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Ciê¿kie pobicie
w Walewicach

Piêciu m³odych mê¿czyzn
w strojach jedzieckich
pobi³o na terenie Stadniny
Koni w Walewicach
30-letniego Konrada D. Brat
poszkodowanego twierdzi,
¿e g³ównym prowodyrem
zajcia by³ syn dyrektora
stadniny, Pawe³ W.

R

elacje stron zasadniczo siê jednak od
siebie ró¿ni¹. Marek D. le¿y w szpitalu w Kutnie ze wstrz¹nieniem mózgu i podejrzeniem uszkodzenia oka. Pawe³ W.

mówi, ¿e nie czuje siê nawet trochê winny
i tylko stara³ siê obezw³adniæ mê¿czyznê,
który dosta³ sza³u i uderzy³ go w twarz.
Strony nawzajem siê oskar¿aj¹. Marek D.,
kutnowski radny powiatowy, twierdzi, ¿e
jego brat zosta³ pobity i skopany, a zajciu
mia³y siê przygl¹daæ dwie kobiety, w tym
jedna mia³a nawet robiæ zdjêcia.
Pawe³ W. utrzymuje natomiast, ¿e to
Konrad D. p³oszy³ konie, u¿ywaj¹c klaksonu samochodu i to on jako pierwszy otrzyma³ od D. uderzenie w twarz. D. twierdzi
natomiast, ¿e to W. by³ agresywny i to on
jego pierwszy uderzy³.
Jednoznacznie mo¿na ustaliæ tyle, ¿e
Konrad D. przyjecha³ na teren Stadniny Koni

w Walewicach w czwartek 14 czerwca oko³o godziny 19 wraz z ¿on¹ i kole¿ank¹. Zamierzali spacerowaæ po parku. Mê¿czyzna
zosta³ jednak w Oplu Astra, który zaparkowa³ przed bram¹ wjazdow¹ do pa³acu. Po
jakim czasie okaza³o siê, ¿e nie mo¿e wyjæ
z samochodu, który zosta³ zamkniêty od
zewn¹trz. Wtedy mia³ zacz¹æ tr¹biæ, by
przywo³aæ do zamkniêtego samochodu ¿onê
i jej kole¿ankê. W Walewicach twierdz¹, ¿e
g³onym klaksonem p³oszy³ konie. Jedcy
mieli te¿ kilka razy zwracaæ uwagê Konradowi D., ¿eby przesta³ u¿ywaæ klaksonu.
D. twierdzi, ¿e zaczêli bujaæ samochodem
i waliæ w niego piêciami oraz kopaæ w drzwi.
Pawe³ W. temu zaprzecza.
dok. na str. 2
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³owickich gimnazjalistów
Gimnazjalici z powiatu ³owickiego wypadli najlepiej z ca³ego okrêgu (województwo ³ódzkie i wiêtokrzyskie) w czêci matematycznoprzyrodniczej tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. W czêci humanistycznej wyprzedzi³o nas
szeæ innych powiatów, w tym
cztery z województwa ³ódzkiego.
W powiecie zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskali uczniowie gimnazjum pijarskiego w £owiczu.

A

rkusz standardowy w czêci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2007 rozwi¹zywa³o
w powiecie ³owickim 1116 uczniów. rednia w naszym powiecie wynosi³a 27,70 pkt.,
podczas gdy w ca³ym okrêgu 25,51 punkta
na 50 mo¿liwych, czyli 51% punktów mo¿liwych do uzyskania. Wynik w okrêgu jest
i tak wy¿szy od wyniku krajowego, który
wynosi 25,31. redni wynik w województwie ³ódzkim wynosi 25,70 punktów. Test
sprawdza³ poziom opanowania wielu umiejêtnoci. Uczniowie najlepiej radzili sobie
z odczytywaniem informacji z wykresu
i schematu, najwiêcej trudnoci mieli z: przetwarzaniem informacji, poprawnym wykonywaniem obliczeñ rachunkowych, stoso-

Wracaj¹ Dni £owicza
Dni £owicza ostatnim
razem zorganizowano
w 1989 r. Dopiero
w tym roku powrócono
do zapomnianej
ju¿ prawie tradycji
obchodzenia wiêta
miasta.

P

onownie wprowadzilimy do kalendarza imprez Dni £owicza, bo chcemy
uatrakcyjniæ organizowane przez miasto imprezy plenerowe - mówi pe³ni¹cy obowi¹zki naczelnika wydzia³u promocji w ra-

tuszu Artur Michalak. Zaledwie tydzieñ póniej bêdzie tradycyjny Jarmark
£owicki. Obie imprezy bêd¹
siê ró¿niæ, Jarmark bêdzie
bardziej na ludowo, czy to
jednak nie zbyt wiele rozrywki na raz? Otó¿ ratusz
ju¿ kiedy t³umaczy³, ¿e Dni
£owicza mia³y byæ wczeniej, ale przesuniêto je ze wzglêdu na Kongres Eucharystyczny. - W przysz³ym roku
planujemy ju¿ organizowaæ Dni £owicza
w weekend po Bo¿ym Ciele, by zatrzymaæ
turystów na d³u¿ej - mówi Michalak.

waniem zintegrowanej wiedzy do objaniania zjawisk.
Arkusz standardowy w czêci humanistycznej w powiecie ³owickim egzamin pisa³o 1118 uczniów. Uzyskali oni redni¹
31,80 pkt., na 50 mo¿liwych, podczas gdy
rednia w województwie wynosi³a 31,21, Jutro dzieci i m³odzie¿ otrzymaj¹ wiadectwa. O nagrodach dla najlepszych, któa w kraju 31,5. Test sprawdza³ poziom opa- rych ratusz uhonorowa³ wczoraj na uroczystoci w Gimnazjum nr 1 (na zdjêciu),
nowania umiejêtnoci czytania i odbioru tek- piszemy na str. 11. Tam te¿ o niedobrym zwyczaju prezentów dla nauczycieli.
stów kultury oraz tworzenie w³asnego tekstu. Wród badanych umiejêtnoci ³atwe
okaza³o siê m.in. wyszukiwanie informacji
oraz czytanie tekstów kultury na poziomie
dos³ownym i przenonym. Trudnoci by³y
m.in. z budowaniem wypowiedzi poprawnej pod wzglêdem jêzykowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
A oto jak wypad³y wyniki w poszczególagazyn logistyczny z przeznacze- Jeszcze nie mamy projektu budowlanenych szko³ach naszego powiatu.
niem na wykorzystanie przez firmê go, wiêc o szczegó³ach bêdê móg³ powieodzie¿ow¹ Kodan z ul. Powstañ- dzieæ za oko³o dwa miesi¹ce - powiedzia³
Pijarskie Gimnazjum
ców zamierza wybudowaæ przy ulicy Semi- na Janusz Mostowski - w³aciciel i inwestor
Królowej Pokoju
naryjnej - pomiêdzy wiaduktem a przejaz- na tym terenie. Dzia³kê kupi³ w tym roku od
Jak co roku uczniowie tego gimnazjum dem kolejowym, Zak³ad Projektowo-Wyko- starostwa powiatowego. - Bêdzie to co
osi¹gnêli najlepsze wyniki. rednia ogólna nawczy Budowa Janusza Mostowskiego w rodzaju magazynu logistycznego dla firuzyskana przez 44 uczniów dwóch klas z £owicza. Aktualnie teren jest porz¹dko- my Kodan - zdradzi³ nam. - My bêdziemy ten
wynios³a a¿ 75,43 pkt. na 100 mo¿liwych. wany. Prace budowlane mog¹ rozpocz¹æ siê magazyn wynajmowaæ, jak tylko zostanie
rednia z czêci humanistycznej - 37,09, dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budo- zbudowany - powiedzia³ nam natomiast prowê, a to mo¿e byæ wydane po powstaniu duct manager Kodanu Pawe³ Czapla.
rednia z czêci matematycznej - 38,34.
dok. na str. 6 projektu.
(mak)

Magazyn dla Kodanu
powstanie przy Seminaryjnej
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dok. ze str. 1

Ciê¿kie pobicie w Walewicach
W

jest chory na klaustrofobiê... - mówi po kilku
dniach Pawe³ W.
Zupe³nie inaczej relacjonuje sprawê druga
strona konfliktu. Wed³ug relacji brata poszkodowanego, do samochodu Konrada D. doskoczy³o piêciu osobników w strojach jedzieckich i zaczêli kopaæ auto. Gdy w koñcu
¿ona mê¿czyzny z samochodu otworzy³a
drzwi, zosta³ on zaatakowany przez jedców ubranych w stroje jedzieckie i jedzieckie buty. - G³ównym organizatorem zajcia
by³ Pan Pawe³ W., znam go osobicie i by³em
wtedy na miejscu po pobiciu. Siedem osób
bra³o w tym udzia³: piêciu mê¿czyzn czynnie
i dwie kobiety, z których jedna robi³a zdjêcia
podczas zajcia. Konrad D. trafi³ do szpitala
w Kutnie i jest tam do dzi. Policjê powiadomi³
lekarz dy¿urny, zabra³a go karetka po tym jak
straci³ przytomnoæ. Wersja grupy W. jest inna,
ale to chyba nie dziwi - mówi Marek D.
wierdzi on te¿, ¿e Konrad D. po przywiezieniu do domu straci³ przytomnoæ.
Doniesienie o pope³nieniu przestêpstwa zamierza te¿ przedstawiæ policji Konrad D.
Sami ca³ego zajcia pocz¹tkowo nie zg³aszali, to lekarz, kieruj¹c siê okrelonymi procedurami, powiadomi³ policjê. Zdaniem jego

brata, radnego: - Póki co fakt bezsporny: to
nie ich siódemka zosta³a pobita, tylko Konrad, przez 5 mê¿czyzn. To nie oni le¿¹
w szpitalu ze wstrz¹nieniem mózgu, tylko
Konrad. To nie oni przechodz¹ badania
i maj¹ uszkodzone oko, tylko Konrad. Rozmawia³em dzi z mecenasem i zakomunikowa³em mu, ¿e ponoæ pan dyrektor W. zg³osi³
gdzie ten fakt (tylko tak naprawdê nie wiem
jaki) p³oszenia koni? - Trochê to mieszne
prawda? W Walewicach wytworzy³a siê taka
mniej lub bardziej formalna grupa tzw. mi³oników koni, alkoholu i kobiet, uzurpuj¹c sobie wykorzystywania stadniny dla sobie tylko wiadomych celów. Pawe³ W. jest dla
niektórych, szczególnie tych m³odszych, pewnym guru co to za³atwi konie za darmo,
wkrêci na imprezê, mo¿e jakie noclegi
w pa³acu itd. - twierdzi radny z Kutna.
£owicka policja bêdzie wyjaniaæ sprawê. Na tym etapie oficer prasowy Leszek
Okoñ nie chcia³ mówiæ o szczegó³ach. - Bêdziemy musieli je najpierw ustaliæ. Faktycznie by³a proba o interwencjê i po kilku minutach zosta³a odwo³ana przez tê sam¹ osobê. Zobaczymy co z tego wyjdzie - powiedzia³ nam Okoñ.
(mak)

doniesieniu na policjê, które z³o¿y³
nastêpnego dnia, prezes stadniny
wyjania, ¿e mê¿czyzna z samochodu mia³
nieustannie, przez oko³o 20 minut, u¿ywaæ
klaksonu samochodowego. By³o to uci¹¿liwe przede wszystkim z tego wzglêdu, ¿e
samochód sta³ w bezporednim s¹siedztwie
placu treningowo-rekreacyjnego, na którym
jedna z instruktorek prowadzi³a naukê jazdy konnej. Ponadto odbywa³y siê w tym
samym miejscu treningi konno-sportowe
Walewickiego Klubu Jedzieckiego.
- Mnie od samego pocz¹tku nie by³o
w tym miejscu. Zadzwoni³ do mnie kolega,
który jedzi³ na moim m³odym koniu i mówi:
S³uchaj Pawe³, nie da siê jedziæ, bo kto
ci¹gle tr¹bi klaksonem i konie siê p³osz¹ opowiada³ nam Pawe³ W. Przyszed³ na miejsce i razem z kolegami podeszli do samochodu. Twierdz¹, ¿e poprosili, ¿eby przesta³ p³oszyæ konie. Mê¿czyzna wewn¹trz
natomiast - wed³ug Paw³a W. i kolegów mia³ miotaæ siê wewn¹trz i ¿¹daæ otwarcia
samochodu. Mia³ te¿ im groziæ, ¿e ich pobije, jak go zaraz nie otworz¹.
Po kilku minutach do samochodu podesz³y dwie kobiety, jedna okaza³a siê ¿on¹

mê¿czyzny z samochodu i otworzy³a pilotem drzwi. - Jak wyskoczy³, to nawet nie by³o
dyskusji tylko od razu dosta³em piêci¹
w twarz. Przecie¿ nie moglimy staæ i patrzeæ jak nas ok³ada... Wiêc go rzucilimy na
ziemiê i obezw³adnilimy. Nikt go jednak nie
bi³ i nie kopa³ - powiedzia³ nam Pawe³ W.
Wtedy te¿ zadzwoni³ z komórki na policjê
z proba o interwencjê. Odezwa³a siê jednak
jednostka policji w Kutnie i dy¿urny odpowiedzia³, ¿e przeka¿e sprawê ³owickiej KPP,
która przyle radiowóz.
W trakcie czekania na policjê na miejsce
przyjecha³ w³anie radny Marek D. Zatelefonowa³a po niego jedna z kobiet, które by³y
z mê¿czyzn¹ z samochodu. - Nawet siê ucieszy³em, ¿e to on przyje¿d¿a, bo siê znalimy,
kiedy jedzi³ trochê w Walewicach - opowiada Pawe³ W. Wydawa³o siê, ¿e wszystko ostatecznie skoñczy siê dobrze. Nawet
zaczêto siê nawzajem przepraszaæ i podawaæ sobie rêce. Odwo³ana zosta³a te¿ policja. W. zatelefonowa³ i powiedzia³, ¿e interwencja ju¿ nie jest konieczna. - To by³ wielki
b³¹d, ¿e nie poczekalimy wtedy na policjê.
Sprawa by by³a wyjaniona od razu na miejscu, ale ten Pan nas przeprasza³ i mówi³, ¿e

¯aczek odchodzi z II LO,
ale zostaje w policealnej?

Uderzy³ policjanta - trafi³ pod s¹d

adeusz ¯aczek, dotychczasowy dyrektor II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £owiczu, pod koniec maja z³o¿y³
w starostwie powiatowym probê o rozwi¹zanie umowy o pracê. Na to stanowisko zostanie og³oszony ju¿ wkrótce konkurs. ¯aczkowi mija z koñcem sierpnia kadencja dyrektora Szko³y Policealnej Samorz¹du Województwa £ódzkiego, mieszcz¹cej siê tym samym
budynku. W przypadku tego stanowiska Tadeusz ¯aczek ma zamiar jednak przyst¹piæ
do konkursu. - Chcia³bym kontynuowaæ pracê jako pedagog i dyrektor tej szko³y - mówi
Tadeusz ¯aczek - Chcê poza tym zmodernizowaæ budynek, dociepliæ go, wymieniæ instalacjê, po prostu kontynuowaæ rozwój tej szko³y.

Trzy zarzuty postawi³a Prokuratura Rejonowa w £owiczu 28-letniemu Piotrowi S. z £owicza, który bêd¹c pod wp³ywem alkoholu uderzy³
kolanem w twarz policjanta bêd¹cego na s³u¿bie i w mundurze, i z³ama³ mu nos.

T

P

rokuratura zarzuca mu czynn¹ napaæ
na funkcjonariusza publicznego, naruszenie nietykalnoci cielesnej i czynne zniewa¿enie funkcjonariusza na s³u¿bie. Wespó³ z policj¹ wyst¹pi³a do S¹du Rejonowego w £owiczu z wnioskiem o zastosowanie wobec mê¿czyzny tymczasowego aresztowania, ale s¹d uzna³, ¿e wy-

Zmar³ przy bramie gospodarstwa
Zlecona przez ³owick¹
Prokuraturê Rejonow¹ sekcja
zw³ok wykaza³a, ¿e przyczyn¹
mierci 46-letniego Jana M., który
zmar³ przed bram¹ posesji, na
terenie której mieszka³
w Zawadach w gminie £owicz,
by³o nieleczone zapalenie p³uc.

Z

w³oki mê¿czyzny znalaz³ w poniedzia³ek 18 czerwca przed bram¹
do posesji jego wuj, Stanis³aw M.
z Zawad. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia stwierdzi³ zgon, ale na miejscu
nie wypowiedzia³ siê co do przyczyny
mierci. W takich przypadkach prokurator zwykle postanawia o przeprowadzeniu przez bieg³ego patologa sekcji
zw³ok.

nowy £OWICZANIN

21.06.2007 r.

Zanim odby³a siê sekcja, policja zasiêgnê³a opinii mieszkañców Zawad na temat mê¿czyzny. Niektórzy z nich twierdzili, ¿e przyczyn¹ zgonu móg³ byæ upadek z przyczepy, na której kilka dni wczeniej przewo¿one by³o siano. Mê¿czyzna mia³ osun¹æ siê z przyczepy z sianem, ale nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ
i nie zg³osi³ siê w zwi¹zku z tym do lekarza. Ostatecznie jednak ta wersja nie zosta³a przez bieg³ego patologa potwierdzona. - Ch³opak chorowa³ od dawna na p³uca, a do lekarza nie chcia³ chodziæ. Kilka
dni wczeniej byli u niego znajomi i chcieli
pogotowie wezwaæ, ale powiedzia³, ¿e siê
nie zgadza i ¿e ucieknie, jak przyjedzie
lekarz - powiedzia³ nam jeden z mieszkañców Zawad. Pogrzeb Jana M. odby³
siê 20 czerwca.
(mak)

T

starczy dozór policyjny i porêczenie maj¹tkowe w wysokoci dwóch tysiêcy z³otych. - Szkoda, ¿e nie areszt... To by mog³o
byæ dyscyplinuj¹ce dla innych rozrabiaków - powiedzia³ nam oficer prasowy
³owickiej Komendy Powiatowej Policji
Leszek Okoñ. Mê¿czynie grozi do
trzech lat wiêzienia.
Do zdarzenia dosz³o oko³o godziny 2
w nocy 17 czerwca podczas interwencji
policji w pobli¿u ostatniej kot³owni na
osiedlu Bratkowice w £owiczu. Policja zosta³a zaalarmowana przez jednego
z mieszkañców, któremu przeszkadza³a
g³ono zachowuj¹ca siê i przewracaj¹ca
kosze na mieci, oko³o dziesiêcioosobo-

50-lecie wiêceñ kap³añskich
biskupa Alojzego Orszulika

Z

okazji 50-lecia wiêceñ kap³añskich
³owickiego biskupa seniora Alojzego
Orszulika 24 czerwca o godz. 12.00
w katedrze odprawiona zostanie pod jego
przewodnictwem uroczysta msza wiêta.
Wszyscy ³owiczanie swoimi przyjciem
mog¹ podziêkowaæ biskupowi seniorowi za
zorganizowanie ³owickiej diecezji, która obchodzi w tym roku 15 lat istnienia - i pracê
dla niej.
Z kolei ju¿ dzisiaj, 21 czerwca, o godz.
18.00 zostanie odprawiona msza w. z okazji imienin ksiêdza biskupa Orszulika.
(jr)

¯o³nierskie groby zawstydzaj¹

P

o naszej ubieg³otygodniowej publikacji na temat zaroniêtych traw¹ ¿o³nierskich mogi³ na ³owickim cmentarzu Emaus, zg³osi³ siê czytelnik, który deklaruje, ¿e uporz¹dkuje mogi³y zupe³nie za
darmo.
- Decyzjê podj¹³em pod wp³ywem impulsu po przeczytaniu waszego artyku³u, zaskoczony stanem ¿o³nierskich mogi³ - mówi
Jaros³aw Borowski. - Dysponujê potrzebnym sprzêtem, gdy¿ prowadzê firmê remontowo-porz¹dkow¹ i wykonam wszystko za
darmo - dodaje. W najbli¿szych dniach nasz
czytelnik zamierza pojawiæ siê w Wydziale
Spraw Komunalnych Urzêdu Miejskiego,
aby ustaliæ wszystkie szczegó³y.
- Wolontariusze s¹ mile widziani - mówi
burmistrz Krzysztof Kaliñski, twierdzi³ jednak, ¿e miasto samo uporz¹dkuje ¿o³nierskie groby. - Postaramy siê sami zadbaæ o te
mogi³y, bo stan obecny le o nas wiadczy ponowi³ ubieg³otygodniow¹ deklaracjê.
(wcz)

wa grupa m³odych mê¿czyzn przechodz¹ca wzd³u¿ bloków. Na miejsce zosta³
wys³any radiowóz z dwuosobowym patrolem. Policjanci zastali m³odzie¿ w pobli¿u kot³owni. Chcieli wylegitymowaæ
i spisaæ personalia awanturników. Piotr
S. zacz¹³ przepychaæ siê z jednym z policjantów. W trakcie szamotaniny starszy
sier¿ant Janusz P. otrzyma³ uderzenie kolanem w twarz. Jak siê potem okaza³o,
ma z³amany nos.
urmistrz Krzysztof Kaliñski i jego zasPiotr S. zosta³ obezw³adniony i przewietêpca Bogus³aw Boñczak w ubiegziony na komendê policji. W powietrzu
³ym tygodniu zakoñczyli podyplowydychanym z p³uc mia³ 0,60 mg/dm3 al- mowe studia na Akademii Ekonomicznej we
koholu.
Wroc³awiu - Studium Gospodarki Prze(mak) strzennej. Studia trwa³y od stycznia, zajêcia
odbywa³y siê co dwa tygodnie w pi¹tki
|i soboty. Za udzia³ w zajêciach i dojazd burmistrzowie p³acili z w³asnej kieszeni. Burmistrz Kaliñski uwa¿a, ¿e studia by³y barodby³o siê z uwagi na zmieniony harmono- dzo przydatne, zw³aszcza w kontekcie
gram przez firmê ze Zgierza, która ma wy- funkcjonowania samorz¹du czy pozyskikonaæ te roboty. - Ca³y zakres robót, malo- wania rodków unijnych.
Kurs dla cz³onków rad nadzorczych spó³wañ pasów w ca³ym miecie, ma zakoñczyæ
siê do koñca czerwca. Firmie zosta³ wiêc ek Skarbu Pañstwa pomylnie zakoñczy³ te¿
nieco ponad tydzieñ. Mylê, ¿e wyrobi¹ siê naczelnik Wydzia³u Spraw Komunalnych
z pracami, bo za opónienia musieliby p³aciæ w Urzêdzie Miejskim Pawe³ Gawroñski.
znaczne kary - powiedzia³ nam zastêpca W tym przypadku koszt kursu i pañstwowego egzaminu pokry³ Urz¹d Miejski, nadyrektora ZUK Tadeusz Dutkiewicz.
(mwk)
(mak) czelnik pokry³ koszty dojazdów.

Burmistrzowie szkolili siê

B

W koñcu pomaluj¹...

Ostatecznie do koñca czerwca
na jezdni powinien zostaæ wydzielony pas lewoskrêtu z Koñskiego
Targu w ulicê Kalisk¹ w £owiczu.

J

ak zapowiada³ dyrektor Zak³adu Us³ug
Komunalnych Cezary Ko³odziejski, odpowiednie pasy na asfalcie mia³y byæ pomalowane 13 lub 15 czerwca w godzinach
popo³udniowych. Malowanie jednak nie

kronika
policyjna
n 14 czerwca w Szkole Podstawowej
w Bednarach w gminie Nieborów ujawnione
zosta³o w³amanie do magazynku szkolnego.
Nieznani sprawcy ukradli pi³ki i stroje sportowe o ³¹cznej wartoci oko³o 500 z³otych.
n 15 czerwca o godz. 9.50 na ulicy Warszawskiej w £owiczu nieznani sprawcy ukradli z samochodu osobowego marki Fiat 126p
saszetkê z dokumentami w postaci dowodu
osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego na szkodê Stanis³awa T. z powiatu
³owickiego.
n 16 czerwca oko³o godz. 9.30 na targowisku miejskim w £owiczu policja zatrzy-

ma³a 24-letniego Jacka K. z P³ocka, który
oferowa³ do sprzeda¿y odzie¿ z podrobionymi
znakami firmowymi Adidas, Nike, Puma i Reebok.
n 16 czerwca oko³o godz. 21.30 na terenie
posesji przy Starym Rynku w £owiczu
30-letni Daniel G. wyszed³ przez okno na piêtrze na mur, po czym spad³ na betonowy chodnik. W wyniku upadku dozna³ pêkniêcia czaszki
i zosta³ przewieziony do szpitala. Na miejscu
pobrano mu krew do badañ pod k¹tem zawartoci alkoholu.
n 17 czerwca o godzinie 13.50 w okolicach zbiornika wodnego i nieformalnego k¹pieliska w pobli¿u wsi Gunia w gminie £owicz
nieznani sprawcy uszkodzili samochody marki Ford Focus i Opel Omega poprzez urwanie
bocznych lusterek. W³aciciele oszacowali straty po oko³o 500 z³otych ka¿dy.
n 17 czerwca o godzinie 18.40 z drogi
w pobli¿u k¹pieliska w s¹siedztwie wsi Gunia
w gminie £owicz nieznani sprawcy ukradli sa-

mochód marki Cinquecento koloru zielonego, o wartoci oko³o dwóch tysiêcy z³otych
na szkodê Bogdana M. z powiatu ³owickiego.
n 18 czerwca oko³o po³udnia PKP poinformowa³y policjê o pot³uczeniu 24 szyb
w budynku magazynowym przy ulicy Kolejowej w £owiczu.Straty oszacowano na oko³o
350 z³otych.
n 18 czerwca o godz. 20.10 w Bednarach
w gminie Nieborów 47-letni Wojciech P. jecha³ rowerem pomimo prawomocnego zakazu jazdy wszelkimi pojazdami w ruchu l¹dowym.
n 19 czerwca policja otrzyma³a zg³oszenie kradzie¿y oko³o tysi¹ca g³ówek kapusty
z pola w Trzaskowicach w gminie Bielawy.
Do kradzie¿y dosz³o w nocy poprzedzaj¹cej
zg³oszenie. Straty oszacowano na oko³o
2 tysi¹ce z³otych.
Kronikê opracowa³ Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoñ
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Niech siê teraz
£owicz nie wypi
Summer Night Party II bêdzie na stadionie OSiR

W

szyscy fani muzyki techno powinni
w sobotê 30 czerwca odwiedziæ stadion Orodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Jana Paw³a II w £owiczu. Nie trzeba bêdzie
jechaæ do £yszkowic, by siê bawiæ. Po raz
pierwszy do £owicza zawita du¿a, robiona
z rozmachem impreza taneczna, z muzyk¹
elektroniczn¹ i techno, prezentowan¹ przez
DJ-ów. Organizatorzy zapowiadaj¹ wielogodzinne imprezowanie pod go³ym niebem
oraz ró¿ne atrakcje oko³omuzyczne, np.
pokazy wiate³ laserowych. - Takiego nag³onienia, jakie bêdzie na
tej imprezie £owicz jeszcze
nie widzia³, a w zasadzie
nie s³ysza³. Bêd¹ platformy
z DJ-ami, z laserami
i megaowietleniem - zapowiada jeden ze wspó³organizatorów, Piotr Klimkiewicz z £yszkowic.
Scena o wymiarach 6x8
m bêdzie postawiona przodem do jednostki, czyli bokiem do wejcia na stadion.
Mocnym punktem imprezy bêdzie owietlenie i nag³onienie, na pewno jeszcze nigdy tak g³ono nie by³o w £owiczu jak bêdzie na tej imprezie. Na stronê
przypada ponad 20 tys. watów nowej generacji nag³onienia aktywnego. Impreza bêdzie ochraniana przez zawodow¹ ochronê
w iloci 50 osób, oprócz tego bêdzie karetka, wóz stra¿acki z 4 stra¿akami z ³owickiej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Bêd¹ te¿ wystawione ogródki piwne z gastronomi¹.
Wraz z biletami rozdawane bêd¹ ulotki
z nadrukowanymi numerami, które po imprezie zostan¹ rozlosowane i bêdzie mo¿na
wygraæ markowy telewizor plazmowy
o przek¹tnej ekranu 46 cali.
yst¹piæ maj¹ najwiêksze gwiazdy
polskiej muzyki elektronicznej: Matush z Warszawy, Micro ze Szczecina, Vasil
z £odzi, Sanctus z £owicza oraz Cez Are
Kane z Poznania. Nie wykluczone, ¿e zagraj¹ jeszcze inni muzycy. Ka¿dy z nich ma
zagraæ set o d³ugoci oko³o 1,2 godz. Tymczasem m³odzie¿ na muzyczno-clubbingowych forach internetowych ocenia sk³ad DJów, który ma wyst¹piæ w £owiczu, jako

W

bardzo dobry: line up wyczesany, oby tylko
miejscówa by³a na równie dobrym poziomie (...) - czytamy na jednym z forów.
Patronat nad imprez¹ objê³y miêdzy innym m³odzie¿owa telewizja muzyczna
VIVA oraz ogólnopolska rozg³onia radiowa
RMF MAXX z Krakowa. Przypomnijmy,
¿e w ubieg³ym roku pierwsza edycja tej imprezy odby³a siê na placu targowym w £yszkowicach. W tym roku wójt gminy £yszkowice wycofa³ siê z tego przedsiêwziêcia,
chocia¿ pierwotnie by³a ponownie planowana w tym samym miejscu. - Podobno w ubieg³ym
roku ludziom by³o za g³ono i wójt nie wyda³ nam
pozwolenia na organizacjê
imprezy - powiedzia³ nam
Piotr Kimkiewicz. Dziêki
pomocy Urzêdu Miejskiego w £owiczu imprezê
uda³o siê przenieæ na stadion OSiR. - Nie pozwoli³em na organizacjê, bo po
ubieg³orocznej imprezie
by³y skargi. Ludzie spaæ nie
mogli. £yszkowice to za ma³a miejscowoæ
na tak du¿a imprezê. Niech siê teraz £owicz
nie wypi - powiedzia³ nam wójt W³odzimierz Traut.
Start imprezy ustalono na godz. 21.00,
koniec oko³o 4 rano, bilet wstêpu kosztuje
20 z³. Organizatorzy przewiduj¹, ¿e na stadion OSiR przyjdzie z ponad 5 tysiêcy osób.
W ubieg³ym roku w £yszkowicach by³o
oko³o 4 tysiêcy.
(mak)

Cz³onkinie ko³a pracuj¹ce przy organizacji jubileuszu 55-lecia organizacji.

Gospodynie wiêtowa³y w Popowie
W

maju minê³a 55 rocznica istnienia Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Popowie
w gminie £owicz. - Kolejny jubileusz jest
okazj¹ do spotkania i wspomnieñ. Szkoda
tylko, ¿e sporo goci siê nie stawi³o na nasze
zaproszenie - mówi przewodnicz¹ca ko³a
Cecylia Gajda. Cz³onkinie ko³a by³y rozczarowane brakiem odpowiedzi na zaproszenie przez czêæ oficjalnych goci. - Chcielimy ich z ca³ego serca ugociæ - t³umaczy
przewodnicz¹ca.
KGW w Popowie powsta³o z inicjatywy Ireny Wróbel, ówczesnej sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej oraz nie¿yj¹ce-

go ju¿ dzi so³tysa Mariana Pioruna.
Pierwsz¹ przewodnicz¹ca ko³a by³a Jadwiga Kolos, nastêpnie Maria S³oma, a przez
32 lata Stanis³awa Kosiorek. 23 panie z KGW
w Popowie otrzyma³y dyplomy w podziêkowaniu za prace na rzecz wsi ze Zwi¹zku
Kó³ek i Organizacji Rolniczych. Moc kwiatów i bombonierek odbiera³y obecna przewodnicz¹ca Cecylia Gajda oraz by³a przewodnicz¹ca z najd³u¿szym sta¿em - Stanis³awa Kosiorek.
Uroczystoci uwietni³ wystêp zespo³u
folklorystycznego Jarzêbina z Zielkowic.
Panie z KGW w Popowie przygotowa³y

dwa skecze o realiach wspó³czesnej wsi.
Kabaretowe zaciêcie zaprezentowa³y Danuta Gajewska, Irena Ga³¹zka oraz Halina
Gajewska. Zabawa taneczna trwa³a w Popowie do 22.00.
Cz³onkinie ko³a najbardziej ciesz¹ siê
z prezentów od wójta gminy £owicz Andrzeja Barylskiego w kwocie 1 tys. z³, a tak¿e Rady So³eckiej w kwocie 300 z³, przekazanych przez so³tysa Jerzego Papugê. Od
razu podczas uroczystoci zaplanowa³y, na
co wykorzystaj¹ pieni¹dze. Chc¹ kupiæ kuchniê gazow¹, dwa piecyki elektryczne oraz
nowe obrusy.
(eb)

30 lat przedszkola Pod Têcz¹

P

o 30 latach funkcjonowania przedszkole doczeka³o siê wielu absolwentów. Pierwsi z nich przyprowadzaj¹
ju¿ swoje dzieci do placówki - mówi³a podczas jubileuszu Przedszkola nr 2 w £owiczu 15 czerwca w muszli na B³oniach jego
dyrektor Mariola Moñka.
Wszystkie maluchy przemaszerowa³y na
B³onia ulicami miasta, g³ono po drodze piewaj¹c. Kolorowy pochód przyci¹ga³ uwagê

przechodniów, tym bardziej, ¿e dzieciom
towarzyszyli rodzice.
Na du¿ej plenerowej scenie wyst¹pi³y
poszczególne grupy przedszkolne z dopracowanymi do perfekcji programami artystycznymi. Nastêpnie na scenê wjecha³
ogromny tort ustrojony sztucznymi ogniami, ozdobiony logo przedszkola - ch³opcem
i dziewczynk¹ stoj¹cymi pod têcz¹.
dok. na str. 4

dok. ze str. 1

Wracaj¹ Dni £owicza
Z

okazji tegorocznych Dni £owicza
Urz¹d Miejski razem z £owick¹
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ - obchodz¹c¹ 50-lecie istnienia i bêd¹c¹ z tej racji
patronem pierwszego dnia, oraz Okrêgow¹
Spó³dzielni¹ Mleczarsk¹ w £owiczu, która
w drugi dzieñ organizuje Festyn Mleczarski, przygotowa³ w ci¹gu tego weekendu,
23 i 24 czerwca, na Starym Rynku wiele
atrakcji. - Razem z burmistrzem Krzysztofem Kaliñskim zapraszamy wszystkich, nie
tylko z naszego miasta, ale równie¿ z okolic
na wietn¹ zabawê - mówi Michalak.
Gospodarzem pierwszego dnia,
23 czerwca, bêdzie wiêc £owicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Atrakcje na Starym
Rynku rozpoczn¹ siê od godz. 16.00 wystêpami nastolatków z £owicza, którzy zaprezentuj¹ swoje umiejêtnoci w tañcu Break Dance. Pó³ godziny póniej, o godz.
16.30, odbêdzie siê koncert ³owiczanki Kariny Sêdkowskiej. Nastêpnie wyst¹pi¹
znane ³owickiej publicznoci lokalne zespo³y: Dzianina o godz. 17.15, Ósmy Dzieñ

Tygodnia o godz. 18.10, a ³owickie wystêpy zakoñczy o godz. 19.00 koncert zespo³u Bibi Ribozo and The Banditos,
który w tym roku wyda³ swoj¹ pierwsz¹
p³ytê Swinguj¹ce banany, o której ju¿ pisalimy na ³amach N£.
Koncert gwiazdy dnia, zespo³u Strachy
Na Lachy, planowany jest na godz. 20.00.
W sk³ad zespo³u wchodzi m.in. dwóch
cz³onków Pid¿amy Porno. Muzykê obu
zespo³ów mo¿na zaliczyæ do nurtu punk
rockowego. Grupa Strachy Na Lachy wyda³a do tej pory dwa albumy, Strachy na
Lachy oraz Pi³a Tango, z której pochodzi
przebój Co siê sta³o z Magd¹ K.
W niedzielê 24 czerwca o godz. 15.00
wyst¹pi¹ zespo³y z Serbii Banat i Lokai
Mor, które przyjecha³y do £owicza na zaproszenie w³adz miasta. Od godz. 16.00
gospodarzem dnia bêdzie Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w £owiczu. Najpierw
wyst¹pi zespó³ Dzianina, który tak¿e dzieñ
wczeniej bêdzie mia³ swój koncert. O godz.
17.00 wyst¹pi zespó³ ze Skierniewic

Brooklyn
Band.
Natomiast
o godzinie
18.30 odbêdzie siê koncert Katarzyny Skrzyneckiej, aktorki i piosenkarki, znanej ostatnio
z prowadzenia programu Taniec z gwiazdami w telewizji TVN.
Koncert gwiazdy wieczoru Golec uOrkiestry planowany jest na godz. 20.15.
Braci Golców nie trzeba ³owiczanom przedstawiaæ. Ju¿ od kilku lat znani s¹ w ca³ej
Polsce, a ich przeboje ciernisko czy Lornetka piewaj¹ niemal wszyscy.
OSM na ten dzieñ przygotowa³a te¿ wiele
ciekawych konkursów rodzinnych, ale tak¿e skierowanych wy³¹cznie do dzieci czy
doros³ych oraz atrakcyjnych nagród. Konkursy bêd¹ siê odbywaæ pomiêdzy koncertami.
Dni £owicza zakoñcz¹ siê fajerwerkami
czyli pokazem sztucznych ogni
o godz.22.00.
(jr)

Strajk w ³owickim szpitalu trwa bez zmian. Zwi¹zkowcy mówi¹ o mo¿liwoci jego zaostrzenia.

Lekarze wci¹¿ strajkuj¹
Trwa strajk w ³owickim
szpitalu. Od ostatniej
naszej publikacji nic siê
w³aciwie nie zmieni³o.
Lekarze nie s¹ zadowoleni
z dotychczasowych rozmów.

J

ak mówi przewodnicz¹cy ³owickiego oddzia³u Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy
Tomasz Kostrzewa, w pi¹tek ma siê odbyæ
w Warszawie spotkanie przedstawicieli
zwi¹zku z w³adzami, które byæ mo¿e przyniesie jaki prze³om.
Na razie jednak zwi¹zkowcy widz¹
wszystko w czarnych barwach i spodziewaæ siê mo¿emy zaostrzenia formy strajku.

Jak mówi doktor Kostrzewa, ³owicki
strajk nie przejdzie w formê strajku
okupacyjnego, a jedyn¹ rozs¹dn¹ form¹
jego zaostrzenia mo¿e siê okazaæ zwolnienie siê z pracy.
W zwi¹zku ze strajkiem, ³owickie przychodnie niezale¿ne od ZOZ nie odczuwaj¹
jakiego drastycznego zwiêkszenia liczby
obs³ugiwanych pacjentów, mimo ¿e ZOZowskie nie pracuj¹. Jaka tendencja zwy¿kowa zanotowana zosta³a w Academosie.
W Ars Medice jednak siê tego nie obserwuje. Do chirurga zawsze by³o du¿o osób, podobnie jak do neurologa, ale w zwi¹zku
z zamkniêciem analogicznych poradni w ³owickim ZOZ wielkich t³umów do tych specjalistów nie ma.
(wcz)
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Wymieni¹ pompê
przy Bolimowskiej
S³u¿y w³aciwie tylko
jednemu cz³owiekowi,
a sprawia k³opoty. Czy warto
by³o j¹ zostawiaæ?

N

Pot³uczony eternit zosta³ wyrzucony tu¿ za ogrodzeniem prywatnej posesji.

Mys³aków

Kto sprz¹tnie
podrzucony eternit
P

o Bo¿ym Ciele zobaczy³am, ¿e w koleiny na polnej drodze pomiêdzy a nasz¹
dzia³k¹ kto wyrzuci³ pot³uczony eternit. Przecie¿ to s¹ odpady niebezpieczne. Mam zamiar tam budowaæ siê, a tu kto takie rzeczy
wyprawia. Teren niby ju¿ nie mój, ale eternit
przecie¿ trzeba utylizowaæ, a nie wyrzucaæ
na drogê - opowiedzia³a nam podekscytowana Katarzyna Guzek. Obecnie mieszka
w £owiczu, ale po zakupieniu dzia³ki w
Mys³akowie zamierza siê tam pobudowaæ
i prawdopodobnie od przysz³ego roku zamieszkaæ.
Dzia³ka jest oddalona od innych zabudowañ, z jednej strony jest asfaltowa droga,
a z drugiej strony ³¹ki i las. - Piêkne i ciche
miejsce. Nie mo¿na takich miejsc zamiecaæ.
Eternit to nie wszystko, dalej w lesie znalaz³am dwa do³y ze starymi mieciami - mówi.
Próbowa³a siê dowiadywaæ, co powinna

zrobiæ z pot³uczonym eternitem, który le¿y
tu¿ przy jej dzia³ce, ale bezskutecznie. Nawet nie wiem, czy to gmina, czy kto inny
powinien to sprz¹tn¹æ. To ju¿ nie na moim
terenie, wiêc teoretycznie ja nawet nie mogê
ingerowaæ... - mówi.
Jak ustalilimy, za wszelkie odpady, równie¿ okrelane jako niebezpieczne, a do takich zalicza siê eternit, odpowiada w³aciciel
terenu, na którym siê znajduj¹. - Na terenie
naszej gminy nie ma firmy, która mog³aby
siê zaj¹æ odebraniem eternitu. Na dzisiaj
mogê odpowiedzieæ tyle, ¿e trzeba to obejrzeæ i zobaczyæ, ile tego jest i czy na naszym
terenie - powiedzia³a nam sekretarz gminy
Nieborów Marianna Pomian. - Bêdziemy
musieli siê zastanowiæ, gdzie to wywieæ. Na
wysypisku w £owiczu na pewno eternitu nikt
nie przyjmie... - t³umaczy. Sprawê zobowi¹za³a siê przekazaæ wójtowi gminy Andrze-

U

wagi do projektu regulaminu przedstawi³ w imieniu klubu PSL radny Pawe³
Bejda. Wytkn¹³, ¿e w dokumencie nie ma
jasno przypisanych poszczególnym wydzia³om kompetencji, co wprowadza dowolnoæ i ba³agan, uniemo¿liwia te¿ petentom
zorientowanie siê, jakie sprawy w jakim
wydziale maj¹ za³atwiæ. Nie ma te¿ schematu kompetencyjnego w ³onie zarz¹du, jak to
mia³o miejsce w poprzednim regulaminie,

w którym jasno by³o nakrelone, który
z cz³onków zarz¹du za co odpowiada. Skrytykowa³ te¿ przeniesienie spraw ochrony
zdrowia do wydzia³u organizacyjnego i likwidacjê samodzielnego stanowiska z osob¹
tym siê zajmuj¹c¹.
Starosta Janusz Michalak powiedzia³, ¿e
to zbyt ostre s³owa pod adresem twórców
regulaminu. Sekretarz starostwa Magdalena
Pietrzak wyjani³a, ¿e wszystkie regulaminy, jakie ona zna, zawieraj¹ ogólniki, gdy¿
przepisy reguluj¹ce kompetencje wydzia³ów zmieniaj¹ siê z dnia na dzieñ. - Poprzedni regulamin zawiera³ precyzyjne zapisy, jednak wydzia³y wcale ich nie realizowa³y - powiedzia³a. Wydzia³y aktualizowa³y w³asne
kompetencje na bie¿¹co. Ogólnikowe zapisy maj¹ wyeliminowaæ utrzymywanie tego
rodzaju fikcji.

Ciekn¹ca pompa ma zostaæ wkrótce
wymieniona na now¹.
kwidowaæ w ogóle ten zdrój, gdy¿ korzysta
z niego tylko jedna osoba, wynajmuj¹ca
mieszkanie przy ulicy Niciarnianej - mówi
Bochenek. - Chcielimy nawet sami doprowadziæ jej wodê do mieszkania, ale w³aciciel posesji nie zgodzi³ siê na to. Utrzymanie
zdroju kosztuje ZUK 1000 z³ rocznie,
a pompa czêsto jest dewastowana i, jak mówi
Bochenek, zdarza siê nawet, ¿e prywatne
osoby nape³niaj¹ tam wielkie beczki przywo¿one na przyczepach. - Mimo to podczas przebudowy drogi podjêlimy decyzjê,
aby ujêcie pozostawiæ. Jest tam od kilkudziesiêciu lat, przechodnie mog¹ umyæ tam rêce
- mówi kierownik.
(wcz)

jowi Werle. Odbieraniem eternitu i przewo¿eniem go na wysypiska odpadów niebezpiecznych zajmuje siê w £owiczu spó³ka
Eko Serwis.
owinien on byæ zebrany przez specjaln¹
ekipê w kombinezonach i maskach na
twarzy. Odpady azbestowe trzeba pakowaæ
do szczelnych worków i odwoziæ na wyznaczone wysypiska - powiedzia³ nam kierownik ³owickiej filii Eko Serwisu Adam Myszkowski. Procedury takie s¹ zachowywane
z tego wzglêdu, ¿e eternit jest najgroniejszy w³anie podczas za³adunku. Rakotwórcze s¹ py³y azbestowe, które mog¹ dostaæ
siê do p³uc cz³owieka, np. podczas kruszenia eternitu. Najbli¿sze wysypisko, które Dyrektor przedszkola Mariola Moñka wraz z przedszkolakami kroi tort.
przyjmuje odpady azbestowe jest w Zgierzu, inne w Kole lub Koninie. Odebranie dok. ze str. 3
tony eternitu mo¿e kosztowaæ oko³o
500-600 z³otych.
(mak)

P

Spór wokó³ regulaminu starostwa
Przyjêty na ostatniej sesji Rady
Powiatu £owickiego, 6 czerwca,
nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w £owiczu radni z opozycyjnego klubu PSL nazwali
bublem prawnym. Regulamin przyjêty zosta³ 13 g³osami za przy sprzeciwie PSL-owskiej ósemki.

a dniach wymieniony zostanie uszkodzony zdrój wodny naprzeciwko dzia³ek przy ulicy Bolimowskiej w £owiczu.
Istniej¹ca w tym miejscu od kilkudziesiêciu
lat rêczna pompa jest ju¿ mocno zu¿yta
i ca³y czas wymaga napraw. W poniedzia³ek zadzwoni³ do nas mieszkaniec ulicy Bolimowskiej, mówi¹c, ¿e mimo wielokrotnego zg³aszania tematu do ZUK, od stycznia
z pompy ca³y czas leci woda.
Dyrektor ZUK Cezary Ko³odziejski poinformowa³ nas, i¿ pompa by³a naprawiana,
jednak jest to sprzêt stary, wyeksploatowany i wymaga wymiany. ZUK oczekuje na
zamówion¹ pompê i wkrótce sprawa siê
rozwi¹¿e. Dyrektor nie wiedzia³ natomiast,
¿e ze zdroju znów cieknie woda.
Koszt wymiany to 500 z³otych. Kierownik Wydzia³u Wodoci¹gów i Kanalizacji
ZUK Zbigniew Bochenek obieca³ do czasu
wymiany zabezpieczyæ ciekn¹c¹ pompê,
zaznacza jednak, ¿e przeciek wynika ze z³ego u³o¿enia r¹czki pompy. Kiedy zostawiona zostanie w z³ej pozycji, stru¿ka wody
znów bêdzie ciek³a. - Najlepiej by³oby zli-

Radny Micha³ liwiñski mia³ w¹tpliwoci, czy zmiana statutu nie poci¹gnie za sob¹
zwiêkszenia wynagrodzeñ pracowniczych.
Radna Jolanta Kêpka odpowiedzia³a mu, ¿e
koszty nie tylko siê nie zwiêksz¹, ale ulegn¹
obni¿eniu, gdy¿ w nowych strukturach nie
bêdzie ju¿ dubluj¹cych siê kompetencyjnie
stanowisk dyrektorów wydzia³u finansowego i organizacyjnego. Zostan¹ tylko skarbnik i sekretarz. Zauwa¿y³a, ¿e dzi radni
PSL mówi¹ o bublu prawnym, a tymczasem do niedawna Powiatowy Zarz¹d Dróg
dzia³a³ bez statutu (przyjêto go tak¿e na
ostatniej sesji), brak te¿ by³o w minionej
kadencji skutecznej kontroli wewnêtrznej.
Regulamin przyjêty zosta³ 13 g³osami za,
przy 8 przeciw oraz przy negatywnej opinii komisji edukacji i gospodarczej.
(wcz)

30 lat przedszkola Pod Têcz¹
S

mako³yku skosztowali wszyscy uczestnicy imprezy. Ka¿da grupa przedszkolna dodatkowo mia³a swój w³asny tort. By³a
równie¿ dmuchana zje¿d¿alnia i wspólne,
weso³e harce na scenie.
Scena muszli koncertowej udekorowana
zosta³ fotografiami z pocz¹tków funkcjonowania przedszkola. Przypomniano niektórych absolwentów. Przedszkole powsta³o
w latach 70., w czasach wy¿u demograficznego. Pocz¹tkowo na potrzeby przedszkola zakupiona zosta³a willa przy ul. Sienkiewicza, w której utworzono przedszkole nr
9 (dzi w tym miejscu mieci siê bank). Budynek by³ jednak zbyt ma³y dla wzrastaj¹cej liczby maluchów. W 1976 roku kupione
zosta³y gotowe elementy w tzw. stylu
szwedzkim. W ramach czynu spo³ecznego
wykopane zosta³y 16 maja 1976 roku fundamenty, za ju¿ w styczniu 1977 roku
przedszkole otworzy³o swoje podwoje. Tak
szybkie oddanie do u¿ytku budynku sta³o
siê mo¿liwe dziêki wysi³kom pracowników

z Syntexu. Dyrektorem przedszkola zosta³a Maria Kaczmarczyk, z któr¹ pracowa³y
m.in. Krystyna Wrobel, Jadwiga Tomczak,
Hanna Nosarzewska, Irena Wojda, Wies³awa Wójcik i Ewa Witwicka. Przedszkole nr
2 z biegiem lat sta³o siê wizytówk¹ miasta.
Tu goci³a delegacja z Australii w latach 80.
Maria Kaczmarczyk prowadzi³a przedszkole do sierpnia 1986 roku, kiedy to z³o¿ona
chorob¹ przekaza³a obowi¹zki dyrektora
Jadwidze Tomczak. W 1997 roku dyrektorem zosta³a Anna Jarosz, pe³ni³a tê funkcjê
do 2003 roku. Od tego czasu placówk¹ zarz¹dza Mariola Moñka.
Podczas uroczystoci przywo³ano pamiêæ o zmar³ych pracownikach przedszkola - dyrektor Marii Kaczmarczyk, odznaczonej Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz orderem Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, i zmar³ej w 2001 roku Wies³awie Wójcik, okrelanej przez wspó³pracowników mianem przyjaciela dzieci, którym
powiêci³a ca³e swoje ¿ycie.
(eb)
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Obskurny przystanek
w Nieborowie
- Trzeba co w koñcu zrobiæ
z tym przystankiem w kierunku
na £owicz w Nieborowie - mówi
dzwoni¹ca do naszej redakcji
czytelniczka. - Stare, obskurne
mury, mieci, brak rozk³adu jazdy. Po u³o¿eniu przez gminê nowego chodnika przez jaki na
przystanku by³ kosz, ale teraz
gdzie znikn¹³. wietna wizytówka Nieborowa dla turystów,
szczególnie ¿e przystanek stoi naprzeciw zabytkowego parku.

J

estemy ju¿ w³aciwie przygotowani do
wyburzenia starego przystanku i postawienia nowego - w typie takiego jaki
znajduje siê przy ulicy Jana Paw³a w £owiczu - mówi nam wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. - Przedstawiciel firmy ,która ma
go dostarczyæ obejrza³ ju¿ teren, wszystko
zosta³o zmierzone, jednak zaskoczy³a nas
nieco kwota - oko³o 70 tysiêcy z³otych. Liczê
na to, ¿e uda nam siê wygospodarowaæ te
pieni¹dze i postawiæ nowy przystanek w drugim pó³roczu, a jeli nie, to na pewno w przysz³ym roku - deklaruje.
Gmina sprz¹ta przystanek nawet co drugi dzieñ, jednak trudno jest utrzymaæ na nim
porz¹dek. Wójt mówi, ¿e przystankowe
kosze na mieci s³u¿¹ do tego, aby podró¿ny wyrzuci³ papierek czy jakie opakowanie. Tymczasem kosze te zape³niane s¹ przez

Gmina Nieborów

jakie osoby wielkimi worami mieci, w których znajduj¹ siê nawet pampersy. - Na przystanku w Zygmuntowie zdjêlimy w koñcu
kosz, bo regularnie kto podrzuca³ tam pe³ne wory mieci. Wystarczy tylko ¿e raz by siê
zapomnia³o je zabraæ, a niewielki pojemnik
siê przepe³ni, psy wszystko rozw³ócz¹ i jaki
mamy obraz?
Wójt nic natomiast nie wiedzia³ o tym
jakoby kosz znikn¹³ z przystanku w Nieborowie. Jeli rzeczywicie, szybko postawiony zostanie nowy.
Brak rozk³adu jazdy jest ju¿ spraw¹ PKS
w £owiczu. Kierownik Jerzy ¯yto mówi
nam, ¿e jeli podró¿ni zg³osz¹ ten problem,
rozk³ady szybko s¹ uzupe³niane. - Jeli
o tym wiemy, nie ma ¿adnego problemu,
wszystko mamy w komputerze, drukujemy
i nawet kierowca mo¿e wyskoczyæ na moment i rozk³ad przylepiæ - mówi. Czasem
gdy kierowcy dostrzeg¹ jego brak, tak¿e zg³aWielkie, specjalistyczne maszyny, które unosi³y torowisko, modernizowa³y dwa lata temu liniê kolejow¹ w stronê Kutna.
szaj¹ to kierownictwu. Przed wakacjami
Roboty o jeszcze wiêkszym zakresie maj¹ byæ przeprowadzone w kierunku £odzi w przysz³ym roku.
³owicki PKS planuje te¿ inspekcje swoich
przystanków w³anie w celu uzupe³nienia
rozk³adów.
- Inna sprawa, ¿e wandalizm ca³y czas
istnieje. Mielimy przypadki, ¿e rozk³ad by³
zak³adany w Urzeczu, na drodze do Bielaw,
a kiedy pracownicy wracali za moment
z Bielaw, tego rozk³adu ju¿ nie by³o. Ale to
jest z³oliwoæ - dodaje, prosz¹c aby w przypadku braku rozk³adu, podró¿ni zwracali
rojekt przygotowywanej na przysz³y tych robót przewidziany jest w kwietniu 2008 jowe S.A., z³o¿y³ wniosek do Indykatywsiê bezporednio do ³owickiego PKS. (wcz)
nego Planu Inwestycyjnego Regionalnego
rok modernizacji linii kolejowej z £o- roku - powiedzia³ nam dyrektor Woniak.
wicza do £odzi Kaliskiej nie przewiduje poZa oko³o 78,5 miliona z³otych odtwo- Programu Operacyjnego województwa ³ódzszerzenia wiaduktu w okolicach Krêpy rzony ma byæ stan torów z £owicza do kiego o dofinansowanie w 85 procentach
w gminie Domaniewice nad drog¹ krajow¹ £odzi sprzed kilkunastu lat. Teraz na znacz- generalnego remontu tej linii. Wniosek spó³numer 14. - Modernizacja linii bêdzie fak- nej czêci tej trasy, z uwagi na z³y stan toro- ki zosta³ uwzglêdniony w tym planie. Potycznie tylko odtworzeniem tego, co by³o kie- wiska, poci¹gi nie mog¹ przekraczaæ szyb- zosta³e 15 procent wartoci inwestycji zady i dostosowaniem torowiska do prêdko- koci 30 km/h. Dla pasa¿erów modernizacja bezpieczaj¹ Polskie Linie Kolejowe.
Sanepidu, ca³kowita przebudowa sanita- ci 80 - 90 kilometrów na godzinê. Nie s¹- oznaczaæ bêdzie skrócenie czasu podró¿y
Generalny remont ma dotyczyæ wy³¹czriatów w Szkole Podstawowej w Be³cho- dzê, ¿eby by³a mo¿liwa przebudowa wiaduk- z £owicza do £odzi o oko³o godzinê. Przy nie torowiska, stacje i przystanki nie bêd¹
wie - koszt prac wyniesie oko³o tu, poniewa¿ by³oby to bardzo kosztowne - dobrym rozk³adzie jazdy poci¹g do £odzi remontowane. Nie powstanie równie¿ dru10 tysiêcy z³otych.
powiedzia³ nam dyrektor Zak³adu Linii Ko- jechaæ bêdzie godzinê i kilka minut, a nie gie torowisko - to wszystko by³o wiadomo.
Nied³ugo po³o¿one zostan¹ tak¿e tynki lejowych spó³ki Polskie Linie Kolejowe ponad dwie godziny, jak to jest teraz. PKP Szkoda jednak, ¿e w ramach przebudowy
i nowa instalacja elektryczna przy SP My- PKP S.A. w £odzi Witold Woniak.
ma wiêc staæ siê ponownie konkurencyjne torowiska nie bêdzie zmodernizowany
s³aków. W sierpniu pomalowany zostanie
Prace przy modernizacji linii maj¹ szansê w stosunku do komunikacji busowej, która wspomniany wiadukt, bo jest to jedno z
natomiast ca³y górny korytarz w SP Dzierz- rozpocz¹æ siê w maju lub czerwcu przysz³e- opanowa³a kierunek £owicz - £ód.
najbardziej niebezpiecznych miejsc na cztergówek.
go roku. - Najpierw musimy zakoñczyæ moZak³ad Linii Kolejowych w £odzi bêd¹- nastce.
(wcz) dernizacjê linii Warszawa - £ód, a fina³ tam- cy czêci¹ spó³ki PKP - Polskie Linie Kole(mak)

Przebudowy wiaduktu w Krêpie
raczej nie bêdzie
P

Wakacyjne remonty w szko³ach

Z

akoñczy³a siê przebudowa wejcia
w budynku Zespo³u Placówek Owiatowych w Nieborowie, dziêki której powsta³ pokoik dla wonych. Pozosta³o
jeszcze malowanie, ale to gminna brygada
remontowo - budowlana wykona po zakoñczeniu roku szkolnego, kiedy w szkole nie
bêdzie dzieci.
Po zakoñczeniu roku szkolnego rozpocznie siê tak¿e - zgodnie z zaleceniami

Pó³ miliona na drogê
£owicz-B³êdów-Wejsce
Powiat ³owicki
otrzyma³ z ministerstwa
infrastruktury
500 tysiêcy z³otych
na dokoñczenie drogi
£owicz - B³êdów - Wejsce.

N

a sesji rady powiatu w rodê 6 czerwca radni zatwierdzili zmiany w bud¿ecie, przyjmuj¹c tê kwotê, co otwiera drogê
do organizacji przetargów. Prace rozpoczn¹
siê na pocz¹tku sierpnia.
Przyznana kwota jest efektem wniosku,
jaki starostwo z³o¿y³o do ministerstwa.

Wnioskowa³o o 600 tys. z³, otrzyma³o 500.
Po³owê kwoty o któr¹ wyst¹pi³o, musia³o
zagwarantowaæ w swoim bud¿ecie. Jak
mówi nam cz³onek zarz¹du starostwa Wojciech Miedzianowski, kwota powinna wystarczyæ na dokoñczenie inwestycji, choæ
obawy s¹, z uwagi na wzrost cen materia³ów budowlanych.
Inwestycja na drodze £owicz - B³êdów Wejsce wykonywana by³a jak do tej pory
w czterech etapach. Dwa pierwsze odcinki
powiat przebudowa³ przy wspó³udziale
pieniêdzy unijnych, pochodz¹cych z funduszu SAPARD. Najpierw po³o¿ono nowy
asfalt na 4 km od strony Wejsc, a powiat
dosta³ zwrot 45 % kosztów. W kolejnym

roku przebudowano nastêpne 3 km drogi,
przy uzyskaniu 50% zwrotu poniesionych
kosztów.
Kolejne dwie czêci powiat wykona³ ju¿
za w³asne pieni¹dze: najpierw przebudowano asfalt na dalszych 1400 metrach bie¿¹cych drogi miêdzy Sier¿nikami a Kalinówkiem. Przed rokiem przebudowano kolejne
700 metrów.
Aby zakoñczyæ przebudowê trzeba
wyremontowaæ 3,200 km odcinek miêdzy
Kalinówkiem a B³êdowem. Dziêki temu
po³¹czone zostan¹ odcinki budowane za pieni¹dze z SAPARD z tym finansowanym
przez powiat. Prace obejmuj¹ kompleksow¹ przebudowê: zaopatrzenie ci¹gu w now¹
jezdniê wraz z podbudow¹, poszerzeniem,
przebudow¹ poboczy itd. Pas jezdni poszerzony zostanie tak jak odcinki wczeniejsze, do 6 metrów, co oznacza, ¿e przeciêtnie
asfalt poszerzony zostanie o oko³o 1,30 1,50 metra.
(wcz)
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cis³e umys³y ³owickich gimnazjalistów
N

ajlepsze wyniki uzyskali: Kacper Piorun - 94 pkt., Mateusz
Majorek - 92 pkt. i Grzegorz Waligórski - 89 pkt. 21 osób osi¹gnê³o
wynik powy¿ej 80 pkt.
Dyrektor Przemys³aw Jab³oñski
cieszy siê, ¿e dobry wynik zosta³
utrzymany, ¿e metody pracy przyjête w tej placówce daj¹ efekty. Radujemy siê i wszystkich, którzy
z tymi metodami chc¹ siê zapoznaæ
zapraszamy do naszej szko³y - dodaje. Najbardziej jednak dyrektor
zadowolony jest z wyniku jaki osi¹gn¹³ jeden z uczniów. - Przyszed³ do
nas z zewn¹trz z wynikiem sprawdzianu koñcz¹cego szko³ê podstawow¹ 27 procent. I ten dzieciak zdoby³ teraz 56 procent. To jest przyrost
i to najbardziej cieszy.

Gimnazjum nr 1
w £owiczu

dyrektor Zespo³u Szkó³ na Korabce
Wac³aw Witwicki. Dodaje, ¿e nigdy
nie porównuje tegorocznych wyników z poprzednimi, poniewa¿ uwa¿a, ¿e s¹ to testy o ró¿nym stopniu
trudnoci.
rednia wyników szko³y to
62 punkty, z czego 34 za test humanistyczny, a 28 za test matematyczny. Najlepsi uczniowie to: Rados³aw
Kupiec, który by³ laureatem dwóch
konkursów przedmiotowych - wiêc
bez pisania zdoby³ 100 punktów.
Z pisz¹cych najlepszy by³ Piotr
Zagórowicz - 94 punkty, Monika
£ukowska, laureatka jednego konkursu przedmiotowego i Adam Ros³anek uzyskali po 92 punkty oraz
Aleksandra S³omska - 90 punktów.

Gimnazjum nr 4
w £owiczu
W dwóch klasach gimnazjum
w Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi egzamin pisa³o 41
uczniów z dwóch klas III, w tym
2 dzieci niepe³nosprawnych i 3 powtarzaj¹cych klasê z powodu niedostatecznej oceny z matematyki.
Wynik przez nich uzyskany to 60,07
pkt. (33,46 z czêci humanistycznej
i 26,61 z matematyczno-przyrodniczej). Najlepsze wyniki uzyskali:
Joanna Kumierek z IIIb - 95 pkt.,
Marta Plichta z IIIa - 91 pkt., Aleksandra Maciejewska z IIIa - 84 pkt.
A oto wyniki ze szkó³ w okolicznych gminach, podajemy je alfabetycznie.

Egzamin z przedmiotów humanistycznych pisa³o 132 uczniów,
którzy uzyskali redni¹ 27,31 pkt.,
czêæ matematyczno-przyrodnicz¹
pisa³o 130 uczniów, a rednia wynios³a 26,9 pkt. Ogólna rednia szko³y to 54,21 pkt. - Egzamin by³ przeciêtnie trudny. Dobrzy uczniowie
mówili, ¿e by³ ³atwy, ale jednak mamy
wiele s³abych wyników - mówi dyrektor Jolanta Urbanek. - Jest to lepiej ni¿ w województwie, ale s³abiej
ni¿ rednia w powiecie ³owickim.
Dodaje, ¿e na wynik mia³o wp³yw
to, ¿e tylko dwie klasy by³y dobre,
a uczniowie z trzech klas egzamin
napisali s³abo.
Najwiêksz¹ iloæ punktów uzyGimnazjum
ska³a Melania M³oczkowska z klaw
Bielawach
sy IIIa - 91 pkt., 88 pkt. to wynik
¯anety Piorun z tej samej klasy,
Egzamin pisa³o 61 uczniów, któ87 - Paw³a Kosiackiego z IIIb.
rzy osi¹gnêli redni¹ 57,83 pkt.
Czêæ humanistyczn¹ napisali lepiej,
Gimnazjum nr 2
rednio na 30,37 pkt., za matematyczno-przyrodnicz¹ na 27,46 pkt.
w £owiczu
Najwy¿szy wynik osi¹gnê³a Katarednia z czêci humanistycznej rzyna Lewandowska zdobywaj¹c
- 33,69, rednia z czêci matematycz- 94 pkt. Po 92 pkt. z egzaminu otrzynej - 30,91, rednia ogólna 64,6.
ma³y Ma³gorzata Jakiel oraz Ania
Test pisa³o 129 uczniów.
Zimiñska. Dyrektor Anna KrysicNajlepsze wyniki uzyskali: We- ka wskazuje, ¿e egzamin w³aciwy
ronika Stajuda i Agnieszka Szmaj- wypad³ lepiej od próbnego, co wskadziñska - 95 punktów, Agata Ko- zuje na s³usznoæ organizowania
palska, Aleksandra Andrzejczyk - próby. - Wyniki uzyskane na egza93 punkty, Mateusz Talarowski - minie s¹ adekwatne do w³o¿onej
92 punkty i Joanna Truchel - przez uczniów pracy, ale nie zawsze
90 punktów.
do ich mo¿liwoci intelektualnych Dyrektor Miros³awa Walczak jest ocenia dyrektor. Ze stwierdzenia
mi³o zaskoczona dobrym wynikiem. tego mo¿na wyczytaæ zarzut leni- Ten rok jest raczej spokojny, nie ma stwa pod adresem uczniów.
wybitnych or³ów, ale nie ma te¿
uczniów s³abszych. Jestem z wszystGimnazjum
kich bardzo zadowolona - mówi.

Gimnazjum nr 3
w £owiczu

w Bolimowie

rednia z czêci humanistycznej 31,46, rednia z czêci matematycznej - 23,85, rednia ogólna - 55,31,
- Ogólnie jestemy zadowoleni test pisa³o 66 uczniów
z wyników testu gimnazjalnego, bo
Najlepsze wyniki uzyskali: £ujest on lepszy od krajowego - mówi kasz Buczek, Joanna Czarnota i Ra-

Najlepiej egzamin napisali: Katafa³ Królik - 85 punktów, Bart³omiej
Wójcik - 84 punkty, Beata Fiutkow- rzyna Zieliñska zdobywaj¹c ³¹cznie
ska - 82 punkty, Pawe³ Rolik - 81 90 pkt., Marta Maciejak - 87 pkt.,
punktów, Jakub Linart, Adam Ma- Aleksandra Kocemba - 85 punktów.
³ecki i Jakub Sobieraj - 80 punktów.
Dyrektor z wyniku jest zadowoGimnazjum
lona. - 27% uczniów uzyska³o pow Kiernozi
wy¿ej 70 punktów, czyli nie jest le mówi.
Do egzaminu przyst¹pi³o
56 uczniów z dwóch klas koñcz¹Gimnazjum
cych w tym roku naukê. rednia
z czêci humanistycznej wynios³a
w B³êdowie
31,40, z matematyczno-przyrodni- Uczniowie napisali na miarê czej - 26,19, ogólna rednia wynosi
swoich mo¿liwoci - mówi dyrektor 57,59 pkt. Najlepsze wyniki uzyGimnazjum w B³êdowie w gminie skali: Konrad Bu³a z klasy IIIa Ch¹no Zbigniew Mostowski. red- 90 pkt., Katarzyna Kowalska z IIIa
nia szko³y to 60 punktów, z czego - 86 pkt., Emil Kochanek z IIIa 32 to rednia za test humanistycz- 85 pkt. Najs³absze wyniki uzyskany, a 28 punkty to rednia za test ne w tej szkole to 9 oraz 15 pkt.
matematyczny. Najlepiej napisa³a
Martyna Pruk - 92 punkty. Gorszy
Gimnazjum
o 4 punkty by³ Andrzej Maciejeww
Kocierzewie
ski, Agata Czarnota zdoby³a 86 punktów, a Adam Bombrych 84. Test gimEgzamin pisa³o 64 uczniów
nazjalny pisa³o 36 uczniów.
z trzech klas, a rednia uzyskana
przez nich wynosi 59,51 pkt. (z czêGimnazjum
ci humanistycznej 31,56, z matemaw Domaniewicach tyczno-przyrodniczej 27,95). Najwiêksz¹ iloæ punktów uzyskali:
Egzamin koñcz¹cy edukacjê gim- Magdalena Jab³oñska z IIIc - 97 pkt.,
nazjaln¹ pisa³o tu 62 uczniów, któ- Marlena Leduchowska z IIIa rzy osi¹gnêli redni¹ 59,12 pkt. 93 pkt., Marzena Kupiec z IIIa Z czêci humanistycznej zdobyli 91 pkt.
- Egzamin wypad³ niele, co nas
31,23 pkt., za matematyczno-przyrodniczej 27,89 pkt. Najlepiej wy- mile zaskoczy³o. Wynik jest lepszy ni¿
padli Micha³ Spycha³a i Maciej Ku- w roku ubieg³ym, bo jest grono
mider, obaj otrzymali po 86 pkt. uczniów, którzy maj¹ ponad 90 pkt.
Po 81 pkt. otrzymali dwaj ch³opcy - podkrela dyrektor Teresa Gajek.
Przemys³aw Boczek oraz Szymon
Pluciñski. - To najlepszy wynik, jaki
Gimnazjum
nasze gimnazjum osi¹gnê³o z egzaw Kompinie
minu - ocenia dyrektor Marek Jêdrzejczak. Cieszy siê z wysokiej
rednia z czêci humanistycznej redniej i uwa¿a j¹ za dobry wynik. 31,68, rednia z czêci matematycznej - 26,32, rednia ogólna - 58, test
Gimnazjum
pisa³o 63 uczniów.

w Dzierzgówku

rednia w czêci humanistycznej
- 33,2, rednia z czêci matematycznej - 26,4, rednia ogólna - 59,6, test
pisa³o 66 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali: Daniel Paradowski 94 pkt. i Micha³ Krokocki - 90 pkt.
Dyrektor szko³y Gra¿yna Aleksandrowicz mówi, ¿e jest w miarê
zadowolona. Wynik pokrywa siê
bowiem z ocenami uczniów, uzyskiwanym przez nich w ci¹gu ca³ego roku nauki.

Gimnazjum
w £yszkowicach
W trzech klasach Gimnazjum
w £yszkowicach kwietniowy egzamin podsumowuj¹cy trzyletni¹
naukê pisa³o 89 uczniów. Z czêci
humanistycznej uzyskali redni
wynik 32,98 pkt., a z czêci matematyczno-przyrodniczej 24,68
pkt. rednia ³¹czna: 57,66 punktów.

Najlepsze wyniki uzyskali: Anna
Lepieszka - 91 punktów, Ewa Bolimowska - 89 punktów, Pawe³ Piotrkowski - 87 punktów, Micha³ Stañczyk - 83 punkty, Maciej Szymañski - 82 punkty, Aleksandra £ukawska - 81 punktów i Katarzyna Zimna i Magdalena Figat - 80 punktów.
Dyrektor W³odzimierz Gratys
mówi, i¿ uczniowie wszystkich
trzech klas uzyskali wyniki wy¿sze
w porównaniu do uzyskiwanych na
egzaminach próbnych. Szczególnie
zwraca uwagê na osi¹gniêcie klasy
IIIb, która w obydwu czêciach uzyska³a wynik powy¿ej redniej
w powiecie. - Cieszy to tym bardziej,
¿e w klasie s¹ osoby pracowite i uzdolnione, jak i uczniowie s³absi. Potrafili siê wiêc zmobilizowaæ i wymagaæ
od siebie wiêcej - dodaje.

Gimnazjum
w Popowie
rednia Gimnazjum w Popowie
(gm. £owicz) z testu gimnazjalnego
wynosi 58,01 punktów, w tym rednia za test humanistyczny to 30,93,
a za test matematyczny 27,08 punktów. Test pisali wszyscy uczniowie
klas III. Nikt nie zdoby³ 90 punktów. Najlepszy wynik to 88, tyle
zdoby³a Aleksandra Haczykowska
i Sylwester Dobrzycki. O jeden
punkt mniej, 87, mia³ Beniamin Siejka. Milena Stêpniak zdoby³a
86 punktów, a Renata Serocka i Justyna Górczyñska po 85 punktów.

Gimnazjum
w Sannikach
Do egzaminu przyst¹pi³o
74 uczniów z czterech klas III, a uzyskana przez nich rednia wynosi
55,82 (31,53 z czêci humanistycz-

nej oraz 24,29 z matematycznoprzyrodniczej) i jest na poziomie
redniej powiatu gostyniñskiego. Uczniowie stanêli na wysokoci zadania, jest du¿o uczniów maj¹cych
dobre wyniki - mówi dyrektor szko³y Dariusz Wachowicz. Najwiêksz¹
iloæ punktów uzyskali: Luiza Olkowicz z klasy IIIb - 96 pkt. oraz
Aneta Barcikowska z IIIb - 93 pkt.

Gimnazjum
w Waliszewie
- Uczniowie napisali na miarê
swoich mo¿liwoci - ocenia dyrektor Iwona Bartosiewicz. Egzamin
pisa³o tu zaledwie 9 uczniów, którzy uzyskali redni¹ 59,88 pkt.,
z czêci humanistycznej wynik by³
wy¿szy i wynosi³ 32,44 pkt, z matematyczno-przyrodniczej 27,44
pkt. Najlepszy wynik uzyska³a
Edyta Gawrysiak 81 pkt.

Gimnazjum
w Zdunach
- Jestemy zadowoleni z wyników
testu - mówi dyrektor Gimnazjum
w Zdunach Jolanta Gajewska. - 62pkt.
to lepiej od redniej dla ca³ego powiatu, a nawet od redniej krajowej.
Obawialimy siê wyników, bo mamy
w szkole dwie s³abe klasy, ale okaza³o siê, ¿e uczniowie siê postarali.
W Zdunach pisa³o 89 uczniów.
Sporód nich najlepszymi okazali siê
Paulina Kunicka i Hubert Milczarek, którzy zdobyli 89 punktów. Tu¿
za nimi z punktacj¹ 87 byli Damian
¯aczek i Pawe³ Florczak. rednia
szko³y z testu gimnazjalnego to
62 pkt., z czego 32,3 to rednia
z testu humanistycznego, a 30,09
z testu matematycznego.
(red.)

nowy £OWICZANIN

£SM

Szukaj¹ chêtnych
na lokale u¿ytkowe

C

hêtnych do wydzier¿awienia
dwóch lokali u¿ytkowych na
osiedlu Bratkowice poszukuje £owicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Do wynajêcia jest lokal o powierzchni 69 m2 w szczycie miejskiej biblioteki publicznej i bloku 3A
- mieci³ siê tam ostatnio sklep
z odzie¿¹ u¿ywan¹, wczeniej by³y
sklepy spo¿ywcze, kiedy sklep
spo¿ywczy w sieci Promyk. Drugi
lokal mieci siê równie¿ w s¹siedztwie biblioteki na Bratkowicach w bloku numer 2. Mieci³o siê tam
solarium. Powierzchnia u¿ytkowa
tego lokalu wynosi 124 m2. Spó³dzielnia nie organizuje przetargu na
dzier¿awê tych lokali. - Wynajmiemy je w drodze negocjacji z zarz¹dem spó³dzielni. Nie spodziewamy
siê wielkiego boomu i bardzo du¿ego zainteresowania tymi lokalami,
ale trzeba próbowaæ je wynaj¹æ - powiedzia³ nam prezes £SM Armand
Ruta.
(mak)

Sanepid pobra³
wodê do badañ

W

odê do badañ z trzech nieformalnych k¹pielisk: zalewu za Laskiem Miejskim,
k¹pieliska w pobli¿u wsi Gunia
w gminie £owicz oraz z Bzury
w okolicach ujcia Otolanki, pobra³a
w ostatni poniedzia³ek, 18 czerwca
³owicka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Woda zostanie zbadana pod k¹tem obecnoci
bakterii coli i innych bakterii, które
mog³yby stanowiæ zagro¿enie sanitarne dla osób za¿ywaj¹cych k¹pieli. Poniewa¿ woda musi zostaæ przewieziona do laboratorium w Skierniewicach, wyników nale¿y spodziewaæ siê pod koniec tego tygodnia. N£ o nich poinformuje w najbli¿szym wydaniu.
(mak)

Cyklinowanie
w Kompinie

O

d lipca do po³owy sierpnia
gminna brygada remontowo
- budowlana wycyklinuje
pod³ogi w salach dydaktycznych na
pierwszym piêtrze Gimnazjum
w Kompinie. Po cyklinowaniu klasy zostan¹ pomalowane.
(wcz)

7

21.06.2007 r.

Kolejna burza wokó³ baszty
Mieszkañcy ulic
s¹siaduj¹cych
z baszt¹ przy ulicy
Genera³a Klickiego
w £owiczu i placem
przylegaj¹cym
do niej walcz¹ o to,
aby baszta
ponownie sta³a siê
w³asnoci¹ miasta.

rzystaæ z nieruchomoci w sposób
sprzeczny z ustalonymi w umowie
warunkami, chodzi tu g³ównie o termin i sposób zagospodarowania.
Mieszkañcy upatruj¹ mo¿liwoci
wypowiedzenia umowy powo³uj¹c
siê na brak i nieuruchomienie dzia³alnoci, o której mowa w punkcie b
paragrafu 5. Radca prawny Urzêdu
Miejskiego, którego o opiniê prosi³
wiceburmistrz Boñczak nie widzi
jednak podstaw do zerwania umowy. Mieszkañcy nie trac¹ nadziei
i zdecydowali siê poszukaæ innej opinii prawnej. Boj¹ siê, ¿e fundacja
przejmie teren wokó³ baszty na w³asnoæ, co ma zagwarantowane po
up³ywie 10 lat u¿ytkowania wieczystego. Obecnie mija siódmy rok
dzier¿awy dzia³ki przez fundacjê.

W

iceburmistrz Bogus³aw Boñczak spotka³ siê z kilkudziesiêcioma przedstawicielami mieszkañców, wród których znalaz³ siê
radny Jacek Haczykowski,
14 czerwca pod baszt¹. Na ogrodzony teren nie weszli, gdy¿ brama
zabezpieczona jest grubym ³añcuchem. Rozmowy o udostêpnienie
parku przez dzier¿awcê terenu Mazowieck¹ Fundacjê Spo³eczno - Kulturaln¹ ju¿ nie raz by³y prowadzone
- bez efektu. Mieszkañcy nie chcieli
wzi¹æ odpowiedzialnoci za teren,
za Fundacja nie chcia³a odpowiadaæ za teren otwarty.
- Minê³y lata i nic siê nie dzieje,
a teren jest zaniedbany, budynek gospodarczy zdewastowany i nie widaæ tam gospodarzy - skar¿y siê
Zofia Balik, jedna z osób mieszkaj¹cych w okolicy. Mieszkañcy wskazuj¹, ¿e przed laty teren przy baszcie by³ miejscem, gdzie mo¿na by³o
mi³o spêdziæ czas, by³y hutawki,
zje¿d¿alnie dla dzieci, piaskownica
itp. - Ten teren po prostu ¿y³, a teraz
jest ogrodzon¹ pustyni¹ - dodaj¹.
W 1994 roku powo³ane zosta³o Stowarzyszenie Mi³oników Baszty,
które zrzesza³o 35 rodzin. Chcia³o
ono przej¹æ zarz¹d nad baszt¹ i terenem. Mia³o jednak trudnoci z porozumieniem siê z ówczesn¹ w³adz¹,
nadto konserwator zabytków postawi³ mieszkañcom bardzo wysokie wymagania wzglêdem remontu
baszty, co poci¹ga³o za sob¹ horrendalne koszty, na które nie byli przygotowani.
Decyduj¹ce zmiany w sprawach
w³asnoci baszty wprowadzi³ akt
notarialny jej sprzeda¿y i przekazania w u¿ytkowanie wieczyste gruntu w jej s¹siedztwie na rzecz Mazo-

Co jednak
zrobiono

Mieszkañcy s¹ zdeterminowani, chc¹ aby teren wokó³ baszty wróci³ pod skrzyd³a miejskie.

Baszta Klickiego - zabytkowy
obiekt uratowany przed ca³kowit¹ dewastacj¹.
wieckiej Fundacji Spo³eczno-Kulturalnej spisany pomiêdzy miastem
a fundacj¹ 9 lutego 2000 roku. Baszta zosta³a zakupiona na dzia³alnoæ
kulturalno-charytatywn¹ nie
zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹ zarobkow¹ za kwotê oko³o 10 tysiêcy z³.
Paragraf 5 punkt a tej umowy
okrela, ¿e strona nabywaj¹ca zobowi¹zuje siê do zagospodarowania nieruchomoci poprzez doko-

nanie niezbêdnych konserwacji i
zabezpieczenia obiektu baszty, jak
równie¿ parku, w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w £odzi do koñca 2001
roku. Podpunkt b dodaje, ¿e fundacja zobowi¹zana jest tak¿e do
wykorzystania obiektu na dzia³alnoæ kulturalno-charytatywn¹ nie
zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹ zarobkow¹.
Wed³ug mieszkañców z³a passa
dla baszty trwa nadal. - Mia³ powstaæ, co wynika z programu fundacji ogródek jordanowski, w budynkach magazynowych pracownia plastyczna - a mamy tylko gruz
i trawê - wskazuje Zofia Kroc.
Pokazuje przy tym pismo z Urzêdu Miejskiego w £owiczu z 14
czerwca 2006 roku, w którym
czytamy: Z programu u¿ytkowego przedstawionego przez fundacjê wynika, i¿ w budynku baszty,
zobowi¹zuje siê ona do natychmiastowego zabezpieczenia dachu,
tarasu, obróbek blacharskich
i blanek zwieñczaj¹cych, zakoñczenie ca³oci remontu samej baszty 6 miesiêcy od daty zaakceptowania opracowanej dokumentacji.
To zosta³o zrealizowane. Dalej

czytamy natomiast - W zagospodarowaniu parku - wyposa¿enie
parku (plac zabaw), naprawa ogrodzenia i ca³kowite zagospodarowanie terenu - 6 miesiêcy od daty przekazania. Docelowo w budynku baszty bêdzie mieci³o siê biuro fundacji
i salka zebrañ, natomiast w budynku gospodarczym poradnia psychoterapeutyczna i pracownia plastyczna dla dzieci. Park ma mieæ charakter ogródka jordanowskiego obs³uguj¹cego tak¿e dzieci spoza grona
objêtego fundacj¹.
Mieszkañcy zarzucaj¹ brak realizacji wiêkszoci z tych punktów,
a tak¿e ba³agan na czêci terenu i wokó³ ogrodzenia. Przy baszcie pozosta³ zrujnowany budynek magazynowy, a przy nim resztki starego
ogrodzenia. - Zim¹ s¹siadka na chodniku przy baszcie z³ama³a nogê opowiada jedna ze starszych mieszkanek osiedla.

Czy Fundacja siê
uw³aszczy
W paragrafie 6 mowa jest o tym,
¿e w³adze miasta £owicza mog¹ rozwi¹zaæ umowê u¿ytkowania wieczystego, je¿eli fundacja bêdzie ko-

Mimo wszelkich uwag mieszkañców podkreliæ nale¿y, ¿e baszta
zosta³a zabezpieczona, na co nie by³o
staæ swego czasu samorz¹du mieszkañców. Przy okazji wymiany pogl¹dów w 2004 roku prezes fundacji
Andrzej Biernacki wskazywa³, ¿e
w prace zosta³o tam w³o¿one mo¿e
i ze sto tysiêcy z³otych. G³ównym
celem fundacji by³o przede wszystkim uratowanie zabytkowej baszty,
której konserwacjê przeprowadzono. Wybudowane zosta³o równie¿
ogrodzenie wokó³ placu.
Przedstawiciele fundacji na ³amach
N£ deklarowali ju¿, ¿e chcieliby prowadziæ dzia³alnoæ charytatywn¹
i kulturaln¹ (np. ró¿nego rodzaju spotkania, naukê rysunku dla dzieci,
wietlicê itp.), biuro fundacji. By³y
te¿ plany udostêpnienia tarasu widokowego na baszcie. W tym celu
s³u¿y³by remontowany budynek
magazynowy stoj¹cy obok baszty.
Niestety, w tym wzglêdzie nic
nie drgnê³o, Fundacja z baszty nie
korzysta. Przedstawiciele fundacji nie chcieli wypowiadaæ siê w
kwestii baszty. Boles³aw Heichman, jeden z dzia³aczy Fundacji
wyjania, ¿e najpierw chc¹ porozmawiaæ bez obecnoci wiadków, a
tylko burmistrzem jako mediatorem,
z przedstawicielami mieszkañców.
Do spotkania ma dojæ 21 czerwca.
(eb)
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P³ywalnia miejska

Wymiana wody
bez wymiany folii
Od 23 czerwca do 16 lipca zamkniêta bêdzie w tym roku p³ywalnia miejska w £owiczu. W tym czasie na basenie przeprowadzony
bêdzie przegl¹d i konserwacja
urz¹dzeñ.

Z

Jeli w £owiczu nie bêdzie prywatnych szkó³ek, odp³atn¹ naukê i doskonalenie p³ywania prowadziæ bêd¹ instruktorzy
zatrudnieni na basenie. M³odsi ³owiczanie i tak ucz¹ siê p³ywaæ na lekcjach wf.

Czy to koniec prywatnych
szkó³ek p³ywackich?
Od przysz³ego roku szkolnego
w ³owickiej p³ywalni mo¿e nie byæ
ju¿ zajêæ prowadzonych przez prywatne szkó³ki. Naukê p³ywania ma
organizowaæ basen, który w tym
czasie funkcjonowaæ ju¿ bêdzie
prawdopodobnie w strukturach
Orodka Sportu i Rekreacji.

S

zkó³ki p³ywackie dzia³aj¹ od padziernika do maja, w ostatnim roku szkolnym by³y cztery - Wodnik, Delfin, Delfinek
i Akademia P³ywania. Zajêcia adresowane

s¹ dla dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych,
odbywaj¹ siê 2 razy w tygodniu. Jedna grupa liczy oko³o 10 osób.
Sk¹d pomys³ na likwidacjê szkó³ek wyjania³ burmistrz Krzysztof Kaliñski 11
czerwca, na posiedzeniu miejskiej Komisji
Rewizyjnej. Na pocz¹tku roku dosz³o do
konfliktu miêdzy osobami prowadz¹cymi
szkó³ki, które rywalizowa³y miêdzy sob¹
o prowadzenie zajêæ w najlepszej dla uczestników porze, za któr¹ uznaje siê godz. 17.
Echa tego konfliktu dotar³y do ratusza
i sk³oni³y do analizy istniej¹cej sytuacji. -

Powiem jasno: p³ywalnia jest miejska. Czy
np. w miejskiej szkole mog³yby powstaæ zespo³y korepetytorskie, w których ucz¹ nauczyciele tej szko³y?- mówi³ burmistrz Kaliñski t³umacz¹c, ¿e jest to niedopuszczalne,
aby basen korzystaj¹cy z miejskiej dotacji
by³ baz¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. - Chcielimy te szkó³ki ju¿ wczeniej
zamkn¹æ, ale dowiedzielimy siê, ¿e one maj¹
zobowi¹zania wobec ludzi, a zajêcia trwaj¹
do koñca maja, wiec wstrzymalimy siê
z decyzj¹.
dok. na str. 10

OSiR wch³onie basen i korty
Plany dotycz¹ce
przekszta³cenia Orodka
Sportu i Rekreacji w £owiczu
w jednostkê o szerszym
spektrum dzia³ania
z wolna siê konkretyzuj¹.
11 czerwca przedstawili je,
na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, burmistrz
Krzysztof Kaliñski
oraz sekretarz miasta Maria
Wiêckowska.

O

planach tych pisalimy na naszych
³amach przed kilkoma tygodniami, teraz pyta³ o nie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Tadeusz ¯aczek. Plany s¹ bli¿sze
realizacji i bardziej konkretne. Sekretarz miasta mówi³a, ¿e rozwa¿ano zlikwidowanie
OSiR i basenu jako jednostek, i powo³anie
nowej - Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji lub spó³ki miejskiej. Poza tym brano
pod uwagê poszerzenie dzia³alnoci OSiR
o basen i to rozwi¹zanie wydaje siê najkorzystniejsze. Zmiana taka nie poci¹gnie za
sob¹ zwolnieñ pracowników basenu, bo
stan¹ siê oni pracownikami OSiR. Z kolei
pozostawienie dotychczasowej nazwy spowoduje brak dodatkowych kosztów, takich
jak wyrabianie piecz¹tek, wy³onienie banku
obs³uguj¹cego jednostkê itp.
Po co ta reorganizacja? - Oszczêdnoci
wielkich nie bêdzie, ale proces zarz¹dzania
lepiej bêdzie wygl¹da³. OSiR przejmie basen
i korty na Bratkowicach - mówi³a Maria
Wiêckowska, podkrelaj¹c, ¿e g³ówny cel

Dyskusji na temat przekszta³cenia Orodka Sportu i Rekreacji w £owiczu przys³uchuje siê dyrektor Zbigniew Kuczyñski.
tych zmian to skupienie dzia³añ zwi¹zanych
ze sportem i jego promocj¹ w jednej jednostce, któr¹ kierowaæ bêdzie jedna osoba - dyrektor, którego mo¿na bêdzie nazwaæ koordynatorem. Jedyne bezporednie oszczêdnoci finansowe to zast¹pienie dyrektora
basenu kierownikiem obiektu i przejêcie ksiêgowoci basenu przez OSiR. W chwili obecnej ksiêgowoæ basenu prowadzi osoba zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu, która
w tym roku przechodzi na emeryturê.
Za przekszta³ceniem OSiR wypowiedzia³
siê obecny dyrektor jednostki Zbigniew

Kuczyñski. - Takie zarz¹dzanie jest s³uszne
i praktykowane w wielu miastach. Poza tym
przy powstawaniu nowych obiektów sportowych bêdzie mo¿na automatycznie w³¹czyæ
je w struktury OSiR.
Przeciwnikiem w³¹czenia basenu do OSiR
jest dyrektor Miejskiej P³ywalni Waldemar
Szkup, który uwa¿a, ¿e na przekszta³ceniu
tym nikt nie skorzysta. Decyzja o przekszta³ceniu zale¿y jednak do Rady Miejskiej, do której projekt uchwa³y w sprawie
OSiR trafi najprawdopodobniej w sierpniu.
(mwk)

basenu spuszczona zostanie woda,
czyszczeniu poddana bêdzie niecka
basenu, nast¹pi przegl¹d wentylacji i innych urz¹dzeñ. Folia wycie³aj¹ca
basen nie zostanie wymieniona, bo pieniêdzy na taki remont nie ma w bud¿ecie
miejskim.
Dyrektor p³ywalni Waldemar Szkup na
poniedzia³kowym posiedzeniu Miejskiej
Komisji Rewizyjnej mówi³, ¿e folia jest
w bardzo z³ym stanie z powodu glonów,
które siê na niej rozwijaj¹ i problem z roku
na rok siê nasila. Mia³ nadziejê, ¿e ju¿ w tym
roku zostanie wymieniona na now¹. Jego
zdaniem by³by to koszt rzêdu 70 tys. z³,
a o przeznaczenie tej kwoty na zakup folii
wystêpowa³ wielokrotnie. Wymiana folii
znalaz³a siê m.in. w planie bud¿etu p³ywalni
na 2007 rok.
Dlaczego nie znalaz³a siê jednak w bud¿ecie miejskim, nawet w jego wersji pierwotnej, przygotowanej jeszcze przez poprzedniego burmistrza? Okazuje siê, ¿e dyrektor p³ywalni formalnie wniosku o ni¹ nie
z³o¿y³, co radnym wyjania³ burmistrz
Krzysztof Kaliñski, po sprawdzeniu dokumentów.
Sekretarz miasta Maria Wiêckowska, po
konsultacji ze skarbnikiem Arkadiuszem
Podsêdkiem, przekaza³a radnym informacjê, ¿e wczeniejszy wniosek na wymianê
folii nie zosta³ uwzglêdniony, a w tym roku
nie by³ ponawiany. - To ¿enuj¹ce. Na tym
etapie koñczymy dyskusjê. We wrzeniu, jak
bêdzie konstruowany bud¿et, trzeba wnio-

Dyrektor p³ywalni miejskiej Waldemar
Szkup twierdzi, ¿e wielokrotnie wnioskowa³ o wymianê folii wycie³aj¹cej
nieckê basenu.
sek sk³adaæ - skomentowa³ poirytowany
radny Ryszard Szmajdziñski.
W póniejszej rozmowie z N£ skarbnik
miasta Arkadiusz Podsêdek doda³, ¿e do ratusza nie wp³yn¹³ wniosek o wymianê
w folii ani w ubieg³ym roku, podczas konstruowania prowizorium bud¿etu na 2007
rok, ani w tym roku, gdy trwa³a jeszcze praca nad jego ostatecznym kszta³tem, bo przyjêty by³ on dopiero w marcu. Temat wymiany folii pojawia³ siê, lecz tylko na komisjach
Rady Miejskiej, w trakcie trwania roku.
Skarbnik uwa¿a te¿, ¿e 70 tys. z³ nie
wystarczy na wymianê folii, a dyrektor
Szkup pomyli³ waluty. Jaki czas temu, gdy
rozwa¿ano ju¿ ten zakup, dyrektor utrzymywa³, ¿e kosztuje to 40 tys. z³, podczas,
gdy okaza³o siê, ¿e chodzi, owszem,
o 40 tys., ale nie z³otych - lecz euro.
(mwk)
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Piêknie, ale pustawo na zakoñczenie Kongresu
zak¹tków diecezji. W niedzielê pewnie by³oby na Starym Rynku t³oczniej.
Byæ mo¿e te¿ formu³a Kongresu
Eucharystycznego, jako sposobu
publicznego wyra¿enia wiary, ju¿ siê
prze¿y³a, byæ mo¿e trzeba szukaæ
form innych, bardziej odpowiadaj¹podziewano siê du¿o wiêcej cych wra¿liwoci wspó³czesnego
uczestników. Mo¿e czêæ wier- cz³owieka. Ci jednak, którzy we
nych by³a zmêczona licznymi uro- mszy w. przed gmachem muzeum
Zaledwie 2, góra 3 tysi¹ce
osób wziê³o udzia³ we mszy
w. koñcz¹cej I Kongres Eucharystyczny Diecezji £owickiej, odprawionej w czwartek
14 czerwca na Starym Rynku w £owiczu.

S

Rodzinne wiêto
w Stokrotce

J

ak co roku przednia zabawa
czeka³a maluchy z przedszkola Stokrotka przy ul. U³añskiej podczas Pikniku Rodzinnego,
po³¹czonego z Dniem Dziecka, który odby³ siê 31 maja. Oprócz
90 dzieci udzia³ w niej wziê³o tak¿e
oko³o dwustu rodziców i dziadków.
By³a karuzela i malowanie na twarzy. Dzieci zabawia³ wodzirej z Agencji Artystycznej Urszuli Paku³y
z £odzi. Grillowano na ca³ego. O suto
zastawione sto³y zatroszczy³ siê
komitet rodzicielski. Najwa¿niejszym aspektem zabawy dla przedszkolaków by³o to, ¿e w³¹czyli siê
w ni¹ rodzice.
To nie wszystkie atrakcje, jakie
przedszkole przygotowa³o na Dzieñ
Dziecka. 1 czerwca dzieci obdarowano s³odyczami, a 6 czerwca grupy m³odsze bawi³y siê w Bajkolandzie, starsze - w stajni U Kowala w Nieborowie.
(eb)

Piknik przy
Gimnazjum nr 1
Wierni przyszli na mszê w. koñcz¹c¹ Kongres, ale t³umów nie by³o.
czystociami koñcz¹cej siê oktawy
Bo¿ego Cia³a, z pewnoci¹ natomiast
wielu nie dotar³o na mszê, bo to po
prostu by³ dzieñ pracy, a uroczystoci zaczyna³y siê o godzinie,
o której nie wszyscy nawet zd¹¿yli
dotrzeæ do domów. Nawet wielu
³owiczan, normalnie mocno zaanga¿owanych w ¿ycie Kocio³a, zabrak³o na mszy - tym trudniej wiêc by³o
przybyæ wiernym z odleglejszych

brali udzia³, prze¿yli piêkn¹ uroczystoæ, w której uczestniczyli m.in.,
oprócz biskupów ³owickich, tak¿e
abp ³ódzki W³adys³aw Zió³ek, a nadto prymas Józef Glemp i kard. Franciszek Macharski. W ciep³y, pogodny wieczór, nad Starym Rynkiem
rozbrzmia³y na zakoñczenie piêkne
strofy Te Deum, piewane przez
wiernych i znakomity chór, stworzony przez chórzystów Towarzy-

dok. ze str. 8

S

amorz¹d Mieszkañców osiedla Starzyñskiego oraz GimPiêknie wygl¹dali w zachodz¹cym s³oñcu chórzyci z Sochaczewa. piewali jeszcze piêkniej.
nazjum nr 1 w £owiczu przygotowa³y w ostatnie sobotnie postwa piewaczego Ziemi Sochapo³udnie imprezê integracyjn¹ dla
czewskiej oraz Pañstwowej Szko³y
ca³ych rodzin na boisku szkolnym.
Muzycznej w Sochaczewie. Gra³a
£owicka Spó³dzielnia Mieszkaorkiestra tej¿e szko³y.
niowa zadba³a o pe³ne brzuszki zgroWierni, którzy zaczêli swój udzia³
madzonych, wród których domiw uroczystoci od nieszporów
nowa³y osoby starsze z wnukami.
w kociele s. bernardynek, a dotrwali
Gor¹ca kie³baska i kaszanka dla ka¿do koñca, z pewnoci¹ czuli w nodego wraz z napojami zachêca³y do
gach te cztery godziny. No, ale Kondalszej zabawy. Kilkunastoletni
ch³opcy rozegrali mecz w pi³kê no¿gres nie zdarza siê co dzieñ.
n¹ ze stra¿akami z ³owickiej jednost(wal)
ki PSP. Atrakcj¹ by³a mo¿liwoæ
obejrzenia panoramy miasta ze stra¿ackiego podnonika. M³odzi i starzy podziwiali widoki z lotu ptaka.
Mo¿na by³o pograæ w kosza, pingponga, poskakaæ na skakance. Do
zabawy zachêca³a Halina Pietrzak
To tylko niektórzy z biskupów obecnych na uroczystoci: od lewej z SP 1, za na keyboardzie przygrykard. F. Macharski, bp A.Dziuba, bp A.Orszulik i prymas J. Glemp. wa³ Czes³aw Owczarczyk.
(eb)

Czy to koniec prywatnych
szkó³ek p³ywackich?
A

rgumentacj¹ przemawiaj¹c¹ za
przejêciem szkó³ek przez basen jest te¿ zwiêkszenie dochodu
o oko³o 60 tys. z³ rocznie. Kwota ta
to ró¿nica miêdzy wp³ywami z op³at
za udzia³ w zajêciach, a kosztem wynajêcia - tym razem przez p³ywalniê - instruktora. Przy obliczeniach
tych za³o¿ono tak¹ sam¹ liczbê grup
ucz¹cych siê p³ywaæ, jaka by³a
w prywatnych szkó³kach.
Radny Piotr Pochwa³a mia³ jednak obawy, czy likwidacja szkó³ek
to dobre posuniêcie. - Zrobimy co
monopolistycznego. Szkó³ek by³o kilka, a konkurencja jest zdrowa i po¿¹dana - mówi³. Tyle, ¿e szkó³ki
prywatne s¹ strukturami, których
nie ma w ociennych miastach.
W Skierniewicach i Sochaczewie naukê p³ywania prowadz¹ p³ywalnie,
w Kutnie nie ma w ogóle zorganizowanej nauki p³ywania.

cowaæ. Mam nadziejê, ¿e to tylko
pomys³. To posuniêcie by³oby ma³o
demokratyczne, bo my dzia³amy legalnie, p³acimy podatki i za wynajêcie basenu.
To w³anie op³aty wywo³a³y pytania ze strony radnego Ryszarda
Szmajdziñskiego. Jak mówi³ dyrektor p³ywalni, godzina pracy basenu
kosztuje 151 z³, za wynajêcie po³owy basenu tylko 60 z³, ca³ego tylko 120 z³. Innymi s³owy w³aciciele
szkó³ek korzystaj¹ z basenu na wyj¹tkowo korzystnych zasadach.
Z drugiej strony dziêki temu uczestnicy zajêæ w szkó³kach p³ac¹ rednio tylko ok. 70 z³ miesiêcznie, co za
8 godzin zajêæ jest cen¹ przystêpn¹.
£aziñski uwa¿a, ¿e lepiej by³oby
powiedzieæ wprost o koniecznoci
p³acenia przez szkó³ki pe³nych kosztów pracy basenu ni¿ szkó³ki likwidowaæ. - Jeli bêdzie trzeba p³aciæ
pe³ny koszt basenu, wyjanimy to
rodzicom i chyba zap³ac¹.
Ludzie wybierali,
- Otwarci jestemy na propozykto bêdzie ich uczy³ p³ywaæ
cje ratusza - deklaruje z kolei PrzePierwsza szkó³ka p³ywacka mys³aw Pop³awski ze szkó³ki
Wodnik w £owiczu powsta³a
12 lat temu z inicjatywy dwóch
Gmina Kocierzew
³owickich ratowników Paw³a Pioruna i Ryszarda Gardenera. Na naukê p³ywania zapisywali siê do nich
ochaczewskie Przedsiêbiorstarsi i m³odsi. - Oni za³o¿yli to jako
stwo Produkcyjno-Handlopierwsi i wiele osób chcia³o p³ywaæ
wo-Us³ugowe Probud wygraw³anie u nich - mówi Zbigniew
£aziñski, który szkó³kê Delfin ³o przetarg na modernizacjê elewacji
za³o¿y³ 5 lat temu. - Zdziwiony je- Zespo³u Szkó³ Publicznych w Kostem pomys³em likwidacji szkó³ek, cierzewie Po³udniowym. Inwestybo na klientów trzeba sobie zapra- cja kosztowaæ bêdzie 209.463 z³

Delfinek. Ma nadziejê, ¿e poza
likwidacj¹ szkó³ek w³adze miasta
maj¹ te¿ plany takiej reorganizacji
basenu, aby standardem nie odstawa³ od innych p³ywalni. Wymienia mo¿liwoæ wejcia na chipy - czyli o dowolnej porze,
a nie tylko o pe³nej godzinie, jacuzzi czy zje¿d¿alniê. - Jeli likwidacja
szkó³ek spowoduje zmiany na lepsze, to niech siê zmieni. Jego zadaniem szkó³ki nie przynosz¹ du¿ych
zysków, ratownicy i instruktorzy
bardziej to robi¹ dla ludzi - czêsto
znajomych - ni¿ z chêci zysku.
Instruktorzy, których pytalimy o to, czy bêd¹ chcieli pracowaæ w szkó³ce firmowanej przez
p³ywalniê, deklarowali, ¿e tak, ale
swoj¹ decyzjê uzale¿niaj¹ od stawki. Zak³adana w obliczeniach stawka 13 z³ ich zdaniem jest zbyt niska.
Sekretarz miasta uwa¿a, ¿e nad tym
mo¿na jeszcze dyskutowaæ. - Mamy
tylko jeden basen i musimy stworzyæ
takie zasady, aby odbywa³o siê to
zgodnie z prawem.
(mwk)

W wakacje remont elewacji szko³y

S

brutto, a termin jej zakoñczenie wyznaczono do 25 sierpnia. Na przetarg, który odby³ siê 25 maja w Urzêdzie Gminy w Kocierzewie wp³ynê³y 3 oferty, ale tylko oferta Probudu spe³nia³a warunki okrelone
w specyfikacji.
(mwk)
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Niepotrzebne prezenty
Jutro zakoñczenie roku
szkolnego. W wielu
szko³ach rodzice
sk³adaj¹ siê na prezenty
dla nauczycieli.
Dyrekcje zwykle tego
nie widz¹, nauczyciele
wiedz¹, ¿e braæ nie
powinni - a proceder
kwitnie.

U

wa¿am, ¿e nauczyciel to zawód
jak ka¿dy inny i nie powinien
byæ dodatkowo premiowany w postaci jakich prezentów - mówi
mieszkanka £owicza - Wprawdzie
pieni¹dze s¹ z funduszu rady rodziców, ale dawanie prezentów jest niepotrzebne. Innego zdania jest pan
Adam z £owicza, który ma syna
w jednym z ³owickich gimnazjów. Jeli kto chce w taki sposób podziêkowaæ zas³u¿onym nauczycielom, to

dlaczego nie? Jeli to nie s¹ kosztowne prezenty, to nie widzê w tym
nic z³ego.
Jednak pan Adam jest w mniejszoci. Wiêkszoæ zapytanych
przez nas rodziców uwa¿a, ¿e dawanie prezentów nauczycielom nie
jest dobre. A to, ¿e te prezenty nie s¹
bezinteresowne wiadczy fakt, ¿e
rodzice nie chcieli mówiæ, gdzie ich
pociechy siê kszta³c¹, boj¹c siê, ¿e
ich wypowiedzi mog¹ ich dzieciom
zaszkodziæ.
Inna nasza rozmówczyni zawsze
nale¿a³a do tzw. trójki klasowej
i zawsze kupowaniu prezentów by³a
przeciwna. Dlaczego? Poniewa¿
nauczyciel wykonuje pracê, za któr¹
otrzymuje wynagrodzenie i s¹ to
pieni¹dze godziwe. Jedynym prezentem dla nauczyciela, który jej
zdaniem by³by mi³y i dopuszczalny, jest album ze zdjêciami uczniów
z nauczycielem, sk³adaj¹cy siê ze
zdjêæ robionych w ró¿nych okolicz-

nociach. Inni rodzice zgadzaj¹ siê
na sk³adkê na prezenty, ale nie zawsze s¹ przekonani, ¿e robi¹ dobrze.
- Da³am dwie sk³adki po 15 z³ i nie
wiem, co za to bêdzie kupione - mówi
mama dwójki uczniów szko³y podstawowej. - Da³am sk³adkê, bo nie
chcê byæ czarn¹ owc¹, ale skoro
w klasie jest 20 dzieci, to znaczy, ¿e
prezent kosztowaæ bêdzie 300 z³.
A to jej zdaniem zbyt wiele na upominek na koniec roku szkolnego. S³ysza³am, ¿e nauczycielom kupuje
siê porcelanê, kryszta³y, srebra
i sprzêt gospodarstwa domowego.
To chyba nie jest normalne.
Tyle rodzice. A nauczyciele? Nauczycielka jêzyka polskiego w SP
i Gimnazjum nr 3 w £owiczu Agata
Bruc pracuje w zawodzie od siedmiu lat i jak do tej pory tylko raz
spotka³a siê z sytuacj¹, ¿e jeden
z rodziców próbowa³ jej wrêczyæ
upominek w postaci perfum. Kategorycznie odmówi³a i zastrzeg³a, aby

Stra¿acy potrzebni
pod Sannikami

T

rzy zdarzenia na terenie gminy
Sanniki odnotowa³a w ubieg³ym tygodniu Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna z Gostynina. Na
szczêcie nikt nie ucierpia³.
13 czerwca po godz. 16 w wyniku
silnego wiatru przewróci³o siê drzewo na drogê w Aleksandrowie. Drzewo pociêli i usunêli z drogi druhowie z OSP Sanniki.
Tego samego dnia oko³o godz. 15
wybuch³ po¿ar na strychu budynku mieszkalno-gospodarczego
w Nowym Barciku. Szybka reakcja
w³acicieli domu zatrzyma³a rozprzestrzenianie go, a przyby³a stra¿
z OSP Sanniki i OSP Brzezia oraz
PSP dogasi³a po¿ar. OSP Sanniki
wzywana by³a tez do zabezpiecze- Licealici z Che³moñskiego w konkursie wiedzy o UE zania kolizji, do której dosz³o jêli I miejsce. Gratulacje sk³ada im organizator i juror,
17 czerwca po godz. 10. na ul. War- Janusz Wojciechowski.
szawskiej w Sannikach. W zdarzeniu tym bra³ udzia³ Fiat Uno i dostawczy Volkswagen.
(mwk)

mia³kowie w Pracowni

U

wa¿am, ¿e z twórczoci¹ Marii i Mieczys³awa mia³ek ka¿dy z nas, bez wzglêdu na wiek
i zainteresowania, mo¿e siê identyfikowaæ - mówi cz³onkini Stowarzyszenia Pracowni Sztuki ¯ywej Katarzyna Niebudek, która jest pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ spotkania autorskiego z ma³¿eñstwem
mia³ków w Pracowni Sztuki ¯ywej
21 czerwca o godz. 19.00, na które
niniejszym zaprasza i na które wstêp
jest wolny. Mieczys³aw mia³ek,
poeta, pochodzi z Retek, obecnie
mieszka w Warszawie, pisalimy
o nim w N£.
(jr)

Bibi dwa razy

£

owicki zespó³ Bibi Ribozo and
The Banditos zagra na Starym
Rynku w sobotê 23 czerwca
o godz. 19.00 w ramach Dni £owicza. Jednak na tym wieczór z muzyk¹ ska siê nie skoñczy. Cz³onkowie zespo³u zapraszaj¹ bowiem
wszystkich na godz. 22.00 do Pracowni Sztuki ¯ywej, na dalsz¹ taneczn¹ imprezê. Muzykê puszczaæ
bêd¹ Marcin Gajda i £ukasz Mentel. - Bêd¹ to nasze muzyczne inspiracje - mówi cz³onek zespo³u Jarek
Michalski.
(jr)

Wyjad¹ do Brukseli
Trzyosobowa dru¿yna z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
J. Che³moñskiego w £owiczu
zwyciê¿y³a w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez eurodeputowanego z ramienia PSL - Piast,
Janusza Wojciechowskiego.

W

konkursie bra³o udzia³ 725
uczniów z 38 szkó³ rednich
województwa ³ódzkiego. Nagrod¹
jest wyjazd do Brukseli, zaplanowany w terminie od 26 do 30 czerwca,
wemie w nim udzia³ 36 najlepszych
uczestników konkursu, w tym
9 uczniów z I LO z 2 opiekunami. Na

tak¹ nagrodê zapracowa³a grupa
w sk³adzie: £ukasz £ebski, Aleksandra Brzozowska i Anna Pud³owska.
Do Brukseli pojedzie równie¿ Adam
Milczarek, uczeñ Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zduñskiej D¹browie, który indywidualnie zaj¹³ V miejsce.
Uczestnicy konkursu musieli siê
wykazaæ wiedz¹ o historii Unii Europejskiej, a tak¿e wiedz¹ z geografii, historii i ¿ycia politycznego krajów cz³onkowskich. Konkurs sk³ada³ siê z etapu szkolnego, w którym
wy³aniano 3 osoby do fina³u. Fina³
odby³ siê 16 czerwca w ³ódzkim
Hotelu Grand.
(mwk, mak)

Nagrodzone sukcesy i praca
37 uczniów ³owickich szkó³
podstawowych i gimnazjów
- ale tylko tych, które prowadzi Urz¹d Miejski (a wiêc bez
szkó³ pijarskich) - w nagrodê za dobre wyniki w nauce
i sukcesy w sporcie w sierpniu pojedzie na 2-dniow¹ wycieczkê w Jurê KrakowskoCzêstochowsk¹.

J

Miejski w £owiczu nagrodzi³
uczniów za ich pracê, odby³o siê to
podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej, która wczoraj (20
czerwca) odby³a siê w Gimnazjum
nr 1 w £owiczu. Nagrody przyznano uczniom w nastêpuj¹cych
kategoriach: prymus (najwy¿sza
rednia), najaktywniejszy w pracy spo³ecznej oraz w konkursach,
sukces (najwiêksze postêpy poedn¹ z atrakcji wycieczki bê czynione w tym roku szkolnym)
dzie nocleg w kopani soli w oraz sportowiec.
dok. na str. 15
Bochni. Po raz pierwszy Urz¹d

wiêcej siê to nie zdarza³o. - Dla mnie
tak¿e kwiaty i czekoladki s¹ krêpuj¹ce - dodaje.
nna nauczycielka z tej szko³y reaguje na nasze pytanie bardziej emocjonalnie. - Siedemnacie lat pracujê
i nie ma czego takiego jak prezenty!
- mówi podniesionym g³osem i wychodzi.
- Uwa¿am ¿e kwiaty, s³odycze s¹
czym dopuszczalnym - mówi Anna
Tyszkowska-Kurek z Ekonomika.
- Mog³ybymy ich nie przyjmowaæ,
jednak m³odzie¿y by³oby przykro.
Nauczycielka mówi, ¿e dopóki nie
jest to jaki wiêkszy prezent,
wszystko jest w porz¹dku. - Poza
tym zawsze otwieram pude³ko otrzymanych czekoladek i czêstujê moich
uczniów - dodaje.
- Nigdy nie mia³ymy takiej sytuacji, aby uczniowie wrêczali nam jakie prezenty - mówi¹ inne nauczycielki Ekonomika Jolanta ¯abka
i Ewa Michalak. Co by zrobi³y, gdy-

I

by kto przyniós³ im cienny zegar
albo obraz? - Gdyby to by³ zegar, byæ
mo¿e wzbogaci³by bazê szkoln¹ - bo
jest akurat potrzebny - mieje siê
Jolanta ¯abka.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w £owiczu Dariusz ¯ywicki s³ysza³ o pojedynczych przypadkach kupowania prezentów przez rodziców, ale uwa¿a,
¿e zwyczaj ten bardziej by³ rozpowszechniony kilkanacie lat temu.
W jego ocenie nauczyciele nie powinni przyjmowaæ ¿adnych prezentów
w czasie, kiedy istnieje jeszcze zale¿noæ pomiêdzy nimi a uczniami.
Dopuszcza za przyjêcie drobnych
wyrazów sympatii ju¿ po rozdaniu
wiadectw na po¿egnanie. Chodzi tu
o kwiaty, ksi¹¿kê lub obraz. Wrêczenie powinno odbyæ siê wówczas
publicznie, za zgod¹ rodziców.
Krystyna Pastwa z Zespo³u
Szkó³ w Kocierzewie twierdzi, ¿e
w zarz¹dzanej przez ni¹ szkole pre-

zentów oficjalnie siê nie wrêcza.
Podczas rozdania wiadectw cz³onkowie Rady Rodziców przekazuj¹
nauczycielom kwiaty. O innych zachowania dyrektor nic nie wie. Nie
da siê wykluczyæ zatem wrêczania
prezentów w zaciszu klas przez rady
rodziców poszczególnych klas. Uwa¿am, ¿e tak nie powinno byæ twierdzi jednak dyrektor - Wdziêcznoæ wyraziæ mo¿na przez mi³e s³owo lub kwiatek. Nic wiêcej nie potrzeba.
Zdecydowanie zaprzecza funkcjonowaniu w Szkole Podstawowej
w Zdunach zwyczaju wrêczania
prezentów na zakoñczenie roku nauczycielom dyrektor Ma³gorzata
Kubiak. - Prezentów nie ma i byæ
nie powinno - twierdzi.
Dyrektorzy nie chc¹, nauczyciele
nie otrzymuj¹. Tylko rodzice kupuj¹, a prezenty nie docieraj¹ do adresatów? Zbyt piêkne, by by³o prawdziwe.
(red.)

Spokojnym
nie nak³adaj¹ kajdanek
Czytelnik z Bednar jest
oburzony zachowaniem
policjantów wobec
rowerzystów, którzy
po kilku piwach jad¹
rowerami ma³o
uczêszczanymi,
bocznymi drogami.

N

a pocz¹tku tygodnia by³
wiadkiem sytuacji, kiedy
taki mê¿czyzna - zgodnie
z jego s³owami, lekko upoledzony,
samotny, najmuj¹cy siê do pracy
u miejscowych gospodarzy, jecha³
po zakoñczeniu takiej pracy rowerem. By³ po kilku piwach, ale jak
mówi czytelnik, na wsi jest taki
zwyczaj, ¿e po pracy ka¿dy sobie
wypije. Widz¹c policjantów i chc¹c
unikn¹æ kontroli, mê¿czyzna skrêci³
na podwórko jeden z posesji. Policjanci wpadli za nim na podwórze,
przewrócili w py³, sponiewierali
i zakutego w kajdanki zawieli do
aresztu w £owiczu.

- Po co zamykaæ ludzi pracuj¹cych, którzy nikomu nie szkodz¹, niegronych dla spo³eczeñstwa, jad¹cych drog¹ po której przeje¿d¿a
jeden samochód na godzinê - pyta
nasz rozmówca. - Poza tym niech
policjanci odnosz¹ siê do zatrzymanych delikatniej. Takim ludziom, którzy maj¹ problem z alkoholem trzeba podawaæ rêkê,
pomagaæ, a nie zamykaæ. Pod Bolimowem by³a sytuacja, ¿e gospodarz zosta³ zatrzymany za jazdê
pod wp³ywem alkoholu na rowerze i 86-letnia matka nie wiedzia³a,
co siê z synem dzieje. S¹siedzi przyszli, aby pomóc w obrz¹dku. To s¹
rolnicy a nie rasowi niebezpieczni
przestêpcy.
Oficer prasowy i szef Sekcji Ruchu Drogowego ³owickiej komendy
Policji Leszek Okoñ podchodzi do
takich relacji sceptycznie. - Jeli zatrzymana osoba jest agresywna,
to po to policjanci maj¹ rêce, pa³ki
i kajdanki, aby ich w takich sytuacjach u¿ywaæ - mówi. - Jak siê
ju¿ wypije to piwo, to mo¿na ro-

wer prowadziæ przepisowo, lew¹
stron¹ jezdni i nikt nie bêdzie niepokojony. Ale policjanci nie mog¹ nie
dostrzegaæ osoby jad¹cej rowerem
po ca³ej drodze.
Jeli chodzi o opisany przez nas
przypadek w Bednarach, w zatrzymaniu tym poszkodowany
zosta³ te¿ policjant. - Musia³bym
sprawdziæ szczegó³owo, ale najprawdopodobniej jest to ta sama
sprawa - mówi Okoñ. - Policjant
ma rêkê w gipsie. Uciekaj¹cy przytrzasn¹³ mu j¹ ciê¿k¹ bram¹. Gdyby nie wsun¹³ w wejcie nogi, mog³oby siê to skoñczyæ jeszcze gorzej.
Nie wszyscy rowerzyci przywo¿eni s¹ do aresztu w kajdankach, jednak wielu jest agresywnych i tacy s¹ skuwani. Ponadto
nie ma miejsca sytuacja, aby taka
osoba zosta³a aresztowana bez
powiadomienia rodziny. Takie s¹
procedury i 86-letnia matka na
pewno nie zosta³aby bez wiadomoci o losach syna.
(wcz)
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Udanych
wakacji!

en felieton chcia³bym zadedykowaæ szkolnej m³odzie¿y, bo przecie¿ rozpoczynaj¹ siê wakacje.
Dwa miesi¹ce z haczykiem bardzo przez
uczniów oczekiwane. Wreszcie bêdzie
mo¿na wyspaæ siê do woli, a nie zrywaæ siê bladym witem, ¿eby zd¹¿yæ
przed ósm¹ do szko³y. Jak kto ma j¹
pod nosem - to pó³ biedy. Gorzej, jak trzeba do niej kawa³ drogi dojechaæ. Nic
dziwnego zatem, ¿e osoby doros³e, ju¿
po szko³ach, czêsto wakacje wspominaj¹ z rozrzewnieniem, a autorzy piosenek letnim kaniku³om powiêcili niema³¹ czêæ swojej twórczoci. Mielimy
wiêc niemiertelne: Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem
z rzek¹ czeka las, a tam ci¹gle nie ma
nas albo: Hej wakacje to rzecz mi³a,
wymienita rzecz. Ju¿ nauka siê skoñczy³a, ksi¹¿ki posz³y precz!. Z autorem
tego drugiego przeboju chcia³bym siê jednak stanowczo nie zgodziæ. Szczególnie z ostatnim twierdzeniem, bo to, ¿e
wakacje to rzecz mi³a i wymienita, jest
jakby oczywiste. Widaæ, ¿e albo sam za
ksi¹¿kami nie przepada³ albo by³ tak
zwanym populist¹ (teraz to modne s³owo) i stara³ siê dogodziæ tym, którzy przegl¹danie ksi¹¿ek traktowali jak katorgê.

O

sobicie czas letnich wakacji
wspominam jako ten okres, kiedy mo¿na by³o du¿o i do woli
czytaæ, czemu wychodzi³a naprzeciw
gminna biblioteka publiczna oraz urz¹dzaæ rozmaite wycigi, mecze, a nawet
mini-olimpiady. Na szczêcie gminne
i miejskie biblioteki, a wiêc ogólnie dostêpne, nie znik³y ca³kowicie na fali komercjalizacji z naszego krajobrazu, za
co nale¿y siê podziêkowanie lokalnym
w³adzom. Ksi¹¿ki, jak ka¿dy towar, podlegaj¹ jednak grze rynkowej i ich ceny
czêsto odstraszaj¹ przeciêtnego Polaka. Dlatego biblioteki s¹ dobrem, o które
trzeba dbaæ i pielêgnowaæ, a rodzicom
warto czasem przypomnieæ, ¿e to w³anie ksi¹¿ka, a nie ³atwy film, nie wspominaj¹c o og³upiaj¹cych grach komputerowych, rozwija wyobraniê i kszta³tuje charakter. A¿ nie chce mi siê wierzyæ,

¿eby kilkunastoletni ch³opcy nie chcieli
prze¿ywaæ razem z Tomkiem Wilimowskim jego przygód na wszystkich kontynentach albo pasjonowaæ siê niez³omnym i szlachetnym Winnetou, a dziewczêta nie chcia³y towarzyszyæ Ani z Zielonego Wzgórza lub zg³êbiaæ sekrety tajemniczych ogrodów. Akurat w tej dziedzinie wybór jest olbrzymi, zarówno
w repertuarze krajowym, jak i t³umaczonym z zagranicznego. Na szczêcie nie
wszystko jeszcze sfilmowano, wiêc ci¹gle jest wiele miejsca na uruchomienie
wyobrani. A pani bibliotekarka na pewno podpowie, co warto przeczytaæ.

N

wiadkowie
nie widzieli, by bi³a

Na wniosek obroñcy s¹d po 6 miesi¹cach zdecydowa³ siê 15 czerwca uchyliæ rodek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania, zamieniaj¹c go wobec Anety
S. z £owicza, oskar¿onej o bicie swego 3-letniego syna Kubusia, na dozór policji ³¹cz¹cy siê z obowi¹zkiem trzykrotnego w tygodniu staie sam¹ ksi¹¿k¹ m³ody cz³owiek wiania siê w KPP w £owiczu.

jednak ¿yje, wiêc warto te¿
w wakacje zadbaæ wiêcej ni¿
przez dziesiêæ pozosta³ych miesiêcy
o w³asn¹ sprawnoæ i tê¿yznê fizyczn¹.
I jak siê przygl¹dam obecnym trendom,
to dochodzê do wniosku, ¿e mimo
wszystko m³odzie¿ ze wsi i ma³ych miast
ma tu wiêksze pole do popisu ni¿ dziatwa ze stolicy lub innych wielkich aglomeracji. Ze Zduñskiej zawsze bêdzie
bli¿ej na ³¹kê, choæby nad Bzur¹, ni¿
z Ursynowa, który traktujê tu jako pewien symbol wspó³czesnej wielkomiejskoci. A na ³¹ce wystarczy wetkn¹æ
po dwa patyki z dwóch stron i ju¿ mamy
namiastkê boiska. Na licz¹cym za ponad sto tysiêcy Ursynowie takich ³¹k
prawie nie ma, bo deweloperzy zabudowuj¹ ju¿ wszystko, co siê da. Gdzieniegdzie s¹ wprawdzie asfaltowe boiska do koszykówki, ale to absolutnie nie
rozwi¹zuje sprawy. Przed niespe³na
rokiem przy jednym z gimnazjów powsta³o pierwsze i jedyne, jak dot¹d, w dzielnicy, boisko z prawdziwego zdarzenia,
nawet owietlone, ze sztuczn¹ traw¹
i tartanow¹ bie¿ni¹. Czasem tam zagl¹dam, wiêc widzê, ¿e jest zajête przez
rozmaite grupy pi³karskie od rana do pónego wieczora. Tyle, ¿e takich boisk stutysiêczna dzielnica powinna mieæ przynajmniej kilkanacie. Ale to ju¿ inny problem. Teraz nie wypada inaczej, jak tylko wszystkim uczniom ¿yczyæ wspania³ych i udanych wakacji!

S

¹d wzi¹³ pod uwagê koñcz¹ce siê postêpowanie i fakt, ¿e przes³uchano ju¿
wiêkszoæ wiadków. Oskar¿ona ze szlochem prosi³a s¹d o umo¿liwienie jej kontaktu z synem.
Przed s¹dem tego dnia jako pierwsza zeznawa³a Ma³gorzata S., siostra konkubenta
Anety S. Odwiedza³a ona oskar¿on¹ mniej
wiêcej trzy razy w tygodniu, jednak nie zawsze wchodzi³a do domu, najczêciej wychodzi³a od razu z bratem. Wyzna³a jednak,
¿e niewiele wie o ¿yciu brata i jego konkubentki, ale przed styczniem 2007 roku, kiedy mia³o dojæ do pobicia, nie widzia³a
u ch³opca ¿adnych obra¿eñ, ani sytuacji
w których Aneta S. uderzy³aby swoje dziecko.
Matka oskar¿onej Helena J. stawa³a
w obronie córki twierdz¹c, ¿e ta nie by³aby
w stanie uderzyæ swojego syna. Nigdy te¿
nie widzia³a siniaków na ciele wnuka, który
spêdza³ u niej weekendy oraz wiêta. Potwierdzi³a, ¿e córka jest nerwowa, ale mimo
to nie by³aby zdolna do pobicia syna. Matka namawia³a oskar¿on¹, aby podjê³a leczenie z uwagi na nadmiern¹ nerwowoæ. Babka nigdy nie widzia³a, aby popchnê³a czy
uderzy³a synka. Nie pamiêta³a, czy by³a kiedykolwiek w MOPS ¿aliæ siê na zachowanie córki. Nie wiedzia³a te¿, ¿e Anetê S. kilka

razy zabiera³a z domu karetka pogotowia,
ani o tym ¿e mia³a ograniczone prawa rodzicielskie. Nie zauwa¿y³a równie¿, aby córka
nadu¿ywa³a alkoholu.
Zeznania zdecydowa³ siê przed s¹dem
z³o¿yæ ojczym oskar¿onej S³awomir J., który zna j¹ od 30 lat. On równie¿ nie zauwa¿y³, aby dziecko by³o bite. Przyzna³, ¿e kilka razy wyczu³ od Anety S. woñ alkoholu,
ale nie by³a bardzo pijana. W domu by³o
zawsze czysto. Przyzna³, ¿e Kuba jak inne
dzieci mia³ obtarte kolana, czêsto jedzi³ na
rowerku. Jest bardzo energicznym dzieckiem. W jego ocenie chêtnie jedzi³ do dziadków, ale po 2 dniach chcia³ ju¿ wracaæ do
mamy. - Chcê zaznaczyæ, ¿e Aneta jest nerwowa i musi siê leczyæ - zakoñczy³ wiadek.
Przed s¹dem stan¹³ ponadto Marcin N.
33-letni ojciec Kuby, doprowadzony z wiêzienia ³owickiego, gdzie odsiaduje wyrok od
grudnia 2005 roku. Do tego czasu mieszka³
z Anet¹ S. Uwa¿a, ¿e jest ona dobr¹ matk¹.
Nigdy nie widzia³, aby uderzy³a dziecko.
Sam równie¿ mia³ bardzo dobre stosunki
z synem. Oskar¿ona raz odwiedzi³a Marcina N. w wiêzieniu z synem Kub¹, kiedy ten
mia³ 2,5 roku. Oskar¿ony nie zauwa¿y³
wówczas ladów pobicia.

Obra¿enia po pobiciu
Bieg³y lekarz s¹dowy na podstawie zdjêæ
Kuby z chwili przyjêcia do ³ódzkiego szpitala ocenia³ obra¿enia. Zdjêcia odtwarzane
by³a na rozprawie z CD. Widoczne by³y
zielonkawo - ¿ó³te przebarwienia wiadcz¹ce o tym, ¿e obra¿enia mia³y oko³o 3 dni
wokó³ oczu, na czole w okolicach ³uku jarzmowego, tak¿e na grzbiecie nosa przechodz¹ce na lewy policzek, jak równie¿ po prawej i lewej stronie w okolicach uszu. Siniak

za uchem w ocenie bieg³ego mia³ nieregularny charakter z charakterystycznymi pa³eczkowatymi przejanieniami wiadcz¹cymi
o uderzeniu d³oni¹. Zasinienia i rdzawe przebarwienia wokó³ uszu mia³yby wiadczyæ
najprawdopodobniej o szarpaniu za uszy,
b¹d ich wykrêcaniu czy nawet podnoszeniu dziecka za uszy. Brak obrzêków wskazuje, ¿e nie by³a to du¿a si³a. Siñców wokó³
oczu nie okreli³ jako okularowych od uderzeñ piêci¹. Bieg³y opisywa³ tak¿e siniec
na rzucie krêgos³upa w czêci piersiowej,
równie¿ zielono-¿ó³ty, powsta³y w tym samym czasie, co zasinienia na twarzy. W ocenie bieg³ego siñce na plecach powsta³y najprawdopodobniej od uderzenia lub ucisku
p³ask¹ powierzchni¹, np. otwart¹ d³oni¹.
Oskar¿ona bardzo emocjonalnie - g³onym szlochem - reagowa³a na opiniê przedstawion¹ przez bieg³ego. Wyjania³a, ¿e obra¿enia Kuby na plecach powsta³y od uderzenia o deskê ³¹cz¹c¹ nogi ³awy pod blatem.
- Kuba czêsto wchodzi pod ³awê i uderzy³ siê
o pod³u¿n¹ w¹sk¹ deskê - mówi³a Aneta S.
Przewodnicz¹ca sk³adu sêdziowskiego Ma³gorzata Piwowarczyk pokaza³a bieg³emu
fotografie ³awy z mieszkania oskar¿onej, ten
za przyzna³, ¿e obra¿enia mog³y powstaæ
od tego przedmiotu. Gdyby dziecko przewróci³o siê na plecy obra¿enia powinny jednak powstaæ równie¿ - zdaniem bieg³ego na potylicy czy ³opatkach. Wykluczy³ za,
jakoby obra¿enia na twarzy dziecka mia³y wed³ug zeznañ oskar¿onej - powstaæ od szorowania po dywanie. - Wówczas dominowa³yby otarcia na najbardziej wypuk³ych
czêciach twarzy, a Kuba nie mia³ ¿adnych
otaræ - t³umaczy³ lekarz.
Proces trwa, oskar¿ona odpowiadaæ bêdzie ju¿ odt¹d z wolnej stopy.
(eb)
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Misje przed konsekracj¹
30 czerwca
na mszy w. o godz.
15.00 odbêdzie siê
powiêcenie o³tarza
i kocio³a Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy
na Korabce
Najwiêksz¹ frajd¹ dla dzieci okaza³ siê podnonik wozu stra¿ac- w £owiczu.
kiego, który wed³ug nich jest sto razy lepszy od karuzeli.
Przygotowania
do tego wydarzenia
trwaj¹ od d³u¿szego
Dzieci ze Szko³y Podsta- stra¿ackiego, który podnosi³ dzieci czasu i s¹ coraz
wowej w Niedwiadzie do na du¿¹ wysokoæ, uczyli, jak udzie- bardziej widoczne.

Stra¿acy - dzieciom

dzi pewnie wspominaj¹ laæ pierwszej pomocy czy jak siê
Dzieñ Rodzinny zorganizowa- oddycha za pomoc¹ butli tlenowej.
ny 1 czerwca.
Stra¿acy zorganizowali te¿ tor przeszkód, gdzie trzeba by³o wykazaæ
ajwiêksza atrakcj¹ tego dnia siê sportowymi zdolnociami, m.in.
by³ przyjazd przedstawicie- w szybkim wchodzeniu na drabinli z Powiatowej Stra¿y Po- kê. - Dzieciom tak siê podoba³y zajê¿arnej. Choæ stra¿acy na dzieñ dziec- cia ze stra¿akami, ¿e w ogóle nie
ka przyje¿d¿aj¹ do Niedwiady co chcia³y jechaæ na basen, na który
roku, to tym razem zorganizowali zawsze je¿d¿¹ w pi¹tki z wielk¹
uczniom jeszcze wiêcej atrakcji. ochot¹ - mówi nauczycielka AgnieszOprócz stworzenia mo¿liwoci ko- ka Wawrzyniak.
(jr)
rzystania z podnoników wozu

N

Konkurs na ekslibris rozstrzygniêty
Biblioteka Pedagogiczna
w £owiczu og³osi³a konkurs
wród uczniów szkó³ podstawowych na zrobienie projektu ekslibrisu.

K

onkurs rozstrzygniêto 4 czerwca, a zwyciê¿czyni¹ okaza³a siê Karolina Owczarek
z klasy VI Szko³y Podstawowej
w Niedwiadzie. Podstawówka
z Niedwiady stale wspó³pracuje
z Bibliotek¹ Pedagogiczn¹. Raz
w roku odbywaj¹ siê w niej zajêcia
z informacji bibliotecznej. - U nas

w szkole jest ma³o ksi¹¿ek, dlatego
chcê, by uczniowie mieli okazjê przyjrzeæ siê, jak wygl¹da wiêkszy ksiêgozbiór i jak taka biblioteka funkcjonuje - mówi nauczycielka jêzyka
polskiego Agnieszka Wawrzyniak.
Oprócz zajêæ bibliotecznych,
przeprowadzane s¹ dwa razy do
roku lekcje, podczas których przedstawiciele Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, Ewa Fabijañska
i Grzegorz Umielaski, prezentuj¹
w pokazie multimedialnym przyrodê parku.
(jr)

P

roboszcz tej najm³odszej ³owickiej parafii, ks. Wies³aw Frelek,
mówi, ¿e duchowe przygotowania
rozpoczêto w 2003 roku. Wtedy to
w parafii rozpoczê³a siê peregrynacja ró¿añca przywiezionego
przez parafialne Ko³a ¯ywego
Ró¿añca z Sanktuarium Matki
Bo¿ej w Ludmierzu na Podhalu.
Bezporednie przygotowanie to
misje parafialne, które rozpoczn¹
siê w niedzielê 24 czerwca, a zakoñcz¹ konsekracj¹ - czyli powiêceniem kocio³a na znak oddania na w³asnoæ Bogu. Misje
prowadziæ bêd¹ redemptoryci
z Warszawy.
Przed t¹ uroczystoci¹ w kociele na Korabce zamontowany zostanie nowy o³tarz z granitu, wykonany przez firmê Granmos z okolic Radomia. Nowy o³tarz bêdzie
replik¹ drewnianego o³tarza papieskiego, który na Korabce jest od
pocz¹tku istnienia kocio³a. Przypomnijmy, ¿e jest to ten o³tarz,
przy którym 14 czerwca 1999
roku mszê w. w £owiczu sprawowa³ Jan Pawe³ II. Na o³tarzu
tym znajduj¹ siê rzeby symbolizuj¹ce ewangelistów, które odtwo-

Parafia na Korabce erygowana by³a w 2000 roku, o czym przypomina napis z symbolem Wielkiego Jubileuszu. 30 czerwca odbêdzie siê konsekracja kocio³a.
rzone zostan¹ w kamieniu. Monta¿ o³tarza i kamiennej ambonki
odbêdzie siê prawdopodobnie
28 czerwca.
Rekolekcje rozpoczn¹ siê w niedzielê 24 czerwca msz¹ w.
o godz. 8.00. Podczas tego nabo¿eñstwa powiêcona zostanie wierna
kopia w³oskiego obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, który zamontowany zostanie na o³tarzy
g³ównym. Obraz jest namalowany
na desce, a na Korabkê trafi dziêki
Ko³om ¯ywego Ró¿añca, którym
w sprowadzaniu obrazu pomogli ojcowie redemptoryci, którzy prowadziæ bêd¹ misje.
Nowy obraz na o³tarzu pojawi
siê 28 czerwca, do odpustu, który
przypada 27 czerwca, parafianie

bêd¹ mogli go ogl¹daæ z bliskiej odleg³oci. Obraz, który dotychczas zdobi³ o³tarz, zamontowany zostanie
w feretronie, aby móg³ byæ noszony
podczas procesji.
ego samego dnia misjonarze g³osiæ bêd¹ kazania podczas mszy
w. o godz. 10.00 - dla dzieci, o 11.15
- dla wszystkich parafian w Ch¹nie, o 12.30 i 18.00 - dla doros³ych.
W poniedzia³ek 25 czerwca
o godz. 9.00 - msza w. z nauk¹ dla
wszystkich, o godz. 16.00 - dla dzieci, o 17.00 - w Ch¹nie, o 19.00 - dla
wszystkich parafian. Po ostatnim
nabo¿eñstwie odbêdzie siê droga
krzy¿owa ulicami osiedla Korabka.
Wtorek 26 czerwca bêdzie
w parafii dniem pojednania. Msze
w. misyjne odprawiane bêd¹ w ta-

T

kich samych godzinach, jak dzieñ
wczeniej. Po mszy w. wieczornej
odbêdzie siê nauka stanowa dla rodziców i ma³¿onków.
27 czerwca to dzieñ odpustu
parafialnego, który rozpocznie siê
o godz. 9.00 nowenn¹ maryjn¹, po
której rozpocznie siê msza w. Do
udzia³u we mszy w. o godz. 11 zaproszone s¹ w sposób szczególny
osoby chore, starsze i samotne. Podczas tego nabo¿eñstwa udzielny bêdzie sakrament chorych.
Wieczorem, o godz. 19.00 rozpocznie siê nowenna misyjna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
po niej odprawione bêdzie msza w.
z zawierzeniem parafii Matce Bo¿ej.
dok. na str. 15

Szko³a Podstawowa na nr 7

Nagrody z autografem
- Marzeniem ka¿dego dziecka
jest spotkaæ autora ksi¹¿ek, które
wprowadzaj¹ go w wiat fantastycznych prze¿yæ. Dzi macie
tak¹ okazjê - mówi³a Ewa Stêpniewska, bibliotekarka w szkole na Bratkowicach, na wstêpie spotkania
z Joann¹ Papuziñsk¹, które
4 czerwca odby³o siê w szkole.

P

rzybli¿y³a niektórym bior¹cym w nim
udzia³ dzieciom postaæ pisarki. Papuziñska literatur¹ dla dzieci zajmuje siê ponad 40 lat. Jest autork¹ takich ksi¹¿ek,
jak: Nasza mama czarodziejka, Czarna ³apa, Agnieszka opowiada bajkê
czy Skrzydlatek. Napisa³a cykl ksi¹¿ek o przygodach diabe³ka Rokisia,
a w ksi¹¿ce Darowane kreski zawar³a
swoje wspomnienia z dzieciñstwa spêdzonego w okupowanej Warszawie. Joanna Papuziñska to nie tylko pisarka, ale
te¿ krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna
pisma Guliwer. Nale¿y te¿ do grona
osób wspieraj¹cych znan¹ w ³owickich
szko³ach i przedszkolach akcjê Ca³a Polska czyta dzieciom.
W ramach przygotowañ do spotkania
czêæ uczniów Siódemki zapozna³o siê
z twórczoci¹ pisarki. W klasie I odby³ siê
konkurs na projekt ok³adki do lektury Nasza mama czarodziejka. I miejsce zaj¹³ Sta
Kucharski, II - Marta Ziemiañczyk i Artur
Czajka, III - Bartek Golisz i Michasia Durka.

Uczniowie Siódemki z niecierpliwoci¹ czekaj¹ na autograf pisarki.
Klasy II bra³y udzia³ w konkursie muzycznym, w którym do znanej melodii uk³adano tekst o twórczoci pisarki. Zwyciê¿y³
zespó³ w sk³adzie Natalia Kosmowska i Aleksandra Gradecka z II b oraz Paulina Stasiak z II a, który wyst¹pi³ podczas spotkania z pisark¹. Z kolei w klasie III
a og³oszono konkurs na przedstawienie

w formie komiksu ulubionego rozdzia³u
ksi¹¿ki Nasza mama czarodziejka. Laureatkami konkursu zosta³y Marta Kucharska i Kinga Tybura.
Nagrodami w konkursach by³y ksi¹¿ki
Joanny Papuziñskiej z dedykacj¹ i autografem autorki.
(opr. mwk)
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ZOSTAN¥ W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI¯SZYCH

DARIUSZ DUDA (1972-2007)

D

ariusz Duda urodzi³ siê 7 marca 1972
roku w Gostyninie, zmar³ po ciê¿kiej
chorobie 1 kwietnia 2007 roku.
Jako 18-latek zapisa³ siê do Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Brzezi, jednej z aktywniejszych na terenie gminy Sanniki. Dwa lata
póniej bra³ udzia³ w g³onej akcji gaszenia
lasu w Kuni Raciborskiej. By³ to najwiêkszy po¿ar lasu w historii Europy, podczas
którego sp³onê³o 9 tys. ha lasu nadlenictw
Kêdzierzyn Kole, Rudzieniec i Rudy Raciborskie. Po¿ar wybuch³ 26 sierpnia 1992
roku od iskry spod kó³ poci¹gu. P³on¹cy
w b³yskawicznym tempie las gaszono 4 dni.
Dogaszanie pogorzeliska trwa³o znacznie
d³u¿ej, bo do 20 wrzenia. W po¿arze tym
zginê³y 3 osoby, 50 osób zosta³o rannych.
Stra¿e bior¹ce w nim udzia³ straci³y 15 wozów ganiczych, 26 motopomp i 70 km
wê¿y stra¿ackich.
Dariusz Duda wyszed³ z tej akcji bez
obra¿eñ, a za udzia³ odznaczony zosta³ z³otym medalem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.

Poza akcjami ratowniczo-ganiczymi bra³
udzia³ w rozbudowie stra¿nicy, zawsze chêtnie udziela³ siê w pracach spo³ecznych i kulturalnych. - By³ obowi¹zkowy, odpowiedzialny, zawsze gotowy do pracy na rzecz jed-

nostki. Za jego s³owami sz³y czyny, nie rzuca³
s³ów na wiatr - mówi¹ o nim osoby, które go
zna³y.
W 2000 roku wraz z m³odszym bratem
Tadeuszem wst¹pi³ do Sannickiej Kompanii
Honorowej Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Województwa Mazowieckiego.
Kompania ta bierze udzia³ w uroczystociach stra¿ackich, kocielnych, resortowych
i pañstwowych na wszystkich szczeblach.
By³ bardzo obowi¹zkowy zarówno podczas prób, jak te¿ podczas wystêpów. Od
2001 do 2005 roku by³ etatowym kierowc¹
w OSP Brzezia.
W kwietniu ubieg³ego roku Dariusz Duda
z³o¿y³ rodzinê. W tym samym miesi¹cu rozpoznano u niego ostr¹ bia³aczkê szpikow¹.
Walczy³ z chorob¹ przez ca³y rok. Kilkakrotnie przeszed³ chemioterapiê, poszukiwano dla niego dawcy szpiku kostnego.
Dawcy nie uda³o siê znaleæ, Dariusz Duda
zmar³ w wieku 35 lat, osierocaj¹c 7-miesiêcznego synka.
(mwk)

ODESZLI OD NAS (9.06.-18.06.2007 r.)
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; Leokadia Karwacka, l. 79,
Stryków; 11 czerwca: Henryka D¹browska, l. 77, £ód; 12 czerwca: Zofia Fortuna,
l. 73, Karsznice Du¿e; 15 czerwca: Sylwester Sobiecki, l. 40; Stanis³aw Fafiñski, l. 80;
16 czerwca: Janina Siciñska, l. 95, Stryków; 17 czerwca: Bohdana Wasilewska,
l. 78; W³adys³aw Plichta, l. 79; Stanis³aw Grzelak, l. 64, G³owno; Marian Binias, l. 60,
Stryków; 18 czerwca: Helena Bontal, l. 79, G³owno.

Stra¿acy biesiadowali,
tylko niektóre gospodynie pomaga³y
By³y zrêkowiny, by³
lub, czy¿by przyszed³
czas na separacjê? Po
raz trzeci 17 czerwca powiatowe OSP zorganizowa³y Biesiadê Stra¿ack¹
w Maurzycach.

przyjechali w minion¹ niedzielê przedstawiciele w³adz oraz
jednostek OSP 10 powiatów.
Oprócz ³owickiego by³y to:
kutnowski, ³êczycki, brzeziñski, rawski, skierniewicki,
zgierski oraz gostyniñski, sochaczewski i ¿yrardowski.
wie poprzednie biesiady
Na scenie w Maurzycach zaorganizowane by³y wspóprezentowa³ siê kabaret Biesialnie z Ko³ami Gospodyñ
da Stra¿acka Grzegorza StaWiejskich. W tym roku wiêksiaka o l¹skim charakterze.
szoæ pañ wy³¹czy³a siê z orgaMo¿na by³o pos³uchaæ popinizacji imprezy z uwagi na zbyt
sów czterech orkiestr stra¿acdu¿e obci¹¿enie przygotowakich funkcjonuj¹cych na tereniem strony ¿ywieniowej imprenie powiatu: ³owickiej, ³yszzy, w której bra³o co roku udzia³
kowickiej, be³chowskiej oraz
Stra¿acy ostro dyskutowali z Grzegorzem Stasiakiem kiernoskiej. Ponadto publiczkilkaset osób.
Panie z KGW nie wycofa- z kabaretu ze l¹ska.
noæ bawi³a Karina Sêdkowska
³y siê ca³kowicie z imprezy, ale
wraz z zespo³em oraz W³adek
W organizacjê imprezy tegorocznej za- Jarecki piosenkami Presleya. By³y te¿
znacznie ograniczy³y swój udzia³.
W Maurzycach biesiadowa³y przewodni- anga¿owa³ siê za to samorz¹d powiatowy pokazy sprzêtu stra¿ackiego, udzielania
cz¹ce gminnych KGW oraz szefowa regio- i miejski. Autobus MZK dowozi³ miesz- pierwszej pomocy, ciêcia pojazdów i pod- dok. ze str. 13
nalnego zarz¹du KGW Maria Pietrzak. W kañców miasta za darmo do Maurzyc. Chêt- noników pneumatycznych. - Oczekiwaorganizacjê imprezy w Maurzycach zaan- nych nie by³o jednak zbyt wielu. Niektó- limy wiêkszej liczby uczestników. W przyga¿owa³y siê OSP i KGW z Nieborowa, rych zniechêci³a cena biletu wstêpu - 10 z³. sz³ym roku bêdziemy chcieli zaprosiæ wiêkprzygotowuj¹c barszcz, kie³basê i kaszan- - W trakcie biesiady obni¿ylimy cenê sze gwiazdy sceniczne - mówi Stanis³aw
o nabo¿eñstwie odbêdzie siê procesja
kê, oraz KGW i OSP w Sierzchowie, przy- z 10 na 3 z³ - mówi³ prezes powiatowego Bednarek.
ró¿añcowa ulicami Korabki, podczas
OSP Stanis³aw Bednarek. Do Maurzyc
gotowuj¹c grochówkê.
(eb)
której wierni nieæ bêd¹ kopiê powiêconego trzy dni wczeniej obrazu.
dok. ze str. 11
Misyjna uroczystoæ eucharystyczna
zaplanowana jest na 28 czerwca. Adoracja Najwiêtszego Sakramentu rozpocznie siê o godz. 9.00. Na wieczornej mszy
kategorii prymus nagrody otrzyma- ska z G 2, Marcel Wiewióra z G 3, Pawe³ w. o godz. 19.00 nauka misyjna dla
li: Katarzyna Wysocka ze Szko³y Kacprzak z G 4.
wszystkich, po niej - spotkanie dla osób
Podstawowej nr 1, Joanna WilczyñW kategorii sportowiec nagrody otrzy- ¿yj¹cych w zwi¹zkach pozasakramentaln 16 czerwca oko³o godz. 1 w nocy ska z SP 2, Halszka Kaliñska z SP 3, Filip mali: Sebastian Wilk z SP 1, Wojciech Tonych.
na ul. Prymasowskiej w £owiczu niepe³- P³acheta z SP 4, Jaros³aw Golis z SP 7, Pawe³ maszkiewicz z SP 2, Piotr Podsêdek z SP 3,
noletni Daniel M. (16 lat) jecha³ nietrzewy Kosiacki z Gimnazjum nr 1, Mateusz Tala- Monika Zimna z SP 4, Marcel O³ubek z SP
rowerem - 0,45 mg/dm3 alkoholu. Nielet- rowski z G 2, Edyta Wolny z G 3, Damian
7, Pawe³ Wróblewski z G 1, Micha³ Skownim zajmie siê s¹d rodzinny.
Zabost z G 4.
roñski z G 2, Ewelina Boczek z G3, Maciej
n 16 czerwca o godz. 15.25 w KuczW kategorii aktywnoci w pracach spo- Pieklak z G4.
kowie w gminie Nieborów 49-letni Henryk ³ecznych i konkursach nagrody otrzymali:
Z okazji zakoñczenie roku szkolnego naB. jecha³ rowerem (0,91 mg/dm3 alkohoMa³gorzata Cichal z SP 1, Joanna Wielem- grodzono te¿ nauczycieli. Nagrody otrzylu).
borek z SP 2, Piotr Ziêtara z SP 3, Iwona mali: Teresa Domiñczak - dyrektor Szko³y
n 18 czerwca o godz. 8.20 w Gru- Kaflarska z SP 4, Agata Goñda z SP 7, PaPodstawowej nr 2, Jolanta Kêpka - dyrekdzach Starych w gminie £yszkowice
trycja Adamas z G 1, Mateusz Kotecki tor Przedszkola nr 7, ponadto Wanda Pie35-letni Krzysztof S. jecha³ rowerem
z G 2 (nagroda równie¿ za dobre wyniki trasik z SP 1, El¿bieta Karwat z SP 2,
(0,67 mg/dm3 alkoholu). Oprócz jazdy pod
wp³ywem alkoholu odpowie za z³amanie w nauce), Rados³aw Kupiec z G 3, Joanna Agnieszka Rutkowska z Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3, Maria Jolanta Kêpka z SP 4,
s¹dowego zakazu jazdy wydanego Kumirek z G 4 (równie¿ za naukê).
W kategorii sukces uhonorowano na- Marta Stefañska z Zespo³u Szkó³ z Oddziaprzez S¹d Rejonowy w £owiczu. Razem
z nim na drugim rowerze jecha³ 48-letni stêpuj¹cych uczniów: Szymon Grabo- ³ami Integracyjnymi, Teresa Sokalska-Lebiowicz z SP 1, Ewa Walczak z SP 2, Kamil da z G 1, Renata Kamiñska z G 2, Marzena
Marian F. (0,65 mg/dm3 alkoholu).
n 19 czerwca o godz. 14.40 w Pole- Dudziñski z SP 3, Krystian Chlebny Kaczorowska z Przedszkola nr 4 oraz El¿siu w gminie Polesie 53-letni Jerzy W. je- z SP 4, Micha³ Wojciechowski z SP 7, bieta Flis z Przedszkola nr 5.
Karol Iwanowski z G 1, Sylwia Rutkow(mwk)
cha³ rowerem (1,54 mg/dm3 alkoholu).

D

Misje przed konsekracj¹
P

Oni zagra¿aj¹
naszemu ¿yciu

Nagrodzone sukcesy i praca

W

29 czerwca o godz. 9.00 msza w.
z odnowieniem lubów ma³¿eñskich. Odnowienie lubów odbêdzie siê te¿ na mszy
w. o godz. 19.00, na której odbêdzie siê
procesja z omiometrowym krzy¿em misyjnym i ustawienie go przed kocio³em.
30 czerwca na mszy w. o godz. 15.00
nast¹pi powiêcenie kocio³a i o³tarza.
Spowied podczas misji odbywaæ siê
bêdzie 26 czerwca w godz. 8.30 -11.00
i 15.30 -19.00 oraz 27 czerwca w godz. 8.30
-11.00 oraz 17.30-19.00.
(mwk)
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Kilkaset osób zwiedzi³o
kopalniê w Kalenicach
Dzieñ Otwarty
zorganizowa³a
16 czerwca w jednym
ze swoich zak³adów
- kopani piasku i ¿wiru
Kalenice Grupa Tarmac
Kruszywa Polska.

D

Kopalniê w Kalenicach zwiedza³y g³ównie grupki m³odzie¿y.
Kalenice do³¹czy³a do Grupy w roku
2005. W sumie kopalnie te mog¹
dostarczaæ na rynek rocznie ponad
2 miliony ton wysokiej jakoci piasku i ¿wiru.
Wjazd na teren kopalni zosta³
odpowiednio oznakowany. Mo¿na
by³o zajrzeæ do ogromnych tirów

przewo¿¹cych piasek oraz podejæ
do tamoci¹gów wydobywaj¹cych
piach i ¿wir. Dla dzieci przygotowano zabawy i konkursy z nagrodami. Oblegane by³y dmuchane
zje¿d¿alnie, gokarty, quady oraz
bungee - jump. Dla wszystkich zwiedzaj¹cych przygotowano równie¿

T

ego dnia odby³y siê ró¿ne rozgrywki sportowe pomiêdzy
klasami, m.in. odby³ siê turniej
pi³ki no¿nej, w którym wygrali szóstoklasici. Dru¿yny zasilane by³y
te¿ dziewczêtami, poniewa¿ nie zawsze iloæ ch³opców w danej klasie
by³a taka sama, a trzeba by³o choæ trochê wyrównaæ szanse dla wszystkich.
Napoje, które dosta³y dzieci z okazji

nie przyznano I miejsca. II miejsce
zajê³a Magdalena Kapuciñska ze
szko³y w D¹bkowicach. Wród
uczniów klas drugich najlepsz¹ okaza³a siê Julia Miazio z podstawówki z Bochenia. Natomiast w najstarszej grupie wiekowej, trzecioklasistów, I miejsce zajê³a Ewelina Kamiñska ze szko³y w D¹bkowicach.
Zwyciêzcy otrzymali ksi¹¿ki encyklopedyczne. Nagrody ufundowa³y so³ectwa z gminy £owicz. Nagrodê specjaln¹ dla Julii Miazio, która
zdoby³a najwiêcej punktów, ufundowa³ przewodnicz¹cy Komisji
Zdrowia i Owiaty w Radzie Gminy £owicz Miros³aw Kret.
(jr)

Dzielnicowi
s¹ wród nas (IV)

poczêstunek: grill, lody, napoje,
piwo. Na miejscu rozegrano równie¿ mecz siatkówki pla¿owej. Du¿e
nasypy ¿ó³ciutkiego piasku przywodzi³y na myl nadmorskie wydmy, a i wiatr d¹³ w sobotê doæ
silny, zupe³nie jak morska bryza.
(eb)

Dzieñ otwarty w szkole w Wygodzie

Bukieciki polnych kwiatów wrêczali sobie uczniowie Szko³y Podstawowej
w Wygodzie, z okazji swojego wiêta, obchodzonego w szkole podczas Dnia
Rodzinnego 5 czerwca.

Konkurs czytelniczy pn.
Ksi¹¿ka wêdruje z Tob¹
w wiat daleki dla uczniów
klas I-III szkó³ podstawowych
z gminy £owicz zosta³ zorganizowany przez SP w D¹bkowicach Dolnych 5 czerwca.

o konkursu przyst¹pi³y podstawówki z Bochenia, Wy
gody, Jamna, Zielkowic i D¹bkowic Dolnych. Dzieci musia³y rozwi¹zaæ zadania testowe stworzone
na podstawie zestawu lektur, które
okrelono w konkursowym regulaminie.
W pierwszej kategorii, wród najm³odszych uczestników konkursu,

S

ztygarzy oprowadzali po kopalni kilkuosobowe grupy wycieczkowe, opowiadaj¹c o produkcji i funkcjonowaniu ca³ej grupy oraz
kopalni w Kalenicach.
Grupa Tarmac rozpoczê³a sw¹
dzia³alnoæ na rynku polskim w 1997
roku od nabycia wiêkszociowego
pakietu udzia³ów we Wroc³awskich
Kopalniach Surowców Mineralnych
S.A. Obecnie w sk³ad grupy wchodzi 5 przedsiêbiorstw; w sumie
14 zak³adów, które mog¹ dostarczaæ
na rynek ponad 7 mln ton kruszyw
rocznie. Zak³ady Tarmac Kruszywa oferuj¹ ¿wiry, piaski oraz grysy
granitowe i kwarcytowe. W regionie
centralnym Grupa Tarmac rozpoczê³a dzia³alnoæ w 2001 od nabycia
pakietu wiêkszociowego w Kopalniach Surowców Mineralnych Kosmin Sp. z o.o. do których nale¿¹
miêdzy innymi kopalnie Czatolin
oraz Rydwan-Gunia. Kopalnia

Z ksi¹¿k¹
w wiat daleki

rodzinnego spotkania w szkole, ufundowa³a Agros Nova.
Nastêpny dzieñ równie¿ by³
wa¿ny dla szko³y w Wygodzie, poniewa¿ 6 czerwca by³ dniem otwartym dla przysz³orocznych zerówkowiczów, którzy przyszli do szko³y razem ze swoimi rodzicami. Dzieci ze szkolnej zerówki, z pomoc¹
swoich starszych kolegów z I klasy,
przygotowa³y siê specjalnie na ten
dzieñ. Pierwszoklasici przebrani
byli za przedstawicieli ró¿nych narodów: Kenii, Meksyku czy Chin.
Natomiast zerówkowicze t³umaczyli przyby³ym dzieciom, np. ile
jest g³osek i sylab w nazwach oma- Pierwszoklasici i zerówkowicze ze szko³y w Wygodzie razem
wianych krajów i narodów.
(jr) przygotowali program dla swoich m³odszych kolegów.

B

ratkowice 36 to adres, na jaki
zawsze posy³ano pocz¹tkuj¹cych dzielnicowych - mieje siê
starszy aspirant Marek Rojkowski, który jest dzielnicowym
w £owiczu ju¿ od 17 lat. Ten adres w rzeczywistoci nie istnieje,
dlatego biedny, m³ody policjant
musia³ po osiedlu d³ugo kr¹¿yæ,
nim zorientowa³ siê, ¿e starsi koledzy zwyczajnie sobie z niego zadrwili.
Rojkowski urodzi³ siê 39 lat
temu w Kutnie. Zosta³ policjantem, poniewa¿ by³o to dla niego
czym oczywistym, zreszt¹ jego
tata by³ milicjantem, wiêc mo¿e st¹d
ta pewnoæ co do przysz³ego zawodu. Rojkowski narzeka na
obecn¹ m³odzie¿, poniewa¿ powodem interwencji jest zazwyczaj
z³e zachowanie m³odych ludzi. Najgorsze jest to, ¿e praktycznie
nic na nich nie dzia³a, ¿adne proby - mówi dzielnicowy - A rodzice
tylko odbijaj¹ pi³eczkê, w niczym
nam nie pomagaj¹c.
Z problemem chuligañskiej m³odzie¿y Rojkowski styka siê czêsto,
poniewa¿ w jego rejonie jest blokowisko na Bratkowicach.
Najbardziej przeszkadza mu, tak
jak pozosta³ym dzielnicowym, na-

Marek Rojkowski
t³ok papierkowej pracy. Choæ nie
mieszka w £owiczu mówi, ¿e lepiej
zna to miejsce ni¿ swoje rodzinne
Kutno. - Znam wszystkie ³owickie
ulice na pamiêæ - chwali siê dzielnicowy. Rejon, którym siê opiekuje to osiedle Górki, Bratkowice
oraz tzw. plac papieski. Mieszkañcy mog¹ siê z nim kontaktowaæ pod numerem telefonu
046/830 95 69. Na pewno bêdzie
chcia³ pomóc.
(jr)
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Nasi weszli na Mont Blanc

W Bo¿e Cia³o, 7 czerwca
o godz. 3.00 nad ranem
piêcioosobowa grupa
mia³ków: Albert
Wakiewicz, Krzysztof
Safjanowski i Piotr
Karwacki z G³owna
oraz Micha³ Kla¿yñski
i Wojtek Marzec
z £owicza wyruszy³a
na Mont Blanc.

G³owieñsko-³owicka grupa mia³ków na dachu Europy: od prawej Albert Wakiewicz z G³owna,
Wojtek Marzec i Micha³ Kla¿yñski z £owicza oraz Piotr Karwacki z G³owna.
Aig du Gouter, na której wyranie
widoczne jest schronisko Gouter, jest
bezpieczne w dolnej czêci - jeli pomin¹æ kilka otwieraj¹cych siê czasem szczelin. Im bli¿ej bylimy cian
ograniczaj¹cych lodowiec z lewej
strony i od góry, tym szybciej musielimy siê poruszaæ, bo spadaj¹ce
kamienie stawa³y siê coraz bardziej
realnym zagro¿eniem - relacjonuj¹
alpinici. - Miejscem, w którym moglimy poczuæ siê wzglêdnie bezpiecznie by³a grzêda skalna, na któr¹
wchodzi³a nasza cie¿ka po strawersowaniu lodowczyka Tete Rousse.
Nastêpnym odcinkiem ich drogi
by³ trawers wielkiego ¿lebu - Grand

Couloir - najbardziej niebezpieczne
miejsce trasy, któr¹ obrali. Kamienie
spada³y ¿lebem z regularnoci¹ zale¿n¹ od iloci niegu, pory doby, temperatury i iloci ludzi. Im mniej osób
zrzucaj¹cych kamienie, im wiêcej niegu, im wczeniej rano i im zimniej,
tym by³o bezpieczniej - opowiadaj¹
dodaj¹c, ¿e nawet w korzystnych
warunkach - w³anie ze wzglêdu na
spadaj¹ce kamienie - trawers nale¿y
pokonywaæ bardzo szybko. Nale¿y
przeczekaæ wszystko co spada i ruszyæ zdecydowanie - wrêcz biegiem.
- radz¹ tym, którzy zdecyduj¹ siê
pójæ w ich lady. Zmarzniêci i przemoczeni dotarli do schroniska Gou-

Du¿y wybór policealnych
kierunków na U³añskiej
Osoby, które
ukoñczy³y szko³ê
ponadgimnazjaln¹,
niekoniecznie
posiadaj¹ce maturê,
mog¹ ju¿ sk³adaæ
dokumenty do Szko³y
Policealnej Samorz¹du
Województwa
£ódzkiego
dzia³aj¹cej przy II LO
w £owiczu.

B

êd¹ mog³y to zrobiæ jeszcze
przez kilka kolejnych tygodni,
a¿ do drugiej po³owy sierpnia.
W ostatnim tygodniu sierpnia zostanie przeprowadzona rozmowa

kwalifikacyjna. W tym roku planowane jest uruchomienie po dwie klasy ka¿dego z trzech kierunków
dziennych. Obecnie s¹ to technik farmaceutyczny, technik masa¿ysta
i terapeuta zajêciowy. Jednak jeli
na pozosta³e 10 wymienionych ni¿ej kierunków, w trybie dziennym, zg³osi³oby siê 30 chêtnych,
zosta³yby one równie¿ w tym
roku uruchomione. S¹ to: Asystent
do osób niepe³nosprawnych,
Opiekunka rodowiskowa, Opiekunka w domu pomocy spo³ecznej, Opiekunka dzieciêca, Asystentka stomatologiczna, Dietetyk,
Technik administracji, Technik bezpieczeñstwa i higieny pracy, Technik Us³ug kosmetycznych oraz

Technik ochrony fizycznej osób i
mienia. Prawdopodobnie zostanie
utworzony kolejny kierunek Ratownik medyczny, ale zgodê na to musi
jeszcze wyraziæ organ prowadz¹cy szko³y, czyli Zarz¹d Województwa £ódzkiego po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Kuratorium Owiaty w £odzi.
Kierunek ten oprócz trybu dziennego, mia³by tryb wieczorowy,
cztery razy w tygodniu.
Nauka w policealnej szkole trwa
od roku do dwóch lat. Dla uczniów
oddany jest do dyspozycji internat,
w którym jest 120 miejsc. Cena ca³odziennego wy¿ywienia to 10 z³.
Natomiast op³ata za miesi¹c zakwaterowania to jedne 60 z³.
(jr)

Gmina £owicz

Biblioteka bogatsza o 150 lektur
Biblioteka w Szkole
Podstawowej
w D¹bkowicach Dolnych
dziêki pomocy
Rad So³eckich z gminy
£owicz mog³a zakupiæ
a¿ 150 lektur szkolnych.

W

ród nich znalaz³y siê m.in.
Nie p³acz kozio³ku Czes³awa Janczarskiego, Zaczarowana zagroda Aliny i Czes³awa Centkiewiczów oraz Anaruk ch³opiec z Grenlandii Czes³awa

Po raz pierwszy
15 czerwca Dom Kultury
oraz Biblioteka Publiczna
w Zdunach zorganizowa³y
Konkurs Nowych Talentów
Szansa na ....

piewa³ Piosenkê na ca³y czas.
Drugie miejsce przyznano Martynie Kolasiewicz z Jackowic za Pe³ny luz, trzecie miejsce to sukces
Pauliny Panek ze Skierniewic z piosenk¹ Twój umiech losu oraz
Katarzyny Lebiody ze Zdun za
pole w tym czasie piewa³o utwór Ta sama chwila. Przyznai my w Zdunach równie¿. Bê- no te¿ szereg wyró¿nieñ.
dzie to takie nasze zduñskie
piewanie - mówi dyrektor orodka Halina Anyszka. Na festiwal
zg³osi³o siê oko³o 50 uczestników,
ale na scenie zaprezentowa³o siê
30 z uwagi na ograniczenie czasowe.
Wiele osób przyjecha³o z daleka:
z Sochaczewa, Skierniewic. W porównaniu z przyjezdnymi reprezentacja gminy Zduny nie by³a zbyt liczna.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zapiewanie jednego lub dwóch
utworów muzycznych z listy obejmuj¹cej ponad 100, w wiêkszoci
polskich utworów. W razie potrzeby organizatorzy udostêpniali tekst
piosenki.
Warto zwróciæ uwagê na otwarty
charakter konkursu. Nie by³o ¿adnych ograniczeñ dotycz¹cych wieku i miejsca zamieszkania uczestników. St¹d na scenie wyst¹pi³y dzieci ze szkó³ podstawowych, najwiêksza liczba uczestników to gimnazjalici i licealici, choæ pojawili siê tak- Katarzyna ¯elazkiewicz w utwo¿e doroli. Wykonawcy utworów rze Maj.
zasiedli na widowni, dziêki czemu
- Kolejn¹ edycjê Szansy na ...
mogli podziwiaæ wystêpy swoich
planujemy zorganizowaæ za oko³o
konkurentów.
Zwyciêzc¹ Szansy na .. okaza³ pó³ roku - zapewnia dyrektor
(eb)
siê Patryk Rybus z £owicza, który Anyszka.

O

N

ajpierw z Polski pojechali samochodem przez Niemcy
i Francjê w kierunku Chamonix du
Mont Blanc - niewielkiej miejscowoci turystycznej le¿¹cej u podnó¿a docelowego masywu. Jeszcze
w czwartek zwiedzili kilka miasteczek i Jezioro Bodeñskie, a do celu
podró¿y dotarli o 3.30 nad ranem
w pi¹tek, 8 czerwca.
Mont Blanc - najwy¿sza góra
Europy - 4.808,45 m n.p.m., to drugie po Kilimand¿aro wyzwanie dla
g³owieñsko-³owickiej grupy wspinaczy. 8 czerwca po kilku zaledwie godzinach snu i ostatnich zakupach
¿ywnociowych w Chamonix, podró¿nicy wyruszyli z Les Houches
wzd³u¿ kolejki Tramway du Mont
Blanc. Obóz postanowili za³o¿yæ na
wysokoci 2.372 m n.p.m. 9 czerwca do grupy do³¹czy³o dwóch S³owaków. Dzieñ póniej mia³kowie wstali
oko³o 5 rano. Do godz. 7.00 pakowali obóz oraz wa¿¹ce po 25 kg plecaki.
Na wysokoci 3.100 metrów
weszli na lodowiec Tete Rousse.
Podejcie lodowcem w stronê ciany

Zduny piewa³y jak Opole

Centkiewicza. Czêæ pieniêdzy
otrzymanych z so³ectw zosta³a przeznaczona na nagrody w konkursie
Ksi¹¿ka wêdruje z Tob¹ w wiat
daleki organizowanym przez szko³ê w D¹bkowicach. Jednak wiêkszoæ
tej kwoty, 950 z³ przeznaczono
na zakup lektur.
- By³o to mo¿liwe dziêki jednemu z rodziców, pani Ma³gorzacie
Strugiñskiej - mówi nauczycielka
przyrody, jednoczenie pracuj¹ca
tak¿e w bibliotece Hanna Gajewska.
- To ona podarowa³a szkole, na pocz¹tku czerwca, ponad 100 ksi¹¿ek

wydawnictwa Bellona. Znalaz³y siê
wród nich m.in. rozk³adane, tekturowe bajki oraz encyklopedie dla
dzieci. Czêæ z tych ksi¹¿ek przeznaczylimy na nagrody w konkursie,
a tym samym zaoszczêdzone pieni¹dze moglimy przeznaczyæ na zakup
lektur. Ma³gorzata Strugiñska zajmuje siê skupem makulatury
na terenie D¹bkowic, dziêki temu
otrzyma³a ksi¹¿ki z wydawnictwa
Bellona. Zdecydowa³a jednak,
¿e odda je miejscowej bibliotece,
by dzieci mog³y z nich jeszcze korzystaæ.
(jr)

ter na wysokoci 3.817 m n.p.m.,
by wypocz¹æ przed nocnym wymarszem na szczyt o godz. 2.00.
Mont Blanc uda³o im siê zdobyæ
12 czerwca oko³o godz. 10.00.
Wprawdzie pierwsze podejcie na
szczyt rozpoczêli 11 czerwca
o 2.00 w nocy, ale fatalne warunki
atmosferyczne zmusi³y ich do zawrócenia z obranej trasy gdy byli
zaledwie oko³o 400 metrów od
szczytu. Po zejciu do schroniska
Gouter, postanowili zaatakowaæ
szczyt raz jeszcze w nocy
12 czerwca. Tym razem uda³o siê
dojæ do celu.
(rpm)

M³odzi pi³karze na start

B

iblioteka Publiczna i Dom
Kultury w Zdunach pod patronatem wójta organizuj¹ turniej pi³karzy rocznika 1995 i m³odszych. Rozgrywki prowadzone bêd¹
w pierwszej po³owie lipca na boisku
w Jackowicach, fina³ podczas festynu 15 lipca w Zdunach. Zg³oszenia
6-osobowych dru¿yn przyjmowane s¹ do 22 czerwca do godz. 16.30
w Domu Kultury w Zdunach. (eb)

Bolimów

Poezja za z³otówkê
Od Mickiewicza, przez Ga³czyñskiego, a¿ po ³owickiego poetê lekarza Zbigniewa
Kostrzewê, a ka¿dy tomik za
z³otówkê.

K

olejn¹ partiê ksi¹¿ek wystawiana sprzeda¿ Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie. Tym
razem s¹ to opracowania teoretyczno - literackie oraz tomiki i zbiory
poezji. Czêæ ksi¹¿ek to pozycje

wiekowe, zaczytane, wycofane ju¿
z u¿ycia, inne przesta³y byæ lekturami i jest na nie mniejsze zapotrzebowanie, jeszcze innych placówka
posiada zbyt wiele. Wkrótce oferta
wzbogacona zostanie o dramaty
i ksi¹¿ki reporta¿owe. Po wakacjach
natomiast kupiæ bêdzie mo¿na literaturê dzieciêc¹. Zebrane w ten sposób pieni¹dze s³u¿¹ uzupe³nianiu
ksiêgozbioru o nowe pozycje.
(wcz)
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Co by by³o gdyby... O Brytyjczykach
SP G¹golin Po³udniowy

z przymru¿eniem oka

Trzyosobowy
zespó³
z Pijarskiego LO
drugi
w ogólnopolskiej
Szkolnej Lidze
Historycznej.

Uwielbiaj¹ deszcz, nigdy nie odmawiaj¹ zaproszenia na herbatê
i nawet, gdy wydarzy siê co strasznego, potrafi¹ powiedzieæ, ¿e
wszystko jest w porz¹dku.

W

takim w³anie wietle prezentowa³o mieszkañców Wielkiej Brytanii
przedstawienie, które w pi¹tek
15 czerwca pokazali uczniowie Szko³y
Podstawowej w G¹golinie w gminie Kocierzew.
W przedstawieniu brali udzia³ uczniowie
klas I-VI tej szko³y. W kilku scenkach przedstawili sposób powitania, zwyczaj picia
herbaty, rozmowy o pogodzie, rozmowy
o mi³oci, przywary Szkotów. Scenki przeplatane by³y piosenkami w wykonaniu najm³odszych uczniów szko³y.
Szkoci przedstawieni zostali jako sknery,
rozmowy o mi³oci podzielone by³y na

D

laczego do tej pory na bralimy udzia³u w tym konkursie? Nigdy wczeniej
nie mia³em takiej dru¿yny - mówi dyrektor
³owickich szkó³ pijarskich Przemys³aw Jab³oñski. - Po prostu dream team - dodaj¹ ze
miechem uczniowie, którzy wywalczyli
drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie
historycznym Szkolna Liga Historyczna,
organizowanym przez miesiêcznik Mówi¹
Wieki. Zawarte w ich pracach konkursowe
karykatury zdoby³y z kolei w tej kategorii
miejsce pierwsze.
Uczniowie Wojciech Jab³oñski, Karolina
Ma³ecka i Adam Waligórski, s¹ pasjonatami historii. Na przyk³ad Karolina pasjonuje siê staro¿ytnoci¹. - Staro¿ytnoæ to
kultura, potem ju¿ by³y same wojny mówi. Z propozycj¹ udzia³u w nietypowym konkursie historycznym wyszed³
dyrektor Jab³oñski.
Konkurs sk³ada³ siê z szeciu etapów.
Na ka¿dym etapie w miesiêczniku drukowany by³ tekst ród³owy dotycz¹cy jakiego wa¿nego wydarzenia historycznego na przyk³ad traktatu w Radnot z czasów
wojen polsko - szwedzkich, który zak³ada³
rozbiór Polski i który nigdy nie wszed³
w ¿ycie, czy porozumienia w Hadziaczu,
zawartego miêdzy Rzeczpospolit¹ a starszyzn¹ kozack¹.
Uczniowie mieli za zadanie rozpoznaæ
ten tekst, napisaæ czego dotyczy³, kto go
napisa³, kiedy i w jakim miejscu. Tekst musia³ zostaæ szczegó³owo zanalizowany, nale¿a³o te¿ przedstawiæ t³o historyczne. To
jednak znaleæ mo¿e w ksi¹¿kach czy Inter-

wspó³czesne oraz z czasów Romea i Julii - i
tu dodaæ trzeba, ¿e za ich czasów by³y du¿o
ciekawsze. Zabawne by³y scenki z zaproszeniem na herbatê czy rozmowy o pogodzie, które ponoæ odbywaj¹ siê 200 razy
dziennie. Groteska, a mo¿e angielski humor,
pojawi³ siê w rozmowie dwóch d¿entelmenów, którzy deklarowali, ¿e wszystko jest
w najwiêkszym porz¹dku, potem jednak
widownia dowiedzia³a siê, ¿e jeden z nich
mia³ wczoraj powa¿ny wypadek samochodowy.
- To taki scenariusz, a Brytyjczycy tacy s¹
- wyjania Marta Skoneczna, nauczycielka
angielskiego, która wyszuka³a go i przygotowa³a z dzieæmi przedstawienie. Dodaæ jedynie warto, ¿e przedstawienie koñczy³o
siê takim wnioskiem dzieci, ¿e Brytyjczycy
s¹ bardzo dziwni i ¿e lepiej jest zostaæ
w Polsce.
(mwk)

Najlepsi historycy w liceum pijarskim: (od lewej) Wojciech Jab³oñski, Karolina
Ma³ecka i Adam Waligórski.
necie niemal ka¿dy wytrwa³y i rednio inteligentny badacz. Znacznie ciekawsza i wymagaj¹ca by³a druga czêæ zadania. Nale¿a³o
bowiem napisaæ co by by³o gdyby... Co by
siê na przyk³ad sta³o z Polsk¹, gdyby uk³ad
z Radnot wszed³ w ¿ycie. W ostatnim, szóstym etapie dru¿yna pisa³a na przyk³ad co
by siê sta³o, gdyby nie powsta³o Ksiêstwo
Warszawskie - jakie mia³oby to konsekwencje dla Warszawy. Zdaniem uczniów nasza
stolica sta³aby siê wtedy fortec¹ - pograniczn¹ twierdz¹ na granicy prusko - rosyjskiej.
Ostatni¹ czêci¹ ka¿dego z szeciu zadañ
by³o sporz¹dzenie karykatury. W tym ³owickiej dru¿ynie pomaga³y kole¿anki z klasy o profilu matematycznym: Joanna Sierota i Sabina wi¹tkowska. Efekty tych dzia³añ by³y nieraz zaskakuj¹ce: na przyk³ad na
jednym z rysunków Napoleon Bonaparte
wzywa³ Polaków pod Samosierrê za pomoc¹ telefonu komórkowego.

P

raca nad zadaniami zajê³a im sporo czasu. Zaczêli w padzierniku, skoñczyli
w maju. Podczas ferii szkolnych zdarzy³o im siê raz siedzieæ w szkole od 15.00
do 20.00. Na spotkania ka¿de z nich przygotowywa³o swoj¹ pracê pisemn¹ na temat co by by³o gdyby. Nastêpnie wszystko by³o omawiane, z ka¿dej pracy wybierano to co najtrafniejsze. W ten sposób uda³o siê wywalczyæ drugie miejsce a przecie¿ ³owicka dru¿yna zmaga³a siê
z ponad szeædziesiêcioma zespo³ami
z ca³ego kraju. Zajêli drugie miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Pierwsza by³a dru¿yna z liceum ogólnokszta³c¹cego z ¯ywca, trzecie z LO w Kêtach.
Uczniowie ju¿ nagrodzeni zostali wydawnictwami ksi¹¿kowymi, na prze³omie
padziernika i listopada wezm¹ natomiast
udzia³ w warsztatach historycznych
w Kazimierzu Dolnym.
(wcz)

Amnestia w bibliotece
powiatowej

P

owiatowa Biblioteka Publiczna
w £owiczu bêdzie nieczynna od 9 do 20
lipca. Zwi¹zane jest to ze skontrum,
czyli inwentaryzacj¹ ksiêgozbioru. Placówka prosi najpóniej do 3 lipca o zwrot wypo¿yczonych ksi¹¿ek. Jest to okazja dla osób
które przetrzymuj¹ ksi¹¿ki od d³u¿szego
czasu i boj¹ siê kar. - Og³aszamy amnestiê mówi dyrektor biblioteki Renata Fr¹czek. Zale¿y nam przede wszystkim na odzyskaniu ksi¹¿ek. Za przetrzymanie nie bêd¹ po- Tym razem uczniowie wcielili siê w parê Szkotów, którzy s¹ s¹siadami. Jeden
bierane op³aty - deklaruje.
(wcz) z nich próbuje po¿yczyæ od drugiego motocykl, samochód lub buty.

Jak uczyæ siê efektywnie

wiêtoszek jest komedi¹, jednak emocji i ekspresji na scenie nie brakowa³o.

wiêtoszek z Pijarskiej
Spora czêæ tych, którzy w poniedzia³ek 18 czerwca zasiedli na
widowni w pijarskim liceum ogólnokszta³c¹cym, jeszcze przed rokiem sama sta³a na scenie prezentuj¹c na przyk³ad spektakl ¯ycie
jest snem.

T

eraz drugoklasici oklaskiwali swoich
kolegów z klasy I o profilu humanistycznym, którzy na szkolnym korytarzu wystawili sztukê Moliera wiêto-

szek. Koordynatorem przedsiêwziêcia by³a
wychowawczyni Beata Sujka, re¿yseri¹
zajê³a siê uczennica Bogusia Kwestarz.
Wystawianie sztuk teatralnych przez
pierwszoklasistów dla swoich kolegów jest
tradycj¹ szko³y. Jak mówi Beata Sujka, teatr
wpisany jest w tradycjê nauczania pijarskiego. Dziêki tym inscenizacjom ka¿dy
z uczniów - nie tylko cz³onkowie szkolnego
ko³a teatralnego, ma szansê zetkn¹æ siê ze
scen¹ i ¿ywym s³owem.
(wcz)

Nad popraw¹ umiejêtnoci uczenia siê zarówno wród dzieci, jak
i doros³ych debatowali 1 i 2 czerwca
uczestnicy miêdzynarodowego projektu SKILLS: W³osi, Hiszpanie i Polacy, którzy spotkali siê w Niepublicznym Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Spo³ecznej
Wyspa w Dobieszkowie.

T

o by³o ju¿ drugie spotkanie robocze zespo³u realizuj¹cego projekt SKILLS (ang.
umiejêtnoci) w czterech zakresach: zarz¹dzanie czasem, organizacja informacji, motywacja i praca w grupie. Pierwsze spotkanie odby³o siê w padzierniku 2006 roku
w hiszpañskiej Saragossie. Wówczas miêdzy uczestnikami reprezentuj¹cymi cztery
europejskie organizacje o profilu spo³ecznoedukacyjnym dokonano podzia³u tematów.
Polska zajê³a siê zadaniem budowania mo-

tywacji do nauki. Prace naszej grupy koordynuje dyrektor gimnazjum w Dobieszkowie Zuzanna Jeziorska.
Do koñca lipca ka¿dy z zespo³ów powinien opracowaæ program jednego z czterech
wymienionych wy¿ej tematów. Produktem
koñcowym i ostatecznym efektem pracy
czterech grup bêdzie miêdzynarodowy podrêcznik z jedn¹ czêci¹ skierowan¹ do
uczniów i drug¹ - dla nauczycieli. W swojej
czêci uczniowie znajd¹ szereg opracowywanych aktualnie æwiczeñ s³u¿¹cych samopoznaniu, a co za tym idzie - rozwojowi
konkretnych umiejêtnoci. Podrêcznik ten
(lub ewentualnie dwa odrêbne) bêdzie przet³umaczony na jêzyki narodowe uczestników projektu i rozprowadzany w instytucjach zajmuj¹cych siê edukacj¹ dzieci i doros³ych.
Na pocz¹tku czerwca zespo³y podzieli³y siê swoimi dotychczasowymi osi¹gniê-

ciami. Do Dobieszkowa z Hiszpanii przyjechali przedstawiciele FAEA - dzia³aj¹cej
od 1984 roku organizacji inicjatyw spo³ecznych, której podstawowym zadaniem jest
promowanie otwartego na wspó³pracê modelu uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Z W³och
dotarli reprezentanci dwóch organizacji: Link
Consulting i Formazione 80. Ta ostatnia powsta³a w Turynie i zajmuje siê metodologi¹,
badaniami i projektami edukacji doros³ych.
Z kolei Link Consulting z Potenzy to organizacja oferuj¹ca instytucjom, zwi¹zkom
i stowarzyszeniom kompleksowe us³ugi
edukacyjne i badawcze.
Polskê podczas spotkania reprezentowa³o Stowarzyszenie Profilaktyczno Wychowawcze Fenix z £odzi, którego
cz³onkowie i podopieczni bior¹ aktywny
udzia³ w realizacji polskiej czêci projektu
SKILLS.
(ew)
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Weso³a chata w Maurzycach
Szkoda, ¿e tylko
do minionej niedzieli,
17 czerwca, twórcy ludowi
ze Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze
rozweselali chatê
³aguszewsk¹, zwan¹
weseln¹, w skansenie
w Maurzycach.

D

ziêki ich obecnoci zamkniêta na co
dzieñ chata o¿y³a. Prezentuj¹c folklor
i sztukê ludow¹ ziemi ³owickiej, robili to
w sposób autentyczny i atrakcyjny dla turystów.
Ju¿ po raz czwarty Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze £owiczanie prowadzi³o w skansenie program edukacyjny
Warsztaty £owickiej Twórczoci Ludowej.
Program adresowany do m³odzie¿y szkolnej, realizowany przy wspó³pracy z ³owickim ratuszem i muzeum, ale brali w nim
udzia³ tak¿e indywidualni turyci i wycieczki
osób doros³ych.
Tak jak w latach minionych, twórcy ludowi, bêd¹cy cz³onkami stowarzyszenia,
prezentowali twórczoæ ludow¹ regionu
³owickiego. Robili to jednak w sposób tak
rubaszny, ¿e wprawiali w zachwyt wszystkich odwiedzaj¹cych chatê. Wszyscy ubrani w tradycyjne stroje ludowe czekali na turystów w cha³upach ³owickich. Pokazywali
turystom nie tylko jak wykonaæ wycinankê
czy ozdobê z bibu³y, ale tak¿e jak konserwuje siê strój ³owicki, naprawia siê w nim
hafty. Ju¿ po przekroczeniu progu stare cha³upy gocie witani byli muzyk¹ zespo³u
£owiczanie z p³yty Po ³owicku, po ³owicku. - Zdarzy³o siê, ¿e turyci wystraszyli
siê, jak siê poruszy³am. Nie spodziewali siê,
¿e s¹ tu ¿ywi ludzie wród tylko starych eksponatów - opowiada twórczyni ludowa
Maria Stachnal.
Jest ona autork¹ najwiêkszej a¿urowej
wycinanki na ziemi ³owickiej, któr¹ podziwiaæ mo¿na w drugiej izbie chaty weselnej.
Pani Maria z dowcipem opowiada³a, oczywicie gwar¹ ³owick¹, o wycinankach i dzbanuszkach wykonywanych z wydmuszek.

P

o raz drugi w tym roku,
za spraw¹ muzeum w £owiczu,
folklor ksiê¿acki eksponowany
jest poza granicami kraju. Niespe³na
miesi¹c temu wystawa prezentuj¹ca
³owick¹ wycinankê trafi³a do Instytutu
Polskiego w Sofii w Bu³garii, obecnie
w Okrêgowym Muzeum Etnograficzno
- Historycznym w Doniecku na
Ukrainie prezentowana jest wystawa
Kultura materialna i twórczoæ
ludowa regionu ³owickiego na
prze³omie XIX i XX wieku,
przygotowana przez dyrektora
muzeum Waleriana Warcha³owskiego.
- Na pocz¹tku tego roku
z propozycj¹ wspólnej organizacji
wystawy dotycz¹cej regionu
³owickiego wyst¹pi³ do nas
konsulat RP w Charkowie
- mówi dyrektor Warcha³owski
- Przysta³em na tê propozycjê
z chêci¹, zastrzegaj¹c jednak,
¿e koszt przygotowania
wystawy i jej przewiezienia
na Ukrainê musi przej¹æ na siebie
konsulat. Tak te¿ siê sta³o. Wystawa
eksponowana jest w Doniecku od
2 czerwca i ma byæ wystawiana
minimum przez 3 miesi¹ce. Nastêpnie
zostanie przewieziona do jednej
z galerii w Charkowie, byæ mo¿e
nastêpnie wystawiona zostanie
W rêkach Kazimierza Odolczyka kwitn¹ na zawo³anie piêkne kolorowe kwiaty z bibu³y.
ponadto w Kijowie.
Wystawie patronuje konsul generalny
Anna Kuciñska i Kazimierz Odolczyk go to pasjonuje - wyjawia Teresa Wojda. sztuki. - Uczniów znacznie ³atwiej zaintere- RP na Ukrainie Grzegorz Seroczyñski,
tu¿ obok pokazywali jak piêkne kwiaty Pan Czes³aw porywa³ te¿ do tañca odwie- sowaæ sztuk¹ ludow¹ pokazan¹ na ¿ywo który prowadzi rozmowy w sprawie
- dodaje Henryka Komider. Kamila Frana- przeniesienia wystawy do Kijowa. mo¿na wyczarowaæ z bibu³y. Pan Kazimierz, dzaj¹ce chatê turystki.
Na ¿ywo malowa³a w skansenie Anna szek z klasy I zachwyci³a siê wycinankami, Zale¿y nam oczywicie,
jako mê¿czyzna zajmuj¹cy siê bibu³karstwem, wzbudza³ szczególn¹ uwagê tury- Tomczyk, opowiadaj¹c przy tym bajki w³a- chcia³aby siê nauczyæ tak ³adnie wycinaæ jak aby wystawa jak najd³u¿ej kr¹¿y³a po
stów. Weso³y droczeniem siê miêdzy sob¹ snego autorstwa. Dzieci z otwartymi usta- Maria Stachnal. Kasi Matych spodoba³y siê Ukrainie - dodaje dyrektor ³owickiego
twórcy ludowi przybli¿ali koloryt ³owickiej mi s³ucha³y, przysiadaj¹c na drewnianej pod- kwiatki pana Kazimierza, sama ju¿ próbo- muzeum.
wsi. W chacie pracowa³y równie¿ hafciarka ³odze, ws³uchiwa³y siê w bajkê O Jaku, co wa³a robiæ kwiaty z bibu³y na zajêciach pla- W muzeum w Doniecku mo¿na
ogl¹daæ zmiany w ³owickich strojach
stycznych oraz wraz z cioci¹ El¹.
Zofia Czubak, Barbara Fr¹tczak maluj¹ca anio³y struga³.
ludowych na prze³omie XIX i XX wieku,
W skansenie w okresie dwóch tygodni
jajka w kolorowe, czêsto wielkanocne moferta stowarzyszenia jest doskona³¹
ceramikê, sprzêt, wystroje wnêtrza
tywy ludowe oraz Teresa Wojda, wycinanokazj¹ dla szkó³ do odwiedzenia skan- obecnoci twórców zagoci³y grupy tury- chat ludowych. Na wystawê sk³adaj¹
karka i twórczyni paj¹ków ludowych.
senu i poznania pracy twórczej ludowych styczne z Kutna, £odzi, Skierniewic, siê równie¿ fotografie, pocztówki oraz
Du¿e zainteresowanie budzi³y wykony- artystów. 14 czerwca skansen zwiedzali Opoczna, Miñska Mazowieckiego, a tak¿e tablice wyjaniaj¹ce. £¹cznie sk³ada
wane na miejscu rzeby Czes³awa Herma- m.in. uczniowie klasy I i II Szko³y Podsta- indywidualni turyci, w tym z Anglii, Ka- siê ona ze 188 eksponatów.
nowicza, muzyka zespo³u £owiczanie. - wowej w B³êdowie. - Przyjechalimy tu nady i Niemiec, w sumie ponad 500 osób. Do Doniecka nie pojecha³y tylko
Nie rzebi³ przez ostatnich kilkanacie lat. w ramach realizowanej edukacji regional- Najwiêksze t³umy turystów odwiedzi³y warsztaty tkackie.
(eb) (eb)
Teraz zacz¹³ ponownie i odkry³ na nowo, jak nej - mówi Danuta Przyby³a, nauczycielka twórców ludowych w Bo¿e Cia³o.

Kiernozia zaprasza
na Noc wiêtojañsk¹

K

Folklor ³owicki
tym razem
w Doniecku

onkurs na kwiat paproci, wystêpy zespo³ów
z powiatu ³owickiego i z pabianickiego, oraz
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ Kiernozi z³o¿¹ siê
na program Nocy wiêtojañskiej. Impreza odbêdzie
siê w sobotê 23 czerwca w zespole parkowo-pa³acowym £¹czyñskich. W tym roku prowadziæ j¹ bêdzie
Eligiusz Pietrucha.
O godz. 18.00 przeprowadzony zostanie konkurs
na sobótkowy wianek, wystêpy estradowe rozpoczn¹
siê pó³ godziny póniej. Jako pierwsze wyst¹pi¹ piewaczki z zespo³u Kiernozianie, po nich na scenie
pojawi siê Jarzêbina z Zielkowic. O godz. 19.40
planowany jest pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu m³odzie¿y, które bior¹ udzia³ w kursie tañca
organizowanym przez GOK w Kiernozi.
Godzinny program tañców i piewu zaprezentuje zespó³ Dobroñ z powiatu pabianickiego,
który w swoim repertuarze ma m.in. tañce i pieni
góralskie.
Oko³o godz. 21.15 utworzony zostanie sobótkowy korowód, który przejdzie z wiankami nad wodê.
Korowód poprowadzi kapela ludowa z Kiernozi.
Przed zabaw¹ taneczn¹, do której graæ bêdzie zespó³ Select z Kiernozi, rozstrzygniêty zostanie konkurs na kwiat paproci. Kwiat symbolizowaæ bêd¹
bibu³owe kotyliony, które otrzyma 450 uczestników
festynu. Osoba, która bêdzie mieæ kwiat z wylosowanym numerem, wygra z³oty piercionek ufundowany
przez dzier¿awcê parku i pa³acu, Andrzeja Boguckiego. Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy bedzie wystêp dwóch
zespo³ów z Serbii, które przyje¿d¿aj¹ na Dni £owicza. Zespo³y te wyst¹pi¹ bezporednio przez koncertem zespo³u Select.
(mwk)
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Coraz bli¿ej przyjêcia planu
dla Joachimowa - Mogi³
Z koñcem tego roku
przyjête prawdopodobnie
zostan¹ dwa plany
zagospodarowania
przestrzennego dla wsi
Joachimów - Mogi³y
w gminie Bolimów.

O

drêbny plan bowiem dotyczy terenów
przylegaj¹cych do zbiornika retencyjnego Joachimów - Ziemiary, odrêbny - pozosta³ych terenów rolniczych tej miejscowoci.
W lutym plany z uwzglêdnionymi ju¿
wnioskami mieszkañców i w³acicieli dzia³ek skierowane zosta³y do zatwierdzenia
do instytucji takich jak Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d Wojewódzki, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Zarz¹d Melioracji i Gospodarki Wodnej
czy skierniewickie starostwo. To w³anie
od ich opinii zale¿y, czy plany bêd¹ mog³y zostaæ przyjêty w opracowanym
kszta³cie. Jak do tej pory siedem z omiu
instytucji przys³a³o do gminy swoje opinie i, poza drobnymi uwagami, wiêkszych
zastrze¿eñ nie wyrazi³y. Wci¹¿ nie ma
natomiast opinii z Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi.
W przypadku planu dotycz¹cego terenów przy zbiorniku jest to jedna z najistotniejszych opinii, gdy¿ marsza³ek ma podj¹æ
decyzjê zezwalaj¹c¹ na odlesianie dzia³ek.
Innymi s³owy, to od zgody marsza³ka zale¿y, czy posiadacze dzia³ek lenych w Joachimowie Mogi³ach, bêd¹ mogli karczowaæ
te tereny w celu budowania na nich domków letniskowych.

Wielbiciele letnich k¹pieli korzystaj¹ ze zbiornika na w³asn¹ rêkê. Przygotowywany plan ureguluje te sprawy.
Po raz pierwszy plany wy³o¿one zosta³y do wgl¹du osób zainteresowanych
w 2005 roku i wtedy jedn¹ z podstawowych uwag uwzglêdnionych przez gminê by³o to, aby w³aciciele terenów lenych wokó³ zalewu mogli budowaæ na
nich przynajmniej domki letniskowe.
Przede wszystkim jednak czêæ mieszkañców sprzeciwi³a siê wyznaczeniu na
ich terenach dróg, które zapewni³yby do-

stateczn¹ komunikacjê do i wokó³ zbiornika. Czêsto te¿ zdarza³o siê, i¿ mieszkañcy sk³adali najpierw wnioski o przekszta³cenie terenów na dzia³alnoæ us³ugowo-turystyczn¹: parkingi, ma³e pensjonaty, ma³a gastronomia itd., a potem wycofywali siê z tego, decyduj¹c siê jednak
na dzia³alnoæ rolnicz¹ czy te¿ rekreacyjn¹. W tej sytuacji jeszcze poprzednie
w³adze gminy podejmowa³y siê mediacji, tak

£owicka chata jest chêtnie odwiedzana nawet w Kampinoskim Parku Narodowym.

£owicka chata trwa³ym elementem puszczañskiego orodka
W Orodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
w sobotê 23 czerwca zostanie udostêpniona zwiedzaj¹cym kolejna
chata.

B

êdzie ona zaaran¿owana zgodnie
z miejscowym folklorem. Najbardziej
charakterystyczn¹ cech¹ kultury ludowej tego regionu jest to, ¿e zamiast elementów kwiatowych na wszelkich obrusach,

narzutach, ubraniach, s¹ owoce. Obecnie, ju¿
od 2001 r., w kampinoskim orodku, w jednej z trzech zagród, znajduje siê równie¿
chata ³owicka. Powsta³a ona dziêki wspó³pracy kampinoskiego orodka z ³owickim
Stowarzyszeniem Regionalnym Wsi Urzecze £owiczanie. Do powstania ³owickiej
chaty daleko od £owicza przyczyni³ siê konserwator zabytków w Warszawie Feliks
Ptaszyñski, który zauroczy³ siê Maurzycami. Chc¹c o¿ywiæ kampinoski orodek,
dziêki pomocy finansowej ówczesnych

w³adz miejskich i stowarzyszenia, wprowadzi³ folklor ³owicki na teren Kampinoskiego Parku Narodowego.
Co roku na Dzieñ Dziecka ca³y orodek
udostêpniany jest najm³odszym zwiedzaj¹cym. Wówczas z £owicza do Granicy przyje¿d¿a wycinankarka Maria Stachnal, hafciarka Zofia Kubal oraz bibu³karka Teresa
Wojda. Swoimi rêcznymi robótkami pokazuj¹ dzieciom elementy folkloru ³owickiego,
od wycinanek po kwiaty wykonane z bibu³y.
(jr)

aby podzieliæ te tereny w zadowalaj¹cy j¹
sposób, co w du¿ej czêci siê uda³o.
W przypadku planu dotycz¹cego terenów wokó³ zalewu, gmina z jednej strony
ma bowiem na celu zapewnienie terenów
turystyczno-us³ugowych, z drugiej przekszta³cenie licznych terenów rolniczych
w tereny pod zabudowê letniskow¹. Takie
przekszta³cone tereny znajduj¹ siê w dalszej odleg³oci od zbiornika, bli¿ej orodka
rekreacyjnego Polskiego Radia. 20 procent
terenów zapisanych zosta³o w planie jako
gminne, przeznaczone pod drogi, parkingi
itd. Z pozosta³ych 80 procent terenów pry-

watnych 20 procent przeznaczono pod zabudowê letniskow¹, reszta to tereny rolne
i dzia³alnoæ us³ugowa zwi¹zana z zalewem.
Drugi plan, odnosz¹cy siê do pozosta³ej
czêci miejscowoci, zamienia szereg terenów rolniczych na tereny pod zabudowê
letniskow¹. Nie oznacza to oczywicie, jak
mówi wójt Stanis³aw Linart, ¿e po przyjêciu planu automatycznie zniknie w tej miejscowoci dzia³alnoæ rolnicza, jednak otwiera to drogê dla wszystkich, którzy chc¹ na
tym terenie mieæ dzia³ki letniskowe z zabudow¹.
Plany zostan¹ ponownie wy³o¿ony
w Urzêdzie Gminy przez 21 dni najprawdopodobniej w lipcu. Wtedy wszyscy
mieszkañcy i w³aciciele dzia³ek bêd¹ mogli
raz jeszcze siê z nim zapoznaæ i wnieæ uwagi.
Jeli nie by³oby uwag i koniecznoci ponownego uzgadniania z wy¿ej wspomnianymi podmiotami, plany mog³yby zostaæ
przyjête pod koniec roku.
Co daje gminie i mieszkañcom ich uchwalenie? Mo¿liwoæ dzia³alnoci rekreacyjnej,
letniskowej na terenach, które do tej pory
mia³y przeznaczenie rolnicze. Ureguluje
gospodarkê gruntami przylegaj¹cymi do
zbiornika retencyjnego Joachimów - Ziemiary. Pozwoli na budowê domków letniskowych na terenach dotychczas przeznaczonych pod dzia³alnoæ roln¹. W planie znajduj¹ siê wytyczone drogi dojazdowe, parkingi. Gmina bêdzie mog³a wykupywaæ grunty, przyst¹piæ do ich budowy itd. Wiele
podmiotów jest te¿ zainteresowanych wykupem gruntów pod dzia³alnoæ us³ugow¹
i rekreacyjno-gastronomiczn¹, pola namiotowe itd. Kiedy plan zacznie obowi¹zywaæ,
firmy bêd¹ mog³y wykupywaæ te dzia³ki
i rozpocz¹æ inwestowanie. Posiadacze dzia³ek lenych bêd¹ te¿ mogli budowaæ domki
letniskowe.
Plan dotycz¹cy zbiornika nie obejmuje
budowy drugiego zbiornika retencyjnego naprzeciw obecnie istniej¹cego, po drugiej
stronie Rawki. Tereny pod zbiornik le¿¹
bowiem na terenie Ziemiar. Jak na razie nie
ma jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowoci. Sprawa rozbija siê o finanse i gmina chce najpierw zakoñczyæ procedury zwi¹zane z opisanymi
wy¿ej planami. Nastêpnie przyst¹pi do przeanalizowania, w których miejscowociach
jest najwiêkszy ruch inwestycyjny i zdecyduje o kolejnoci sporz¹dzania nastêpnych
planów.
(wcz)
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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.
Absultnie 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.
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 wszystkie auta, zaświadczenie
o kasacji, tel. kom. 0889-539-501.
SKUP SAMOCHODÓW - MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW (ZAŚWIADCZENIA) DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW 229,
tel. kom. 0605-695-882.
Samochód z nadwoziem BDF, może być do
remontu, tel. kom. 0504-105-141,
0600-647-336.
Mercedes na kołach bliźniakach, do remontu,
tel. kom. 0889-418-003.
Kupię każdego Poloneza po 1994
roku w całości lub na części, 		
tel. kom. 0691-671-241.
Kupię każdego Fiata Uno, CC, Poloneza
po 1995 roku (skorodowanego, rozbitego),
w całości lub na części, do 1000 zł, 		
tel. kom. 0691-671-241.
Skupujemy wszystkie auta osobowe,
wszystkie marki w stanie obojętnym,
tel. kom. 0692-639-555.
Absolutnie kupię wszystkie modele
Daewoo, Fiata, Opla, Renault, Skody,
Seata, VW, tel. kom. 0500-026-841.
Skup samochodów używanych, nejlepsze ceny, dojazd natychmiastowy,
tel. kom. 0516-385-829.
Espero 1.6 1997 rok, 4500 zł,
tel. (046) 838-88-77.
Aktualnie kupię osobowy cały lub lekko uszkodzony. Tel. 0604-706-309.
Aktualnie kupię samochody całe i powypadkowe, skupujemy również samochody na
złom. Tel. 046/831-96-22, 0605-996-372.
Kupię samochody całe, rozbite, do kasacji.
Tel. 0662-649-105.
Powypadkowe kupię. 			
Tel. 0669-557-167.
Powypadkowe skupujemy. 		
Tel. 0605-100-574.

Iveco typ 3510, 1997 rok - sprzedam,
tel. (046) 837-85-87.
Sprzedam koparkę Ostrówek, stan dobry,
tel. kom. 0509-220-632.
Opony używane, importer, duży wybór, tel. kom. 0602-133-182.
SKODA Faworit 1992 rok, stan dobry,
tel. (046) 837-47-06.
Citroen ZX 1,4 1993, uszkodzony tył, jeżdżący, 1.100 zł, tel. (046) 838-36-63.
VW Lupo 1.4 2002 rok, 50000 km, stan idealny, tel. kom. 0509-208-504.
MERCEDES MB-100 1994 rok, podwyższony, przedłużony, 			
tel. kom. 0889-561-534.
PEUGEOT Partner diesel 1.8 1997 rok, biały,
2-osobowy, tel. kom. 0509-061-643.
Przyczepka SAM, 			
tel. kom. 0668-380-984.
FIAT 126p 1991 rok, 			
tel. kom. 0889-148-321.
CC 700 1995 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0691-961-249, 0505-569-717.
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.
Przyczepa Sanok, tel. kom. 0660-243-177.
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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.
POLONEZ Caro 1.6 GLI 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0887-871-156.
Robur, skrzyniowy, silnik nowy, mały przebieg, tel. kom. 0662-247-288.
POLONEZ 1.4 Rover 1994 rok, 		
tel. kom. 0667-833-426.
POLONEZ 1.6GLI 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.
Glof II 1.3, wszystko, 			
tel. kom. 0660-087-390.
Astra gaz 1996 rok, 			
tel. kom. 0662-173-679.
OPELCorsa 1.7D 2002 rok, tel. (046) 838-02-81,
tel. kom. 0668-343-616.
FORD Ka 1997/98 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.
SEAT Ibiza 1.7D 1991 rok, 		
tel. kom. 0694-111-715.
AUDI B4 1.9TDI 1994 rok, 14000 zł, 		
215 000 km, czarny metalik, pełna elektryka,
alufelgi, stan techniczny bdb, 		
tel. kom. 0606-472-556.
BMW 316 + gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0660-809-263.
Cinquecento 1997 rok, 			
tel. kom. 0600-050-985.
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.
LUBLIN I 1996 rok, stan bardzo dobry,
tel. (046) 839-63-72.
F I AT 1 2 6 P 1 9 9 7 r o k , s p r z e d a m ,
tel. (046) 839-63-24.
MAZDA 626 1995 rok, sprzedam,
tel. (046) 839-63-24.
MAN, ciągnik siodłowy 403, 1997 rok,
stan idealny oraz naczepa sztywna na poduszkach, tel. kom. 0607-090-247.
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.
RENAULT Clio 1.4 1999 rok, stan idealny,
tel. kom. 0609-220-484.
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.
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.
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.
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.
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.
OPEL Vectra 1.7 TD 1996 rok, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki, centralny zamek,
tel. kom. 0660-026-281.
WARTBURG combi 1.3,		
tel. (042) 719-56-83.
PEUGEOT 206 2.0 HDI 2000 rok, czarny,
stan bdb, tel. kom. 0606-484-115.
OPEL Vectra 1.8 16V, salon Polska, stan idealny, pełna opcja oprócz skóry, 		
tel. kom. 0696-063-619.
OPEL Vectra combi 1.8 1996 rok, sprowadzony, zarejestrowany, stan bdb, 		
tel. kom. 0609-946-893.
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.

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 1995/96 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.
FIAT 126p 1997 rok, 			
tel. kom. 0691-747-163.
ALFA ROMEO 156, 			
tel. kom. 0691-747-163.
ŁADA Samara, Seligów 29.
Passat 2.0 GL, gaz sek., 1994 rok, 		
tel. kom. 0609-422-514.
POLONEZ 1994 rok, stan dobry
tel. (046) 838-88-57, 		
tel. kom. 0695-945-598.
Cinquecento 700 1996 rok, 		
tel. kom. 0509-233-806.
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.
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.
FSO 125p 1500 silnik Poloneza 1989 rok,
skrzynia 5, stan dobry, 			
tel. kom. 0601-760-199.
Przyczepka, tel. kom. 0602-230-475.
VW Golf III 1.9 DT 1993 rok, wspomaganie,
szyberdach, stan dobry, 			
tel. kom. 0663-151-008.
Alfa Romeo 156 2.4 ITD 1999 rok, tel. kom.
0600-275-883.
POLONEZ Truck izoterma 1996 rok, 		
tel. kom. 0602-689-429.
Przyczepkę samochodową Niewiadów, 		
tel. kom. 0504-254-153.
FIAT 126p 1996 rok, biały,		
tel. kom. 0886-488-041.
RENAULT Kangoo Rapid 1.9D 2001/2002
rok, dwuosobowy, przeszklony, faktura VAT,
tel. kom. 0697-987-978.
VW Golf II 1990 rok, 			
tel. kom. 0501-347-023.
FORD Sierra Combi 1.6, tanio, 		
tel. kom. 0667-133-174.
VW Passat combi 1.9TDI 2003 rok, 85 tys. km,
zielony, stan idealny, I właściciel, salonowy,
faktura VAT, tel. kom. 0602-389-702.
SKODA Felicia gaz 1998 rok, 		
tel. kom. 0660-686-837.
Golf III TDI 1994/95 rok, 			
tel. kom. 0607-737-076.
VW Passat Combi 1.8 1998 rok, 		
tel. kom. 0500-296-171.
MERCEDES 190E 2.5D 1991 rok, 11000
zł, czarny metalik, stan bardzo dobry, 		
tel. kom. 0508-359-480.
Palio 1.2 HL, 1999 rok, Punto II 1.2 SX, 2000
rok, Punto 1.2 SX, 1997 rok, Uno 900, 1999
rok, Matiz gaz, 1999/2000 rok. Gotówka,
raty. www.auto-agro.gratka.pl, 		
tel. kom. 0604-392-876.
Mercedes 190 2.0 D, 1987 rok, zarejestrowany, idealny, tel. kom. 0604-392-876.
FIAT Punto II 1.2 1999/2000 rok, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, garażowany, stan
bdb, tel. kom. 0509-061-804.
NISSAN Almera Hatchback 1.4 GX 1998
rok, 9990 zł, 233000 km, 3 drzwi, japoński,
tel. kom. 0608-028-441.
PEUGEOT 306 1.4i 1994 rok, 118000 km,
czerwony, 5-drzwiowy, stan bdb, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, elektryczne szyby. Niedrogo, 			
tel. kom. 0505-406-307.
HONDA Concerto Hatchback 1994 rok
tel. (042) 715-09-04.
FIAT Brawo 12V 1.4 + gaz 1998 rok, 8500
zł, salonowy WK, PP, CZ, AA, ESZ, szyberdach, alu felgi OZ, halogeny, wymieniony
rozrząd, silniczek korkowy, filtry oleje, 		
tel. kom. 0608-042-472.

Cinquecento Sporting 1100 gaz 1996/97 rok,
stan bdb, tel. kom. 0501-247-579.
POLONEZ 1989 rok, stan dobry, gaz, hak,
ważne dokumenty, 			
tel. kom. 0880-124-455.
FIAT 126p ELXSX 1997 rok, alarm + komplet kół zimowych, stan bdb, cena 2500 zł,
tel. kom. 0508-132-400.
OPEL Vectra A 2.0i 1994 rok, szyberdach,
immobiliser, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, ABS, 2 poduszki, hak i alu felgi,
tel. kom. 0505-614-046.
HYUNDAI Atos 1.0 + gaz, 9800 zł, wspomaganie, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, tel. kom. 0668-445-178.
DAEWOO Lanos, Sedan 1.5 16V 1999 rok,
7900 zł, srebrny, pierwszy właściciel, 		
tel. kom. 0606-395-256.
VW Golf III 1995 rok, sprowadzony, 5d,
tel. kom. 0504-944-860.
FORD Escort 1997 rok, sprowadzony, 		
tel. kom. 0504-944-860.
FIAT Uno diesel 1.7 1996 rok, 		
tel. kom. 0696-477-399.
BMW E36 316 1992/1993 rok, czerwony,
benzyna, zderzak i lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach, alu felgi, radio, podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, stan
idealny. Cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0600-006-435.
OPEL Vectra 1.8 + gaz 1994 rok, 180000 km,
zielony metalik, uszkodzony jeżdżący i pełne
wyposażenie, tel. kom. 0512-443-753.
NISSAN Primera 2.0 diesel 1997/1998 rok,
173000 km, srebrny metalik, pełne wyposażenie, uszkodzony, jeżdżący, 		
tel. kom. 0512-443-753.
FIAT SC 900 2000 rok, 7900 zł, granat metalik, I właściciel, tel. kom. 0606-899-489.
DAEWOO Espero 1.8 gaz 1999 rok, 6700 zł,
zielony metalik, tel. kom. 0606-899-489.
POLONEZ Caro 1.8 D 1996 rok, 1200 zł,
I właściciel, tel. kom. 0606-899-489.
DAEWOO Matiz Live 1999 rok, 6900 zł,
złoty metalik, stan dobry, 			
tel. kom. 0503-093-725.
FIAT Siena 1.4 gaz 1998/99 rok, 8700 zł,
czerwony, I właściciel, stan bdb, 		
tel. kom. 0608-409-744.
DAEWOO Nubira 1.6 16V gaz 1998 rok,
9900 zł, niebieski metalik, II właściciel, alufelgi, stan bdb, tel. kom. 0608-409-744.
FORD Escort 1.6 16V gaz 1998 rok, 8900 zł,
srebrny metalik, II właściciel, stan dobry, bogate wyposażenie, tel. kom. 0500-026-841.
FIAT Uno 1.0 gaz 1997 rok, 4000 zł, hak,
tel. kom. 0604-458-796.
SEAT Ibiza 1.2 gaz 1991 rok, czerwony,
3-drzwiowy, alufelgi, elektryczne szyby,
tel. kom. 0696-214-494.
VW Polo 0.9 benzyna, gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0604-489-929.
VW Golf II 1.3 benzyna, gaz 1991 rok,
srebrny, stan techniczny dobry, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0698-624-470,
0669-046-643.
VW Golf III 1.8 gaz 1993 rok, hak, krajowy,
stan super, tel. kom. 0509-260-732.
POLONEZ 1994 rok, 80000 km, roczna instalacja gazowa, tel. kom. 0502-155-246.
CITROEN Berlingo 1.9 D 1998 rok, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy,
tel. kom. 0509-723-342.
HONDA Civic 1996 rok, 11000 zł, bordowy,
tel. kom. 0608-359-519.
Niemcy, Holandia; VW Polo benzyna + gaz
1997 rok, Vectra benzyna + gaz 1998 rok
i inne, tel. kom. 0602-498-775.
Samochody Niemcy Holandia, Vectra 2.0TD
1997 rok, Vectra benzyna + gaz 1996 rok,
Astra Sedan 1996 rok i inne, 		
tel. kom. 0602-498-775.
STAR A200L SW400 tel. (046) 838-36-04.
FIAT Siena 2000 rok, I właściciel, 		
tel. kom. 0603-241-360.
FORD Fiesta 1.1 1991/96 rok, 		
tel. kom. 0663-510-540.

Punto D 1995 rok, tel. kom. 0503-371-144.
FORD Scorpio 2.0 DOHC, srebrny metalik,
stan techniczny i wizualny b.dobry, sprowadzony z Niemiec, tel. kom. 0889-860-034.
FORD Fiesta gaz sekwencja 1998/99 rok,
5-drzwiowy, salonowy, 			
tel. kom. 0606-330-976.
OPEL Astra 1.4 headback 1994 rok, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.
FIAT Brava 1.8 16V 1999 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0600-970-598.
OPEL Vectra 1.8 16V 1999 rok, full opcja
oprócz skóry, salon Polska, 100% bezwypadkowy, tel. kom. 0696-063-619.
FORD Escort 1.4 1994 rok, 800 zł, poobijany, ważne OC i przegląd, 		
tel. kom. 0696-063-619.
FIAT Siena 1.6 gaz 1998 rok, wspomaganie,
elektryczne szyby, centralny zamek, I właściciel, stan bdb, tel. kom. 0605-535-396.
SEAT Ibiza 1.4, czerwony, 5-drzwiowy,
I właściciel, bezwypadkowy, stan idealny,
tel. kom. 0692-639-555.
VW Polo 1997 rok, czerwony, II właściciel,
5-drzwiowy, stan bdb, 			
tel. kom. 0692-639-555.
CC 700 1997 rok, stan bdb, 2800 zł do negocjacji, tel. kom. 0880-785-167.
SEAT Cordoba 1.9 TDI 1998 rok, 16000 zł,
czarny metalik tel. (046) 874-64-00.
RENAULT Kangoo 1.4 1999 rok, 		
tel. kom. 0602-494-810.
OPEL Vectra 2.0 16V gaz 1998 rok, 		
tel. kom. 0602-494-810.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, 		
tel. kom. 0602-494-810.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1998 rok, 		
tel. kom. 0602-494-810.
SEAT Cordoba 1.6, zielony metalik, salon,
I właściciel, tel. kom. 0502-482-511.
TOYOTA Corolla XLI 1.3 16V, 1994 rok,
wrzosowy metalik, 88 KM, stan bdb,
po przeglądzie, 			
tel. kom. 0880-484-253.
JAGUAR HJ40 Sovereign 4.0 benzyna, gaz 1989 rok, pełne wyposażenie
dodatkowe. Tanio, 			
tel. kom. 0880-484-253.
Tico 1998 rok, tel. kom. 0886-218-982.
CC 700 gaz 1996 rok tel. (046) 863-60-14.
FIAT Escort combi, tanio, 			
tel. kom. 0787-233-812.
FIAT Brava gaz 1997 rok, klimatyzacja,
tel. kom. 0604-843-149.
SEAT Ibiza 1997 rok, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0604-843-149.
SKODA Favorit gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0508-725-432.
POLONEZ 1.6 gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0602-230-475.
Przyczepka, tel. kom. 0602-230-475.
ŁADA samara 1.5 benzyna, gaz 1991 rok
tel. 046/838-03-00.
Żuk izoterma benzyna + gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0601-922-128.
FIAT 126p 1991 rok, 			
tel. kom. 0511-491-885.
POLONEZ 1.6 1997 rok, w dobrym stanie,
cena do negocjacji, 			
tel. kom. 0510-383-774.
FIAT Punto 1.1 SX 1996 rok, zielony,
5 drzwi, 7500 zł, tel. kom. 0604-069-239
po 15.00.
NISSAN Sunny 2.0 D 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 0668-111-104.
POLONEZ Caro gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0663-539-481.
Seicento, silnik, skrzynia i reszta części,
tel. kom. 0668-248-900.
AUDI 80 B4 1.9 TDI, 200000 km, śliwka
metalik, tel. kom. 0601-348-685.
OPEL Corsa 1.4 1996 rok, 97000 km, czarny, klimatyzacja, wspomaganie, 2 poduszki,
elektryczne szyby, do opłat, 		
tel. kom. 0601-348-685.

FORD Escort 1.8 16V 1993 rok, 		
tel. kom. 0667-286-779.

DAEWOO Lanos Sedan benzyna, gaz 2000
rok, 10700 zł, srebrny metalik, wspomaganie, bezwypadkowy; Opel Corsa, 1998 rok,
5-drzwiowy, zielony metalik, salon, 10900
zł, tel. (046) 863-06-10, 			
tel. kom. 0506-078-689.

CC 900 1994 rok, stan dobry - sprzedam.
Gaj 6, gmina Bielawy.
OPEL Vectra 1.8 1996 rok, 		
tel. kom. 0608-049-180.

Punto benzyna + gaz 197 rok, 7500 zł, srebrny metalik, 5 drzwi; Fiat Seicento 900, czerwony, 4100 zł, tel. kom. 0603-223-385.
MITSUBISHI Lancer 1.5 12V gaz, 700 zł,
tel. kom. 0602-647-607.
DAEWOO Tico 1997 rok, 2950 zł, bordo
metalik, tel. kom. 0888-596-487.
OPEL Vectra 1.6 16V Sedan 1997 rok, czarna perła, full opcja oprócz skóry, I właściciel,
tel. kom. 0880-948-646.
POLONEZ Caro 1.6 GLI gaz 1996 rok, 1500
zł, stan dobry, tel. kom. 0602-795-257.
VW Golf II + gaz 1990 rok, tanio, 		
tel. kom. 0602-633-407.
TOYOTA Corolla z gazem 1995 rok, 		
tel. kom. 0603-625-465.
BMW 1.6 gaz 1993 rok, Mercedes 190E 1.8
gaz, 1990 rok, tel. kom. 0880-177-221.
Nysa gaz 1989 rok tel. (024) 277-67-45.
FIAT Uno 1.0 1996 rok, 			
tel. kom. 0606-850-596.
Golf III 2.0 gaz 1994 rok, czarny metalik,
alufelgi, tel. (046) 837-00-92, 		
tel. kom. 0600-925-797.
Astra 1.6 1992 rok, 3-drzwiowa, 5200 zł, zarejestrowana, tel. kom. 0608-299-307.
FORD Fiesta 1.4 benzyn 1993 rok,		
tel. kom. 0608-457-113.
FORD Mondeo 1.8TD 1994 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0608-457-113.
FIAT Uno 1.0 1994 rok, 113000 km,
stan bardzo dobry - wszystkie opłaty,
tel. (046) 837-74-15, 			
tel. kom. 0662-113-563.
126p, 1996 rok. Tel. 0508-244-737.
AUDI A4 1.9TDI, srebrny metalik, stan dobry, pełne wyposażenie bez klimy. 		
Tel. 0668-825-713.
Citroen AX 1.0, 93/94 rok, 5-drzwi, 3800 zł,
Avensis 2.0 combi, gaz, klima, 17900 zł.
Tel. 0604-233-371.
CITROEN Berlingo 1.4, 2004 rok, benzyna,
gaz sekwencyjny, elektryczne szyby, centralny zamek, 85.000 km. Tel. 0500-186-947.
DAEWOO Matiz 0.8, 2001 rok, zielony metalik, przebieg 60.000, I właściciel, bezwypadkowy, cena 9800 zł. Tel. 0604-706-309.
DUCATO 1.9D, 1999/2000 rok, stan bardzo
dobry, I właściciel. Tel. 046/831-82-13.
FIAT 126p, 1991 rok, stan dobry, cena 		
do uzgodnienia. Tel. 0515-992-144.
FIAT CC 900, 1997 rok, niebieski, zadbany,
Rawa Mazowiecka. Tel. 0509-771-348.
FIAT Punto II, 2000 rok, 1.2 + gaz, szary metalic, 5-drzwiowy - sprzedam. 		
Tel. 0501-742-540.
FIAT Seicento 1.1, 2000 rok, srebrny metalik, centralny zamek, elektryczne szyby,
autoalarm, immobilizer, radio, I właściciel,
bezwypadkowy, możliwa zamiana na Tico.
Tel. 0604-706-309.
FIAT Tempra combi 1.6, 1995 rok, gaz. 		
Tel. 046/831-96-22, 0605-996-372.
FORD Escort 1.3. Tel. 0515-495-783.
FORD Escort combi 1.8 TD, 1998 rok, czerwony, II właściciel, kupiony w kraju, ABS,
alarm. Tel. 0667-348-907.
FORD Escort, 1993 rok, 3-drzwiowy, silnik
1300, cena 2500 zł. Tel. 0609-924-415.
FORD Focus 1.6 16V, 2000 rok, biały, el.
szyby, ABS, alarm, c. zamek, airbag, cena
16900 zł. Tel. 0506-688-670.
FORD Mondeo 1.8 TDI, combi, 1997 rok,
klima, el. szyby, lusterka - sprzedam. 		
Tel. 0607-401-419.
FORD Mondeo combi 1.8TD, 1997 rok,
cena 11900 zł. Tel. 0509-837-633.
FORD Mondeo combi 1.6, produkcja 1994
rok, rejestracja 1995 rok, 2×airbag, wspomaganie kierownicy, 190.000 km, 6000 zł.
Tel. 0888-386-615.
FORD Mondeo combi 1.8, 1999 rok, gaz,
krajowy, klimatyzacja. Tel. 0600-724-311.
GOLF II 1.6 TD, 1991 rok, Złota. 		
Tel. 0608-600-382.
MERCEDES 124 2.0D, 1992 rok, stan bardzo dobry. Tel. 0696-075-827.
MERCEDES Benz C220 Diesel, 1995 rok,
1 rok w kraju - sprzedam. Tel. 0694-283-434.
MERCEDES W 2.9 TD, 1996/2000 rok,
nowy model, srebrny metalik, pełne
wyposażenie, stan idealny. 		
Tel. 0501-855-067.

VW Golf III 1.9 1995 rok, turbo diesel, 		
tel. kom. 0503-419-710.

OPEL Astra Sedan 1995/96 rok, 8400 zł,
bordo metalik, krajowy; Daewoo Nexia
Sedan, 1997 rok, bordo metalik, 4900 zł,
tel. (046) 863-06-10, 			
tel. kom. 0506-078-689.

Skrzynia, silnik do 126p, 			
tel. kom. 0691-090-215.

POLONEZ Caro GSI 1998 rok, 		
tel. kom. 0602-338-726.

NISSAN Almera 1.4GX, 1998 rok, 233 tys.
km, hatchback, 3-drzwiowy japoński, 9990
zł. Tel. 0608-028-441.

FORD Mondeo 2.0 16V 1995 rok, 		
tel. kom. 0889-912-845.

Sprzedam lawetę oraz przyczepkę do skuterów, tel. kom. 0606-930-284.

NISSAN Patrol 3 l D, pełne wyposażenie,
2000 rok. Tel. 0663-963-393.

Tico 1997 rok, I właściciel, 		
tel. (046) 838-92-89.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:

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

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:  Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary rynek.
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OPEL Astra 1.4 16V, 1997 rok, combi, gaz,
wspomaganie, granatowy metalik. 		
Tel. 0604-233-371.
OPEL Astra 1.6 3-drzwiowy, czerwony, 1994
rok. Tel. 0662-039-207.
OPEL Corsa 1.2, 1993 rok, 5800 zł - sprzedam. Tel. 0608-697-964.
OPEL Corsa 5 drzwi, stan bardzo dobry,
1999 rok. Tel. 046/831-96-22, 		
0605-996-372.
OPEL Vectra 1.6, benzyna, gaz, 1996 rok,
2 lata w kraju lub zamiana. 		
Tel. 0500-469-738.
OPEL Vectra 1.8 16, 1996 rok, benzyna, gaz,
Sedan, cena 12400 zł. Tel. 0509-837-633.
OPEL Vectra 1.8, 2004 rok, salon, bezwypadkowy oraz 126P, 1999 rok. 		
Tel. 0602-640-152.
OPEL Passat combi, 1998 rok. 		
Tel. 0507-938-465.
PEUGEOT Boxer 1.9, 1998 rok, 5-miejscowy. Tel. 0603-450-076.
POLONEZ 1.6 GLE, 1995 rok, gaz, sprawny, tanio. Tel. 046/832-14-18.
POLONEZ Atu Plus 1.6 GLI gaz, X.1998
rok, cena 3800 zł - sprzedam. 		
Tel. 046/815-67-52.
POLONEZ Atu Plus 1999 rok GSI, gaz, stan
idealny, sprzedam lub zamienię na mniejszy.
Tel. 0607-521-398.
RENAULT 19 RT 1.7, 1992 rok, benzyna,
gaz, 5-drzwiowy, granatowy, hatchback.
Tel. 0508-523-588.
RENAULT 21 2.1D, pilnie. Tel. 0509718-967.
RENAULT Clio 1.6i, 1998/99 rok, bordo
metalik, bogate wyposażenie z klimatyzacją,
cena 11700 zł w rozliczeniu przyjmę tańszy.
Tel. 0604-706-309.
RENAULT Espace 2.0i + gaz, 1999 rok, full
opcja, 7-osobowy, zamiana - sprzedam. 		
Tel. 0607-401-419.
RENAULT Megane 1.9DCI, bogate wyposażenie, 2001 rok. Tel. 046/832-29-72.
SEAT Ibiza 1.4, 1996 rok, 3-drzwi. 		
Tel. 0509-877-175.
SKODA Felicia, 1999 rok. 		
Tel. 046/831-96-22, 0605-996-372.
STAR 1142 turbo, 1996 rok. 		
Tel. 0602-276-298, 046/831-06-69.
TOYOTA Corolla 1.4, 1993 rok, 3-drzwi,
szyberdach, niebieski metalik, cena 5400 zł.
Tel. 0609-980-388.
VW GOLF combi 1.9 TDI, 2001 rok. 		
Tel. 0607-098-316.

Garaż murowany, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0664-663-622.

VW GOLF III 1.4i, 1996 rok, 5 drzwi, kolor
granat, I właściciel, stan idealny, cena 11200
zł, możliwa zamiana (tańszy). 		
Tel. 0604-706-309.
VW Passat combi 1.9TDI, 2000 rok, bogata
wersja, cena 28600 zł. Tel. 0509-837-633.
VW Transporter T4 2.4D, 1993 rok. 		
Tel. 0503-037-821.
ŻUK blaszak, ocieplanie. 			
Tel. 046/831-40-28.
ŻUK, 1989 rok, gaz, stan dobry. 		
Tel. 0606-432-812.

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

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.
Sprzedam tanio silnik, skrzynię 126p, 		
tel. kom. 0781-015-080.
Sprzedam opony 900-20, 			
tel. kom. 0503-065-714.
Alufelgi 14 do Forda Escorta 2 szt. tanio
sprzedam, tel. kom. 0601-559-605.
Sprzedam części blacharskie, mechaniczne, do Polonez, Fiat Uno, CC,
Vectra A, Espero, 			
tel. kom. 0691-671-241.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów
w celu wyrejestrowania wydaje zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż
części. Nieborów, przy Stacji Kontroli Pojazdów, tel. kom. 0507-141-870.
Sprzedam wagę samochodową 8t, z ważną
legalizacją, tel. (046) 837-14-12 8.00-16.00,
tel. kom. 0604-381-863.

Motorynka, tel. kom. 0691-508-458.
Części - WSK-125, tel. (046) 837-69-99,
tel. kom. 0607-125-199.
Simson skuter, 1989 rok, stan bdb, cena 		
do negocjacji, tel. kom. 0503-747-279.
Romet, tel. kom. 0603-609-674.
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.
Sprzedam skuter Malaguti F10, 1996 rok,
2100 zł, tel. (046) 837-09-12.
Honda PC12A, 1989 rok; Malagutti SPA55,
2001 rok; Piagio, 1995 rok; Honda 1996 rok,
tel. kom. 0505-261-079.
Honda CBR1000F, dual, 1996 rok, 10500zł,
tel. kom. 0606-934-668.
Jawa 350, 1987 rok, stan bdb, OC, przegląd,
1400 zł, tel. kom. 0691-671-241.
Naprawa motocykli i motorowerów, 		
tel. kom. 0691-588-602.
Ogar, tel. (046) 838-34-70.
MZ ETZ 150, tel. kom. 0698-971-776,
0608-124-052.
Skuter Bation 1996 rok, 			
tel. kom. 0606-930-284.
Sprzedam gokarta. Tel. 0696-533-555.
Sprzedam Skuter OSA. Tel. 046/832-17-60,
0605-426-474.
Sprzedam WSK 125 w oryginale, stan idealny. Tel. 0695-289-120.
SR 50, 1990 rok, cena 2100 zł, stan idealny.
Tel. 0661-252-927.

Sprzedam przyczepę campingową DELTA
4300TZ, 1993 rok. Tel. 0607-401-419.
Sprzedam silnik Lanosa kompletny + skrzynia biegów i wiele innych części. 		
Tel. 046/814-39-47.
Sprzedam tylną oś konkretną do RENAULT
Kangoo. Tel. 0509-811-669.

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

Do wynajęcia garaż, os. Sikorskiego, Głowno (przy starych blokach), 			
tel. kom. 0604-177-218.
Do wynajęcia garaż, ul. Topolowa, 		
tel. kom. 0504-301-251.

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 domek drewniany w Łowiczu lub okolicy, tel. kom. 0888-449-615.
Kupię nowe mieszkanie do 80 mkw., 		
w Skierniewicach. Tel. 046/838-58-65.
Kupię gospodarstwo do 1 ha z małym domem, może być do remontu, do 130 tys. zł
lub sam dom. Tel. 0508-164-296.
Dom w Skierniewicach lub okolicy kupię.
Tel. 0667-016-951.
Gospodarstwo rolne, okolice Skierniewic
i Białej Rawskiej kupię. Tel. 0667-016-951.

Sprzedam działki budowlane przy ul. Bielawskiej, tel. (046) 861-26-62.
Sprzedam działkę 4 ha, szerokość 75 m, Łowicz, ul. Poznańska, tel. (046) 837-90-70.
Działka 4600, Łowicz, 			
tel. kom. 0502-163-313.
Sprzedam działka budowlana 1850 mkw.
przy trasie Poznańskiej, 38 zł / 1mkw., 		
tel. kom. 0501-926-633.
Sprzedam 1,25 ha ziemi w gminie Stryków,
tel. kom. 0695-586-098.

Dom z działką, Bratoszewice, 		
tel. kom. 0609-324-089.
Sprzedam 2,4 ha ziemi na wsi Bocheń, tel. kom. 0606-991-367.
Mieszkanie 60 mkw., Głowno Zabrzeźnia,
tel. kom. 0501-218-374.
Sprzedam lub wynajmę kiosk, ul. Kurkowa,
tel. kom. 0693-975-425.
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.
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.
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.
Ziemia 17 ha, koło Rogowa, 		
tel. kom. 0502-553-569.
Dom i budynki gospodarcze na działce
3600 mkw. Zduny, tel. kom. 0660-514-409.
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.
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.
Dom 86 mkw. lub zamienię na blok 		
do 40 mkw., Łowicz ul. Łęczycka 106.
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.

Działki budowlane, Zielkowice (za więzieniem) 1400 mkw. (25 m szerokości), 		
tel. kom. 0501-020-993.
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.
Ziemia 3,5 ha, teren Osmolin, 		
tel. (024) 277-97-73.
Działka rekreacyjna z domkiem „Ogródki
Działkowe” w Niedźwiadzie,
tel. (046) 837-74-89, 			
tel. kom. 0504-181-667.
Działka 7500 mkw, 13 km od Głowna, media w ulicy, tel. (042) 719-22-33.
Działkę rekreacyjną, 			
tel. kom. 0605-903-636.
Sprzedam ziemię 2,26 ha, Łowicz, 		
tel. kom. 0608-558-376.
Działka budowlana 26 arów, 		
tel. kom. 0663-690-073, 0668-163-342.
I piętro, os. Dąbrowskiego, 74,5 mkw., cegła,
stan idealny, tel. kom. 0507-225-522.
Działki budowlane, okolice Głowna, 		
tel. kom. 0506-402-647.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha
z zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.
Domek letniskowy, 			
tel. kom. 0502-358-304.
Mieszkania 42 mkw., os. Kostka, 		
tel. kom. 0509-086-314.
Działka budowlana 3500 mkw. w Anielinie
Swędowskim, woda, prąd, przy trasie Stryków - Ozorków, tel. kom. 0511-428-240.
Działki budowlane Wrzask, gm. Stryków,
2075 mkw. i 3300 mkw, woda, światło, 		
tel. Kom. 0511-428-240.
Sprzedam działkę budowlaną przy drodze Sobota Wola Kałkowa o pow. 3,44 ha,
tel. (046) 838-28-33.
Działka budowlana 42 ary Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Ziemia rolna 1,8 ha, 7 km od Łowicza, 		
tel. kom. 0697-651-780 po 16.00.
Dom + budynek gospodarczy na os. Górki,
tel. kom. 0696-116-169.
Działka 28 arów, budynek mieszkalny,
duża obora, tel. kom. 0692-859-783, Plecka Dąbrowa.
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Sprzedam mieszkanie 36 mkw. lub zamienię
na dom. Kupię dom, 			
tel. kom. 0512-098-371.
Sprzedam działkę 1,1 ha, 			
tel. kom. 0663-539-481.
Dom z działką, Stryków, pilnie, 		
tel. kom. 0694-007-272.
Działka budowlana 2000 m w Łowiczu,
tel. kom. 0500-089-448.
Trzy pokoje z kuchnią, os. Broniewskiego,
tel. kom. 0698-367-448.
Dom z działką, ul. Nadbzurzańska, 		
tel. kom. 0698-367-448.
Sprzedam działki budowlane 600 mkw. i 663
mkw., osiedle Tatar 3. Tel. 0609-533-803.
Działkę 2100 mkw. - uzbrojone - częściowo
zabudowaną k/Rawy Mazowieckiej. 		
Tel. 0663-646-930.
Sprzedam dom piętrowy w centrum Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0502-110-545.
Sprzedam siedlisko z budynkami o pow. 70
arów, 7 km od Rawy Mazowieckiej. 		
Tel. 0667-990-662.
Sprzedam dom w stanie surowym na osiedlu Tatar w Rawie Mazowieckiej. 		
Tel. 0663-224-648.
Sprzedam ziemię 5,5 ha gm. Cielądz. 		
Tel. 046/814-20-17.
Sprzedam działki budowlane obok linia energetyczna, wodociąg, asfalt, okolice Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0606-940-677.
Mieszkanie 58 mkw., IV p, blisko PKP,
Skierniewice, 185.000 zł. 			
Tel. 0600-167-695 po 20.
Mieszkanie 65 mkw., II p, cegła, ul. Mszczonowska, Skierniewice, 235.000 zł. 		
Tel. 0600-167-695 po 20.
Mieszkanie 78 mkw., 2-poziomowe, blok
z cegły + miejsce garażowe. 		
Tel. 0603-755-770.
Działka budowlana, 800 mkw., Bartniki.
Tel. 0509-438-584.
Mieszkanie 72 mkw., atrakcyjne, niedrogo,
Skierniewice. Tel. 0664-292-165.
Sprzedam duży dom w Skierniewicach. 		
Tel. 0601-338-867.
Duży obiekt przemysłowy w Skierniewicach
sprzedam - wynajmę. Tel. 0512-130-733.
Mieszkanie 51 mkw., blisko dworca, Skierniewice. Tel. 0691-319-140.
Sprzedam działkę budowlaną 1069 mkw.,
ogrodzona, prąd, światło, kanalizacja, domek
letniskowy, Radziwiłłów, cena do uzgodnienia. Tel. 066/345-25-65, 046/832-11-42.
Sprzedam niedrogo działkę budowlaną 		
w ciekawym położeniu między Godzianowem a Lipcami Reymontowskimi, uzbrojoną, wielkość 3200 mkw., cena do uzgodnienia. Tel. 0663-558-105, 0696-513-081.
Ziemię 2 działki po 1,30 ha, cena 6,50 zł
za mkw., położone Miedniewice koło Skierniewic przy ul. Unii Europejskiej. 		
Tel. 0691-404-485.
Mieszkanie 60,5 mkw., M4, Widok - Skierniewice. Tel. 046/832-76-23.
M-56,4 mkw., w cegle, Skierniewice. 		
Tel. 0606-160-394.
Mieszkanie 61 mkw., po częściowym remoncie, os. Widok. Tel. 0603-601-319.
Działkę o powierzchni 648 mkw., dom gospodarczo-mieszkalny + media, stan surowy,
os. Makowska. Tel. 046/832-32-09 po 16.
Dom, budynki, ziemię w Złakowie Kościelnym koło Zdun. Tel. 0503-510-411.
Działkę 1350 mkw., z pozwoleniem na budowę w Skierniewicach przy ul. Granicznej.
Tel. 0605-554-549.
1,13 ha w Strobowie. Oferty. 		
Tel. 0502-114-776.
Sprzedam dom, stan surowy otwarty
na działce 540 m², Skierniewice Zadębie.
Tel. 046/814-14-62 po 19.00, 0501-713-690.
Sprzedam gospodarstwo 4,6 ha Wysokienice. Tel. 0517-631-436.
150 mkw., okolice Skierniewic. 		
Tel. 0691-794-864.
Sprzedam działkę. Tel. 0508-257-134.
Działki budowlane Sierakowice Lewe. 		
Tel. 0604-262-759.
Działka budowlana Bolimów 640 mkw.
Tel. 0601-070-363.
Budowlaną 3300 mkw., Boguszyce koło
Rawy. Tel. 0507-827-233.
Działki rolne w Rządkowie 2500 mkw.,
1,81 ha, 0,69 ha, cena za 1 ha 12 tys. zł. 		
Tel. 0607-761-271.
Piasecka Nieruchomości, Skierniewice, 		
ul. Lelewela 3. Tel. 046/832-42-75,
0607-355-753 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.
Sprzedam biurowiec z apartamentem,
Skierniewice. Tel. 0501-184-622.
Sprzedam działki budowlane Strobów. 		
Tel. 0504-129-855.
Sprzedam 2 działki budowlane w Skierniewicach przy ul. Łódzkiej, Cicha,
1177 mkw., tel. 0602-405-152, 1100 mkw.,
tel. 0602-204-128.
Dom w Skierniewicach. Tel. 0500-242-522,
0500-133-817.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 		
o pow. 58 arów w miejscowości Marchaty.
Tel. 0660-416-423.
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Lokal do wynajęcia, ul. Zduńska 18,
tel. (046) 837-68-42.
Do wynajęcia pomieszczenie handlowe 250
mkw., Łowicz, tel. kom. 0603-993-065.
Do wynajęcia pomieszczenia usługowo-biurowe, 130 mkw., Łowicz, 			
tel. kom. 0603-993-065.
Lokale na Krakowskiej, 			
tel. kom. 0692-725-590, 0692-722-045.
Wynajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, kwatery pracownicze. Plac
Przyrynek 11, tel. (046) 837-99-16, 		
tel. kom. 0512-098-358.
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.
Centrum Łowicza, wszystkie media, 		
90 mkw., tel. kom. 0696-104-586.
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 spożywczogastronomicznej, centrum Łowicza,		
tel. kom. 0507-012-020.
Mieszkanie do wynajęcia, do remontu (koszt
remontu w cenie czynszu), niski standard,
tel. kom. 0604-908-664.
Szukam taniego pokoju lub mieszkania Łódź
- od lipca, tel. kom. 0668-419-278.
Do wynajęcia lokal 40 mkw., 		
tel. (046) 837-10-69.
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.
Dom w Bełchowie, powierzchnia użytkowa
214 mkw. + działka 1,11 ha, 		
tel. kom. 0698-412-646.
Do wynajęcia kawalerka, os. Bratkowice,
Łowicz, płatne za rok z góry, 		
tel. (022) 619-20-19.
Tanie lokale usługowe, Łowicz, okolice Bolimowskiej, tel. kom. 0503-833-891.
Kawalerka - centrum, 			
tel. kom. 0692-101-989.
Poszukuję współlokatorki, 		
tel. kom. 0661-166-617 0695-373-728.
Wynajmę lokal sklepowy przy ul. Bolimowskiej 14, tel. kom. 0888-447-916.
Do wynajęcia lokal handlowy 45 mkw, parter, ul. Zduńska, tel. kom. 0602-154-969.
Do wynajęcia 65 mkw, piętro ul. Zduńska (biura, gabinety), 			
tel. kom. 0602-154-969.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowobiurową, tel. kom. 0660-230-318.
Pokój z kuchnią, ul. Zduńska Łowicz, 		
tel. kom. 0501-011-217.
Wynajmę lub sprzedam pawilon 35 mkw. na
os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Mieszkanie do wynajęcia 38 mkw., os. Kostka, tel. kom. 0507-562-203 po 18.00.
Wynajmę mieszkanie 32 m na os. Starzyńskiego, tel. kom. 0660-425-954.
Do wynajęcia pawilon 40 mkw., os. Bratkowice, tel. kom. 0604-739-461.
Powierzchnie do wynajęcia w sklepie
Polo-Market, ul. Koński Targ 9 w Łowiczu, tel. (024) 268-48-21, 		
tel. kom. 0605-035-468.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 		
tel. kom. 0606-755-254.
Wydzierżawię 2 budynki sąsiadujące
ze sobą, jeden 320mkw., w tym pomieszczenia socjalne, drugi 300mkw.,
cała powierzchnia wolna + plac,
tel. (046) 838-31-35, 			
tel. kom. 0502-083-476.
Poszukuję mieszkania w Skierniewicach - pilne. Tel. 0609-665-559.
Do wynajęcia pub oraz plac 950 m²
w centrum Rawy Mazowieckiej. 		
Tel. 0606-952-277.
Do wynajęcia mieszkanie 33 m² w Rawie
Mazowieckiej dla firmy lub osób prywatnych. Tel. 044/723-98-99 po 21.00.
Do wynajęcia lokal 22 mkw., na działalność
gospodarczą. Tel. 046/833-41-73.
Mieszkanie, 49 mkw., I piętro, Widok, umeblowane, po remoncie, 930 zł +energia/mc.
Tel. 0500-262-917.
Małżeństwo poszukuje niedrogiego mieszkania bądź domku do wynajęcia w Skierniewicach. Tel. 0508-581-420.

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.

M-4, os. Konopnickiej na dwie kawalerki,
tel. kom. 0661-054-364.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Atrakcyjny przedmiot antyk kupię, 		
tel. kom. 0500-411-566.
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.
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.
Wiertarkę stołową i duże kowadło, 		
tel. kom. 0510-281-982, 0513-014-208.

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.
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.
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.
Kosiarki spalinowe, 			
tel. kom. 0785-622-468.
Myjka ciśnieniowa Wap, duża, 		
tel. kom. 0602-133-182.
Suknia ślubna, rozm. 42, biała, 		
tel. kom. 0607-199-725.
Tanie piece centralnego ogrzewania, węglowe, miałowe ze sterowaniem, kominki
grzewcze z płaszczem wodnym poleca
producent, tel. kom. 0501-627-469, Skierniewice.
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.
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.
Tanio: 23 szt. pustaka kominowego, 43 szt.
pustaka Terriva, tel. kom. 0502-633-450.
Wózek inwalidzki, napęd ręczny,		
tel. kom. 0605-940-948.
Suknia ślubna, kolor ecruie rozmiar 36, 		
tel. kom. 0507-194-799.
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.
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, 150zł/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.
Prasowalnica elektryczna domowa niemiecka ze stolikem, tel. kom. 0880-631-917.
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 CO miałowy 2,6,
tel. (046) 839-63-46, 			
tel. kom. 0607-516-918.
Wyposażenie baru wraz z wynajmem,
tel. kom. 0601-264-666.
Komody stylowe, czarne, 			
tel. kom. 0606-645-785.
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.
Komputer - tanio, tel. kom. 0503-699-872.
Drukarka laserowa - tanio, 		
tel. kom. 0503-699-872.
Sprzedam płot metalowo-drewniany długość
18 m, tanio, tel. (046) 839-67-61.
Barak na budowę, tel. kom. 0503-041-173
po 17.00.
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.
Kosiarki, rowery, meble i inne, 		
tel. (046) 838-56-09.
Pralki, lodowki, 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.
Drewno do kominka - brzoza, 		
tel. kom. 0693-115-320.
Ławostół, kolor jasny, tel. (046) 837-28-95.
Okna drewniane: 3 szt. wys.1,08 m, szer.
2,05 m i 1 szt. wys. 1,45 m, szer. 1,08 m.,
tel. kom. 0509-869-260.
Sprzedam regały sklepowe, biurko przeszklone z wysuwaną szufladą, 		
tel. kom. 0697-987-978.
Sprzedam komputer, 			
tel. kom. 0608-189-387.
Dwa wózki spacerowe, 			
tel. kom. 0600-212-046.
Telewizor kolorowy RoyalLux 29’, 300 zł,
tel. kom. 0602-276-728.
Tregry 14 12 szt., tel. (046) 838-22-85.
Drzwi sosnowe nowe 80 cm, 		
tel. kom. 0504-047-563.
Koparko-spycharka Białoruś 7500 zł, stan
tech. dobry, tel. kom. 0603-650-224.
Tanio używane rowerki BMX i damka, rower
górski, kanapa + 2 fotele, wersalka, drzwi pokojowe szklone 6 szt, tel. (046) 838-75-53.
Biurko komputerowe, krzesło, TANIO, 		
tel. kom. 0500-165-148.
Krajzega, tel. kom. 0609-722-809.

Trójskok, tel. (042) 715-09-04.
Dachbit - 100 kg, beczka ocynkowana na
wodę, drut kolczasty, 			
tel. kom. 0665-072-555.
Lodówka, stan bdb, 			
tel. kom. 0669-034-204.
Dywan 2x3, stół pokojowy rozkładany, stolik
okrągły, tel. kom. 0500-820-226.
Stemple budowlane, tel. (046) 830-32-06
po 20.00.
Suknia ślubna, rozm. 36, na wzrost 1,57 m,
biała, tel. kom. 0503-968-810.
Przyczepa kampingowa N126 Niewiadów,
1989 rok, stan bdb, 			
tel. kom. 0608-638-800.
Sprzedam b. tanio dwie witryny, szafę 		
3-drzwiową z przystawką, 		
tel. (046) 837-32-39 po 20.00.
Bale dębowe, grubość 7 cm, około 1 m3,
tel. (046) 838-12-26.
Zamrażarka 100 l, tel. kom. 0502-855-183.
Wentylatory, silniki elektryczne, motoreduktory, pompa wodna, siatka ogrodzeniowa,
opony 750/20, tel. (042) 719-59-36.
Meble sklepowe, tel. kom. 0662-068-939.
Garniturki do chrztu dla bliźniąt, 		
tel. kom. 0607-343-363.
Wózek dziecięcy uniwersalny, stan bdb,
gwarancja - tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Pustaki lesiowo-pyłowe 9 w ilości 1000 szt,
tel. kom. 0604-299-220.
Spawarka prostownikowa SP-315; komplet
gazów technicznych; sprężarka powietrza;
wiertarka stołowa, tel. kom. 0608-027-132.
Pustak biały 3/4 (18x24x59) 180szt, strop
Teriva, pustak 650szt, belki Teriva do 4,20
mb - 7,80 mb - 200 mb, tel. (024) 277-62-20,
tel. kom. 0502-372-856.
Pralka automat „Mala” - 380 zł,		
tel. kom. 0669-630-540.
Gabloty szklane podświetlane - 2 szt., 		
tel. kom. 0607-392-683.
Komputer 150 zł, monitor 17 cali 150zł,
drzwi balkonowe 190 zł, okno 180 zł,
tel. (046) 837-55-23.
Zbiorniki plastikowe 1000 l na palecie, 		
tel. kom. 0697-677-530.
Waga inwentarzowa, 			
tel. kom. 0667-277-322.
Sprzęt do produkcji pustaka, 		
tel. kom. 0513-170-878.
Wypoczynek 4 + fotele, ławostół, 		
tel. kom. 0697-606-392.
Pralka Amica na części, 		
tel. (024) 277-93-74.
Sprzedam przyczepkę samochodową „Sam”,
śrutownik bijakowy. Tel. 0785-973-304,
046/833-98-01.
Kredens stołowy - przedwojenny, do renowacji. Tel. 0663-646-930.
Sprzedam wózek firmy Deltim, głęboki, spacerówka. Tel. 0785-244-369.
Drzwi antywłamaniowe klasy B od 599 zł,
Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 7. 		
Tel. 046/814-51-21.
Dwa fotele, ława, segment - w Białej Rawskiej. Tel. 0509-773-938.
Komputer, monitor 17”, mysz, klawiaturę,
stan bardzo dobry, Rawa Mazowiecka. 		
Tel. 0504-287-454.
Sprzedam wózek elektryczny. 		
Tel. 0505-027-560.
Gruz oddam. Tel. 0605-335-449.
Sprzedam fotelik 0-13 kg, stan bardzo dobry. Tel. 0880-320-424.
Kosiarkę rotacyjną roczną sprzedam. 		
Tel. 0694-073-773.
Sprzedam bloczki betonowe, pustaki stropowe, nadproża. Tel. 0605-568-659.
Sprzedam 3 maszyny elektryczne. 		
Tel. 046/834-92-20.
Wyposażenie sklepu mięsnego, klimatyzacja, markiza, nowy silnik do FIATA 126p.
Meblościanka do przedpokoju. 		
Tel. 46/833-47-30.
Sprzedam pustak/cegłę MAX, ciężar: 11,5
kg/szt., wsp. przew. ciepl. 0,43 w/mk., wymiary: 288-188-220, cena do uzgodnienia.
Tel. 0509-662-043.
Sprzedam Fider Andrew Heliax 1/4” typ
FSJ1-50A. Tel. 0660-469-767.
Sprzedam pustaki keramzytowe o wymiarach 19,5/19,5/39,5 cm. Tel. 046/833-63-06,
Skierniewice.
Sprzedam przyczepkę samochodową, wyciągarkę budowlaną. Tel. 0603-415-780.
Sprzedam szafę chłodniczą i wagę elektroniczną. Tel. 0509-297-115.
Sprzedam wózek elektryczny JUHERICH,
wysokość podnoszenia 3,5 m udźwig 2 t.
Tel. 0509-811-669.
Blachę aluminiową, tregry, kopaczkę konną
- sprzedam. Tel. 046/814-44-92.
Pawilon handlowy/rekreacyjny przenośny.
Tel. 0501-415-690.
Sprzedam pizzerię w Skierniewicach. 		
Tel. 0513-068-835.
Sprzedam domek stacjonarny (przyczepa)
7,5m x 3m wyposażony, przyczepę N-126
do remontu, Rawa Mazowiecka. 		
Tel. 0663-646-930.
Meble stylowe, nowe, tanio, kopie mebli
z Wersalu. Tel. 0694-902-354.
Teriwa sprzedam. Tel. 0605-335-449.
Używane meble biurowe. Łódź, ul. Lodowa
101. Tel. 042/680-04-39.

Koparkę gąsienicową rumuńska S501, waryńska 408, M250H. Tel. 0509-765-738.
Sprzedam tanio grzejniki żeliwne i fawiery.
Tel. 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. 0601-338-813.

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.
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.
Przyjmę uczennicę do zawodu fryzjer od
września, po gimnazjum, 			
tel. kom. 0501-555-719 po 19.00.
Zatrudnię szwaczki. Praca całoroczna. Głowno, tel. kom. 0661-918-207.
Pilnie zatrudnię szwaczki - praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0791-020-673.
Zatrudnię pracowników do ubojni
i rozbioru wołowego, tel. (042) 715-0554, tel. kom. 0513-105-188.
Do zbioru truskawek, Kołacin, 		
tel. kom. 0500-296-173.
Mgr farm. w Głownie pilnie zatrudnię,
tel. kom. 0607-520-111.
Na owerlok i dwuigłówkę zatrudnię, dzianina, tel. (042) 710-10-41, 			
tel. kom. 0607-539-008.
Zatrudnię magazyniera, 			
tel. kom. 0602-527-481.
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.
Lektorów języka angielskiego i niemieckiego zatrudnię. CV + list motywacyjny na adres szkola.mersey@gmail.com.
Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek,
wysokie zarobki, praca do 10 lipca,
dowóz osób na plantację, 		
tel. kom. 0600-978-590.
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 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 kierowcę C+E, 		
tel. kom. 0605-888-985,
0605-094-165.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, 		
tel. kom. 0661-937-384.
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Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, 		
tel. kom. 0607-267-278.
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.
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.
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.
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 pieczarkarni - 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.
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. 0515-236-056.
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.
Zatrudnię na okres wakacji do maszynowego
zbioru ogórków najlepiej z okolic Sannik,
Kiernozi, Zdum, Żychlina,			
tel. kom. 0887-560-896.
Szwaczki zatrudnię. Głowno,
tel. (042) 719-29-62, 		
tel. kom. 0692-406-127.
Przyjmę do pracy panią do gospodarstwa
agro-turystycznego „Stajnia u Kowala”, Nieborów, z umiejętnością gotowania i obsługą
kelnerską wiek 25-35 lat, miła aparycja,
tel. kom. 0502-255-043.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, 		
tel. kom. 0601-360-267.
Firma „Wirbud Meble” w Osmolinie,
gm. Sanniki, zatrudni technologa produkcji drzewnej, przedstawiciela handlowego, stolarzy, lakierników, pomocników stolarzy, 		
tel. (024) 277-62-44.
Atrakcyjna praca od zaraz, 		
tel. kom. 0608-660-249.
Praca - udzielanie pożyczek, 		
tel. kom. 0608-660-249.
Zatrudnię mechanika samochodowego - auta
osobowe, tel. kom. 0509-555-369.
Zatrudnię do wykańczania wnętrz, 		
tel. kom. 0663-975-509.
Poszukuje rencisty lub emeryta
do pomocy na stolarni, 		
tel. kom. 0512-280-177.
Przyjmę do pracy w firmie remontowo-budowlanej w Łowiczu malarza-gipsiarza,
glazurnika i pracownika niewykwalifikowanego, tel. kom. 0602-468-696.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy,
tel. kom. 0605-061-361.
Zatrudnię do zbioru ogórków, 		
tel. kom. 0604-628-739.
Zatrudnię szwaczki na dzianinę w Głownie,
tel. kom. 0602-106-919.
Zatrudnię piekarza do pieca i cukiernika,
tel. kom. 0509-877-081.
Firma Komalux, Nowostawy Dolne, gm.
Dmosin zatrudni od zaraz montażystów,
tynkarzy i monterów rusztowań,
tel. (042) 719-71-71, tel. kom. 0508-289-889.
Barmankę do baru na stację paliw w Łowiczu, tel. kom. 0504-072-526.
Kucharkę do baru na stacji paliw w Łowiczu,
tel. kom. 0504-072-526.
Diagnostę samochodowego, 		
tel. kom. 0504-072-526.
Zatrudnimy operatorów wózków widłowych
na wózki czołowe i boczne, stawka na godz.
10 zł netto, w weekend i święta 20 zł, Sochaczew ul. Staszica 47 pon-pt 9-15.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0880-542-743.
Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy,
Głowno, tel. kom. 0501-669-440.
Zatrudnię fryzjerkę w Łowiczu, 		
tel. kom. 0500-150-228.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport
krajowy, ciągnik naczepa, 		
tel. kom. 0600-876-355.
Ośrodek szkolenia kierowców przyjmie instruktora nauki jazdy na kat. B,C,C+E, 		
tel. kom. 0608-219-774.
Przyjmę do pracy w ogrodnictwie, 		
tel. kom. 0695-634-141.
Apteka zatrudni kierownika, 		
tel. kom. 0602-255-831.
Zatrudnię pracownika w biurze kredytowym,
e-mail: praca52@wp.pl.
Zatrudnię ludzi do pracy przy bobie, 		
tel. kom. 0663-801-188.
Zatrudnię kierowcę kategorii C+E,
tel. kom. 0509-234-001.
Zatrudnię szwaczki, dzianina, praca
całoroczna, wysokie zarobki, 		
tel. kom. 0607-402-393.
Zatrudnię kierowcę kat. C,
tel. (046) 837-87-15, tel. kom. 0502-119-020.

Zatrudnię dobrego fryzjera, fryzjerkę
do eleganckiego salonu na bardzo
dobrych warunkach, 			
tel. kom. 0693-974-919.
Opiekę do dziecka na 4 tygodnie, 		
tel. kom. 0606-937-316.
Zatrudnię mechanika - branża rolnicza,
tel. (046) 837-47-85.
Zatrudnię mechanika + prawo jazdy kat. C,
E, tel. (046) 837-47-85.
Piekarnia Nieborów zatrudni piekarza
piecowego z doświadczeniem oraz
osobę do krojenia pieczywa, 		
tel. kom. 0603-607-617.
Przyjmę do pracy w hurtowni spożywczej mężczyznę z prawem jazdy,
tel. (046) 837-39-16.
Agencja Pracy DAB zatrudni osoby na stanowisko pakowacz. Przyjęcie zgłoszeń: Sochaczew, ul. Staszica 47.
Agencja Pracy DAB zatrudni operatorów
wózków widłowych bocznych i czołowych.
Wymagane doświadczenie. Stawka godzinowa 10 zł, weekendy i święta 20 zł netto. Przyjęcie zgłoszeń: Sochaczew, ul. Staszica 47.
Przyjmę pracowników do elewacji, 		
tel. kom. 0606-737-576.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pracowników
budowlanych, tel. kom. 0601-922-492.
Zakład Mięsny Ścibiorów zatrudni do pracy
w masarni. Gwarantowany dojazd do pracy
ze Strykowa, tel. (046) 874-37-27.
Zatrudnię szefa produkcji z praktyką
w bieliźniarstwie, krojczego, stebnówki, tel. kom. 0608-715-694.
Zatrudnię kierowcę, transport międzynarodowy, tel. kom. 0660-693-596.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy,
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię traktorzystę do pracy w gospodarstwie ogrodniczym, wyżywienie
i zakwaterowanie - zapewnione, wymagana
podstawowa umiejętność obsługi traktora,
możliwość przyuczenia. Tel. 046/815-66-32,
0502-554-516.
Zatrudnię sprzedawcę części maszyn rolniczych w Jeżowie. Tel. 046/875-55-91.
Lektorów języka angielskiego i niemieckiego, oferty z CV na adres: 		
szkola.mersey@gmail.com
Zatrudnię magistra farmacji, apteka w Sadkowicach 14. Tel. 0609-939-190.
Zatrudnię pracownika do salonu meblowego,
Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 4. 		
Tel. 046/814-33-67.
Firma okienna zatrudni handlowców na terenie całej Polski, Rawa Mazowiecka. 		
Tel. 046/814-51-21.
Zatrudnię cieśli i zbrojarzy - zakwaterowanie. Tel. 0513-017-574, 0513-017-541.
Zatrudnię do zbioru truskawek, okolice
Rawy Mazowieckiej, nocleg gratis. 		
Tel. 0698-084-273.
Murarzy, pomocników. Tel. 0667-133-633.
Prace chałupnicze. Tel. 0692-250-631.
Zlecę przeszycia lacry. Tel. 0662-205-692.
Zatrudnię projektanta do studia meblowego
w Skierniewicach. Tel. 0601-344-142.
Agentów ochrony z licencją do pracy 		
w Skierniewicach. Tel. 0603-816-537.
Zatrudnię do montażu okien, doświadczenie
mile widziane. Tel. 0609-214-471.
Zatrudnię kierowcę mechanika na ciężarowe. Tel. 0601-385-876.
ZPC J. Chojecki w Skierniewicach zatrudni
kierowcę kat. B, mile widziana grupa, 		
tel. 046/833-37-75.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy.
Tel. 046/831-62-96.
Magazynier praca w Żyrardowie, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, kat.
C, znajomość materiałów budowlanych.
„TARI” s. c. Żyrardów. 		
Tel./fax 046/ 856-38-21.

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, blacharzy, cieśli. Praca na terenie Skierniewic. 		
Tel. 0606-444-609.
Zatrudnię szwaczki, dobre zarobki, rejestracja, powiat skierniewicki. 		
Tel. 0501-624-411.
Zatrudnię szwaczki, dobre stawki. 		
Tel. 046/831-33-61 po godz. 19.
Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę tynkarzy. Tel. 0602-779-602.
Zatrudnię kierowcę C+E, kraj. 		
Tel. 0607-242-247.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
krajowym. Tel. 0606-426-591.
Przyjmę stażystki (do 25 lat) papiernia Skierniewice. Tel. 0605-153-206.
Work Service poszukuje uczniów lub studentów do pracy w hipermarketach na terenie Skierniewic. Kontakt telefoniczny
0508-040-382 lub mailowy: 		
joanna.mierzwinska@workservice.pl
Belgia. Budownictwo, wykończenia,
remonty. Sprzątanie obiektów i domów prywatnych. Zainteresowanych
prosimy o CV na adres Krystyna
Machnicka, 96-130 Głuchów, ul. Starowiejska 66 lub quasar@poczta.
onet.pl.
Pracownika myjni i kierowcę C+E. 		
Tel. 0509-916-421, 046/832-52-13.
Zespół chałupników, chałupniczki z overlockiem, Skierniewice. Tel. 0604-172-076.
Zbiór truskawek. Tel. 0604-225-311,
046/833-67-85 po 20.
Zatrudnię blacharza, dekarza. 		
Tel. 0693-532-579.
Zatrudnię tynkarza i pomocnika tynkarza,
Rawa Mazowiecka i okolice. 		
Tel. 0692-459-088.
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.
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. 0512-106-964.
Agencja ochrony zatrudni na dogodnych warunkach kobiety i mężczyzn do ochrony na
terenie Piaseczna i okolic. 			
Tel. 022/853-05-05.
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych: monterów k/g, do dociepleń, hydraulików, szpachlarzy, malarzy. 		
Tel. 0781-022-798.
Zatrudnię - zbiór truskawek. 		
Podtrzcianna 2.
Zatrudnię kierowców kat. C+E. 		
Tel. 0601-335-648.
Zatrudnię magistra farmacji.		
Tel. 0601-374-016.
Adresowanie kopert, składanie długopisów.
Tel. 0506-270-209.
Firma Impel Seciurity poszukuje kobiety
(dobra znajomość pracy na komputerze)
i mężczyzn do pracy w ochronie na terenie
magazynów w Mszczonowie. 		
Tel. 0510-011-399, 0510-011-450.
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.
Zatrudnię (branża spożywcza) Kamion, 		
Michałów, Puszcza Mariańska, również 		
bez kwalifikacji. Tel. 0601-076-657.
Firma Impel Security poszukuje pracowników ochrony do pracy na platformach logistycznych w Mszczonowie. 		
Tel. 0510-011-399, 0510-011-450.

Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju. 		
Tel. 0 46/833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 0 46/833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy. 			
Tel. 0 46/833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. 046/833-98-28
w. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię mechanika samochodowego z prawem jazdy kat. B. 		
Tel. kontaktowy 0609-837-100.
Firma samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235.

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.
Przyjmę szycie chałupnicze, 		
tel. kom. 0509-294-474.
Młody, solidny, średnie, bez zobowiązań
- szuka pracy, może być w delegacji, 		
tel. kom. 0510-793-622.
Przyjmę pracę na busa Mastermax, 		
tel. kom. 0509-869-260.
Zaopiekuję się dzieckiem i starszą osobą,
tel. kom. 0662-646-959.
Oczekuję ofert pracy jako formowanie skarpet i do sprzątania, tel. kom. 0660-178-147.
Kierowca C,E z niewielkim doświadczeniem
na zestawach samowyładowawczych szuka
pracy w okolicy, tel. kom. 0601-449-617.
Zaopiekuję się dzieckiem, 			
tel. kom. 0660-318-692.
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą.
Tel. 0507-298-534.
Praca dorywcza, chałupnicza, składanie długopisów itp. Tel. 0516-259-575,
0787-233-776.

Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.
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. 		
SMS/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42.
Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. 0512-115-030.

Wideofilmowanie „Kroton”,
tel. (046) 837-47-48, 			
tel. kom. 0504-057-550, 0500-519-724.
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.
Cyfrowe wideofilmowanie, 		
tel. kom. 0603-451-221.
Wideofilmowanie, nowe animacje komputerowe, DVD, FOTO - profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81, 			
tel. kom. 0606-302-466.
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.
Wideofilmowanie + zdjęcia, 		
tel. kom. 0608-475-473.
Cyfrowe Studio Foto - Wideo: nagrywanie
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, wirtualne tła), cyfrowa obróbka obrazu; stacjonarna nagrywarka DVD, zapis
na DVD, CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie: Biała Rawska, ul. Mickiewicza 12h.
Tel. 046/815-83-98, 0604-588-132, e-mail:
eduk@wp.pl.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzciny, komunie. Tel. 0509-652-759,
www.tomaszewskifoto.republika.pl
Stół staropolski na wesele wynajmę. 		
Tel. 0605-309-514.
Wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie z VHS na DVD, obróbka filmów
cyfrowa. Tel. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio.
Tel. 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.
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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.
Glazura, tarakota, tel. (046) 830-23-51, 		
tel. kom. 0600-488-382.
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.
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.
Remonty kompleksowa, 		
tel. kom. 0600-614-490.
Remonty adaptacje, 			
tel. kom. 0691-744-281.
Profesjonalne remonty, 		
tel. kom. 0607-196-356.
Wyrób i montaż schodów oraz inne usługi
stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Gładź, płyty k/g, malowanie, tynki, panele,
podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota, tel. kom. 0502-095-691.
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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.
Malowanie, płyty k/g, gładzie, glazura,
tel. kom. 0691-734-544.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Malowanie, glazura, terakota, gładzie, panele i inne drobne remonty,
tel. kom. 0516-431-090.
Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0501-180-959.
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.
Usługi koparko-ładowarką, 		
tel. kom. 0888-095-793.
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.
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.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne
zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, tel. kom. 0600-524-836.
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego (rusztowania warszawskie, młoty, betoniarki),
tel. kom. 0668-156-494.
Dachy, obróbki blacharskie, naprawa i konserwacja, tel. kom. 0515-236-149.
Schody, poręcze, drzwi, okna wyrób i montaż, tel. kom. 0606-617-497.
Gładź gipsowa, malowanie, 		
tel. kom. 0601-147-609.
Montaż drzwi, 			
tel. kom. 0601-147-609.
Malowanie, gładź, elewacja budynków, 		
tel. kom. 0606-312-595.
Malowanie, gładzie, zabudowy z płyt
g/k, panele, tel. kom. 0516-431-090.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 837-32-82.
Malowanie, gipsy, panele podłogowe,
tel. kom. 0508-823-182.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne
zacieranie. Tel. 0600-872-737.
Sprzedaż bloczków pustaków, Firma AlboBud. Tel. 0791-889-519, 0791-889-520.
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych
i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg.
Tel. 0603-200-532.
Marbruk - układanie kostki brukowej i granitowej, urządzenie terenów zieleni. 		
Tel. 0886-216-016.
Ogrodzenia betonowe, siatka, bramy, słupy
do siatki i sadu, Kanice 20.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki
z gwarancją. Tel. 0662-785-002.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, obróbki. 		
Tel. 0511-391-556.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura, terakota, panele. Tel. 046/832-73-78,
0604-136-932.
Ocieplenia budynków. Tel. 0781-278-848.
Ocieplenia budynków. Tel. 0502-320-344.
Okna tanio h 150, szer. 60, 90, 150.
Tel. 0606-303-191.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele, docieplenia, wylewki. Tel. 0668-125-151.
Posadzki cementowe agregatem. 		
Tel. 0509-655-320, 0604-409-034.
Gipsy, malowanie, wykończenie, wolne terminy. Tel. 0662-649-105.
Układanie kostki brukowej i granitowej.
Tel. 0506-732-628.
Ogrodzenia, bramy, balustrady kute i stalowe
słupki siatka (tanio, solidnie). 		
Tel. 0600-947-707.
Docieplenia budynków, solidnie, czysto.
Tel. 0608-578-596.
Usługi remontowo-wykończeniowe. 		
Tel. 0607-040-679.
Tynki maszynowe, cementowo-wapienne, gipsowe. Tel. 0602-779-602.
Posadzki agregatem. Tel. 0668-449-920.
Układnie kostki granitowej i brukowej. 		
Tel. 0514-127-388.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych.
Tel. 0512-399-845.
Gładzie, glazura, terakota, panele. 		
Tel. 0506-260-550.
Montaż paneli podłogowych, szybko
i tanio. Tel. 046/833-33-12, 		
046/830-07-21.

Mar-Dom, więźby, pokrycia dachowe. 		
Tel. 0506-098-358.
Układanie kostki brukowej oraz granitowej z materiałów własnych oraz
powierzonych. Tel. 0603-588-219.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
możliwość kupna towaru, faktura VAT. 		
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.
Ocieplenia budynków i stropodachów, granulatem styropianu 7zł / 1mkw. 		
Tel. 044/714-27-94.
Dachy kryjemy blachą i papą. 		
Tel. 0604-182-211.
Usługi budowlane i remontowe,
gładź, glazura, terakota, malowanie,
zabudowa z płyty k/g. 			
Tel. 0602-779-602.

Hydrauliczne usługi. Piece, ogrzewacze i inne artykuły dostępne. Łowicz, os. Górki, ul. Nałkowskiej 4,
tel. (046) 837-19-29, 			
tel. kom. 0506-064-122.
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., CO, 		
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, motaż, 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.
Usługi hydrauliczne - profesjonalnie. 		
Tel. 046/815-08-38, 0501-421-874.
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,
sakosofon, perkusja, gitara basowa, gitara
rytmiczna), tel. kom. 0605-128-019.
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 - 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.
Dekoracja sal weselnych + stół wiejski - atrakcyjne ceny, tel. (046) 837-9567, tel. kom. 0512-250-166.
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, kościołow 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 odchudzjąca, tel. kom. 0604-065-357.
Zespół Retro, szeroki repertuar, gramy na
żywo, doświadczenie, obsługa wszelkich
imprez, tel. kom. 0660-076-849.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i koparką; dźwigi i podnośniki koszowe, 		
tel. kom. 0604-208-588.
Koparko-ładowarka (2 szerokości łyżek
do kopania), tel. (046) 837-98-77, 		
tel. kom. 0692-947-293.
Naprawa sprzętu AGD, 		
tel. kom. 0510-158-880.
Limuzyny, tel. kom. 0605-305-579.
Wykonuję stylowe bramy, kraty, ogrodzenia,
balustrady, tel. kom. 0609-722-809.
C.O. Piec produkcja, sprzedaż, węglowe
i ze sterowaniem, prawe, lewe, każda moc,
zamówienia nietypowe, 		
tel. (046) 838-50-73, tel. kom. 0880-124-455.
Komputery - serwis, naprawa. Hardware, software, 			
tel. kom. 0501-448-203, Łowicz.
Ogród na stawie - można obejrzeć,
tel. (046) 874-73-85 po 20.00.
Zaginęła legitymacja 1006.
Zagubiono legitymację studencką - Karina
Cieślak, tel. (046) 837-72-12.
Usługi koparko-ładowarką Komatsu, 		
tel. kom. 0602-196-913.
Zagubiono legitymacje słuchacza Kolegium
Nauczycielskiego, tel. kom. 0506-844-459.
VW Passat B5, Audi A4, srebrny - śluby.
Tel. 0668-825-713.
Nowo otwarty zakład blacharsko-lakierniczy
„Dar-Car” Miedniewice 11 k. Skierniewic.
Tel. 0501-306-647.
Usługi transportowe, przeprowadzki, RENAULT Master. Tel. 0668-738-984.
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Wycinka, redukowanie drzew niebezpiecznych w miejscach trudnodostępnych. Tel. 0604-622-534.
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. 0504-104-356.
Śluby - zawiozę luksusowym BMW. 		
Tel. 0500-242-522.
Zespół muzyczny Rewers, bale, wesela.
Tel. 0606-891-804.
Vertal -żaluzje, rolety, moskitiery, produkcja,
montaż. Tel. 0602-736-692, 0512-342-751.
Audi A6, limuzyna, srebrny metalik,
śluby. Tel. 0697-725-858.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa, montaż. 		
Tel. 0503-572-046.
Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie.
Tel. 0506-071-867.
DJ, wesela. Tel. 0606-760-599.
Przeprowadzki, pianina. 			
Tel. 0605-303-836.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta. Tel. 0509-620-300 w godz. 8.00
- 20.00.
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.
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.
Zagubiono legitymacje studencką 		
o nr 109013s, Joanna Homanowska.

Śluby, inne okoliczności - srebrny Mercedes
Okularnik, tel. kom. 0665-219-486.
Poznam chłopaka do 35 lat, 		
tel. kom. 0787-375-008.
Mam 65 lat, jestem wdowcem poszukuję
pani niskiego wzrostu, może być niepełnosprawna. Tel. 0500-473-227.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. kom. 0602-277-013.
Komputeropisanie, prace magisterskie, licencjackie oraz inne dokumenty, solidnie,
wydruk laserowy, Skierniewice. 		
Tel. 046/833-15-33, 0607-988-266.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Pisanie prac, tel. kom. 0501-694-856,
0507-602-348.
Angielski profesjonalnie (egzaminy, korepetycje), także w wakacje. Wystawiam rachunki. Tel. 0601-157-857.
Fizyka, matematyka, chemia. 		
Tel. 0698-402-521.
Korepetycje - język angielski. 		
Tel. 0517-908-594.

Prasa Z-224 lub Z-279, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Każdy ciągnik rolniczy, również do remontu,
tel. kom. 0664-347-128.
Agregat uprawowy, szerokość 2,1 m; obcinarka do cebuli, wałkowa, stan bdb,
tel. (046) 838-12-26.
Kopaczka ciągnikowa, 			
tel. kom. 0507-531-998.
T-25. Tanio, tel. kom. 0667-131-215.
Kupię kosiarkę OSA i pług 2-skibowy. 		
Tel. 0607-511-983.

Gorzelnia w Wielkiej Woli przyjmie zboże.
Tel. 0508-178-172.

Pszenżyto, mieszanka, słoma w kostkach,
tel. (046) 838-17-64 wieczorem.
Słomę ze stodołą, Sierżniki, 		
tel. kom. 0605-128-019.
Przywóz młóta browarnego,		
tel. kom. 0605-255-914.
Zboże, jęczmień, pszenica,
tel. (046) 838-71-02.
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.
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 żytnia, tel. kom. 0509-610-235.
Słoma, duże bele ze stodoły, 		
tel. kom. 0788-214-918.
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.
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, 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.

Słoma po żniwach, tel. kom. 0692-767-562,
Strugienice.
Słoma po żniwach do sprasowania, 		
tel. kom. 0695-761-388.
Słoma po kombajnie ze zboża jarego,
tel. (046) 838-12-26, Przemysłów 7.
Koło Łowieckie kupi zboże w snopach, 		
tel. kom. 0503-599-311.

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.
Jałówka wysokocielna, 		
tel. (046) 838-89-85.

Zboże różne, okolice Dmosina, 		
tel. kom. 0509-539-754.
Pszenżyto 10 t; jęczmień 5 t, 		
tel. (024) 285-37-97.
Sprzedam 4 t pszenicy, 		
tel. (046) 838-82-57 po 20.00.
Słoma prasowana ze stodoły, 		
tel. kom. 0696-447-652 po 20.00.
Pszenica około 8 t, gm. Sanniki, 		
tel. kom. 0694-894-423.
Pszenżyto, około 100 t; burak ćwikłowy; cebula; ogórek; patison; porzeczki czerwone,
czarne; wiśnie; śliwki, 			
tel. kom. 0602-673-181.
Pszenżyto, ok. 10 ton, 			
tel. kom. 0880-489-702.
Sprzedam 15t pszenicy, 5t jęczmienia,
tel. (024) 356-64-45, 			
tel. kom. 0698-985-652.
Sprzedam słomę w kostkach, 		
tel. kom. 0665-195-285.
Żyto, mieszanka, słoma. Retki, 		
tel. (046) 839-13-52.

Kosiarka listwowa Osa, stan bdb, 		
tel. kom. 0504-270-890.
Prasa Z-224, tel. kom. 0603-312-669.
Prasa, tel. (046) 874-76-28 po 20.00.
Kosiarki listwowe Osy,zgrabiarki zawieszane czwórki Słoneczka, pługi 2 i 3-skibowe,
tel. (046) 838-72-80.
Sadzarki do ziemniaków łańcuchowe, kopaczki do ziemniaków, 		
tel. (046) 838-72-80.

Słoma ze stodoły, tel. kom. 0887-119-116.
Słoma w kostkach ze stodoły, 		
tel. (046) 838-72-80.
Poplony, nawozy dolistne, folie, środki ochrony roślin w Centrali Nasiennej
w Łowiczu, tel. (046) 837-50-28.
Słoma w kostkach z mieszanki, 		
tel. (046) 838-91-65.
Żyto, pszenżyto paszowe, 			
tel. kom. 0880-307-004.

Sprzedam tonę żyta, tel. (046) 837-07-39,
tel. kom. 0662-235-580.
Sprzedam żyto, tel. (046) 837-47-31 wieczorem, tel. kom. 0505-581-431.
Żyto, słoma, tel. (046) 838-95-20.
Słoma w balotach, tel. kom. 0698-536-386.
Jęczmień, pszenżyto, tel. (046) 838-36-04.
Pszenica, tel. (046) 838-75-30.
Sprzedam łubin, tel. kom. 0602-766-034.
Sprzedam 8 t pszenicy, tel. (046) 838-76-50,
tel. kom. 0788-729-849, Szymanowice 39.
Groch paszowy 5 t, 			
tel. kom. 0600-623-430.
Pszenżyto, kukurydzę paszową,
tel. (024) 277-61-80.
Pszenżyto, około 10 t, 		
tel. (024) 277-97-27.
Sprzedam 3 t pszenżyta,		
tel. (024) 277-91-42.
Pszenżyto i jęczmień, 		
tel. (046) 838-72-03.
Słoma w kostkach ze stodoły, 		
tel. (046) 838-22-66, k. Soboty.
Pszenica konsumpcyjna 50 ton 680 zł
tona, jęczmień 40 ton. Tel. 046/813-75-76,
0602-126-602.
Sprzedam słomę i siano. 			
Tel. 0698-832-450.
Sprzedam siano Rawa Mazowiecka. 		
Tel. 0603-207-584.

Kurczęta ogólnoużytkowe, szczepione, odhowane, kolorowe,
tel. (046) 838-28-07, 		
tel. kom. 0889-910-653, 		
Leśniczówka 52 k.Soboty.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu termin 9
lipiec, słomę prasowaną ze stodoły po mieszance, tel. kom. 0668-164-043.
Jałówka na ocieleniu, tel. (042) 719-41-34
wieczorem.
Króliki mięsne, młode, 			
tel. kom. 0509-171-392.
Krowa na wycieleniu, termin: 24.06.2007.
trzecie wycielenie lub po wycieleniu, 		
tel. kom. 0665-724-022.
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.
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.
Sprzedam jałówkę wycielenie 7 lipiec 2007r.,
Popów 97, tel. (046) 837-47-13.
Jałówka cielna, tel. kom. 0664-658-657.
Sprzedam krowę lub jałówkę na wycieleniu
- termin lipiec, tel. (046) 838-76-95, 		
tel. kom. 0510-256-445.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (042) 719-63-15.
Jałówka cielna, tel. (024) 282-23-18.
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.
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.
Byczki czarno-białe, 			
tel. kom. 0697-298-966.
Jałówka wysokocielna, 			
tel. kom. 0693-833-089.
Sprzedam krowę wysokocielną, 		
tel. kom. 0512-348-140.
Młoda krowa, wycielenie koniec czerwca,
tel. kom. 0507-842-015.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, 		
tel. kom. 0668-804-209.

Sprzedam jałówkę, tel. (046) 838-17-64
wieczorem.
Jałówka na wycieleniu, 		
tel. (046) 838-50-27.
Jałówka HF 73% wyd. matki, 7326 kg mleka, 3,89% tłuszczu, 3,10% białka, wycielenie
05.07.2007, tel. kom. 0501-104-739.
Cieliczki HF 80-90%, 			
tel. kom. 0501-104-739.
Jałówka wysokocielna, 		
tel. (046) 838-14-61.
Jałówka wysokocielna, 			
tel. kom. 0697-892-925.
Krowa na wycieleniu i krowa zacielona,
Reczyce 46a.
Krowa na wycieleniu, Mysłaków 163.
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia:
14.07.2007, tel. (046) 838-98-30.
Młoda krowa (trzeci cialak), 		
tel. (046) 833-91-69.
Jałówka wysokocielna, 		
tel. (046) 838-98-15.
Klacz 8-letnia i źrebica 9-miesięczna, 		
tel. kom. 0885-652-001 po 20.00.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 835-20-36,
Jacochów 41.
Krowa na wycieleniu, 3 lipca, 		
tel. (046) 838-84-62.
Jałówka na ocieleniu, 18 lipca, 		
tel. (046) 838-80-84, Kalenice 11.
Krowa wysokocielna, termin: 30 czerwca,
tel. (046) 838-88-57.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 839-18-42,
tel. kom. 0693-974-892, Rząśno 31.
Jałówka na ocieleniu, Kocierzew Północny 61.
Krowa na ocieleniu, tel. (046) 838-47-78.
Jagnięta i owce - sprzedam. 		
Tel. 046/815-20-31.
Sprzedam kurczęta Brahma kuropatwiana
i gronostajowa. Tel. 046/814-61-47.
Sprzedam krowę 4. cielę, 28.06 wycielenie,
Płyćwia. Tel. 0663-121-771.
Sprzedam 2 młode krowy po wycieleniu.
Tel. 046/831-73-98.

Wózki widłowe typu Rak z gazem, Igle 		
z gazem, stan techniczny bdb,
tel. (046) 874-76-69, 			
tel. kom. 0607-570-070.
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.
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.
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.
Sprzedam silosy na zboże, podajnik kubełkowy, tel. kom. 0607-613-259.
URSUS 1201 1978 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0509-168-140.
Kombajn ziemniaczana Anna, stan dobry,
tel. kom. 0503-047-710.
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.
Sprzedam kopaczkę ciągnikową,
tel. (046) 838-26-49.
Ciągnik C 360 1983 rok, sadzarka czeska,
tel. kom. 0601-342-498.
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.
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.
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.
Przetrzsarko-zgrabiarka 5-gwiazdowa, 		
tel. kom. 0887-871-156.
Przyczepę zbierającą Jugosławiankę „Senator”, tel. kom. 0505-653-043.
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 2006 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.
Ślęza sadownicza, 1989 rok, duży kosz, stan
idealny, tel. kom. 0506-188-515.
Sprzedam przyczepkę do zielonki, stan bardzo dobry, tel. kom. 0504-202-361.
Przystawka do zbioru kukurydzy. Tanio, 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, siaczkarnią, 38000 zł, 		
tel. kom. 0510-158-921.
Kombajn Bizon ZO56, 1988 rok,
tel. (046) 838-28-10, 		
tel. kom. 0609-931-691.
Przyczepa drewnianka 3t i śrutownik na kamienie, tel. (046) 838-78-83.
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; Class 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.
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.
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.
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.
C-360 z kabiną, tel. kom. 0887-667-541.
Waga 300 kg + odważniki i dmuchawa 		
do siana pionowa, tel. kom. 0694-543-780.
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.
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.
Agregat podorywkowo-ścierniskowy,
tel. (024) 282-14-48.
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.
Opiełacz do buraku, warzyw, zbieraczka do
liści, pług 2-skibowy, 			
tel. kom. 0887-479-469.
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.
Chłodnica do C-360, 			
tel. kom. 0503-604-455.
Prasa do słomy Z224 Sipma, Cyklop, rozrzutnik obornika jedno lub dwuosiowy, przyczepa D47, tel. (024) 356-64-45, 		
tel. kom. 0698-985-652.
Przyczepa 4,5 t sztywna, tunele foliowe 6 m,
tel. kom. 0506-487-919.
Ciągnik C360 3P, 1985 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0607-666-848.
Żmijka 5-, 6-metrowa, agregat przedsiewny
2,5-, 4,30-metrowy, dmuchawy do zboża,
kombajn do ziemniaków Grimme, mieszalnik pasz 1200 kg, tel. kom. 0509-293-050.
Siewniki zbożowe, wycinaki do kiszonek,
śrutowniki ssąco-tłoczace i zwykłe, dmuchawy do zboża, żmijkę, przyczepkę do przewozu koni, agregat siewny, 		
tel. kom. 0509-293-050.
Prasa kostkująca Sipma Z224/1, z prawadnicą bel, 1997/98 rok, I właściciel, stan
idealny, tel. kom. 0886-315-673.
Przetrząsacz widełkowy, lej, kopaczka elewatorowa, silnik bizonowski, skrzynia, tylny most, Nysa na części, duża ilość kamienia
polnego, tel. (046) 861-12-42.
C-380, 1980 rok, tel. (046) 838-12-44.
Sprzedam kosiarkę sadowniczą, 		
tel. kom. 0504-047-563.
Wózek widłowy Linde B45D, udźwig 4,5t,
stan bardzo dobry, tel. (046) 861-25-51.
Podajnik do prasy kostkującej, chwytak bel
do tura, tel. kom. 0608-420-169.
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Kombajn Bizon Z-056, 1988/89 rok, kabina,
sieczkarnia; prasa Z-224/1 Sipma, 1998 rok
z podajnikiem; Ursus 4514, 1996 rok, 4x4;
rozrzutnik obornika, 1997 rok, 		
tel. kom. 0692-601-689.
Ładowacz tur 4 do Ursusa 4514 i pochodne,
1998 rok, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa rolująca Sipma Z-279/1, 		
tel. kom. 0604-213-682.
Przyczepa Jugosłowianka II, 		
tel. kom. 0697-714-837.
Orkan 2, tel. kom. 0697-714-837.
Obsypnik kopcy, tel. kom. 0697-714-837.
Przyczepa zbierająca, tel. (046) 838-14-61.
C 360 1983 rok, tel. kom. 0601-342-498.
Rozsiewacz Motyl, Kos, śrutownik bijakowy
bez silnika (niefabryczny), 		
tel. kom. 0501-247-579.
Śrutownik bijakowy 7,5 kW (fabryczny),
Bąk 7,5 kW, konwie (kwasówka), 		
tel. kom. 0501-247-579.
Sadzarka do ziemniaków kiełkowanych
(kubełkowa), opielacz do buraku i warzyw
6-rzędowy, tel. kom. 0501-247-579.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. (046) 838-16-84
po 20.00.
Siewnik Polonez 3-metrowy, hydrauliczne
znaczniki, 2003rok; prasa zwijająca Masey Furguson 828, zmiennokomorowa z dociskiem hydraulicznym, 1997 rok; prasa zwijająca Galligani Agram 2200 bela 120x120,
hydrauliczny docisk, 1998 rok, 		
tel. kom. 0517-592-233.
Kabina kwadratowa do C 330,
tel. (046) 838-17-76, 			
tel. kom. 0606-520-022.
Prasa kostkująca Masej Ferguson, pług 4-skibowy Atlas grudziądzki, jak nowy, silos Bin
70 t, 2 szt., tel. kom. 0517-592-233.
Pszenica, podbieracz Bizona, kabina, kamienie polne duże, mostki skalniaka, kombajn
Forschnitt 516B, tel. kom. 0504-304-175,
0512-522-648.
Kombajn ziemniaczany Anna, 		
tel. kom. 0697-416-819.
Prasa Z-224, stan bdb, 			
tel. kom. 0608-106-614.
T-25, tel. kom. 0608-354-272.
Przyczepa 6 t, wywrot, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Siewnik Poznaniak, 			
tel. kom. 0663-252-589.
Prasa Z-224, 1996 rok, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 1978 rok,
tel. (046) 838-83-80, 			
tel. kom. 0511-443-832.
C-360, nie pracował w polu, silnik po remoncie, wszystkie opony nowe, akumulatory,
z ładowaczem Tur, tel. kom. 0509-260-732.
Kosiarka rotacyjna polska oryginalna, 		
tel. kom. 0509-260-732.
Prasa Z-511 Famarol, 1999 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0887-221-225.
Rozrzutnik jednoosiowy, 			
tel. kom. 0506-178-432.
Sprzedam głębosza, tel. (024) 282-14-48.
Przetrząsarko-zgrabiarka 4-kołowa, 		
tel. kom. 0604-844-505.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1991 rok,
tel. kom. 0604-457-742.
Rozsiewacz nawozów RCW, 		
tel. (046) 838-36-04.
Kombajn ziemniaczany Anna, 		
tel. (042) 719-57-94.
Prasa Z-224/2, tel. kom. 0501-504-723.
Prasa Z-224/1, stan bdb, 			
tel. kom. 0500-222-737.
Łyżki Podsiębierne od Białoruśki; kosiarka
konna; okna metalowe 1,10x0,85 m, 		
tel. kom. 0512-452-513.
Przyczepa zbierająca Jugosłowianka, Orkan,
tel. kom. 0516-415-809.
Prasa zwijająca Sipma, rozrzutnik obornika
dwuosiowy, tel. kom. 0508-364-849.
Kombajn Anna, prasa Z-224, 		
tel. kom. 0517-545-959.
Prasa Z-224/1, stan bdb, 			
tel. kom. 0608-128-670.
Tury do C-360, 330, 3512, 2812, MF-255.
Ceny promocyjne, wyprzedaż, 		
tel. kom. 0608-128-670.
Sieczkarnia jednorzędowa Pottinger Mex
III, rozrzutnik Fortschritt T-088, 10t, stan
maszyny dobry - sprzedam. Gaj 6, gmina Bielawy.
Dwukółka i szlifierka stołowa, pustaki 9
- 50 szt, tel. kom. 0509-331-638.
Opryskiwacz ciągnikowy 400 l, stan dobry z atestem; widły do tura, do remontu,
tel. (046) 838-46-51, 			
tel. kom. 0694-567-258.
Prasa Z-244/1, 1992 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. (042) 719-57-28.
Silnik SW400, tel. kom. 0503-065-714.
Kombajn Bizon Z-056, 1986 rok,
tel. (024) 277-43-43.
Bizon, Cyklop, Neptum, przyczepa 4,5t wywrot, tel. kom. 0660-733-094.
Silos na zboże 70t, beczkowóz 4000l, pług
5, migomat 630, myjka z piaskownicą, 		
tel. kom. 0600-820-374.
Sieczkarnia samojezdna Z-350, 1998 rok
z hederami; kombajn ziemniaczany Anna,
1989 rok, tel. (046) 861-62-21, 		
tel. kom. 0604-161-873.

21.06.2007 r.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, 1000zł; pompę asenizacyjną, tel. (046) 838-37-55 około 23.00.
Cyklop czeski UNHZ 750, 		
tel. kom. 0604-787-614.
Cyklop, stan dobry, 1984 rok,		
tel. (046) 838-79-78.
Przyczepa wywrotka HL, 6 t, 		
tel. kom. 0694-144-309.
C-330 z turem; Fiat CC 700, 1995/96 rok,
tel. (046) 863-41-13, 			
tel. kom. 0601-700-061.
Ursus 4512, 2006 rok, rozrzutnik dwuosiowy, tel. kom. 0601-663-385.
Rozrzutnik jednoosiowy do remontu,
tel. (046) 861-22-03.
Kombajn zbożowy Record Z058, 1990 rok,
tel. (046) 838-03-41, 			
tel. kom. 0608-794-368.
Kombajn Claas Dominator 96; ciągnik rolniczy C-330 i C360, tel. (046) 838-03-41,
tel. kom. 0608-794-368.
Prasa kostkująca Famarol z podajnikiem stan
idealny, tel. (046) 838-98-44.
Pilnie: dwuosiowy rozrzutnik obornika, stan
bdb, tel. (046) 861-36-70, 			
tel. kom. 0605-664-643.
Prasa Z-224/1, 2003 rok, I właściciel,
tel. (046) 838-84-62.
Prasa Z-224/1, 1997 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0663-801-463.
Siewka do nawozu Rauch-732 Select, ładowność 1,5t, szerokość rozrzutu do 24m z plandeką, stan bardzo dobry, 		
tel. kom. 0509-029-778.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, 		
tel. kom. 0691-666-967.
C-330, tel. kom. 0600-421-548 po 18.00.
Prasa Z 224 1997 rok w oryginale, Pilaszków
7, 99-400 Łowicz.
Przyczepa 3,5 t, niska wywrotka, Kocierzew
Południowy 15.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, 		
tel. kom. 0691-666-967.
Pług 5-skibow, 			
tel. kom. 0515-121-405.
Talerzówka, tel. kom. 0692-668-521.
Dmuchawa do zboża, stan idealny,
tel. kom. 0600-506-078.
Prasa Z-224, 1986 rok, po kapitalnym
remoncie, jeden sezon, 9900 zł, 		
tel. kom. 0790-446-386.
Sieczkarnia Maral 150, 1993 rok, 		
3 przystawki, gniotownik, 57000 zł,
tel. kom. 0790-446-386.
Kombajn zbożowy Bizon Z-056, 1980
rok, stan idealny, 22000 zł, 		
tel. kom. 0790-446-386.
Ciągnik Ursus C-385. Kupię oponę używaną 18-4-30/15-30 do kombajnu Bizon,
tel. (024) 277-90-55.
Dmuchawa do siana duża; ładowacz Cyklop,
tel. kom. 0887-871-156.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1986 rok; Star
200, 1986 rok; kukurydza paszowa, 		
tel. kom. 0605-278-719.
Schładzarka do mleka 550 l, 1999 rok, 		
tel. kom. 0693-552-226.
Pług 3-skibowy Grudziądz, agregat uprawowy 2,10m, tel. (046) 838-13-83.
Zbiornik na mleko 425 l; dojarka 2-konwiowa, stan bdb, tel. kom. 0511-676-290.
Sprzedam kombajn Class Colombus, kosa
2m. Tel. 0604-752-278.
Sprzedam C-360, C-4011, T-25, rozrzutnik,
glebogryzarkę, talerzówkę, łychę, przyczepę,
pług 2-skibowy. Tel. 0661-584-307.
Sprzedam siewkę do nawozu. 		
Tel. 0698-832-450.
Sprzedam Massey Ferguson 80 KM z przednim napędem, 1986 rok, zarejestrowany, stan
dobry, cena 25000 zł z możliwością zamiany
na inny z turem. Tel. 0603-112-242.
Sprzedam prasę Z-224/1, 2002 rok i siewnik
Poznaniak. Tel. 0662-094-126.
Sprzedam siewnik 22 rurki. 		
Tel. 0509-718-967.
Sprzedam cyklop polski. 			
Tel. 0693-470-263.
Sprzedam opryskiwacz polowy i 2-kółkę
do przewozu zwierząt, tanio. 		
Tel. 0600-507-589.
Sprzedam głowicę do Bizona, pompę wtryskową i rozrusznik. Tel. 0693-691-930.
Sprzedam MF 690, 1986 rok. 		
Tel. 0661-970-417.
Sprzedam Bizon, 1979 rok. 		
Tel. 0661-970-417.
Sprzedam kosiarkę polską Tamarol Słupsk,
1900 zł. Tel. 0510-734-342.
Sprzedam wózki elektryczne Suchendniówek, Linde, beczki 15 000 litrów na wodę.
Tel. 0697-326-404.
Sprzedam snopowiązałkę, młockarnia
MZC4B prasa PS1A garażowane - tanio.
Tel. 0880-133-857.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1989 rok.
Tel. 0600-526-666.
Sprzedam prasę Z224, 1996 rok, I właściciel
i rozrzutnik 2-osiowy. Tel. 046/831-35-38,
0507-338-873.
Sprzedam 2-kółkę. Tel. 0607-511-983.
Sprzedam schładzalnik 900 litrów Wethoms.
Tel. 0508-079-611.
Glebogryzarka spalinowa. 			
Tel. 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.
Sprzedam przyczepkę samochodową 		
z możliwością przewozu zwierząt, 		
tel. kom. 0510-799-027.
Cięcie drewna u klienta, 			
tel. kom. 0502-042-547.
Tartak objazdowy 8,5 m,
tel. 046/838-14-75, 			
tel. kom. 0503-794-355.
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.
Bielenie obór, tel. kom. 0501-250-253
wieczorem.
Komplet opon 10/75-15,3 balonówki, 4 szt.,
tel. kom. 0661-748-287.
Profesjonalne koszenie jęczmienia
ozimego kombajnami Claas, 		
tel. kom. 0604-078-564.
Cięcie sianokiszonek sieczkarnią odwóz, tel. kom. 0604-463-486.
Naprawa ciągników i maszyn rolniczych,
również u klienta, tel. kom. 0600-415-353.
Silosy zbożowe 35 t, olej do pasz lub biopaliwa, silnik 1212 po kapitalnym remoncie,
tel. kom. 0602-781-330.
Sprzedam kwotę mleczną 8000 l, 		
tel. kom. 0692-842-425.
Sprzedam słomę belowaną, kwotę mleczną,
chłodziarkę i dojarkę. Tel. 046/813-15-48
wieczorem.
Sprzedam pomiot kurzy extra. 		
Tel. 0505-027-560.

Sprzedam pawie, 			
tel. kom. 0603-226-494.
Sprzedam ratlerki 6-tygodniowe, 		
tel. kom. 0507-081-037.
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.
Suki owczarka kaukaskiego i owczarka niemieckiego, długowłose, 10-miesięczne, 		
tel. kom. 0608-815-516.
Huski szczenięta sprzedam, 		
tel. kom. 0664-329-912.
Maltańczyki, westy, yorki, york krycie,		
tel. kom. 0662-093-975.
Szczenięta amstaff - tanio, 		
tel. kom. 0697-646-058.
Yorki szczeniaki, tel. kom. 0502-501-403.
Młoda kózka i koziołek, 		
tel. (046) 837-87-55.
Yorki - sprzedam, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Sprzedam pekińczyki 6-tygodniowe, 		
tel. kom. 0697-623-993.
Koziołki 4-miesięczne, koza mleczna
1,5-roczna, tel. kom. 0696-836-896 o godz.
7.00, 19.00.
Pinczerki, tel. kom. 0509-700-327.
Owczarki podhalańskie - szczeniaki, 		
tel. kom. 0692-522-467.
Króle, tel. (046) 837-47-70.
Sprzedam ON - suczkę, 3-miesięczna i ratlerek - suczka. Tel. 0663-321-062.
Sprzedam bażanty i dziki różne. 		
Tel. 0509-718-967.
Ratlerki 8-tygodniowe sprzedam. 		
Tel. 0506-840-122.
www.vetmozga.com 			
gabinet weterynaryjny, paszporty, chipy,
hotel, strzyżenie. 			
Tel. 046/832-14-59, 0604-222-831.
Sznaucerki miniaturki. 			
Tel. 0606-639-045.
Sprzedam yorki. Tel. 0512-221-828.
Dog niemiecki. Tel. 0886-410-458.
Pitt bull red nose krycie. Tel. 0886-410-458.
Sprzedam szczenięta owczarka szkockiego
(collie). Tel. 0512-666-091.
Owce hodowlane - sprzedam. 		
Tel. 0516-046-808.
Sprzedam ogiera, 3 lata, rasa Wielkopolska.
Tel. 0602-654-099.
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Niecodzienna zamiana ról
W Czwórce
to nauczyciele wyst¹pili
dla dzieci na scenie i dali
siê oceniaæ. Jak siê w tej
roli czuli - pisze Joanna
Rudak.

T

ê imprezê krótko wzmiankowalimy,
ale warto powiêciæ jej wiêcej miejsca.
Z okazji Dnia Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 4 w £owiczu 4 czerwca, nauczyciele przygotowali spektakl teatralny
Czerwony Kapturek dla swoich uczniów.
Spektakl grany by³ kilka razy, poniewa¿ ze
wzglêdu na pochmurn¹ pogodê zamiast na
wie¿ym powietrzu, przedstawienie musia³o
siê odbyæ w szkolnej sali gimnastycznej, która
nie jest w stanie pomieciæ wszystkich uczniów.
Dzieciom jednak to nie przeszkadza³o. Choæ
siedzia³y grzecznie na ustawionych ³aweczkach, to czêsto swoich emocji nie potrafi³y
ukryæ. Szczególnie najm³odsi uczniowie, g³ono, miechem czy okrzykiem, reagowali na
wydarzenia dziej¹ce siê na scenie. - By³o super
- mówi³a po spektaklu Monika. - Mi najbardziej podoba³ siê Czerwony Kapturek i wilk,
jak macha³ ogonem - doda³a Kasia.
- Ju¿ pod koniec ubieg³ego roku powsta³ Ju¿ za moment okrutny wilk po³knie Czerwonego Kapturka... Jednak dziêki gajowemu, który wszystkich uratuje, bajka
pomys³ na przygotowanie przez nauczycieli skoñczy siê szczêliwie.
nego gajowego ni¿ pan Martyniak. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest urodzonym gajowym.
Do grania w spektaklu by³o tylu chêtnych, ¿e wymylono dodatkowe role kwiatków. Z czasem jednak to siê zmieni³o, gdy
babcia jednej z uczennic po¿yczy³a przebrania paj¹ka, wilka i je¿a z p³ockiego teatru,
w którym na co dzieñ pracuje. Strój pszczó³ki zosta³ stworzony praktycznie przez
wszystkich. Czêæ elementów przebrania
po¿yczono od jednego z uczniów z Gimnazjum nr 3.

Wiemy,
co dzieci mog¹ czuæ

Na zakoñczenie spektaklu wszyscy nauczyciele-aktorzy wbiegli tañcz¹c na
scenê, by podziêkowaæ dzieciêcej publicznoci za piêkny odbiór przedstawienia.
przedstawienia dla swoich uczniów - wspomina re¿yserka i scenarzystka spektaklu
Anna niegu³a. - Ale wtedy by³o ju¿ na to za
póno. Dlatego w tym roku postanowilimy
zrealizowaæ nasze wczeniejsze plany i marzenia. niegu³a napisa³a scenariusz na podstawie bajki Jana Brzechwy, choæ jak sama
podkrela wiele musia³a zmieniæ, poniewa¿
w oryginale wiele jest narracji, a charakter

spektaklu wymaga³, by to wszystko zamieniæ w dzia³anie. - Tak naprawdê, co próbê
ka¿dy z nas dodawa³ co od siebie, ¿eby o¿ywiæ te postacie i ¿eby fabu³a by³a bliska dzieciom - mówi Beata Kuciñska.
- Muszê przyznaæ, ¿e jestem odkrywc¹ talentów - dodaje z umiechem niegu³a. - Ja po
prostu mia³am ju¿ w g³owie wizjê, kto kogo ma
zagraæ. Np. nie wyobra¿am sobie ju¿ teraz in-

- Nawet w domu przeprowadza³am konsultacje, jak mam zagraæ babciê Czerwonego Kapturka, jaki ton g³osu przybraæ - mówi
Anna niegu³a. - Dla mnie najtrudniejsze by³o
w³anie wczuæ siê w rolê i zaprezentowaæ siê
na forum - dodaje Joanna Kachel graj¹ca wilka. Anna niegu³a uwa¿a, ¿e granie w spektaklu dla dzieci przyczyni³o siê do wzrostu
empatii wród nauczycielek. - Bo teraz wiemy, co dzieci mog¹ czuæ, kiedy wychodz¹ na
scenê - t³umaczy. Nauczycielki podkrelaj¹,
¿e najm³odsze dzieci by³y tak przejête spektaklem, ¿e nie rozpozna³y wród aktorów
swoich nauczycieli. Poza tym nie szczêdzi³y te¿ im pochwa³. Jedna dziewczynka zaczepi³a Karinê Piln¹ czyli Czerwonego Kap-

turka w sklepie i pogratulowa³a jej dobrej
gry aktorskiej. Z kolei Joannê Kachel uczniowie na póniejszych lekcjach prosili o to, by
choæ kilka s³ów powiedzia³a tonem wilka,
którego gra³a na przedstawieniu.
- To by³a naprawdê fajna zabawa, ale równie¿ trema, jak nas uczniowie oceni¹ - mówi
Beata Kuciñska. - Dla mnie ten spektakl to
du¿o miechu i satysfakcja, ¿e nam siê uda³o
i ¿e dzieciom tak bardzo siê podoba³o - dodaje
Anna niegu³a. - A ja chcia³abym jeszcze raz
to zagraæ - mówi z umiechem Karina Pilna.
Pewnie za rok wyst¹pi¹ znowu, tyle ¿e
ju¿ z innym spektaklem.
(jr)
W bajkowe role wcielili siê: pracuj¹ca na co dzieñ w wietlicy Karina
Pilna w Czerwonego Kapturka, w jego
mamê nauczycielka sztuki Ma³gorzata
Doliñska, babciê gra³a nauczycielka
jêzyka polskiego Anna niegu³a,
wilka nauczycielka wf Joanna Kachel,
paj¹czka nauczycielka matematyki
Marta Gêdek, pszczó³kê nauczycielka
historii Agnieszka Wróbel, je¿yka
nauczycielka wf Karolina Pierzcha³a.
W rolê gajowego wcieli³ siê jeden
z rodziców, szkolny dentysta Pawe³
Martyniak. Nad ca³oci¹ techniczno muzyczn¹ czuwa³a nauczycielka wf
Beata Kuciñska.

£owid³o
w Dwójce

D

wie klasy o nachyleniu regionalnym zerówka b i klasa IIIb oraz uczniowie z klasy IVc wyst¹pili podczas
Dnia Regionalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w £owiczu. Oprócz tego rozstrzygniête zosta³y konkurs: plastyczne: na list
zachêcaj¹cy do odwiedzenia £owicza oraz
opisuj¹cy zabytki gotyckie w naszym
miecie.
Dzieñ Regionalny w SP2 odby³ siê
w czwartek, 14 czerwca. Przedstawienie
£owid³o w wykonaniu klas o nachyleniu regionalnym oraz prezentacjê multimedialn¹ o £owiczu obejrza³y w trzech
turach wszystkie klasy ze szko³y.
W konkursie plastycznym dla najm³odszych klas pod has³em £owickie
klimaty najwy¿ej ocenione zosta³y prace Zuzanny Knery, £ukasza Wiêcka, trzyosobowej dru¿yny w sk³adzie: Julia Kuciñskiej, Sabina ¯aczek i Oskar Durka
oraz Klaudii Czekaj. Oprócz tego szecioro uczniów otrzyma³o wyró¿nienia.
Klasy od czwartej do szóstej bra³y
udzia³ w konkursie pod has³em Czy
znasz swoje miasto. Czwartoklasici
mieli za zadanie napisaæ list zachêcaj¹cy
znajomych do odwiedzenia £owicza.
W licie nale¿a³o równie¿ przedstawiæ
atrakcje jakie czekaj¹ na turystów. Najlepiej list napisa³a i naj³adniej przedstawi³a
walory £owicza Ania Dziedzic. Pi¹toklasici mieli za zadanie przedstawiæ graficznie (np. w formie gazetki ciennej) gotyckie zabytki £owicza. Jury przyzna³o
pierwsze miejsce Malwinie ¯uchniewicz.
Szóstoklasici przygotowywali natomiast prezentacjê multimedialn¹ o £owiczu. Ten konkurs wygra³y wspólnie Kasia Cio³ek i Kinga ¯uchniewicz. Zarówno
plakaty, rysunki, jak i gazetki cienne
podczas Dnia Regionalnego mo¿na by³o
ogl¹daæ na sali gimnastycznej, gdzie wystêpowali uczniowie.
Najbardziej ¿ywio³owy i budz¹cy najwiêksze zainteresowanie wród uczniów
by³ wystêp regionalnej zerówki wspomaganej przez regionalnych trzecioklasistów. Aplauz publicznoci budzi³
szczególnie tañcz¹cy diabe³ £owid³o, który za ³owickie spodnie w pasiaki ³owi³
przez ca³y rok pelikanom ryby. Podczas
przedstawienia dzieci w strojach ³owickich zapiewa³y kilka przypiewek, za
co zosta³y nagrodzone gromkimi brawami. - Dzieci w strojach ³owickich wygl¹daj¹ po prostu uroczo. Du¿o lepiej ni¿
doroli - zachwyca³a siê jedna z mam.
Zdaniem reportera przygl¹daj¹cego siê
przedstawieniu mia³a racjê.
(mak)
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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 III edycja programu Tradycja - prezentacja zanikaj¹cych dziedzin rzemios³a i twórczoci ludowej charakterystycznych dla Regionu £owickiego w Skansenie w Maurzycach. Od 12 kwietnia do 10 padziernika
codziennie, w godzinach od 9.00 - 15.00 odbywaj¹ siê
prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, wycinankarstwa, czynne w dni powszednie
w godz. 9.00-17.00, w niedziele i wiêta w godz. 12.0017.00. 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 Pa³ace i dwory myliwskie - wystawa fotografii, tkanin i trofeów myliwskich pochodz¹cych z dworów
z ca³ego kraju. Dom Ogrodnika w Nieborowie.

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. 21.06. £owicka 38
tel.
pt.
22.06. £owicka 38
tel.
sob. 23.06. £owicka 38
tel.
ndz. 24.06. £owicka 38
tel.
pn. 25.06. Kopernika 19
tel.

042-719-21-31
042-719-21-31
042-719-21-31
042-719-21-31
042-719-20-12

26.06. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
27.06. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
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. 24.06. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 024-719-86-89
Apteka pe³ni dy¿ur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

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

l Figuris. Wystawa prac plastycznych Micha³a
Chojeckiego, która sk³ada siê z grafik, rysunków
i obrazów. Galeria w pa³acyku Klickiego. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca lipca.
l Jarek Sienicki prace na papierze 1950-2000
- Galeria Browarna przy ul. Podrzecznej. Wystawê mo¿na ogl¹daæ codziennie do 30 czerwca
w godz. 16.00-18.00
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.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 21 czerwca:
l godz. 18.59 - DKF Bez Nazwy
Scoop - gor¹cy temat
Doskona³a historia, doskona³a mi³oæ, morderstwo prawie doskona³e...
Energiczna studentka Sondra (Scarlett
Johansson), gapowaty magik Sid (Woody Allen) i czaruj¹cy arystokrata Peter (Hugh Jackaman). Ich drogi splataj¹ siê za spraw¹ ducha dziennikarza (Ian McShane) próbuj¹cego zza grobu rozwi¹zaæ sprawê zagadkowych
morderstw w Londynie. Gdy Sondra zakochuje siê
w przedmiocie swojego ledztwa, wszystko staje siê
jeszcze bardziej skomplikowane...
Pi¹tek - roda, 22-27 czerwca:
l godz. 17.00 - Happy wkrêt
- film animowany
Z³a Frieda i jej sojusznicy pragn¹
przej¹æ w³adzê nad Krain¹ Bajek. Kiedy
Ella zdaje sobie sprawê, ¿e jej macocha
chce j¹ zniszczyæ, staje na czele ruchu
oporu.
l godz. 19.00 - Wzgórza maj¹
oczy - horror
Kontynuacja horroru o rodzinie kanibali, która urz¹dza polowanie na ludzi na odciêtej od wiata pustyni. Tym
razem jej ofiarami padaj¹ m³odzi funkcjonariusze Gwardii Narodowej.

Inne
Czwartek, 21 czerwca:
l godz. 19.00 - Zmylenie i rozterki - spotkanie
autorskie z Mari¹ i Mieczys³awem mialkami. Pracownia Sztuki ¯ywej, wstêp wolny.
Sobota - niedziela, 23-24 czerwca:
l Dni £owicza 2007 - szczegó³owy program na str. 17.
- 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 Wieczorkom z £owicza
- pañstwu S³omianym z Wejsc
- pañstwu Lesiakom z £owicza
- pañstwu Rorogom z Wejsc
- pañstwu niegu³om z Reczyc

SYNKOWIE

- pañstwu Okraskom z £owicza
- pañstwu Gajdom z £owicza
- pañstwu Kozom z Karsznic
- pañstwu Wójcikom z Seligowa
- pañstwu Gwardziñskim z £owicza
- pañstwu Szczepanikom z Maurzyc
- pañstwu Papiernikom z Bednar
- pañstwu Kowalikom z £owicza

lubowali sobie:

- Urszula Brzózka i Daniel Salamon,
oboje z £owicza
- Agnieszka Tomaszkiewicz z Bobrownik
i Daniel Jankowski z Jackowic

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

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W £OWICZU z dnia 15.06.2007 r.
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
15 szt.
buraczek czerwony
kg
botwina
pêczek
boku³y
szt.
bób
kg
pêczek
cebula m³oda
kg
cebula stara
szt.
czosnek
kg
czerenie
jab³ka
kg
fasola str¹ki
kg
kapusta kiszona
kg
kapusta kiszona m³oda kg
kapusta pekiñska
szt.
kapusta m³oda
g³ówka
kalafior
szt.
koperek
pêczek
kg
marchew
kg
ogórki
kg
ogórek ma³osolny
kg
papryka
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pietruszka m³oda
pêczek
pomidory
kg
por m³ody
szt.
sa³ata
szt.
seler
kg
pêczek
szczypiorek
pêczek
rzodkiewka
kg
rabarbar
w³oszczyzna m³oda pêczek
kg
ziemniaki
ziemniaki m³ode
kg
truskawki
kg
miód
0,9 litra

5,00
6,00
1,00
1,50
3,00
7,00
1,60-3,50
1,00-2,00
1,00
10,00
3,00
6,00-7,00
2,00
5,00
2,50
1,50-2,50
1,50-2,00
0,50-1,00
1,50-2,50
3,00-4,00
6,00
9,00
4,00-6,00
2,00
1,50-2,00
2,50-5,00
2,00
1,00
2,00
1,00-1,50
0,60-1,00
2,00
2,50
1,50
1,80-3,00
2,50-3,00
20,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 18.06.2007 r.)

¯ywiec wieprzowy:
n Domaniewice: 3,40 z³/kg+VAT
n Ziewanice: 3,50 z³/kg+VAT
n Kiernozia: 3,50 z³/kg+VAT
n Skowroda P³d: 3,50 z³/kg+VAT
n Ró¿yce: 3,60 z³/kg+VAT
n Karnków: 3,60 z³/kg + VAT
n Mastki: 3,60 z³/kg + VAT
n Wicie: 3,40 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 18.06.2007 r.)
n sprzedawca, n kierowca kat. C+E, n pracownik budowlany, n sprzedawca - magazynier, 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 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, n portier, n instruktor nauki jazdy, n nauczyciel
logistyki - ekonomii, n nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i ¿ywienia cz³owieka
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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Pod urokiem Arkadyjskich ogrodów
wy wyk³ad przyci¹gn¹³ najwiêksz¹ grupê
turystów, bo oko³o 40. Spacer szlakiem botanicznym zaproponowa³a prof. Barbara
Sudnik-Wójcikowska i dr Halina Galera
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Piotr
Sikorski z SGGW i dr Marek Wierzba
z Instytutu Biologii z AP w Siedlcach opowiadali o przyrodniczych skarbach Arkadii.
Niedzielni turyci nie tylko biernie ws³uchiwali siê w piêkn¹ opowieæ o parku i jego
trakcyjnoæ niedzielnej oferty zwiedza- skarbach, ale pytali o to co ich najbardziej
nia romantycznego parku polega³a na interesowa³o. Dr Szafrañska opowiada³a
tym, ¿e turyci oprowadzani byli przez wy- m.in. o eksponatach w otwartej dla zwiebitnych specjalistów z Zamku Królewskie- dzaj¹cych stosunkowo niedawno, bo w 2001
go w Warszawie.
roku wi¹tyni Diany, a w niej o plafonie

Zorganizowany 17 czerwca
Piknik poetycko-botaniczny
w parku w Arkadii w gminie
Nieborów cieszy³ siê chyba
wiêkszym zainteresowaniem
goci z Warszawy
ni¿ z pobliskiego £owicza,
a szkoda.

A

Zwiedzaj¹cym grupom towarzyszy³a na cie¿kach parku w Arkadii aktorka Maria Reiff.

Daniel Artymowski z Zamku Królewskiego w Warszawie prowadzi³ plener artystyczny i sam równie¿ malowa³.
Szkoda tylko, ¿e arkadyjski park romantyczny w stylu angielskim, prawdziwy rarytas architektury krajobrazu (najbli¿szy
tego typu kompleks jest w Zofiówce na
Ukrainie w odleg³oci oko³o 1800 km), nie
ma nale¿ytego parkingu i odpowiadaj¹cego
wadze zabytku zjazdu z drogi. Warszawiacy mimo to t³umnie odwiedzaj¹ park urz¹dzony przez Helenê Radziwi³³ow¹.
Uroczyste otwarcie pikniku odby³o siê
o godzinie 11.00. Zwiedzaj¹cy mogli wybraæ interesuj¹c¹ ich cie¿kê. O historii parku oraz zabytkach w nim zachowanych
opowiada³a dr Ma³gorzata Szafrañska z Zamku Królewskiego w Warszawie. Jej plenero-

Jana Piotra Norblina przedstawiaj¹cym wit
i marmurowych wie¿yczkach dla pn¹czy,
zwanych przez niektórych badaczy kultury latarniami. Opowiada³a o projektantach
Arkadii, z których g³ównym by³ Szymon
Bogumi³ Zug.
Równie¿ od niedawna, bo od 2004 roku,
w Przybytku Arcykap³ana mo¿na podziwiaæ rzeby Jana Micha³owicza z Urzêdowa, jednego z najwiêkszych rzebiarzy polskiej narodowoci okresu renesansu. Jest on
otwierany dla zwiedzaj¹cych tylko na wyrane ¿yczenie wiêkszych grup turystów,
po wczeniejszym uzgodnieniu. Wiele prac
tego rzebiarza znajduje siê w katedrze wa-

welskiej. W 1580 roku Micha³owicz rozpocz¹³ swe ostatnie prace - a by³y to prace
przy kaplicy i nagrobku prymasa Jakuba
Uchañskiego w kolegiacie ³owickiej, które
przerwa³a mu mieræ. Zmar³ po roku 1581,
licz¹c oko³o 55 lat, w £owiczu, gdzie zosta³
pochowany. W 200 lat po mierci Micha³owicza, w 1782 roku czêciowo rozebrano
i przestawiono nagrobek prymasa Uchañskiego, a jego kaplicê przebudowano w
stylu klasycystycznym i jest to obecnie
kaplica w. Wiktorii. Kamienne fragmenty nagrobka oraz innych elementów dzie³
Micha³owicza, które stanowi³y wystrój
kaplicy nagrobnej Uchañskiego sprowadzi³a do Arkadii Helena z Przedzieckich
Radziwi³³owa. W jej zamyle mia³y one
nadaæ murom Przybytku Arcykap³ana
oraz po³o¿onego tu¿ obok ogrodzenia cechy autentycznej staro¿ytnoci. Kilkanacie
lat temu wykonane zosta³y kopie rzeb Micha³owicza i dziêki temu mo¿liwe jest dzi
eksponowanie orygina³ów na wystawie
w Domku Arcykap³ana oraz wmurowanie

Gor¹czka Z³ota podsumowana

S

Najliczniejsza rodzina tegorocznego wiêta roweru - Borowskich.

Dzieñ Roweru w Lasku Miejskim
Pó³ setki osób wziê³o udzia³
w wiêcie Roweru organizowanym
co roku przez Klub Turystyki Kolarskiej Szprycha przy PTTK w £owiczu.

W

sobotê 16 czerwca mi³onicy rowerów zebrali siê na Starym Rynku
w £owiczu, sk¹d przejechali na polanê
w Lasku Miejskim. Tutaj na mi³oników
dwóch kó³ek czeka³y konkurencje rekreacyjne: rowerowy tor przeszkód, rzut opon¹

rowerow¹ oraz krêcenie ko³em. Oceniano indywidualne popisy oraz rodzinne. Najstarszym uczestnikiem imprezy by³ 76-letni Stanis³aw liwiñski, który bezb³êdnie pokona³
tor przeszkód.
Na zwyciêzców poszczególnych kategorii czeka³y atrakcyjne nagrody, bo czêci rowerowe m.in. lampki, zapiêcia, liczniki, tr¹bki itp. - Na przysz³y rok chcielibymy zaprosiæ
wiêcej rodzin z dzieæmi na nasze wiêto, a i do
aktywnego wypoczynku na rowerze - zachêca
Eligiusz Pietrucha ze Szprychy.
(eb)

przêt audiowizualny ufundowany
przez dwa banki, firmê z £owicza
oraz osobê prywatn¹ by³
nagrodami w ³owickim wydaniu
ogólnopolskiego konkursu Gor¹czka
z³ota. Laureatami konkursu by³o
Przedszkole Integracyjne nr 10, Szko³a
Podstawowa w B³êdowie, Gimnazjum
w Bielawach i I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w £owiczu.
Organizowany przez ³owicki oddzia³
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
konkurs polega na zbieraniu monet
o nomina³ach 1, 2 i 5 groszy. Zebrane
pieni¹dze stanowi¹ dofinansowanie
wakacyjnych wyjazdów
organizowanych przez PCK dla dzieci
z ubogich rodzin. Konkurs
rozstrzygniêto w czterech kategoriach
- przedszkoli, szkó³ podstawowych,
gimnazjów i zespo³ów szkó³
ponadgimnazjalnych.
Szko³a Podstawowa w B³êdowie
uzbiera³a 313,50 z³, Gimnazjum
w Bielawach: 103,08 z³, I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w £owiczu: 413,68
z³, Przedszkole Integracyjne nr 10
w £owiczu: 38,66 z³. Razem zbiórka
monet przynios³a efekt finansowy:
1.931,71 z³otych. Wp³aty na konto
przekazane przez sponsorów
wynosi³y natomiast 1.850,00 z³.
Uroczyste podsumowanie akcji odby³o
siê 20 czerwca o godz.10.00
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w £owiczu.
(mak)

kopii w odbudowywany mur za romantyczn¹ budowl¹.
W pobli¿u Przybytku Arcykap³ana ulokowa³a siê grupa malarska. Plener prowadzony by³ pod kierunkiem Daniela Artymowskiego i Marii Zawartko-Laskowskiej
z Zamku Królewskiego w Warszawie. Ciekawe dzie³a powstawa³y przy u¿yciu dzieciêcych farb plakatowych oraz kredek.
Z kartonami przysiada³y dzieci, m³odzie¿

oraz osoby doros³e. O godzinie 13.00 dla
goci parkowych wystawiony zosta³ spektakl poetycki w wykonaniu aktorów Marii
Reiff i Jacka Pacochy. Aktorka towarzyszy³a zwiedzaj¹cym podczas spacerów po
parku, deklamuj¹c romantyczne utwory na
schodach wi¹tyni Diany czy w cieniu
drzew. W stroju z epoki wzbudza³a zainteresowanie ju¿ z daleka, jak zjawa minionych
wieków.
(eb)
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Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w lekkiej atletyce

W lekkiej dwa razy Che³mon

£owicz, 11 czerwca. £¹cznie a¿ szesnacie zespo³ów wyst¹pi³o w tegorocznych
mistrzostwach powiatu ³owickiego SZS
w lekkiej atletyce, a zarówno w rywalizacji
dziewcz¹t, jak i ch³opców najlepsi okazali
siê uczniowie I LO £owicz.
n DZIEWCZÊTA:
100 m: 1. Justyna P³acheta (II LO) 13,86
s, 2. Julia Kwiatkowska (II LO) 14,17 s, 3.
Marta Antosik (I LO) 14,30 s. 400 m: 1.
Anna Markowska (I LO) 69,77 s, 2. Natalia
Miazek (I LO) 75,18 s, 3. Paulina Rudnicka
(II LO) 76,74 s. 800 m: 1. Joanna Piórkowska (II LO) 2:44,54 min, 2. El¿bieta Dratwa
(I LO) 2:53,60 min, 3. Paulina Kucharska (I
LO) 2:57,11 min. Skok w dal: 1. Paulina
Krystianik (I LO) 4,45 m, 2. Karolina Sumiñska (II LO) 4,42 m, 3. ¯aneta Grzejda (II
LO) 4,16 m. Pchniêcie kul¹: 1. Katarzyna
Charusta (III LO) 7,62 m, 2. Anna Grabowicz (ZSP 3) 7,52 m, 3. Katarzyna Jêdracha

Na skoczni tak¿e niez³y poziom...



W biegu na 800 m wystartowa³o trzynacie dziewcz¹t.
(ZSP 4) 7,37 m. Sztafeta 4x100 m: 1. I LO
£owicz (Antosik, Krystianik, Katarzyna
S³oma i Marta Kamierczak) 57,60 s, 2. ZSP
4 £owicz 61,55 s, 3. ZSP 2 £owicz 62,23 s.
1. I LO £owicz
1020
2. II LO £owicz
918
3. ZSP 4 £owicz
822
4. ZSP 3 £owicz
792
5. ZSP 2 £owicz
724
6. ZSL Zduny
687
7. III LO £owicz
417
W zwyciêskiej ekipie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Józefa Che³moñskiego
w £owiczu startowa³y: 100 m: Marta Antosik 14,30 s, Iwona Dêbska 14,86 s, 400 m: 1.
Anna Markowska 69,77 s, Natalia Miazek
75,18 s, Paulina Bolimowska 76,91 s, 800
m: El¿bieta Dratwa 2:53,60 min, Paulina Kucharska 2:57,11 min, Monika Rudzka
3:04,11 min, skok w dal: Paulina Krystianik
4,45 m, 2. Marta Kamierczak 4,00 m, Dorota Piorun 3,50 m, pchniêcie kul¹: Izabela
Bodek 7,02 m i Katarzyna Niebudek 6,95 m

Tegoroczna rywalizacja rozpoczê³a siê od sztafet 4x100 m.

oraz Katarzyna S³oma - nauczyciele w-f
Jaros³aw Woniak, Tomasz Piasecki i Przemys³aw Pop³awski.
n CH£OPCY:
100 m: 1. Mariusz Woniak (I LO) 11,58
s, 2. Tomasz Boñczak (ZSP 1) 12,27 s, 3.
Rados³aw Czekaj (ZSP 1) 12,36 s. 400 m: 1.
Damian Kielan (ZSP 4) 57,90 s, 2. £ukasz
Kwiatkowski (I LO) 58,52 s, 3. £ukasz
Wróblewski (ZSP 1) 58,58 s. 1500 m: 1.
Marcin Puszewkiewicz (ZSP Zduñska D¹browa) 4:45,06 min, 2. Maciej Sujkowski
(ZSP 4) 4:47,87 min, 3. Kacper Woliñski
(ZSP 2) 4:48,92 min. Skok w dal: 1. Tomasz
Dymek (II LO) 5,95 m, 2. Szymon Pryk
(ZSP 1) 5,73 m, 3. Rafa³ Pawlata (II LO)
5,68 m. Pchniêcie kul¹: 1. Jakub Wiêcek
(ZSP Zduñska D¹browa) 11,86 m, 2. Damian Rokicki (ZSP 3) 11,20 m, 3. Wiktor
Kubera (II LO) 11,00 m. Sztafeta 4x100 m:
1. I LO £owicz 47,84 s, 2. II LO £owicz
48,64 s, 3. ZSP 1 £owicz 50,15 s.
1. I LO £owicz
1050
2. ZSP 1 £owicz
987
3. ZSP Zduñska D¹browa
918
4. II LO £owicz
893
5. ZSP 3 £owicz
674
6. ZSP 2 £owicz
628
7. ZSL Zduny
600
8. ZSP 4 £owicz
561
9. III LO £owicz
247
Mistrzami powiatu ³owickiego zostali
lekkoatleci I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Józefa Che³moñskiego w £owiczu: 100 m:
Mariusz Woniak (I LO) 11,58 s, Kamil
Kosowski 12,42 s, Daniel Piotrowski 12,46
s, 400 m: £ukasz Kwiatkowski 58,52 s, Piotr
Miazek 59,76 s, Mi³osz Dougoruki 65,26 s,
1500 m: Przemys³aw Zabost 4:52,04 min,
£ukasz Gaæ 4:58,04 min, Tomasz Dylik
5:00,27 min, skok w dal: Tomasz Dobrzyñski 5,60 m, Norbert Sawicki 5,43 m, Wiktor
Rybus 5,15 m, pchniêcie kul¹: Micha³ Sobieszek 9,81 m, £ukasz Sêdal 9,70 m i Boles³aw Mostowski 9,56 m - nauczyciele w-f
Jaros³aw Woniak, Tomasz Piasecki i Przemys³aw Pop³awski.
(p)

VI Bielawskie Biegi Uliczne

W Bielawach znowu biegali

Bielawy, 12 czerwca. W pra¿¹cym
s³oñcu na boisku gminnym w Bielawach rozegrane zosta³y VI Bielawskie Biegi Uliczne,
w których wystartowa³o 250 zawodników.
n SZKO£Y PODSTAWOWE:
Wród uczestników szkó³ podstawowych w klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa w Oszkowicach,
która wyprzedzi³a SP Bielawy i SP GajWojewodza. Dalsze miejsca zajê³y SP Sobota i SP Stary Waliszew.
W kategorii uczniów klas V-VI (800 m)
najlepszy by³ Adrian Ulatowski (SP
Oszkowice), drugie miejsce zaj¹³ Micha³
Majchrzak (SP Stary Waliszew), a trzeci
Dominik Fejdy (SP Sobota). W biegu
dziewcz¹t na dystansie 700 m zwyciê¿y³a
Karolina Kaliñska (SP Oszkowice), drugie miejsce wywalczy³a Martyna Walczak (SP Bielawy), a trzecie Anna Graczyk (SP Gaj-Wojewodza).
Artur Kasiñski (SP Oszkowice) wygra³ w biegu na 700 m w kategorii klas III-IV,

za nim na metê wbieg³ Karol Balcerski
(SP Sobota) i Jakub Weselak (SP Oszkowice). Wród dziewcz¹t na tym samym dystansie zwyciê¿y³a Katarzyna Tomczyk
(SP Bielawy), drugie miejsce zdoby³a Patrycja Bartosiak (SP Oszkowice), a trzecie Justyna Golis (SP Bielawy).
Najm³odsi biegacze, z klas I-II mieli do
pokonania trasê licz¹c¹ 500 m. Szymon
Kasiñski (SP Gaj-Wojewodza) by³ najlepszy wród ch³opców, drugie miejsce
wywalczy³ Dominik Polak (SP Bielawy), a trzecie Adrian Zieliñski (SP
Oszkowice). Pierwsze miejsce w biegu
o dziewcz¹t zajê³a Daria Bartosiak (SP
Oszkowice), drugie Agnieszka Szczerbiak (SP Oszkowice, a trzecie Ewelina
Polak (SP Bielawy).
n SZKO£Y GIMNAZJALNE:
W klasyfikacji dru¿ynowej szkó³ gimnazjalnych wygrali gospodarze. Drugie miejsce zajê³a reprezentacja gimnazjum w Kocierzewie, trzecie gimnazjum z Kiernozi.

Kolejne lokaty zajê³y reprezentacje gimnazjum w B³êdowie i Starym Waliszewie.
Je¿eli chodzi o wyniki indywidualne to
w kategorii ch³opców (1000 m) klas II-III
gimnazjum pierwsze miejsce zaj¹³ Karol
Dobrzyñski (GP Bielawy), drugie - Dawid D¹browski (GP Kocierzew), a trzecie - Piotr Kamierczak (GP B³êdów).
Najlepsza wród dziewcz¹t tej kategorii wiekowej (800 m) okaza³¹ siê Maria Janiewska (GP Bielawy), drugie - Paulina Bursiak (GP Stary Waliszew), a trzecie Paulina R¹bieñ (GP Bielawy).
Damian Polak wygra³ w kategorii
ch³opców klas I gimnazjów (1000 m), tu¿ za
nim na metê wbieg³ Konrad Knapiñski
i Tomasz Strzelecki (wszyscy GP Bielawy). Je¿eli chodzi o dziewczêta to najszybciej pobieg³a Anna Winiewska (GP
Bielawy), Anna Fabjañska (GP Bielawy)
by³a druga, a trzecie miejsce na podium zajê³a Michalina Lachowicz (GP Kiernozia).
(eb)
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XIII Ogólnopolski Bieg w Kowalewie Pomorskim

Minimalnie za Patrykiem

Kowalewo Pomorskie, 2 czerwca.
Kowalewo Pomorskie to ma³a miejscowoæ,
która patrz¹c na nazwê powinna le¿eæ
w okolicach naszego Ba³tyku. Jednak okazuje siê, ¿e miejscowoæ ta znajduje siê oko³o 50 km za Toruniem. Od 13 lat organizowany jest tu bieg uliczny, który cieszy siê
du¿¹ popularnoci¹ wród czo³ówki zawodników biegaj¹cych d³ugie dystanse. Tutejsza trasa posiada atest PZLA, a w tym roku
wystartowa³o tu 141. osób, w tym dwójka
czo³owych biegaczy z £owicza. Trzeba
powiedzieæ, ¿e wypadli oni bardzo dobrze,
poniewa¿ uda³o im siê zaj¹æ dwa najwy¿sze
miejsca w kategorii wiekowej do 29 lat.
Na najwy¿szym stopniu podium stan¹³
Patryk Domiñczak, który uzyska³ czas
33,54 min i w generalce by³ dziewi¹ty.
Bardzo dobrze pobieg³ równie¿ Sebastian
Kosêda, który trenuje obecnie w AZS AWF
Warszawa i by³ drugi w swojej kategorii, osi¹gaj¹c rezultat niewiele gorszy od Domiñczaka - 34,26 min. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e
Domiñczak wraz ze swoj¹ ekip¹ AMD
NTT System (Robert Celiñski, Piotr Bêtkowski i Tomasz Pokorniecki) zaj¹³ równie¿ pierwsze miejsce klasyfikacji zespo³owej.
W rozmowie z N£ Domiñczak powiedzia³: Bieg w Kowalewie Pomorskim muszê
uznaæ za du¿y sukces z kilku powodów. Poprawi³em swój rekord ¿yciowy na 10 km, ze
redni¹ 3,23 na ka¿dy kilometr. Trasa jest tu
doæ trudna, zatem to dobry rezultat. Cieszy
mnie równie¿ zwyciêstwo w kategorii do 29
lat. Jednak najbardziej cieszy mnie fakt, ¿e
wygralimy rywalizacje dru¿ynow¹ z KM
Truchcik £ubianka. To jest ekipa która aktualnie jest klubowym Mistrzem Polski w maratonie. Muszê podkreliæ, ¿e mój klub AMD

Na podium dwaj ³owiczanie.
NTT System w tym roku wygra³ ju¿ po raz
czwarty (Bieg Chomiczówki, Sztafeta w Bochni, Pó³maraton Warszawski, a przegralimy
tylko raz - we Wroc³awiu, gdzie zajêlimy
drugie miejsce. Jak widaæ jestemy naprawdê mocnym zespo³em i nie mamy w tej chwili
w Polsce sobie równych.
Kosêda tez skomentowa³ krótko swój
wystêp: Wynik z Kowalewa rozczarowa³
mnie, bo by³em przygotowany na rekord
¿yciowy, choæ zajêcie drugiego miejsca
w swojej kategorii wiekowej bardzo mnie
cieszy. Teraz z trenerem musimy podszlifowaæ formê, aby na kolejny start uzyskaæ szczyt
formy.
1. Tomasz Dr¹g (Truchcik £ubianka) 31,21
2. B³a¿ej Brzeziñski (BKS Bydgoszcz)31,35
3. W³adimir Timaszow (Ukraina) 32,00
9. Patryk Domiñczak (AMD NTT) 33,54
10. Sebastian Kosêda (AZS AWF Wa-wa)34,26
Klasyfikacja dru¿ynowa: 1. AMD NTT
System Gdynia, 2. KM Truchcik £ubianka,
3. TKKF Kolejarz Bydgoszcz.
Zbigniew £aziñski

Lekkoatletyka - XI Skierniewicka Piêtnastka

Wygra³ w swojej kategorii

Skierniewice, 2 czerwca. Do Skierniewic na popularnie zwan¹ Piêtnastkê
uda³o siê trzech ³owiczan, którzy mogli byæ
zadowoleni ze swojego wystêpu, bowiem
dwójka stanê³a na podium w swoich kategoriach wiekowych. Zawody nie cieszy³y siê
osza³amiaj¹c¹ popularnoci¹. W tym roku
wystartowa³o zaledwie 48. zawodników, co
jak na masow¹ imprezê jest bardzo ma³¹
liczb¹. Najlepiej z ³owiczan pobieg³ Piotr
Wójcik (Trucht Skierniewice), który uplasowa³ siê na pi¹tym miejscu z czasem
1:00,33 h. To da³o mu pechowe czwarte
miejsce w kategorii M-30. Do podium zabrak³o nieco ponad minutê. Ze swojego startu bardzo cieszy³ siê £ukasz Zagawa
(UKS Jedynka £owicz). Ten m³ody ³owicki
zawodnik stan¹³ na najwy¿szym stopniu
podium w kategorii wiekowej do 20 lat,

a czas 1:02,32 h da³ mu dziesi¹t¹ lokatê
w klasyfikacji generalnej.
Trzeci z ³owickich biegaczy Jacek
Rembowski, nie pobieg³ na miarê swojego
rekordu ¿yciowego, ale czas 1:18,08 h pozwoli³ naszemu seniorowi biegania stan¹æ
na drugim stopniu podium w kategorii powy¿ej 60 lat. W klasyfikacji generalnej wynik ten da³ 42. pozycjê.
WYNIKI XI SKIERNIEWICKIEJ PIÊTNASTKI:
1. Sebastian Cybula (Warszawa) 0:56,58
2. Bogdan Barewski (Warszawa) 0:58,02
3. Krzysztof Przybysz (Warszawa) 0:58,55
4. Krzysztof Szatkowski (£ód) 0:59,26
5. Piotr Wójcik (Trucht Skierniewice) 1:00,33
10. £ukasz Zagawa (Jedynka £owicz) 1:02,32
42. Jacek Rembowski (£owicz)
1:18,08
Zbigniew £aziñski

Lekka atletyka - UKS Jedynka £owicz

W stolicy i w £odzi

Warszawa, 26 maja. M³odzi lekkoatleci UKS Jedynka £owicz wystartowali
na stadionie sto³ecznego Or³a w lekkoatletycznym Mityngu Warszawskim, a podopieczni trenera Waldemara Kreta osi¹gnêli kilka niez³ych wyników. W biegu na
400 m Pawe³ Wróblewski uzyska³ czas
55,75 s, a dystans 100 m ten sam lekkoatleta, pomimo przeciwnego wiatru -3,6 m/s,
przebieg³ w 12,71 s. Jego starszy brat £ukasz, w biegu na 1500 m uzyska³ czas
4:25,03 min, a Marcin Puszekiewicz ten
sam dystans pokona³ w czasie 4:33,97 min.
W konkursie skoku wzwy¿ wyst¹pi³a Monika Czy¿, która pokona³a poprzeczkê zawieszon¹ na wysokoci 140 cm.
£ód, 2 czerwca. Podczas pierwszego
rzutu lekkoatletycznej II ligi seniorów swoich si³ spróbowali zawodnicy UKS Jedynka
£owicz. W biegu na 400 m pp³ Pawe³ Wróblewski uzyska³ czas 64,51 s (wysokoæ
p³otków 91 cm, czyli jak dla seniorów),
na dystansie 800 m inny podopieczny tre-

nera Waldemara Kreta - Dominik cibor uzyska³ czas 2:12,37 min, a £ukasz
Wróblewski 1500 m przebieg³ w czasie
4:22,63 min.
£ód, 9 czerwca. Bardzo dobry start
w Wojewódzkich Mistrzostwach M³odzików zanotowa³ Dominik cibor. Podopieczny trenera Waldemara Kreta w biegu na dystansie 1000 m zaj¹³ drugie miejsce
z czasem 2:51,88 min.
£ód, 14 czerwca. Nastêpny start ³owiczanie z UKS Jedynka (trener Waldemar
Kret) zaliczyli znowu na stadionie ³ódzkiego AZS. Dominik cibor zaj¹³ drugie miejsce na dystansie 600 m z czasem 1:32,18
min. Szóste miejsce w konkursie rzutu
oszczepem (600g) zajê³a Monika Czy¿
(19,70 m). Ponadto w biegu na 600 m Sylwia Panek uzyska³a czas 2:02,79 min, a w
konkursie pchniêcia kul¹ (4 kg) Arkadiusz
Wójcik pos³a³ przyrz¹d na odleg³oæ 9,89
m.
Pawe³ A. Doliñski
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Pi³ka no¿na - 22. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Zostaj¹ w lidze wojewódzkiej!

n PELIKAN £owicz - START £ód
8:4 (1:2)
1:2 - Patryk Pomianowski (35 karny),
2:2 - Konrad Grenda (40), 3:2 - Patryk Pomianowski (41), 4:2 - Damian Kosiorek (42),
5:2 - Adam Salamon (43), 6:2 - Jakub £azêcki, 7:2 - Damian Janik (60), 8:4 - Damian
Kosiorek (70).
Pelikan: Milczarek - Wardziak, Krysiak,
Czubak (62 Kantorek) - Talarowski (25
Domiñczak), Salamon, Nieradka (50 Janik),
£azêcki, Plichta (36 Grenda) - Pomianowski, Kosiorek.
£owicz, 16 czerwca. Do ostatniej kolejki nie byli pewni ligowego bytu m³odzi
pi³karze Pelikana z rocznika 1993, którzy
rywalizowali w tym sezonie w lidze wojewódzkiej Kuchara. Zespó³ trenera Jaros³awa Rachubiñskiego ca³y czas by³ zagro¿ony spadkiem. W ostatniej kolejce ³owiczanie, aby byæ pewnym swego celu i nie
czekaæ na wynik spotkania Lechii Tomaszów, musieli choæ zremisowaæ.
Pocz¹tek pojedynku na Starzyñskiego by³
bardzo nerwowy. Bia³o-zieloni szybko stracili bramkê i byli zdziwieni, ¿e ostatni zespó³ z tabeli potrafi tak atakowaæ. W 20.
minucie zrobi³o siê dramatycznie, bowiem
gocie podwy¿szyli prowadzenie. Na szczê-

cie ³owiczanie strzelili bramkê kontaktow¹
w ostatniej minucie pierwszej ods³ony i do
szatni szli z nadziej¹, ¿e co siê odmieni.
Po zmianie stron na boisku pojawi³ siê Konrad Grenda i jego dzia³ania w pomocy da³y
szybki efekt. W 40. minucie Domiñczak dobrze dogra³ pi³kê do nadbiegaj¹cego Grendy,
a ten ³adnie uderzy³ z szesnastego metra i by³
remis. Od 40. minuty by³o z³ote piêæ minut
Pelikana. Bramki pada³y co minutê. Prowadzenie dla ³owiczan zdoby³ Patryk Pomianowski, który pewnie uderzy³ z pierwszej
pi³ki z jedenastego metra pod poprzeczkê (po
podaniu Grendy). W 42. minucie indywidualn¹ akcjê po prawej stronie boiska przeprowadzi³ Damian Kosiorek, który min¹³
obroñców i równie¿ strza³em pod poprzeczkê
umieci³ pi³kê w siatce. Na 5:2 w 43. minucie
podwy¿szy³ wynik Adam Salamon, który dobrze znalaz³ siê w polu karnym i przy³o¿y³ nogê do wrzutki Pomianowskiego. W 52.
minucie z prezentu od obroñców skorzysta³
Jakub £azêcki. Dosta³ on pi³kê na jedenastym metrze i mocnym strza³em pokona³ bramkarza goci. Dziesiêæ minut przed koñcem na
listê strzelców wpisa³ siê Damian Janik, który najpierw dogra³ pi³kê do Pomiana, ten odda³
mu ja w polu karnym i Janik po ziemi zdoby³
siódm¹ bramkê dla ³owiczan.

Od tego momentu bia³o-zieloni trochê
zwolnili. Rywal to szybko wykorzysta³
i zdoby³ dwa gole. Jako ostatni do protoko³u
zapisa³ siê Kosiorek, który ustali³ wynik
meczu na 8:4, a po jego bramce sêdzia odgwizda³ koniec zawodów.
Cieszy zwyciêstwo m³odych Ptaków, które oznacza, ¿e za rok ³owiczanie bêd¹ walczyæ w wojewódzkiej lidze Micha³owicza.
22. kolejka: UKS SMS £ód - £KS £ód
5:0, Pelikan £owicz - Start £ód 8:4,
W³ókniarz Moszczenica - MULKS £ask
1:1, WKS Wieluñ - BOT GKS Be³chatów
3:2, W³ókniarz Pabianice - Lechia Tomaszów
Mazowiecki 1:2, Orze³ £ód - Unia Skierniewice 0:1.
1. UKS SMS £ód
22 60 101-12
2. MULKS £ask
22 46 60-40
3. Unia Skierniewice
22 42 50-28
4. BOT GKS Be³chatów 22 41 52-37
5. WKS Wieluñ
22 38 80-43
6. £KS £ód
22 33 50-53
7. W³ókniarz Pabianice
22 31 32-39
8. Pelikan £owicz
22 29 53-49
9. Lechia Tomaszów Maz. 22 26 26-46
10. W³ókniarz Moszczenica 22 18 35-73
11. Orze³ £ód
22 12 19-61
12. Start £ód
22 5 22-98
Zbigniew £aziñski, p

Koszykówka - 8. i 9. kolejka £owickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki

Bêdzie walka do koñca
£owicz, 14-15 czerwca. Rywalizacja o mistrzostwo £owicza w ramach XII
edycji £owickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki rozstrzygnie siê dopiero jutro
- w ostatniej kolejce. Po meczach 8. i 9. kolejki liderem rozgrywek s¹ Jurasy, które maja
punkt przewagi nad Torpedo. Jednak powa¿nym kandydatem do mistrzowskiego
tytu³u s¹ równie¿ Krejzole, którzy maj¹ do
rozegrania jeszcze zaleg³y mecz z ABC
£owicz i s¹ zdecydowanym faworytem
w tym pojedynku. Jeli pokonaj¹ ABC to
o mistrzostwie zadecyduje pojedynek Jurasy - Krejzole. Trudno tu bêdzie wskazaæ
faworyta. Bardzo dobrze radzi sobie w tym
sezonie team z Bratkowic. Torpedo w ostatniej kolejce zagra z Mezo i jeli wygra,
to mo¿e cieszyæ siê z wicemistrzostwa.
8. kolejka £owickiej ALK-i:
n MEZO TEAM £owicz - STACJA
PALIW STAR-OIL Be³chów 85:66 (18:20,
20:9, 20:16, 27:21)
Mezo: Bartosz W³uczyñski 38 (2x3),
Micha³ Wójcik 23, Maciej Ko³odziejczyk 8
(2x3), Adam Kowalik 7 (1x3), Filip Go³da 5
(1x3), Piotr Tokarski 2, Maciej Osiñski 2,
Mateusz Marsza³ek i Piotr Wolski.
Star-Oil: Kamil Oleszkin 30, Pawe³ Wysocki 11, Piotr Tryngiel 10, Przemys³aw
Markowski 9 (1x3), Jakub Soko³owski 6
i Jacek Kocemba.
Mezo tylko w pierwszej ods³onie mia³o
k³opoty ze skuteczn¹ ekip¹ Star-Oil, która
przyst¹pi³a do tego spotkania w os³abieniu bez najwy¿szego gracza - Piotra Sikorskiego. W kolejnych ods³onach team Micha³a Wójcika i Bartosza W³uczyñskiego powoli oddala³ siê swoim rywalom. Do przerwy Mezo prowadzi³o 38:29,
a w trzeciej i czwartej kwarcie przewaga
wzros³a dwukrotnie. Oczywicie w zespole z Be³chowa najwiêcej punktów tradycyjnie zdoby³ Kamil Oleszkin.
nTORPEDO BRATKI £owicz - KREJZOLE £owicz 53:52 (14:16, 11:15, 13:17,
15:9)
Torpedo: Sebastian Popiel 12, Jaros³aw
wiêty 12, Przemys³aw Duranowski 10,
Dawid Tataj 10, Mariusz Jakubowski 6
i £ukasz Go³êbiowski 3.
Krejzole: Adrian Dyszkiewicz 16 (3x3),
Boles³aw Mostowski 12 (2x3), Piotr Zabost 11, Maciej Pieklak 9 (3x3) i £ukasz
£ebski 4.
Wynik tego pojedynku to najwiêksza niespodzianka w ALK. Ekipa Torpedo zagra³a
bez Macieja Siemieñczuka, natomiast
w szeregach Krejzoli zabrak³o Marka S³omy. Okaza³o siê ¿e os³abienie bardziej bole-

sne w skutkach by³o dla ekipy Krejzoli.
Zespó³ ten praktycznie prowadzi³ przez ca³y
mecz. Na pocz¹tku ostatniej ods³ony, po
trójkach Macieja Pieklaka i Boles³awa
Mostowskiego by³o ju¿ 51:38. Ta zaliczka okaza³a siê za ma³a. Na ³awce rezerwowych nie by³o ¿adnego zmiennika i to odbi³o siê na wyniku. Zmêczenie wysz³o w koñcówce, któr¹ Krejzole przegra³y 13:2. Decyduj¹cy punkt o zwyciêstwie z rzutu wolnego zdoby³ dla Torpedo Jarek wiêty.
n JURASY £owicz - ABC £owicz 20:0
(w.o.)
Jurasy bez gry zaliczy³y kolejne zwyciêstwo. Zespó³ Rafa³a Gra¿ki mia³ k³opoty
kadrowe i nie zebra³ sk³adu.
9. kolejka £owickiej ALK-i:
n JURASY £owicz - STACJA PALIW STAR-OIL Be³chów 77:61 (15:14,
14:15, 26:8, 22:24)
Jurasy: Wojciech Tomaszkiewicz 23,
Marcin Danych 19 (1x3) , Zbigniew Sowiñski 16, Krzysztof Dziedzic 10, Pawe³ Zagawa 7, Marcin Tomaszkiewicz 2 i Mariusz
Wiesio³ek.
Stacja Paliw Star-Oil: Kamil Oleszki 30,
Pawe³ Wysocki 11, Piotr Tryngiel 10, Jakub Soko³owski 4, Przemys³aw Markowski 4 i Jacek Kocemba.
Tym razem niespodzianki nie by³o.
W pierwszym meczu tych zespo³ów doæ
nieoczekiwanie team z Be³chowa pokona³
ekipê Zbigniewa Sowiñskiego. W pi¹tkowym spotkaniu Star-Oil ponownie zagra³ bez Piotra Sikorskiego. Dru¿yna pod
wodz¹ Kamila Oleszkina dotrzymywa³a
kroku Jurasom do przerwy, remisuj¹c 29:29.
O pora¿ce zadecydowa³a trzecia ods³ona,
w której zdecydowanie lepiej zagra³a ekipa
Jurasów, w której najwiêcej punktów zdoby³ Wojciech Tomaszkiewicz. Jedno
z lepszych spotkañ rozegra³ w lidze Marcin Danych, który zdoby³ 19. oczek.
Zatem Jurasy s¹ nadal liderem, a o mistrzostwie zadecyduje ostatni pojedynek z Krezolami. Zapowiadaj¹ siê spore emocje
na hali OSiR nr 2 w pi¹tkowy wieczór.
n MEZO TEAM £owicz - KREJZOLE £owicz 50:53 (15:14, 10:17, 8:11,
17:11)
Krejzole: Marek S³oma 20, Piotr Zabost
18 (1x3), Adrian Dyszkiewicz 6, Boles³aw
Mostowski 6, Marcin Kotarski 2, Piotr Rutkowski 1, £ukasz £ebski i Maciej Pieklak.
Mezo: Bartosz W³uczyñski 24 (3x3),
Micha³ Wójcik 13, Adam Kowalik 9, Piotr
Tokarski 2, Filip Go³da 2, Mateusz Marsza³ek, Maciej Osiñski, Maciej Ko³odziejczyk.

Po raz drugi w tym sezonie ALK Krejzole poradzi³y sobie z koszykarzami z ekipy
Micha³a Wójcika. Mecz by³ bardzo zaciêty i wyrównany. Mezo wygrywa³o do
15. minuty, kiedy to by³ wynik 25:22.
W kolejnych minutach bardzo dobrze
w obronie spisywa³ siê Adrian Dyszkiewicz, który skutecznie utrudnia³ grê Bartoszowi W³uczyñskiemu. Jak siê okaza³o to by³o kluczem do koñcowego sukcesu. W drugiej czêci pojedynku popularny
Bubu zdoby³ tylko 8 punktów. Problemy ze skutecznoci¹ mieli tez jego koledzy
i w 35. minucie Mezo przegrywa³o ju¿
51:43. W ostatnich minutach pogoñ siê nie
uda³a, zabrak³o trzech oczek. To by³o bardzo wa¿ne zwyciêstwo dal Krejzoli. Teraz
musz¹ pokonaæ Jurasów i maja Majstra.
n TORPEDO BRATKI £owicz - ABC
£owicz 90:33 (13:14, 28:4, 21:8, 28:5)
ABC: Rafa³ Gra¿ka 10 (2x3), Rados³aw
Gielniowski 9, Grzegorz Ziemecki 9, Dominik Zimecki 5 (1x3), Pawe³ Wo i Daniel
Kocbuch.
Torpedo: Maciej Siemieñczuk 31 (1x3),
Dawid Tataj 12 (1x3), Sebastian Popiel 12
(2x3), Przemys³aw Duranowski 11 i Marcin Sokó³ oraz Jaros³aw wiêty 6, £ukasz
Go³êbiowski 2, Mariusz Jakubowski 2.
Ekipa z Bratkowic dos³ownie storpedowa³a zespó³ ABC, który zagra³ w os³abieniu
bez Jacka Walczaka i z kontuzjowanym
Paw³em Wosiem. Team Rafa³a Gra¿ki
prowadzi³ wyrównany pojedynek tylko
w pierwszej kwarcie. W kolejnych ods³onach
by³o ju¿ tragicznie. Torpedo bezlitonie wykorzystywa³o proste b³êdy i szybkimi atakami rozbijali rywal. Królami polowania
zostali Dawid Tataj i Przesy³aw Duranowski, którzy zdobyli po 22 punkty.
Ostatnia kolejka ³owickiej ALK-i ju¿
w najbli¿szy pi¹tek od 17.30 w hali OSiR nr
2 przy ul. Topolowej w £owiczu.
1. Jurasy £owicz
9 16 500:469
2. Torpedo Bratki £owicz 9 15 571:491
3. Krejzole £owicz
8 14 528:389
4. Mezo Team £owicz
9 14 555:518
5. Stacja Paliw Star-Oil 9 10 543:634
6. ABC £owicz
8 8 324:435
W klasyfikacji strzelców, w której o kolejnoci decyduje rednia punktów zdobytych w meczu na prowadzeniu nadal jest
Bartosz W³uczyñski (Mezo) który rozegra³ trzy mecze, i rzuci³ 93 punkty, co daje
rednio 31 punktów na mecz. W klasyfikacji strzelców za 3 punkty po 9. kolejce nadal
prowadzi Rafa³ Gra¿ka (ABC), który ma
18 trafieñ na koncie.
Zbigniew £aziñski

Tym razem ekipa z Ziemi £owickiej zajê³a pi¹te miejsce.

Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Woj. £ódzkiego

W tym roku nieco s³abiej

Rêczno, 2 czerwca. Tradycyjnie silna i liczna reprezentacja powiatu ³owickiego
bra³a udzia³ w Rêcznie w igrzyskach sportowo-rekreacyjnych Zrzeszenia LZS.
Co roku za zebranie sk³adu odpowiada Zofia Kucharska i to ona jest tu trenerem
selekcjonerem. W tamtym roku start by³
bardzo udany, bowiem w stawce 22 gmin
nasza ekipa uplasowa³a siê na drugim miejscu. W tegorocznych zawodach by³o trochê
gorzej. £owiczanie zebrali w sumie 308,5
punktu i zajêli pi¹te miejsce.
Na najwy¿szym stopniu podium stanêli
niezawodni si³acze LZS (Jerzy Walendziak, Stanis³aw Milczarek, £ukasz
Dêgus, Robert Ciesielski i Mieczys³aw
Wojtysiak), którzy wygrali z konkurencji
przeci¹gania liny. Wród kobiet z³oty medal
zdoby³a Magdalena Ochmañska
w pchniêciu kul¹.
Gry zespo³owe: 2. miejsce w pi³ce no¿nej mê¿czyzn - zespó³ juniorów m³odszych
rocznik 1990 z £yszkowic - trener Waldemar Krajewski. 3. miejsce w pi³ce no¿nej
dziewcz¹t (Karolina Szulc - Ewelina Boczek,
Magda Jagura, Zofia Kucharska, Dorota

Skurska, Sylwia Dudziñska i Monika Zimna). Lekka atletyka: 1. miejsce w pchniêciu
kul¹: Magdalena Ochmañska i 2. miejsce:
Zofia Kucharska, 3. miejsce - S³awomir Bryk,
2. miejsce w skoku w dal: Sylwia Dudziñska
4,04 m. 2000 m: 2. miejsce: Joanna Piskorska, 3. miejsce: Sylwia Dudziñska.
KLASYFIKACJA GENERALNA GMIN I
POWIATÓW:
1. Gmina Rozprza
415,0
2. Gmina Zelów
347,1
3. Gmina Kleszczów
333,0
4. Gmina Opoczno
316,5
5. Powiat £owicz
330,6
6. Gmina Sulejów
287,0
7. Gmina Rêczno
264,7
8. Gmina Ostrówek
241,6
9. Powiat Kutno
236,5
10. Gmina Be³chatów
231,6
11. Gmina Parzêczew
237,0
12. Powiat Skierniewice
152,9
13. Gmina Dru¿bice
143,4
14. Powiat Radomsko
133,6
15. Gmina ¯arnów
104,9
16. LKS Kietlin
13,0
Zbigniew £aziñski

Pi³ka no¿na - wojewódzka liga Micha³owicza

Po¿egnanie z centraln¹

n GKS Be³chatów - PELIKAN £owicz
5:0 (4:0)
Pelikan: Antosik (77 Klimkiewicz) - Wojda Kamil, Janik (50 Dudziñski), Czerbniak,
Wójcik -Byczek (43 Grenda), Kosiorek,
Karmelita, Oniszk (43 Pochwa³a) - Pisarkiewicz, Ma³ek.
Be³chatów, 17 czerwca. W niedzielê
w Be³chatowie przed ekipa z rocznika 1992
zagra³a swój ostatni mecz w lidze wojewódzkiej Micha³owicza. £owiczanie w tym roku
mieli sporo zmian w sk³adzie i praktycznie
ca³y zespó³ zosta³ przebudowany. Wielu
zawodników dopiero tak naprawdê zaczyna przygodê z pi³k¹. To oczywicie odbi³o
siê na wynikach. Na ligê wojewódzka to s¹
jeszcze za s³abe umiejêtnoci.
Podopieczni trenerów Jaros³awa
Walczaka i Roberta Nowogórskiego
w Be³chatowie bardzo dobrze spisywali siê
do 20. minuty. Prowadzili w miarê otwart¹
grê i nawet d³ugo utrzymywali siê przy pi³ce. Jednak w 20. minucie zostali napoczêci i w pierwszej po³owie Piotr Antosik
cztery razy wyjmowa³ pi³kê z siatki. Ze

strony Pelikana warto odnotowaæ sytuacjê,
w której Mi³osz Pisarkiewicz ³adnie dogra³ futbolówkê do Daniela Ma³ka, jednak
ten uderzy³ za lekko i pi³ka nie wpad³a do
bramki.
W drugiej ods³onie przewaga gospodarzy by³a mniej widoczna. Zdobyli oni jeszcze jednego gola, natomiast bia³o-zieloni mogli
strzeliæ honorow¹ bramkê, ale po podaniu
Micha³a Karmelity Pisarkiewicz nie zdo³a³ pokonaæ golkipera miejscowych.
Po raz kolejny, mimo wysokiej pora¿ki
³owicki szkoleniowiec Jaros³aw Walczak
pochwali³ swoich podopiecznych: To by³
jeden z lepszych pojedynków w wykonaniu
moich zawodników. Ju¿ widaæ, postêpy.
Ch³opcy potrafi¹ pograæ pi³k¹, wiedz¹ co
maja robiæ na boisku. Jednak na wyniki trzeba
jeszcze trochê poczekaæ.
Teraz m³odzi pi³karze z rocznika 1992
bêd¹ rywalizowaæ z ekipami z ligi okrêgowe
z okolic £owicza i tu bêdzie ³atwo o zwyciêstwa. Miejmy nadziejê, ¿e za rok powróc¹
na wojewódzkie boiska i udowodni¹,
¿e poczynili postêpy.
(z³)

Lekka atletyka - XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Z³oto naszego m³ociarza

Zamoæ, 16-17 czerwca. Z³oty medal XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS
M³odzie¿y Szkolnej wywalczy³ w Zamociu zawodnik UKS B³yskawica Domaniewice - £ukasz Milczarek. W rzucie m³otem uzyska³ nowy rekord ¿yciowy 52,98
m, zajmuj¹c pierwsze miejsce. Rzuca³ po
trzech obrotach, ale teraz dok³adamy ju¿
czwarty i powinien m³ot polecieæ jeszcze dalej - cieszy siê jego trener - Mieczys³aw
Szymajda. Tym wynikiem £ukasz zapewni³ sobie ju¿ udzia³ w fina³ach XIII Ogólno-

polskiej Olimpiady M³odzie¿y, który odbêdzie siê w S³upsku w dniach 27-29 lipca
2007 roku.
Do S³upska pojedzie tak¿e Nina £azêcka, która tydzieñ wczeniej podczas Mistrzostw Makroregionu w biegu na 3 km
uzyska³a w £odzi czas 10:49,33 min.
W Zamociu zajê³a dwunaste miejsce na dystansie 1500 m z czasem 5:03,53 min. Natomiast Mariusz Woniak zaj¹³ w biegu na
100 m pi¹te miejsce (11,36 s), a na 200 m by³
szósty z now¹ ¿yciówk¹ 22,98 s
(p)
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I Festiwal Pi³ki No¿nej pod patronatem Burmistrza Miasta £owicza

Ostatecznie w turnieju jedenastolatków zagra³o osiem zespo³ów, a wród omiolatków trzy.

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

Pi¹ta wygrana
Center-4 Club

£owicz, 15 czerwca. Dopiero ostatni
mecz XVI edycji Turnieju Pi³ki No¿nej Jedenastolatków o Puchar Nowego £owiczanina rozstrzygn¹³ o mistrzowskim tytule.
W meczu o pierwsze miejsce spotka³y siê
zespo³y Primy-1 £owicz (nauczyciel w-f
Artur Ro¿niata) i UKS Center-4 Club
£owicz (nauczyciel w-f Pawe³ Doliñski),
a ostatecznie lepsz¹ okaza³a siê reprezentacja Szko³y Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w £owiczu. Trzecie miejsce wywalczyli ostatecznie zawodnicy SP £yszkowice (nauczyciel w-f Piotr Ruciñski).

Dla Czwórki by³o to pi¹te zwyciêstwo
w historii (1999, 2002, 2004, 2006 i 2007),
cztery razy zwyciê¿a³a ekipa SP 1 (1992,
1993, 1995 i 1998), trzy razy najlepsza by³a
Trójka (2000, 2001 i 2005), dwa Siódemka (1996 i 1997) i raz Dwójka (2003).
Najlepszym bramkarzem zosta³ wybrany tym razem Bart³omiej Grzegory (SP
Nowe Zduny), najlepszym zawodnikiem Mateusz Bartosiewicz (SP £yszkowice), a triumfatorem klasyfikacji strzelców
okaza³ siê Micha³ Fabijañski (Center-4
Club).

n UKS KORABKA-3 £owicz - SP
£yszkowice 1:1 (1:0); br.: Dominik Bogusz
- Mateusz Borowski.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz SP Nowe Zduny 2:1 (0:0); br.: Dominik
Siejka 2 - Piotr Surma.
n PRIMA-1 £owicz - UKS ASIK Domaniewice 3:0 (w.o.)
n UKS KORABKA-3 £owicz - SP B¹ków 2:0 (1:0); br.: Oskar Panek i Wiktor
Pisarski.
n UKS ASIK Domaniewice - SP Nowe
Zduny 0:3 (w.o.)
n UKS KORABKA-3 £owicz - MASTERS-7 £owicz 2:1 (2:1); br.: Dominik
Bogusz 2 - Mariusz Dobrzyñski.
n SP B¹ków - SP £yszkowice 0:3 (0:1);
br.: Mateusz Bartosiewicz 3.
n FORTUNA-2 £owicz - UKS KORABKA-3 £owicz 1:1 (0:1); br.: Krystian
Fuda³a - Dominik Bogusz.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz PRIMA-1 £owicz 3:1 (1:0); br.: Micha³
Fabijañski 2 i Dominik Siejka - Piotr Piorun.
1. Center-4 Club £owicz 8 19 25-11
2. Prima-1 £owicz
8 18 19-8
3. SP £yszkowice
8 15 21-10
4. SP Nowe Zduny
8 14 14-7
5. Korabka-3 £owicz
8 11 10-14
6. Fortuna-2 £owicz
8
8 14-22
7. Masters-7 £owicz
8
7 11-21
8. Asik Domaniewice
8
5 10-20
9. SP B¹ków
8
4
8-20

Nagrody indywidualne ufundowane
przez nasz¹ redakcjê otrzymali tak¿e najlepsi zawodnicy poszczególnych zespo³ów:
Dominik Siejka (Center-4 Club), Tomasz
Szufliñski (Prima-1), Martin Adach
(£yszkowice), Piotr Surma (Nowe Zduny), Tomasz Kamierczak (Korabka-3),
Krystian Fuda³a (Fortuna-2), Julian
Rosa (Masters-7), Krystian Siatkowski
(Asik) i Patryk Nasalski (B¹ków).
n FORTUNA-2 £owicz - MASTERS-7
£owicz3:2(1:1); br.:KrystianFuda³a2iKrzysztof Zaj¹c - Mariusz Dobrzyñski i Julian Rosa. Najlepsi gracze XVI edycji.

Po raz pi¹ty najlepsi gracze z SP 4.
Królem strzelców turnieju jedenastolatków okaza³ siê Micha³ Fabijañski (Center-4 Club), który zdoby³ czternacie goli.
Jedn¹ bramkê mniej strzeli³ Mateusz Bartosiewicz (£yszkowice), po 10: Krystian Fuda³a (Fortuna-2), Krystian Siatkowski (Domaniewice) i Tomasz Szufliñski (Prima-1),
po 8: Dominik Bogusz (Korabka-3), Julian
Rosa (Masters-7) i Dominik Siejka (Center4 Club), 5 - Mateusz Borowski (£yszkowice), po 4: Kahan (Prima-1), Przemys³aw
Rybus (Zduny) i Piotr Surma (Zduny), 3 Marcel Gêdek (Center-4 Club), po 2: Mariusz Dobrzyñski (Masters-7), Jakub Jaros
(Zduny), Maciej Ledzion (B¹ków), Daniel
Morawski (B¹ków), Patryk Nasalski (B¹ków), Piotr Piorun (Prima-1), Krzysztof
Zaj¹c (Fortuna-2), a po 1: Martin Adach
(£yszkowice), Bartosz Boñczak (Masters7), Tomasz Górski (Zduny), Dawid Grabowicz (Domaniewice), Damian Kopiñski
(£yszkowice), Oskar Panek (Korabka-3),
Wiktor Pisarski (Korabka-3), Kajetan
Szmidt (Fortuna-2), Hubert Widawski (Fortuna-2) i Kamil Wielemborek (B¹ków).
W zwyciêskiej ekipie UKS Center-4 Club
£owicz grali: Mateusz G³adki i Bart³omiej
Trepa - Micha³ Fabijañski (14. goli w turnieju), Dominik Siejka (8), Marcel Gêdek (3),
Kamil Pernak, Marek Podleny, Cezary
Zimny, Patryk Da³ek, Krzysztof £abendowicz i Maciej Duszczyk - zespó³ prowadzi³
Pawe³ Doliñski, nauczycielk¹ w-f jest
Karolina Pierzcha³a, a kierownikiem zespo³u by³ Andrzej Kamierski.
Pawe³ A. Doliñski

Pi³ka no¿na - I edycja Turnieju Omiolatków o Puchar Starosty £owickiego

Zdecydowanie Jedynka

£owicz, 15 czerwca. Trzy zespo³y
reprezentuj¹ce ³owickie podstawówki wyst¹pi³y w I edycji Turnieju Pi³ki No¿nej
Omiolatków o Puchar Starosty £owickiego, a najlepsi na gocinnych obiektach Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi
na Bratkowicach okazali siê znowu
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
w £owiczu. Podopieczni Roberta Graczyka odnieli dwa bardzo wysokie
zwyciêstwa, a pozosta³e miejsca na podium wywalczy³y zespo³y Korabka Trójka (nauczyciele w-f Anna Pawe³kowicz
i S³awomir Karmelita) i UKS Center-4

Club £owicz (nauczycielka w-f Karolina
Pierzcha³a).
Najlepszym bramkarzem zosta³ wybrany Kacper Jaros (Prima-1), najlepszym
zawodnikiem - Sebastian Pawlina (Korabka-3). a najlepszym strzelcem okaza³ siê
Marek Konieczny (Prima-1), który zdoby³ w turnieju szeæ goli.
n UKS CENTER-4 CLUB £owicz UKS KORABKA-3 £owicz 0:4 (0:); br.:
Sebastian Pawlina 2 i Rafa³ Rybicki 2.
n PRIMA Jedynka - UKS CENTER-4 Kolejne zwyciêstwo Primy-1.
CLUB £owicz 4:0 (5:0); br.: Marek Konieczny 4 i Mateusz Chlebny.
n UKS KORABKA-3 £owicz - PRIW tym roku walka o mistrzostwo trwa³¹ do ostatniego meczu... Micha³ FabijañMA Jedynka 0:4 (0:2); br.: Piotr Rzeny 2
ski (w czarnej koszulce - nr 10) zdoby³ w finale dwie bramki i zosta³ królem.
i Marek Konieczny 2.
1. Prima Jedynka
2 6 9-0
2. Korabka-3 £owicz
2 3 4-4
Pi³ka no¿na - Festiwal pod patronatem
3. Center-4 Club £owicz
2 0 0-9
Burmistrza Miasta £owicza
W zwyciêskiej dru¿ynie Primy Jedynka
grali: Kacper Jaros - Marek Konieczny (6.
bramek w turnieju), Piotr Rzeny (2), Mateusz Chlebny (1), Emil Gajda, Rados³aw
Brzeziñski, Krzysztof Wysocki, Jan Przy£owicz, 15 czerwca. Turnieje uczniów
bylski, Damian Górowski i Kacper mia³ek
Pozosta³e miejsca na podium zajê³y ze- nauczyciel w-f Robert Graczyk.
szkó³ podstawowych z klas I, II, III i IV spo³y SP 4 £owicz i SP 3 £owicz.
(p)
Ziemi £owickiej zosta³y tak¿e podsumo- 1. Prima-1 £owicz
Królem strzelców okaza³ siê Marek Ko13 33 46-9
wane, a pierwszymi triumfatorami w klasy- 2. Center-4 Club £owicz
nieczny (Prima-1), których zdoby³ w dwóch
15 23 32-31
meczach szeæ goli, a dalsze miejsca w tej
fikacji generalnej Festiwalu Pi³ki No¿nej pod 3. Korabka-3 £owicz
15 23 23-27
patronatem Burmistrza Miasta £owicza 4. SP £yszkowice
klasyfikacji zajêli: Sebastian Pawlina (Ko8 15 21-10
Krzysztofa Jana Kaliñskiego zostali re- 5. SP Nowe Zduny
rabka-3), Rafa³ Rybicki (Korabka-3), Piotr
8 14 14-7
Rzeny (Prima-1), którzy zdobyli po dwa
prezentanci Szko³y Podstawowej nr 1 im. 6. Masters-7 £owicz
11 10 13-31
Tadeusza Kociuszki w £owiczu (nauczy- 7. Fortuna-2 £owicz
trafienia, a jeden gol zdoby³ Mateusz Chleb8 8 14-22
ciele w-f Marzena Pawlak, Artur Ro¿- 8. Asik Domaniewice
ny (Prima-1).
10 6 12-27
Pawe³ A. Doliñski
niata i Robert Graczyk).
9. SP B¹ków
8 4 8-20 Na razie jeszcze wszyscy próbuj¹ biegaæ za pi³k¹...

Jedynka najlepsza w Festiwalu
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Pi³ka no¿na - 26. kolejka ligi okrêgowej seniorów

Zwyciêstwo na koniec sezonu
n ORZE£ Nieborów - CZARNI Bednary 3:0 (1:0); br.: Patryk Woniak (3)
i Piotr Skoneczny 2 (77 i 82).
Orze³: Karmelita - Krawczyk, Zimecki,
Dymek, Gos³awski - Skoneczny, Przemys³aw
Plichta, Woniak, Jówiak (71 Polak) - Papuga
(84 Nowicki), Borcuch (79 Strugiñski).
Nieborów, 14 czerwca. Ju¿ w czwartkowe popo³udnie rozegrano pojedynek
dwóch zespo³ów z gminy Nieborów. Ostatecznie Orze³ (trener Henryk Plichta) pokona³ Czarnych Bednary 3:0 i ostatecznie
zakoñczy³ sezon na pi¹tym miejscu.
n PELIKAN II £owicz - ASTRA Zduny 3:1 (2:1); br.: Pawe³ Kutkowski (43),
Sylwester Knera (45) i Jakub P³óciennik (70)
- Mariusz Ochmañski (30 rzut wolny).
Astra: Koza - Modliñski, Ochmañski,
Winiewski (60 Wolski), Lis (83 Wêgierek) Rolewski (75 Wêdzicki), Mas³owski, Kubiak, Dylik - Legêncki, Bogusz.

£owicz, 16 czerwca. W ostatnim meczu sezonu w £owiczu pierwsi gola zdobyli
gocie, ale jednak to podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka cieszyli siê z kompletu punktów.
nORLÊTA Ciel¹dz - LAKTOZA £yszkowice 1:7 (1:4); br.: Ostalski (24) - Rafa³
Mostowski (1), Waldemar Krajewski 3 (14,
32 i 40), B³a¿ej Golis (55) i Pawe³ Siatkowski 2 (71 i 90).
Laktoza: Kocemba - Mizio³ek (70 Lenarczyk), Szaleniec, Rychlewski (46 So³tyszewski), Strugiñski (60 Pietrzak) - Wojda, Kamil
Szymajda II, Mostowski, Golis - Krajewski
(46 Bodek), Siatkowski.
£yszkowice, 17 czerwca. Jesienny
mecz, ze wzglêdu na remont ³yszkowickiego boiska odby³ siê w Ciel¹dzu. W rewan¿u
zespo³y Laktozy i Orl¹t zmierzy³y siê
w £yszkowicach, a mecz ten zakoñczy³ siê
zdecydowan¹ wygran¹ miejscowych.

W ostatnim meczu graj¹cy w tym spotkaniu prezes klubu - Waldemar Krajewski, pokaza³ swoim graczom jak siê strzela
gole i sam trzykrotnie trafi³ do siatki rywali.
n POGOÑ Be³chów - UNIA II Skierniewice 2:6 (2:2); br.: £ukasz Dziêgielewski (15) i Kromski (38) - Maciej Jagodziñski
(28), Jacek Krulik 3 (39, 75 i 79), Dariusz
Skoczylas (60) i Tomasz Grêda (78).
n BIA£KA Bia³a Rawska - MACOVIA Maków 3:1 (1:1); br.: Krystian Wieczorek (35), Remisiewicz (70) i Piotr Stychlerz (85) - Leszek Markowicz (30).
n JUTRZENKA Drzewce - WIDOK
Skierniewice 2:4 (1:3); br.: £ukasz Marat
2 (36 i 77) - Jacek Budek (17), Adam Bomba³a 2 (30 i 70) i Szymon Kiwa³a (36).
n GKS G³uchów - SOKÓ£ Regnów
5:1 (2:0); br.: Janik (5), Kucharski 3 (11, 48
i 80) i Kamiñski (75) - Stakiewicz (54).
1. Unia II Skierniewice (1) 26 68 106-21
2. Pelikan II £owicz (2) 26 60 91-22
3. Widok Skierniewice (3) 26 52 65-41
4. Jutrzenka Drzewce (4) 26 45 77-58
5. Orze³ Nieborów (5)
26 43 46-37
6. Bia³ka Bia³a Rawska (6) 26 41 46-43
7. Laktoza £yszkowice (8) 26 34 43-50
8. Czarni Bednary (7)
26 34 49-78
9. Astra Zduny (9)
26 30 52-65
10. GKS G³uchów (12)
26 28 46-78
11. Pogoñ Be³chów (10)
26 28 51-73
12. Macovia Maków (11) 26 27 44-50
13. Orlêta Ciel¹dz (13)
26 21 43-84
14. Sokó³ Regnów (14)
26 12 26-85
W meczach bara¿owych o prawi gry
w skierniewickiej ligi okrêgowej zmierz¹ siê
Orlêta Ciel¹dz z Kopernikiem Kiernozia.
Pierwszy mecz odbêdzie siê w niedzielê 24
czerwca o godz. 17.00 w Kiernozi, a rewan¿
w niedzielê 1 lipca o godz. 17.00 rozegrany
zostanie w Ciel¹dzu.
Pawe³ A. Doliñski

Dzi szkoda Pelikanowi, ¿e nie uda³o siê wygraæ np. z Radomiakiem, GossoStal¹, czy witem.

Pi³ka no¿na - 30. kolejka III ligi

Decyzja dopiero dzi,
w niedzielê bara¿e?

Dzi do godz. 18.00 nie tak dawno po- darze zdo³ali wywalczyæ jeden punkt
wo³any Trybuna³ Pi³karski PZPN musi pod- - na wagê nadziei na awans do II ligi.
30. kolejka III ligi:
j¹æ decyzjê o tym, czy odda witowi Nowy
n DRWÊCA Nowe Miasto Lubawskie
Dwór Mazowiecki piêæ punktów zabranych kilka miesiêcy temu za zaleg³oci - MAZOWSZE Grójec 4:1 (1:0); br.: Piotr
finansowe nowodworskiego klubu. W³a- Rybkiewicz (42), £ukasz Gikiewicz (58)
nie o tej porze zaplanowane zosta³o i Arnold Ko³akowski 2 (84 i 90) - Mariusz
w czwartek 21 czerwca losowanie bara- Solecki (65).
n NADNARWIANKA Pu³tusk - WI¿owych par, które rywalizowa³y bêd¹
o II ligê. Z nieoficjalnych informacji, które GRY Suwa³ki 0:0
n RADOMIAK Radom - ZNICZ
do nas docieraj¹ wynika, ¿e wit raczej nie
Pruszków 0:1 (0:0); br.: Tomasz Piotrowodzyska tych punktów, ale
Wród pretendentów znajduj¹ siê na ra- ski (64).
n OLIMPIA Elbl¹g - GOSSO-STAL
zie zespo³y, które zajê³y drugie miejsca
w poszczególnych grupach III lig: Pelikan G³owno 0:1 (0:0); br.: Stanis³aw Terlecki jr
W ostatnim meczu sezonu Pelikan II pokona³ w £owiczu Astrê 3:1.
£owicz (lub witu), Warta Poznañ, GKS (62).
n WARMIA Grajewo - KS Parady¿
Katowice i Kolejarz Stró¿e. Z kolei w gronie
zagro¿onych spadkiem z II ligi zespo³ów 1:0 (0:0); br.: Sebastian wierzbiñski (28).
Pi³ka no¿na - 26. kolejka skierniewickiej klasy A
n WIT Nowy Dwór Mazowiecki znajduj¹ siê zespo³y: Kmita Zabierzów, Stal
Stalowa Wola, Unia Janikowo i Mied Le- FRESKOVITA Wysokie Mazowieckie
gnica. Oczywicie wszystko mo¿e siê jesz- 1:1 (1:1); br.: Piotr Bajera (35) - Karol Pracz
cze zmieniæ - wszystko w rêkach dzia³aczy (18).
n CONCORDIA Piotrków TrybunalPolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Walcz¹cy o utrzymanie w lidze Dar Pla- Sierakowice 3:0, Torpedo Celinów - Po- 10. Manchatan N. Kaw. (11) 26 30 47-65
W ostatniej kolejce kibiców ³owickiego ski - MZKS Kozienice 3:0 (w.o.)
26 30 54-70 Pelikana najbardziej interesowa³ przebieg
cencji w ostatnim meczu sezonu pokona³ co goñ Godzianów 3:3, Juvenia Wysokienice - 11. GLKS Wo³ucza (10)
n UNIA Skierniewice - PELIKAN
26 30 49-65 meczu wit - Freskovita, ale niestety gospo- £owicz 0:3 (w.o.)
prawda Sierakowiankê Sierakowice 3:0 (2:0), Jutrzenka Mokra Prawa 2:1, LKS Grabice - 12. Torpedo Celinów (12)
(p)
13. Dar Placencja (13)
26 29 41-47
ale niestety zespó³ prezesa Dariusza Szy- GLKS Wo³ucza 1:0.
manika nie zdo³a³ utrzymaæ siê w klasie A. 1. Witonia Osiek (1)
26 57 75-42 14. Muskador Wola Pêk. (14) 26 16 42-75
1. Znicz Pruszków (1)
30 69 67-14 22-3-5 15 35 34-7 15 34 33-7
Gole w tym meczu zdobyli: Dariusz Pod- 2. Olimpia Ch¹no (2)
26 52 62-46
Awans do skierniewickiej klasy okrêgo- 2. Pelikan £owicz (2)
30 56 45-27 15-11-4 15 31 23-13 15 25 22-14
ra¿ka, Marcin Wawrzyñczak i Rado- 3. Kopernik Kiernozia (3) 26 49 70-46 wej wywalczy³y zespo³y Witonii Osiek
3. Concordia Piotrków (4)
30 53 46-33 16-5-9 15 30 22-12 15 23 24-21
s³aw Boczek.
4. Pogoñ Godzianów (4)
26 45 72-36 i Olimpii Ch¹no, a w bara¿ach o awans
4. wit Nowy Dwór Maz. (3) 30 51 46-21 15-11-4 15 30 28-8 15 26 18-13
26. kolejka: Witonia Osiek - Muska- 5. Juvenia Wysokienice (5) 26 45 57-37 zagra z Orlêtami Ciel¹dz trzecia w tabeli kla5. KS Parady¿ (5)
30 49 39-32 15-4-11 15 28 24-16 15 21 15-16
26 36 60-76 sy A ekipa Kopernika Kiernozia. Z ligi spador Wola Pêkoszewska 3:2, Kopernik 6. LKS Grabice (8)
6. Freskovita Wysokie Maz. (7) 30 48 37-25 12-12-6 15 29 22-12 15 19 15-13
26 35 50-49 daj¹ natomiast zespo³y Muskadora Wola PêKiernozia - Manchatan Nowy Kawêczyn 7. Sobpol Konopnica (6)
7. Radomiak Radom (6)
30 48 41-28 14-8-8 15 24 20-12 15 26 21-16
26 33 52-60 koszewska i Daru Placencja.
6:1, Sobpol Konopnica - Olimpia Ch¹- 8. Sierakowianka (7)
8. Gosso-Stal G³owno (8)
30 44 33-33 11-11-8 15 23 17-14 15 21 16-19
26 32 54-71
Pawe³ A. Doliñski
no 0:0, Dar Placencja - Sierakowianka 9. Jutrzenka Mokra Pr. (9)
9. Mazowsze Grójec (9)
30 40 40-42 11-7-12 15 18 21-24 15 22 19-18
10. Olimpia Elbl¹g (10)
30 37 39-38 9-10-11 15 21 20-13 15 16 19-25
11. Drwêca Nowe Miasto (12) 30 36 35-42 10-6-14 15 12 18-24 15 24 17-18
Pi³ka no¿na - klasa okrêgowa juniorów starszych, Micha³owicza i Kuchara
12. Wigry Suwa³ki (11)
30 34 35-39
9-7-14 15 22 20-16 15 12 15-23
13. Nadnarwianka Pu³tusk (13) 30 28 26-36 6-10-14 15 13 12-17 15 15 14-19
14. Warmia Grajewo (14)
30 23 29-50
6-5-19 15 14 16-20 15 9 13-30
15. Unia Skierniewice (15)
30 28 15-56
8-4-18 15 18 8-28 15 10 7-28
16. MZKS Kozienice (16)
30 4 8-71
1-4-25 15 5 6-37 15 2 2-34
LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW STAR- lecki w Ciel¹dzu, aplikuj¹c rywalom a¿ dzieKLASA OKRÊGOWA MICHA£OWICZA:
Po nazwie dru¿yny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, iloæ meczów,
wiêæ goli.
SZYCH:
18. kolejka: Pogoñ Be³chów - Start Z³apunkty, stosunek bramek, iloæ zwyciêstw, remisów i pora¿ek oraz iloæ meczów, punktów
n RAWKA Bolimów - ASTRA Zduny ków Borowy 1:0, Laktoza £yszkowice nPELIKAN £owicz - MAZOVIA Rawa
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz awansuje do II ligi, wicemistrz
Mazowiecka 4:0 (0:0); br.: Jakub Bogucki 1:8 (0:2); br.: Kamil Koza 3, Micha³ Dylik Macovia Maków 4:6, Bia³ka Bia³a Rawska rozgrywa dwumecz bara¿owy, a III ligê opuszczaj¹ na pewno wycofane z rozgrywek ekipy
2 (56 i 88), Patryk Demidowicz (75) i Jacek 2, Damian Guzek 2 i Dawid Wêdzicki.
Widok Skierniewice 3:0, Czarni Bednary Unii i MZKS Kozienice. wit zosta³ ukarany odjêciem 5. punktów, a Radomiak zosta³
Woniak (87).
Zaleg³y mecz 12. kolejki: Orlêta Cie- Mazovia Rawa Maz. 3:0. Pauza: Naprzód.
Pelikan: Bart³omiej Woniak - Drzewic, l¹dz - Czarni Bednary 3:0 (w.o.). 17. ko- 1. Mazovia Rawa Maz. (1) 16 42 78-19 ukarany odjêciem 2. punktów. Zagro¿ona spadkiem jest ekipa Warmii.

Dar siê nie uratowa³

Koniec we wszystkich klasach

Szakiel, Demidowicz, Górowski - Zabost,
Dziedziela, Patos, Doroba - Jacek Woniak,
Bogucki (87 Sokalski).
£owicz, 2 czerwca. Co prawda ³owiczanie od pocz¹tku mieli ogromn¹ przewagê, ale wszystkie gole podopieczni trenera
Leszka Sowiñskiego zaczêli strzelaæ dopiero w drugiej po³owie.
n ORLÊTA Ciel¹dz - PELIKAN
£owicz 0:9 (0:5); br.: Jakub Bogucki (5),
£ukasz Zabost (9), Jakub Doroba 2 (23
i 57), Pawe³ Dziedziela (42), Daniel Gajewski (44), £ukasz Szakiel 2 (55 i 87) i Patryk
Demidowicz (87 karny).
Pelikan: Bart³omiej Woniak - Kaliszczyñski, Szakiel, Demidowicz, Patos - Zabost,
Dziedziela, Doroba, Jacek Woniak - Bogucki, Gajewski.
Ciel¹dz, 9 czerwca. Na koniec sezonu
bia³o-zieloni urz¹dzili sobie festiwal strze-

lejka: Pelikan £owicz - Mazovia Rawa
Mazowiecka 4:0, Astra Zduny - Orlêta
Ciel¹dz 1:0 (0:0); br.: Tomasz Kurjata,
Widok Skierniewice - Rawka Bolimów
7:1, Sokó³ Regnów - Czarni Bednary
0:3. Pauza: Jutrzenka Mokra Prawa. 18.
kolejka: Jutrzenka Mokra Prawa - Sokó³
Regnów 3:0 (w.o.), Czarni Bednary - Widok Skierniewice 0:11, Rawka Bolimów
- Astra Zduny 1:8, Orlêta Ciel¹dz - Pelikan £owicz 0:9. Pauza: Mazovia.
1. Widok Skierniewice (1) 16 48 83-15
2. Pelikan £owicz (2)
16 40 89-12
3. Astra Zduny (5)
16 28 53-19
4. Mazovia Rawa Maz. (3) 16 27 47-35
5. Orlêta Ciel¹dz (4)
16 24 39-50
6. Czarni Bednary (6)
16 22 38-45
7. Jutrzenka Mokra Pr. (8) 16 10 21-79
8. Rawka Bolimów (9)
16 7 25-82
9. Sokó³ Regnów (7)
16 5 25-63

2. Start Z³aków Borowy (2) 16 32 59-20
3. Czarni Bednary (4)
16 32 50-24
4. Bia³ka Bia³a Rawska (3) 16 30 36-24
5. Pogoñ Be³chów (5)
16 26 29-31
6. Widok Skierniewice (6) 16 21 36-55
7. Laktoza £yszkowice (8) 16 10 29-55
8. Naprzód Jamno (7)
16 8 26-62
9. Macovia Maków (9)
16 7 20-78
LIGA OKRÊGOWA KUCHARA:
20. kolejka: Olimpia Paprotnia - Astra
Zduny 4:2, Jutrzenka Drzewce - Widok
Skierniewice 0:8, ¯ak Godzianów - Mazovia Rawa Mazowiecka 4:3.
1. ¯ak Godzianów (1)
20 44 115-26
2. Mazovia Rawa Maz. (2) 20 39 107-31
3. Widok Skierniewice (4) 20 40 113-36
4. Jutrzenka Drzewce (3) 20 32 60-63
5. Olimpia Paprotnia (5) 20 11 42-139
6. Astra Zduny (6)
20 4 37-179
Pawe³ A. Doliñski

Pi³ka no¿na - bara¿e o awans do klasy A

Zryw odrobi³ straty,
ale skoñczy³o siê remisem

n ZRYW Wygoda - VICTORIA
Chrz¹szczew 2:2 (1:2); br.: Jan Pawlata 2.
Wygoda, 17 czerwca. W przysz³ym
sezonie w skierniewickiej klasie A zagraj¹
trzy dru¿yny, które w koñcz¹cych siê rozgrywkach wystêpowa³y na boiskach klasy
B. Bezporedni awans wywalczy³y zespo³y Startu Z³aków Borowy i Woli Wola Chojnata, a trzecie miejsce zajmie zwyciêska dru¿yna z bara¿owego dwumeczu wiceliderów.

W pierwszym spotkaniu Zryw Wygoda
przegrywa³ z Victori¹ Chrz¹szczew ju¿ 0:2,
ale ostatecznie pojedynek ten zakoñczy³ siê
remisem 2:2 (1:2). Obie bramki w zespole
prezesa Mariana Miazka zdoby³ ex-pi³karz ³owickiego Pelikana - Jan Pawlata.
Mecz rewan¿owy zostanie rozegrany
w najbli¿sz¹ niedzielê - 24 czerwca o godz.
17.00.
Pawe³ A. Doliñski
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nowy £OWICZANIN

Dzi decyzja PZPN w sprawie bara¿ów o II ligê. Wiêcej na str. 39.
Judo - Mistrzostwa Mazowsza Juniorów M³odszych

Piotrek trzeci na Mazowszu

Najliczniej obsadzony by³ bieg g³ówny na dystansie 5 km, w którym wystartowa³o 16. zawodników.

Biegi prze³ajowe - XV £owicki Bieg Trzewoci

S³abo z frekwencj¹
Kaliñskiego za propagowanie biegania i reprezentowanie £owicza w imprezach biegowych na terenie ca³ego kraju. Warto dodaæ, ¿e
na bieg Dymek dotar³ prosto z P³ocka, gdzie
ukoñczy³ zawody triathlonowe! Z pewnoci¹ taka sama nagroda nale¿y siê drugiemu
biegaczowi, który równie¿ ukoñczy³ ju¿ 60
lat, ale dalej biega. Mylê tu o Jacku Rembowskim, który na trasie wspiera³ swojego
kolegê, a na mecie przepuci³ go przed siebie.
Rembowski w tym roku ju¿ zaliczy³ osiem
imprez, w tym przebieg³ a¿ trzy maratony!
Pami¹tkow¹ statuetkê odebrali tak¿e
przedstawiciele Szko³y Podstawowej
w Wygodzie za wystawienie najliczniejszej
reprezentacji.
n XV £BT - bieg g³ówny - 5000 m:
Kobiety -5000 m:
1. Monika Czy¿ (GP 1 £owicz) 30:41,94
2. Sylwia Dudziñska (GP 3 £owicz) 30:44,76
Mê¿czyni - 5000 m:
1. Marcin Puszewkiewicz (Jedynka) 20:40,57
2. £ukasz Wróblewski (Jedynka) 20:44,48
3. £ukasz Zagawa (Jedynka)
20:52,84
4. Piotr Wójcik (Trucht Sk-ce)
21:27,09
5. Jacek Gardener (LZS Zabostów) 21,34:43

Fina³ Ogólnopolski Memoria³u Andrzeja Grubby

Obaj stanêli na podium

Sopot, 16 czerwca. Bardzo dobrze
w Finale Ogólnopolskim Turnieju o Memoria³ Andrzeja Grubby zaprezentowali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3
w £owiczu: bracia Piotr i Mateusz Podsêdek oraz Kamil Grzegorek. £owiczanie w fazie grupowej wygrali z SP Skar¿yn
3:1 (pkt.: Piotr Podsêdek 2 i Mateusz Podsêdek 1), SP 8 Sopot 3:1 (pkt.: Piotr Podsêdek 2 i Mateusz Podsêdek 1) i przegrali z SP
¯ó³tnica 2:3 (pkt.: Piotr Podsêdek 2).
W æwieræfinale przegrali z SP 5 Gdañsk 2:3
(pkt.: Piotr Podsêdek 2), a nastêpnie w meczach o miejsca 5-8 pokonali SP 54 Poznañ
3:1 (pkt.: Piotr Podsêdek 2 i Grzegorek 1)
oraz SP Iskrzynia 3:1 (pkt.: Piotr Podsêdek
2 i Mateusz Podsêdek 1) i ostatecznie zajêli
5. miejsce.
Zawody mia³y bardzo uroczysty charakter - opowiada³ ojciec ³owickich eksportowych graczy - Arkadiusz Podsêdek.
Wspania³a ceremonia otwarcia z uroczystym
przemarszem zawodników, filmem o karierze Andrzeja Grubby, wystêpem dzieci ze
Szko³y Podstawowej w K¹kolewie, która nosi
imiê Andrzeja Grubby, wizyt¹ na cmentarzu
i z³o¿eniem wieñca na grobie s³ynnego polskiego tenisisty sto³owego. Zmagania m³o-

n PRZEDSZKOLAKI - 250 m:
Dziewczêta - 250 m:
1. Maria Dutkiewicz (Niedwiada) 0:28,13
2. Milena Dudziñska (£owicz)
0:40,17
3. Zuzanna Markus (£owicz)
0:43,17
Ch³opcy - 250 m:
1. Krzysztof Kret (£owicz)
0:30,17
2. Tomasz Wudkiewicz £owicz
0:31,99
3. Rafa³ Sokó³ (£owicz)
0,33,15
n SP - KLASY I-II - 500 m:
Ch³opcy - 500 m:
1. £ukasz Wiêcek (SP 2 £owicz) 1:13,77
2. Oskar Lenarczyk (SP Wygoda) 1:15,99
3. Alan Hlebowicz (Warszawa)
1:18,74
n SP - KLASY III - IV:
Dziewczêta - 600 m:
1. Anna Kapusta (SP 1 £owicz)
1:44,18
2. Kamila P³uciennik (SP 1 £owicz) 1:59,18
Ch³opcy - 700 m:
1.Olek Dutkiewicz (Niedwiada) 1:18,60
2. Daniel Boñczak (SP Niedwiada)1:30,44
3. Miko³aj Kosiorek (SP 1 £owicz) 1:55,56
n SP - KLASY V-VI:
Dziewczêta - 800 m:
1. Weronika Walisiewicz (SP KP) 1:55,74
2. Joanna Suder (SP Wygoda)
2:13,64
3. Linda Hlebowicz (Warszawa)
2:16,83
Ch³opcy - 1000 m:
1. Kamil Dudziñski (SP 3 £owicz) 3:54,15
2. Bernard Wiêc³awski (Pijarska) 4:15,19
3. Piotr Wojda (SP Bocheñ)
4:19,21
n GIMNAZJA:
Dziewczêta - 1000 m:
1. Monika Czy¿ (GP 1 £owicz)
4:12,99
2. Ma³gorzata Kolos (Pijarskie)
4:40,12
Ch³opcy - 1500m:
1. Witold Kapusta (GP 1 £owicz) 5:46,25
2. Dominik cibor (GP 1 £owicz) 5:48,44
3. Pawe³ Wróblewski (GP 1 £owicz) 6:16,14
Zbigniew £aziñski

Piotr Podleny (z prawej) wywalczy³
w Warszawie trzecie miejsce.
Warszawa), 3. Piotr Podleny (MKS
Zryw £owicz) i Konrad Feliga (UKS 7 Sochaczew).
(p)

¯elazny Marian

P³ock, 16 czerwca. Po raz pierwszy
w tym sezonie ³owiczanie próbowali si³
w triathlonie. Do P³ocka wyruszy³a w miniony weekend grupa trzech zawodników.
Wród nich by³ najlepszy w tej dyscyplinie
³owiczanin Jacek Gardener, który ju¿
w ten weekend po raz trzeci wemie udzia³
w zawodach Iron Man w Roth w Niemczech. Start w P³ocku mia³ byæ dla niego
ostatnim sprawdzianem formy przed tymi
morderczymi zawodami. Niestety, Gardener nie ukoñczy³ wycigu. Mia³ wypadek
na rowerze i musia³ zejæ z trasy. Do mety
dojecha³ pozosta³a dwójka. Wród nich by³
Marian Dymek, który zadziwia swoj¹
kondycj¹ i chêci¹ do uprawiania sportów
wytrzyma³ociowych. ¯elazny Marian
w stawce 70 zawodników zaj¹³ 54. miejsce
a czas 1:47,40 h da³ mu pierwsze miejsce
w kategorii powy¿ej 60 lat!. Trzeci z ³owiczan - Piotr Gra¿ka by³ 49, a 21. w kategorii do 30 lat.
Dymek zaraz po zawodach spakowa³ siê,
aby szybko dojechaæ do £owicza i wystartowaæ w XV Biegu Trzewoci.
1. Filip Przymusiñski (Poznañ)
1:05,49
2. Micha³ Lisieñski (Siemianowice) 1:06,06
3. Bartosz Kubicki (UKS Bielany) 1:06,20
49. Piotr Gra¿ka (Damo £owicz) 1:40,36
54. Dymek Marian (£owicz)
1:47,40
¯yrardów, 17 czerwca. Ju¿ na drugi
dzieñ po triathlonie Marian Dymek pojecha³ na Mazovia MTB Maraton. Pi¹ta edycja zawodów organizowanych przez Cezarego Zamanê cieszy³a siê ogromna popularnoci¹. We wszystkich wycigach
udzia³ wziê³o ponad 1200 mi³oników rowerów. £owiczanin zaj¹³ 545. miejsce, co
nie jest najlepszym rezultatem, poniewa¿
w swojej kategorii wiekowej da³ siê on wyprzedziæ szeciu zawodnikom. W poprzed-

Marian Dymek uhonorowany zosta³
w £owiczu specjalnym pucharem.
nich edycjach nawet raz uda³o siê stan¹æ
na podium.
W ¯yrardowie wystartowa³ dwa razy
m³odszy od Dymka - Krzysztof Paw³owski, który jedzi ju¿ bardzo dobrze i tym
razem uda³o mu siê zaj¹æ miejsce w pierwszej setce. W kategorii wiekowej do 30-39
lat Paw³owski zaj¹³ 20. lokatê.
Kolejny zawody z cyklu Mazovia MTB
Maraton odbêd¹ siê w Podgórzynie w weekend 23-24 czerwca 2007 roku i oczywicie
nie zabraknie w nich ¯elaznego Mariana
Dymka.
WYNIKI MTB MARTHON MEGA:
1. Pawe³ Baranek (Kross Racine) 1:33,19
2. Artur Zió³kowski (Kross Racine) 1:33,24
3. Pawe³ Król (WKK Warszawa) 1:34,54
98. Krzysztof Paw³owski (£owicz) 1:49,32
545. Marian Dymek (£owicz)
2:27,45
Zbigniew £aziñski

Prognoza pogody dla rejonu £owicza w dniach 21-27 czerwca 2007 r.
Obaj bracia Podsêdkowie na poium:
Piotr zaj¹³ drugie miejsce, a Mateusz
by³ trzeci.
dych pingpongistów ogl¹da³a ¿ona Lucyna,
która jest prezesem Fundacji im. A.Grubby,
synowie oraz jego rodzice.
Klasyfikacja koñcowa: 1. SP 4 Che³mno2, SP ¯ó³tnica, 3. SP 5 Gdañsk, 4. SP 49
Bia³ystok, 5. SP 3 £owicz, 6. SP Iskrzynia.
Gdañsk, 17 czerwca Nastêpnego dnia
odby³ siê indywidualny turniej tenisa sto³owego Dzieci - Andrzejowi Grubnie.
W rywalizacji ch³opców doskonale spisali
siê ³owiczanie: Piotr Podsêdek zaj¹³ drugie miejsce, a jego m³odszy brat - Mateusz
trzecie. Najm³odszy reprezentant z Trójki Kamil Grzegorek niestety przegra³ wszystkie swoje trzy gry. W turnieju zwyciê¿y³
Rados³aw Bortnowski z SP Drzonków
- zawodnik klubu Pe³cz Górki Noteckie, który na co dzieñ trenuje w Orodku Przygotowañ Olimpijskich w Drzonkowie.
(p)

Przys³owie ludowe o pogodzie: Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosiæ,
przyjdzie jak zaczniemy kosiæ.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodê kszta³towaæ bêdzie skraj uk³adów
wy¿owych. Z zachodu bêdzie nap³ywaæ ciep³a i wilgotna
masa powietrza.
n CZWARTEK - PI¥TEK: Zachmurzenie umiarkowane,
okresami wzrastaj¹ce do du¿ego z przelotnymi opadami
deszczu i lokalnymi burzami. Widzialnoæ rano zamglenia,
podczas dnia dobra.Wiatr pó³nocno-zachodni, skrêcaj¹cy
na wschodni, s³aby do umiarkowanego.
Temp. max w dzieñ: + 27oC do + 23oC.
Temp. min w nocy: + 17oC do + 14oC.
n SOBOTA - NIEDZIELA: Zachmurzenie ma³e
i umiarkowane, wzrastaj¹ce okresami do du¿ego
z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi
burzami.Widzialnoæ dobra. Rano i podczas
opadów s³absza. Wiatr zachodni, s³aby
i umiarkowany. Podczas burz silniejszy.
Temp. max w dzieñ: + 27oC do + 23oC.
Temp. min w nocy: + 16oC do + 15oC.
n PONIEDZIA£EK - RODA: Zachmurzenie du¿e
z niewielkimi przejanieniami. Przelotne pady deszczu
i lokalne burze. Widzialnoæ dobra. Podczas opadów s³absza.
Rano ograniczona przez zamglenia. Wiatr zachodni, s³aby
do umiarkowanego. Podczas burz silniejszy.
Temp. max w dzieñ: + 20oC do + 18oC. Temp. min w nocy: + 12oC do + 11oC.

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

Biuro Meteorologiczne Cumulus.

£owicz, 16 czerwca. Ju¿ po raz piêtnasty odby³ siê £owicki Bieg Trzewoci,
który kiedy rozgrywany by³ w al. Sienkiewicza, a obecnie odbywa siê na ³owickich
B³oniach. Zawody te kiedy cieszy³y siê
ogromn¹ popularnoci¹, a obecnie to kameralna impreza. Bieg organizowany jest przez
dzia³aczy £owickiego Klubu Abstynenckiego Pasiaczek i OSiR £owicz. W tym roku
w dziewiêciu biegach wystartowa³o blisko
60 zawodników. Mniej pobieg³o dzieciaków,
natomiast du¿o wiêkszym zainteresowaniem
cieszy³ siê bieg g³ówny. W ubieg³ym roku na
dystansie 5000 m na starcie stanê³o tylko
omiu m³odych zawodników wród, których
najlepszy by³ trzynastoletni ³owiczanin
- Patryk Pomianowski. W XV edycji do
rywalizacji przyst¹pi³o szesnacie osób,
a zwyciêzc¹ zosta³ Marcin Puszewkiewicz z Bielaw (UKS Jedynka £owicz).
Wród kobiet wygra³a uczennica Gimnazjum
nr 1 w £owiczu - Monika Czy¿.
Na ³owickich B³oniach postanowi³ zakoñczyæ swoj¹ przygodê z bieganiem Marian
Dymek, który po starcie odebra³ pami¹tkowy puchar od burmistrza Krzysztofa Jana

Warszawa, 10 czerwca. £owiczanin Piotr Podleny zaj¹³ trzecie miejsce
w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów
M³odszych w kategorii do 50 kg. Zawodnik
MKS Zryw w eliminacjach wygra³ z Jakubem Plicht¹ (Orkan Sochaczew) i £ukaszem
Zawadzkim (Start £ód) oraz przegra³ z Kamilem Prusem (Gwardia Warszawa). W pó³fina³owej walce podopieczny trenerki Iwony Grzegory przegra³ z Konradem Kazaneckim (UKJ 225 Warszawa) i ostatecznie
zosta³ sklasyfikowany na trzecim miejscu.
Zdjêcia z tej imprezy na klubowej stronie
www.zryw-lowicz.eu.
50 kg: 1. Konrad Kazanecki (UKJ 225
Warszawa), 2. Kamilem Prusem (Gwardia

