz¹dzenia pewnego programu
i pracownica odmówi³a jego wykonania. Sporz¹dzi³ wobec tego notatkê s³u¿bow¹ i wyda³ polecenie na pimie. - Zastanawiaj¹ce
jest, ¿e pismo do starosty napisane zosta³o
kilka dni po tym zdarzeniu - podkrela.
Wójcik dysponuje notatkami na temat
konfliktów tej pracownicy z innymi pracownikami. Nie chce tego upubliczniaæ, jednak jak mówi, jeli bêdzie siê musia³ broniæ,
przedstawi te materia³y starocie.
Sekretarka w PCPR Magdalena N.,
w obecnoci której mia³a siê odbyæ ca³a sytuacja mówi nam, ¿e dyrektor pyta³ co prawda o sprawê przewiezienia dziecka, ale ¿adnych szyderstw przy tym nie by³o.
Pracownica G. W. spodziewa³a siê takiej
odpowiedzi ze strony sekretarki. Przyznaje, ¿e odmówi³a wykonania polecenia, gdy¿
le¿a³o ono w kompetencjach innej osoby,
a nie jej bezporednio. Ukazywanie jej póniejszych dzia³añ w takim wietle uwa¿a za
krzywdz¹ce i oburzaj¹ce. - Nie chodzi mi
o to aby dyrektor zosta³ ukarany, czy aby mu
zaszkodziæ. Zale¿y mi tylko na przywróceniu normalnych relacji w pracy - deklaruje.
Szczególnie dotknê³o j¹ to, ¿e dyrektor
zwo³a³ w poniedzia³ek zebranie wszystkich
pracowników i publicznie odczyta³ jej pismo. - Ja nie sz³am z tym do mediów, nie
upublicznia³am tematu, zwróci³am siê tylko
do prze³o¿onych - mówi. Z zaskoczeniem
przyjmuje informacjê, ¿e dyrektor ma jakie
notatki na jej temat. - Czy dyrektor w chwili
sporz¹dzania tych notatek nie powinien mnie
o tym poinformowaæ, abym mia³a mo¿liwoci obrony? Po co ten rodzaj asekuracji? zarzuca.
(wcz)
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Trudne zadania przed Grabowskim J

Dwie klasy hotelarskie
zamiast odzie¿owej w ZSP 3

Andrzej Grabowski,
ordynator oddzia³u
noworodków ³owickiego
szpitala, 20 czerwca
obejmie stanowisko
dyrektora
Samodzielnego
Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej
w £owiczu.

D

ecyzjê o powo³aniu dyrektora 6 czerwca podj¹³ Zarz¹d Powiatu £owickiego, na podstawie wyników referendum, które dzieñ wczeniej zosta³o przeprowadzone wród pracowników szpitala. Bra³o
w nim udzia³ 250 osób sporód 321 uprawnionych. Za powo³aniem Grabowskiego
opowiedzia³o siê 225 osób, przeciwnych
by³o 19, g³osów niewa¿nych by³o 6.
Wynik referendum wskazuje, ¿e nowy
dyrektor ma du¿y mandat zaufania. Jest
pe³en optymizmu, widz¹c du¿e zrozumienie problemu w starostwie. Nie oznacza to
jednak braku obaw, m.in. z powodu rozpoczêtego w³anie strajku lekarzy. Deklaruje,
¿e bêdzie siê stara³ zminimalizowaæ straty,
jakie powstan¹ w zwi¹zku ze strajkiem. Na
razie nie prowadzi³ z za³og¹ rozmów na temat zaprzestania strajku, bo zna nastroje
wród za³ogi i nie ma do tego umocowania
prawnego - nie obj¹³ jeszcze stanowiska.
G³ównym zadaniem, jakie starostwo postawi³o przed nowym dyrektorem, jest zbilansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci. W chwili

obecnej strata z tzw. bie¿¹cej dzia³alnoci
wynosi oko³o 100 tys. z³ miesiêcznie. Grabowski chce j¹ zlikwidowaæ przez zwiêkszenie kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia, przejêcie us³ug wiadczonych
przez firmy zewnêtrzne, lepsze wykorzystanie lokali w przychodniach administrowanych przez ZOZ.

Odejæ od outsourcingu
Jednym z autorskich pomys³ów nowego
dyrektora na oszczêdnoci jest rezygnacja
z umów z firmami zewnêtrznymi, które
wiadcz¹ us³ugi na rzecz szpitala. Jest to
o tyle zaskakuj¹ce, ¿e poprzedni dyrektor
Jacek Chyliñski uwa¿a³, ¿e ta praktyka znana te¿ pod nazw¹ outsourcing, generuje
oszczêdnoci. - Moim zdaniem nic nie jest
dobre na wszystko lub z³e na wszystko - mówi
Grabowski. - Od tego niektórzy dyrektorzy
ju¿ odchodz¹, to zale¿y od sytuacji. Zdaniem
naszego rozmówcy, outsourcing by³ w £owiczu dobry 6-7 lat temu, gdy szpital zatrudnia³ zbyt wielu pracowników. Przejmuj¹ce us³ugi firmy zewnêtrzne redukowa³y
zatrudnienie do minimum, a pracownikom
p³aci³y najni¿sze stawki. Obecnie ich dzia³alnoæ generuje zyski, które trafiaj¹ do tych
firm, czyli poredników. W przypadku kuchni Grabowski uwa¿a, ¿e przejmuj¹c j¹ szpital zaoszczêdzi ponad 5 tys. z³ miesiêcznie.
Nowy dyrektor spodziewa siê te¿
oszczêdnoci po zatrudnieniu sprz¹taczek,
wród których wiêkszoæ ma grupê inwalidzk¹. W ZOZ pozosta³by bowiem dochód,
jaki porednik ma z tytu³u dzia³alnoci
w £owiczu. Dodatkow¹ oszczêdnoci¹ by³aby kwota 10,5 tys. z³ miesiêcznie. Tyle

edna klasa hotelarska technikum
zostanie prawdopodobnie
dodatkowo utworzona w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w £owiczu.
Ze wstêpnych wyników naboru
uczniów do szkó³ rednich wynika, ¿e
w przypadku klasy hotelarskiej
chêtnych jest dwa razy wiêcej ni¿
planowanych miejsc. Nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e ogó³em klasê tê wybra³o a¿
219 uczniów, z czego przyjêtych
mo¿e byæ tylko 30. Mo¿liwie jednak, ¿e
da siê to zmieniæ.
Ju¿ teraz dyrektor ZSP 3 Jan
Sa³ajczyk wyszed³ z prob¹ do w³adz
powiatu o mo¿liwoæ utworzenia
dodatkowej klasy hotelarskiej. Mia³aby
ona powstaæ zamiast klasy technikum
odzie¿owego, któr¹ ³¹cznie wybra³o
tylko 8 osób, z czego tylko jedna,
w chwili obecnej, zadeklarowa³a, ¿e
Andrzej Grabowski (w rodku) podczas jednego ze spotkañ powiêconych chce tam iæ na pewno.
Starostwo spyta³o ³ódzkie kuratorium
sytuacji szpitala.
owiaty, czy istnieje w ogóle taka
mo¿liwoæ. - Jednak na razie
bowiem ZOZ p³aci co miesi¹c do Pañstwo- skiego, s¹ wolne lokale po gabinetach okuli- otrzymalimy z £odzi negatywn¹
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³- stycznych, bo prowadz¹ce je lekarki zrezy- odpowied - mówi Teresa Wicher,
nosprawnych. Posiadanie swoich pracow- gnowa³y z ich najmu. W przychodni na Sta- dyrektor Wydzia³u Edukacji w ³owickim
ników obs³ugi pozwoli³oby te¿ na takie sfor- rym Rynku, bêd¹cej w³asnoci¹ powiatu, starostwie. Bowiem dopiero
mu³owanie umów z nimi, aby by³y one jed- funkcjonuj¹ poradnia K i pulmunologiczna, w okolicach 27 czerwca, czyli mniej
noczenie salowymi. Pomagaj¹c pielêgniar- niewykorzystany jest lokal na parterze po wiêcej dzieñ przed oficjalnym
kom przy pacjentach odci¹¿y³yby je, a to aptece. - Bêdziemy to obliczaæ, czy utrzyma- og³oszeniem list osób przyjêtych do
na pewn¹ by³oby te¿ z korzyci¹ dla pa- nie budynku na Starym Rynku ma sens - konkretnych szkó³, bêdzie mo¿na tak¹
zmianê wprowadziæ. - Obecnie s¹ to
cjentów.
mówi Grabowski.
Deklaruje te¿, ¿e przeanalizuje wszyst- bardziej prognozy ni¿ rzeczywiste
kie poradnie ZOZ od strony finansowej dane, dlatego, wed³ug kuratorium, nie
Analiza poradni
mo¿na na ich podstawie podejmowaæ
i organizacyjnej, bo np. poradnia chorób p³uc ju¿ konkretnych decyzji, st¹d na
i pustostanów
przynosi straty, byæ mo¿e z powodu zbyt ostatecznie wyniki trzeba poczekaæ
Andrzej Grabowski pytany o pustosta- niskiego kontraktu. - O likwidacji jakiekol- do koñca czerwca - dodaje Wicher.
ny w budynkach przychodni przy ul. Kali- wiek poradni nie mo¿e byæ mowy - deklaruje Przyznaje, ¿e utworzenie klasy
skiej i na Starym Rynku przyznaje, ¿e jesz- jednak w odpowiedzi na nasze pytania. - hotelarskiej zamiast odzie¿owej to
cze nie analizowa³ tego. Wie, ¿e przy ul. Jeli nie uda siê jej zbilansowaæ, mo¿e trzeba kwestia najbli¿szych tygodni.
(mwk) (jr)
Kaliskiej, która jest w³asnoci¹ Urzêdu Miej- bêdzie j¹ sprywatyzowaæ.

Dzielnicowi s¹ wród nas (III)

M

o¿na powiedzieæ, ¿e jestem dzielnicowym z powo³ania - mówi pochodz¹cy z G³owna sier¿ant Marcin
Wo³owiec - Bo zawsze chcia³em zostaæ policjantem. Tylko dlatego poszed³em po zawodówce do szko³y redniej, bo taki by³ wymóg
przyjêcia do policyjnej pracy.
Tak jak pozostali dzielnicowi w £owiczu, których od trzech tygodni przedstawiamy na ³amach N£, równie¿ on wola³by
wiêcej spotykaæ siê i rozmawiaæ z ludmi,
którzy potrzebuj¹ pomocy, co jest przecie¿
g³ównym obowi¹zkiem dzielnicowego, ni¿
siedzieæ przy biurku, tworz¹c kolejne stosy
zapisanego papieru. - Lubiê w wolnych chwilach zwiedzaæ ruiny zamków czy innych starych zabytków - mówi Wo³owiec. Dodaje,
¿e w³anie z rodzin¹ najchêtniej wyrusza na
takie jednodniowe wycieczki po Polsce.
W swoim rejonie ma najwiêcej interwencji zwi¹zanych z zachowaniem chuliganów,
problemami alkoholowymi oraz przemoc¹
w rodzinie. Dzielnica, jak¹ nadzoruje to
wszystko to, co jest po³o¿one w £owiczu
za Bzur¹: Pekin, Blich, Korabka, ulica Ma³szycka, Kiernoska, a¿ po sam¹ gminê £owicz. W tym rejonie najbardziej niebezpiecznym miejscem jest osiedle Pekin. To tam

Karol Dobryñski z Gimnazjum w Bielawach idzie po z³oty medal za zwyciêstwo w biegu na 1000 m w kategorii ch³opców
z klas II - III.

Z

Upalne biegi ulicami Bielaw

nacznie przypieszono, z uwagi na
¿ar lej¹cy siê z nieba, coroczn¹ imprezê sportow¹ Bielawskie Biegi
Uliczne, która odby³a siê 12 czerwca na
gminnym boisku. Na stadion stawi³o siê
250 zawodników ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów gminy Bielawy, a tak¿e Kocierzewa, Kiernozi i po raz pierwszy B³êdowa. Mimo morderczych dystansów po
800 i 1000 metrów, przy temperaturze pow.

30 C dzieci i m³odzie¿ poradzili sobie doskonale. Startowali z terenu zespo³u szkó³
w Bielawach, biegli drog¹ asfaltow¹ za szko³¹,
aby wbiec na metê na gminnym stadionie
przed trybunami. Zawodnicy i opiekunowie po starcie szukali ocienionych miejsc,
których pró¿no szukaæ na boisku gminnym.
Rozdano kilkanacie medali, puchary oraz
sprzêt sportowy. Wyniki rywalizacji przedstawimy jednak w kolejnym numerze N£.

Najlepsz¹ szko³¹ podstawow¹ we wtorkowej rywalizacji okaza³a siê placówka
z Oszkowic, je¿eli chodzi o gimnazjum to
triumfowali gospodarze. Podsumowano ponadto rywalizacjê szkó³ z gminy Bielawy.
W tym roku szkolnym zwyciê¿y³a podstawówka z Bielaw, za ni¹ by³a Sobota a nastêpnie Waliszew, Oszkowice i Gaj - Wojewodza.
(eb)

Sier¿ant Marcin Wo³owiec.
najczêciej zdarzaj¹ siê interwencje dotycz¹ce
przemocy w domach czy wandalizmu na
ulicach.
Tak jak piêciu pozosta³ych dzielnicowych, Wo³owiec codziennie doje¿d¿a do
pracy. Ma 32 lata, z czego dzielnicowym
jest od czterech. - Do tej pracy trzeba siê po
prostu nadawaæ, trzeba mieæ do tego odpowiedni charakter - dodaje.
Numer telefonu pod jakim mieszkañcy
mog¹ siê z nim kontaktowaæ, to 046/830 95
64.
(jr)
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£owiccy przedsiêbiorcy
otwieraj¹ siê na Chiny
Piêcioro ³owickich
przedsiêbiorców przez
tydzieñ by³o w Chinach,
w celu poznania
tamtejszego rynku
bran¿y spo¿ywczej.
Ekipa gimnazjum w Kocierzewie tym
razem by³a jedn¹ z szeciu dru¿yn
gimnazjady.

Kocierzew

Trochê miechu, wiêcej
zdrowej konkurencji

N

ajzabawniej by³o podczas
konkurencji rzutu kaloszem
w dal i rzutu pi³k¹ do kosza
w rêkawicy bokserskiej. Pozosta³e
konkurencje by³y jak najbardziej serio,
podobnie jak nagrody, które czeka³y na
zwyciêzców w VII Gimnazjadzie
w Kocierzewie. Odby³a siê ona
31 maja, wziê³y w niej udzia³
6-osobowe dru¿yny z szeciu
gimnazjów. Impreza skoñczy³a siê
poczêstunkiem - zup¹ pomidorow¹ ze
szkolnej kuchni. M³odzie¿
rywalizowa³a w zarówno
konkurencjach typowo sportowych,
jak i traktuj¹cych sport na weso³o,
oraz w konkursach na plakat i test
o tematyce profilaktycznej.
W ostatnim z konkursów I miejsce
zajê³a dru¿yna gospodarzy, miejsce II gimnazjum w B³êdowie, III - w Nowych
Zdunach. W konkursie na plakat na
temat szkodliwoci u¿ywek dla
organizmu cz³owieka zwyciê¿y³ plakat
gimnazjum z Kocierzewa, miejsce II
zajê³a praca uczniów z B³êdowa,
III - z Nowych Zdun. Nagrody w tych
konkursach by³y ksi¹¿kowe.
Puchary i sprzêt sportowy czeka³y na
zwyciêzców konkurencji sportowych,
takich jak: rzut pi³k¹ lekarsk¹, rzut lotk¹
do tarczy, podci¹ganie na dr¹¿ku,
dru¿ynowy skok z miejsca, ¿onglerka
pi³k¹ no¿n¹, sztafeta 4x200 m,
rowerowy tor przeszkód, strzelanie
do tarczy, wspomniane ju¿ rzuty
kaloszem i pi³k¹ w rêkawicy do kosza.
W koñcowej klasyfikacji I miejsce
zajê³o Gimnazjum w B³êdowie,
II - Kocierzew, III - Bielawy, IV - Zduny,
V - Popów, VI - Kiernozia.
(mwk)

W

dniach 8-14 maja, w ramach drugiej
czêci szkolenia zatytu³owanego
Wsparcie rozwoju polskiego eksportu na
wschód, Chiny, a g³ównie Szanghaj, poznawali Andrzej Urbanek z firmy Bracia Urbanek, Teresa Grzywacz ze Spó³dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Pszczó³ka, Andrzej Lisiewski, dyrektor handlowy z firmy Lamela, Bogdan Papiernik, w³aciciel firmy Derek oraz El¿bieta Ko³aczyñska, w³acicielka
firmy Agro Farm. Uczestniczyli miêdzy innymi w targach spo¿ywczych Sial China.
Niewysoki koszt wyjazdu (tylko oko³o
1,5 tys. z³ za przejazd) wi¹za³ siê z udzia³em
w bezp³atnym szkoleniu organizowanym
przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia z £odzi z pomoc¹ Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. £owickie stowarzyszenie
prowadzi³o rekrutacjê uczestników. Rozsy³ali oferty udzia³u w bezp³atnym szkoleniu
do wszystkich firm z powiatu ³owickiego
z zakresu bran¿y spo¿ywczej, zachêcaj¹c
do udzia³u. Pocz¹tkowo zainteresowanie nie
by³o zbyt du¿e, gdy¿ przedsiêbiorcy nie
mieli zaufania do jakoci bezp³atnego szkolenia. Jednak by³o warto.
W pierwszej czêci szkolenia, która odbywa³a siê w £owiczu przez ca³y marzec, wziê³o udzia³ po piêciu przedstawicieli z wymienionych na wstêpie firm. Spotykali siê dwa
razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, na
8-godzinnych wyk³adach. Wyk³adowcami
byli eksperci i praktycy w zakresie handlu
zagranicznego, finansów w obrocie miêdzynarodowym, ubezpieczeñ, negocjacji, a tak¿e
tworzenia sieci sprzeda¿y za granic¹ przez
ma³e i rednie firmy. Analizowano rynek
Mo³dawii i Chin, przedstawiano badania rynków pod k¹tem oferty eksportowej. Uczono
przygotowania transakcji eksportowej, kalkulowania kosztów, badania wiarygodnoci
partnera dalekowschodniego, sposobów zawierania transakcji, zasady i techniki negocjacji. Omówiono ponadto przygotowanie i zawarcie kontraktu, a póniej jego realizacjê.
Dopiero po zakoñczeniu tej pierwszej
czêci szkolenia nastêpowa³a druga czêæ -

£owiccy przedsiêbiorcy podziwiali dwa wiaty: zabytkowe, orientalne budowle Szanghaju oraz widoczne w tle wie¿owce, jedne z najwy¿szych na wiecie.
w terenie, tj. w Chinach. Polecia³a grupa oko³o kety, miejscowe hurtownie, rozmawiali po- które pomagaj¹ polskim firmom na chiñskim
30 przedsiêbiorców z Polski, po kilka osób nadto z przedstawicielami Szanghajskiej Izby rynku.
z ró¿nych powiatów, jako przedstawiciele Gospodarczej oraz firm konsultingowych,
(eb)
ró¿nych bran¿ przemys³owych. - Polecielimy samolotem z miêdzyl¹dowaniem
w Moskwie - opowiada Bogdan Papiernik Chiny to kraj wielkich kontrastów, sam Szanghaj to miasto szk³a i plastiku. Podczas
wyjazdu zorganizowano cykl spotkañ biznesowych pod opiek¹ profesjonalnego t³umacza. - Uda³o mi siê z³apaæ pewien kontakt. W Chinach wszystko jest tañsze. Mnie
chodzi o kupno wiaderek do kapusty, ale
z odpowiednimi atestami.
u¿e mo¿liwoci eksportowe w Chinach widzi równie¿ Andrzej Lisiewski, chocia¿ na razie polskie firmy nastawione s¹ raczej na import. - Bardzo atrakcyjne
by³yby koszty przewozu towaru, gdy¿ do Chin
tabory jad¹ puste. Lamela na razie analizuje
swoj¹ sytuacjê eksportow¹. Byæ mo¿e uda
siê nawi¹zaæ wspó³pracê z Chinami.
G³ównym punktem wyjazdu by³y targi
spo¿ywcze Sial China. Na targach wystawia³o siê ju¿ kilku przedsiêbiorców z Polski. - Najbardziej znanym polskim towarem
jest Wódka Wyborowa - mówi Lisiewski.
Biznesmeni z Polski zwiedzali chiñskie mar-

D

Koñcz¹ elewacjê Banku Spó³dzielczego Ziemi £owickiej
Ku koñcowi zbli¿a siê
modernizacja zabytkowego
budynku na Starym Rynku
w £owiczu, w którym znajduje
siê Bank Spó³dzielczy
Ziemi £owickiej.

D

otychczasowa elewacja tylko na
pierwszy rzut oka wygl¹da³a dobrze.
Podczas ostatniego remontu w 1998
roku zosta³y tylko uzupe³nione braki i pomalowano j¹. Tymczasem w wielu miejscach
tynk pêka³ i odpada³ i w³adze banku zdecydowa³y, ¿e nale¿y j¹ wykonaæ jeszcze
w tym sezonie budowlanym. Ze wzglêdu
na zabytkowy charakter budynku ka¿dy
detal zosta³ dok³adnie opisany, co gwarantowa³o, ¿e po remoncie odtworzony zostanie
tak samo i w tym samym miejscu.

Najstarsza czêæ budynku, w którym
mieci siê bank, pochodzi z 1630 roku. Budowana by³a przy u¿yciu rudy darniowej ska³y osadowej powstaj¹cej na torfowiskach,
o niedu¿ej zawartoci ¿elaza. Czêæ budynku od strony Starego Rynku jest ju¿ nowsza
i powsta³a na bazie bramy wjazdowej.
Prace polega³y na pionowej i poziomej
izolacji budynku, zwalczeniu grzyba oraz
po³o¿eniu nowych tynków. Fundamenty
uzupe³niono betonem i dokonano izolacji
pionowej, uk³adaj¹c na nich foliê izolacyjn¹.
ciany pomalowane zosta³y rodkiem grzybobójczym, po³o¿ono warstwy tzw. tynku
leczniczego, który dzia³a grzybobójczo. Prace powinny zakoñczyæ siê w ci¹gu najbli¿szych dwóch, mo¿e trzech tygodni. - Budynek bêdzie wygl¹da³ bardzo ³adnie i bêdzie
Prace maj¹ zakoñczyæ siê w ci¹gu siê wyró¿nia³ kolorem - powiedzia³ nam predwóch, mo¿e trzech tygodni.
zes banku Marek Byzdra.
(mak)
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W³oskie techniki w szkolnej kaplicy
Pracuje od po³owy
stycznia, bywa ¿e i szeæ
razy w tygodniu. Dopiero
przed miesi¹cem zesz³a
z kilkumetrowego
rusztowania, a praca przy
cianie o³tarzowej zajmie
jej jeszcze oko³o miesi¹ca.

D

o ka¿dego centymetra trzeba wracaæ
cztery - piêæ razy, aby osi¹gn¹æ zadowalaj¹cy efekt malarski - mówi artystka
Gra¿yna Guziñska-Foglietta, ozdabiaj¹ca
ciany kaplicy ³owickich szkó³ pijarskich.
Wci¹¿ wykañczana kaplica stanowiæ bêdzie serce budynku szkó³ pijarskich. Drzwi
do niej znajduj¹ siê naprzeciw g³ównego
wejcia do szko³y. ciany kaplicy biegn¹
w górê przez wszystkie kondygnacje, nad
o³tarzem znajduje siê przeszklony dach. Dla
artystki, absolwentki Akademii Sztuk Piêknych w Turynie, która ostatnie 20 lat spêdzi³a we W³oszech, by³a wyzwaniem, ale
te¿ autorska praca nad jej skomponowaniem
stanowi³a du¿¹ przyjemnoæ. - Przed rokiem wróci³am z Italii, gdzie pracowa³am
przy renowacji szeregu wi¹tyñ w pó³nocnych W³oszech - m.in. w Piemoncie - mówi.
- W Warszawie, która jest moim rodzinnym
miastem, zetknê³am siê z dzia³alnoci¹ Ratowniczego Pogotowia Modlitewnego za³o¿onego przez ojca Eugeniusza pio³ka. To
w³anie on opowiedzia³ mi o ³owickich szko³ach, o projekcie kaplicy. Nie trwa³o d³ugo,
a ju¿ razem modlilimy siê i pracowalimy
nad projektem - opowiada, wskazuj¹c na
czêciowo ozdobione ciany.
Na cianie o³tarzowej wisi na razie atrapa
krzy¿a, miejsce na tabernakulum zaznaczone jest iksem, nie wiadomo te¿, jak wygl¹daæ
bêdzie pod³oga itd. Mimo to oceniæ ju¿ mo¿na
wizjê artystki. Na samej górze, tu¿ pod przeszklonym dachem, widnieje znak Opatrz-

Postaci namalowane w kaplicy ujête zosta³y w sposób wspó³czesny, aby modl¹cy siê uczniowie identyfikowali siê z nimi.
noci Bo¿ej, ni¿ej go³êbica, czyli symbol Ducha wiêtego. Od go³êbicy rozchodz¹ siê
promienie, obejmuj¹c namalowane ni¿ej anio³y, Maryjê oraz adoruj¹ce Trójcê wiêt¹ dzieci. Matka Bo¿a namalowana zosta³a pod
postaci¹ Madonny z Medjugorie, w jej pierwotnej postaci, jak¹ stworzono zaraz po
pierwszym objawieniu. Dzieciom po lewej
Przed koñcem roku szkolnego
stronie o³tarza towarzyszy w. Józef Kala- podpisana zostanie umowa na
sancjusz, za³o¿yciel szkó³ pijarskich, który rozbudowê Szko³y Podstawowej
w Domaniewicach. Przetarg na
tê inwestycjê 29 maja wygra³a
firma Eko-Piec Mariana Gajdy
z £owicza.

W

Dzieci prowadzi ku wierze i nauce za³o¿yciel szkó³, Józef Kalasancjusz.

X Szaradziarskie Mistrzostwa £owicza

Szarady rozwi¹¿¹ w dwóch turach

S

zarada to zagadka w formie wiersza,
w którym w ró¿ny sposób zosta³o
zaszyfrowane jakie zdanie lub wyraz. W szaradzie zwyk³ej sylaby zaszyfrowanego tekstu s¹ oznaczone kolejno liczbami. Jest to tak¿e synonim wszelkich rozry-

Domaniewice

Firma Eko-Piec rozbuduje szko³ê

p³ynê³y dwie oferty, ta by³a korzystniejsza finansowo. Eko-Piec
zaproponowa³ 1.320 tys. z³, drugi
z oferentów, firma z Sochaczewa, 1.600 tys.
z³. Gmina zagwarantowa³ w bud¿ecie niewiele ponad 1.380 tys. z³.
Decyduj¹c siê na kontynuacjê budowy
zespo³u szkó³ w Domaniewicach, radni

Ponad trzydziestu zawodników
z ca³ego kraju zapowiedzia³o udzia³
w dziesi¹tych, jubileuszowych Szaradziarskich Mistrzostwach £owicza. Spotkanie mistrzów rozwi¹zywania ró¿nego rodzaju szarad odbêdzie
siê w sobotê 23 czerwca od godziny
12.00 w zespole szkó³ przy ulicy Grunwaldzkiej na Korabce w £owiczu.

prowadzi je do krzy¿a, wiary i wiedzy.
Krzy¿ którego jeszcze nie ma, bêdzie gruby,
drewniany, lekko oddalony od ciany. Pod
nim znajdzie siê tabernakulum.
Malarka stanê³a przed zadaniem po³¹czenia ze sob¹ w jednym przedstawieniu treci
nadprzyrodzonych i ziemskich, symbolicznych i realnych. Dlatego w³anie do ozdobienia ciany o³tarzowej u¿yte zosta³y dwie
techniki. Fragmenty symboliczne ukazane
zosta³y zbli¿on¹ do p³askorzeby technik¹
reliefu. Maryja oraz adoruj¹ce Trójcê wiêt¹
dzieci namalowano technik¹ polichromii. Zajmuj¹c siê renowacj¹ w³oskich kocio³ów,
czêsto styka³am siê z technik¹ reliefu i bardzo j¹ polubi³am. W Polsce relief nie jest zbyt
popularny, dlatego pomyla³am, ¿e jego zastosowanie w ³owickiej kaplicy bêdzie czym
oryginalnym - mówi artystka.
Praca nad malowid³em potrwa jeszcze
oko³o miesi¹ca. Nastêpnie rozpoczn¹ siê prace nad pilastrami, które ozdobione zostan¹
wizerunkami czterech ewangelistów w reprezentuj¹cych ich symbolach lwa, or³a,
anio³a i byka. Nie wiadomo jeszcze co znajdzie siê na cianie tylnej kaplicy.
Dzieci na cianie o³tarzowej ujête zosta³y
w sposób wspó³czesny. O³tarz nie bêdzie
zbyt du¿y, tak aby wierni nie byli od niego
zbyt oddaleni. Ca³oæ budziæ ma wra¿enie,
i¿ ¿ywi uczniowie modl¹cy siê w kaplicy
i ci namalowani na cianie s¹ jednym. ¯e
wspólnie oddaj¹ czeæ Bogu w Trójcy wiêtej.
(wcz)

wek umys³owych - i tak szarady traktowane s¹ na ³owickich mistrzostwach. Zadania
maj¹ byæ bardzo ró¿ne. Organizatorzy nie
zdradzaj¹ nawet, jakiego bêd¹ rodzaju.
Do tej pory na ³owickie mistrzostwa zg³osili siê szaradzici miêdzy innymi z £odzi,
Szczecina, Gdañska, Krakowa i Poznania.
Bêd¹ one rozegrane w dwóch turach, trwaj¹cych po oko³o godzinê ka¿da. Mistrzostwa
bêd¹ jednoczenie jubileuszem 20-lecia istnienia niewielkiego, obecnie dziewiêcioosobowego klubu ³owickich szaradzistów - S³owik. Liderem klubu oraz osob¹ zaanga¿owan¹ w organizacjê mistrzostw jest Jerzy
Wiatr, dzia³acz zarz¹du osiedlowego na
Korabce w £owiczu.
(mak)

chcieli wyposa¿yæ du¿y kompleks w brakuj¹c¹ sto³ówkê i zaplecze kuchenne.
Dzieci dowo¿one do szkó³ z niemal ca³ego terenu gminy bêd¹ mog³y niebawem
zjeæ obiad w szkole, dzi maj¹ tylko mo¿liwoæ napicia siê gor¹cej herbaty. - Rodzice
nie bêd¹ musieli martwiæ siê o to, czy dziecko
nie jest w szkole g³odne - wyjania³ na sesji
Rady Gminy Domaniewic na pocz¹tku roku
wójt Grzegorz Redzisz. Uczniowie z Domaniewic rozwo¿eni s¹ do domów oko³o
godziny 15.00.
Dobudowane maj¹ byæ dwie kondygnacje, po po³udniowej stronie istniej¹cej
sto³ówki oraz wschodniej stronie istniej¹cego ³¹cznika komunikacyjnego, oko³o

200 mkw., ponadto klatka schodowa, a tak¿e nadbudowane parterowe skrzyd³o szko³y po stronie pó³nocnej.
Prace rozpoczn¹ siê pod koniec czerwca, po zakoñczeniu roku szkolnego.
W tym roku przewiduje siê wykonanie
oko³o 25% prac, czyli stan surowy otwarty. Za te kwotê szko³a poszerzy siê
o cztery dodatkowe sale na piêtrze, pokój nauczycielski, sto³ówkê na 200 osób
oraz kuchniê. Tegoroczne prace powinny
zakoñczyæ siê w wakacje, ale nie wyklucza siê, ¿e mog¹ byæ prowadzone tak¿e
po 1 wrzenia, ale tylko wewn¹trz dobudowanej czêci.
(eb)
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Odchodzi troje dyrektorów...
Przeci¹ganie liny to jedno ze sportowych zmagañ podczas pikniku w III LO.

Tydzieñ Myli
Chrzecijañskiej w III LO
Tydzieñ Myli Chrzecijañskiej w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w £owiczu zakoñczy³ siê w ten wtorek
12 czerwca wspóln¹ modlitw¹ m³odzie¿y oraz adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu w ³owickiej katedrze
w ramach I Diecezjalnego
kongresu Eucharystycznego.

T

ydzieñ rozpocz¹³ siê 25 maja
konkursem z wiedzy o szkolnym patronie, prymasie Stefanie Wyszyñskim, dla klas pierwszych. Zwyciêzcami okaza³y siê Milena Kowalik - I miejsce i ex aequo
II miejsce Renata Budza³ek oraz
Magdalena Nowicka. Oprócz zajêtego miejsca na podium, otrzyma³y
albumy o Janie Pawle II.
W ramach uroczystoci odby³ siê
na terenie szko³y tak¿e piknik dla
uczniów i nauczycieli. Rozegrano
m.in. mecze siatkówki. Zwyciêska
dru¿yna, klasa II c, w nagrodê zagra-

³a mecz z reprezentacj¹ nauczycieli.
By³y równie¿ inne zawody dru¿ynowe, bieg przez tor przeszkód czy
hula-hop. Za zajêcie pierwszego
miejsca dru¿yna musia³a jednego ze
swych zawodników obanda¿owaæ
papierem toaletowym. Po zabawach
odby³o siê wspólne grillowanie.
Nastêpnego dnia m³odzie¿ z III
LO wziê³a udzia³ w spotkaniu
Szkolnych Kó³ Caritas z diecezji
³owickiej w Waliszewie. Tam dowiedziano siê, ¿e III LO za rok bêdzie
organizowa³o podobne spotkanie.
Wyk³ad ksiêdza Stanis³awa Poniatowskiego o kardynale Wyszyñskim
i jego pobytach (a¿ 19) w £owiczu
i jego okolicach odby³ siê 30 maja.
Nastêpnego dnia m³odzie¿ ogl¹da³a
film Prymas Teresy Kotlarczyk.
Licealici podkrelali, ¿e dziêki wyk³adowi i filmowi dowiedzieli siê
wiêcej o samym Wyszyñskim, jak
i o trudnych czasach komunistycznej rzeczywistoci, w której odbywa³a siê nieustanna walka pañstwa
z Kocio³em.
(jr)

Dwie klasy pierwsze bêd¹ w SP 7

W

zwi¹zku z wiêksz¹ liczb¹
chêtnych do nauki w Szkole Podstawowej nr 7 w £owiczu, w nastêpnym roku szkolnym uruchomione zostan¹ dwie klasy pierwsze. Wszystkie chêtne dzieci zostan¹ przyjête do tej szko³y.
Nie bêdzie funkcjonowa³a natomiast
zerówka. Wród zg³oszeñ o przyjêcie do szko³y znalaz³o siê 6 podañ
dzieci z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
35 innych. Zgodnie z przepisami

owiatowymi w klasie integracyjnej
mo¿e byæ 20 uczniów, a wród nich
od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem, st¹d
koniecznoæ utworzenia dodatkowej
klasy. W planie organizacyjnym
przewidziano nabór do dwóch nowych oddzia³ów, dlatego aby utworzyæ dwie klasy pierwsze, zrezygnowano z zerówki. Obowi¹zek
edukacji szeciolatków spoczywa na
gminie, ale dzieci mog¹ go realizowaæ nie tylko w szko³ach, ale równie¿ w przedszkolach.
(eb)

...i ponad 20 innych
nauczycieli.
Przewa¿y³a
niepewnoæ,
czy w przysz³ym
roku rzeczywicie
nadal bêdzie
mo¿na skorzystaæ
z wczeniejszej
emerytury.
W tym roku
jeszcze mo¿na.

Z

amieszanie w sprawie wczeniejszych emerytur dla nauczycieli trwa³o przez ostatnie kilka
tygodni. Wed³ug obecnych przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, wczeniejsze uprawnienia
emerytalne maj¹ siê skoñczyæ
z up³ywem tego roku kalendarzowego. Minister edukacji zapewni³
wprawdzie, ¿e w Sejmie powsta³
ju¿ projekt ustawy, w myl którego m.in. utrzymane maj¹ byæ
uprawnienia do przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê bez wzglêdu na
wiek dla osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w art. 88 Karty
Nauczyciela do 31 grudnia 2007 r.
Jednak projekt to nieobowi¹zuj¹ca ustawa, wiêc nauczyciele nie
maj¹ stuprocentowej pewnoci,
jakie zasady bêd¹ obowi¹zywa³y
w przysz³ym roku.
Przypomnijmy, ¿e obecnie na
wczeniejsz¹ emeryturê mo¿e
przejæ ten nauczyciel, który ma
30 lat sta¿u pracy, w tym 20 lat
pracy w owiacie lub 25 lat sta¿u
pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym. We wszystkich
przypadkach wiek pracownika nie
ma znaczenia. Prawo do wczeniejszej emerytury przys³ugiwa³o nauczycielom ze wzglêdu na to,
¿e ich zawód zakwalifikowano
jako pracê o szczególnym charakterze. Jednak wed³ug rz¹du, nie
staæ pañstwa na to, by utrzymaæ
te przywileje, które kosztuj¹ nas
rocznie ok. 15 mld z³. Po pierwsze nasz kraj siê starzeje - coraz
mniej rodzi siê dzieci, po drugie
d³u¿ej ¿yjemy. Oba te czynniki demograficzne powoduj¹, ¿e coraz
wiêcej jest emerytów, a mniej osób
czynnych zawodowo. St¹d propozycja zmian m.in. w Karcie Nauczyciela.

Najwiêcej
odchodzi
z Blichu
W £owiczu najwiêcej osób
przesz³o na wczeniejsz¹ emeryturê w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2. Z 9 nauczycieli,
którzy mogliby to zrobiæ, przesz³o 7 osób. - Podejrzewam, ¿e
niepewnoæ co do przysz³orocznych przepisów spowodowa³a, ¿e
wielu nauczycieli zdecydowa³o siê
przejæ ju¿ teraz - mówi dyrektor szko³y na Blichu Miros³aw
Kret. Podkrela, ¿e najwiêkszy
problem bêdzie z nowymi nauczycielami ucz¹cymi przedmiotów zawodowych, bo w tych
przypadkach najgorzej uzupe³nia
siê kadrê.
W pozosta³ych ³owickich
szko³ach rednich liczba nauczycieli odchodz¹cych na wczeniejsz¹ emeryturê nie przekroczy³a
2 osób. W trzech ³owickich liceach: Che³moñskim, Medyku
oraz w Wyszyñskim na emeryturê odeszli dyrektorzy
tych placówek: Henryk Zasêpa, Tadeusz ¯aczek
i Anna Gajda. Równie¿ dyrektor Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Zbigniew
Sitkowski przeszed³ na wczeniejsz¹ emeryturê. Starostwo
Powiatowe w £owiczu og³osi³o
ju¿ na te stanowiska konkursy,
których rozstrzygniecie nast¹pi
do koñca czerwca. Anna Gajda
jako powód swojej wczesnej emerytury podaje, jak wiêkszoæ nauczycieli, brak pewnoci co do
przepisów, które bêd¹ obowi¹zywaæ po 31 grudnia 2007 r.
W pozosta³ych szko³ach ZSP
1 i ZSP 3 na emeryturê odejd¹
dwie osoby, jedna w ZSP Zduñskiej D¹browie.

M³oda kadra
Dwie szko³y rednie, w których nikt nie kwalifikowa³ siê do
przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê, to Pijarskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce Królowej Pokoju
w £owiczu oraz Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Zdunach.
- Moim zdaniem wczeniejsze
emerytury dla nauczycieli s¹ bardzo potrzebne - dyrektor ZSP
w Zdunach Danuta Zakrzewska
- Ci co czuj¹ siê na si³ach i tak
z niej nie skorzystaj¹. A ci, których odpornoæ psychiczna i fizyczna jest na wyczerpaniu, to
lepiej dla nich i uczniów, by tacy
nauczyciele skorzystali z istniej¹cych uprawnieñ emerytalnych.
Zakrzewska dodaje, ¿e m³odzie¿
poza tym woli m³odszych nauczycieli od starszych, poniewa¿ s¹ im bli¿si, chocia¿by przez
mniejsz¹ ró¿nicê wieku, wiêc ³atwiej im uwierzyæ, ¿e ich problemy zostan¹ przez m³odych nauczycieli zauwa¿one i zrozumiane.
Z kolei w ZSP 4, choæ trzy
osoby kwalifikowa³y siê do
przejcia na emeryturê, to ¿adna
z nich nie podjê³a takiej decyzji.
- Na razie czuj¹ siê na si³ach, wiêc
dlaczego mia³yby rezygnowaæ? mówi dyrektorka Ekonomika
Zofia Szalkiewicz.

Koszt dla powiatu
£¹cznie 19 nauczycieli, z ³owickich szkó³ podleg³ych powiatowi, podjê³o decyzjê o przyjciu na wczeniejsz¹ emeryturê.
16 osób, choæ naby³o w tym roku
te uprawnienia, pozosta³o
w szko³ach. - W po³¹czeniu odpraw z nagrodami jubileuszowymi koszt dla powiatu wyniesie ok.
274 tys. z³ - mówi dyrektor Wy-

dzia³u Edukacji w ³owickim starostwie Teresa Wicher. Starostwo
bêdzie pisa³o wniosek do Ministerstwa Edukacji o przyznanie
pieniêdzy z rezerwy owiatowej,
na pokrycie choæ czêci odpraw
dla nauczycieli.

Podstawówki
i gimnazja:
mniejszy odp³yw
W przypadku szkó³ podstawowych i gimnazjów iloæ nauczycieli przechodz¹cych na
wczeniejsz¹ emeryturê jest
mniejsza. Oprócz Czwórki
z której odejdzie 2 nauczycieli,
z SP 1 oraz z Gimnazjów Nr 1,
2 i 3 odejdzie tylko po jednym
nauczycielu. Natomiast w SP 2,
SP 3, oraz w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 7
¿adna osoba nie przechodzi na
wczeniejsz¹ emeryturê.
Ratusz równie¿ bêdzie siê ubiega³ o dofinansowanie czêci odpraw przez MEN.

Przedszkola
W przypadku przedszkoli
sprawa wygl¹da inaczej ze wzglêdu na to, ¿e s¹ to nieferyjne placówki, dlatego tu ruchy kadrowe
mog¹ siê odbywaæ przez ca³y rok
kalendarzowy i nauczyciele nie
s¹ zobligowani do podjêcia decyzji, jak to ma miejsce w innych
placówkach owiatowych, do
31 maja. Na chwilê obecn¹ 5 osób
z ró¿nych ³owickich przedszkoli planuje przejæ na wczeniejsz¹ emeryturê. Z Przedszkola Nr
2 i Nr 4 nikt nie odchodzi. Jednak dok³adnie ile osób decyzjê
o przejciu na emeryturê podejmie, bêdzie mo¿na powiedzieæ
dopiero we wrzeniu.
Joanna Rudak

Telewizor za lanie wody
Dru¿yna I LO w £owiczu zdoby³a g³ówn¹ nagrodê w II edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej Woda ród³em ¿ycia,
organizowanej 5 czerwca
przez starostwo w £owiczu.

D

ru¿yna nie tylko najlepiej odpowiedzia³a na konkursowe
pytania, ale przedstawi³a
pracê pisemn¹ zawieraj¹c¹ obok teorii tak¿e praktyczne badania stanu
wody w Bzurze. Che³moñski wraz
z ZSP 4 zdominowali zreszt¹ ca³y
konkurs.

Do etapu powiatowego zakwalifikowanych zosta³o 12 prac pisemnych z piêciu szkó³ rednich powiatu ³owickiego: ZSP 1, 2 i 4, oraz I i II
LO. Oprócz prezentacji prac uczniowie odpowiedzieæ te¿ musieli na
pytanie dotycz¹ce oszczêdnoci oraz
zanieczyszczenia wody powodowanego przez dzia³alnoæ cz³owieka.
Pierwsze miejsce przyznano dru¿ynie I LO w £owiczu, w sk³adzie
której znaleli siê Magdalena Chor¹¿ka, Anna Markowska i Miko³aj
Pietrzak. W nagrodê otrzymali telewizor. Drugie miejsce zajê³a dru¿y-

na w sk³adzie: Marta Zdunik, Katarzyna Czarnota, Martyna Miazek
z ZSP 4 w £owiczu - nagrod¹ by³
aparat cyfrowy. Miejsce trzecie zdoby³a dru¿yna Beata Klimczyñska,
Kinga Dr¹zikowska,
¯aneta ¯ywicka, Monika Paradowska, Patrycja G³adka. Czwarte
Katarzyna Chudy, Karolina Kowalska i Agata Leduchowska z I LO.
Nagrodami by³ sprzêt sportowy
wartoci 500 z³. Miejsce pi¹te zdoby³a dru¿yna ZSP 4 w sk³adzie
Ewelina Rzeszot i Marlena Pach.
(wcz)
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Ma³a recytacja
w Walewicach

Kino Fenix

Wie¿a - film o samotnoci T

rzynaste ju¿ fina³owe przes³uchania
Powiatowego Ma³ego Konkursu Recytatorskiego odby³y siê 11 czerwca
w pa³acu w Walewicach w gminie Bielawy.
Konkurs odbywa siê na drodze trzystopniowych eliminacji szkolnych, gminnych
i powiatowych. W tegorocznej edycji konkursu bra³y udzia³ reprezentacje jedenastu
szkó³ podstawowych i dwóch gimnazjów.
Po przes³uchaniu 38 osób, przyznano
9 nagród oraz 6 wyró¿nieñ.
Wród uczniów klas I - III szkó³ podstawowych nagrodzeni zostali: Kacper Miazek z SP Wygoda, Oliwia Da³ek z SP Gaj
Wojewodza. oraz Aleksandra Wojtysiak
z SP Zduny. Wyró¿nienia otrzymali Patrycja Kucharska z SP Bielawy i Piotr Paj¹k
z SP Domaniewice.
W grupie starszych uczniów szkó³ podstawowych na nagrody za recytacjê zas³u¿yli: Marcelina Kciuk z SP nr 4 w £owiczu,
Patryk Rebus z SP Bocheñ i Mateusz Fijo³ek z SP Gaj Wojewodza. Wyró¿nione zosta³y Katarzyna Gos³awska SP Wygoda,
Michalina Ga³¹zka SP Wygoda.
Wród gimnazjalistów na laury zas³u¿yli
Katarzyna Marczak z gimnazjum w Domaniewicach oraz Magdalena Lebioda i Anna
Zimiñska z gimnazjum w Bielawach. Wyró¿nienia trafi³y do Erwina Pa³ki z Bielaw
oraz Przemys³awa Rynkiewicza i Eweliny
Spycha³y z Domaniewic.
(eb)

£owicka premiera filmu
Wie¿a - debiutu
fabularnego Agnieszki
Trzos, absolwentki
I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w £owiczu nie
zgromadzi³a bardzo
du¿ej publicznoci.

N

a film, po którym odby³o siê spotkanie z re¿yserk¹ i scenarzystk¹ w jednej osobie przysz³o oko³o 40-50 osób. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e to film nie dla wszystkich
- traktuj¹cy o samotnoci, zainspirowany
bani¹ Braci Grimm o królewnie, która mieszka w wie¿y i czeka na królewicza. - W filmie
pokazujê, ¿e na wie¿y mieszkaj¹ dzisiaj g³ównie mê¿czyni. W tym sensie przekraczam tê
bañ. Mo¿e to nie dotyczy takich niedu¿ych
miast jak £owicz, ale na pewno du¿ych miast.
Role miêdzy kobietami a mê¿czyznami zmieni³y siê do tego stopnia, ¿e dzisiaj mê¿czyni
odczuwaj¹ lêk przed zaanga¿owaniem siê
i mi³oci¹ - mówi³a.
Wie¿a to romantyczna opowieæ o samotnoci i próbie spotkania siê kobiety
i mê¿czyzny. Bohaterami filmu s¹ trzy kobiety i czterech mê¿czyzn, wszyscy
30-letni single pochodz¹cy ze wiata reklamy, mediów, sztuki i biznesu. Ich losy s¹
opowiedziane w filmie równolegle. Wszyscy szukaj¹ uczuæ i pragn¹ zbudowaæ sta³y
zwi¹zek, jednak ka¿dy z nich boi siê bliskoci z drug¹ osob¹ i utraty kontroli nad w³asnym ¿yciem. Film jest opowiedziany
z perspektywy trzech kobiet, które próbuj¹
nieudolnie budowaæ swoje relacje z mê¿czyznami. Akcja rozgrywa siê w Warszawie.
Jedna z historii w filmie opowiada o atrakcyjnej kobiecie, która przebiera w mê¿czyznach i nie mo¿e zdecydowaæ siê na prawdziwy zwi¹zek. Druga historia opowiada
o kobiecie, która bardzo pragnie z kim siê
zwi¹zaæ, ¿yje jednak samotnie, bo nie mo¿e
znaleæ partnera, który odwzajemni³by jej
mi³oæ. W koñcu pojawia siê ten jedyny,
jednak ostatecznie wycofuje siê ze zwi¹zku
- zamyka siê w symbolicznej wie¿y. Trzecia opowieæ jest o obsesjach mê¿czyzny,
który boi siê otworzyæ serce dla kobiety.

Agnieszka Trzos
Agnieszce Trzos uda³o siê skompletowaæ
ciekaw¹ obsadê aktorsk¹. W filmie zagrali
m.in. Agnieszka Warchulska, Robert Gonera, Agata Stawarz, Mariusz Zaniewski, Zosia Bartoszewicz, Rafa³ Maækowiak, Bart³omiej Topa i Anna Dymna. - Tak w zasadzie to ja nie musia³am jako szczególnie
nikogo namawiaæ. Aktorzy po przeczytaniu
scenariusza odnajdywali siê w rolach - powiedzia³a na spotkaniu w £owiczu re¿yserka.
Chêtnie opowiada³a te¿ o trudnociach
zwi¹zanych z realizacj¹ filmu, a tych by³o
niema³o. Produkcja filmu rozpoczê³a siê
w 2004 roku, kiedy jeszcze nie istnia³ Polski
Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansowuje filmy. Producentkami zosta³y wiêc
sama re¿yserka oraz jej kole¿anka - Bo¿ena

Sobota dniem roweru

III Rowerowy rajd rodzinny czyli wiêto
Roweru odbêdzie siê ju¿ w tê sobotê
16 czerwca w ³owickim lasku miejskim.

O

rganizatorami rowerowego dnia jest Urz¹d
Miejski w £owiczu, ³owicki PTTK, klub
rowerowy Szprycha, oraz Restauracja
U B³a¿eja. Udzia³ w rajdzie mo¿e wzi¹æ ka¿dy,
ale dzieci musz¹ byæ pod opiek¹ swoich
doros³ych opiekunów. Zbiórka rowerzystów
planowana jest na Starym Rynku przy biurze
PTTK o godz. 11.00. Pó³ godziny póniej
wszyscy rusz¹ ulic¹ Kalisk¹, potem Wiejsk¹,
wzd³u¿ rzeki Zielkówki a¿ do lasku miejskiego.
Tam odbêd¹ siê zawody sprawnociowe, m.in.
rzut opon¹, tor przeszkód, krêcenie ko³em,
w godzinach od 12.00 do 14.00. Wszyscy
uczestnicy otrzymaj¹ znaczek rajdowy.
Najm³odszych 15
uczestników zabaw
rowerowych otrzyma
zabawki firmy Sun
day. Nagrody otrzyma
równie¿ najliczniejsza
rodzina, oraz
najm³odszy i najstarszy
rowerzysta. Na
zakoñczenie
rowerowych
£owickie PTTK zapra- zawodów
sza na rajd z okazji przewidziane jest
wiêta Roweru ju¿ po ognisko.
raz trzeci.
(jr)

Krakówna, tworz¹c spó³kê cywiln¹ Akili
Films. Koproducentem by³a Telewizja Polska. Ostatecznie film zosta³ równie¿ dofinansowany przez powsta³y w trakcie jego
produkcji Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Kosztowa³ 1,3 miliona z³otych. - To wcale
nie jest du¿o, nawet jak na debiut. Nastêpny
film chcia³abym zrobiæ za co najmniej 3 miliony z³otych - mówi³a re¿yserka. - Debiutanci w zachodniej Europie dostaj¹ na filmy
2,5 - 3 miliony euro i to nie jest co nadzwyczajnego.
a etapie zdjêciowym film jeszcze nie
mia³ sfinalizowanej umowy z TVP,
dlatego te¿ re¿yserka zdecydowa³a siê zaci¹gn¹æ kredyt komercyjny. - Wiedzia³ymy,
¿e wszyscy w³o¿yli w to tyle pracy i zaanga¿owania, ¿e by³oby niepowetowan¹ strat¹

N

zmarnowaæ to - opowiada³a. Kontynuowane wiêc by³y rozmowy z TVP i ju¿ po zdjêciach podpisana zosta³a umowa kooperacyjna.
Po drodze by³o jeszcze wiele innych zdarzeñ i momentów zw¹tpienia. Muzykê do
filmu napisa³ Stanis³aw Sojka. Pisanie muzyki filmowej by³o wtedy dla niego nowoci¹. Jeszcze nigdy nie komponowa³ do filmu fabularnego. - Nagra³ pierwsz¹ wersjê
muzyki i okaza³o siê, ¿e by³ to niewypa³. Drugie nagranie - te¿ niewypa³. Dopiero za trzecim razem uda³o siê. Staszek za trzecim razem sam zap³aci³ za studio, bo nas ju¿ nie
by³o na to staæ. Gra³ wtedy do prawie gotowego filmu, niemal¿e jak taper - opowiada³a.
Po spotkaniu Agnieszka Trzos otrzyma³a
kwiaty i album o £owiczu.
(mak)

Biesiada ze stra¿akami
w Maurzycach

B

iesiada Stra¿acka, nad któr¹ patronat
medialny obj¹³ Nowy £owiczanin,
odbêdzie siê w najbli¿sz¹ niedzielê
17 czerwca w Skansenie Wsi £owickiej
w Maurzycach. Organizatorzy, czyli Oddzia³ Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w £owiczu, Starostwo Powiatowe w £owiczu oraz Urz¹d
Miejski zapraszaj¹ ju¿ od godziny 11.00.
Bêd¹ pokazy sprawnoci i umiejêtnoci stra¿ackich, wystêpy zespo³ów ludowych,
koncert orkiestr stra¿ackich, loteria fantowa
oraz wiele innych atrakcji. Organizatorzy
zapewniaj¹ bezp³atny dojazd do Maurzyc
autobusami MZK, który bêd¹ odje¿d¿a³y
ze Starego Rynku.
(eb)
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Wysokie loty
samolotów Piotrka
Uczeñ ³owickiej szko³y
daleko zdeklasowa³
mistrza oraz wicemistrza
Polski w modelarskiej
akrobacji lotniczej F3A
na Pucharze Europy
rozegranym 26 i 27 maja
w Wiedniu.

P

iotr widerek urodzi³ siê i mieszka
w Skierniewicach, ale z £owiczem zwi¹zany jest przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1. Szko³ê tê skoñczy³ równie¿
jego ojciec Jacek widerek. Jest uczniem klasy III Technikum Energoelektronicznego.
Swoj¹ przysz³oæ wi¹¿e w³anie z elektronik¹. Chcia³by studiowaæ na Politechnice
Warszawskiej, a nastêpnie przej¹æ firmê instalacji elektrycznych swojego ojca.
To w³anie Jacek widerek zarazi³ syna
Piotra pasj¹ modelarsk¹. - Najpierw modelarstwem zaj¹³ siê tata, próbowa³ zaszczepiæ
mi tego bakcyla, ale w 1997 jeszcze mnie to
nie zainteresowa³o - opowiada Piotr. Kolejny raz, pod koniec wakacji 2001 roku, ponownie zainteresowa³ siê modelarstwem,
a dok³adniej modelarsk¹ akrobacj¹ lotnicz¹
RC. Modelarska akrobacja lotnicza polega
na wykonaniu wi¹zki figur w odpowiedniej Piotr widerek z Oxalysem z prawej strony oraz jego tata - Jacek widerek.
120 - 140 km na godzinê. W tym sezonie
Piotr ma jednop³at z silnikiem spalinowym
Oxalys o pojemnoci oko³o 26 cm3. Ma
szczêcie, ¿e tata jest równie¿ pasjonatem
tego sportu i sponsoruje Piotra w tym zakresie. Piotr wraz z tat¹ æwicz¹ programy na
zawody na swoim prywatnym pasie startowym za Skierniewicami. Jest to pas skoszonej ³¹ki. - Najwa¿niejsza jest precyzja sterowania samolotem, a ponadto du¿e opanowanie, spokój i koncentracja - ocenia to cze-

go najbardziej mu potrzeba na zawodach
Piotr. S¹ to cechy, którymi rzadko charakteryzuj¹ siê nastolatkowie, zazwyczaj roztrzepani i ma³o systematyczni.

Od razu du¿e sukcesy
W 2002 roku po raz pierwszy wystartowa³ na zawodach w klasie F3A-klub zajmuj¹c wysokie, drugie miejsce. Kolejnym
sprawdzianem jego mo¿liwoci by³y Mi-

strzostwa Polski F3A-klub, na których tak¿e uda³o mu siê wywalczyæ drugie miejsce
i zdobyæ tytu³ wicemistrza Polski. - Mimo
doæ znacz¹cych sukcesów kolejny raz rozsta³em siê wtedy z modelarstwem, zabrak³o
mi wytrwa³oci - opowiada Piotr.
Po roku przerwy zafascynowa³ siê jednak ponownie zdobyciem przez ojca Jacka
widerka tytu³u Mistrza Polski F3A 2003,
postanowi³ powróciæ do modelarstwa.
W 2004 roku wystartowa³ w presti¿owej
klasie F3A, zajmuj¹c na pierwszych zawodach 6. miejsce. G³ównym celem, jaki za³o¿y³ sobie na 2004 rok by³o uzyskanie jak
najlepszego wyniku na Mistrzostwach Polski, co mu siê uda³o - zaj¹³ bardzo dobre
4. miejsce, co by³o zaskoczeniem dla pozosta³ych zawodników, ze wzglêdu na m³ody
wiek Piotrka. Jako junior wystartowa³ wówczas w mistrzostwach seniorów. Od ojca,
który zosta³ Pierwszym Wicemistrzem Polski dzieli³y go zaledwie dwa miejsca.
Wysokie miejsca w klasyfikacji Pucharu
Polski oraz Mistrzostw Polski pozwoli³y mu
na dostanie siê do kadry narodowej na 2005
rok. Mia³ mo¿liwoæ wystartowania na Mistrzostwach wiata we Francji w 2005 roku,
lecz zrezygnowa³ ze wzglêdu na ma³e dowiadczenie. - Po tej rezygnacji postanowi³em lepiej przygotowaæ siê do Mistrzostw Europy w 2006 roku - dodaje. W sezonie 2006
wystartowa³ na Mistrzostwach Europy
w Szwajcarii. Zaj¹³ odleg³¹ bo 38. lokatê, lecz
by³a to najwy¿sza pozycja w historii startów polskiej ekipy na tego typu zawodach.
By³ to znacznie lepszy wynik od pozosta³ych zawodników polskiej ekipy. Podczas
Mistrzostw Polski F3A w 2006 roku zdoby³
tytu³ II wicemistrza Polski F3A 2006.
Pocz¹tek obecnego sezonu 2007 to du¿y
sukces podczas Piotrka podczas Pucharu
Europy w Austrii, gdzie zaj¹³ 17. pozycjê, deklasuj¹c pozosta³ych zawodników
z Polski (w tym obecnego mistrza i wicemistrza Polski). - Obecnie moim g³ównym celem jest tytu³ mistrza Polski F3A,
do którego jestem obecnie g³ównym faworytem - zapewnia Piotr. Jak co roku
wystartuje w 3 - 4 zawodach pucharu Polski oraz w zawodach o puchar Europy, podczas których zbiera punkty do klasyfikacji
sezonowej. Podsumowaniem sezonu s¹ mistrzostwa Polski.
(eb)

Wakacyjny obóz z harcerzami z G³owna

Model Piotra Oxalys tu¿ przed startem.
kolejnoci i odleg³ociach. Ten sam program
figur obwi¹zuje na ca³ym wiecie. S¹ to figury geometryczne po³¹czone z pêtlami i beczkami. Sêdziowie ustalaj¹ go raz na 2 lata.

Kosztowny sport
Sêdziowie co 2 lata zmieniaj¹ program
konkurencji i co 2 lata najlepiej - jak twierdzi
Piotr - zmieniaæ model samolotu. Chodzi

Do koñca roku szkolnego pozosta³o ju¿ niewiele czasu. Dla jednych - g³ównie tych, których czeka
poprawianie dotychczasowych
o to, aby mieæ lepszy model, o nowszej ocen, bêdzie to okres wytê¿onej
konstrukcji i wy¿szych mo¿liwociach. Piotr pracy i nauki. Inni pomyleæ mog¹
kupuje zestaw w czêciach, nastêpnie sam ju¿ o wakacjach, o tym jak je spêdziæ.
sk³ada model, co trwa oko³o 2 - 3 miesi¹ce.
rzy tej okazji warto zapoznaæ siê
Kad³ub samolotu jest z laminatu, skrzyd³a
styropianowe pokryte balas¹, czyli bardzo
z tegoroczn¹ ofert¹ wakacyjn¹
lekkim drewnem. Dodatkowo trzeba dokug³owieñskich harcerzy. Wzorem lat
piæ silnik. Model wa¿y oko³o 4,5 kg. Goto- ubieg³ych organizuj¹ obóz w Zarzêcinie
wy po wykonaniu ma wartoæ oko³o 10 tys. nad Zalewem Sulejowskim. Pierwszy jego
z³. Mo¿e lecieæ z maksymalnie z prêdkoci¹ turnus rusza ju¿ za jedenacie dni -

P

25 czerwca i potrwa do 7 lipca. Drugi
turnus zaplanowano od 7 do 21 lipca.
Koszt obozu dla dzieci i m³odzie¿y spoza G³owna skalkulowano na 590 z³, za
dla g³ownian - na 490 z³. W tym roku
obóz bêdzie mia³ charakter sportowo-¿eglarski. Jak zapowiadaj¹ organizatorzy,
bêdzie podczas niego realizowany tak¿e
program upowszechniaj¹cy wiedzê o ¿yciu S³owian. Nie zabraknie tak¿e te¿ okazji do doskonalenia talentów artystycznych.
Bli¿sze informacje na temat programu
obozu uzyskaæ mo¿na pod numerem

tel. 042/710-87-77 lub pod nr tel. kom.
0604-273-466. Pod tymi numerami telefonów mo¿na równie¿ dokonywaæ zg³oszeñ chêtnych do udzia³u w obozie.
Dodajmy tylko, ¿e wzorem lat ubieg³ych wspólnie z g³ownianami na obozie
harcerskim w Zarzêcinie wypoczywaæ
bêdzie m³odzie¿ z Litwy i Ukrainy. Te
coroczne obozy integracyjne zaowocowa³y ju¿ wieloletnimi przyjaniami, odwiedzinami g³ownian na Litwie i Ukrainie
oraz wakacyjnymi przyjazdami dzieci
i m³odzie¿y z Litwy i Ukrainy do Polski.
(rpm)
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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 - gotówka, 		
tel. kom. 0515-175-977.
Kupię każdy samochód, 		
tel. kom. 0606-238-179.
Kupię samochód, może być
uszkodzony, tel. kom. 0605-948-751.
Avia A21, ze sprawnym silnikiem,
tel. (046) 874-76-69, 			
tel. kom. 0607-570-070.
Skupujemy wszystkie auta
osobowe, wszystkie marki w stanie
obojętnym, tel. kom. 0692-639-555.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare,
skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ, tel. (046) 831-01-29,
tel. kom. 0601-317-076.
Auto-skup samochodów różnych.
Zaświadczenia w celu wyrejestrowania, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię silniki SW-400 Leyland, 		
tel. kom. 0660-980-085.
Kupię Poloneza, stan obojętny, 		
tel. kom. 0660-980-085.
Kupię wszystkie auta, 		
zaświadczenie o kasacji, 		
tel. kom. 0889-539-501.
Kupię każdego Poloneza 		
po 1994 roku w całości lub na części, tel. kom. 0691-671-241.
Kupię każdego Fiata Uno, Cinquecento w całości lub na części, 		
tel. kom. 0605-617-841.
Samochód z nadwoziem BDF, może być
do remontu, tel. kom. 0504-105-141,
0600-647-336.
PEUGEOT 307 HDI 2001-2002 rok,
bezwypadkowy, zarejestrowany, 		
tel. kom. 0500-385-907.
Każdy osobowy powyżej 1993 roku, 		
tel. kom. 0606-330-976.
Absolutnie auta bezwypadkowe,
całe, uszkodzone, 			
tel. kom. 0506-688-670.
Aktualnie kupię osobowy cały 		
lub lekko uszkodzony, 		
tel. kom. 0604-706-309.
Kupię Cordobę, Ibizę (2000-2002 rok),
tel. kom. 0695-883-441.
Kupię FIATa Punto 5-drzwiowe, 		
tel. kom. 0692-829-882.
Kupię Opla Astrę I Sedan, 		
tel. kom. 0694-216-417.
Kupię Opla Astrę II bezwypadkowy,		
tel. kom. 0608-108-139.
Kupię Opla Corsę 5-drzwiową, 		
tel. kom. 0695-502-628.
Kupię RENAULT Megane Scenic 		
zarejestrowany, tel. kom. 0695-509-226.
Kupię samochody całe, rozbite, do kasacji,
tel. kom. 0662-649-105.
Kupię uszkodzone, całe, do naprawy, 		
tel. kom. 0609-924-415.,
Kupię Volkswagena Polo zarejestrowany,
tel. kom. 0606-436-231.
PEUGEOT 305 oraz przyczepkę 		
samochodową kupię, 			
tel. kom. 0669-618-676.
Powypadkowe kupię, 		
tel. kom. 0669-557-167.
Powypadkowe skupujemy, 		
tel. kom. 0605-100-574.

MAN, ciągnik siodłowy 403, 1997 rok,
stan idealny oraz naczepa sztywna 		
na poduszkach, tel. kom. 0607-090-247.
Iveco typ 3510, 1997 rok - sprzedam,
tel. (046) 837-85-87.
OPEL Omega combi 2.0 benzyna + gaz
1991 rok, 5700 zł, granatowy, stan bdb,
komplet opon zimowych i letnich, szyberdach, hak, przegląd do maja 2008 rok,
garażowany, tel. kom. 0501-707-657.
VW T4 2.5 TDI 1999 rok, 220 tys. km,
granatowy, 9-osobowy, 			
tel. kom. 0604-962-885.
OPEL Omega 2.0 automat, gaz 1992 rok,
tel. kom. 0667-012-412.
RENAULT 19 1.9 D 1994 rok, 		
tel. kom. 0697-634-226 po 17.00.
Żuk, sprzedam, opłacany, rejestrowany,
tel. (046) 838-23-09.
Renault 21 combi 2,1 diesel 1993 rok,
tel. kom. 0504-475-567.
Sprzedam koparkę Ostrówek, stan dobry,
tel. kom. 0509-220-632.
Przyczepa Sanok, tel. kom. 0660-243-177.
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CINQUECENTO 700 1998 rok, mały
przebieg, tel. kom. 0781-779-641 		
po 19.00.
Cinquecento 900 + gaz 1994 rok
tel. (046) 837-27-27, 			
tel. kom. 0601-559-605.
Skoda Favorit 1300 1991 rok, benzyna,
tel. kom. 0603-840-324.
OPEL Vectra 2.0 gaz 1995 rok, 8000 zł,
granat metalik, c.zamek, wspomaganie,
radioodtwarzacz CD, 5-drzwiowy, stan
dobry, tel. (046) 837-86-03 po 17.00.
MERCEDES 124 2.5 D 1991 rok
tel. (046) 837-69-75, 			
tel. kom. 0664-183-326.
CITROEN C15 1999 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0607-896-323.
Audi A6 Avant 2003 rok, 105000 km, czarny metalik, cena do uzgodnienia, skóra,
automat, FVAT, tel. kom. 0509-655-002.
FORD Escort 1.3 benzyna 1991 rok,
2200 zł, tel. kom. 0509-610-252.
Astra II combi 2.0 TDL 2000 rok, 		
tel. kom. 0665-060-888.
NEXIA GLE V 1998 rok, 67000 km, 		
granat, centralny zamek, elektryczne 		
szyby, tel. kom. 0604-727-414.
OPEL Frontera 2.2 D 1999 rok, 		
tel. kom. 0510-158-921.
Opony używane, importer, duży 		
wybór, tel. kom. 0602-133-182.
FORD Transit 2.4 D 2001 rok, mały
przebieg, biały, tel. kom. 0785-482-619.
Fiat 126p elx 1997 rok, zielony, stan bdb,
opłaty za cały rok, tel. (046) 838-85-67.
Punto 1.1 1996 rok, stan dobry, 3-drzwiowy, tel. kom. 0662-354-356.
FORD Scorpio 2.4 + gaz 1992/1993 rok,
1200 zł, rozbite, tel. kom. 0888-405-361.
FIAT 126p 1997 rok, 			
tel. kom. 0500-089-442.
SKODA Favorit gaz 1992 rok, 		
tel. kom. 0602-581-982.
Seicento 900 gaz 2001 rok, 		
tel. kom. 0609-500-982.
OPEL Omega 2.0 benzyna + gaz 1996 rok,
tel. kom. 0602-362-910 po 19.00.
POLONEZ Caro Plus gaz 1998 rok
tel. (046) 837-13-33.
FORD Mondeo 1994, 2.0 benzyna + gaz
- sprzedam, tel. kom. 0606-404-680.
OPEL Corsa 1991 rok, 			
tel. kom. 0691-753-413.
Sprzedam przyczepkę samochodową, 		
tel. kom. 0608-062-960.
SKODA Favorit 1992 rok, stan dobry,
tel. (046) 837-47-06.
Citroen ZX 1.4 1993 rok, uszkodzony tył,
jeżdżący, 1.100 zł, tel. (046) 838-36-63.
Fiat Seicento, 1.1, 2000 rok, 43000km,
alarm, centralny zamek, elektryczne szyby, immobilizer, poduszka powietrzna,
tel. kom. 0602-441-678.
VW Lupo 1.4 2002 rok, 50000 km, stan
idealny, tel. kom. 0509-208-504.
Toyota Avensis combi 2000r., 46000 km,
Renault Laguna combi, 1,9 DCI, 2000 rok,
100000 km, tel. kom. 0661-636-823.
MERCEDES MB-100 1994 rok,
podwyższony, przedłużony, 		
tel. kom. 0889-561-534.
OPEL Vectra A 2.0i 1994 rok, 		
tel. kom. 0505-614-046.
PEUGEOT 206 2001 rok, 50000 km, stan
bdb, bogate wyposażenie, 		
tel. kom. 0514-900-921.
Cinquecento 700 1995 rok, biały, 		
tel. kom. 0662-159-485 po 16.00.
Mercedes 190E 1.8 gaz 1992 rok, 189000
km, bordo metalik, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, ABS, tanio,
tel. kom. 0607-529-089.
PEUGEOT Partner diesel 1.8 1997 rok,
biały, 2-osobowy, tel. kom. 0509-061-643.
MAZDA 323 BG 1991 rok, 		
tel. kom. 0601-571-103.
Cinquecento 700 1996 rok, 		
tel. kom. 0606-317-861.
VOLVO S40 1998 rok, 			
tel. kom. 0606-317-861.
Przyczepka SAM, 			
tel. kom. 0668-380-984.
DAEWOO Tico 1999 rok, zielony 		
metalik, I właściciel, pilnie, 		
tel. kom. 0697-682-114.
Seicento 1999 rok, 7000 zł, 65000 km,
niebieski metalik, pierwszy właściciel,
bezwypadkowe, tel. (046) 838-47-74, 		
tel. kom. 0506-805-614.
FIAT 126p 1991 rok, 			
tel. kom. 0889-148-321.
CC 700 1995 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0691-961-249, 0505-569-717.
Lublin II 3,5 t 1998/99 rok, chłodnia, 		
tel. kom. 0510-606-488.
VW Golf II 1.6, bezwypadkowy,
tel. (042) 719-73-27.
Jetta 1.6 1982 rok, w całości lub na części,
tel. kom. 0510-100-491.
MAZDA 626 gaz 1994 rok, full opcja,
tel. (046) 837-11-75.
OPEL Vectra 1.6 benzyna, gaz 1993 rok,
stan bdb, tel. kom. 0660-524-951.
POLONEZ Truck gaz, 			
tel. kom. 0693-106-674.
VW Polo Classic gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0693-106-674.
OPEL Astra 1997 rok, 			
tel. kom. 0697-040-197 po 16.00.
RENAULT Espace 2.9, 12500 zł, benzyna
+ gaz, tel. kom. 0501-788-231.

CC 700 1997 rok, tel. kom. 0668-966-906
po 15.00.
POLONEZ Caro 1.6 GLI 1996 rok, stan
bdb, tel. kom. 0887-871-156.
FIAT Brava 1.4 benzyna + gaz 1997 rok,
centralny zamek, autoalarm, elektryczne
szyby, aluminiowe alufelgi, 		
tel. kom. 0781-781-315.
Robur, skrzyniowy, silnik nowy, mały
przebieg, tel. kom. 0662-247-288.
POLONEZ 1.4 Rover 1994 rok, 		
tel. kom. 0667-833-426.
POLONEZ 1.6 GLI 1995 rok, 		
tel. kom. 0500-547-329.
Gaz sekwencyjny, włoski, nieużywany,
800 zł, tel. kom. 0693-157-146.
CITROEN Xantia 1.8 i 1993 rok,
wszystko, tel. kom. 0660-087-390.
FORD Fiesta 1.1 1993 rok, wszystko, 		
tel. kom. 0660-087-390.
OPEL Kadett 1.3 i 1.6 D, wszystko, 		
tel. kom. 0660-087-390.
DAEWOO Nexia 1.5 16V 1996 rok,
wszystko, tel. kom. 0660-087-390.
HYUNDAI Pony i Scoupe 1993 rok,
wszystko, tel. kom. 0660-087-390.
OPEL Vectra combi 1998 rok, 		
tel. kom. 0609-165-855.
Golf II 1.3, wszystko, 			
tel. kom. 0660-087-390.
Astra gaz 1996 rok, 			
tel. kom. 0662-173-679.
BMW 520 gaz 1990 rok, 5400 zł, grafit,
tel. kom. 0511-971-811.
SEAT Toledo 1.9TDI 1997 rok, full wersja,
tel. kom. 0600-428-743 0604-771-777.
SUZUKI Vitara Cabrio 1.6 16V 1996 rok,
tel. kom. 0604-771-777, 0600-428-743.
OPEL Corsa 1.7 D 2002 rok, 		
tel. (046) 838-02-81, tel. kom. 0668-343-616.
FORD Ka 1997/1998 rok, 		
tel. kom. 0602-711-697, 0606-273-814.
VW Passat przejściówka 1994 rok,
c.zamek, 2 poduszki, wspomaganie, 		
instalacja gazowa, tel. (046) 830-22-54
po 20.00, tel. kom. 0502-321-194.
POLONEZ 1994 rok, 1000 zł, sprawny,
tel. (046) 837-90-92.
SEAT Ibiza 1.7 D 1991 rok, 		
tel. kom. 0694-111-715.
AUDI B4 1.9TDI 1994 rok, 14000 zł,
215000 km, czarny metalik, pełna
elektryka, alufelgi, stan techniczny bdb,
tel. kom. 0606-472-556.
BMW 316 + gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0660-809-263.
FORD Mondeo Sedan 1.8 benzyna
1997 rok, tel. kom. 0668-401-641.
FIAT 126p 1990 rok, tanio, 		
tel. (024) 282-22-80.
Cinquecento 1997 rok, 			
tel. kom. 0600-050-985.
OPEL Vectra B 1.6 16V 1996 rok,
12000 zł, pilne, tel. kom. 0604-964-802.
POLONEZ gaz 1995 rok, 2000 zł, szary,
alufelgi, hak, tel. (046) 838-14-42.
POLONEZ Caro gaz 1994 rok, hak,
1700 zł do uzgodnienia, 			
tel. kom. 0600-301-478.
Maluch 1995 rok, 			
tel. kom. 0663-186-582.
FIAT Tempra benzyna, gaz 1991 rok, 		
do naprawy, tel. kom. 0693-598-059.
TOYOTA Corolla 1.4 + gaz sekwencja
2003 rok, 82000 km, salonowy, 		
tel. kom. 0503-168-408.
MERCEDES E210 2.0 benzyna 1995 rok, I
właściciel, tel. kom. 0668-421-165.
SKODA Fabia 1400 + gaz 2003 rok, 13500
zł, salonowa, tel. kom. 0503-168-408.
SKODA Felicia 1.3 + gaz 1999 rok, 		
salonowy, tel. kom. 0668-421-165.
KIA Sportage 2.0 1995 rok, I właściciel,
4x4, tel. kom. 0668-421-165.
LUBLIN I 1996 rok, stan bardzo dobry,
tel. (046) 839-63-72.
Alufelgi do Forda na 4 śruby 		
z oponami, tel. kom. 0880-918-434.
FIAT 126P 1997 rok, sprzedam,
tel. (046) 839-63-24.
MAZDA 626 1995 rok, sprzedam,
tel. (046) 839-63-24.
POLONEZ 89, stan dobry, ważne 		
dokumenty, tel. kom. 0880-124-455.
FIAT Uno 1.0 1997 rok, 99000 km, 		
wiśniowy metalik, stan bdb, 		
tel. (046) 837-57-32.
RENAULT Megane gaz 1996 rok, bogate
wyposażenie, szyberdach, ekonomiczny,
tel. kom. 0788-284-772.
Cinquecento 700 1993 rok, 2200 zł, 		
stan bdb, tel. (046) 839-63-95.

RENAULT Clio 1.4 1999 rok, stan idealny,
tel. kom. 0609-220-484.
VW Polo 1.0 gaz 1992/95 rok, 		
tel. kom. 0604-737-232.
FORD Mondeo 2.0 TDCi XI. 2002 rok,
czarna perła, tel. kom. 0500-204-628.
VW Passat combi 1.9 TDI 130 2004
rok, czarny, tel. kom. 0501-136-732.
Astra combi 2.0 D 1999 rok, ciemny 		
grafit, tel. kom. 0501-695-235.
Samochód Robur LD 3001, 1988 rok, stan
dobry, tel. kom. 0605-105-495.
PEUGEOT 106 1.0 1996 rok, 		
tel. kom. 0608-442-467.
NISSAN Almera 1.4 1995 rok,
wspomaganie, elektryczne szyby, radio,
dwie poduszki, tel. kom. 0608-442-467.
POLONEZ Caro Plus gaz 1997 rok,
3000 zł, elektryczne szyby, centralny 		
zamek, wtrysk, wspomaganie, 		
tel. kom. 0607-930-227.
Auto Handel Głowno: Punto 1.2,
2000 rok, 5-drzwiowy, 1997 rok,
3-drzwiowy, Matiz, 2001 rok, gaz. Raty.
www.auto-agro.gratka.pl, 		
tel. kom. 0604-392-876.
RENAULT Kangoo 1.4 gaz 1999 rok,
tel. kom. 0512-335-731.
FIAT Punto 1.6 gaz 1995 rok, 		
tel. kom. 0602-878-658.
BMW 520i z gazem 1991 rok, sprzedam,
tel. kom. 0888-562-457.
Passat B3 1.6 1990 rok, 7000 zł,
192000 km, tel. kom. 0889-234-481.
PEUGEOT 306 1.4 1994 rok, 5D, c. zamek
+ pilot, el. szyby, szyber-dach, wspomaganie, stan dobry, tel. kom. 0505-406-307.
Alufelgi, łożyska na tylną oś, SKF 		
po niewielkim przebiegu do Volvo V40,
tel. kom. 0607-403-256.
PEUGEOT 205 1993 rok, 		
tel. kom. 0783-027-102.
ŁADA Samara 1992 rok, w cenie złomu,
tel. kom. 0510-701-057.
FIAT Ducato Maxi 2.8 JTD 2004 rok,
142000 km, I właściciel, 		
tel. kom. 0604-206-136.
MERCEDES A160 CDI 2001 rok, 		
stan bdb, tel. kom. 0607-199-111.
POLONEZ Truck 1.6 gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0506-188-510.
VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, 		
tel. kom. 0500-526-092.
VW Transporter T4 1.9 TD 1998 rok, 		
biały tel. (046) 838-88-89.
BMW 525 TDST 1992 rok, stan bdb, 		
pełna opcja, tel. kom. 0500-314-341.
MERCEDES 207 2.4 1981 rok, stan 		
dobry, tel. kom. 0500-314-341.
OPEL Vectra 1.7 TD 1996 rok, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki, centralny zamek,
tel. kom. 0660-026-281.
MERCEDES 190 2.0 D 1987 rok, sprowadzony, zarejestrowany, stan idealny,
tel. kom. 0604-392-876.
VW Passat 1.8 gaz 1991 rok, elektryczne
lusterka, elektryczny szyberdach, centralny zamek, autoalarm, wspomaganie
kierownicy, tel. kom. 0506-242-371.
OPEL Vectra combi 2.2 DTR 2002 rok, full
opcja, tel. kom. 0506-271-866.
OPEL Tigra 1997 rok, 12500 zł, stan bdb,
full opcja, tel. kom. 0515-264-704.
FIAT Punto II 1.2 KAT, gaz 2001 rok,
11500 zł, czarny metalik, 3 drzwi, 		
tel. kom. 0501-419-497, 0888-371-235.
WARTBURG combi 1.3, 		
tel. (042) 719-56-83.
PEUGEOT 206 2.0 HDI 2000 rok, czarny,
stan bdb, tel. kom. 0606-484-115.
FIAT Bravo 1.8 16V 1999 rok, stan bdb,
tel. kom. 0663-177-041.
FIAT Uno 1.4 benzyna, gaz 1998 rok, 		
tel. kom. 0501-818-524.
OPEL Astra 1.4 1994 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0664-635-301.
FIAT Uno 1.4 1995 rok, zadbany, 		
tel. kom. 0600-970-598.
Tico 1998 rok, bordo metalik, 		
tel. kom. 0886-218-982.
FORD Escort combi gaz 1993/1994 rok
tel. (046) 863-60-14.
CC 700 1995 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0787-233-812.
OPEL Vectra 1.6 16V 1997 rok, 13900 zł,
zielony, klimatyzacja, I właściciel, 		
tel. kom. 0501-213-067.
AUDI A4 1.8 gaz 1996 rok, 15800 zł, 		
niebieski metalik, klimatyzacja, 		
tel. kom. 0501-213-067.
HONDA Civic 1996 rok, 10900 zł, 		
zielony metalik, idealny, I właściciel, 		
tel. kom. 0501-213-067.

MAZDA MX5 kabriolet 1997 rok,
20800 zł, zielony, idealny, 		
tel. kom. 0501-213-067.
CC 700 VAN 1997 rok, 2000 zł, 		
tel. kom. 0669-630-540.
OPEL Astra Sedan 1.6 1999 rok, 10500 zł,
srebrny, tel. kom. 0889-838-460.
VW LT 35 autolaweta 2.4 D 1991 rok,
8500 zł do uzgodnienia, wciągarka, 		
tel. kom. 0880-211-738.
FORD Escort 1.3 1997 rok, 3D, 6200 zł
do uzgodnienia, tel. kom. 0880-211-798.
Lanos 1.5 gaz II 1998 rok, zarejestrowany,
multilock, radiomagnetofon, zadbany,
garażowany, pełna dokumentacja, 		
stan bdb, tel. kom. 0663-657-111.
Astra Sedan 1.4 16V 1998 rok, zielony metalik, II właściciel, wspomaganie, centralny zamek, elektryczny szyby, airbag, pełna
dokumentacja, tel. kom. 0663-657-111.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 10700 km, II
właściciel, w pełni serwisowany, alarm,
centralny zamek, radio, 			
tel. kom. 0692-639-555.
VW Polo 1997 rok, czerwony,
5-drzwiowy, II właściciel, stan bdb, 		
tel. kom. 0692-639-555.
CC 700 1997 rok, 2700 zł, 77000 km,
I właściciel, stan bdb, 			
tel. kom. 0692-639-555.
DAEWOO Tico 1997 rok, 3100 zł, bordo
metalik, tel. kom. 0888-596-487.
VW Golf IV 2001 rok, bogate wyposażenie, zadbany, tel. kom. 0660-664-436.
HYUNDAI Atos 1999 rok, 		
tel. kom. 0888-509-934.
OPEL Vectra 1.8 16V, salon Polska, stan
idealny, pełna opcja oprócz skóry, 		
tel. kom. 0696-063-619.
DAEWOO Tico 1999 rok, rudy metalik,
stan bdb, tel. kom. 0606-330-976.
OPEL Astra 1.4 gaz 1998 rok, centralny,
alarm, poduszka, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0605-535-396.
OPEL Vectra combi 1.8 1996 rok, sprowadzony, zarejestrowany, stan bdb, 		
tel. kom. 0609-946-893.
TOYOTA Corolla X 1999 rok, 155000 km,
zielony metalik, tel. kom. 0668-698-424.
POLONEZ Truck 1.6 gaz 1999 rok, 2,5 m
długi, OC o przegląd do końca roku, stan
bdb, tel. kom. 0504-573-160.
FIAT Siena 1.6 16V benzyna, gaz
1998 rok, I właściciel. Tanio, 		
tel. kom. 0600-394-592.
OPEL Astra benzyna + gaz 1998 rok, 		
tel. kom. 0517-751-862.
TOYOTA Starlet gaz 1996 rok, 2800 zł,
tel. (046) 837-60-84.
POLONEZ Atu 1996 rok, 		
tel. (046) 838-05-81.
DAEWOO Tico 1997 rok, 		
tel. kom. 0604-542-009.
ŻUK izoterma 111 B gaz, benzyna 1992
rok, 1000 zł, bez opłat; FIAT 126p, 400 zł
- w całości, na części, 			
tel. kom. 0662-337-12.
FIAT Seicento 900 SX 1998 rok, 77000
km, stan bdb, garażowany, 		
tel. kom. 0509-061-804.
Alufelgi oryginalne do BMW 16” 		
z oponami letnimi Pirelli, 		
tel. kom. 0601-344-378.
Alufelgi 15” - 4 szt., nowe, firmy Alessio,
tel. kom. 0601-344-378.
PEUGEOT 205 1.1 benzyna 1993 rok,
tel. kom. 0604-144-031.
FORD Escort 1.3 gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0600-437-486.
VW Passat 1.6 benzyna 1989 rok
tel. (046) 837-08-22, tel. kom. 0513-333-194.
CC 900 1995/1996 rok, 			
tel. kom. 0662-203-693.
MITSUBISHI Lanser 1.8 D 1987 rok, bez
korozji, stan dobry - w całości lub na części. Pilnie, tel. kom. 0880-446-513.
VW Golf combi 1.8 gaz 1994 rok, 7800
zł, srebrny metalik, wspomaganie, szyberdach, alarm, centralny z pilota, stan
bdb, od 1996 roku w kraju, 		
tel. kom. 0604-182-896.
CITROEN Berlingo 1.9 D 1998 rok, 10500
zł, grafit metalik, krajowy, 5-osobowy,
wspomaganie, alarm, centralny z pilota,
poduszka, tel. kom. 0604-182-896.
SKODA Octavia 1.9 TDI 2001 rok, 27200
zł, srebrny, idealny, 			
tel. kom. 0513-071-265.
DAEWOO Matiz 2001 rok, 8000 zł, 		
I właściciel, bezwypadkowy, 		
tel. kom. 0513-071-265.
FIAT Punto II 1.2 benzyna + gaz 2000 rok,
bordo metalik, 5-drzwiowy, I właściciel,
bezwypdkowy, stan bdb, 			
tel. kom. 0501-842-115.

FIAT Doblo 1.2 benzyna + gaz 2001 rok,
czerwony, bezwypadkowy, blaszak, 		
tel. kom. 0606-741-845.
FIAT 126p 1998 rok, 			
tel. kom. 0501-504-719.
CC 1997 rok, 3000 zł, blokada skrzyni,
alarm, tel. kom. 0667-932-872.
FIAT 126p 1997 rok, 			
tel. kom. 0691-747-163.
OPEL Vectra B 1.6 16V 1996 rok, 9800 zł,
bogate wyposażenie, 			
tel. kom. 0660-680-306.
ALFA ROMEO 156, 			
tel. kom. 0691-747-163.
SEAT Cordoba 1996 rok, stan dobry, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0604-140-038.
VW Polo 1.3 1993 rok, granatowy, stan
dobry, tel. kom. 0605-065-054.
AUDI 80 B4 1.9 TDI 1992 rok, śliwka
metalik, tel. kom. 0601-348-685, 		
0665-140-187.
OPEL Corsa 1.4 1996 rok, czarny, klima,
3 drzwi, 2 poduszki, wspomaganie,
c.zamek, sprowadzony, 			
tel. kom. 0601-348-685.
OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, czarny,
3 drzwi, klima, wspomaganie, 4 poduszki,
sprowadzony, tel. kom. 0601-348-685.
ŁADA Samara, Seligów 29.
Passat 2.0 GL, gaz sek., 1994 rok, 		
tel. kom. 0609-422-514.
VW Golf III 1.9 D 1992 rok, 8000 zł,
srebrny metalik, 5 drzwi, stan bdb, 		
tel. kom. 0515-264-705.
POLONEZ 1994 rok, stan dobry
tel. (046) 838-88-57, 			
tel. kom. 0695-945-598.
Cinquecento 700 1996 rok, 		
tel. kom. 0509-233-806.
Żuk izoterma benzyna. gaz 1991 rok, 		
I właściciel, tel. (046) 838-02-06.
SEAT Cordoba 1.6 benzyna, gaz 1996 rok,
tel. kom. 0609-827-477.
OPEL Corsa 1.0 2004 rok, 		
tel. kom. 0667-197-391.
RENAULT 19 1.8 gaz 1995 rok, czerwony,
tel. kom. 0693-278-969.
OPEL Record tel. (046) 838-33-31, 		
tel. kom. 0692-146-594.
Star A 200 L tel. (046) 838-36-04.
AUDI 80 B4 2.0 benzyna, czerwony,
standard dobry, tel. (046) 838-56-57 		
po 20.00.
POLONEZ Truck 1.6 benzyna + gaz
1998 rok, Citroen C3 1.4 D, 2003 rok,
klima, tel. (046) 838-56-72, 		
tel. kom. 0880-133-843.
Lanos 1.5 benzyna + gaz 2000 rok, 11200
zł, szary metalik, Punto 1.1, 1998 rok, szary metalik, 7900 zł, tel. (046) 863-06-10,
tel. kom. 0694-647-204.
OPEL Astra Sedan 1995 rok, 8200 zł
tel. (046) 863-06-10, 			
tel. kom. 0694-547-204.
Maluch Bis, stan dobry, 			
tel. kom. 0602-312-443.
MAZDA 626 combi diesel 1994 rok, 		
tel. kom. 0888-648-935.
Man-Styer DMC12 210 kM, 		
tel. kom. 0888-648-935.
PEUGEOT 309 1.3 + gaz, 		
tel. kom. 0888-648-935.
CC 1997 rok, 3000 zł, stan bdb, 		
tel. kom. 0667-270-562.
FIAT Bravo benzyna + gaz 1997 rok,
wspomaganie, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0516-357-439.
OPEL Astra combi 2000 rok, I właściciel,
salon Polska, cena do uzgodnienia, możliwość zamiany na tańszy, 		
tel. kom. 0509-369-540.
FSO 125p 1500 silnik Poloneza 1989 rok,
skrzynia 5, stan dobry, 			
tel. kom. 0601-760-199.
SEAT Ibiza 1.9 TDI 1999 rok, 13000 zł,
nowy model, dobrze wyposażony, stan
bdb, sprowadzony, 			
tel. kom. 0604-971-199.
Dwa silniki 1.8 D Ford Escort, 1000 zł
za 2 szt., tel. kom. 0602-330-843.
Opony 1100, 20% zużycia, 		
tel. kom. 0692-668-521.
MERCEDES 190 1.8 benzyna + gaz
1990 rok, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0697-506-853.
TOYOTA Corolla 1.8 D 1991 rok, 		
tel. kom. 0607-385-739.
TOYOTA Yaris, rozbita, 			
tel. kom. 0502-605-719.
FIAT Seicento 1999 rok, 6200 zł, 		
tel. kom. 0781-781-315.
MAZDA 323 D 1992 rok, salonowy; VW
Passat combi 1.8, 125 KM, gaz, 1999 rok,
klimatronic, tel. kom. 0788-293-343.

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”:
rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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126p, 1996 rok, tel. kom. 0508-244-737.
AUDI 80 B4 1.9TDI, 1994 rok, srebrny,
ABS, wspomaganie, centralny zamek 		
+ alarm, el. szyberdach, radio, stan idealny,
12500 zł, sprowadzony, 			
tel. kom. 0606-108-993.
AUDI A4 1.9TDI, 1995 rok, srebrny metalik, stan dobry, tel. kom. 0668-825-713.
AUDI A6 1.9TDI, 2004 rok, srebrny 		
metalik, bogate wyposażenie, 		
tel. kom. 0694-745-543.
BMW 320, 1987 rok, gaz, 		
tel. kom. 0668-833-861.
CITROEN AX 1.0, 1993 rok, czerwony,
5 drzwi, bezwypadkowy, cena 3800 zł,
tel. kom. 0604-233-371.
CITROEN C-15 D, osobowo-ciężarowy,
1997 rok, faktura, tel. kom. 0601-287-951.
DAEWOO Lanos 1.5, gaz, 1999 rok,
bezwypadkowy, tel. kom. 0692-489-339.
DAEWOO Matiz 0.8, 2001 rok, zielony
metalik, przebieg 60.000, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom. 0604-706-309.
DAEWOO Matiz, 1999 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0609-279-746.
FIAT 126p, 1994 rok, 500 zł, 		
tel. kom. 0607-046-753.
FIAT 126p, 1994 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0694-073-773.
FIAT Panda 1.1, 2004 rok, 14500 zł, 		
I właściciel, salon Polska, 		
tel. kom. 0501-715-609.
FIAT Punto, 1996 rok, I właściciel,
5-drzwiowy - sprzedam, 			
tel. kom. 0514-310-495.
FIAT Seicento 1.1, 2000 rok, srebrny metalik, centralny zamek, elektryczne szyby,
autoalarm, immobilizer, radio, I właściciel,
bezwypadkowy, możliwa zamiana na Tico,
tel. kom. 0604-706-309.
FIAT Seicento, 1998 rok, biały, 		
tel. kom. 0660-673-242.
FIAT Uno 1.0, 1993 rok, gaz, cena
1500 zł, tel. kom. 0662-091-390.
FORD Escort 1.3, 1993 rok, czerwony,
2600 zł, tel. kom. 0609-924-415.
FORD Escort 1.6, 1991 rok, stan dobry,
3-drzwiowy, wersja sportowa - sprzedam,
tel. 046/814-57-19.
FORD Fiesta 1.1, 1993 rok, 3600 zł, 		
tel. kom. 0503-126-774, 0602-685-613.
FORD Focus 1.6 16V, 2000 rok, biały, el.
szyby, ABS, alarm, c. zamek, airbag, cena
16900 zł, tel. kom. 0506-688-670.
FORD Galaxy 2.0, gaz, 1996 rok, 7 osób,
klima, 15900 zł, gotowy do rejestracji,
tel. kom. 0509-837-633.
HONDA Civic 1.5, 16V, 1994 rok, 		
3D, wspomaganie kierownicy, szyberdach
- sprzedam, tel. kom. 0669-046-503.
HYUNDAI Lantra combi 1.6, gaz,
1999 rok, zadbana, 11000 zł, 		
tel. kom. 0503-624-030.
HYUNDAI Pony, 1991 rok w całości 		
lub na części, tel. kom. 0607-840-623.
JELCZ Turbo, oplandeczony, 		
stan idealny - sprzedam, 			
tel. kom. 0695-442-445.
LUBLIN 2.4D, 1995 rok, biały, ładowność
1100, 5 biegów, stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Tel. 0692-512-791.
LUBLIN I, skrzynia, XII 1995 rok, 		
tel. 046/813-17-06.
ŁADA Samara, 1994 rok, gaz, stan 		
idealny, tel. kom. 0607-521-398.

MERCEDES 190, 1993 rok, CC 900,
1993 rok, auto alarm, centralny zamek,
Polonez 1.6, 1995 rok - sprzedam, 		
tel. kom. 0782-475-633.
MERCEDES 190 D, 1991 rok - sprzedam,
tel. kom. 0608-456-588.
MERCEDES Benz C220 Diesel,
1995 rok, 1 rok w kraju - sprzedam, 		
tel. kom. 0694-283-434.
MITSUBISHI Galant 1.8 + gaz, 1992 rok,
poobijany, sprawny, 1300 zł, 		
tel. kom. 0607-940-312.
NISSAN Micra 1.0, 1995 rok, 5-drzwiowy, stan bardzo dobry - sprzedam, 		
tel. 046/814-01-27.
NISSAN Sunny 1.3, 1989 rok, 2800 zł,
tel. kom. 0503-126-774, 0602-685-613.
OPEL Astra 1.6, 1992 rok, gaz, 		
tel. kom. 0663-127-457.
OPEL Astra 1.7 TD, 1998 rok, fiolet 		
metalik, 11800 zł, gotowy do rejestracji,
tel. kom. 0509-837-633.
OPEL Astra II combi, 1999 rok,
salon Polska, I właściciel, klimatyzacja,
17700 zł sprzedam lub zamienię, 		
tel. kom. 0692-489-339.
OPEL Astra combi 1.4, 2000 rok, 11700 zł
sprzedam lub zamienię na mniejszy, 		
tel. kom. 0509-369-540.
OPEL Corsa 1.0 12V, 1999 rok, 5-drzwiowy, bezwypadkowy, 13600 zł, 		
II właściciel, tel. 046/834-81-14.
OPEL Corsa 1.2, 1996 rok, 5 drzwi, zielony metalik, 8800 zł, gotowy do rejestracji,
tel. kom. 0509-837-633.
OPEL Corsa 1.2, gaz, 1992 rok, 3200 zł,
tel. kom. 0503-126-774, 0602-685-613.
OPEL Corsa 1.5D, 1996 rok, 5 drzwi, czerwony, 8300 zł, gotowy do rejestracji, 		
tel. kom. 0509-837-633.
OPEL Corsa 1996 rok, cena 6500 zł
- sprzedam, tel. kom. 0608-697-964.
OPEL Corsa, 1994 rok, niebieski, 		
zarejestrowany, cena 6000 zł - sprzedam,
tel. kom. 0608-697-964.
OPEL Vectra 1.6, 1996 rok, benzyna, gaz,
stan bardzo dobry, możliwa zamiana, 		
tel. kom. 0500-469-738.
OPEL Vectra 1.8 16V, gaz, 1996 rok,
srebrny metalik, Sedan, 12600 zł, 		
gotowy do rejestracji, 			
tel. kom. 0509-837-633.
OPEL Vectra Sedan, 1996 rok, full 		
wyposażony, zadbany, 			
tel. kom. 0504-221-035.
OPEL Passat combi, 1998 rok, 		
tel. kom. 0507-938-465.
PEUGEOT 106 1.1, 1997 rok, 5-drzwiowy, salonowy, przebieg 90000, cena
7800 zł, możliwa zamiana (tańszy), 		
tel. kom. 0604-706-309.
PEUGEOT 306 1.9 Diesel, 1995 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 0501-742-540.
PEUGEOT 405 1.6, gaz, 1991 rok, 		
tel. kom. 0602-223-161.
PEUGEOT 405 1.9 TDI, 1995 rok,
combi, czerwony, ABS, poduszka, radio,
8500 zł, tel. kom. 0606-108-993.
PEUGEOT Boxer 1.9, 1998 rok,
5-miejscowy - sprzedam, 		
tel. kom. 0603-450-076.
PEUGEOT Partner 1.8, 1999 rok, benzyna,
tel. kom. 0601-323-283.
POLONEZ Atu Plus, 1999 rok,
bezwypadkowy lub zamienię 		
na mniejszy, tel. kom. 0697-686-801.

POLONEZ Caro, 1995 rok, wtrysk, hamulce Lucas, gaz, hak, 120 tys. km, stan dobry,
Skierniewice, tel. kom. 0508-243-840.
RENAULT 19, 1995 rok, 1.7 benzyna,
srebrny metalik, Sedan, 			
tel. kom. 0697-210-793.
RENAULT Clio 1.6i, 1998/99 rok, bordo
metalik, bogate wyposażenie z klimatyzacją, cena 11800 zł w rozliczeniu przyjmę
tańszy, tel. kom. 0604-706-309.
RENAULT Megane Classic 1.6, 1999 rok,
15800 zł, klima, I właściciel, salon Polska
sprzedam lub zamienię na tańszy, 		
tel. kom. 0509-369-540.
SEAT Cordoba 1.4, 2000 rok, bezwypadkowy, zadbany, I właściciel, salon Polska,
tel. kom. 0504-221-035.
FIAT Seicento, 1998 rok, czerwone, 		
tel. kom. 0663-721-506.
STAR 1142 i przyczepę 8 ton, 		
tel. 046/831-62-96.
STAR 200 - sprzedam, 			
tel. kom. 0607-955-955.
TOYOTA Corolla Sedan Diesel, 1998 rok,
tel. kom. 0504-440-472.
VW Polo 1.4, 2000 rok, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, I właściciel, 19600 zł,
możliwość rat, zamiany na tańszy, 		
tel. 046/835-33-08.
VW Golf III 1.6+gaz, 1997 rok, 		
tel. kom. 0607-955-955.
VW Golf III 1.9TDI, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0515-747-596.
VW Polo 1.4, 1996 rok, 8500 zł, FORD
Escort 1.6 GHIA, 1998 rok, 9500 zł, 		
tel. kom. 0790-403-977.
VW Polo Sedan Diesel, 1997 rok, 		
tel. kom. 0504-440-472.
WARTBURG 1.3, gaz, 1986 rok,
skrzynia i silnik dodatkowo, tanio, 		
tel. kom. 0601-990-526.
ŻUK blaszak, ocieplanie, 		
tel. 046/831-40-28.
POLONEZ Caro 1.6, 1994 rok i Truck 1.6,
1996 rok, tel. kom. 0783-538-258.

Zamienię BMW 520i z gazem,
1991 rok na diesla (mogę dopłacić), 		
tel. kom. 0888-562-457.

Sprzedam obudowę do filtra powietrza
do Fiata Uno 1.0, tel. kom. 0502-607-846.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku + inne
części - kupię, tel. kom. 0504-199-580.
Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru, 		
tel. kom. 0602-123-360.
Klimatyzacja i chłodnictwo samochodowe, urządzenia chłodnicze.
Serwis, naprawa, 			
tel. kom. 0512-348-137.
Sprzedam tanio silnik, skrzynię 126p, 		
tel. kom. 0781-015-080.
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW (ZAŚWIADCZENIA) DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. SKUP SAMOCHODÓW
- MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. NIEBORÓW 229,
tel. kom. 0605-695-882.

Sprzedam opony 900-20, 		
tel. kom. 0503-065-714.
Winda samozaładowcza DMC 2000 kg,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0888-648-935.
Części PEUGEOT 205, zawieszenie tylne,
maglownica, rozrusznik i inne, 		
tel. 046/831-75-49.
Kupię wagę samochodową od 8 do 20 ton,
tel. 046/815-23-97, tel. kom. 0695-442-445.
Sprzedam alufelgi do BMW z oponami
16/55/205, tel. kom. 0668-825-713.
Sprzedam przyczepę campingową Niewiadow, przyczepę samochodową tandem
ład. 1300 kg, tel. kom. 0609-880-035.
Sprzedam tylną oś konkretną 		
do RENAULT Kangoo, 			
tel. kom. 0509-811-669.

Motorynka Romet na chodzie, 		
tel. kom. 0660-980-085.
Skuter Yamaha Neo’s 50cm3,
2002-2003 rok, tel. kom. 0509-065-751.
Panonia 250, rower 3-kołowy, Ogar, 		
Kawasaki 125, tel. kom. 0504-475-567.
CZ-175 motocykl, 			
tel. kom. 0698-629-924.
Naprawa motocykli i motorowerów, 		
tel. kom. 0691-588-602.
Skuter Piaggio, 1990 rok, 		
tel. kom. 0888-895-150.
Motorynka, tel. kom. 0691-508-458.
Skuter Router XL-50, na gwarancji, 		
tel. kom. 0503-607-148.
Części - WSK-125, tel. (046) 837-69-99,
tel. kom. 0607-125-199.
Motocykl Kawasaki Ninja ZX10R/1000,
2004 rok, czarny metalik, 		
tel. kom. 0604-771-777 0600-428-743.
Simson skuter, 1989 rok, stan bdb, cena
do negocjacji, tel. kom. 0503-747-279.
Romet, tel. kom. 0603-609-674.
Romet Ogar, 1990 rok, z dokumentami,
zarejestrowany, opłacony do grudnia,
Mastki 54.
Suzuki GS500E, 1992 rok, przebieg 41tys.
km, fioletowy metalik, stan bdb, zarejestrowany, cena 4400 zł, 			
tel. kom. 0664-507-335.
Motorynka, tel. kom. 0605-996-297.
Motorynkę sprawną, 270 zł, 		
tel. kom. 0662-130-937.
Motorynka, tel. kom. 0510-258-996.
Aprila Extrema, 1992-1993 rok, 		
tel. kom. 0601-342-607.
Simson Enduro, 1989 rok, stan bdb, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0695-431-961.
Sprzedam skuter Malaguti F10, 1996 rok,
2100 zł, tel. (046) 837-09-12.
Sprzedam tanio części do 4-kołowca Quada nowe moduł, cewka zapłonowa, 		
regulator napięcia. Tel. 0604-706-309.
Sprzedam Skuter OSA, 			
tel. (046) 832-17-60, 0605-426-474.
Simson, tel. (046) 835-31-04.

Garaż, os. Swoboda, Głowno,
tel. (042) 719-57-92.

Garaż murowany osiedle Szarych
Szeregów, tel. kom. 0512-271-280.

Garaż blaszak wymiary: 2m x 2m x 4m,
cena 800 zł, tel. kom. 0880-918-434.
Garaż murowany, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0664-663-622.

Garaż do wynajęcia w osiedlu,
przy ul. Topolowej, tel. kom. 0606-492-969.
Do wynajęcia garaż na os. Sikorskiego
(przy starych blokach), 			
tel. kom. 0604-177-218.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo rolne Łowicz - okolice, 		
tel. kom. 0601-257-098.
Dom lub działka w Łowiczu, 		
tel. kom. 0510-375-276.
Aktualnie kupię domek zadbany, 70-100
mkw. z działeczką, Łowicz; okolice
przy trasie, tel. kom. 0503-993-911.
Działka rolno-budowlana 1000-2000 mkw.
okolice Łowicza, tel. kom. 0501-428-570.
Działka budowlana poza Łowiczem,
tel. (046) 837-77-11.
Kupię gospodarstwo do 1 ha z małym domem, może być do remontu, do 130 tys. zł,
lub sam dom, tel. kom. 0508-164-296.
Ziemię, nieużytki, podmokłe tereny od kilkunastu gospodarzy do 100 ha kupię, 		
tel. kom. 0669-618-676.
Działki budowlane w okolicy Żyrardowa,
Mszczonowa oraz ziemię rolną - kupię,
tel. kom. 0669-618-676.
Siedlisko z budynkami, dom z działką
lub duże gospodarstwo - kupię, 		
tel. kom. 0697-454-540.
Kupię działki inwestycyjne, budowlane,
dom z działką, siedlisko, 			
tel. kom. 0669-618-676.
Kupię ziemię rolną - nieużytki ok. Halinów-Dąbrowice, tel. (046) 833-05-83
po 20.00.
Dom w Skierniewicach lub okolicy kupię,
tel. kom. 0667-016-951.
Gospodarstwo rolne, okolice Skierniewic
i Białej Rawskiej kupię, 			
tel. kom. 0667-016-951.
Kupię grunty orne do 2 ha w okolicach
Skierniewic, tel. kom. 0606-359-678.
Kupię gospodarstwo na wsi do 1 ha 		
z małym domem może być do remontu,
do 130 tys. lub sam dom, 		
tel. kom. 0508-164-296.

Sprzedam mieszkanie 75,60 mkw., 		
os. Baczyńskiego, tel. (046) 837-49-46,
tel. kom. 0501-340-731, 0696-447-463.
Sprzedam dom 260 mkw. w Zdunach,
tel. (046) 838-76-93.
Sprzedam działki budowlane
przy ul. Bielawskiej, tel. (046) 861-26-62.
Sprzedam las, tel. (046) 837-36-46.
Działka rekreacyjna z domkiem „Ogródki Działkowe” w Niedźwiadzie,
tel. (046) 837-74-89, 			
tel. kom. 0504-181-667.
Działka 4600, Łowicz, 			
tel. kom. 0502-163-313.
Sprzedam działka budowlana 1850 mkw..
przy trasie Poznańskiej, 1 mkw./38 zł,
tel. kom. 0501-926-633.
Bloki 50 mkw. + pomieszczenie 		
gospodarcze, tel. (046) 837-24-16 		
po 16.00, tel. kom. 0694-143-824, 		
Jasionna.
Sprzedam ziemię 2,26 ha, Łowicz, 		
tel. kom. 0608-558-376.

Sprzedam 1,25 ha ziemi w gminie
Stryków, tel. kom. 0695-586-098.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, 		
os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-66-24.
Dom na dużej działce, okolice Głowna,
tel. kom. 0668-947-427 po 16.00.
Dom z działką, Bratoszewice, 		
tel. kom. 0609-324-089.
Działki rekreacyjno-budowlane 2 km od
Rydwanu, tel. kom. 0607-244-368.
Sprzedam 2,4 ha ziemi na wsi 		
Bocheń, tel. kom. 0606-991-367.
Sprzedam lokal mieszkalny ok. 80 mkw.
+ garaż, tel. kom. 0600-493-752.
Mieszkanie 60 mkw., Głowno Zabrzeźnia,
tel. kom. 0501-218-374.
Budowlana 4200 mkw. Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam lub wynajmę kiosk, 		
ul. Kurkowa, tel. kom. 0693-975-425.
Działka budowlana o pow. 939 mkw. z budynkiem drewnianym, wszystkie media,
w Łowiczu, tel. (046) 837-05-22.
Działka budowlana 26 arów, 		
tel. kom. 0663-690-073, 0668-163-342.
Mieszkanie M-4, 66 mkw., IV piętro, 		
ul. Kwiatowa, tel. kom. 0888-279-631.
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.
Sprzedam dom, może być 2-rodzinny,
wolnostojący. Do wynajęcia mieszkanie
4-pokojowe, tel. (046) 838-98-15, 		
(046) 837-02-27 po 20.00.
Działka rekreacyjna nr 50, 		
ul. Łódzka, tel. (046) 837-57-35, 		
tel. kom. 0603-652-996.
Warsztat wulkanizacyjny z budynkami,
tel. kom. 0502-163-313.
Sprzedam lub wynajmę zakład produkcyjny o powierzchni 1000 mkw., 		
tel. kom. 0889-561-534.
Nieborów, działki budowlane.
waldemar14@op.pl.
Głowno, dom 300 mkw, media, zabudowania gospodarcze, 4,31 ha, z przeznaczeniem na działki., tel. kom. 0606-601-682.
Sprzedam 4 ha, tel. kom. 0601-571-103.
Działka, ul. Armii Krajowej, www.dzialka.
lowicz.com.pl, tel. kom. 0505-346-069.
Kiosk, tel. kom. 0501-788-231.
Mieszkanie 43 mkw., Łowicz, os. Kostka,
tel. kom. 0505-002-528, 0501-533-019.
Łąka, tel. (046) 838-63-19.
Gospodarstwo rolne z zabudowaniami,
okolice Strykowa, 			
tel. kom. 0605-169-610.
Ziemia 17 ha, koło Rogowa, 		
tel. kom. 0502-553-569.
Dom i budynki gospodarcze na działce
3600 mkw. Zduny, 			
tel. kom. 0660-514-409.
Kawalerka 21 mkw. w starym budownictwie, os. Sikorskiego, Głowno, 		
tel. kom. 0668-026-118.
Klimatyzowane mieszkanie 48 mkw., 		
os. Bratkowice, z kredytem, po remoncie,
tel. kom. 0511-100-522.
Mieszkanie 37 mkw., os. Noakowskiego,
tel. kom. 0513-184-085.
Sprzedam 2,96 ha gruntów rolnych 		
w miejscowości Trzaskowice, 		
tel. kom. 0606-123-405.
Sprzedam ziemię z budynkami 3,88ha,
Polesie 42 koło Bełchowa, 		
tel. kom. 0600-648-645.
Mieszkanie 58 mkw., ul. Bolimowska, II
piętro, tel. (046) 837-84-88, 		
tel. kom. 0662-002-823.
Działka budowlana 2000 mkw., 6 km 		
od Głowna, tel. kom. 0668-947-427 		
po 16.00.
Sprzedam 2,60 ha położone w Kiernozi,
tel. kom. 0607-196-854.
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Dom 86 mkw. lub zamienię na blok 		
do 40 mkw., Łowicz ul. Łęczycka 106.
Działki budowlane, 2 km od Głowna, 		
tel. kom. 0506-402-647.
Dom w Mysłakowie, 			
tel. kom. 0662-077-250.
Rolna z możliwością zabudowy 1 ha, 		
Julianów, gm. Nieborów, 20 zł/mkw., 		
tel. kom. 0508-194-326.
Sprzedam 9700 mkw., Sochaczew, 		
tel. kom. 0696-819-935.
Działka budowlana o pow. 5000 m, 		
tel. kom. 0607-318-467.
Sprzedam 3 ha, możliwość budowy, woda,
prąd, 3 zł/mkw., tel. kom. 0662-337-112.
Kawalerka w Głownie nad wodą, 		
tel. kom. 0694-644-690.
Działki budowlane, Zielkowice (za więzieniem) 1400 mkw. (25 m szerokości),
tel. kom. 0501-020-993.
Sprzedam M-5, os. Dąbrowskiego, 		
tel. kom. 0503-041-173 po 17.00.
Sprzedam działkę budowlaną w Łowiczu
2000 m, tel. kom. 0500-089-447.
Działki budowlano-usługowe
w Bednarach w pobliżu dworca PKP,
tel. (046) 838-62-52.
Działkę budowlaną w Strzelcewie 2500 m,
tel. kom. 0501-782-451.
Działka Nieborów, 			
tel. kom. 0505-413-209.
Sprzedam nowy dom w Rawie 		
Mazowieckiej, tel. kom. 0608-456-588.
Sprzedam dom piętrowy w Babsku, działka 2200 m², tel. kom. 0662-181-042
wieczorem.
Sprzedam dom, stan surowy otwarty 		
na działce 540 m², Skierniewice Zadębie,
tel. (046) 814-14-62 po 19.00, 		
tel. kom.0501-713-690.
Sprzedam działki w Wałowicach, 		
tel. kom. 0609-524-862.
Sprzedam gospodarstwo 4,6 ha,
Wysokienice, tel. kom. 0517-631-436.
Działka nad jeziorem, 			
tel. (046) 832-53-39.
150 mkw., okolice Skierniewic, 		
tel. kom. 0691-794-864.
Mieszkanie 58 mkw., IV p, blisko PKP,
Skierniewice, 185.000 zł, 		
tel. kom. 0600-167-695 po 20.00.
Mieszkanie 65 mkw., II p, cegła, ul. Mszczonowska, Skierniewice, 235.000 zł, 		
tel. kom. 0600-167-695 po 20.00.
Sprzedam ziemię orną oraz działki 		
budowlane, gm. Maków, 			
tel. kom. 0667-968-488.
Sprzedam działkę, tel. kom. 0508-257-134.
Działki budowlane Sierakowice Lewe,
tel. kom. 0604-262-759.
Działka budowlana Bolimów 640 mkw.,
tel. kom. 0601-070-363.
Mieszkanie 78 mkw., 2-poziomowe, blok
z cegły + miejsce garażowe. Tel. 0603755-770.
Budowlaną 3300 mkw., Boguszyce koło
Rawy, tel. kom. 0507-827-233.
Działki rolne w Rządkowie 2500 mkw.,
1,81 ha, 0,69 ha, cena za 1 ha 12 tys. zł,
tel. kom. 0607-761-271.
Piasecka Nieruchomości, Skierniewice, ul. Lelewela 3. Oferuje domy:
115 mkw., w Łowiczu, ul. Lipowa,
Strzyboga 120 mkw., 200 mkw., gm.
Słupia, działka Mokra lewa, 30 arów,
Sierakowice Prawe, 86 arów i 3 ha
Łowicz przy Poznańskiej i inne. 		
Tel. 046/832-42-75, 0607-355-753.
Sprzedam mieszkanie 51 mkw., blisko
dworca, tel. kom. 0691-319-140.
Sprzedam mieszkanie 64 mkw., Widok, tanio, tel. kom. 0696-095-772,
0696-086-933.
Sprzedam biurowiec z apartamentem, Skierniewice, 			
tel. kom. 0501-184-622.
Sprzedam 4,74 ha w tym 3,42 lasu, stare
budynki, 8 km od Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0669-397-365.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 32a
w Leopoldowie, k/Rawy Mazowieckiej
przy trasie Warszawa-Katowice, 		
tel. kom. 0503-919-073.
Sprzedam działki budowlane Strobów,
tel. kom. 0504-129-855.
Dom stan surowy zamknięty, podpiwniczony, ok. 100 mkw., Skierniewice okolice
Łódzkiej, tel. kom. 0691-750-138.
Sprzedam 2 działki budowlane w Skierniewicach przy ul. Łódzkiej, Cicha,
1177 mkw., tel. 0602-405-152,
1100 mkw., tel. kom. 0602-204-128.
Sprzedam działkę o powierzchni 22 ary blisko Skierniewic, tel. kom. 0667-312-679.
Mieszkanie w Dąbrowicach 96,5 mkw.,
I piętro, 2 garaże, cena 175000 zł, 		
tel. kom. 0664-280-355.
Dom w Skierniewicach, 			
tel. kom. 0500-242-522, 0500-133-817.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow.
58 arów w miejscowości Marchaty, 		
tel. kom. 0660-416-423.

Lokal do wynajęcia, ul. Zduńska 18,
tel. (046) 837-68-42.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, tel. kom. 0660-230-318.
Do wynajęcia pomieszczenie
handlowe 250 mkw., Łowicz, 		
tel. kom. 0603-993-065.

14.06.2007 r.
Do wynajęcia pomieszczenia
usługowo-biurowe, 130 mkw., Łowicz,
tel. kom. 0603-993-065.
Do wynajęcia M-5 w Łowiczu na cele
mieszkalne, działalność
usługowo-biurową lub inną. 		
Kontakt e-mail: iwapla@wp.pl, 		
tel. (+44) 7871-436-109.
Lokale na Krakowskiej, 			
tel. kom. 0692-725-590, 0692-722-045.
Wynajmę lokal handlowy, 50 mkw.,
Łowicz, Krakowska, koło poczty,
tel. kom. 0608-353-067.
Wynajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, kwatery pracownicze. Plac
Przyrynek 11, tel. (046) 837-99-16,
tel. kom. 0512-098-358.
Pokoje do wynajęcia w 3-pokojowym 		
samodzielnym mieszkaniu - też firmie,
tel. kom. 0604-597-129.
Lokal na działalność 45 mkw., ul. Długa,
Łowicz, tel. (046) 837-37-50, 		
tel. kom. 0660-699-025.
Pawilon 35 mkw. na osiedlu Bratkowice,
tel. (046) 837-68-90.
Do wynajęcia lokal handlowy, ul. Zduńska,
45 mkw., tel. kom. 0602-154-969.
Do wynajęcia lokal 20 mkw., Łowicz,
tel. kom. 0692-432-857.
Wynajmę dom drewniany w Złakowie Kościelnym, tel. (046) 839-13-83.
Wynajmę plac 3500 mkw. z dwoma magazynami 500 mkw., ul. Magazynowa,
tel. kom. 0602-224-433.
Atrakcyjne powierzchnie do wynajęcia w Polo Markecie, ul. Koński Targ
9 w Łowiczu, tel. (024) 268-48-21,
tel. kom. 0605-035-468.
Chłodnia do wynajęcia, 360 m3, okolice
Głowna., tel. kom. 0661-636-823.
Szukam do wynajęcia kawalerki 		
lub mieszkania 2-pokojowego, 		
tel. kom. 0663-599-633, 		
0663-721-378.
Szukam mieszkania 2 pokoje z kuchnią
lub kawalerki, pilnie, 			
tel. kom. 0693-538-189.
Przyjmę na pokój, 		
tel. (046) 837-57-77.
Łowicz - jednorodzinny najchętniej firmie,
tel. kom. 0665-072-555.
Do wynajęcia mieszkanie, Łowicz, 		
tel. kom. 0664-789-828.
Centrum Łowicza, wszystkie media, 		
90 mkw., tel. kom. 0696-104-586.
Do wynajęcia lokale 50 mkw., 100 mkw..
na działalność przy trasie E14, 3 km
od Głowna, oddzielny wjazd, parking,
tel. (042) 719-36-17 rano lub wieczorem,
tel. kom. 0502-493-869.
Tanie noclegi (kwatery), 			
tel. kom. 0698-783-854.
Wynajmę pomieszczenie na sklep lub usługę, tel. kom. 0600-276-638.
Lokal pow. ok. 100 mkw. z komorą chłodniczą, maszynami do produkcji
spożywczo-gastronomicznej, centrum 		
Łowicza, tel. kom. 0507-012-020.
Mieszkanie do wynajęcia, do remontu
(koszt remontu w cenie czynszu), niski
standard, tel. kom. 0604-908-664.
Do wynajęcia mieszkanie 74 mkw.,
Bratoszewice, tel. kom. 0500-443-272.
Szukam taniego pokoju lub mieszkania
Łódź - od lipca, tel. kom. 0668-419-278.
Do wynajęcia lokal 40 mkw., 		
tel. kom. 0468-371-069.
Do wynajęcia wolno stojący lokal w Łowiczu o pow. 100 mkw. - na biura, gabinety,
działalność usługową lub handlową, itp.,
tel. kom. 0605-283-903.
Do wynajęcia lokal o pow. 50 mkw., 		
tel. kom. 0696-022-597.
Wynajmę lokal w Łowiczu 40 mkw. 		
i więcej, na handel, biuro, gabinet, 		
tel. kom. 0691-961-224.
Do wynajęcia wyremontowany domek
na działce 2000 mkw., Głowno, 		
ul. Fabryczna, tel. kom. 0601-570-784.
Wynajmę lokal 20 mkw. na ul. Zduńskiej,
tel. kom. 0517-583-052.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Łowiczu - pilnie, tel. kom. 0502-777-914.
Samotnemu - firmie, M-2 wynajmę w Rawie Mazowieckiej, tel. kom. 0698-257-332
po 20.00.
Szukam do wynajęcia budynku na działalność gospodarczą - magazyn 		
w okolicach Rawy Mazowieckiej, 		
tel. kom. 0660-379-287.
Lokal do wynajęcia centrum. 		
Tel. 046/832-53-39.
OSP Wola Makowska posiada do wynajęcia pomieszczenia o wielkości 100
mkw., oraz salę weselną na 200 osób, klimatyzacja. Tel. 046/831-27-34.
Do wynajęcia lokal 50 mkw., 		
internet gratis, Skierniewice, 		
tel. 0501-184-622.
Do wynajęcia lokal 80 mkw., 		
internet gratis, Skierniewice. 		
Tel. 0501-184-622.
Do wynajęcia apartament 130 mkw.,
Skierniewice. Tel. 0501-184-622.
Skierniewice, wynajmę mieszkania 		
dla ekip remontowych-budowlanych, itp.,
w prywatnym domu - wygodny, 15 zł 		
od osoby, tel. kom. 0515-182-519.

Zamienię spółdzielcze M-5 		
os. Zamkowa Wola na mniejsze, 		
tel. kom. 0696-062-956.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Atrakcyjny przedmiot antyk kupię, 		
tel. kom. 0500-411-566.
Stare telewizory, popsute, stare pralki,
stare silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, tel. kom. 0516-907-429.
Płyty drogowe Yomby lub podobne,
tel. (024) 277-63-81.
Przyjmę ziemię i gruz na wyrównanie działki, ul. Dziewiarska 13, 		
tel. kom. 0600-269-658.
Eternit grubofalisty nieużywany,
tel. (042) 719-58-61.
Topola, olcha, brzoza, tel. (042) 719-32-80
po 20.00, tel. kom. 0888-312-392.
Jesion sezonowany, tel. (024) 285-82-05,
tel. kom. 0697-933-208.
Silnik elektryczny 11kW, 2800 obrotów,
tel. kom. 0501-267-148.
Kupię stare monety, banknoty, 		
odznaki, odznaczenia wojskowe
polskie i rosyjskie, 			
tel. kom. 0600-349-297.
Stare telewizory, popsute, stare pralki,
stare silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, tel. kom. 0516-907-429.
Bryczkę - powóz Wolant, przyczepkę 		
bagażową samochodową - kupię, 		
tel. kom. 0697-454-540.

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedam drewno śliwkowe, opałowe
do kominka, do wędzarni, 		
tel. kom. 0501-658-261.
Przywóz czarnej ziemi, 		
tel. kom. 0603-653-020.
Stemple, tel. kom. 0501-526-331.
Ładowarka Un-053, stan bdb,
tel. (046) 874-76-69, tel. kom. 0607-570-070.
Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.
Cegła Silko 18x20x33 - 1000 szt.; 		
betoniarka 150, tel. kom. 0509-853-390.
Suknia ślubna, biała, całkowita, rozm. 36
+ bolerko, tel. kom. 0502-982-594.
Sprzedam kolumny 2x300W SPD6, 		
perkusja, tel. kom. 0665-243-225.
Komputer z monitorem 220 zł, 		
tel. kom. 0500-204-559.
Czubki plastikowe (czarne) do ogrodzenia
metalowego z profilu, 			
tel. (046) 837-24-16.
Okna z demontażu, tel. (046) 837-24-16.
Tanio sprzedam meble, 			
tel. kom. 0660-675-108 po 16.00.
Komputery używane, laptopy, notebooki
- bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (warszawa-Poznań), tel. kom. 0601-946-286.
Betoniarka 150 l, silnik Mercedesa 2.4 D
+ skrzynia biegów (4-biegowa), 		
tel. kom. 0502-322-564.
Regał czarny 4-częściowy, szafka 		
z umywalką, okna PCV nowe, 		
tel. kom. 0602-370-470.
Kosiarki spalinowe, 			
tel. kom. 0785-622-468.
Deski podłogowe sosnowe suche, 		
tel. kom. 0503-639-101.
Łóżko piętrowe, tel. kom. 0664-188-317.
Kamień z rozbiórki cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0604-622-702.
Meble sklepowe sprzedam, 		
tel. (046) 837-87-32.
Sprzedam stemple budowlane, 		
tel. kom. 0605-046-558.
Myjka ciśnieniowa Wap, duża, 		
tel. kom. 0602-133-182.
Suknia ślubna, rozm. 42, biała, 		
tel. kom. 0607-199-725.
Stemple 2,6 m, tel. kom. 0506-076-195.
Lodówka Minsk 15M, 		
tel. (046) 838-33-44.
Trzy zestawy mebli pokojowych, 4 wersalki, 4 fotele, 3 stoliki, ława, 2 pralki,
lodówka, 4 taborety, 			
tel. kom. 0693-535-243.
Zbiornik z kwasówki ok. 100 l, 		
tel. kom. 0500-098-817.
Tanie piece centralnego ogrzewania, węglowe, miałowe ze sterowaniem, kominki grzewcze z płaszczem wodnym poleca producent, tel. kom. 0501-627-469,
Skierniewice.
Sprzedam wilka maszynka do mielenia
mięsa, 600 zł, tel. kom. 0504-181-655.
Wiertarka pozioma, nożyce do blach, tokarnia do drewna, polerka, płyty wiórowe,
sklejka, tel. kom. 0609-524-491.
Sprzedam dywan wełniany, 		
tel. (046) 837-55-58.
Stemple budowlane 100 sztuk, 		
tel. kom. 0609-129-266.
Cegła kratówka, szer. 25, dł. 36, 		
tel. kom. 0604-571-542.
Rolki, tel. kom. 0663-201-018.
Zestaw komputerowy, używany, 		
tel. kom. 0608-263-951.
Sprzedam pustaki, 			
tel. kom. 0605-234-548.
Sprzedam małą elektrownię wiatrową,
tel. kom. 0510-799-027.

Sprzedam sprężarkę, 			
tel. kom. 0609-541-346.
Sprzedaż materiałów do ociepleń domu:
klej do przyklejania styropianu, klej do zatapiania siatki, masa podkładowa pod tynki, tynki akrylowe, mozaikowe, duży wybór kolorów, tel. kom. 0502-472-086.
Palety drewniane 2 zł/szt., 		
tel. (046) 837-63-74.
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; 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.
Motor dziecięcy Harley na akumulator,
tel. kom. 0607-867-885.
Klatki na króle, opryskiwacz spalinowy,
zamrażarka skrzyniowa, 			
tel. kom. 0601-571-103.
Tanio: 23 szt. pustaka kominowego, 43 szt.
pustaka Terriva, tel. kom. 0502-633-450.
Strój łowicki dla dziewczynki, 		
tel. kom. 0502-226-163.
Wózek inwalidzki, napęd ręczny, 		
tel. kom. 0605-940-948.
Namiot turystyczny 4-osobowy, nowy,
Namiot handlowy 2,5 m x 3,75 m, 		
tel. kom. 0608-410-038.
Suknia ślubna, kolor ecrue rozmiar 36,
tel. kom. 0507-194-799.
Boiler z nagrzewnicą do pieca c.o., 120 l,
nowy, tel. (046) 838-63-04 wieczorem.
Pół-tunele foliowo-szklane 15 x 30 		
z centralnym i piecem, 			
tel. kom. 0606-951-121.
Komputery nowe i używane,
części komputerowe, serwis, duży wybór, niskie ceny,
dojazd do klienta, 		
tel. kom. 0663-203-339.
Koncentrator tlenu, stan bdb, gwarancja,
tel. (046) 838-85-39 wieczorem.
Metalowe wrota garażowe i bramy
ogrodzeniowe, tel. kom. 0608-465-284.
Spawarka 220/380, wiertarka stołowa,
komplet do spawania gazowego, 		
tel. kom. 0602-366-564.
Szkło nowe na szklarnie, 400 mkw., tanio,
tel. kom. 0662-247-288.
Sprzedam Dery, Ange 2U, 		
tel. kom. 0606-967-338.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową 		
z dużymi oczkami, 150 zł/50 mb., 		
tel. kom. 0515-270-374.
Monitor do komputera, stan bdb, 200 zł,
tel. (046) 837-85-93.
Akordeon 80 i 96 basów, do drobnej 		
naprawy, tel. (046) 838-14-87.
Meble i 2 wypoczynki. Tanio, 		
tel. kom. 0500-054-233.
Używany piec miałowy ze sterownikiem,
tel. kom. 0609-501-878.
Qteq 9090 telefon komórkowy, nawigacja
GPS, palmtop, odtwarzacz MP3 filmów,
aparat w jednym, 1560 zł, 		
tel. kom. 0505-406-917.
Fotelik rowerowy z atestem, fotelik 		
samochodowy 0-18kg z atestem., 		
tel. kom. 0609-460-564.
Wynajem agregatu prądotwórczego 		
o mocy 5 kW, tel. kom. 0502-401-839.
Sprzedam dęba, 			
tel. kom. 0694-514-370.
Chłodnia hakowa z naczepy, 		
tel. kom. 0504-105-141, 0600-647-336.
Kuchnię elektryczną, gazową i węglową,
sanie 1-konne, starą szafę i inne, 		
tel. kom. 0516-907-429.
Wieżba dachowa pod wymiar, 		
tel. kom. 0698-628-834.
Cegłę max, tel. kom. 0698-628-834.
Prasowalnica elektryczna domowa 		
niemiecka ze stolikiem, 			
tel. kom. 0880-631-917.
Dwa tapczany 1-osobowe, 		
tel. kom. 0509-293-051.
Sprzedam lodówkę gastronomiczna
oraz rożen, tel. kom. 0501-489-891.
Sprzedam cegłę Uni-Max oraz suporeks,
tel. kom. 0501-489-891.
Bojler elektryczny 80 l nowy, pralka 		
automat używana, tel. (042) 719-70-42.
Piec co Krzaczek, z komputerem, nowy,
gwarancja, tel. kom. 0517-592-233.

Lada chłodnicza, waga elektroniczna 		
na gwarancji, krajalnica, 			
tel. kom. 0506-188-510.
Dziecinny segment z biurkiem szer.
2,40 m, tapczanik jednoosobowy, 		
tel. kom. 0607-154-666.
Komplet mebli kuchennych drewnianych
(dąb), piec c.o., miałowy 2,6, 		
tel. (046) 839-63-46, tel. kom. 0607-516-918.
Wyposażenie baru wraz z wynajmem, tel. kom. 0601-264-666.
Monitor LG 17” do komputera - 100 zł;
łóżeczko dziecinne z baldachimem,
pościelom; chodak; nosidełko; bujawka,
tel. (046) 837-24-75, 			
tel. kom. 0604-123-630.
Telewizor Panasonic Quintrix 29”, 		
stan idealny, tel. kom. 0788-293-810.
Komody stylowe, czarne, 		
tel. kom. 0606-645-785.
Wersalka, tel. kom. 0693-833-103.
Wyposażenie ze sklepu z odzieżą używaną,
tel. kom. 0500-104-328.
Kanapa 2-osobowa, 			
tel. kom. 0500-382-869.
Miodarka wirówka 3-ramkowa, aluminiowa, ręczna; topiarka słoneczna, 		
tel. kom. 0507-530-440, 0692-553-844.
Sofa, łóżeczko dziecinne i nosidełko, 		
tel. kom. 0504-748-613.
Słoiki, tel. (046) 837-78-26.
Wózek wielofunkcyjny, stan bdb, gwarancja. Tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Komputer - tanio, 			
tel. kom. 0503-699-872.
Drukarka laserowa - tanio, 		
tel. kom. 0503-699-872.
Sprzedam krajzegę z silnikiem, 		
tel. kom. 0514-450-343.
Sprzedam płot metalowo-drewniany 		
długość 18 m, tanio, tel. (046) 839-67-61.
Barak na budowę, tel. kom. 0503-041-173
po 17.00.
Fotelik samochodowy, łóżeczko sosnowe
z materacem, tel. kom. 0501-504-719.
Pojemnik plastikowy 1000 l, 		
tel. kom. 0604-411-266.
Piec miałowy z 2004 roku, moc 2,08 kW,
tel. (046) 837-39-89, 			
tel. kom. 0608-067-847.
Wózek głęboki - spacerówka, 		
tel. kom. 0662-653-280.
Wózek wielofunkcyjny Karex, 		
tel. kom. 0609-114-471.
Kosiarki, rowery, meble i inne,
tel. (046) 838-56-09.
Sprzęt do produkcji pustaków, 		
tel. kom. 0513-170-878.
Cegła ceramiczna 250x190x190,
cena 4,50zł/1szt, tel. kom. 0888-648-935.
Pralki, lodówki, zmywarki, 		
zamrażarki. Gatunek II, 		
tel. kom. 0510-158-880.
Tapczan rozsuwany, 2-ososbowy; 		
ławostół; okno używane (szer. 1,45 m);
drzwi balkonowe, plastikowe, 		
tel. kom. 0696-290-882.
Pralka Amica Comfort 800, 2-letnia,
ładowana od frontu, cena 500 zł,
pilne, Skierniewice. 			
Tel. 0660-189-404.
Sprzedam Cegła MAX 220, Suporeks
1/2 i cegła pełna. Tel. 046/815-53-22
po 20.00.
Sprzedam szafę chłodniczą i wagę
elektroniczną, tel. kom. 0509-297-115.
Sprzedam wózek elektryczny JUHERICH,
wysokość podnoszenia 3,5 m udźwig 2 t,
tel. kom. 0509-811-669.
Sprzedam koparkę KM-251 wędka. 		
Tel. 046/814-38-66.
Sprzedam stemple budowlane, 		
tel. kom. 0669-802-500.
Sprzedam styropian, 			
tel. kom. 0508-153-792.
Sprzedam drewno opałowe metry, bardzo
tanio, zamek GERDA, okolice Rawy Mazowieckiej. Tel. 044/712-26-64.
Sprzedam wyrównarkę „40” fabryczną
ok. Rawa Mazowiecka, 			
tel. kom. 0609-516-420.
Blachę aluminiową, tregry, kopaczkę konną - sprzedam. Tel. 046/814-44-92.
Pawilon handlowy/rekreacyjny przenośny,
tel. kom. 0501-415-690.
Sprzedam tanio regał pokojowy i szafę
trzydrzwiową, tel. kom. 0515-144-273.
Sprzedam betoniarkę 400 l, 		
tel. kom. 0506-360-053.

Maszyna wieloczynnościowa „Łucznik”.
Tel. 046/834-92-20.
Sprzedam pizzerię w Skierniewicach, 		
tel. kom. 0513-068-835.
Sprzedam pustaki keramzytowe o wymiarach 19,5x19,5x39,5 cm, cena 6,50 zł.
Tel. 046/833-63-06 Skierniewice.
Drzewo rozpałkowe i opałowe, stemple,
meble ogrodowe (huśtawki, ławki, 		
stoliki), tel. kom. 0517-224-668.
Sprzedam cegłę cementówkę, 70 groszy za
sztukę, tel. kom. 0694-287-447.
Kojec, huśtawkę maty do leżenia dla dziecka, tel. kom. 0697-725-858.
Wiązarkę T-300 FROMM z wózkiem
i taśmą, wciągarkę łańcuchową 250/500
kg, okna plastikowe używane z roletami
170/185, gilotyna do łamania kostki brukowej, regały sklepowe, regał magazynowy
2,50/5,20, tel. kom. 0510-144-882.
Agregat tynkarski, ATM 38ST mało
używany, 2000 rok, faktura, 		
tel. kom. 0601-287-951.
Sprzedam silosy 15 ton, zbiorniki stalowe
na szambo 15 m³, wagę samochodową
15 ton, tel. kom. 0508-178-172.
Sprzedam domek stacjonarny (przyczepa)
7,5m x 3m wyposażony, przyczepę N-126
do remontu, Rawa Mazowiecka, 		
tel. kom. 0663-646-930.
Sprzedam pompę paliwową wał korbowy
C360 nowy, tel. kom. 0697-200-622.
Sprzedam tanio używany segment 		
pokojowy w dobrym stanie, 		
tel. kom. 0661-222-241.
Meble stylowe, nowe, tanio, kopie mebli
z Wersalu, tel. kom. 0694-902-354.
Teriwa sprzedam, tel. kom. 0605-335-449.
Używane meble biurowe. Łódź, 		
ul. Lodowa 101. Tel. 042/680-04-39.
Sprzedam sukienkę ślubną rozmiar 36,
tel. kom. 0668-525-530.
Koparkę gąsienicową rumuńska S501,
waryńska 408, M250H, 			
tel. kom. 0509-765-738.
Sprzedam bardzo tanio suknię ślubną używaną, stan bardzo dobry, cena 600 zł, 		
tel. kom. 0696-415-145.
Sprzedam piec do pizzy 2-komorowy, Rawa Mazowiecka. 		
Tel. 0668-199-742.
Sprzedam tanio grzejniki żeliwne 		
i fawiery, tel. kom. 0665-517-443.
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 czerwcu
wysokie rabaty!!!. Tel. 0608-025-792,
po 16.00, 046/833-96-78.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.
Gruz oddam, tel. kom. 0605-335-449.

Szwaczki do szycia bielizny 		
zatrudnię, Głowno, 			
tel. kom. 0517-802-505.
Firma Solaris z Bielaw zatrudni szwaczki
do szycia kostiumów kąpielowych, 		
tel. kom. 0600-312-701.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, z doświadczeniem po kraju i zagranicą, wiek 25-40
lat, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię tynkarza, 			
tel. kom. 0503-077-863.
Fryzjerkę od zaraz. Bolimów, 		
tel. kom. 0509-513-701.
Zatrudnię kierowcę CE, w transporcie krajowym, tel. (046) 874-76-69, 		
tel. kom. 0607-570-070.
Zatrudnię do zbioru truskawek - kobiety,
tel. (046) 838-49-28.
Zatrudnię do pracy w sklepie, kobietę 		
do 25 lat, miłą, niepaląca 		
z doświadczeniem w handlu. CV, list 		
motywacyjny. Sklep Wszystko od 4 zł,
Łowicz, ul. 3 Maja 6b, 			
tel. kom. 0501-254-451.
Pracownik fizyczny, tel. kom. 0509-047-152.
Szwaczki - bluzki damskie, dzianina,
tel. (042) 719-18-43, 			
tel. kom. 0665-217-483.

25

14.06.2007 r.
Zatrudnię młodą osobę do rozwożenia
pizzy, z samochodem, 			
tel. kom. 0660-733-348.
Przyjmę uczennicę do zawodu fryzjer 		
od września, po gimnazjum, 		
tel. kom. 0501-555-719 po 19.00.
Zatrudnię fryzjerkę, 			
tel. kom. 0604-180-054.
Zatrudnię szwaczki. Praca całoroczna.
Głowno, tel. kom. 0661-918-207.
Zatrudnię pomoc domową z zamieszkaniem, tel. kom. 0609-777-221.
Pilnie zatrudnię szwaczki - praca całoroczna, rejestracja, tel. kom. 0791-020-673.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
odzieżowego, mile widziana
rencistka lub studentka, 		
tel. kom. 0694-130-787.
Zatrudnię pracowników 		
do ubojni i rozbioru wołowego, 		
tel. (042) 715-05-54, 			
tel. kom. 0513-105-188.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
odzieżowego, mile widziana
rencistka lub studentka, 		
tel. (046) 837-87-49 po 18.00.
Do zbioru truskawek, Kołacin, 		
tel. kom. 0500-296-173.
Przyjmę na staż sprzedawcę-magazyniera z możliwością zatrudnienia
na stałe, tel. kom. 0501-074-045.
Mgr farm. w Głownie pilnie 		
zatrudnię, tel. kom. 0607-520-111.
Firma transportowa zatrudni mechanika
z kat. B z okolic Głowna, Strykowa, 		
tel. kom. 0605-046-558.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem
kat. C+E, tel. kom. 0510-158-921.
Na overlok i dwuigłówkę zatrudnię, dzianina, tel. (042) 710-10-41, 		
tel. kom. 0607-539-008.
Zatrudnię mężczyznę do prac pomocniczych na terenie Domaniewic
k.Łowicza oraz na stanowisko
wulkanizatora z możliwością
przyuczenia do zawodu, 		
tel. kom. 0607-930-234.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
bardzo wysokie zarobki, 		
tel. kom. 0602-538-876.
Zatrudnię do zbioru truskawek, okolice
Łowicza, tel. kom. 0668-165-645.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni dziewiarzy,
tel. kom. 0601-332-896.
Firma dziewiarska w Łowiczu 		
zatrudni kobiety i mężczyzn 		
do wykańczania skarpet, 		
tel. kom. 0601-332-896.

Firma dziewiarska zatrudni dziewiarzy,
praca w Otolicach, 			
tel. kom. 0603-709-330.
Przyjmę do pracy w gospodarstwie
przy krowach, tel. kom. 0600-822-089.
Zatrudnię magazyniera, 			
tel. kom. 0602-527-481.
Zatrudnię osobę do rozwożenia gazu, 		
tel. kom. 0698-411-715.
Zatrudnię pracowników do ociepleń
lub zlecę ocieplenie, 			
tel. kom. 0512-192-366.
Zatrudnię ekspedientkę oraz stażystkę w sklepie obuwniczym w Intermarche w Łowiczu - osoba bezrobotna do 25 r.ż. lub studentka
ucząca się zaocznie. CV proszę
przesyłać: podbud@wp.pl, 		
tel. kom. 0698-669-492		
tel./fax (046) 862-31-02.
Przyjmę do pomocy w barze. Praca 		
popołudniami (3-4 godziny)., 		
tel. (046) 830-93-81, 			
tel. kom. 0508-127-207.
Sprzedawczynie - handlowca do hurtowni
BHP, do 26 roku życia, prawo jazdy, 		
tel. kom. 0602-390-809.
Przyjmę pracowników do pracy przy produkcji okien, tel. (042) 719-86-80, 		
tel. kom. 0512-275-704.
Zatrudnię szwaczki, 			
tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię mechanika oraz pracownika
na myjnię samochodową. Stacja Paliw,
ul. Tuszewska 41, tel. kom. 0502-401-839.
Commercial Union zatrudni Kierownika
ds. Rekrutacji, CV - na adres 96-100
Skierniewice, ul. Gałeckiego 1B.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. (046) 861-11-58, 		
tel. kom. 0698-513-158, 0604-309-580.
Lektorów języka angielskiego i niemieckiego zatrudnię. CV + list motywacyjny
na adres szkola.mersey@gmail.com.
Przyjmę do stałej pracy w Głownie
(mężczyznę), tel. kom. 0660-614-558.
Do zbioru truskawek, 		
tel. (050) 720-90-08, Osiek 47.
Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek, wysokie zarobki, praca do 10
lipca, dowóz osób na plantację, 		
tel. kom. 0600-978-590.
Zatrudnię pracowników do rozbioru
mięsa, tel. (042) 719-89-45, 		
tel. kom. 0504-198-216.
Zatrudnię mężczyznę do prac porządkowych w hurtowni budowlanej, 		
tel. kom. 0501-074-045.

Zatrudnię ludzi do zbioru bobu, 		
tel. kom. 0697-693-641.
Rzeźnika-wendliniarza przyjmę 		
do masarni w Łowiczu, wysokie 		
zarobki oraz uczniów do nauki 		
zawodu, tel. (046) 837-26-77.
Zatrudnię sprzedawcę, Stryków, 		
tel. kom. 0601-378-353.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym, zakwaterowanie, wyżywienie,
atrakcyjna płaca, 			
tel. kom. 0515-450-641.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0697-638-898.
Zatrudnię kierowcę kat. C, 		
tel. kom. 0697-024-518.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca
całoroczna, tel. kom. 0603-107-489.
Zatrudnię szwaczki - bielizna
damska, tel. kom. 0603-107-489.
Zatrudnię sprzedawcę, sklep hydrauliczny,
tel. kom. 0691-991-000.
Zatrudnię do zbioru truskawek. 		
Zapewniam nocleg i wyżywienie, 		
tel. kom. 0506-123-266.
Zatrudnię kierowcę C+E, 		
tel. kom. 0605-888-985, 0605-094-165.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, 		
tel. kom. 0661-937-384.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, 		
tel. kom. 0607-267-278.
Przyjmę do pracy przy zbiorze bobu,
tel. (046) 838-48-42.
Przyjmę do zbioru bobu, 			
tel. kom. 0609-165-855.
Emeryt-rencista, z prawem jazdy 		
na Poloneza, dorywczo, tel. (046) 837-90-92.
Mężczyzna, do 30 lat, z okolic Łowicza,
mile widziane doświadczenie w grafice
komputerowej, tel. kom. 0502-247-987.
Zatrudnię szwaczki stebnówka
i overlock, tel. kom. 0500-243-325,
Łowicz.
Przyjmę osoby do zbioru truskawek, 		
tel. kom. 0506-293-986.
Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem, tel. kom. 0511-010-676.
Zatrudnię opiekunkę do dzieci w Austrii,
tel. (046) 838-33-17.
Poszukuję z doświadczeniem osoby 		
do składania mebli i pomocnika na stolarni.
Praca w Łowiczu, tel. kom. 0501-129-752.
Pilnie potrzebna pomoc do osoby starszej,
tel. (042) 719-14-49.
Zatrudnię murarza i pomocnika,
tel. (046) 839-63-72 dzwonić po 20.00.

Zatrudnię pracownika do zakładu 		
blacharsko-lakierniczego w Łowiczu, 		
tel. kom. 0506-152-437.
Firma zatrudni pracowników ochrony na terenie Teresina i Sochaczewa, tel. kom. 0509-660-048.
Zatrudnię do zbioru truskawek, 		
tel. kom. 0604-965-446.
Zatrudnię kierowcę C + E, 		
tel. kom. 0501-529-071.
Zatrudnimy energiczna panią 		
do pracy w kuchni (wiek do 50 lat)
w restauracji na Helu, 		
tel. kom. 0501-489-891.
Zatrudnimy energiczne kelnerki 		
z miłą aparycja do pracy 		
w restauracji na Helu, 		
tel. kom. 0501-489-891.
Kierowca C+E, transport krajowy, bliskie
trasy, tel. kom. 0504-065-348.
Firma produkcyjna zatrudni
osobę do sprzątania. Wiadomość: tel. (042) 719-22-11 lub
w biurze 95-015 Gowno, 		
Lubianków 40.
Zatrudnię na staż dziewczynę do Oberży
w Nieborowie, tel. kom. 0698-342-811.
Zatrudnię na cały lub pół etatu, okolice
Głowna, tel. kom. 0501-735-775.
Zatrudnię osobę fizyczną w gospodarstwie
rolnym w okolicach Kiernozi, 		
tel. kom. 0698-535-722.
Zatrudnię handlowców, magazynierów,
kierowców z kat. C, tel. (046) 838-44-68.
Przyjmę murarzy i pracowników budowlanych, tel. kom. 0693-652-229.
Zatrudnimy ślusarzy, monterów,
spawaczy, także do przyuczenia,
z okolic Łowicza, 			
tel. kom. 0504-065-376.
Zatrudnię na budowę murarzy 		
i pomocników, tel. kom. 0889-007-076.
Zatrudnię mechaników samochodowych, lakierników, dobre stawki,
tel. kom. 0509-690-282.
Firma budowlana MUS BUD zatrudni pracowników - prace remontowe, tel. kom. 0501-832-363,
0888-611-572.
Mężczyznę do pracy w piekarni 		
- zatrudnię, tel. kom. 0503-158-403.
Zatrudnię fryzjera, -rkę, 			
tel. kom. 0501-389-042.
Przyjmę na staż do pracy (sklep
spożywczy), tel. (046) 837-23-71, 		
tel. kom. 0886-503-481.
Avon - zostań konsultantką. Zarabiaj pieniądze i kupuj taniej dla siebie kosmetyki.
W prezencie 9 kosmetyków, 		
tel. (046) 838-60-60, tel. kom. 0663-766-602.
Dodatkowy zarobek: sprzedaż perfum
- oryginalne zapachy, tel. (046) 838-60-60,
tel. kom. 0663-766-602.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E 		
z Łowicza lub okolic z doświadczeniem,
samochód Scania + naczepa chłodnia, kraj,
tel. (046) 837-39-89, tel. kom. 0608-067-847.
Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych, praca całoroczna, 		
tel. kom. 0609-837-130.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy.
Tel. 046/831-62-96.

Przyjmę piekarza ciastowego, stołowego
i piecowego lub osobę do częściowego
przyuczenia, tel. kom. 0660-414-516.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, 		
tel. kom. 0667-941-359.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartych Fundusze
Emerytalnych (także studentów), bezpłatne szkolenia, tel. kom. 0515-263-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość rozwoju, również dla studentów,
tel. kom. 0515-263-056.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem,
kat, C+E, tel. kom. 0602-347-551.
Zlecę prace na tokarkę, 			
tel. kom. 0660-080-322.
Zatrudnię na okres wakacji do maszynowego zbioru ogórków najlepiej z okolic
Sannik, Kiernozi, Zdun, Żychlina, 		
tel. kom. 0887-560-896.
Zatrudnię od zaraz do zbioru truskawek,
najchętniej panie, z wyżywieniem, 		
zakwaterowaniem, konkurencyjne ceny,
tel. kom. 0604-588-220.
Zatrudnię przy zbiorze truskawek, 		
tel. kom. 0603-898-054.
Zatrudnię tynkarza i pomocnika tynkarza,
Rawa Mazowiecka i okolice, 		
tel. kom. 0692-459-088.
Zatrudnię pracownika do pomocy
przy wykończeniach wnętrz, możliwość
przyuczenia. Tel. 0668-309-572.
Zatrudnię sprzedawcę części maszyn rolniczych w Jeżowie. Tel. 046/875-55-91
do 17.00.
Autoryzowana Stacja FSO-DAEWOO i FIATA w Międzyborowie,
ul. Chełmońskiego 12A zatrudni mechaników i elektromechaników samochodowych. Mile widziany staż
przy samochodach osobowych. 		
Tel. 046/855-48-18.
Dobra praca - dobra płaca. CV nadsyłać:
rekrutacja@datagroup.pl 			
lub tel. 046/832-56-20.
Praca w Belgii w zawodach: rzeźnik z dobrą znajomością rozbiórki półtusz, technik
budowlany z uprawnieniami w specjalności murarz-zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, tel. kom. 0601-813-666.
F.U.H. Lider, Skierniewice ul. Batorego
56/58 zatrudni sprzedawcę do sklepu rowerowego. Znajomość branży rowerowej
i motorowerowej. Oferty CV proszę składać do 30 czerwca w siedzibie firmy, 		
tel. kom. 0512-106-964.
Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem
do 8-miesięcznego dziecka, Skierniewice,
tel. kom. 0782-418-340.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
po kraju, możliwa zagranica, 		
tel. kom. 0606-426-591.
Agencja ochrony zatrudni na dogodnych
warunkach kobiety i mężczyzn do ochrony na terenie Piaseczna i okolic. 		
Tel. 022/853-05-05.
Przyjmę stażystki (do 25 lat), papiernia
Skierniewice. Tel. 046/835-90-83 		
do 16.00.
Firma samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235.

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych: monterów k/g, do dociepleń, 		
hydraulików, szpachlarzy, malarzy, 		
tel. kom. 0781-022-798.
Szwaczki, wysokie zarobki, powiat skierniewicki, tel. kom. 0501-624-411.
Zatrudnię - zbiór truskawek.
Podtrzcianna 2.
Zatrudnię kierowców kat. C+E, 		
tel. kom. 0601-335-648.
Zatrudnię magistra farmacji, 		
tel. kom. 0601-374-016.
Zatrudnię osoby do prac pielęgnacyjnych
(koszenie, sadzenie kwiatów) na terenie
Łowicza, tel. kom. 0695-634-141.
Zatrudnię monterów płyt k/g, 		
tel. kom. 0608-350-462.
Firma transportowa zatrudni kierowcę
z kat. C+E, trasa Skierniewice
- Szczecin, weekendy wolne, 		
tel. kom. 0601-707-594.
Samodzielnych montażystów okien.
Praca rejon Skierniewice. 		
Tel. 0604-550-364.
Szwaczki zatrudnię, Różyca, gmina Koluszki, wysokie zarobki, umowa o pracę.
Tel. 044/714-23-75.
Commercial Union zatrudni kierownika
ds. rekrutacji. CV n adres: 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1B.
Zatrudnię (branża spożywcza) Kamion,
Michałów, Puszcza Mariańska, również
bez kwalifikacji, tel. kom. 0601-076-657.
Firma Impel Security poszukuje kobiety
(dobra znajomość pracy na komputerze)
i mężczyzn do pracy w ochronie na terenie
magazynów w Mszczonowie, 		
tel. kom. 0510-011-399, 0510-011-450.
Firma o profilu finansowym zatrudni 		
telemarketerów, tel. kom. 0601-817-857.
Firma Impel Security poszukuje pracowników ochrony do pracy na platformach
logistycznych w Mszczonowie., 		
tel. kom. 0510-011-399, 		
0510-011-450.
Agencja ochrony zatrudni; niekaralność,
tel. kom. 0510-103-899.
Telemarketing, praca biurowa - zatrudnię,
tel. kom. 0601-338-857.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych (glazura, gipsy, k/g, malowanie). Tel. 0602-779-602.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe 		
lub ogólnobudowlane do pracy 		
na budowie na terenie całego kraju.
Tel. 046/833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046/833-98-28
wew. 11.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. 046/833-98-28
wew. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię mechanika samochodowego z prawem jazdy kat. B. 		
Tel. 0609-837-100.

Podejmę pracę w księgowości, 		
tel. kom. 0608-443-061.
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Zatrudnię osoby do zbioru truskawek,
zapewnię nocleg i wyżywienie, 		
tel. kom. 0512-101-717.
Kucharka przyjmie wesela i imprezy
okolicznościowe, tel. (046) 837-84-46.
Technik budowlany - młoda, dyspozycyjna podejmie pracę w zawodzie,
tel. kom. 0698-895-350.
Wokalistka, tel. kom. 0510-712-370.
Chałupniczej oprócz szycia, 		
tel. kom. 0663-464-731.
Kierowca B, tel. kom. 0781-781-321.
Młody, prawo jazdy kat. BT, z uprawnieniami na koparko-ładowarki, wózki
widłowe wszystkie typy, szuka pracy, 		
tel. kom. 0660-972-390.
Przyjmę szycie chałupnicze, 		
tel. kom. 0509-294-474.
Młoda emerytka zaopiekuje się starsza
osobą, okolice Głowna, 			
tel. kom. 0500-443-272.
Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą,
tel. kom. 0662-646-959.
Młody, solidny, średnie, bez zobowiązań
- szuka pracy, może być w delegacji, 		
tel. kom. 0510-793-622.
Podejmę się prac domowych 		
tj. sprzątanie, mycie okien i inne, 		
tel. kom. 0664-667722.
19-letnia dziewczyna poszukuje pracy
na wakacje, tel. kom. 0785-484-503.
Praca dorywcza, chałupnicza, składanie
długopisów itp., tel. kom. 0516-259-575,
0787-233-776.

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 - konsultantki, prowizje, atrakcyjne
prezenty, tel. kom. /sms 0501-032-348.
Lider sprzedaży Avon - nowe, atrakcyjne
możliwości zarobkowe, tel. kom. /sms
0696-917-023, 0501-032-348.
Avon- bez wpisowego, 			
tel. kom. /sms 0502-616-468, 046/832-74-42.
Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek, tel. kom./sms 0512-115-030.

Wideofilmowanie „Kroton”, 		
tel. (046) 837-47-48, 			
tel. kom. 0504-057-550, 0500-519-724.
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 - Studio Wideo „Kadr”,
tel. kom. 0607-916-001.
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, 			
tel. kom. 0606-312-048.
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Wideofilmowanie „Kasia”. Profesjonalnie,
solidnie, tanio. Zdjęcia, 		
tel. (046) 837-87-68 po 18.00, 		
tel. kom. 0602-633-407.
Fotografowanie, śluby, plenery, 		
tel. kom. 0606-630-448.
Wideofilmowanie, nowe animacje
komputerowe, DVD, FOTO
- profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81,
tel. kom. 0606-302-466.
Fotografia ślubna, 			
tel. kom. 0510-470-234.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0600-447-843.
Wideofilmowanie, obróbka cyfrowa. 		
Tanio, tel. kom. 0500-397-604.
Audi A8 zawiozę do ślubu, 		
tel. kom. 0503-977-175.
Usługi fotograficzne w zakresie 		
fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych
oraz reklamy, tel. kom. 0604-101-516.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże,
chrzty. Tel. 0509-652-759,
www.tomaszewskifoto.republika.pl
Wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie z VHS na DVD, obróbka filmów
cyfrowa, tel. kom. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0608-244-400.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne 		
i plenerowe. Tel. 046/814-23-06,
0607-911-311.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie budynków, wykańczanie wnętrz
od A do Z, wycena gratis, faktury VAT,
tel. (046) 830-24-65 po 20.00, 		
tel. kom. 0510-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, 			
tel. kom. 0502-370-226.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań, 		
tel. kom. 0668-262-745.
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.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
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.
Cyklinowanie, montaż parkietów, schodów. Możliwość kupna towaru. Faktury
VAT, tel. (046) 830-22-54, 		
tel. kom. 0502-321-194.
Blacharstwo, dekarstwo, 		
tel. (042) 716-73-02, 			
tel. kom. 0695-063-467.
Malowanie, gipsy, 			
tel. kom. 0887-086-767.

Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0697-892-966.
Cyklinowanie, układanie parkietu, 		
tel. kom. 0668-750-437.
Glazura, terakota, malowanie, 		
tel. kom. 0602-717-207.
Glazurnik - modernizacje łazienek,
kuchni, tarasów, schodów, itp, 		
tel. kom. 0602-648-497.
Glazura, tarakota, tel. (046) 830-23-51,
tel. kom. 0600-488-382.
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.
Cięcie betonu, wyburzenia, rozbiórki, 		
tel. kom. 0606-192-951.
Malowanie, tel. kom. 0515-466-326.
Hydraulika, tel. kom. 0515-466-326.
Panele podłogowe, 			
tel. kom. 0515-466-326.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż,
tel. kom. 0602-736-692, 0512-342-751.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne,
tel. kom. 0604-245-722.
Murarstwo, tynkarstwo, 			
tel. kom. 0668-489-577.
Malowanie, drobne prace wykończeniowe,
glazura, terakota, panele podłogowe. Solidnie, tanio, tel. kom. 0606-614-204,
0664-617-838.
Wanny, odnawianie, 			
tel. kom. 0603-753-973.
Żaluzje, rolety, moskitiery, 		
tel. (046) 830-37-61, 			
tel. kom. 0603-753-973.
Projekty budowlane, nadzory, 		
legalizacja samowoli budowlanych,
przeglądy, książki obiektów, 		
tel. kom. 0505-928-424.
Cyklinowanie, układanie,
tel. (046) 837-42-55.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38,
tel. kom. 0502-086-592.
Układanie kostki, 			
tel. kom. 0668-171-450.
Remonty kompleksowa, 		
tel. kom. 0600-614-490.
Remonty adaptacje, 			
tel. kom. 0691-744-281.
Profesjonalne remonty, 		
tel. kom. 0607-196-356.
Schody, poręcze, drzwi, okna wyrób 		
i montaż, tel. kom. 0606-617-497.
Wyrób i montaż schodów oraz inne usługi
stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Układanie kostki brukowej, tanio,
solidnie, tel. kom. 0505-092-767.
Gładź, płyty k/g, malowanie, tynki, panele,
podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota, tel. kom. 0502-095-691.
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski sprzedaje blachodachówkę, blachy trapezowe,
rynny, podbitkę. Promocja. Krycie dachów. Łowicz, ul. Jana Pawła II 23, 		
tel. kom. 0509-729-619, 0513-019-010.

Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Glazura, terakota, gładzie, panele, itp.,
tel. kom. 0508-313-799.
Wykonam tynki wapienne i wylewki, 		
tel. kom. 0607-385-722.
Wykonam wylewki i tynki wapienne, 		
tel. kom. 0886-488-041.
Malowanie, płyty k/g, gładzie,
glazura, tel. kom. 0691-734-544.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Profesjonalne wykańczanie wnętrz, 		
remonty domów i mieszkań. Szybko, 		
solidnie, tel. kom. 0663-975-509.
Malowanie, glazura, terakota, gładzie, panele i inne drobne remonty,
tel. kom. 0516-431-090.
Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0501-180-959.
Sprzedam pustak Max, 		
tel. (046) 837-64-77.
Układanie kostki. Tanio, 			
tel. kom. 0695-384-425.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 0880-542-743.
Szalunki stropowe - wynajem, 		
tel. kom. 0604-962-885.
Adaptacja poddaszy, gładź, zabudowy karton/gips, panele, montaż drzwi i okien,
tel. kom. 0697-638-898.
Dachy, konstrukcje, naprawa i konserwacja, tel. (046) 839-18-37, 			
tel. kom. 0609-227-348.
Glazura, terakota, gładzie, panele, itp.,
tel. kom. 0508-313-799.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
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.
Adaptacja poddaszy, zabudowy 		
z płyt gipsowych, glazura, 		
panele, malowanie, 			
tel. kom. 0600-225-256.
Oddam gruz w centrum Łowicza,
tel. (046) 830-30-02.
Kominki, projektowanie, budowa, 		
tel. kom. 0696-171-899.
Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0696-171-899.
Blacharstwo, dekarstwo. Głowno, 		
tel. kom. 0502-997-674.
Glazura, terakota, remonty łazienek 		
solidnie, tel. kom. 0693-922-742.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0500-296-192.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41
po 18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Tynki wykonuję, 			
tel. kom. 0697-923-472.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, panele
podłogowe, glazura, terakota, 		
tel. kom. 0668-462-197.
Gładzie gipsowe, panele, glazura, terakota
itp., tel. kom. 0508-313-799.
Kost-Bruk, układanie kostki
brukowej, tel. kom. 0665-990-994.

Firma MUSBUD - docieplenie 		
budynków, roboty remontowe 		
i wykończeniowe, 			
tel. kom. 0501-832-363, 0888-611-572.
Układanie kostki brukowej, usługi 		
zagęszczarką, tel. kom. 0501-782-451.
Kost-Bruk układanie kostki, 		
tel. kom. 0668-171-450.
Wykańczanie wnętrz - profesjonalnie, glazura, terakota, gipsowanie, murowanie
klinkierem, malowanie, 			
tel. kom. 0505-036-126.
Usługi ogólnobudowlane, pokrycia 		
dachowe. Tel. 0697-404-994.
MARBRUK - układanie kostki brukowej
i granitowej, urządzenia terenów zieleni.
Tel. 0886-216-016.
Ocieplenia budynków, 			
tel. kom. 0502-320-344.
Okna tanio h 150, szer. 60,90,150.
Tel. 0606-303-191.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele,
docieplenia, wylewki, 			
tel. kom. 0668-125-151.
Posadzki cementowe agregatem.
Tel. 0509-655-320, 0604-409-034.
Gipsy, malowanie, wykończenie, wolne
terminy, tel. kom. 0662-649-105.
Profesjonalne wykończenia wnętrz 		
domów, hydraulika, 		
ogrzewanie podłogowe, malowanie, 		
gipsy, tel. kom. 0600-568-406.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0506-732-628.
Montaż wykładzin PCV, linoleum, 		
dywanowe, tel. kom. 0783-492-264.
Glazura, terakota, panele, gładź gipsowa,
malowanie, sufity podwieszane, wykończenia wnętrz, tel. kom. 0668-309-572.
Ogrodzenia, bramy, balustrady kute i stalowe słupki siatka (tanio, solidnie), 		
tel. kom. 0600-947-707.
Remontowo - budowlane, krycie dachów,
tel. kom. 0506-301-432.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura,
terakota, panele, docieplenia budynków,
tel. kom. 0604-136-932, 046/832-73-78.
Docieplenia budynków, solidnie, szybko,
tel. kom. 0608-578-596.
Usługi remontowo-wykończeniowe, 		
tel. kom. 0607-040-679.
Tynki maszynowe, cementowo
-wapienne, gipsowe. 			
Tel. 0602-779-602.
Posadzki agregatem, 			
tel. kom. 0668-449-920.
Układnie kostki granitowej i brukowej,
tel. kom. 0514-127-388.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych,
tel. kom. 0512-399-845.
Gładzie, glazura, terakota, panele, 		
tel. kom. 0506-260-550.
Montaż paneli podłogowych, szybko i tanio. Tel. 046/833-33-12,
046/830-07-21.
Mar-Dom, więźby, pokrycia dachowe,
tel. kom. 0506-098-358.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki
z gwarancją, tel. kom. 0602-785-002.
Aranżacja, projektowanie wnętrz, 		
tel. kom. 0607-074-605.

Układanie kostki brukowej oraz granitowej z materiałów własnych
oraz powierzonych. 			
Tel. 0603-588-219.
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 czerwcu wysokie
rabaty. Tel. 0608-025-792, 		
po 16.00 046/833-96-78.
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.
Dachy kryjemy blachą i papą, 		
tel. kom. 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.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe (monitoring). Remonty,
hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, uprawnienia, VAT, 		
tel. kom. 0601-303-858.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Kompleksowo wykonujemy usługi 		
hydrauliczne, tel. kom. 0509-137-971.
Hydraulika, wod.-kan., c.o., 		
tel. kom. 0663-561-759.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, 		
tel. kom. 0504-877-307, 0508-862-015.
Elektryk - montaż, naprawa, 		
tel. kom. 0697-725-830.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Hydrauliczne instalacje, tylko nowe budynki, wycena materiałów i robocizny
od ręki, tel. kom. 0602-882-617.
Anteny - montaż, instalacje, 		
tel. kom. 0601-306-566.
Usługi hydrauliczne - pełen zakres,
tel. kom. 0505-775-266,
0601-614-035.
Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja
montaż, serwis, doradztwo, 		
tel. kom. 0510-331-592, 0509-404-288.
Klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja,
montaż, serwis, doradztwo, 		
tel. kom. 0509-404-288.
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.
Hydraulika. Pełen zakres. Solidnie. 		
Tel. 046/815-08-38.
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Usługi elektryczne, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, alarmy,
domofony, prace kontrolno 		
pomiarowe. Tel. 0602-779-602.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0604-173-360.

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.
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.
Śluby - żółty kabriolet, 		
tel. (043) 838-28-67, tel. kom. 0501-186-637.
Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP,
tel. (044) 725-02-95, 			
tel. kom. 0504-171-191.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Śluby BMW3, Volvo XC90, 		
tel. kom. 0508-909-732.
Śluby BMW, tanio, tel. kom. 0603-569-990.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 		
samochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 0501-431-978.
Odnawianie wanien, 			
tel. kom. 0600-979-826.
Zespół muzyczny: wesela, bale (akordeon,
saksofon, perkusja, gitara basowa, gitara
rytmiczna), tel. kom. 0605-128-019.
Dekoracja sal weselnych i imprez okolicznościowych. Ceny konkurencyjne,
tel. kom. 0788-293-800.
Usługi tapicerskie, naprawa, remont mebli stylowych, nowoczesnych. Transport
gratis, tel. kom. 0691-044-202.
Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon,
saksofon) - wesela, doświadczenie, 		
tel. kom. 0698-085-068.
Zespół muzyczny, wesela. Muzyka 100%
na żywo, tel. kom. 0662-296-699.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0606-908-346.
RTV serwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzacje firm Sony, Philips, LD, Samsung, JVC, Thomson, Pioneer, 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.
Catering w lokalu własnym 		
lub u klienta, obiady domowe,
smacznie i tanio. Bielawianka, 		
tel. kom. 0506-605-071, Bielawy.
Usługowe krojenie dzianin,
tkanin - Głowno, 		
tel. (042) 672-76-24, 		
tel. kom. 0692-406-128.
Kamaz - pzewóz piasku, żwiru, 		
torfu, tel. kom. 0601-630-882.
Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 t,
faktury VAT, tel. kom. 0501-610-618.
Zespół muzyczny, wesela, bale, 		
tel. kom. 0665-243-225.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, 			
tel. kom. 0504-070-837.
Tania dekoracja sal weselnych, 		
tel. kom. 0608-362-345.
Zespół - wesela, 			
tel. kom. 0696-315-910.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.
Śluby - Mercedes E klasa, srebrny,
skóra, tel. kom. 0604-607-515.
Naprawa pralek automatycznych.
Dojazd gratis, 			
tel. kom. 0512-348-137.
Naprawa urządzeń chłodniczych.
Serwis i naprawa komór chłodniczych, basenów do mleka, 		
tel. kom. 0512-348-137.
Śluby SEAT ALHAMBRA, 7 miejsc, 		
tel. kom. 0609-803-008.
Dekoracja sal weselnych + stół
wiejski - atrakcyjne ceny, 		
tel. (046) 837-95-67, 			
tel. kom. 0512-250-166.
Nawodnienie ogrodów, 			
tel. kom. 0608-338-302.
Zespół - wesela, tel. kom. 0502-473-091.
Zespół - wesela, tel. kom. 0508-330-847.
Zespół - wesela, tel. kom. 0604-881-369.
Zespół - wesela, tel. kom. 0505-486-473.
Kompleksowa organizacja i obsługa
wesel i imprez okolicznościowych,
tel. kom. 0605-729-682.
Kucharka, wesela, dekoracje stołów, stół
wiejski, tel. kom. 0697-325-159.
Dostarczamy niedrogo obiady dla firm
i osób indywidualnych, 		
tel. (046) 830-93-81, 			
tel. kom. 0508-127-207.
Tatra - przewóz piasku, torfu, żwiru,
tel. kom. 0600-895-026.
Przewóz piasku, żwiru, czarnej ziemi,
tel. kom. 0604-285-326.
Pranie dywanów, tapicerek 		
samochodowych i meblowych, 		
tel. kom. 0502-401-839.
Podciśnieniowe pranie dywanów, 		
wykładzin i tapicerek u klienta,
tel. (046) 837-73-07, 			
tel. kom. 0694-876-103.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez 			
okolicznościowych - firma MAX, 		
tel. kom. 0609-880-041.

„Scart” serwis RTV, naprawa sprzętu 		
radiowo-telewizyjnego. Gwarancje. 		
Łowicz, ul. Łódzka 47, 		
tel. (046) 837-06-02, 			
tel. kom. 0604-774-760.
Bezpieczna, sprawdzona dieta 		
odchudzająca, tel. kom. 0604-065-357.
Zespół Retro, szeroki repertuar, gramy
na żywo, doświadczenie, obsługa
wszelkich imprez, tel. kom. 0660-076-849.
Usługi koparko-ładowarką Caterpilar 		
i koparką; dźwigi i podnośniki koszowe,
tel. kom. 0604-208-588.
Tanie kredyty dla osób w BIK 		
i bez udokumentowanej pracy, 		
tel. kom. 0503-135-452.
Koparko-ładowarka (2 szerokości łyżek
do kopania), tel. (046) 837-98-77, 		
tel. kom. 0692-947-293.
Zginęła legitymacja studencka nr 263158,
tel. (046) 838-76-65.
Śluby, inne okoliczności - srebrny Mercedes Okularnik, tel. kom. 0665-219-486.
Naprawa sprzętu AGD, 		
tel. kom. 0510-158-880.
Obraz olejny, portret, pejzaż, martwa natura, namaluję na zamówienie. 		
Tel. 0669-618-676.
Profesjonalne pranie dywanów 		
i tapicerki, Rawa Mazowiecka i okolice.
Tel. 0508-265-167.
SanReMo - salon strzyżenia zwierząt
Skierniewice, www.fryzjer.vetmozga.com
Tel. 0604-904-083, 046/832-14-59.
Hotel dla zwierząt - Skierniewice,
www.hotel.vetmozga.com 		
Tel. 046/832-14-59, 0604-222-831.
Koszenie trawników, cięcie żywopłotów,
cięcie drzew, wiercenie otworów ogrodzeniowych. Tel. 0517-224-668.
Zakład stolarski „Projekt”, kuchnie,
szafy, meble biurowe. 		
Tel. 0508-752-007.
Wycinka redukcja drzew. 		
Tel. 0607-777-001.
Wykopię staw za darmo (na działce, na terenie nawodnionym lub nieużytek) w zamian za jego dzierżawę przez kilka lat,
okolice Skierniewic. Tel. 0509-765-738.
Usługi transportowe, piasek, żwir, ziemia,
tel. kom. 0504-104-356.
Śluby - zawiozę luksusowym BMW, 		
tel. kom. 0500-242-522.
Zespół muzyczny Rewers, bale, wesela,
tel. kom. 0606-891-804.
Vertal -żaluzje, rolety, moskitiery, produkcja, montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.
Audi A6, limuzyna, srebrny metalik,
śluby. Tel. 0697-725-858.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa, montaż, 		
tel. kom. 0503-572-046.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie.
Tel. 0506-071-867.
DJ, wesela, 				
tel. kom. 0606-760-599.
Przeprowadzki, pianina, 			
tel. kom. 0605-303-836.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta, tel. kom. 0509-620-300 		
w godz. 8.00 - 20.00.

Kredyty gotówkowe wiele banków, 		
na oświadczenie o dochodach 		
- także działalność gospodarcza i rolnicy,
Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja
2 lok. 23 („Próchnik”). Tel. 046/814-22-74,
0605-764-297.
Kredyty bez zaświadczeń do 10.000 zł,
konsolidacje do 50.000 zł z zaświadczeniem do 100.000 zł bez BIK. 		
Tel. 046/814-68-55, 0501-782-165.
Lukas Bank - kredyt w 15 minut, gotówka
do ręki. Tel. 046/833-00-85.
Firma „Jowita & Piotr”, pożyczki 500
- 1000 zł dla budżetówki, emerytów, rencistów. Zadzwoń - wspólnie rozwiążemy
Twoje problemy. Tel. 044/723-93-78,
0600-939-010.

Poznam chłopaka do 35 lat, 		
tel. kom. 0787-375-008.
Mam 65 lat, jestem wdowcem poszukuję
pani bardzo niskiego wzrostu, 		
tel. kom. 0500-473-227.

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

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Matematyka - tanio, 			
tel. kom. 0601-303-279.
Angielski - tanio, 			
tel. kom. 0667-313-162.
Poszukuję osoby do wykonania prezentacji
w Power Poincie, 			
tel. kom. 0508-963-195.
Angielski tłumaczenia. 			
Tel. 0508-501-278.
Fizyka, matematyka, chemia. 		
Tel. 0698-402-521.
Korepetycje - język angielski. 		
Tel. 0517-908-594.

Słoma po żniwach, 			
tel. kom. 0692-767-562, Strugienice.
Słoma po żniwach do sprasowania, 		
tel. kom. 0695-761-388.
Pszenica, pszenżyto, 			
tel. kom. 0695-068-710.
Jęczmień, pszenżyto, 		
tel. (046) 838-36-04.

Małe byczki, tel. kom. 0603-609-674.
Jałowica na ocieleniu, 			
tel. kom. 0695-068-710.
Maciory i knury. Odbiór od klienta,
tel. kom. 0667-277-322.

Kupię po przystępnej cenie opryskiwacz sadowniczy zawieszany lub przystawkę wentylatorową do opryskiwacza,
tel. (024) 277-62-79, 			
tel. kom. 0600-276-698.
Opryskiwacz sadowniczy Ślęza, 		
tel. kom. 0693-106-674.
Kosiarka listwowa Osa, stan bdb, 		
tel. kom. 0504-270-890.
Kopaczka ciągnikowa, 			
tel. kom. 0507-531-998.
Łyżka przedsiębierna do koparki Białoruś,
tel. kom. 0888-509-934.
Prasa Z-224, tel. kom. 0603-312-669.
Prasa, tel. (046) 874-76-28 po 20.00.

T-25, C-330, C-328, 			
tel. kom. 0667-277-322.
Każdy ciągnik, również do remontu, 		
tel. kom. 0664-347-128.
Kupię kosiarkę OSA i pług 2-skibowy,
tel. kom. 0607-511-983.

Gorzelnia w Wielkiej Woli przyjmie
zboże, tel. kom. 0508-178-172.

Sprzedam pszenice, pszenżyto,
Urzecze 48, tel. (046) 838-77-14.
Żyto, tel. (046) 839-29-89.
Pszenica paszowa, tel. (024) 277-63-81.
Pszenżyto, mieszanka, słoma w kostkach,
tel. (046) 838-17-64 wieczorem.
Jęczmień z pszenicą oraz pszenżyto 		
paszowe, tel. kom. 0693-370-445.
Słomę ze stodołą, Sierżniki, 		
tel. kom. 0605-128-019.
Przywóz młóta browarnego, 		
tel. kom. 0605-255-914.
Pszenżyto, pszenica, 			
tel. kom. 0695-608-762.
Słoma, tel. (046) 838-64-73, 		
tel. kom. 0667-667-087, Sypień 1.
Zboże, tel. kom. 0693-574-400.
Mieszanka - żyto, przetrząsacz do siana
widełkowy na wałek, 		
tel. (046) 838-13-02.
Kukurydza 20 t, tel. kom. 0693-286-047.
Zboże, jęczmień, pszenica, 		
tel. (046) 838-71-02.
Pszenżyto, kukurydza paszowa sprzedam,
cena do uzgodnienia, tel. (024) 277-61-80,
tel. kom. 0502-372-856.
Sprzedam żyto na paszę, 		
tel. (046) 874-76-51.
Wysłodki buraczane, Łowicz, Łęczycka
114, tel. (046) 837-11-72, Kiernozia 		
po byłym GS, tel. (024) 277-90-53.
Słoma w kostkach, tel. (046) 838-75-17,
tel. kom. 0600-389-324.
Sprzedam słomę w dużych belach
1,20x1,20, tel. (046) 838-26-49.
Jęczmień, pszenżyto, 			
tel. kom. 0663-976-169.
Słoma, tel. (046) 838-71-54, 		
tel. kom. 0889-144-638.
Słoma w kostkach ze stodoły, 		
tel. (046) 838-79-37 po 18.00, 		
Bąków Dolny 33.
Słoma, duże bele, 			
tel. kom. 0603-568-497.
Słoma w kostkach ze stodoły, maszyny
do prostej słomy, Syrena 105L, 		
tel. kom. 0692-905-183.
Słoma żytnia, tel. kom. 0509-610-235.
Słoma, duże bele ze stodoły, 		
tel. kom. 0788-214-918.
Słoma, tel. kom. 0516-575-976.
Jęczmień, tel. (024) 285-42-56.
Sprzedam mieszankę zbożową, 		
tel. kom. 0515-122-403.
Jęczmień, tel. (024) 282-23-12 		
po 20.00.
Sprzedam 500 szt. słomy w kostkach, kombajn ziemniaczany Anna, 		
tel. (024) 285-42-64.
Pszenica, tel. (046) 838-75-01.
Sprzedam słomę w kostkach, 		
tel. (046) 838-92-63.
Sprzedam 2t jęczmienia, 4t pszenżyta
(sprzątnięte przed deszczami),
tel. (046) 838-98-05.
Słoma z mieszanki, 			
tel. kom. 0889-560-717.
Cięcie siana na kiszonkę sieczkarnią 		
z odwozem, tel. kom. 0668-327-331.
Sprzedam słomę ze stodoły w kostkach,
tel. (046) 838-14-84, 			
tel. kom. 0606-307-014.
Jęczmień, Orkan II, brony.,
tel. (042) 719-70-29, 			
tel. kom. 0691-538-579.

Sprzedam słomę ze stodoły, Skoda Favorit,
przyczepka samochodowa, 		
tel. (046) 838-11-61.
Sprzedam słomę, 			
tel. kom. 0504-204-037.
Słoma w belkach, tel. (046) 838-12-70.
Młóto browarniane, naczepa wywrotka 25t, 80 zł/t z dostawą, faktury
VAT, tel. kom. 0508-341-021.
Siano belowane, tel. (046) 839-63-14.
Kukurydza paszowa, 			
tel. kom. 0669-583-983.
Mieszanka i żyto, tel. (046) 839-13-52.
Sprzedam słomę w kostkach ze stodoły
oraz żyto. Maurzyce, 			
tel. (046) 838-77-75.
Sprzedam 30t pszenżyta, 			
tel. kom. 0508-909-412.
Jęczmień ozimy i słomę prosto z pola,
tel. kom. 0502-585-456.
Mieszanka zbożowa, 			
tel. kom. 0502-585-456.
Pszenżyto, tel. kom. 0605-205-794, 		
Marianka 29.
Mieszanka i pszenżyto, 		
tel. (046) 838-75-88.
Zboże (pszenżyto, pszenica, kukurydza),
tel. kom. 0608-022-269.
Słoma 1 zł/szt., 			
tel. kom. 0516-575-976.
Zboże różne, okolice Dmosina, 		
tel. kom. 0509-539-754.
Pszenżyto 10 t; jęczmień 5 t, 		
tel. (024) 285-37-97.
Żyto, owies, mieszanka, 		
tel. (046) 838-44-77, Sromów 42.
Sprzedam 4 t pszenicy, 		
tel. (046) 838-82-57 po 20.00.
Słoma, tel. (046) 838-35-18 wieczorem.
Słoma prasowana ze stodoły, 		
tel. kom. 0696-447-652 po 20.00.
Jęczmień i pszenica, 			
tel. kom. 0503-047-710.
Sprzedam 1,5 ha kończyny na paszę, 		
tel. kom. 0693-711-208.
Pszenica około 8 t, gm. Sanniki, 		
tel. kom. 0694-894-423.
Mieszanka 2 t, tel. kom. 0605-061-691.
Mieszanka zbożowa 5 t i kiszonka 		
z kukurydzy, tel. kom. 0600-295-023.
Pszenżyto, około 100 t; burak ćwikłowy;
cebula; ogórek; patison; porzeczki
czerwone, czarne; wiśnie; śliwki, 		
tel. kom. 0602-673-181.
Sprzedam siano z koniczyny lub lucerny,
tel. kom. 0602-583-445.
Sprzedam słomę i siano, 			
tel. kom. 0698-832-450.
Pszenica konsumpcyjna 50 ton 680 zł/tona,
jęczmień 40 ton. Tel. 046/813-75-76,
0602-126-602.

Kurczęta ogólnoużytkowe,
szczepione, odchowane, kolorowe,
tel. (046) 838-28-07, 			
tel. kom. 0889-910-653, 		
Leśniczówka 52 k.Soboty.
Młoda krowa, wycielenie: czerwiec,
tel. (046) 838-76-14.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu termin
9 lipiec, słomę prasowaną ze stodoły 		
po mieszance, tel. kom. 0668-164-043.
Sprzedam młodą krowę, termin wycielenia: 24.06, tel. (046) 838-98-15.
Jałówka na ocieleniu, tel. (042) 719-41-34
wieczorem.
Króliki mięsne, młode, 			
tel. kom. 0509-171-392.
Jałówka wysokocielna, 		
tel. (046) 838-89-85.
Krowa na wycieleniu, termin:24.06.2007.
trzecie wycielenie lub po wycieleniu, 		
tel. kom. 0665-724-022.
Jałówka na ocieleniu, 			
tel. kom. 0603-748-277.
Sprzedam klaczkę kuculską 1,5 roku, 		
tel. kom. 0515-270-374.
Sprzedam klacz zimnokrwistą, 6 lat,
gniada, obustronne pochodzenie, 		
tel. (046) 839-14-15.
Sprzedam jałówkę cielną, 10 lipiec,
tel. (046) 838-40-77.
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Krowa i jałówka wysokocielna,
tel. (046) 838-14-61.
Loszki, knury hodowlane, wybitne
parametry, zdrowotność, transport
gratis, tel. (052) 381-44-50, 		
tel. kom. 0608-591-474.
Jałówka hodowlana, wysokocielna, 		
tel. kom. 0664-728-865.
Jałówka cielna, termin wycielenia
20.08.2007, tel. (046) 838-12-04, 		
Świeryż II 50.
Modą czerwoną krowę z cielakiem,
tel. (046) 837-15-62.
Krowa na wycieleniu, 		
tel. (042) 719-63-51, tel. kom. 0504-715-249.
Sprzedam jałówkę wycielenie 7 lipiec
2007r., Popów 97, tel. (046) 837-47-13.
Jałówka cielna, tel. kom. 0664-658-657.
Klacz zimnokrwista, zaźrebiona,
tel. (046) 838-44-46.
Sprzedam krowę lub jałówkę na wycieleniu - termin lipiec, tel. (046) 838-76-95,
tel. kom. 0510-256-445.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 		
Jacochów 10.
Koza mleczna z kozłem i małymi, 		
tel. kom. 0662-337-112.
Sprzedam klacz zimnokrwistą z dwustronnym pochodzeniem na wyźrebieniu,
7 lat, gniada i źrebaka 1,5 rok rasa
wielkopolska, tel. kom. 0501-399-487.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (042) 719-63-15.
Jałówka cielna, tel. (024) 282-23-18.
Jałówka cielna, termin: 21.06.2007, 		
tel. kom. 0605-061-675.
Jałówka na wycieleniu, 			
tel. (046) 838-62-30, Bednary 15.
Jałówka cielna 15.06, tel. (046) 838-90-96,
Jamno 101.
Sprzedam 1,5-miesięczne ciele, 		
tel. kom. 0668-472-081.
Roczna jałówka, tel. (046) 838-89-04 		
po 20.00.
Koza mleczna; szczeniaki bernardyny;
redełka; brony 5; kultywator; pług
podorywkowy, tel. (046) 831-61-09, 		
tel. kom. 0606-769-925.
Krowa wysokocielna, 		
tel. (046) 838-88-57, tel. kom. 0695-945-598.
Młoda loszka na wyproszeniu, po 20.00,
tel. kom. 0886-429-950, 0889-383-373.
Jałówka wysokocielna 05.07.2007,
tel. (046) 838-04-51.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu i jedną po wycieleniu, tel. (046) 838-81-34,
Urzecze 73.
Stado trzody chlewnej w tym prosiaki. Likwidacja stada, tel. kom. 0600-421-548
po 18.00.
Krowy likwidacja, tel. (046) 838-20-45.
Koza z małymi, tel. (024) 277-94-14.
Byczki czarno-białe, 			
tel. kom. 0697-298-966.
Krowa młoda na wycieleniu,
tel. (024) 277-91-96.
Jałówka na wycieleniu, 			
tel. (024) 277-91-96 po 20.00.
Sprzedaż kurcząt odchowanych, brojlerów
(cały czerwiec), Rawa Mazowiecka. 		
Tel. 046/814-24-77, 0600-332-799.
Sprzedam kury nioski, 5-tygodniowe, 		
Byszewice 21, tel. kom. 0505-589-332.
4-letnią krowę na wycieleniu, 		
tel. kom. 0697-306-868.
Sprzedam 2 młode krowy po wycieleniu.
Tel. 046/831-73-98.

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.
Wózki widłowe typu Rak z gazem, Igle
z gazem, stan techniczny bdb, 		
tel. (046) 874-76-69, tel. kom. 0607-570-070.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, 		
tel. kom. 0510-602-063.
Kombajn New Holand 1540, kabina, sieczkarnia, hydraulicznie otwierana rura, 		
Heder 360 m, sprawdzony, 		
tel. kom. 0604-698-335.
Prasa Z-224, tel. kom. 0517-348-323.
Wóz asenizacyjny 4000 l lub 7000 l, 2007
rok, tel. kom. 0693-025-909.
Sprzedam kombajn zbożowy Dominator
85, 4,20 cheder, kabina sieczkarnia, stan
bdb; Claas Dominator 66, kabina, sieczkarnia; Claas Protector, Claas Senator,
tel. (024) 356-27-60, 			
tel. kom. 0512-444-919.

14.06.2007 r.
Sprzedam przetrząsarkę do siana, Kuhn,
Nimajer 5,20, 4,5 m, zgrabiarki
do siana 2,50-4,00 m, Fela, Far, Potinger,
tel. (024) 356-27-60, 			
tel. kom. 0512-444-919.
Wycinaki do kiszonek na podwójnym
nożu, Fella, Strauchman, BVL, Kuhn,
tel. (024) 356-27-60, 			
tel. kom. 0512-444-919.
Sieczkarnię do kukurydzy 1-,
2-rzędowe Potinger, Mengele, PZ,
Kemper, tel. (024) 356-27-60, 		
tel. kom. 0512-444-919.
Siewniki zbożowe 2,50-3 m, Amazone
D8-D7, Nortsen, Izalia, Hasia, Fiona,
tel. (024) 356-26-60, 			
tel. kom. 0512-444-919.
Beczki asenizacyjne, ocynkowane
4000, 5000, 6000 l, import Niemcy,
tel. (024) 356-27-60, 			
tel. kom. 0512-444-919.
Opryskiwacze, agregaty, wały, kabiny, gałęziary, belki herbicydowe,
inne. Środki ochrony roślin. Chemfil,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88.
Deszczownie, 			
tel. kom. 0506-140-584.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest
Bielawy, tel. kom. 0506-140-584.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 		
12 miesięcy gwarancji, 		
tel. kom. 0506-140-584.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0664-715-685.
Żmijka 5-, 6-metrowa, agregat przedsiewny 2,5-, 4,30-metrowy, dmuchawy
do zboża, silos na zboże wewnętrzny 60 t,
mieszalnik pasz 1200 kg, 		
tel. kom. 0509-293-050.
MF 3512, C 330, Białoruś, MTZ, Bizon 46,
MF 150 kM, siewnik zbożowo-nawozowy
4m, tel. kom. 0504-475-567.
Silniki do C 360, C 330, MF, MTZ, 914,
1224, Leyland, Lublin, części ciągnikowe
różne, tel. kom. 0504-475-567.
Sprzedam trząso-grabiarkę, 5-gwiazdową,
tel. (046) 837-16-21 po 20.00, 		
tel. kom. 0665-239-401.
Sprzedam cyklop polski, 			
tel. kom. 0693-470-263.
Sprzedam silosy na zboże, podajnik 		
kubełkowy, tel. kom. 0607-613-259.
Trząsałka do siana taśmowa, 		
Wierznowice 14, tel. (046) 838-77-28.
Zbiornik na mleko 400 l Krosno 1996 rok,
tel. kom. 0504-011-114.
KOsiarka rotacyjna czeska, 		
tel. kom. 0605-679-209.
URSUS 1201 1978 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0509-168-140.
Prasa kostkująca, I właściciel, stan bdb,
chwytak do Tura do dużych bel, 		
tel. kom. 0697-559-269.
Prasa rolująca Welger RT15S, siatka,
sznurek, szeroki podbieracz, 		
tel. kom. 0507-275-624.
Opryskiwacz Termit, pług do podorywki,
resory od przyczepy, 			
tel. kom. 0694-695-011.
Dojarka 2-konwiowa, stan dobry,
tel. (046) 838-85-55.
Przyczepa samozbierająca Claas 330 S
do kiszonek, ładowność 8 t, 		
tel. kom. 0889-911-952.
Sprzedam przyczepę samozbierającą T-55,
tel. kom. 0888-097-094.
Sieczkarnia jednorzędowa do kukurydzy,
tel. (046) 838-74-45.
Kombajn ziemniaczana Anna, stan dobry,
tel. kom. 0503-047-710.
Pług 3-skibowy grudziądzki; pług 		
do odśnieżania ciągnikowy, 		
tel. kom. 0605-896-130.
Rozrzutnik, glebogryzarka, kosiarka rotacyjna polska, zgrabiarka, przetrząsarka
7 lub 5, Tur do C-360, 			
tel. kom. 0887-380-863.
Sprzedam jugosłowiankę z nożami 		
do siana i sianokiszonek, 			
tel. kom. 0513-332-591.
Kombajn zbożowy International, szer. robocza 3 m; ciągnik International 69 kW;
prasa Claas Markant, kostkujaca; zgrabiarki i przetrząsarki do siana, dmuchawy
do zboża, tel. kom. 0698-532-474.
Podbieracz do prasy kostkującej Z-224/2,
tel. (046) 838-21-10.
Ciągnik rolniczy Ursus 360 3P, 1998 rok;
siewnik Poznaniak, 1988 rok; 2 maszty
przystosowane do ciągnika rolniczego,
tel. kom. 0601-210-549.
Opony ciągnikowe rozm. 12,4X32 i koła
kompletne 900X20 (proste tarcze), 		
niedrogo., tel. (046) 874-72-91.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową,
tel. (046) 838-26-49.
Ciągnik C 360 1983 rok, sadzarka czeska,
tel. kom. 0601-342-498.
Kopaczkę elewatorową do ziemniaków
i cebuli, obcinarkę do cebuli i opryskiwacz
Ternit 303, tel. kom. 0506-805-614.
Pług 2-skibowy, zgrabiarka, siewnik, 		
tel. kom. 0509-610-235.
Przyczepa niskopodwoziowa 7 m, 		
tel. kom. 0603-653-037.
Przetrząsacz karuzelowy, 		
tel. kom. 0600-696-620.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy,
tel. (046) 838-11-14 po 18.00.
Zetor 8145, pług 4-skibowy, 		
tel. kom. 0662-760-268.
Opony 14,9/28 do C-360, 100 zł/szt.,
tel. (046) 874-75-46.
Przetrząsarko-zgrabiarka 7, 		
tel. kom. 0607-317-128.
Prasy rolujące, walcowe, łańcuchowe,
tel. (046) 838-20-14, 			
tel. kom. 0511-494-701.
Widły do ładowania belek ciągnikiem,
tel. (046) 838-98-62.
T-25, C-355, koła 330, talerzówka,
przetrząsarka paszowa, lance opryskiwacza, pług, tel. kom. 0661-091-064.
Rozrzutnik jednoosiowy, przyczepa
zbierająca Jugosłowianka I, 		
tel. kom. 0693-106-674.
Kombajn zbożowy Claas, szer. 3,2 m, 		
tel. kom. 0513-770-042.
Przyczepy HL 80-11 wywrotka
8000-15000 zł, po odbudowie całkowitej,
tel. kom. 0601-263-522.
Przetrząsarko-zgrabiarka 5-gwiazdowa,
tel. kom. 0887-871-156.
Przyczepa 4,5 t wywrot, 			
tel. kom. 0669-870-572.
Przyczepę zbierającą Jugosławiankę
„Senator”, tel. kom. 0505-653-043.
Dwukółka rolnicza, pustaki 9 (50 szt.),
szlifierka stołowa 2-tarczowa, 		
tel. kom. 0509-331-638.
Zbiornik 3000 l na beczkę asenizacyjną,
tel. kom. 0508-363-954.
Pług podorywkowy 5-skibowy, 1600 zł,
tel. kom. 0600-428-743 0604-771-777.
C-360, T-25, tel. kom. 0790-215-465.
Ciągnik Ursus C-330, z kabiną, 1986 rok,
oryginał, stan bdb, 16800 zł, 		
tel. kom. 0889-721-665.
Prasa kostkująca Z-224/1, XII 1996 rok,
stan bdb, w 1996 roku już nie pracowała,
tel. kom. 0609-135-452, Świeryż II 34.
Sprzedaż kosiarek rotacyjnych, żmijek,
rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, kabin ciągnikowych, turów, rozrzutników,
agregatów uprawowych, talerzówek, 		
tel. kom. 0608-684-292.
Siewniki zbożowe, zgrabiarki karuzelowe,
grubery, dmuchawy, żmijka, śrutownik,
tel. kom. 0663-647-066.
Ślęza sadownicza, 1989 rok, duży kosz,
stan idealny, tel. kom. 0506-188-515.
Opryskiwacz 400l, belkę 10 m, agregat
bronowy grudziądzki, 			
tel. kom. 0660-972-390.
Kos nawozowy do remontu, 		
tel. kom. 0660-972-390.
Sprzedam przyczepkę do zielonki, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0504-202-361.
Przystawka do zbioru kukurydzy.
Tanio, tel. kom. 0695-608-791.
Kombajn Z 056 1986, 			
tel. kom. 0695-608-791.
Ursus C 360-3 P lub C 360, 		
tel. kom. 0501-504-723.
Ursus 1224 4x4, Ursus U 902, 		
tel. kom. 0500-222-737.
MTZ 82 TS, Zetor 7211, przyczepa 4t, pług
4-skibowy, ładowacz tur do MTZ Ursus
4512 i C 360, tel. kom. 0501-504-723.
Promar 82 TSA, prasa Z 224, kabina do C
360, tel. kom. 0500-222-737.
Nowe ciągniki MTZ Belaruz 4x4, T 25A,
tel. kom. 0501-504-723.
Bizon Z 056, basen do mleka 430l,
przetrząsaczo-zgrabiarka 7, 		
tel. (046) 838-90-06.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy, żmijki,
kabiny ciągnikowe i tury, 		
tel. (046) 837-53-86.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, 		
tel. kom. 0510-602-063.
Silnik MF3 w całości lub na części, głowica silnika, części wysuwne przodu nowe
do C-385, tel. kom. 0698-038-765.
Siewnik konny przerobiony na ciągnikowy, 450 zł, tel. kom. 0603-628-194.

Kombajn zbożowy Bizon, 1986 rok, 		
z kabiną, sieczkarnią, 38000 zł, 		
tel. kom. 0510-158-921.
Kombajn Bizon ZO56, 1988 rok,
tel. (046) 838-28-10, 			
tel. kom. 0609-931-691.
Sita do kombajnu Bizon, używane, 		
Cyklop, tel. (024) 383-00-20, 		
tel. kom. 0692-237-877.
Sadzarka do ziemniaków kiełkowanych
(kubełkowa), konwia (kwasówka), 		
tel. kom. 0501-247-579.
Rozsiewacz Motyl, rozsiewacz Kos, 		
rozdrabniacz Jemioł, 			
tel. kom. 0501-247-579.
Śrutownik bijakowy 7,5 kW (fabryczny),
śrutownik Bąk 7,5 kW, śrutownik bijakowy bez silnika (fabryczny), gniotownik
bez silnika, tel. kom. 0501-247-579.
Opiełacz do buraków, warzyw, 6-rzędowy,
tel. kom. 0501-247-579.
Przyczepa drewnianka 3t i śrutownik 		
na kamienie, tel. (046) 838-78-83.
Sprzedam prasę Z 224, 			
tel. kom. 0663-252-589.
Sprzedam przyczepę wywrotkę i siewnik,
tel. kom. 0607-809-288.
Frigomin 550l 1998 rok pierwszy
właściciel, nowa sprężarka, 		
tel. kom. 0886-788-893.
Przyczepy samozbierające do sianokiszonek, kombajn do ziemniaków Grimme,
sieczkarnię 1-rzędową do kukurydzy, deszczownię Sigma, tel. kom. 0509-293-050.
Waga samochodowa 50t typ Łęczyca;
siewnik Poznaniak, 			
tel. kom. 0603-061-820.
Prasa Z224/1 Sipma, 1998 rok; rozrzutnik
obornika jednoosiowy, 1997 rok; kombajn
Bizon Z056, 1988/89 rok; kabina, sieczkarnia, stan idealny, 			
tel. kom. 0692-601-689.
Claas Merkator 75; Claas Merkator 60,
tel. (046) 831-53-88, 			
tel. kom. 0605-996-104.
Ursus 1134, komfortowa kabina, szybka
skrzynia, tel. kom. 0888-088-490.
Orkan 2 i przyczepa 1-osiowa sztywna,
tel. kom. 0661-143-536.
Prasa Claas 46 120/120, siatka, sznurek,
tel. kom. 0601-297-783.
Trelinka i płyty yomby 75x100, 		
tel. kom. 0608-395-278.
Kombajn zbożowy Bizon Z-056, 1986 rok,
tel. kom. 0517-592-233.
Siewnik 3 m Nordsten, 1998 rok, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Grubery ścierniskowe Konskilde 3 m 		
i 3,4 m, tel. kom. 0517-592-233.
Talerzówki ciągane od 3 m do 3,8 m, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Pługi zagonowe Kverneland, Overum,
Kuhn, 3-, 4-, 5-skibowe, zabezpieczenia
resorowe, tel. kom. 0517-592-233.
Pług 4-skibowy obrotowy Overum,
1997 rok, tel. kom. 0517-592-233.
Pług 5-skibowy obrotowy Kverneland, zabezpieczenia resorowe, 			
tel. kom. 0517-592-233.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy
Czarnabiałostocka, 1990 rok, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Przyczepa wywrotka niska, 		
tel. kom. 0503-065-714.
Rozrzutnik Forschnitt T088 + nadstawki
do kukurydzy, tel. kom. 0517-592-233.
Rozdrabniacze (do Bizona, Rekorda) 		
wągrowieckie, fabrycznie nowe, 5000 zł,
tel. kom. 0517-592-233.
Wały Cambella do pługów 4-skibowych,
tel. kom. 0517-592-233.
Kombajn ziemniaczany Anna, Orkan, 		
tel. kom. 0516-415-809.
Prasa Z-224, przyczepa zbierająca Jugosłowianka, tel. kom. 0517-545-959.
Pług 3-skibowy obrotowy Duro, 4000 zł,
tel. kom. 0517-592-233.
Pług 7-skibowy obrotowy Kverneland PS100, półzawieszony, zabezpieczenia na kamienie, zmienna szerokość orki, 31000 zł,
tel. kom. 0517-592-233.
Ursus C-360, stan bdb; prasa Z-224/1,
1988 rok, Z-224/1, 1986 rok, stan bdb,
tel. kom. 0608-128-670.
Tur do C-330, C-360, Ursusa 2812, 3512.
Tanio, tel. kom. 0608-128-670.
Przyczepa samozbierająca jugosłowiańska
I, tel. kom. 0693-106-674.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan dobry, tel. kom. 0692-767-562.
Ursus 360-3P, 1986 rok, nie pracował w polu,
Cyklop polski, przyczepa wywrotka niska
na balonach małych, tel. (042) 719-13-17,
tel. kom. 0509-260-732.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 7, 		
tel. kom. 0608-280-571.
Ursus 904, 4x4, 1982 rok, II właściciel,
25000 zł, tel. kom. 0601-154-851.
Ciągnik rolniczy C-385 z przednim
napędem, 1980 rok; orkan do zielonek,
1986 rok; talerzówka 16 talerzy, 		
tel. kom. 0889-591-132.
Nowa kabina do 360, 			
tel. kom. 0888-509-934.
Rozrzutnik obornika, rosyjski, 		
tel. kom. 0888-509-934.
C-360 z kabiną, tel. kom. 0887-667-541.
Kombajn Bizon Z-56, 1981 rok, stan bdb,
odnowiony w 2004 roku, z rozdrabniaczem, tel. kom. 0668-698-424.
Waga 300 kg + odważniki i dmuchawa
do siana pionowa, tel. kom. 0694-543-780.
Rozrzutnik 2-osiowy po kapitalnym 		
remoncie, tel. kom. 0781-779-652.
Prasa zwijająca Masej Ferguson, zmiennokomorowy hydrauliczny zgniot,
1997 rok, tel. kom. 0517-592-233.
Walce do śruty i śrutownik na kamieniach,
tel. (046) 838-71-71 dzwonić wieczorem.
Kombajn Bizon Z 056 1983 rok,
cena 17000 zł, tel. kom. 0501-250-019.
Sprzedam kabinę kwadratową do C 330,
tel. (046) 838-17-76, 			
tel. kom. 0606-520-022.
Sprzedam prasę Z 224, Jamno 79.
Kombajn Forschnit 512, 1986 rok,
tel. (046) 861-00-24, 			
tel. kom. 0695-432-789.
Sieczkarnia jednorzędowa Potinger, wspomaganie układu kierowniczego Zetor, 		
tel. kom. 0692-146-594.
Sieczkarnia 2-rzędowa i tur do C-330,
tel. kom. 0781-957-672 po 18.00.
Dmuchawa do zboża ssąco-tłocząca, 		
tel. kom. 0601-205-103.
Agregat podorywkowo-ścierniskowy,
tel. (024) 282-14-48.
Sprzedam 2-osiowy rozrzutnik obornika,
tel. (046) 861-36-70, 			
tel. kom. 0605-664-643.
Ciągnik Ursus 4514, stan techniczny bdb,
tel. kom. 0607-330-538.
Rama z grubej stali na kołach z możliwością wykorzystania na dwukółkę, 		
tel. kom. 0500-098-817.
Prasa kostkująca Claas, stan dobry, 		
tel. kom. 0602-312-443.
Widlak elektryczny, siatki ochronne
na rusztowania, wózki 		
- paleciaki, olej Elf 5V/30, 		
tel. kom. 0508-160-198.
Opiełacz do buraku, warzyw, zbieraczka
do liści, pług 2-skibowy, 			
tel. kom. 0887-479-469.
Ciągnik 4514KK i C-360, stan bdb, 		
tel. kom. 0600-335-473.
Przyczepy, wywrotki 4,5 i 6 t; rozrzutnik
2-osiowy, tel. kom. 0600-335-473.
Kombajn Bizon 2056, 1989 rok,
tel. (046) 838-49-09.
Orkan, tel. kom. 0698-245-214.
Kombajn zbożowy Z-056, 1978 rok;
ciągnik C-355; orkan; rozrzutnik obornika; siewnik Poznaniak; pług 3-skibowy,
tel. (024) 277-48-09, 			
tel. kom. 0693-555-430.
Przyczepa 4,5 t, wywrot 3-stronny, 		
tel. kom. 0660-408-769.
T-25, stan dobry, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Przyczepa 6 t wywrot, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Sprzedam T-25, C-360, rozrzutnik, kosiarkę rotacyjną, glebogryzarkę, talerzówkę,
przegrabiarkę, przyczepę, kopaczkę, 		
śrutownik Bąk, łychę, siewkę i pług, 		
tel. kom. 0661-584-307.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, 		
tel. kom. 0606-651-858.
Siewkę do nawozu, 			
tel. kom. 0698-832-450.
Sprzedam ciągnik rosyjski Władimirec,
1988 rok, tel. kom. 0888-041-232.
Sprzedam kombajn Bizon Super, 		
tel. kom. 0601-385-043.
Władimirec T-25, stan dobry. 		
Tel. 046/815-31-82.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1989 rok,
tel. kom. 0600-526-666.
Ciągnik CASE 240 KM, przyczepę samozbierającą, przyczepę 3,5 tony, kosiarkę
listwową, kultywator podorywkowy RAU,
siewnik do wapna, wózek do hedera, bronę jedenastosegmentową, 		
tel. kom. 0609-880-035.
Sprzedam przyczepę D47A, 		
tel. kom. 0506-360-053.
Sprzedam prasę Z224, 1996 rok, 		
I właściciel i rozrzutnik 2-osiowy. 		
Tel. 046/831-35-38, 0507-338-873.
Sprzedam 2-kółkę, 			
tel. kom. 0607-511-983.
Opryskiwacz Pilmet 400l, bez atestu
sprawny, 700 zł, tel. kom. 0695-418-198.
Sprzedam schładzalnik 900 litrów
WETHOMS, tel. kom. 0508-079-611.
Sprzedam schładzalnik do mleka 500 l
WETHOMS, sterowanie eletroniczne,
tel. kom. 0502-628-205.
Słoneczko IV, pług 3-skibowy, kopaczka
elewatorowa i kosiarka rotacyjna, 		
tel. kom. 0510-734-342.
Prasa niemiecka, stan bardzo dobry,
kostkująca, tel. kom. 0609-817-974.
Glebogryzarka spalinowa, 		
tel. kom. 0665-517-443.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
tel. (044) 725-02-95 , 			
tel. kom. 0504-171-191.
Naprawa opryskiwaczy sadowniczych, regeneracja pomp, rozdzielaczy, tel. kom. 0604-931-629.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
10000 l, tel. kom. 0604-463-486.
Grunty orne 11 ha, okolice Sannik,
tel. (024) 277-64-36 po 17.00.
Sprzedam przyczepkę samochodową 		
z możliwością przewozu zwierząt, 		
tel. kom. 0510-799-027.
Cięcie drewna u klienta, 			
tel. kom. 0502-042-547.
Przyczepa do przewozu koni, 1 sztuki,
tel. kom. 0604-771-777 0600-428-743.
Tartak objazdowy 8,5 m,
tel. 046/838-14-75, 			
tel. kom. 0503-794-355.
Sprzedam nową cegłę czerwoną, tanio,
tel. kom. 0660-972-390.
Konstrukcje tuneli foliowych 6x30, 		
tel. kom. 0660-972-390.
Opony używane 14,9x28, stan dobry,
tel. (024) 277-92-40, 			
tel. kom. 0698-535-722.
Remonty maszyn rolniczych, 		
tel. kom. 0516-575-976.
Sprzedaż deszczowni używanych, 		
tel. kom. 0602-125-805.
Białkowanie obór i pomieszczeń gospodarczych, tel. kom. 0503-499-480.
Remonty przyczep i rozrzutników, 		
tel. kom. 0693-278-969.
Beczka asenizacyjna 10000 HTS 		
i mieszalnik pasz, używany, 		
tel. kom. 0600-335-473.
Ziemia 3,5 ha, teren Osmolin,
tel. (024) 277-97-73.
Zbiornik na mleko 520 l, 1999 rok, 		
I właściciel, tel. kom. 0601-271-722.
Sprzedam słomę belowaną, kwotę mleczną, chłodziarkę i dojarkę. 		
Tel. 046/813-15-48 wieczorem.
Sprzedam kozy mleczne, zgrabiarkę 		
do siana 7, tel. kom. 0783-538-258.
Kombajn Anna, 1998 rok. 		
Tel. 046/813-17-06.

W Głownie w okolicach rynku zaginęła
średniej wielkości suka czarna podpalana
z puszystym ogonem, wabi się Sara. 		
Nagroda!, tel. kom. 0603-974-010.

Sprzedam pawie, 			
tel. kom. 0603-226-494.
Króle, tel. kom. 0500-296-173.
Sprzedam ratlerki 6-tygodniowe, 		
tel. kom. 0507-081-037.
Sprzedam papugi Nimfy wraz z klatką,
tel. kom. 0693-538-189.
Ratlerki 8-tygodniowe, 		
tel. (046) 835-31-73.
Klacz pod siodło i kozioł górski, 		
Reczyce 33.
Wałach wielkopolski, 6 lat, ułożony; 		
kuc walijski, ułożony, 			
tel. kom. 0502-612-944.
Siodło do jazdy konnej, 			
tel. kom. 0694-514-370.
Szczeniaki owczarka niemieckiego. Tanio,
tel. (046) 838-51-93, tel. kom. 0600-998-360.
Bernardyny 9-tygodniowe, 		
tel. kom. 0783-022-200, 0609-051-227.
Suki owczarka kaukazkiego i owczarka
niemieckiego, długowłose, 10-miesięczne,
tel. kom. 0608-815-516.
Owczarek niemiecki długowłosy
- szczenięta, bardzo tanio sprzedam, 		
tel. kom. 0660-704-940.
Huski szczenięta sprzedam, 		
tel. kom. 0664-329-912.
Maltańczyki, Westy, Yorki, York krycie,
tel. kom. 0662-093-975.
Collie Lassie, tanio, 			
tel. kom. 0501-579-477.
Pinczerki, tel. kom. 0509-700-327.
Owczarek niemiecki, Krępa 32.
Szczenięta Amstaff - tanio, 		
tel. kom. 0697-646-058.
Oddam pieski, za szczepienie, 		
tel. kom. 0662-563-182.
Sznaucerki miniaturowe, 			
tel. kom. 0606-639-045.
Ratlerki - szczeniaki 8-tygodniowe
sprzedam, tel. kom. 0506-840-122.
2,5-letnią klacz zimnokrwistą ujeżdżoną
oraz krowę 6 lat. Tel. 046/835-31-36 		
po 20.00.
Sprzedam kozę 2 lata wraz z bliźniaczkami
3 miesiące, tel. kom. 0697-725-858.
Sprzedam szczenięta owczarka szkockiego
(Collie), tel. kom. 0512-666-091.
Klacz karą roczną sprzedam, 		
tel. kom. 0694-073-773.
Owce hodowlane - sprzedam, 		
tel. kom. 0516-046-808.
Sprzedam ogiera, 3 lata, rasa Wielkopolska, tel. kom. 0602-654-099.
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Z sympati¹ o Polonii Pies to nie zabawka
Za naszym
porednictwem Zofia
Barañska
z g³owieñskiego ko³a
Towarzystwa Opieki
nad Zwierzêtami
apeluje do
mieszkañców G³owna
i okolic, którzy nosz¹
siê z zamiarem
adoptowania psa lub
kota ze schroniska,
o rozs¹dek i powagê
w podejmowaniu takiej
decyzji.

Helena Fr¹tczak z
£owicza nawi¹za³a
kontakt z
Ogólnopolskim
Korespondencyjnym
Klubem
Emigrantów, który
jest wydawc¹ pisma
pt. Listy z daleka.
W ostatnim numerze
tego kwartalnika
ukaza³y siê
fragmenty listu pani
Heleny do redakcji,
zatytu³owane Bez
maski.

C

ieszy mnie, gdy porzucone
zwierzê znajduje nowego opiekuna, ale jak¿e mi przykro, gdy
po pewnym czasie adoptowane z na-

P

ani Helena opowiada w nim
o sobie i swojej rodzinie. Dzieli
siê te¿ swoimi przemyleniami,
prze¿yciami. Opisuje, jak trafi³o
do jej r¹k kilka egzemplarzy Listów z daleka.
Od pewnego czasu pracuje jako
ekspedientka w cukierni Majka
na Starym Rynku. W ubieg³ym
roku miejsce to doæ czêsto odwiedza³ Antoni Koprowski, sta³y
wspó³pracownik pisma, który
pracowa³ wówczas przy budowie
s¹du u zbiegu ulic Kaliskiej
i 1 Maja. Zostawi³ pani Helenie
kilka egzemplarzy do poczytania.
Jak sama mówi, siêgnê³a po nie
z chêci poszerzenia horyzontów.
Bardzo j¹ zainteresowa³o, choæ nie
ma nikogo bliskiego na emigracji.
Przyznaje, ¿e sama rozwa¿a³a
mo¿liwoæ wyjazdu do pracy za
granic¹, ale obawia siê, ¿e w jej
przypadku bariera jêzykowa jest
nie do pokonania. To jednak nie
przeszkodzi³o jej na odleg³oæ zaprzyjaniæ siê z klubem, próbowaæ zainteresowaæ jego dzia³alnoci¹ inne osoby. - Chcia³am, ¿eby
emigranci i ich rodziny wiedzieli,
¿e co takiego istnieje. Teraz emigrantów, tak¿e z £owicza, jest bardzo du¿o.
Listów z daleka nie mo¿na
kupiæ w kiosku czy w saloniku

Helena Fr¹tczak siêgnê³a po Listy z daleka przed rokiem,
teraz zachêca innych do lektury pisma czy publikowania
w nim swojej twórczoci.

Strona tytu³owa periodyku Listy z daleka.
z pras¹. Periodyk otrzymuj¹ poczt¹ tylko klubowicze. Wydawane
jest w Belgii, a redaktork¹ naczeln¹ jest pochodz¹ca z Polski Leokadia Komaiszko. Z Belgii trafia
ono do krajów Afryki, Ameryki,
Australii i krajów europejskich,
jak: Wielka Brytania, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia,

Litwa, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, W³ochy i Polska. Pismo ma
profil spo³eczno-literacko-kulturalny, ukazuje siê od 10 lat.
W tym samym numerze, co publikacja o ³owiczance, zamieszczono wiersz przez ni¹ nades³any, autorstwa Hanny Olchy Zbierzchowskiej. W kolejnych numerach
byæ mo¿e uka¿¹ siê wiersze poetów amatorów nale¿¹cych do
£owickich Warsztatów Literackich, które poprzez pani¹ Helenê
nawi¹za³o kontakt z klubem.
I to te¿ nie ostatni akcent ³owicki
w Listach z daleka. Oto bowiem
z publikacji o dzia³alnoci Fundacji Muzeum Dziedzictwa Polskiego w Nowej Zelandii, zamieszczonej w ostatnim numerze, dowiadujemy siê, ¿e zajmuje siê ona
m.in. prowadzeniem zajêæ plastycznych dla dzieci, na których
odbywa siê nauka robienia wycinanek ³owickich. Fakt ten dokumentuje zdjêcie z takich warsztatów. Jaki ten wiat jest ma³y!
(mwk)

szego schroniska psy s¹ do nas zwracane. - mówi Zofia Barañska - Chcê
uczuliæ szczególnie rodziców i opiekunów, by nie robili ze zwierz¹t zabawek, które okazyjnie daje siê
w prezencie dzieciom. To ¿ywe istoty,
które czuj¹, przywi¹zuj¹ siê i prze¿ywaj¹ rozstanie. - dodaje.
Zanim podejmie siê decyzjê o adoptowaniu psa lub kota ze schroniska, trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e to
powa¿ne zobowi¹zanie - nie tylko
chwilowa przyjemnoæ. Trzeba
zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
w przypadku adopcji szczeniaka to
decyzja, która skutkowaæ bêdzie na
kolejne nawet 15 lat - tyle wszak
¿yje pies.
Zofia Barañska z ubolewaniem
przyznaje, ¿e zetknê³a siê ju¿
w G³ownie z przypadkami oddawania adoptowanych wczeniej ze
schroniska szczeniaków. Co gorsza,
za powód podawano np., ¿e szcze-

niak co pogryz³ albo ¿e co zniszczy³, nabrudzi³. Takie s¹ szczeniêta.
Ka¿dy, kto adoptuje ma³e zwierzê,
musi byæ przygotowany na takie
w³anie niespodzianki. W du¿ej mierze to w³anie od cz³owieka - opiekuna psa zale¿y, w jaki sposób zwierzê zostanie u³o¿one.
Zawsze nale¿y pamiêtaæ o tym,
¿e pies przywi¹zuje siê do w³aciciela bezwarunkowo i dlatego nie
powinno siê traktowaæ go jak chwilowej zachcianki. Apelujemy do ludzi odpowiedzialnych, zdecydowanych na przyjêcie pod swój dach
psa przyjaciela - i to i na dobre, i na
z³e, o kontakt z g³owieñskim schroniskiem lub Zofi¹ Barañska pod nr
tel. 0501-420-548. Na swego pana
czekaj¹ w schronisku m.in. trzy jednomiesiêczne szczeniaczki. Obecnie
przebywa w nim 49 psów i 28 kotów.
(rpm)

Bratkowice

Dobra zabawa pomimo deszczu
Kilkadziesi¹t dzieci przysz³o w sobotê 2 czerwca na
boisko przy Zespole Szkó³
przy ul. M³odzie¿owej na
Bratkowicach na Dzieñ
Dziecka, organizowany
przez samorz¹d osiedla
oraz £owick¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹.

P

omimo bardzo niesprzyjaj¹cej
pogody uda³o siê rozegraæ kilka konkurencji, takich jak slalom
miêdzy tyczkami, turniej pi³ki no¿nej, turniej siatkówki pla¿owej. Organizatorzy mieli nadziejê, ¿e w imprezie wemie udzia³ nawet
200 osób.
W chwili, gdy lun¹³ deszcz, du¿a
czêæ uczestników imprezy opuci³a
boisko. Zosta³o na nim jednak kilkadziesi¹t dzieci najwytrwalszych.
Zmuszeni byli oni do zrobienia krótkiej przerwy w meczu. Czas ten
wykorzystali na posilenie siê kie³baskami z grilla, po przerwie grê
kontynuowali. Zwyciêskie dru¿yny nagrodzone zosta³y pucharami

Zawodnicy nie boj¹ siê deszczu, ale sêdzia schroni³ siê pod parasolem. Tak wygl¹da³a impreza na Bratkowicach.
z pami¹tkowymi tablicami Turniej
osiedlowy na 50-lecie £SM. Spó³dzielnia ufundowa³a te¿ najlepszym
m³odym sportowcom z Bratkowic
torby podró¿ne, pozosta³ym
uczestnikom turnieju - koszulki, czapeczki.
Gdy deszcz na chwilê przesta³
padaæ, czêæ dzieci chcia³a kontynu-

owaæ turniej w elektronicznego darta. By³o to bardzo trudne, bo kartki
z wynikami by³y ca³kiem mokre,
przed wod¹ zabezpieczyæ trzeba
by³o przed³u¿acze. Trzeba by³o jednak podj¹æ to wyzwanie, skoro dzieci z Bratkowic okaza³y siê tak wytrwa³e.
(mwk)
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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

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

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

Msze wiête
w niedziele i wiêta:
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 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

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 Malarstwo polskie z kolekcji prywatnej. Wystawa
prezentuje 26 prac wybitnych malarzy polskich dzia³aj¹cych w koñcu XIX - 1 po³. XX w. Muzeum w £owiczu. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 17 czerwca.
l Wspó³czeni plastycy ³owiccy. Wystawa prezentuje sylwetki znacz¹cych artystów plastyków
XX w., zwi¹zanych z £owiczem. Muzeum w £owiczu. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 17 czerwca.
l Pa³ace i dwory myliwskie - wystawa fotografii,
tkanin i trofeów myliwskich pochodz¹cych
z dworów z ca³ego kraju. Dom Ogrodnika w Nieborowie.
l Malarstwo Eweliny Masztanowicz - wystawa ponad rysunków postaci, obrazów olejnych; Powiatowa Biblioteka Publiczna w £owiczu.
l Dziecko w rysunku Piotra Szadujkisa. Wystawa
czynna do 24 czerwca 2007 r. w muzeum w £owiczu.

KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

wt.
r.

Dy¿ury przychodni:

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

Apteki:
Dy¿ury nocne aptek w G³ownie:
czw. 14.06. Zgierska 27
tel.
pt.
15.06. Zgierska 27
tel.
sob. 16.06. Zgierska 27
tel.
ndz. 17.06. Zgierska 27
tel.
pn. 18.06. Zgierska 27
tel.

042-719-24-84
042-719-24-84
042-719-24-84
042-719-24-84
042-719-24-84

19.06. £owicka 38
tel. 042-719-21-31
20.06. £owicka 38
tel. 042-719-21-31
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. 17.06. Stryków, ul. Kolejowa 11 tel. 024-719-82-71
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.

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
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- 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
- naczyñ obwodowych: pn. 13.00-14.00

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 14 czerwca:
l godz. 18.59 - DKF Bez Nazwy
W poniedzia³ek rano
Ka¿dego ranka, o 6:00 Vincent
wstaje z ³ó¿ka i wyrusza do pracy.
Coraz trudniej znieæ mu rutynê codziennego ¿ycia i znaleæ czas
na realizacjê marzeñ. Pewnego dnia
zamiast do pracy wyrusza w wiat...
Do Wenecji - miasta zakochanych,
gondoli, z³odziei kieszonkowych,
ulicznych malarzy za piêæ lirów i fa³szywych arystokratów o podejrzanych rodowodach. Wród urokliwej
architektury, w towarzystwie najró¿niejszych dziwaków Vincent, bêdzie próbowa³ odnaleæ utracone szczêcie...
Pi¹tek, 15 czerwca:
l godz. 17.00 - Spider Man 3
- film przygodowy
Peter Parker ostatecznie odnalaz³ równowagê miêdzy swoimi uczuciami do M.J. a obowi¹zkami super-bohatera. Na horyzoncie gromadz¹ siê jednak chmury.
Kostium Petera nagle zmienia
kolor na czarny, a jego moc staje
siê jeszcze wiêksza. Zmienia siê
jednak tak¿e Peter. Na wiat³o dzienne wychodzi
jego mroczna, ¿¹dna zemsty osobowoæ, nad któr¹
do tej pory stara³ siê panowaæ. Pod wp³ywem kostiumu, Peter staje siê zbyt pewny siebie i zaczyna
lekcewa¿yæ ludzi, którym na nim zale¿y. Zmuszony
do dokonania wyboru miêdzy uwodzicielsk¹ moc¹
nowego kostiumu a tym kim wczeniej by³, Peter
musi pokonaæ swoje osobiste demony. Tym bardziej,
¿e dwaj z najokrutniejszych z³oczyñców, Sandman
i Venom, zagra¿aj¹ nie tylko samemu Peterowi,
ale i wszystkim, których kocha.
l godz. 19.30 - Przypadek Harolda Cricka
- komedio-dramat
¯ycie pewnego ksiêgowego odwraca siê do góry
nogami, gdy zaczyna on s³yszeæ g³os osoby, która zdaje
siê wszystko o nim wiedzieæ.
Sobota, 16 czerwca:
l godz. 15.30, 18.00 - Spider Man 3
Niedziela, 17 czerwca:
l godz. 15.30, 18.00 - Spider Man 3
l godz. 20.30 - Przypadek Harolda Cricka
Poniedzia³ek - roda, 18-20 czerwca:
l godz. 17.00 - Spider Man 3
l godz. 19.30 - Przypadek Harolda Cricka
- 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.
- 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

Wystawy:
l Fotografie Jadwigi Hadry - wystawê mo¿na ogl¹daæ w g³owieñskim Muzeum do 28 czerwca.
l Grafiki Szymona Adamczewskiego - wystawa czynna do koñca czerwca w MOK w G³ownie.

urodzi³y siê:
CÓRECZKI

- pañstwu Okraskom z £owicz
- pañstwu Strugiñskim z Popowa
- pañstwu Wieczorkom z Goleñska
- pañstwu Kamierczakom z £owicza

SYNKOWIE

- pañstwu Siejkom z Wicia
- pañstwu Goliszom z Rogóna
- pañstwu Graszkom z £yszkowic

lubowali sobie:

- Magdalena Wicniecka z Winiewa
i Sylwester Biernat Biskupca

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

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W £OWICZU z dnia 12.06.2007 r.
jaja fermowe
15 szt.
15 szt.
jaja wiejskie
kg
buraczek czerwony
botwina
pêczek
boku³y
szt.
bób
kg
cebula m³oda
pêczek
kg
cebula stara
szt.
czosnek
czerenie
kg
jab³ka
kg
fasola str¹ki
kg
kapusta kiszona
kg
kapusta kiszona m³oda kg
szt.
kapusta pekiñska
kapusta
g³ówka
kapusta m³oda
g³ówka
kalafior
szt.
koperek
pêczek
kg
marchew
pêczek
marchew m³oda
ogórki
kg
ogórek ma³osolny
kg
papryka
kg
pieczarki
kg
kg
pietruszka
pêczek
pietruszka m³oda
pomidory
kg
por
szt.
sa³ata
szt.
seler
kg
pêczek
szczypiorek
pêczek
rzodkiewka
w³oszczyzna m³oda pêczek
ziemniaki
kg
ziemniaki m³ode
kg
truskawki
kg
0,9 litra
miód

5,00
6,00
1,00
1,50
3,00
8,00
1,60-3,00
2,00
1,00
10,00
2,00-3,00
7,00
2,00
5,00
2,50
2,00
1,00-2,00
2,00-3,00
0,80-1,00
1,00-2,00
2,00
3,00-4,00
6,00
10,00
4,00-,600
2,00
1,50-2,00
2,50-4,00
1,00
1,00
2,00
1,50
0,60-1,00
2,50
1,50
1,80-3,00
2,50-3,00
20,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 12.06.2007 r.)

¯ywiec wieprzowy:
n Domaniewice: 3,00 z³/kg+VAT
n Ziewanice: 3,20 z³/kg+VAT
n Kiernozia: 3,20 z³/kg+VAT
n Skowroda P³d: 3,50 z³/kg+VAT
n Ró¿yce: 3,30 z³/kg+VAT
n Karnków: 3,30 z³/kg + VAT
n Mastki: 3,20 z³/kg + VAT
n Wicie: 3,30 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 2,70-3,80 z³/kg+VAT;
byki 4,20-4,80 z³/kg+VAT;
ja³ówki 3,00-3,80 z³/kg+VAT;
n Mastki: krowy 3,50 z³/kg+VAT;
byki 4,70 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,70 z³/kg+VAT;
n Skowroda P³d: krowy 3,60 z³/kg+VAT;
byki 4,80 z³/kg+VAT; ja³ówki 4,00 z³/kg+VAT;
n Ró¿yce: krowy 3,60 z³/kg+VAT;
byki 4,80 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,80 z³/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urz¹d Pracy w £owiczu
(stan na 12.06.2007 r.)
n sprzedawca, n kierowca kat. C+E, n kierowca kat. B, C, E, n pracownik budowlany,
n sprzedawca - magazynier, n formowacz
- pakowacz, n dekarz - blacharz, n kelner
- sprzedawca, n palacz kot³ów wysokocinieniowych, n przedstawiciel handlowy, n specjalista ds kadr i p³ac, n fakturzysta, n gipsiarz, n malarz, n glazurnik, n kucharz,
n pracownik do obróbki elementów betonowych, n kierowca kat. B, n operator wózka
wid³owego, n magazynier - handlowiec,
n pracownik produkcji, n sprz¹taczka z grup¹
inwalidzk¹, n tokarz, n kombajnista, n pomocnik stolarza, n frezer, n szwaczka,
n pomoc szwaczki, n mechanik z uprawnieniami spawacza, n kierowca kat. D - konduktor
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, n doradca finansowy, n technik farmacji
PUP nie udziela ¿adnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt osobisty.
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Gmina Ch¹no

Pawe³ Piórkowski
najlepszy

S

zóst¹ edycjê Miêdzygminnego Konkursu Ortograficznego organizowanego w Gimnazjum w B³êdowie wygra³
Pawe³ Piórkowski z Kompiny. W tym roku
31 maja w konkursie wziê³y udzia³ tylko
cztery gimnazja: z B³êdowa, Kompiny, Kiernozi i Kocierzewa. Ka¿d¹ szko³ê reprezentowa³o po trzech uczniów. Dyktanda przygotowa³a Alicja Bombrych z gimnazjum
w B³êdowie. Maksymalnie mo¿na by³o
uzyskaæ 140 pkt. Zwyciêzca otrzyma³
135,25 pkt. Drugie miejsce to sukces a¿
trzech dziewcz¹t, który zdoby³y po
135 pkt.: Eweliny Krupy z Kiernozi, Samanty Staniaszek z Kiernozi, Marleny Leduchowskiej z Kocierzew. Trzecie miejsce
zajê³a Sylwia Kostyra z B³êdowa.
W punktacji ogólnej najlepiej wypad³o
gimnazjum w Kocierzewie z 396 punktami,
nastêpnie gimnazjum z B³êdowa z 392,75
punktami, w Kiernozi z 391,25 punktami
oraz z Kompiny z 389,25 punktami. - Dyktando by³o doæ d³ugie. Uczniowie pisali je
godzinê. Najwiêcej b³êdów zrobili w pisowni
rozdzielnej i ³¹cznej, a tak¿e w nazwach czasopism np. póno popo³udniowe, pó³automatyka, Mówi¹ Wieki oraz Auto wiat
- podsumowuje Alicja Bombrych.
(eb)

GOK Kiernozia

Wijcie wianki

W

ramach przygotowañ do imprezy
plenerowej Noc wiêtojañska, która odbêdzie siê 23 czerwca w zespole parkowo-pa³acowym £¹czyñskich
w Kiernozi, og³oszony zosta³ konkurs na
sobótkowy wianek. Do udzia³u w konkursie organizatorzy zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ z powiatu ³owickiego i s¹siedniej gminy Sanniki.
Sobótkowy wianek wykonany mo¿e byæ
z ¿ywych rolin i kwiatów lub kwiatów
bibu³owych. Koniecznie musi mieæ wiecê,
któr¹ zapala siê podczas obrzêdu puszczania wianków na wodê. Uczestnicy konkursu zaproszeni s¹ do wziêcia udzia³u w imprezie. Rozstrzygniêcie konkursu planowane jest o godz. 18.00.
(mwk)

Konkurs poetycki
ju¿ imieniem Skibiñskiego
- To by³ zawsze Jego konkurs mówi³a dyrektor Biblioteki Miejskiej
w £owiczu Magdalena Pakulska
przed odczytaniem uchwa³y jury
konkursu poetyckiego M³odzi
twórcy o nadaniu imienia Ziemowita Skibiñskiego dwunastej ju¿
edycji konkursu, organizowanego
co 2 lata przez Bibliotekê Miejsk¹
w £owiczu. Od 1993 roku przewodniczy³ on jury poetyckich zmagañ.

U

chwa³ê odczyta³ obecny jej przewodnicz¹cy dr Henryk Pustkowski, poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych, wyk³adowca MWSH-P w £owiczu. W sali barowej ³owickiego muzeum
obecna by³a ¿ona Ziemowita Skibiñskiego Maria. Honorowy patronat nad konkursem
obj¹³ biskup pomocniczy diecezji ³owickiej
Józef Zawitkowski.
- S¹dzê, ¿e w tym roku mo¿emy mówiæ ju¿
o ogólnopolskim konkursie poetyckim M³odzi Twórcy. Konkurs zyska³ nie tylko nowy
zasiêg, ale i imiê - cieszy siê dyrektor Biblioteki Miejskiej w £owiczu Magdalena Pakulska. Do konkursu poetyckiego zg³osi³y
siê w tym roku 232 osoby z ró¿nych rejonów Polski, w tym m.in. z Krakowa, Radomia czy okolic Gdañska.
Jury przyzna³o 29 nagród i wyró¿nieñ.
Nie przyznano g³ównej nagrody, Grand Prix
Ksi¹¿nicy £owickiej, aby nie zani¿aæ poziomu konkursu, jak siê wyrazi³ dr Henryk
Pustkowski.
Pierwsza nagroda w starszej kategorii
konkursowej wraz z kwot¹ 500 z³ trafi³a,
ju¿ po raz drugi w konkursie, do r¹k 20letniej Anny Niemira z Mys³akowa za wiersze W Tesco na kasie, Mazowsze, Patrzymy. Drug¹ nagrodê otrzyma³a 17-letnia Malwina Krystecka ze wsi Brodne Towarzystwo, uczennica I LO w £owiczu za
wiersz Rodzi siê s³owo. Trzeci¹ nagrodê
ex aequo przyznano: 16-letniej Natalii Chojnackiej z Kutna za wiersz Stosik ksi¹¿ek...
oraz 16-letniej Barbarze Krupce z £owicza
za wiersz Wielka Trójka. Wyró¿nienia
otrzymali: Kamil Szkup z Parmy, Katarzy-

na Czubatka z £owicza, Micha³ Kosiñski
z £owicza, Dorota Teleman z Niedwiady,
Joanna Jaworska z £owicza, Marcin Tulejko z Rochówka, Paulina Ró¿ycka z £owicza, Kamil Goc z Wy¿szego Seminarium
Duchownego w £owiczu, Pawe³ Twardowski z Radomia.
W m³odszej grupie wiekowej (11 - 15 lat)
pierwsz¹ nagrodê przyznano 13-letniej Zofii Bielañskiej, uczennicy Szko³y Podstawowej nr 159 sióstr Urszulanek Unii rzymskiej
w Krakowie za zestaw wierszy Eden produkowany masowo, Wakacyjny list, Poetycki okruch. Drug¹ nagrodê otrzyma³a

równie¿ 13-letnia Anna Klementowska ze
Szko³y Podstawowej nr 70 w £odzi za
wiersz Pustka. Trzecia nagroda trafi³a
w rêce Mi³osza £askiego z Lipiec Reymontowskich za wiersze Ja i Lipieckie Niebo.
Wyró¿nione zosta³y wiersze: Marty
£ugowskiej z £odzi, Dominiki Zalewskiej
z £odzi, Michaliny Stoliñskiej z Byszewa,
Julii Ma³asiñskiej z Gimnazjum nr 2 w £owiczu, Jana K³apy z Krakowa, Bogny Ostrowskiej ze Skierniewic, Anny mierzyñskiej
z £odzi, Karoliny Czapnik ze Szko³y Podstawowej nr 3 w £owiczu, Anny Skoczek

ze Skierniewic, Sylwii Kostyry z Sier¿nik,
Ma³gorzaty Koperskiej z Gimnazjum nr 1
w £owiczu, Marleny Bejdy z Gimnazjum
nr 1 w £owiczu oraz Jakuba Kahana ze Szko³y Podstawowej nr 1 £owiczu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
markowe wieczne pióra, okolicznociow¹
pozycjê Pierwsze wzloty z utworami laureatów tegorocznej, dwunastej edycji konkursu oraz Pomys³ na ortografiê autorstwa
El¿biety Skonecznej - pozycjê podsumowuj¹c¹ konkurs Mistrz Ortografii wydan¹
przez Bibliotekê Miejsk¹.
(eb)

Chojecki u Artymowskich

Lao Che - zespó³ tworzy³o siedmiu
muzyków.

Micha³ Chojecki - malarz, grafik
i rysownik z Warszawy wystawia
swoje najnowsze prace plastyczne w galerii w pa³acyku Klickiego
w £owiczu. Wystawê zorganizowa³a Fundacja imienia Zofii i Romana
Artymowskich Promocja polskiej
sztuki wspó³czesnej, wespó³
Ponad 100 osób by³o na koncercie. z ³owickim muzeum.
Znaczna czêæ pod scen¹.
icha³ Chojecki jest studentem Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Jak o sobie mówi:
gdzie pomiêdzy trzecim a czwartym roprzemówieñ dowódcy powstania zespó³ kiem. Laureat nagród w konkursie Grafika
potrafi³ przedstawiæ tragiczne wydarzenia Warszawska w 2006 roku. Jego liczne prace
z Powstania. Na koncercie by³o weso³o, znajduj¹ siê w zbiorach w kraju i zagranic¹.
Prezentowany w £owiczu cykl grafik
rozrywkowo, ale p³yta Lao Che w³¹czona
w domu zmusza do zastanowienia. Cho- Figuris by³ realizowany od sierpnia
cia¿ lewi jestecie, na prawym rzeki brzegu 2006 roku. Sk³ada siê na niego blisko
kucnêlicie. Druzja... sk...ny, nie przyszli- 50 grafik, 300 rysunków i 20 obrazów.
cie - piewano na dziedziñcu.
(mak) W £owiczu mo¿na obejrzeæ czêæ z prac
wybranych przez artystê. Wernisa¿ odby³
siê w ostatni¹ sobotê, 9 czerwca.
Grafiki Chojeckiego zrobione s¹ przy
wykorzystaniu nietypowej techniki - kolografii. Jest to technika graficzna polegaj¹ca na przygotowaniu matryc z substancji zasychaj¹cych, takich jak kleje,
woski, ¿ywice itp. Proces odbijania nie
ró¿ni siê od tradycyjnych, z tym ¿e
w tym przypadku praktycznie niemo¿-

Lao Che piewali o Powstaniu
Urywki wierszy, rozporz¹dzeñ,
rozkazów i piosenek z Powstania
Warszawskiego w rockowych piosenkach w wykonaniu p³ockiego
zespo³u Lao Che rozbrzmiewa³y
w ostatni pi¹tek, 8 czerwca na dziedziñcu przy Pracowni Sztuki ¯ywej
przy ul. Podrzecznej w £owiczu.

K

oncertu wys³ucha³o ponad sto osób.
P³ocki Lao Che przedstawi³ na dziedziñcu muzyczn¹ historiê o patriotyzmie, mêstwie, cierpieniu, desperacji
i mierci podczas Powstania Warszawskiego. M³odzie¿ z £owicza zna³a tê p³ytê.
piewa³a piosenki razem z zespo³em. Na
rockowych, czasami punkowych i reggaeowych dwiêkach oraz fragmentach

M

Micha³a Chojeckiego (z lewej) przedstawi³ wspó³w³aciciel galerii Daniel Artymowski. Marzena Kozanecka-Zwierz reprezentowa³a Muzeum w £owiczu.
liwe jest uzyskanie takiej samej odbitki.
- To jest te¿ zarzut stawiany przez czêæ
rodowiska grafików, ¿e nie mo¿na odbijaæ wielokrotnie ze zbli¿on¹ jakoci¹.
Mnie w tej technice poci¹ga w³anie ta
ulotnoæ chwili - mówi³ artysta. Obrazy
zaprezentowane w £owiczu równie¿ s¹
nietypowe. Powsta³y przy wykorzy-

staniu p³ynnych mas asfaltowych, ¿u¿lu
i zwyk³ych farb.
Osoby, które zechc¹ obejrzeæ prace Micha³a Chojeckiego najpierw powinny skontaktowaæ siê z dzia³em merytorycznym
³owickiego muzeum i umówiæ spotkanie
w pa³acyku, tel. (0-46) 830-23-86. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca lipca.
(mak)
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Pi³ka no¿na - XI Miêdzynarodowy Turniej rocznika 1991
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Pi³ka no¿na - wojewódzka liga Micha³owicza

Powtórzyli francuski sukces Walczyli o honorowy gol

Montoire, 23-30 maja. Po raz drugi
z rzêdu m³odzi pi³karze Pelikana £owicz
z rocznika 1991 odnieli ogromny sukces
zwyciê¿aj¹c w Miêdzynarodowym Turnieju Pi³ki No¿nej, który odbywa³ siê we francuskim Montoire. Po raz drugi to zaprzyjanione z £owiczem miasteczko okaza³o
siê szczêliwe dla podopiecznych trenera
Artura Balika; tak jak rok temu bia³o-zieloni
okazali siê najlepsi w swoim roczniku, a przypomnijmy tak¿e, ¿e dwa lata temu nasz zespó³ zaj¹³ trzecie i czwarte miejsca.
By³a to ju¿ jedenasta edycja turnieju,
w którym uczestniczy³a rekordowa liczba
176. dru¿yn w szeciu kategoriach wiekowych: szeciolatków a¿ po szesnastolatków
z Francji, Anglii, Belgii, Japonii i Polski.
W kategorii, w której grali pi³karze Pelikana
wystartowa³o 28 zespo³ów, które podzielono na piêæ grup.
£owiczanie rozpoczêli znakomicie wygrywaj¹c pierwsze spotkanie z ChateauRenault 3:0 (br.: Dawid Sut, Marcin Domalewski i Patryk Krzeszewski). Póniej jednak przyszed³ zimny prysznic
i pora¿ka z S.C. Hornaing 0:3. Po wygranej
w nastêpnym spotkaniu 2:1 z Mondoubleau (br.: Tomasz Gajda i Domalewski)
od¿y³y nadzieje na awans z grupy. Ostatni
mecz fazy grupowej Pelikan zremisowa³ 1:1
(br.: Sut) i jak siê póniej okaza³o da³o to
upragniony awans do dalszych gier. Tam
by³o jeszcze trudniej. W 1/8 ³owiczanie po
ciê¿kim i wyrównanym meczu zremisowali
0:0 i o awansie zgodnie z regulaminem decydowa³y rzuty karne. Gracze Pelikana nie pomylili siê ani razu (gole z jedenastki zdobyli: Domalewski, Sut i Wiktor Wawrzyn). Jeden ze strza³ów francuzów znakomicie obroni³ Rafa³ Zieliñski.
W æwieræfinale podobny horror i znowu
zwyciêski dla naszych pi³karzy. Po remisie
w normalnym czasie gry ponownie egzekwowane by³y rzuty karne. Gdy ³owiczanie trafili dwa razy a strza³ pi³karza z Francji
wybroni³ Zieliñski wydawa³o siê, ¿e ostatni
strza³ to formalnoæ. Jednak Gajda przestrzeli³ i wszystko zaczê³o siê od nowa.
Znowu jednak karnego przeciwników obroni³ polski bramkarz, a Mateusz Wróbel
strzeli³ celnie i Pelikan awansowa³ do pó³fina³u. Tam gracze z £owicza dali koncert gry
i po znakomitym meczu zwyciê¿yli rywali
a¿ 3:0. Zrehabilitowa³ siê Tomek Gajda, który strzeli³ dwa gole, jedn¹ dorzuci³ Sut i Pelikan by³ ju¿ w finale.

Ekipa Pelikana-91 po raz drugi z rzêdu wygra³a turniej w Montroire.
Mecz fina³owy mia³ wspania³¹ oprawê.
Poprzedzi³a go prezentacja zawodników na
specjalnie przygotowanej scenie. Pi³karzy
z £owicza przedstawia³ sam mer Montoire
- Michel Cureau. Mecz z Veretz-Larcay
przebiega³ pod zdecydowane dyktando ³owiczan. Przeciwnicy nie stworzyli w nim ani
jednej gronej sytuacji. Z³otego gola w finale
zdoby³ Patryk Krzeszewski i ogromny
sukces sta³ siê faktem. W nagrodê ekipa
z £owicza otrzyma³a okaza³y puchar, a poszczególni zawodnicy cenne nagrody indywidualne.
Pi³karze Pelikana udowodnili, ¿e trzeba
walczyæ do koñca, pokazali równie¿ ¿e s¹
znakomicie wyszkoleni technicznie przez
swojego trenera Artura Balika. Drzemie
w nich olbrzymi potencja³ pi³karski. Przy
mniejszym placu gry i liczbie zawodników
decyduj¹c¹ rolê odgrywa³a technika i wspó³praca poszczególnych graczy. Wród gratulacji podkrelano du¿¹ klasê sportow¹ ³owiczan. Ciep³ych s³ów nie szczêdzi³ równie¿
mer miasta Montoire - Michel Cureau.
Dobrze spisa³a siê równie¿ druga dru¿yna
Pelikana wystêpuj¹ca w turnieju. Po dwóch
pierwszych zwyciêstwach w grupie po 3:0,
remisie 1:1 oraz pora¿ce z japoñskim Konanem 0:1, ³owiczanie zajêli drugie miejsce w
grupie i awansowali do 1/8.Tam jednak nieznacznie ulegli 0:1 i odpadli z dalszych gier.
Pobyt we Francji to nie tylko turniej stwierdzi³ trener Balik. Mieszkalimy u ro-

dzin francuskich, dziêki czemu mogli poznaæ
ich kulturê i obyczaje. Gospodarze zadbali
o odpowiednie zorganizowanie im czasu.
Wielkim prze¿yciem by³a k¹piel w ton¹cym w zieleni parku wodnym Center Parcs,
sp³yw kajakami rzek¹ Loir, wycieczka rowerowa do Lunay czy udzia³ w wiêcie Montoire i pokaz sztucznych ogni. Nale¿y podkreliæ du¿¹ serdecznoæ i bezinteresownoæ
gospodarzy.
Przypomnijmy, ¿e przed rokiem m³odzi
Francuzi gocili w £owiczu gdzie byli przyjmowani przez rodziny naszych pi³karzy
i równie¿ uczestniczyli w podobnym turnieju pi³karskim.
Koordynatorem i g³ównym organizatorem tej wymiany oraz sukcesu m³odych pi³karzy by³ trener dru¿yny Artur Balik. Wydatnie pomogli mu w tym rodzice zawodników i sponsorzy. W zespole Pelikana I grali:
Rafa³ Zieliñski - Ariel Jarosz, Wiktor Wawrzyn, Mateusz Wróbel, Patryk Krzeszewski, Marcin Domalewski, Kamil Grzybek,
Dawid Sut i Tomasz Gajda. W zespole Pelikana II wystêpowali: Jaros³aw Rusek - Karol Grzanka, Sebastian Ratajczyk, Dawid
Plichta, Sebastian Sumiñski, Tomek Janus,
Tobiasz Sójkowski, Mateusz Wójcik i Micha³ Marcinowski - trenerem zespo³u jest
Artur Balik, wychowawczyni¹ klasy - Renata Balik, kierownikiem dru¿yny - Zofia
Sut, a dyrektorem Gimnazjum nr 1 w £owiczu - Jolanta Urbanek.
(p)

n PELIKAN £owicz - £KS £ód 0:4
(0:3)
Pelikan: Klimkiewicz - Wójcik, Czerbniak, Wojda Kamil, Oniszk - Pisarkiewicz,
Byczek, Kosiorek, Karmelita - Ma³ek, Pochwa³a.
£owicz, 9 czerwca. Po rodowej pora¿ce z ³ódzkim SMS ekipa z rocznika 1992
podejmowa³a u siebie kolejn¹ ³ódzk¹ dru¿ynê. Tym razem ³owiczanie walczyli z £KS
na p³ycie stadionu OSiR, gdzie w upalny
dzieñ gra siê naprawdê nieprzyjemnie. Zespó³ prowadzony przez duet szkoleniowców - Jaros³awa Walczaka i Roberta
Nowogórskiego znów niele spisywa³ siê
do 25. minuty. Póniej nasi pi³karze pope³nili trzy proste b³êdy, które gocie bezwzglêdnie wykorzystali. Dwa z nich pope³ni³ jeszcze niedowiadczony bramkarz Jakub Klimkiewicz, który od pocz¹tku
meczu zastêpowa³ miêdzy s³upkami Piotra Antosika, który uprawia jeszcze lekkoatletykê i uczestniczy³ w zawodach LA.
Do przerwy bia³o-zieloni przegrywali ju¿
0:3 i trudno by³o marzyæ o zwyciêstwie.
Nasi gracze walczyli choæ o honorowe trafienie. W 50. minucie po wrzutce Alana
Oniszk z pi³k¹ min¹³ siê Mi³osz Pisarkiewicz. Po chwili jednak przyjezdni po zamieszaniu podbramkowym zdobyli czwartego gola. To jednak nie za³ama³o bia³o-zielonych, którzy bardzo chcieli strzeliæ bramkê.
W 60. minucie tu¿ przed lini¹ pola karnego
z prawej strony faulowany by³ Pisarkiewicz.
Pi³kê uderzy³ Krzysztof Byczek, ale jego
strza³ by³ za lekki i bramkarz £KS nie mia³

problemów z obron¹. W 65. minucie ponownie wrzuci³ pi³kê Byczek w pole karne,
ale nikt nie zdo³a³ dojæ do strza³u. Podobna
sytuacja by³a w 71. minucie, kiedy to Micha³ Karmelita uderzy³ z rzutu wolnego
z trzydziestu metrów, ale do pi³ki nie doszed³ Daniel Ma³ek, któremu dos³ownie
zabrak³o centymetrów. Najdogodniejsz¹
sytuacje bramkow¹ mia³ w 75. minucie Byczek, który dobrze znalaz³ siê w polu bramkowym i po wietnej wrzutce z prawej strony od Pisarkiewicza str¹ci³ pi³kê nog¹, ale
jakim cudem golkiper £KS wybi³ j¹ w ostatniej chwili na rzut ro¿ny.
21. kolejka: Widzew £ód - BOT GKS
Be³chatów 1:2, WKS Wieluñ - LUKS Ba³ucz 4:0, Astoria Szczerców - MKP Zgierz
3:3, UKS SMS £ód - Unia Skierniewice
1:1, Pelikan £owicz - £KS £ód 0:4.
Mecz: W³ókniarz Pabianice - WOY Opoczno prze³o¿ono na 13 czerwca. Zaleg³e mecz:
BOT GKS Be³chatów - WKS Wieluñ 2:0,
Pelikan £owicz - UKS SMS £ód 0:6.
1. UKS SMS £ód
21 58 135-22
2. £KS £ód
21 44 57-28
3. Widzew £ód
21 41 64-27
4. BOT GKS Be³chatów 21 41 49-26
5. WKS Wieluñ
21 40 62-33
6. MKP Zgierz
21 35 64-42
7. W³ókniarz Pabianice 20 28 59-60
8. Unia Skierniewice
21 25 35-55
9. WOY Opoczno
20 23 45-65
10. Astoria Szczerców
21 12 32-100
11. Pelikan £owicz
21 9 21-76
12. LUKS Ba³ucz
21 6 29-118
(z³, p)

Pi³ka no¿na - 21. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Pokonali £KS w £odzi

n £KS £ód - PELIKAN £owicz 1:2
(0:1)
0:1 - Patryk Pomianowski(15), 1:2 - Patryk Pomianowski(55).
Pelikan: Milczarek - Wardziak, Krysiak,
Czubak - Taranowicz (36 Salamon), Nieradka, £azêcki, Grenda, Plichta, (60 Talarowski) - Pomianowski, Kosiorek.
£ód, 9 czerwca. To by³ bardzo wa¿ny mecz dla uk³adu tabeli wojewódzkiej ligi
Kuchara. Pi³karze Pelikana z rocznika 1993
ca³y czas walcz¹ o utrzymanie siê w lidze
i w kolejnych pojedynkach musz¹ zdobywaæ punkty. Z takim obci¹¿eniem nie gra siê
³atwo. Ale okaza³o siê, ¿e z £odzi ³owiczanie wrócili w bardzo dobrych humorach,
wygrywaj¹c 2:1. Trzeba jednak przyznaæ,
¿e nie by³o ³atwo, ale ciesz¹ zdobyte trzy
punkty.
Od pierwszych minut podopieczni trenera Jaros³awa Rachubiñskiego zostali
zepchniêci do defensywy. Miejscowi, mimo
przewagi, nie potrafili wypracowaæ dogodnej sytuacji. W 15. minucie do g³osu doszli
bia³o-zieloni i zdobyli prowadzenie. Bardzo
dobrze urwa³ siê obroñcom Patryk Pomianowski, który maj¹c przed sob¹ tylko bramkarza strza³em pod poprzeczkê z dziesiêciu
metrów umieci³ pi³kê w siatce. Gospodarze gronie atakowali i dwa razy byli bliscy
doprowadzenia do remisu. Na szczêcie
wietnie interweniowa³ Jacek Milczarek,
ratuj¹c Pelikan przed utrata goli. £owiczanie
równie¿ mieli okazje na podwy¿szenie rezultatu, jednak w sytuacjach podbramko-

Patryk Pomianowski (z lewej) zdoby³
z £KS oba gole dla Pelikana-93.
wych zabrak³o skutecznoci Damianowi
Kosiorkowi. Jeszcze przed przerw¹ drug¹
bramkê móg³ zdobyæ Pomianowski, który
strzela³ do pustej bramki, ale uderzenie by³o
za lekkie i pi³kê zd¹¿y³ wybiæ obroñca £KS.
W drugiej ods³onie bia³o-zieloni po dziesiêciu minutach stracili prowadzenie, pozwalaj¹c doprowadziæ do remisu, po prostym
b³êdzie, gdzie trzech obroñców nie mog³o
wybiæ pi³ki. Rozstrzygniêcie tego pojedynku by³o w 55. minucie. Sêdzia odgwizda³

rzut wolny na dwudziestym metrze, a Pomianowski bardzo sprytnie, nie czekaj¹c na
gwizdek, odda³ strza³ po d³ugim rogu i ³owiczanie mogli cieszyæ siê z bramki. Do koñcowego gwizdka miejscowi atakowali, jednak nasi obroñcy skutecznie odpierali ataki.
To zwyciêstwo by³o bardzo wa¿ne dla
³owickiej ekipy. Praktycznie zapewni³o ono
pozostanie w szeregach zespo³ów ligi wojewódzkiej. Teraz pora na ostatni mecz w tym
sezonie. W tê sobotê Pelikan zagra u siebie
z najs³abszym zespo³em z tabeli - ³ódzkim
Startem i miejmy nadziejê, ¿e wywalczy
kolejne trzy punkty. Do utrzymania potrzebny jeszcze jeden punkt
21. kolejka: Unia Skierniewice - UKS SMS
£ód 0:4, Lechia Tomaszów Mazowiecki Orze³ £ód 1:0, BOT GKS Be³chatów W³ókniarz Pabianice 3:0, MULKS £ask WKS Wieluñ 4:1, Start £ód - W³ókniarz
Moszczenica 2:5, £KS £ód - Pelikan
£owicz 1:2.
1. UKS SMS £ód
21 57 96-12
2. MULKS £ask
21 45 59-39
3. BOT GKS Be³chatów 21 41 50-34
4. Unia Skierniewice
21 39 49-28
5. WKS Wieluñ
21 35 77-41
6. £KS £ód
21 33 50-48
7. W³ókniarz Pabianice
21 31 31-37
8. Pelikan £owicz
21 26 45-45
9. Lechia Tomaszów Maz. 21 23 24-45
10. W³ókniarz Moszczenica 21 17 34-72
11. Orze³ £ód
21 12 19-60
12. Start £ód
21 5 18-90
Zbigniew £aziñski, p

W obu meczach z ³odzianami Pelikan-92 straci³ 10 goli, a nie strzeli³ ¿adnego.

Pi³ka no¿na - wojewódzka liga Micha³owicza

Trzymali siê na pocz¹tku

n PELIKAN £owicz - UKS SMS £ód
0:6 (0:1)
Pelikan: Antosik - Wójcik, Janik, Czerbniak, Wojda Kamil - Pisarkiewicz (41 Byczek), Kosiorek, Karmelita, Grenda - Oniszk,
Pochwa³a.
£owicz, 6 czerwca. W rodê przed
Bo¿ym Cia³em ekipa rocznika 1992 zagra³a
zaleg³y pojedynek z ³ódzkim SMS. £odzianie to zdecydowany lider i faworyt zmagañ
w wojewódzkiej lidze Micha³owicza, za-

tem trudno tu by³o oczekiwaæ jakiej niespodzianki.
Podopieczni trenerów Jaros³awa Walczaka i Roberta Nowogórskiego dobrze spisywali siê tylko na pocz¹tku meczu. Prowadzili otwart¹ grê i nawet czasami
gronie atakowali, ale ich akcje koñczy³y siê
w granicach trzydziestego metra. Wiêkszoæ
prowadzona by³a praw¹ stron¹ boiska, gdzie
walczyli o pi³kê Mi³osz Pisarkiewicz
i Maciej Pochwa³a. Korzystny wynik
uda³o siê utrzymaæ do 25. minuty. Wtedy
po raz pierwszy skapitulowa³ Piotr Antosik. Po zmianie stron by³o du¿o gorzej. £owiczanie trzymali jeszcze fason do 55. minuty. Póniej wysz³o zmêczenie i gocie bezlitonie wykorzystali swoj¹ przewagê umiejêtnoci. Pokonali naszego bramkarza jeszcze piêæ razy i ostatecznie wysoko wygrali
ten pojedynek. Ze strony Pelikana najgroniejszy by³ strza³ Damiana Janika, który
móg³ zdobyæ honorow¹ bramkê.
Mimo wysokiej pora¿ki ³owicki szkoleniowiec - Robert Nowogórski pochwali³
swoich podopiecznych: Cieszê siê, ¿e wreszcie moi zawodnicy zagrali odwa¿nie i powalczyli z tak mocnym rywalem. Musia³em
na to czekaæ a¿ dziesiêæ meczów. Dobrze
£owicki duet trenerski Pelikana-92: zagrali w pierwszym spotkaniu i w³anie
Jaros³aw Walczak (z lewej) i Robert w dzisiejszym pojedynku.
(z³)
Nowogórski.
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£owiczanie nadal w I lidze

W zawodach wystartowa³o piêædziesiêciu m³odych p³ywaków.

P³ywanie - XIV Zawody o Puchar Dyrektora P³ywalni Miejskiej w £owiczu

Czwórka po raz czwarty

£owicz, 5 czerwca. Dok³adnie piêædziesi¹tka m³odych p³ywaków z piêciu
³owickich szkó³ wystartowa³o w XIII Zawodów P³ywackich o Puchar Dyrektora
P³ywalni Miejskiej w £owiczu - Waldemara Szkupa. Zawody te s¹ tradycyjnym podsumowaniem rocznej pracy na lekcjach p³ywania uczniów IV i V klas z naszych szkó³ podstawowych i jak zwykle
termin zbieg³ siê z Dniem Dziecka.
Najpierw rozgrywane by³y zawody indywidualne na dystansie 25 m stylem dowolnym i grzbietowym, a na zakoñczenie

Styl dowolny - dziewczêta z klas V.

rozegrano sztafetê wahad³ow¹ 8x25 metrów.
W sk³ad ka¿dej reprezentacji wesz³y po cztery dziewczynki i czterej ch³opcy, a najlepsz¹
okaza³a siê ekipa Czwórki.
W latach poprzednich triumfowa³y:
trzy razy Czwórka (1994, 1996, 2006),
trzy razy nieistniej¹ca ju¿ Szóstka (1998,
1999 i 2000), która zyska³a zreszt¹ - wygrywaj¹c trzy razy z rzêdu - pierwszy puchar na w³asnoæ, tak¿e trzy razy zwyciê¿a³a Dwójka (1995, 2004 i 2005) i dwa
razy Jedynka (1997 i 2002) oraz raz Pijarska (2001).

Styl dowolny - ch³opcy z klas V.

Styl dowolny - dziewczêta z klas IV.

Styl dowolny - ch³opcy z klas IV.

Styl grzbietowy - dziewczêta z klas V.

Styl grzbietowy - ch³opcy z klas V.

Styl grzbietowy - dziewczêta z klas IV. Styl grzbietowy - ch³opcy z klas IV.

Wystêpuj¹ca od kilku lat w £ódzkiej Lidze Darta ekipa ³owickiego Lega, który na
co dzieñ gra i trenuje w Pubie KrokodyLEG przy ul. Baczyñskiego 9, zakoñczy³a
swój kolejny pierwszoligowy sezon. £owiczanie co prawda jesieni¹ grali nieco s³abiej:
w pierwszej rundzie mieli tylko dwa zwyciêstwa na koncie, ale znacznie skuteczniejsza gra wiosn¹ da³a Legowi (piêæ wygranych i cztery remisy) pozwoli³o naszej dru¿ynie utrzymaæ pierwszoligowy status.
Trzeba podkreliæ, ¿e ³owiczanie mieli
tak¿e kilka indywidualnych osi¹gniêæ, które
zosta³y odnotowane w ligowych statystykach: Marek Piasek Piaskowski zaliczy³ dwa maksy, czyli trzykrotnie trafi³
w potrójn¹ 20, a po jednym maksie zdobyli Mieczys³aw Ró¿ycki i Sylwester
Grzanka. Ten ostatni ponadto zamkn¹³
lega w osiemnastej lotce.
W tym sezonie w zespole £KD Leg £owicz grali: Sylwester Grzanka (kapitan),
Artur Siekierski, Jacek Lebioda, Mariusz
Siekierski, Mieczys³aw Ró¿ycki, Marek
Piaskowski i Bogdan Adamczyk.
A oto komplet tegorocznych wyników
³owickiej dru¿yny: 1. kolejka: Rokita £ód Leg £owicz 6:4, 2. kolejka: Leg £owicz KZN Buldogi £ód 4:6, 3. kolejka: BaZeKo
£ód - Leg £owicz 8:2, 4. kolejka: Leg £owicz - Nadzieja £ód 7:3, 5. kolejka: Remiza
£ód - Leg £owicz 7:3, 6. kolejka: Leg £owicz - Sami Swoi £ód 2:8, 7. kolejka: Leg
£owicz - Lokomotywa £ód 4:6, 8. kolejka:
Leg £owicz - J.K.A. Widzew £ód 7:3, 9.

kolejka: Czarny Koñ £ód - Leg £owicz 6:4, 10. kolejka: Metropolis Scoffers
£ód - Leg £owicz 7:3, 11. kolejka: Leg £owicz - Myliwce Pabianice 3:7, 12. kolejka:
Leg £owicz - Rokita £ód 7:3, 13. kolejka:
KZN Buldogi £ód - Leg £owicz 4:6, 14.
kolejka: Leg £owicz - BaZeKo £ód 3:7,
15. kolejka: Nadzieja £ód - Leg £owicz
5:5, 16. kolejka: Leg £owicz - Remiza £ód
5:5, 17. kolejka: Sami Swoi £ód - Leg £owicz 8:2, 18. kolejka: Lokomotywa £ód Leg £owicz 4:6, 19. kolejka: J.K.A. Widzew
£ód - Leg £owicz 3:7, 20. kolejka: Leg £owicz - Czarny Koñ £ód 5:5, 21. kolejka:
Leg £owicz - Metropolis Scoffers £ód 6:4,
22. kolejka: Myliwce Pabianice - Leg £owicz 5:5.
1. Sami Swoi £ód
22 66 181-36
2. KZN Buldogi
22 56 130-90
3. BaZeKo £ód
22 50 120-100
4. Czarny Koñ £ód
22 47 111-109
5. Remiza £ód
22 47 123-97
6. Myliwce Pabianice
22 42 107-113
7. Metropolis-Scoffers £ód 22 41 107-113
8. Leg £owicz
22 40 100-120
9. Nadzieja £ód
22 38 86-134
10. Rokita £ód
22 36 86-134
11. Lokomotywa £ód
22 34 83-137
12. JKA Widzew £ód
22 31 83-137
£owicki Leg wywalczy³ zatem pierwsze
z bezpiecznych miejsc. I ligê £LD opuszczaj¹ w tym sezonie JKA Widzew i Lokomotywa, a Nadzieja i Rokita zmierz¹ siê
w bara¿ach z drugoligowcami.
(PAD)

P³ywacy z SP 4 znowu najlepsi.
n 25 M - STYL DOWOLNY:
Dziewczêta - klasy V:
1. Ilona Gawêcka (SP 1)
18,11
2. Milena Plichta (SP 4)
18,77
3. Anna Gejda (SP 7)
20,76
Ch³opcy - klasy V:
1. Jan Jab³oñski (Pijarska)
16,77
2. Szymon Puszcz (SP 3)
17,40
3. Mariusz Dudziñski (SP 4)
18,84
Dziewczêta - klasy IV:
1. Weronika Rondo (SP 1)
18,34
2. Selena Wielgomas (SP 7)
23,22
3. Ola Kochanek (Pijarska)
26,48
Ch³opcy - klasy IV:
1. Krzysztof Rondo (SP 1)
14,99
2. Pawe³ Piorun (Pijarska)
17,11
3. Dominik Bogusz (SP 3)
17,77
n 25 M - GRZBIET:
Dziewczêta - klasy V:
1. Marcelina Kciuk (SP 4)
21,51
2. Weronika Da³ek (Pijarska)
21,91
3. Ludwika Sokó³ (SP 1)
21,99
Ch³opcy - klasy V:
1. Mateusz Bogusz (SP 3)
21,10
2. £ukasz Kosiorek (SP 4)
21,17
3. Oskar Paliwoda (SP 1)
21,37
Dziewczêta - klasy IV:
1. Martyna Kostrzewa (SP 1)
27,05
2. Karina Iwañska (SP 7)
27,92
3. Kamila P³óciennik (SP 1)
29,95
Ch³opcy - klasy IV:
1. Piotr Wójcik (SP 4)
18,73
2. Mariusz Rogowski (Pijarska)
22,85
3. Jakub Organiciak (SP 7)
23,45
n SZTAFETA 8x25 m:
1. SP 4 £owicz
2:43,52
2. SP 1 £owicz
2:43:95
3. Pijarska SPKP £owicz
2:50,07
4. SP 7 £owicz
3:18,71
Przechodni puchar Dyrektora P³ywalni
Miejskiej w £owiczu po raz czwarty w historii wywalczy³a sztafeta Szko³y Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w £owiczu, a w zwyciêskiej dru¿ynie pop³ynêli:
Marcelina Kciuk, Milena Plichta, Klaudia
Jankowska, Alicja Zbro¿ek, Mariusz Dudziñski, £ukasz Kosiorek, Dariusz Zawadzki i Piotr Wójcik - nauczyciele w-f Beata
Kuciñska i Pawe³ Doliñski.
(p)

W czasie rozgrywek w wietlicy OSiR nr 1 w £owiczu jest bardzo ciasno.

Szachy - Indywidualne Mistrzostwa £owicza
w szachach b³yskawicznych

Na pó³metku Chojnowski

Przez ca³y rok toczy siê walka w Indywidualnych Mistrzostwach £owicza na rok
2007 w szachach P-5, czyli popularnym
blitzu. Na pó³metku najlepszym jest trener i jednoczenie zawodnik UKS Pa³ac Nieborów - Robert Chojnowski, który prowadzi przed swoim klubowym koleg¹ - Andrzejem Woniakiem i Zdzis³awem
Czy¿akiem (UKS GOK Zduny). Ta sytuacja oczywicie mo¿e jeszcze ulec zmianie - za nami dopiero piêæ turniejów,
a w klasyfikacji koñcowej branych bêdzie
tylko dziewiêæ turniejów (po odrzuceniu najs³abszego).

Na skróty

Bardzo dobrze w I Halowym Turnieju
Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty Zduñskowolskiego wypad³¹ dru¿yna £owickiego
Stowarzyszenia Abstynenckiego Pasiaczek.
Zespó³ z £owicza po remisie z ekip¹ Wola
Zduñska Wola 1:1 (br.: Marcin Majer),
pora¿ce z Opok¹ Opoczno 1:2 (br.: Tomasz Rembowski), wygrali z zespo³em
Przyjañ ¯ycia Gostynin 3:1 (br.: Rembowski 2 i Majer), przegrali z Przyjani¹ Sieradz

Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku najlepszym okaza³ siê najlepszy ³owiczanin w
historii ³owickich szachów - Kacper Piorun, który jednak w tym sezonie nie ma
czasu na grê w hali sportowej OSiR nr 1
w £owiczu. Przypomnijmy, ¿e Kacper trenuje i gra w ekipie £KS Szach-Centrum £ód.
1. Robert Chojnowski (Pa³ac)
404
2. Andrzej Woniak (Pa³ac)
347
3. Zdzis³aw Czy¿ak (GOK)
316
4. Andrzej Kozakiewicz (Pa³ac)
304
5. Grzegorz Marczak (Pa³ac)
274
6. Zbigniew Gajewski (Pa³ac)
254
Pawe³ A. Doliñski
3:4 (br.: Rembowski 3) oraz na koniec rozgromili Now¹ Drogê Piotrków Trybunalski
6:0 (br.: Rembowski 4 i Mariusz Wiêcek
2) i Azyl Tomaszów Mazowiecki 7:0
(br.: Rembowski 5 i Wiêcek 2).
Ostatecznie ³owiczanie zajêli trzecie miejsce, a dodatkowo królem strzelców zosta³
Tomasz Rembowski, który zdoby³ 15. goli.
Ponadto w ³owickim zespole gramy: Jacek
Kocus - Mariusz Wiêcek (4), Marcin Majer
(2), Dariusz Piorun, Jacek Kunikowski
i Marek Feliga.
(p)
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I Festiwal Pi³ki No¿nej pod patronatem Burmistrza Miasta £owicza
Pi³ka no¿na - I edycja Turnieju Dziewiêciolatków o Dyrektora OSiR £owicz

Pewny triumf Jedynki
£owicz, 6 czerwca. Cztery zespo³y
reprezentuj¹ce ³owickie podstawówki wyst¹pi³y w I edycji Turnieju Pi³ki No¿nej
Omiolatków o Puchar Dyrektora OSiR
w £owiczu - Zbigniewa Kuczyñskiego,
a najlepsi na gocinnych obiektach Zespo³u
Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi na Bratkowicach okazali siê uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w £owiczu. Podopieczni Roberta Graczyka odnieli trzy bardzo zdecydowane zwyciêstwa, a pozosta³e miejsca
na podium wywalczy³y zespo³y UKS Center-4 Club £owicz (nauczycielka w-f Beata Kuciñska) i Korabka Trójka (nauczyciel w-f S³awomir Karmelita).
Najlepszym bramkarzem zosta³ wybrany Tomasz Rojek (Center-4 Club), najlepszym zawodnikiem - Kacper Rzeny, a najlepszym strzelcem okaza³ siê Przemys³aw
P³acheta (obaj Prima), który zdoby³ jedenacie goli w turnieju.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz MASTERS Siódemka 3:0 (1:0); br.: B³a¿ej Grzegory 2 i £ukasz Wojda.
n PRIMA Jedynka - UKS KORABKA-3 £owicz 6:0 (5:0); br.: Przemys³aw
P³acheta 2, Mateusz Kapusta 2, Kacper Rzeny i Piotr Tomala.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz UKS KORABKA-3 £owicz 1:3 (1:2); br.:
£ukasz Wojda - Patryk Kosiorek, Aleksander Staszewski i Filip Ja³oszyñski.
n PRIMA Jedynka - MASTERS Siódemka 7:0 (6:0); br.: Przemys³aw P³acheta
5, Kacper Rzeny i Piotr Tomala.
nUKS CENTER-4 CLUB £owicz - PRIMA Jedynka 1:5 (1:4); br.: B³a¿ej Grzegory Przemys³aw P³acheta 4 i Kacper Rzeny.
n MASTERS Siódemka - UKS KORABKA-3 £owicz 2:0 (2:0); br.: Filip Iwañski i Jakub Szram.
1. Prima Jedynka
3 9 18-1
2. Center-4 Club £owicz
3 3 5-8
3. Korabka-3 £owicz
3 3 3-9
4. Masters Siódemka
3 3 2-10
W zwyciêskiej dru¿ynie Primy Jedynka
grali: Przemys³aw P³acheta (11. bramek

w turnieju), Kacper Rzeny (3), Mateusz
Kapusta (2), Piotr Tomala (2), Kacper Tomczyk, Maciej Balik, Bart³omiej Kawecki,
Jakub Owczuk, Miko³aj Kwasek, Dawid
Igielski, Damian Gaæ, Rafa³ Tadeusiak
i Krzysztof Marat - nauczyciel w-f Robert
Graczyk.
Królem strzelców okaza³ siê Przemys³aw
P³acheta (Prima-1), których zdoby³ w trzech
meczach a¿ jedenacie goli, a dalsze miejsca
w tej klasyfikacji zajêli: z trzema trafieniami
na koncie B³a¿ej Grzegory (Center-4) i Kacper Rzeny (Prima-1), z dwoma: Mateusz
Kapusta (Prima-1), Piotr Tomala (Prima-1)
i £ukasz Wojda (Center-4) oraz z jednym:
Filip Iwañski (Masters-7), Filip Jaroszyñski (Korabka-3), Patryk Kosiorek (Korabka-3), Aleksander Staszewski (Korabka-3)
i Jakub Szram (Masters-7).
Pawe³ A. Doliñski M³odzi gracze prezentuj¹ ju¿ niez³y poziom.

Najwiêksz¹ osobowoci¹ turnieju dziewiêciolatków by³ bez w¹tpienia najm³odszy z klanu P³achetów - Przemys³aw. Wcye]niej w podobnzch turniejach grzwali jego starsi bracia: Marcin i Sylwester.

W turnieju trzecioklasistów wyst¹pi³y trzy dru¿yny: wygra³a Trójka, przed Czwórk¹ i Domaniewicami.
wice 1:4 (0:3); br.: Krystian Fuda³a - Mateusz Bartosiewicz 2, Jakub Lisiewski (samobójcza) i Damian Kopiñski.
n UKS KORABKA-3 £owicz - UKS
ASIK Domaniewice 3:2 (2:1); br.: Dominik Bogusz 3 - Krystian Siatkowski 2.
n PRIMA-1 £owicz - FORTUNA-2
£owicz 3:4 (2:2); br.: Tomasz Szufliñski 3 Krystian Fuda³a 3 i Krzysztof Zaj¹c.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz UKS KORABKA-3 £owicz 4:1 (2:1); br.:
Micha³ Fabijañski 4 - Dominik Bogusz.
n MASTERS-7 £owicz - SP B¹ków
4:3 (2:2); br.: Julian Rosa 4 - Daniel Morawski 2 i Patryk Nasalski.
n UKS ASIK Domaniewice - SP £yszkowice 2:2 (2:1); br.: Krystian Siatkowski
2 - Martin Adach i Mateusz Bartosiewicz.
nFORTUNA-2 £owicz - SP Nowe Zduny 1:4 (1:2); br.: Krystian Fuda³a - Piotr
Surma 2, Przemys³aw Rybus i Jakub Jaros.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz SP £yszkowice 2:4 (2:2); br.: Micha³ Fabijañski i Dominik Siejka - Mateusz Bartosiewicz 2 i Mateusz Borowski 2.
n MASTERS-7 £owicz - UKS ASIK
Tegoroczne mecze w turnieju jedenastaolatków s¹ bardzo emocjonuj¹ce, a Domaniewice 2:1 (2:1); br.: Julian Rosa 2 Krystian Siatkowski.
czêsto faworyci maj¹ problemy z wygrywaniem swoich meczów.
n UKS KORABKA-3 £owicz - SP
n PRIMA-1 £owicz - UKS KORAB- cha³ Fabijañski 2 - Julian Rosa i Bartosz Boñ- Nowe Zduny 0:2 (0:1); br.: Piotr Surma i
KA-3 £owicz 2:0 (2:0); br.: Jakub Kahan 2. czak.
Wiktor Pisarski (samobójcza).
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz n SP B¹ków - SP Nowe Zduny 0:0
n PRIMA-1 £owicz - SP B¹ków 2:0
MASTERS-7 £owicz 2:2 (1:1); br.: Min FORTUNA-2 £owicz - SP £yszko- (1:0); br.: Tomasz Szufliñski 2.

Pi³ka no¿na - XVI edycja Turnieju Jedenastolatków o Puchar Nowego £owiczanina

Prima samodzielnie

£owicz, 6 czerwca. Ostatecznie dziewiêæ ekip rywalizuje w XVI edycji Turnieju
Pi³ki No¿nej Jedenastolatków o Puchar Nowego £owiczanina, a druga ods³ona tegorocznej rywalizacji pozwoli³a samodzielne
przodownictwo w tabeli obj¹æ dru¿ynie Primy-1 £owicz (nauczyciel w-f Artur Ro¿niata). Wydaje siê jednak, ¿e ka¿da z trzech
kolejnych dru¿yn ma jeszcze realne szanse
na siêgniêcie po mistrzowski tytu³. Na drugim miejscu ze strat¹ dwóch punktów plasuj¹ siê gracze UKS Center-4 Club £owicz
(nauczyciel w-f Pawe³ Doliñski), a po jedenacie oczek zainkasowa³y jak dot¹d zespo³y SP £yszkowice (nauczyciel w-f Piotr
Ruciñski) i SP Nowe Zduny (nauczyciel
w-f Maciej Perzyna).
Ostatnia ods³ona tegorocznej rywalizacji
odbêdzie siê na gocinnych obiektach Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi na Bratkowicach w pi¹tek 15 czerwca, a pocz¹tek
fina³owych spotkañ zaplanowano na godz.
9.00. Godzinê póniej do rywalizacji w ramach I Festiwalu Pi³ki No¿nej pod patronatem Burmistrza Miasta £owicza przyst¹pi¹
pierwszoklasici, którzy rywalizowali bêd¹
o Puchar Starosty £owickiego.



1. Prima-1 £owicz
6 15 15-5
2. Center-4 Club £owicz 6 13 20-9
3. SP £yszkowice
6 11 17-9
4. SP Nowe Zduny
6 11 10-5
5. Masters-7 £owicz
6
7 8-16
6. Asik Domaniewice
6
5 10-14
7. SP B¹ków
6
4 8-15
8. Fortuna-2 £owicz
6
4 10-19
9. Korabka-3 £owicz
4
3 4-10
Królem strzelców turnieju jedenastolatków jak dot¹d pozostaje Micha³ Fabijañski (Center-4 Club), który zdoby³ ju¿ dwanacie goli. O dwie bramki mniej maj¹ na
koncie Krystian Siatkowski (Domaniewice)
i Tomasz Szufliñski (Prima-1), osiem - Mateusz Bartosiewicz (£yszkowice), po siedem: Krystian Fuda³a (Fortuna-2) i Julian
Rosa (Masters-7), piêæ - Dominik Siejka
(Center-4 Club), po 4: Dominik Bogusz
(Korabka-3) i Jakub Kahan (Prima-1), po 3:
Marcel Gêdek (Center-4 Club), Przemys³aw
Rybus (Zduny) i Piotr Surma (Zduny), po
2: Mateusz Borowski (£yszkowice), Jakub
Jaros (Zduny), Maciej Ledzion (B¹ków),
Daniel Morawski (B¹ków), Patryk Nasalski (B¹ków) i Kamil Wielemborek (B¹ków),
a po 1: Martin Adach (£yszkowice), Bartosz Boñczak (Masters-7), Mateusz Borowski (£yszkowice), Tomasz Górski (Zduny), Dawid Grabowicz (Domaniewice), Piotr
Piorun (Prima-1), Kajetan Szmidt (Fortuna2), Hubert Widawski (Fortuna-2) i Krzysztof Zaj¹c (Fortuna-2). Pawe³ A. Doliñski

Nowy £owiczanin. Tygodnik Ziemi £owickiej, cz³onek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspólna z tygodnikiem Wieci z G³own a i Strykowa. Wydaje: Oficyna Wydawnicza
Nowy £owiczanin s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzyg³ód-Waligórska. 99-400 £owicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka
pocztowa 68. Redakcja w £owiczu: Redaguj¹: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzyg³ód-Waligórska (sekretarz redakcji ). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos,
Miros³awa Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza B³aszczyk, Pawe³ A. Doliñski (sport). Stale wspó³pracuje: nadkom. Leszek Okoñ (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie
prawo zmiany tytu³ów nadsy³anych tekstów oraz dodawania ródtytu³ów. OG£OSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08),
e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobicie w biurze og³oszeñ, ul. Pijarska 3a, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-18, w soboty 8-14, w G³ownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16.
OG£OSZENIA DROBNE przyjmowane s¹ tak¿e w innych punktach, wymienionych na stronie 22. Sk³ad tekstu w³asny. Index: 326097 - dotyczy sieci Ruch.
Nak³ad kontrolowany Nowego £owiczanina 9.890 egz. Nak³ad wraz z wydaniem g³owieñskim (Wieci z G³owna i Strykowa), niekontrolowanym przez ZKDP: 12.370 egz.
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Pi³ka no¿na - 25. kolejka ligi okrêgowej seniorów

Ju¿ wszystko jasne

Na kolejkê przed zakoñczeniem sezonu
w skierniewickiej klasie okrêgowej zapad³y
wszystkie rozstrzygniêcia. Do IV ligi awansowa³a skierniewicka Unia, okrêgówkê
opuszcza Sokó³ Regnów, a w bara¿u z trzecim zespo³em klasy A (Kopernikiem Kiernozia lub Pogoni¹ Godzianów) zagra ekipa
Orl¹t z Ciel¹dza.
Zaleg³y mecz 21. kolejki:
n CZARNI Bednary - POGOÑ Be³chów 3:4
Zaleg³e mecze 23. kolejki:
n LAKTOZA £yszkowice - JUTRZENKA Drzewce 0:2 (0:0); br.: Marcin
Urbañski (73). Laktoza: Kocemba - Mizio³ek, Strugiñski, Robert Wróbel, Pawe³ Wojda - Golis, Kamil Szymajda II, Mostowski,
Dawid Wróbel (77 Kamil Szymajda II) Boczek, Siatkowski.
n SOKÓ£ Regnów - BIA£KA Bia³a
Rawska 1:3
25. kolejka:
n UNIA II Skierniewice - PELIKAN II
£owicz 4:2 (2:1); br.: Tomasz Cybulski (6),
Dariusz Lipiñski (12), Marcin Maciejak (51)
i Wojciech Borowiec (53) - Jaros³aw Burzykowski (44) i Sebastian Zwierz (85).
Pelikan II: Bart³omiej Woniak - Knera,
Górski, £ukasz Olaczek - Micha³ Plichta,
Cichal (25 Jêdrachowicz), Burzykowski,
P³óciennik (46 Bury), Bolimowski - £ugowski (83 Marek Olaczek), Zwierz.
Skierniewice, 10 czerwca. Podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka na
pocz¹tku meczu z Uni¹ nie wykorzystali
dwóch setek, a póniej lepiej grali ju¿ rywale. Skierniewiczanie zapewnili ju¿ sobie
awans do IV ligi.
n LAKTOZA £yszkowice - ORZE£
Nieborów 1:2 (0:1); br.: Leszek Boczek (78)
- Marcin Borcuch 2 (28 i 62). Orze³: Karmelita - Krawczyk, Zimecki, Dymek, Gos³awski - Skoneczny, Przemys³aw Plichta, Woniak, Jówiak (71 Polak) - Papuga (84 Nowicki), Borcuch (79 Strugiñski).
n ASTRA Zduny - GKS G³uchów 2:4
(1:0); br.: Wiktor Surma (25) i Wojciech
Mas³owski (50) - Bart³omiej Nezdropa (51),

Astra niespodziewanie da³a siê ograæ GKS G³uchów.
Piotr Kucharski (60), Janik (86) i Kamiñski
(89).
Astra: Koza - Wêgierek (70 Krakowiak),
Ochmañski, Winiewski, Modliñski - Kubiak, Mas³owski, Konrad Wolski, Legêncki
- Bogusz (78 Artur Wolski), Surma.
n CZARNI Bednary - BIA£KA Bia³a
Rawska 4:3 (3:0); br.: Laska 2 (10 i 80),
Pisarek (15) i Rafa³ Gala (37) - Stawiñski
(60), Remisiewicz (72) i Cukiert (90+2).
n WIDOK Skierniewice - POGOÑ
Be³chów 2:0 (1:0); br.: Budek 2 (17 i 90).
n MACOVIA Maków - JUTRZENKA
Drzewce 1:2 (1:0); br.: Zbigniew Sa³ek (20)
- £ukasz Marat (62) i Marcin Urbañski (78).
n SOKÓ£ Regnów - ORLÊTA Ciel¹dz 1:5 (0:3); br.: Sala (64) - Ostalski 3 (17,
29 i 90), Gradek (40) i Sarkowicz (58).
1. Unia II Skierniewice (1) 25 65 100-19
2. Pelikan II £owicz (2) 25 57 88-21
3. Widok Skierniewice (3) 25 49 61-39
4. Jutrzenka Drzewce (4) 25 45 75-54

5. Orze³ Nieborów (5)
25 40 43-37
6. Bia³ka Bia³a Rawska (6) 25 38 43-42
7. Czarni Bednary (8)
25 34 49-75
8. Laktoza £yszkowice (7) 25 31 36-49
9. Astra Zduny (9)
25 30 51-62
10. Pogoñ Be³chów (11)
25 28 49-67
11. Macovia Maków (10) 25 27 43-47
12. GKS G³uchów (12)
25 25 41-77
13. Orlêta Ciel¹dz (13)
25 21 42-77
14. Sokó³ Regnów (14)
25 12 25-80
W 26. kolejce skierniewickiej ligi okrêgowej w niedzielê 17 czerwca o godz. 16.00
zagraj¹: Pelikan II £owicz - Astra Zduny,
Pogoñ Be³chów - Unia II Skierniewice,
GKS G³uchów - Sokó³ Regnów, Orlêta
Ciel¹dz - Laktoza £yszkowice, Bia³ka
Bia³a Rawska - Macovia Maków i Jutrzenka Drzewce - Widok Skierniewice. Natomiast mecz Orze³ Nieborów - Czarni Bednary rozegrany zostanie ju¿ dzisiaj w czwartek 14 czerwca o godz. 18.00.
Pawe³ A. Doliñski

Pi³ka no¿na - 25. kolejka skierniewickiej klasy A

Jednak Witonia i Olimpia

Jednak drugim obok Witonii Osiek (trener Jaros³aw Rachubiñski) zespo³em, który w przysz³ym sezonie zagra w okrêgówce jest Olimpia Ch¹no. Du¿e szanse na
utrzymanie trzeciego miejsca, które premiowane jest gr¹ w bara¿ach, ma Kopernik Kiernozia, który w ostatniej kolejce zmierzy siê
ze s³abym Manchatanem Nowy Kawêczyn.
Zweryfikowany mecz 19. kolejki: Muskador Wola Pêkoszewska - Olimpia
Ch¹no 0:3 (w.o.) - na boisku 2:1. Zweryfikowany mecz 20. kolejki: Sierakowianka
Sierakowice - Muskador Wola Pêkoszewska 4:0 (w.o.) - na boisku 4:3. Zweryfikowany mecz 21. kolejki: Muskador Wola Pêkoszewska - Manchatan Nowy Kawêczyn 0:3
(w.o.) - na boisku 1:3.

25. kolejka: Olimpia Ch¹no - Dar Placencja, Jutrzenka Mokra Prawa - Witonia Osiek, Sierakowianka Sierakowice
- Kopernik Kiernozia, Manchatan Nowy
Kawêczyn - Torpedo Celinów, GLKS Wo³ucza - Sobpol Konopnica, Muskador Wola
Pêkoszewska - LKS Grabice, Pogoñ Godzianów - Juvenia Wysokienice.
1. Witonia Osiek (1)
25 54 72-40
2. Olimpia Ch¹no (3)
25 51 62-46
3. Kopernik Kiernozia (2) 25 46 64-45
4. Pogoñ Godzianów (5) 25 44 69-33
5. Juvenia Wysokienice (4) 25 42 55-36
6. Sobpol Konopnica (6) 25 34 50-49
7. Sierakowianka (8)
25 33 52-57
8. LKS Grabice (7)
25 33 59-76
9. Jutrzenka Mokra Pr. (10) 25 32 53-69

10. GLKS Wo³ucza (11)
25 30 54-69
11. Manchatan N. Kaw. (12) 25 30 46-59
12. Torpedo Celinów (9)
25 29 46-62
13. Dar Placencja (13)
25 26 38-47
14. Muskador Wola Pêk. (14) 25 16 40-72
Mecze 26. kolejki (ostatniej w sezonie
2006/2007) klasy A zaplanowano na niedzielê 17 czerwca o godz. 11.00, a zagraj¹
wówczas: Witonia Osiek - Muskador
Wola Pêkoszewska, Kopernik Kiernozia - Manchatan Nowy Kawêczyn, Sobpol Konopnica - Olimpia Ch¹no, Dar
Placencja - Sierakowianka Sierakowice, Torpedo Celinów - Pogoñ Godzianów,
Juvenia Wysokienice - Jutrzenka Mokra Prawa i LKS Grabice - GLKS Wo³ucza.
Pawe³ A. Doliñski

Pi³ka no¿na - skierniewicka klasa B

Start w klasie A - Zryw w bara¿u

Znamy ju¿ wszystkie rozstrzygniêcia
w pi³karskich klasach B OZPN Skierniewice. Bezporedni awans do klasy A wywalczy³y zespo³y Startu Z³aków Borowy i Woli
Wola Chojnata, a w dwumeczu bara¿owym
zmierz¹ siê Zryw Wygoda i Victoria
Chrz¹szczew. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w najbli¿sz¹ niedzielê o godz. 15.00
w Wygodzie, a rewan¿ odbêdzie siê tydzieñ
póniej.
n Skierniewicka Klasa B - grupa I:
W meczu na szczycie B-klasy Start Z³aków Borowy pokona³ Fenix Boczki 3:2 (2:1).
Gole dla pokonanych zdobyli Mariusz
Woniak i Marcin Grocholewicz, a trzeba podkreliæ, ¿e gocie koñczyli w dziewi¹tkê.

18. kolejka: Victoria Bielawy - Vagat Domaniewice 1:5 (1:2); br.: Daniel Pietrzak,
Naprzód Jamno - RTS G¹golin 5:1, Start
Z³aków Borowy - Fenix Boczki 3:2, Victoria Zabostów - Olympic S³upia 1:5 (0:3); br.:
Mariusz Miêtus Fidrych, Rawka Bolimów - Zryw Wygoda 0:4.
1. Start Z³aków Borowy (2) 18 36 49-23
2. Zryw Wygoda (3)
18 35 52-35
3. Fenix Boczki (1)
18 34 44-21
4. Victoria Bielawy (4)
18 31 41-32
5. Vagat Domaniewice (5) 18 30 37-31
6. Olympic S³upia (6)
18 25 45-34
7. Rawka Bolimów (7)
18 19 35-47
8. Naprzód Jamno (8)
18 19 30-53
9. Victoria Zabostów (9) 18 12 30-55
10. RTS G¹golin (10)
18 11 33-71

n Skierniewicka Klasa B - grupa II:
18. kolejka: Olimpia Paprotnia - Wola
Wola Chojnata, Victoria Chrz¹szczew - IskraDobropasz Babsk, Lesiew Wólka Lesiewska - Sokó³ Ksiê¿a Wola 3:0 (w.o.), Miedniewiczanka Miedniewice - Torpedo II Celinów 3:0 (w.o.). Pauza: Wulkan Wólka Les.
1. Wola Wola Chojnata (1) 16 40 64-18
2. Victoria Chrz¹szczew (2) 16 33 55-15
3. Iskra-Dobropasz Babsk (5) 16 28 43-38
4. Miedniewiczanka (4)
16 27 44-37
5. Wulkan Wólka Les. (3) 16 27 37-30
6. Lesiew Wólka Les. (6)
16 22 34-39
7. Olimpia Paprotnia (7)
16 18 22-28
8. Sokó³ Ksiê¿a Wola (8)
16 7 10-67
9. Torpedo II Celinów (9) 16 5 10-47
Pawe³ A. Doliñski
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Pi³ka no¿na - 28. i 29. kolejka III ligi

Pelikan jest drugi, ale

Znicz wywalczy³ zdecydowanie pierw- ski (42) - Damian Bronner (7) i S³awomir
sze miejsce w III lidze, Pelikan jest drugi, Kamiñski (85).
ale czy bia³o-zieloni - mimo pewnych trzech
n WIGRY Suwa³ki - KS Parady¿ 0:1
punktów za walkowera ze skierniewick¹ (0:0); br.: Pawe³ Zawistowski (57).
Uni¹ - utrzymaj¹ swoja pozycjê? Z walki
29. kolejka III ligi:
o bara¿e odpadli ju¿ gracze Radomiaka,
n WIGRY Suwa³ki - UNIA Skierniektórzy przegrali z Freskovit¹ na wyjedzie wice 3:0 (w.o.)
0:1 i nawet jeli PZPN odda radomianom
n MZKS Kozienice - WARMIA Gradwa punkty to i tak ³owiczanie pozostan¹ jewo 0:3 (w.o.)
na drugim miejscu. Gorzej dla Pelikana, jeli
n KS Parady¿ - NADNARWIANKA
przy zielonym stoliku piêæ punktów od- Pu³tusk 3:2 (1:0); br.: Micha³ Pietrzak 2
zyska wit Nowy Dwór Mazowiecki, bo- (20 i 59) i Dawid Hoderko (81) - Mawiem wtedy kluczem do utrzymanie dru- riusz Rembowski (61) i Bart³omiej Granogiego miejsca przez zespó³ trenera Jacka sik (85).
Cyzio bêdzie pora¿ka tej dru¿yny w ostatn GOSSO-STAL G³owno - CONnim meczu na w³asnym stadionie ze wspo- CORDIA Piotrków Trybunalski 1:1 (0:0);
minan¹ ju¿ Freskovit¹ Wysokie Mazowiec- br.: Damian Bronner (76 karny) - Ireneusz
kie.
Komar (63).
28. kolejka III ligi:
n ZNICZ Pruszków - OLIMPIA Eln UNIA Skierniewice - DRWÊCA bl¹g 4:1 (1:0); br.: Rafa³ Zaborowski (32),
Nowe Miasto Lubawskie 0:3 (w.o.)
Bartosz Winiewski (51) i Robert Lewann NADNARWIANKA Pu³tusk - dowski 2 (75 i 90) - Piotr Ruszkul (46).
MZKS Kozienice 3:0 (w.o.)
n MAZOWSZE Grójec - WIT Nowy
n RADOMIAK Radom - MAZOW- Dwór Mazowiecki 2:3 (0:1); br.: Sebastian
SZE Grójec 2:0 (0:0); br.: Miko³aj Skórnic- Wrzesiñski (53) i Mariusz Solecki (75) ki (47) i Marcin Pacan (70 karny).
Mariusz Mik³owski (24), Jaros³aw £owicn CONCORDIA Piotrków Trybunal- ki (55) i Piotr Bajera (90).
ski - ZNICZ Pruszków 0:4 (0:2); br.: Barn FRESKOVITA Wysokie Mazowiectosz Winiewski 2 (42 i 90) i Robert Lewan- kie - RADOMIAK Radom 1:0 (0:0); br.:
dowski 2 (43 i 75).
Piotr Matys (90).
n OLIMPIA Elbl¹g - FRESKOVITA
nPELIKAN £owicz - DRWÊCA Nowe
Wysokie Mazowieckie 0:0
Miasto Lubawskie 2:1 (1:0); br.: Maciej
n WARMIA Grajewo - GOSSO-STAL Wyszogrodzki (34) i Piotr Gawlik (71) G³owno 1:2 (0:1); br.: Sebastian wierzbiñ- Adrian Kural (89).
(p)
1. Znicz Pruszków (1)
29 66 66-14 21-3-5 15 35 34-7 14 31 32-7
2. Pelikan £owicz (2)
29 53 42-27 14-11-4 15 31 23-13 14 22 19-14
3. wit Nowy Dwór Maz. (4) 29 50 45-20 15-10-4 14 29 27-7 15 26 18-13
4. Concordia Piotrków (3)
29 50 43-33 15-5-9 14 27 19-12 15 23 24-21
5. KS Parady¿ (7)
29 49 39-31 15-4-10 15 28 24-16 14 21 15-15
6. Radomiak Radom (5)
29 48 41-27 14-8-7 14 24 20-11 15 26 21-16
7. Freskovita Wysokie Maz. (6) 29 47 36-24 12-11-6 15 29 22-12 14 18 14-12
8. Gosso-Stal G³owno (9)
29 41 32-33 10-11-8 15 23 17-14 14 18 15-19
9. Mazowsze Grójec (8)
29 40 39-38 11-7-11 15 18 21-24 14 22 18-14
10. Olimpia Elbl¹g (10)
29 37 39-37 9-10-10 14 21 20-12 15 16 19-25
11. Wigry Suwa³ki (11)
29 33 35-39
9-6-14 15 22 20-16 14 11 15-23
12. Drwêca Nowe Miasto (12) 29 33 31-41
9-6-14 14 9 14-23 15 24 17-18
13. Nadnarwianka Pu³tusk (13) 29 27 26-36
6-9-14 14 12 12-17 15 15 14-19
14. Warmia Grajewo (14)
29 20 28-50
5-5-19 14 11 15-20 15 9 13-30
15. Unia Skierniewice (15)
29 28 15-53
8-4-17 14 18 8-25 15 10 7-28
16. MZKS Kozienice (16)
29 4 8-68
1-4-24 15 5 6-37 14 2 2-31

Zapraszamy na 30. kolejkê III ligi

Co siê jeszcze zdarzy?
Najwa¿niejszy dla Pelikana mecz ostatniej kolejki w tym sezonie w III lidze rozgrywany bêdzie w Nowym Dworze mazowieckim, gdzie wit zmierzy siê z Freskovit¹. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki
rozpoczn¹ siê w sobotê 16 czerwca o godz.
17.00.
30. kolejka III ligi (wszystkie mecze
w sobotê 16 czerwca 2007 roku o godz.
17.00): DRWÊCA Nowe Miasto Lubaw-

skie - MAZOWSZE Grójec, NADNARWIANKA Pu³tusk - WIGRY Suwa³ki, RADOMIAK Radom - ZNICZ Pruszków,
OLIMPIA Elbl¹g - GOSSO-STAL G³owno, WARMIA Grajewo - KS Parady¿,
WIT Nowy Dwór Mazowiecki - FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie, CONCORDIA Piotrków Trybunalski - MZKS
Kozienice 3:0 (w.o.) i UNIA Skierniewice
- PELIKAN £owicz 0:3 (w.o.).
(p)

Tenis sto³owy - Mini Olympic Games 2007

Gra³ z najlepszymi

Rzeszów, 2 czerwca. Podopieczny
trenera Cezarego Znyka - Mateusz Podsêdek z powodzeniem wystartowa³ w turnieju pó³fina³owym Mini Olympic Games
2007. Zawodnik UMKS Ksiê¿ak wywalczy³ w rzeszowskich eliminacjach szóste
miejsce kwalifikuj¹c siê jednoczenie do fina³u krajowego, który tydzieñ póniej rozgrywany by³ w Grodzisku Mazowieckim.
Grodzisk Mazowiecki, 9 czerwca.
W finale Mini Olympic Games 2007 wystartowa³o 32. najlepszych m³odszych m³odzików w Polsce, a w pierwszej fazie wszyscy uczestnicy rywalizowali w grupach.
Rozstawiony z numerem 21 ³owiczaninMateusz Podsêdek przegra³ z Rafa³em
Niemcem (Pro-Familia) 0:3, w kolejnej partii uleg³ Filipowi Gajewskiemu (MRKS
Gdañsk) 1:3 i w ostatniej grze grupowej
pokona³ Micha³a Kud³ê (MDK Fabryczna
Wroc³aw) 3:0. W turnieju pocieszenia Mateusz wygra³ Dominik Stepachem (UKS

Mateusz Podsêdek wywalczy³ w Rzeszowie prawo startu w finale Mini Olympic Games 2007.
Gocieradów) 3:0 i przegra³ z Szymonem
Surowcem (KS Zawiercie) 1:3, zajmuj¹c tym
samym 21-24. miejsce w Polsce.
(p)
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nowy £OWICZANIN

Za nami XIV edycja Zawodów o Puchar Dyrektora P³ywalni Miejskiej. Wiêcej na str. 37.
Indywidualne Mistrzostwa £owicza w szachach klasycznych

Chojnowski obroni³ tytu³

£owicz, 4 czerwca. Prawie cztery
miesi¹ce trwa³a tegoroczna rywalizacja w Indywidualnych Mistrzostwach £owicza
w szachach klasycznych na rok 2007, a mistrzowski tytu³ obroni³ ponownie trener
i jednoczenie zawodnik UKS Pa³ac Nieborów - Robert Chojnowski. W tegorocznej rywalizacji wyst¹pi³o trzynastu zawodników: siedmiu z Pa³acu, piêciu - UKS GOK
Zduny oraz jeden niezrzeszony, a zawody
rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Chojnowski okaza³ siê najlepszy po raz
drugi w swojej karierze, przegrywaj¹c jedynie ze Zbigniewem Gajewskim (Pa³ac),
ale zarówno wicemistrz, jak i trzeci na finiszu Zdzis³aw Czy¿ak (GOK) po drodze
pogubili punkty
1. Robert Chojnowski (Pa³ac) 10,0
2. Zbigniew Gajewski (Pa³ac) 9,5
3. Zdzis³aw Czy¿ak (GOK)
9,0
4. Andrzej Kozakiewicz (Pa³ac) 7,5
5. Tadeusz Nodzak (Pa³ac)
7,0
6. Tadeusz Wójcik (Pa³ac)
5,5 17,25

Maciej Wyszogrodzki (pierwszy z lewej) zdoby³ pierwsz¹ bramkê w meczu z Drwêc¹. Z prawej Micha³ Brzózka.

Pi³ka no¿na - 29. kolejka III ligi

Drugie miejsce czy II liga?
do £ukasza Gikiewicza, ale ten ostatni
nie trafi³ do pustej ju¿ bramki Pelikana
z dwóch metrów. Chwilê póniej nad stadionem Pelikana zaczê³y strzelaæ pioruny,
a ch³odny deszcz z jednej strony wyp³oszy³ spora grupê kibiców, ale z drugiej nieco
ostudzi³ nerwy ³owiczan. W koñcu w 34.
minucie w ogromnym zamieszaniu pod
bramk¹ Jaros³awa Talika najwiêcej spokoju wykaza³ Maciej Wyszogrodzki, który otworzy³ wynik tego meczu.
W drugiej po³owie gracze Pelikana stworzyli sobie tyle okazji na podwy¿szenie,
¿e mo¿na by obdzieliæ nimi kilka innych
spotkañ: w 50. minucie Robert Wilk
w sytuacji sam na sam polizgn¹³ siê i za
lekko uderzona pi³ka nie mog³a zaskoczyæ
bramkarza Drwêcy, chwilê póniej nie zd¹¿y³ ze strza³em Bogdan Jówiak, potem
z rzutu wolnego mocno strzela³ Zbigniew
Czerbniak, a w 65. minucie Wyszogrodzki przyj¹³ co prawda pi³kê na pier przed
bramk¹ rywali, ale nie trafi³ w futbolówkê
przy próbie strza³u. Tê strzeleck¹ niemoc
prze³ama³ w koñcu w 71. minucie Piotr
Gawlik. Po krótko rozegranym rzucie ro¿nym miêdzy Jówiakiem i Wyszogrodzkim
pi³ka trafi³a do Gawlisona, który najpierw
z³ama³ obroñcê, a po chwili zmieci³ pi³kê
w d³ugim rogu.
Pelikan mia³ szansê wygraæ jeszcze bardziej zdecydowanie, ale ta skutecznoæ.
Do togo na piêæ minut przed koñcowym
gwizdkiem niespodziewanie wprowadzony

Tenis sto³owy - Mistrzostwa Polski Weteranów

Wrócili z dwoma medalami

Jastrzêbie Zdrój, 25-27 maja. Z dwoma medalami Indywidualnych Mistrzostw
Polski Weteranów wrócili do £owicza nasi
wspó³mieszkañcy. Z³oto w kategorii wiekowej 65-69 lat (rocznik 1938-42) wywal-

czy³ Zdzis³aw Orzechowski (£owicz),
a miejsca na podium zajêli tu Ryszard Banaszkiewicz (Brzeg Dolny) oraz sklasyfikowani na miejscu 3-4 Marian Wyrzykowski (winoujcie) i Andrzej Wiatrak (Radom).
Natomiast tytu³ wicemistrzowski w kategorii 60-64 lat (rocznik 1943-47) w grze
podwójnej wywalczy³ Tadeusz Pytkowski, który gra³ wraz Bronis³awem Kurzakiem (Kielce). Indywidualnie Pytkowski zaj¹³
miejsce 9-12, a wraz z Ma³gorzat¹ Jasku³¹
(£ód) zajêli miejsce 9-15 w mikcie. Ponadto Orzechowski wraz z Andrzejem Wiatrakiem (Radom) zajêli w deblu miejsce 5-8.
(p)

kilka minut wczeniej na boisko m³ody Adrian Kural zmniejsza rozmiary pora¿ki
swojej dru¿yny. £owiczanie do koñca m¹drze siê broni¹ nie dopuszczaj¹c ju¿ wiêcej
rywali pod bramkê Mariusza Jêdrzejewskiego, a po koñcowym gwizdku tradycyjny ju¿ taniec radoci na rodku boiska,
a potem w szatni. Jednoczenie jednak nerwowe oczekiwania na wynik meczu Radomiaka, który móg³ jeszcze wyprzedziæ nas
w walce o bara¿e. Radomianie jednak przegrali z Freskovit¹, trac¹c tym samym szansê
na powrót w tym sezonie na II-ligowe boiska.
Gracze Pelikana zatem po raz drugi z rzêdu zagraj¹ w bara¿u o awans do II ligi.
W losowaniu mo¿emy trafiæ na jed¹ z trzech
dru¿y: Kmita Zabierzów, Stal Stalowa Wola
i Unia Janikowo lub... los wolny. Jeden
z czterech wicemistrzów III ligi bez gry awansuje do II ligi. W gronie tym obok Pelikana s¹
na pewno Warta Poznañ i GKS Katowice
oraz Kolejarz Stró¿e, Górnik Wieliczka b¹d
Stal Rzeszów.
Pawe³ A. Doliñski

7. Grzegorz Marczak (Pa³ac)
5,5 16,75
8. Henryk Zakrzewski
3,5 12,00
9. Mateusz Gajewski (GOK)
3,5 6,75
10. Daniel Zió³kowski (GOK)
1,5 3,75
11. Jakub Gajewski (GOK)
1,5 3,25
12. Justyna Strawiak (GOK)
1,0
13. Andrzej Woniak (Pa³ac)
niesklasyf.
Pawe³ A. Doliñski

£owicki informator sportowy

Czwartek, 14 czerwca:
l 9.00 - stadion OSiR w £owiczu, ul.
Jana Paw³a II 3; Powiatowa Licealiada Szkolnej w pi³ce no¿nej ch³opców;
l 17.30-21.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w £owiczu, ul. Topolowa 2; 8. kolejka XII
edycji £owickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki: godz. 17.30: TorpedoBratki £owicz - Krejzole £owicz, godz.
18.45: Mezo-Team £owicz - Star-Oil Be³chów, godz. 20.00: ABC £owicz - Jurasy
£owicz;
Pi¹tek, 15 czerwca:
l 9.00 - boisko ZSzOI w £owiczu, ul.
M³odzie¿owa 15; Festiwal Pi³ki No¿nej
Ch³opców pod patronatem Burmistrza
Miasta £owicza; fina³y XVI Turnieju Pi³ki No¿nej Jedenastolatków o Puchar
Nowego £owiczanina;
l 10.00 - boisko ZSzOI w £owiczu,
ul. M³odzie¿owa 15; Festiwal Pi³ki No¿nej Ch³opców pod patronatem Burmistrza Miasta £owicza; I Turniej Pi³ki
No¿nej Omiolatków o Puchar Starosty
£owickiego;
l 17.30-21.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w £owiczu, ul. Topolowa 2; 9. kolejka XII
edycji £owickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki: godz. 17.30: Star-Oil Jurasy, godz. 18.45: Krejzole - Mezo-Team,
godz. 20.00: Torpedo-Bratki - ABC;
Sobota, 16 czerwca:
l 13.00 - stadion Pelikana w £owiczu,
ul. Starzyñskiego 6/8; wojewódzka liga pi³ki

no¿nej Kuchara: Pelikan - Start £ód;
l 15.45 - park B³onie w £owiczu; XV
£owicki Bieg Trzewoci; godz. 15.45 bieg przedszkolaków ma dystansie 250 m,
godz. 16.00 - bieg dziewcz¹t i ch³opców
z klas I-II szkó³ podstawowych (rocznik
1998-99) na dystansie 500 m, godz. 16.20 bieg dziewcz¹t z klas III-IV szkó³ podstawowych (rocznik 1996-97) na dystansie 600
m, godz. 16.30 - bieg ch³opców z klas III-IV
szkó³ podstawowych (rocznik 1996-97) na
dystansie 700 m, godz. 16.40 - bieg dziewcz¹t z klas V-VI szkó³ podstawowych (rocznik 1994-95) na dystansie 800 m, godz. 16.55
- bieg ch³opców z klas V-VI szkó³ podstawowych (rocznik 1994-95) na dystansie
1000 m, godz. 17.10 - bieg dziewcz¹t z gimnazjów (rocznik 1991-93) - 1000 m, godz.
17.25 - bieg ch³opców z gimnazjów (rocznik
1991-93) - 1500 m, godz. 17.45 - bieg g³ówny na dystansie 5000 m;
Niedziela, 17 czerwca:
l 16.00 - stadion Pelikana w £owiczu,
ul. Starzyñskiego 6/8; mecz ligi okrêgowej
seniorów: Pelikan II £owicz - Astra Zduny;
Wtorek, 19 czerwca:
l 9.00 - boisko ZSzOI w £owiczu, ul.
M³odzie¿owa 15; turniej pla¿owej pi³ki siatkowej gimanzjalistów;
roda, 20 czerwca:
l 17.00 - stadion Pelikana, ul. Starzyñskiego 6/8; ewentualny pierwszy
mecz bara¿owy o awans do II ligi pi³ki
no¿nej.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu £owicza w dniach 14-20 czerwca 2007 r.
Przys³owie ludowe o pogodzie: W czerwcu pe³nia sprowadza burze,
ostatnia kwadra za deszcze du¿e.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodê kszta³tuj¹ ni¿e
znad Morza Pó³nocnego oraz tylna czêæ rozleg³ego
uk³adu wy¿owego znad Rosji.
n CZWARTEK - PI¥TEK: S³onecznie i bez opadów.
Zachmurzenie ma³e. Widzialnoæ dobra.
Wiatr zachodni i po³udniowo-zachodni, s³aby.
Temp. max w dzieñ: + 30oC do + 32oC.
Temp. min w nocy: + 19oC do + 18oC.
n SOBOTA - NIEDZIELA: Zachmurzenie
umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu
i lokalnymi burzami.Niedziela s³oneczna.
Zachmurzenie umiarkowane i ma³e.
Na ogó³ bez opadów. Widzialnoæ dobra.
Rano i podczas opadów s³absza.
Wiatr po³udniowy, skrêcaj¹cy na zachodni.
Podczas burz silniejszy. Temp. max w dzieñ: + 26 oC
do + 24 oC. Temp. min w nocy: + 15 oC do + 16 oC.
n PONIEDZIA£EK - RODA: Zachmurzenie umiarkowane
i du¿e z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami.
Widzialnoæ dobra. Podczas opadów s³absza.
Rano ograniczona przez zamglenia. Wiatr zachodni, s³aby
do umiarkowanego. Podczas burz silniejszy. Temp. max
w dzieñ: + 18oC do + 22oC. Temp. min w nocy: + 11oC do + 13oC.

Prognoza biometeorologiczna:
Pogoda korzystnie wp³ywaæ bêdzie
na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne Cumulus.

nPELIKAN £owicz - DRWÊCA Nowe
Miasto Lubawskie 2:1 (1:0)
1:0 - Maciej Wyszogrodzki (34), 2:0 Piotr
Gawlik (71), 2:1 - Adrian Kural (85).
Pelikan: Jêdrzejewski - Pomianowski,
Czerbniak, Brzózka, Znyk - Wyszogrodzki
(90 Cipiñski), Jówiak, Styszko, Gawlik (90
Kutkowski) - Wilk, Szczypciak.
Drwêca: Talik - Pietrasik, Zakierski, Rybkiewicz, Dreszler (46 Roszkowski) - Malanowski (83 Piceluk), Filipek, Nadolny,
Gruszczyñski - £ukasz Gikiewicz (75 Kural), Ko³akowski.
Sêdziowali: Robert Pszeniczny jako g³ówny oraz Grzegorz W¹chad³o i Gerard ¯urawski (Mielec). ¯ó³te kartki: Micha³ Brzózka
(2) i Maciej Wyszogrodzki (4) - obaj Pelikan
oraz £ukasz Gikiewicz i £ukasz Nadolny obaj Drwêca. Widzów: 1000.
£owicz, 10 czerwca. Dwa powa¿ne
os³abienia w ekipie Pelikana: grypa Rados³awa Kowalczyka i czwarta kartka Roberta Hy¿ego oraz ciê¿ar gatunkowy tego
meczu, który mia³ decydowaæ o utrzymaniu przez bia³o-zielonych drugiego miejsca
w tabeli III ligi spowodowa³y pewn¹ nerwowoæ w poczynaniach zespo³u trenera
Jacka Cyzio. Do tego na pewno nie wp³ynê³a zbyt dobrze na koncentracjê ³owiczan
deklaracja naszego szkoleniowca, i¿ po tym
sezonie rozstaje siê z dru¿yn¹.
Nie maj¹cy takich obci¹¿eñ rywale w 19.
minucie powinni prowadziæ 1:0. Po kontrze
£ukasz Nadolny doskonale zacentrowa³

Na podium w tym sezonie (od prawej):
R.Chojnowski, Z. Gajewski i Z.Czy¿ak.

