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Ca³e starostwo
pod jednym adresem?
Powiat chce przenieæ
wszystkie swoje wydzia³y
pod jeden adres.
Dlatego planuje sprzedaæ
nieruchomoæ przy
ul. 3 Maja i zakupiæ
budynek od Banku
Gospodarki ¯ywnociowej
bezporednio s¹siaduj¹cy
z g³ównym budynkiem
starostwa
Niewiele brakowa³o, by w ubieg³y czwartek cierpi¹cy na zaburzenia umys³owe na ul. Stanis³awskiego.
cz³owiek rzuci³ siê w dó³ z masztu telefonii komórkowej w Kocierzewie. £owickim
policjantom uda³o siê jednak namówiæ go do zejcia. Czytaj na str. 10.

Most pos³u¿y nie d³u¿ej
ni¿ dwa lata
Most na Bzurze na ulicy
Mostowej czeka kilka prac
kosmetycznych, a jego
przebudowa musi siê
rozpocz¹æ w 2009 roku - to
wnioski z oceny technicznej
obiektu, któr¹ dysponuje ju¿
Urz¹d Miejski w £owiczu.

W

ramach tzw. bie¿¹cego utrzymania
nale¿y: ustawiæ z obu stron mostu
tablice o dopuszczalnej nonoci do 5 ton,
zamkn¹æ chodnik od strony zachodniej do
czasu uzupe³niania ubytków w asfalcie,
a tak¿e udro¿niæ wpusty i rury spustowe.
Ustawienie oznakowania zlecono Wydzia³owi Spraw Komunalnych. Naprawê chod-

ników planuje siê na prze³omie sierpnia
i wrzenia.
Ocena techniczna wskazuje ponadto koniecznoæ tzw. gruntownej przebudowy
mostu, która polega na ca³kowitym jego rozebraniu i budowie nowego. Do koñca
2008 roku miasto musi opracowaæ dokumentacjê potrzebn¹ do tej inwestycji, aby
w 2009 roku przyst¹piæ do przeprowadzenia prac.
Most pobudowany zosta³ w roku
1969 , a jego poprzednia ekspertyza wykonana by³a w 2004 roku. Wynika³o
z niej, ¿e kapitalny remont bêdzie potrzebny za ok. 5 lat pod warunkiem obni¿enia jego dopuszczalnej nonoci do
15 ton. Nonoæ obni¿ono do 10 ton przy
okazji uchwa³y zakazuj¹cej TIR-om wjazdu do miasta.
dok. na str. 2

Z

integrowanie wydzia³ów w jednym
miejscu bêdzie wi¹za³o siê z du¿ym u³atwieniami w pracy dla urzêdników, przede
wszystkim wydzia³ów z ul. 3 Maja: Rozwoju, Informacji i Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komunikacji
i Transportu. Urzêdnicy czasem kilka razy
dziennie musz¹ pokonywaæ ponad kilometrowy dystans z ulicy 3 Maja na Stanis³aw-

skiego, by za³atwiaæ s³u¿bowe sprawy. Zintegrowanie bêdzie tak¿e du¿ym u³atwieniem
dla petentów, wszystkie wydzia³y bêd¹
mieli w jednym miejscu, a czasami ich wizyta w urzêdzie wi¹¿e siê z za³atwianiem kilku
spraw jednoczenie.
Anna Kasiñska, która w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami ³owickiego starostwa zajmuje siê
sprzeda¿¹ i kupnem wspomnianych nieruchomoci, powiedzia³a nam, ¿e dziêki zakupowi budynku od BG¯ starostwo zyska³o-

by na swoje potrzeby prawie dwa razy wiêksz¹ powierzchniê ni¿ ta przy ul. 3 Maja.
Wynosi ona 616 m2, a w BG¯ by³oby ponad 1100 m2. Sam budynek banku jest jednak wiêkszy o 800 m2, ale przy sprzeda¿y
zastrzega on, ¿e przysz³y w³aciciel musi
zarezerwowaæ na potrzeby banku ok.
800 m2, które za porozumieniem stron bêdzie wynajmowaæ na prowadzenie swojej
dzia³alnoci.
Budynek przy 3 Maja zosta³ ju¿ wyceniony przez rzeczoznawcê, jego wartoæ
to 1 mln 382 tys. z³. Radni powiatu ³owickiego wyrazili na sesji 6 sierpnia zgodê na
jego sprzeda¿, a to otwiera mo¿liwoæ przygotowania przetargu. Przy spe³nieniu
wszystkich procedur mia³by on mo¿liwoæ
odbyæ siê w drugiej po³owie listopada. Czy
bêdzie zainteresowanie nabyciem? Kasiñska nie potrafi powiedzieæ. Budynek powsta³ w latach 50. ubieg³ego wieku, ma ciekaw¹ klasycystyczn¹ architekturê. Nie jest
Starostwo ma okazjê kupiæ od BG¯ za zabytkowy, go³ym okiem widaæ, ¿e wyma2,4 mln z³ budynek (na zdjêciu), w któ- ga sporych nak³adów remontowych.
rym pomieci³ by wydzia³y z ul. 3 Maja.
dok. na str. 3

Sêdzia zatrzymany po meczu Pelikana Dzi piszemy:
Cztery zarzuty korupcyjne postawi³a wroc³awska Prokuratura
Apelacyjna II-ligowemu sêdziemu
z Radomia, Piotrowi A. Sêdzia zosta³ zatrzymany po pi¹tkowym
meczu Pelikana £owicz ze l¹skiem Wroc³aw.

P

iotr A. by³ sêdzi¹ g³ównym tego spotkania i zosta³ zatrzymany jeszcze
w szatni, gdy siê przebiera³. Mecz
odbywa³ siê na wroc³awskim stadionie. Arbiter przyzna³ siê do zarzutów i z³o¿y³ wyjanienia. Po wp³aceniu 20 tys. z³ kaucji zosta³ wypuszczony do domu.

Nieborowska Biesiada
ju¿ w niedzielê

N

iedzielny Festyn Rodzinny
Nieborowska Biesiada
rozpocznie siê o godzinie
14.00 wystêpem Stra¿ackiej Orkiestry
Dêtej z Be³chowa, po nim od 14.30 do
14.45 ogl¹daæ bêdzie mo¿na wystêp
Kapeli Ludowej z Be³chowa.
Nastêpnie do 15.00 oklaskiwaæ
bêdziemy dzieciêcy zespó³ ludowy
Krzewina dzia³aj¹cy przy filii GOK
w Bobrownikach. Od 15.00 do 16.15
na scenie pojawi siê Teatr Piccolo z programem dla najm³odszych Wielka draka w Prosiaczkowie.
dok. na str. 2

Piotr A. jest podejrzany o przyjêcie czterech korzyci maj¹tkowych w zamian za
korzystne rozstrzygniêcia II-ligowych spotkañ lub obietnicê korzystnego ich rozstrzygniêcia. Prokuratura nie informuje, jakie
kwoty mia³y wchodziæ w grê.
Jest to jeden z w¹tków ledztwa w sprawie korupcji w polskiej pi³ce no¿nej, które
trwa od maja 2005 roku. Prowadzi je wroc³awska Prokuratura Apelacyjna. Dotychczas zarzuty postawiono ponad 90 osobom:
sêdziom, zawodnikom oraz dzia³aczom pi³karskim.
Na stronie 36 przedstawiamy relacjê
wiadka z zatrzymania sêdziego.
(mak)

Festyn w Ch¹nie
W najbli¿sz¹ niedzielê, 12 sierpnia, na boisku sportowym w Ch¹nie odbêdzie siê gminny festyn
rekreacyjno-rozrywkowy. W programie s¹ pokazy rycerskie, kabaret Zygzak, zawody w dojeniu
sztucznej krowy i du¿o konkursów
z atrakcyjnymi nagrodami.

F

estyn rozpocznie siê dopiero o godz.
14.00, ale ju¿ od 11.00 mo¿na przyjæ,
by obejrzeæ maszyny rolnicze, w tym
ci¹gniki na specjalnej wystawie po³¹czonej
z pokazem orki. Wraz z rozpoczêciem imprezy ruszy loteria fantowa, w której ka¿dy los bêdzie wygrywa³. O godz. 15.15 dla
dzieci wyst¹pi¹ znane telewizyjne Zygzaki, które zaproponuj¹ dzieciom plastyczne
zabawy. O godz. 18.00 dla doros³ych wyst¹pi kabaret Zygzak. W czasie festynu bêdzie mo¿na uczestniczyæ w pokazach rycerskich, które zafunduje P³ocka Dru¿yna
Kusznicza. Bêdzie te¿ co dla prawdziwych
gospodarzy - konkurs dojenia sztucznej krowy. Osoby, które uzyskaj¹ najlepsze wyniki w tej zabawie, stan¹ na podium i otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody.
dok. na str. 3

n Samobójstwo

w³aciciela firmy
Eko-Piec.
czytaj na str. 3

n Budowa z³o¿y

koció³ w skansenie.
czytaj na str. 8

n Szko³a w Zduñskiej

D¹browie

pod egid¹ Ministerstwa
Rolnictwa.
czytaj na str. 2 i 5
n Blichowiacy

przeprowadz¹ siê
do spichlerza.
czytaj na str. 9

n Dr¿a³, gdy

opowiada³.

Relacja z procesu
w³acicielki sfory psów.
czytaj na str. 7
n Chiny i Mongolia.
Wojtek Marzec
przygotowuje
kolejne wyprawy.
czytaj na str. 9
n Kto nie p³aci

za wymianê
dowodu osobistego.
czytaj na str. 17
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Szko³a Ministerstwa Rolnictwa Bez spodni w obcym miecie
Radni powiatu ³owickiego w poniedzia³ek, 6 sierpnia, podjêli jednomylnie uchwa³ê intencyjn¹, zapowiadaj¹c¹ przekazanie Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubiñskiej w Zduñskiej D¹browie wraz z internatem i gospodarstwem rolniczym Ministerstwu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szko³a ma
siê staæ resortow¹ od pocz¹tku
przysz³ego roku kalendarzowego,
w praktyce powróci ona pod skrzyd³a organu, który prowadzi³ j¹ do
momentu powstania powiatów.

P

rzekazanie szko³y w Zduñskiej D¹browie by³o mo¿liwe, bo spe³nia ona podstawowy warunek postawiony przez ministerstwo: prowadzi u siebie g³ównie kierunki rolnicze: Technikum Weterynaryjne oraz
Technikum Rolnicze. Po przejêciu bêdzie
musia³a ukierunkowaæ siê wy³¹cznie na nie,
rezygnuj¹c z innych, co nie bêdzie trudne
zwa¿ywszy, ¿e od dwóch lat nie by³o naboru do Technikum Ekonomicznego. Inny
warunek, który spe³nia Zduñska D¹browa,
to posiadane gospodarstwo pomocnicze i z
roku na rok powoli rozbudowuj¹ca siê baza
dydaktyczna przeznaczona do kszta³cenia
zawodowego w kierunkach rolniczych oraz

oczywicie tradycja - Zduñska D¹browa od
pocz¹tku swego istnienia kszta³ci³a przysz³ych rolników.
Podjêcie uchwa³y nie poprzedza³a ¿adna
dyskusja, na sesji by³a to czysta formalnoæ,
okaza³o siê bowiem, ¿e nad tematem tym
starostwo i radni pracowali ju¿ od pocz¹tku
tego roku. Dyrektor Wydzia³u Edukacji
w starostwie Teresa Wicher powiedzia³a
nam, ¿e dla starostwa jest to bardzo korzystne rozwi¹zanie. Szko³a w Zduñskiej D¹browie generowa³a od d³u¿szego czasu straty.
W ubieg³ym roku starostwo ze swoich
rodków na owiatê musia³o do³o¿yæ na jej
utrzymanie i funkcjonowanie ok. 700 tys.
z³. W tym roku ju¿ jest to ok. 400 tys. z³. Po
przejêciu szko³y przez ministerstwo pieni¹dze trafi¹ do innych placówek. Radni
powiatowi na jednej z kolejnych sesji w tym
roku podejm¹ decyzjê o formalnym przekazaniu szko³y. Bêdzie to poprzedzone kolejnymi rozmowami z ministerstwem, wypracowaniem warunków i porozumienia w tym
zakresie. Radni musz¹ to zrobiæ w tym roku,
by ministerstwo mog³o przewidzieæ w swoim bud¿ecie na rok przysz³y rodki na prowadzenie i utrzymanie szko³y. - W porozumieniu bêdzie zapis mówi¹cy tak¿e o przekazaniu ministerstwu ca³ego maj¹tku, ale
w formie u¿yczenia na czas prowadzenia pla-

dok. ze str. 1

Most pos³u¿y nie d³u¿ej ni¿ dwa lata

Z

remontów prowadzonych w ci¹gu
ostatnich kilku lat przypominam sobie
tylko malowanie barierek, odkuwanie asfaltu i uzupe³nianie ubytków na jezdni. Spawania, uzupe³niania kratownicy, piaskowania
i innych wiêkszych robót nie prowadzono -

powiedzia³ nam naczelnik Wydzia³u Spraw
Komunalnych Pawe³ Gawroñski. Roboty
takie nie by³y potrzebne, z uwagi na to ¿e,
jak szacowano, kratownica mostu by³a i tak
w lepszym stanie ni¿ ³o¿yska, na których
stoi most i dylatacje.
(mwk)

Zatankowa³ 177 litrów i odjecha³

O

lej napêdowy za 673 z³ote ukrad³ ze
stacji paliw IPO przy ulicy Poznañskiej nieznany sprawca. Samochód marki
BMW podjecha³ na sta-cjê paliw o godzinie
16.20 w sobotê, 4 sierpnia. Kierowca wysiad³ i zacz¹³ tankowanie. BMW mia³o przerobiony zbiornik na paliwo i zmieci³o siê
do niego a¿ 177 litrów oleju. Od razu po

zatankowaniu kierowca wsiad³ do samochodu i odjecha³. Pracownicy stacji paliw zapamiêtali jednak numery rejestracyjne samochodu, które przekazali policji. Okaza³o siê
jednak, ¿e tablice rejestracyjne zosta³y skradzione w listopadzie ubieg³ego roku w dzielnicy Warszawa Bemowo.
(mak)

Hond¹ skasowa³ malucha

W

yje¿d¿aj¹cy z posesji w £anikach
Hond¹ Civic 24-letni Bartosz K.
wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu i zderzy³ siê z Fiatem 126p, którym jecha³
39-letni Grzegorz M. z powiatu ³owickiego.
Wypadek zdarzy³ siê 2 sierpnia oko³o godziny 17. Kierowca Fiata mo¿e mówiæ
o podwójnym pechu. Nie doæ ¿e w wyni-

ku wypadku dozna³ z³amania nosa i prawej
nogi oraz zosta³ poturbowany, to okaza³o
siê, ¿e jecha³ pod wp³ywem alkoholu. Badanie alkosensorem wykaza³o, ¿e w powietrzu wydychanym z p³uc mia³ 0,85 mg/dm3
alkoholu. Kierowca Hondy by³ trzewy
i nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ.
(mak)

Wypadek w Zi¹bkach

D

wudziestojednoletni kierowca - mieszkaniec powiatu skierniewickiego, Piotr
S., oraz 26 letni pasa¿er - mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, Kamil S., doznali
urazów g³owy i trafili do szpitala w wyniku
wypadku samochodowego, jaki mia³ miej-

sce 4 sierpnia w Zi¹bkach w Gminie Bolimów. Prowadz¹cy Renault Meganne Piotr
S. straci³ panowanie na ³uku drogi 705, zjecha³ do rowu i uderzy³ w drzewo. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku.
(wcz)

cówki. Ca³y maj¹tek formalnie pozostanie
starostwa - powiedzia³a nam Wicher.
- Szko³a po przejêciu ma szansê na rozwój. Chodzi o przeprowadzenie wielu inwestycji, których powiat nie by³ w stanie sfinansowaæ - twierdzi Zofia Wawrzyñczak, nowa
dyrektorka szko³y, która od 1 wrzenia obejmie placówkê w Zduñskiej D¹browie - Trzeba jednak podkreliæ, ¿e zmiana organu prowadz¹cego bêdzie nieodczuwalna dla
uczniów. Dla nich w szkole praktycznie nic
siê nie zmieni. Kierownictwo oraz nauczyciele szko³y licz¹, ¿e ministerstwo znajdzie
rodki przede wszystkim na inwestycje
zwi¹zane z zapleczem dydaktycznym kierunków zawodowych, chodzi o warsztaty
szkolne - rozbudowê i wyposa¿enie, liczy
tak¿e na pieni¹dze przeznaczone na remonty budynków. Czy ukierunkowanie na
kszta³cenie rolnicze nie ograniczy elastycznoci placówki na zmieniaj¹ce siê trendy
w kszta³ceniu wród m³odzie¿y? Nowa dyrektorka odpowiedzia³a, ¿e jest to tak szerokie pole, ¿e szko³a bêdzie mog³a w jego ramach proponowaæ w przysz³oci inne nowe
kierunki, zamierza w tym celu badaæ rynek
pracy, tak by powstawa³y klasy nie tylko
o profilu typowo rolniczym kszta³c¹ce przysz³ych rolników, ale tak¿e w kierunkach oko³o rolniczych.
dok. na str. 5
dok. ze str. 1

Nieborowska Biesiada ju¿ w niedzielê

P

o nim zaprezentuje siê indiañska
grupa artystyczna Hantajo.
Mecz oldbojów Pelikana £owicz
z oldbojami LKS Nieborów rozegrany
zostanie o godz. 15.00. O 17.00
wyst¹pi kabaret Czesuaf, o 18.00
zagra skierniewicki Brooklyn Band,
a po nim - od 19.00 zespó³ Salsa.
Gwiazda wieczoru cover band ¯uki
wyst¹pi w godzinach 20.30 - 21.30.
Po nich odbêdzie siê pokaz tañca ognia
w wykonaniu ³owickiej grupy
Profanum. Imprezê zakoñczy
dyskoteka, któr¹ poprowadzi DJ Tata.
Oprócz tego organizatorzy przewidzieli
w trakcie festynu inne jeszcze atrakcje:
weso³e miasteczko, wioskê indiañsk¹,
stoiska handlowe, gastronomiê i napoje,
a tak¿e prezentacjê £ODR
Bratoszewice i kó³ gospodyñ wiejskich
z terenu gminy Nieborów.
(wcz)

Zatrzymali pijanego rowerzystê

W

pi¹tek, 3 sierpnia, miejscowy
patrol policji zatrzyma³ na ulicy
Warszawskiej w Bolimowie
pijanego rowerzystê. Mieszkaniec
powiatu skierniewickiego £ukasz P. mia³
0,43 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z p³uc. Rowerzysta
skazany zosta³ w trybie
przyspieszonym.

kronika
policyjna

Piêtnastoletni Jacek N. z Rybnika, który przyjecha³ do babci do
£owicza na wakacje straci³ w toalecie na dworcu PKP £owicz G³ówny spodnie, w których przyszed³...
Niemo¿liwe? Jednak zdarzy³o siê
w rodê, 1 sierpnia, ok. godziny 17.

T

ego dnia, oko³o dwie godziny wczeniej, piêtnastolatek pozna³ w £owiczu dwóch kolegów. Jeden z nich mia³
na imiê £ukasz i mia³ mieæ 16 lat, drugi Adrian i mówi, ¿e ma 13 lat. Jednemu z nich
spodoba³y siê spodnie Jacka i bardzo chcia³
takie mieæ. Ch³opcy ustalili wiec, ¿e Jacek

odsprzeda swoje spodnie i ustalili nawet
cenê. Spodnie mia³y byæ odkupione za
160 z³otych. Potencjalny nabywca jednak
zechcia³ je przed dokonaniem transakcji przymierzyæ. Poniewa¿ wszystko to dzia³o siê
niedaleko dworca PKP, ch³opcy ustalili, ¿e
pójd¹ do dworcowej toalety i tam bêdzie
mo¿na przymierzyæ swobodnie spodnie.
Jacek w toalecie zdj¹³ spodnie i da³ je do
przymierzenia. Po chwili zobaczy³ tylko
plecy dwóch uciekaj¹cych kolegów. Zosta³ w dworcowej toalecie bez spodni. Wezwana na miejsce policja odwioz³a ch³opaka
bez spodni do babci.
(mak)

Kradli anteny i ko³paki samochodowe
Trzech m³odych mê¿czyzn w wieku 17 i 18 lat zatrzyma³a ³owicka policja po tym, jak ukradli 12 anten samochodowych oraz komplet 4 ko³paków z samochodów zaparkowanych w okolicach bloków 16 i 17 na
osiedlu D¹browskiego w £owiczu.
Skradzione mienie uda³o siê odzyskaæ, a m³odzieñcy odpowiedz¹
przed S¹dem Grodzkim w £owiczu.

W

nocy z niedzieli na poniedzia³ek
5/6 sierpnia na ulicy D³ugiej w £owiczu policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód marki Renault
Megane, którym kierowa³ 18-letni Wojciech
D. z £owicza. Razem z nim jecha³o dwóch

m³odszych o rok kolegów: Marek K. i Marcin S. Policjanci przyst¹pili do rutynowych
oglêdzin samochodu i poprosili o otworzenie baga¿nika. Tam znaleli dwanacie anten
samochodowych oraz komplet ko³paków.
Poniewa¿ m³odzieñcy nie potrafili jednoznacznie wyjaniæ, sk¹d maj¹ te rzeczy, zostali zaproszeni na komendê. Tam przyznali siê, ¿e anteny i ko³paki ukradli i nawet
wskazali miejsca kradzie¿y i pozbawione
anten samochody. Wskazali te¿ Peugeota
106 ogo³oconego z ko³paków. Oprócz tego
wskazali dwa inne samochody (Fiat Punto
i Opel Vectra), w których z³amali anteny. Po
z³o¿eniu wyjanieñ zostali zwolnieni do
domów. Odpowiedz¹ przed s¹dem grodzkim.
(mak)

Tragiczny fina³ zabawy na s³upie energetycznym
Tragicznie zakoñczy³a siê zabawa zeszli i zaczêli szukaæ mocniejszych wradwóch mieszkañców gminy Bolimów ¿eñ. 18-latek na kolejny cel obra³ s³up enerna stacji PKP Jasionna £owicka.
getyczny podtrzymuj¹cy przewody kolejowej trakcji elektrycznej. Postanowi³ wdraeden z nich, 18-letni Hubert K. z Sie- paæ siê na niego, mimo próby odwodzenia
rzchowa zgin¹³ pora¿ony pr¹dem. Po go od tego pomys³u ze strony jego towarzypó³nocy z soboty na niedzielê dwóch sza. Chwila nieuwagi kosztowa³a go ¿ycie,
mieszkañców gminy Bolimów w wieku gdy¿ dotkn¹³ przewodów i upad³ na beto18 i 19 lat, wracaj¹c z dyskoteki, uda³o siê na nowe pod³o¿e peronu. Zmar³ na miejscu.
przystanek PKP w miejscowoci Jasionna Ch³opak mia³a w miejscu zamieszkania
£owicka. Z nudów postanowili wejæ na dobr¹ opiniê, jednak mieszkañcy przypuszoko³o 2-metrow¹ budkê transformatorow¹. czaj¹, ¿ê powodem zdarzenia móg³ byæ g³u(mak)
Nie by³o w tym nic ciekawego, wiêc szybko pi zak³ad.

J

Okradli kiosk przy wiêtojañskiej

P

apierosy ró¿nych marek, karty telefoniczne oraz do³adowawcze do telefonów komórkowych pre-paid
o ³¹cznej wartoci oko³o 20 tysiêcy z³otych
ukradli z kiosku przy ulicy wiêtojañskiej
nieznani sprawcy.
W³amanie zosta³o odkryte w ostatni¹ niedzielê, 5 sierpnia, o godzinie 19.10 przez
przypadkowego przechodnia. Z ustaleñ po-

straty zosta³a oszacowana na oko³o 500 z³otych.
n 1 sierpnia o godz. 14.45 policja w £owiczu otrzyma³a zg³oszenie kradzie¿y pieniêdzy
w kwocie 1.600 z³otych z mieszkania Aleksandry J. na osiedlu Tkaczew w £owiczu. Sprawcy wykorzystali chwilow¹ nieobecnoæ kobiety w mieszkaniu.
n 1 sierpnia oko³o godziny 13 w Emilian 1 sierpnia w nocy na stacji paliw
w Kompinie w gminie Nieborów nieznani nowie w gminie Bielawy nieznani sprawcy ukrasprawcy po wyrwaniu korka wlewu paliwa od dli pozostawiony na terenie posesji p³ug cztezbiornika w samochodzie ciê¿arowym mar- roskibowy o wartoci oko³o 3.700 z³otych na
ki DAF wypompowali z niego olej napêdo- szkodê Stanis³awa Sz.
wy o wartoci 1.134 z³otych na szkodê firn 3 sierpnia 28-letni Artur K. powiadomi³
my transportowej z Olsztyna. Kierowca za- policjê o oszustwie na jego szkodê. Poprzez
uwa¿y³ kradzie¿ o godz. 3.40.
serwis aukcyjny Allegro.pl kupi³ wózek dzien 1 sierpnia o godz. 9.45 policja w £owi- ciêcy za 260 z³otych. Po dostarczeniu wózka
czu otrzyma³a zg³oszenie kradzie¿y telefonu okaza³o siê, ¿e jest on uszkodzony.
komórkowego marki Nokia 6630 na szkodê
n 3 sierpnia o godz. 22.15 w Bednarach
Janusza K. z powiatu ³owickiego. Wartoæ Wsi w gminie Nieborów dosz³o do po¿aru sto-

licyjnych wynika, ¿e w godzinach popo³udniowych nieznani sprawcy odciêli k³ódki
przy drzwiach kiosku, dostali siê do wnêtrza i szybko wynieli towar. Stratê poniós³
³ódzki oddzia³ przedsiêbiorstwa Ruch SA.
Przed laty do tego kiosku w³amywano siê
wielokrotnie, jednak straty nigdy nie by³y
a¿ tak wysokie.
(mak)
do³y ze s³om¹ i sianem. 60-letnia Zofia D.
oszacowa³a straty na oko³o 20 tys. z³.
n 4 sierpnia w Kocierzewie Po³udniowym
nieznani sprawcy ukradli z terenu prywatnej
posesji piêæ ch³odnic od samochodów marki
Star i Jelcz oraz trzy g³owice silników od
samochodów osobowych na szkodê Józefa
K. Straty oszacowano na oko³o 2 tysi¹ce
z³otych.
n 5 sierpnia o godz. 15.10 na ³uku drogi
705 w Bolimowie kieruj¹cy samochodem Renault Megane straci³ panowanie nad samochodem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Trafi³
do szpitala w Skierniewicach.
Wszystkie osoby, które mog³yby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komend¹ Powiatow¹
Policji w £owiczu.
Kronikê opracowa³ Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoñ
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Porozumienia wci¹¿ nie ma
Strajk w ³owickim
szpitalu nadal trwa i nie
wiadomo dok³adnie,
kiedy siê skoñczy.

P

rzed dwona tygodniami pisalimy
o spotkaniu mediatorów Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy Regionu £ódzkiego z przedstawicielami dyrektorów szpitali, które odby³o siê 3 sierp-

nia w Urzêdzie Marsza³kowskim w £odzi.
Celem spotkania by³a próba wypracowania
zbiorowego uk³adu pracy dla lekarzy województwa ³ódzkiego.
Jak siê dowiadujemy od ³owickich zwi¹zkowców, rozpoczête 3 sierpnia rozmowy
wci¹¿ trwaj¹ i dyrektorzy szpitali wojewódzkich s¹ bli¿si zawarcia porozumienia
ni¿ dyrektorzy szpitali powiatowych. Efekty kolejnego spotkania na temat uk³adu zbiorowego mia³y byæ znane ju¿ po zamkniêciu
tego numeru N£.
(mwk)

Co z konarem w Ostrowie
S
prawdzilimy i rzeczywicie, gruby konar biegnie przez ca³¹ szerokoæ drogi.
W przypadku jakiej wichury stwarza powa¿ne zagro¿enie i dlatego zostanie wyciêty
jak najszybciej - mówi nam w sprawie konaru topoli w Ostrowie w gminie £owicz dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg Andrzej
Stajuda.
Przypomnijmy, ¿e sprawê zg³osi³a nam
dwa tygodnie temu czytelniczka, która oba-

Zrobi¹ drogê
do stacji w Bednarach

¯ó³w znaleziony w Bzurze jest niewielki, ma nieuszkodzon¹ skorupê, na której jest du¿o koloru ¿ó³tego.

Egzotyczny gad w Bzurze P
£owicki wêdkarz Piotr Sa³uda
w czwartek, 2 sierpnia, zauwa¿y³
w Bzurze niewielkiego ¿ó³wia. Od
razu pomyla³, ¿e zwierzê znalaz³o
siê w rzece przypadkiem lub kto
wrzuci³ je umylnie.

N

ie czekaj¹c d³ugo, wszed³ do wody,
mocz¹c spodnie, ale gada wy³owi³. Nie widaæ, aby by³ uszkodzony. Bêdê go hodowa³ w akwarium. Bêdzie mia³ u mnie lepiej ni¿ w Bzurze - powiedzia³, odwiedzaj¹c
nasz¹ reakcjê. Nosi³ siê z zamiarem pokaza-

nia ¿ó³wia w sklepie zoologicznym, gdzie
byæ mo¿e dostanie wskazówki, jak go karmiæ i czy jest to gatunek hodowany w mieszkaniach.
Na pewno ¿ó³w znaleziony w £owiczu
nie jest ¿ó³wiem b³otnym, czyli jedynym
gatunkiem ¿ó³wia wystêpuj¹cym w Polsce.
Gdyby to by³ ¿ó³w b³otny, by³aby to dopiero sensacja, bo jest to gatunek bardzo rzadki, objêty cis³¹ ochron¹ od 1925 roku. Jedyne miejsca w Polsce, w których wystêpuje, to: Rezerwat Przyrody ¯ó³wie B³ota
w Sobiborskim Parku Krajobrazowym,
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Ca³e starostwo pod jednym adresem?

C

ena minimalna budynku banku zosta³a
okrelona na 2,4 mln z³. BG¯ przetarg
na zakup tej nieruchomoci wyznaczy³ na
10 wrzenia. Powiat nie chce rezygnowaæ
z szansy stania siê w³acicielem budynku
i przygotuje na sierpniow¹ sesjê Rady Powiatu uchwa³ê, w której w bud¿ecie zostan¹

a tak¿e Poleski Park Narodowy, Bory Tucholskie, Kozienicki Park Krajobrazowy,
Zaborski Park Krajobrazowy, Puszcza Augustowska, jezioro Or³owo Ma³e, Puszcza
Rzepiñska, okolice Chojnika, Szczecina
i Rezerwat Przyrody Borowiec.
Nasze oglêdziny nasuwaj¹ przypuszczenie, ¿e jest to nale¿¹cy do rodziny ¿ó³wi
b³otnych ¿ó³w ¿ó³tolicy - czyli jeden z rodzaju ¿ó³wi ozdobnych. Wystêpuje on m.in.
w Meksyku, USA, Indochinach, Japonii
i krajach Ameryki Po³udniowej, w Polsce
hodowany jest amatorsko, w domach. (mwk)

Spad³ z roweru na przejedzie

L

ekarz ze szpitala w £owiczu
poinformowa³ w nocy 7 sierpnia
policjê o pacjencie ze z³amanym
obojczykiem, ran¹ szarpan¹ lewej nogi
i podejrzeniem wstrz¹nienia mózgu.
Z wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
24-letni Damian K. z £owicza na
przejedzie kolejowym na ulicy
Katarzynów w £owiczu, bêd¹c
w stanie nietrzewoci, spad³
z roweru na torowisko. W powietrzu
wydychanym z p³uc mia³ 0,82 mg/dm3
dnia. Do przewróconego ci¹gnika podpiêty alkoholu. Zostanie przes³uchany po
by³ kultywator. Prokuratura w £owiczu wy- odbyciu leczenia szpitalnego.
(mak)

zaproponowane przesuniêcia w celu wygospodarowania odpowiedniej kwoty. Maj¹
siê na ni¹ z³o¿yæ jednak tak¿e zyski ze sprzeda¿y nieruchomoci, m.in. by³ego orodka
zdrowia w £yszkowicach i czterech dzia³ek, na których stoj¹ stacje transformatorowe.
(tb)

Zgin¹³ przygnieciony ci¹gnikiem

P

rzypadkowy przechodzieñ znalaz³
w rowie melioracyjnym 52-letniego
Jana P., mieszkañca Sier¿nik w gminie
Ch¹no, przygniecionego przewróconym
ci¹gnikiem we wtorek, 7 sierpnia. Z policyjnych ustaleñ wynika, ¿e do wypadku mog³o dojæ od godziny 20.00 poprzedniego

kluczy³a udzia³ w wypadku osób trzecich.
Nast¹pi³ od prawdopodobnie z powodu najechania ci¹gnikiem na rów melioracyjny. Od
nie¿yj¹cego pobrana zosta³a krew do badañ
pod k¹tem zawartoci alkoholu.
(mak)

Multimedia Polska analizuje umowy
Abonenci spó³ki Multimedia Polska, którzy do koñca lipca byli klientami sieci Marton, bêd¹ z nowym w³acicielem sieci telewizyjnej i internetowej zawieraæ nowe umowy.

N

owe umowy zawierane bêd¹ na tych
samych zasadach co dotychczasowe. Zmienia siê tylko nazwa firmy
i numer bankowego konta. Multimedia Pol-

ska przystosowuje przejêt¹ od Martonu sieci
do swoich standardów. Zmiany polegaj¹ce
na zwiêkszeniu liczby oferowanych us³ug
nast¹pi¹ po pod³¹czeniu sieci do szkieletu
Multimedia Polska.
Zachowany jest punkt obs³ugi klienta
przy ul. Sienkiewicza i numer telefonu. Abonenci przy podpisywaniu umów otrzymaj¹
nowy numer konta bankowego, na który
wp³acaæ bêd¹ pieni¹dze za us³ugi. (mwk)

Kaliska bêdzie zamkniêta

J

utro, 10 sierpnia, od godz. 9.00 ulica
Kaliska w £owiczu, na odcinku od
przejazdu kolejowego przed Zak³adem
Karnym do skrzy¿owania z ul. Powstañców, bêdzie zamkniêta dla ruchu samochodowego. Przedsiêbiorstwo Robót Inwestycyjno-Drogowych z £owicza planuje roz-

poczêcie uk³adania nawierzchni asfaltowej,
prace te zostan¹ po³¹czone z pracami PKP,
które w tym samym czasie rozpoczn¹ remont przejazdu kolejowego, poprawiaj¹c
jego przejezdnoæ. Z tego wzglêdu do godzin nocnych przez ca³¹ sobotê ulica Kaliska nie bêdzie przejezdna.
(tb)

wia³a siê o bezpieczeñstwo osób je¿d¿¹cych
t¹ ruchliw¹ drog¹. Przed tygodniem pisalimy ju¿, ¿e konar zostanie jak najszybciej
wyciêty. Powiatowy Zarz¹d Dróg nie posiada jednak specjalnego podnonika i musi
znaleæ firmê z takowym. - Aktualnie jestemy na etapie wy³aniania takiej firmy. Mylê,
¿e sprawa rozwi¹zana zostanie w ci¹gu tygodnia - mówi dyrektor Stajuda.
(wcz)

rosilibymy o pomoc w sprawie fatalnego stanu odcinka drogi do stacji
kolejowej w Bednarach. Droga jest
w bardzo z³ym stanie, pe³na dziur, do tego
stopnia, ¿e kiedy jedzie siê rowerem, urywaj¹ siê uszy u reklamówki z zakupami mówi telefonuj¹ca do nas czytelniczka. - Kilka
lat temu po remoncie stacji kolejowej, odcinek w przeciwnym kierunku zosta³ poprawiony, natomiast opisana czêæ drogi, mimo
licznych petycji mieszkañców, nadal nie jest
zrobiona - dodaje.
Droga o której mowa to oko³o 800-metrowy odcinek od Alei Legionów do stacji
kolejowej w Bednarach, po³o¿ony tu¿ za
przejazdem kolejowym, jeli siê jedzie od
strony Nieborowa. Wójt gminy Andrzej
Werle potwierdza, ¿e kilka lat temu, po remoncie bednarskiej stacji, kolej na mocy
porozumienia, naprawi³a zdewastowany

w trakcie robót odcinek. Droga ma jednak
statut drogi powiatowej i to powiat jest w³adny, aby naprawiæ zdewastowan¹ czêæ od
strony Alei Legionów. - Nie musi byæ to nawet nak³adka - mówi wójt. - Wystarczy zastosowanie powierzchniowego utwardzania,
które powiat przeprowadza³ ju¿ na innych
swoich drogach.
Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg
Andrzej Stajuda zadeklarowa³ nam, ¿e opisany odcinek naprawiony zostanie do koñca tego tygodnia. Nie bêdzie to nowa nak³adka - odcinek nie zosta³ zatwierdzony w planie inwestycyjnym na ten rok, jednak dziury maj¹ zostaæ za³atane. - Zobaczymy, jaki
jest stan tej drogi i naprawimy - mówi nam
dyrektor. - Jeli zd¹¿ymy z innymi pracami,
droga naprawiona zostanie ju¿ w najbli¿szy
pi¹tek.
(wcz)
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Festyn w Ch¹nie

P

rzewidziane s¹ tak¿e konkursy zrêcznociowo-sprawnociowo-intelektualne dla dzieci, m³odzie¿y, a tak¿e doros³ych, które bêd¹ przeprowadzaæ prowadz¹cy festyn - ma³¿eñstwo aktorów spod
Domaniewic, Joanna i Marcin Ga³ka-Walczykiewicz. W czasie festynu przewidziano inne atrakcje, jak weso³e miasteczko dla
dzieci oraz dla nieco starszych uczestników
festynu - okazja wypróbowania mo¿liwo-

ci terenowych gokartów na ogrodzonym
torze i pod kontrol¹ instruktorów. Na miejscu bêd¹ stoiska z ma³¹ gastronomi¹ i napojami. Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e dla
wszystkich goci festynu przewidziano bezp³atn¹ wojskow¹ grochówkê. Festyn zakoñczy siê zabaw¹ taneczn¹, która rozpocznie
siê o godz. 20.00 i potrwa do pó³nocy. Graæ
bêdzie zespó³ Quest.
(tb)

Marian G. nie ¿yje
Znany ³owicki przedsiêbiorca
budowlany, 69-letni Marian G.,
7 sierpnia pope³ni³ samobójstwo
dwie godziny po wyroku, jaki us³ysza³ w ³owickim S¹dzie Rejonowym. Zosta³ w nim uznany winnym
spowodowania w kwietniu ubieg³ego roku miertelnego wypadku,
w którym zginê³a 25-letnia mieszkanka Wyborowa Agnieszka K.

W

informacjê o mierci Mariana G. a¿
trudno uwierzyæ, tym bardziej, ¿e
dzieñ wczeniej mielimy z nim okazjê rozmawiaæ, w³anie w ³owickim s¹dzie, na krótko
przed og³oszeniem wyroku. O procesie
i wyroku czytaj na str. 9.
Powieszonego na klamce w³asnego samochodu przedsiêbiorcê znalaz³ z lesie w okolicach Brzozowa w gminie Bielawy przypadkowy przechodzieñ. - Z opinii bieg³ego

lekarza, który z udzia³em prokuratora dokona³ oglêdzin na miejscu ujawnienia
zw³ok, wynika, ¿e zgon pana G. nast¹pi³
wskutek samobójczego powieszenia siê
bez udzia³u osób trzecich - powiedzia³
nam prokurator rejonowy w £owiczu
Marek Kryszkiewicz.
Marian G. by³ w³acicielem firmy EkoPiec, która na naszym terenie wybudowa³a
m.in. gimnazjum wraz z sal¹ gimnastyczn¹
w Domaniewicach, sale gimnastyczne
w Mastkach w gminie Ch¹no, w £aguszewie w gminie Kocierzew, w Zielkowicach
i Niedwiadzie w gminie £owicz.
Osoby maj¹ce zawodowy kontakt
z Marianem G. podziwia³y go za jego energicznoæ i zaanga¿owanie. Trudno im te¿
pogodziæ siê z desperackim czynem odebrania sobie ¿ycia. Niektórzy przypuszczaj¹, ¿e ubieg³oroczny wypadek nie by³
jedynym problemem przedsiêbiorcy.

Wtorkowy wyrok, który zapad³ przed
³owickim s¹dem, nie by³ prawomocny, a gdyby s¹d drugiej instancji utrzyma³ go w mocy,
fakt ten nie oznacza³by koñca prowadzonej
przez niego dzia³alnoci. W dokumentacji
sk³adanej do postêpowañ przetargowych
przeprowadzanych zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych sk³ada siê wprawdzie zawiadczenie z Centralnego Rejestru
Skazanych, ale jedynie osoby maj¹ce wyroki z zakresu przestêpczoci gospodarczej
s¹ z nich eliminowane.
Wszystkie niezakoñczone przez EkoPiec inwestycje, z powodu mierci w³aciciela firmy, bêd¹ musia³y byæ wstrzymane.
Stan tych inwestycji bêdzie opisany w protoko³ach, a wszelkie sprawy rozliczeñ finansowych przeprowadzaæ bêd¹ spadkobiercy. Inwestorzy bêd¹ musieli te¿ szukaæ
wykonawców, którzy zakoñcz¹ budowy.
(mwk, mak)
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Czy lampy powinny byæ wy¿sze
- Ozdobne lampy na
miejskich ulicach s¹ ³adne
i efektowne, jednak zbyt
niskie - uwa¿a telefonuj¹cy
do naszej redakcji czytelnik.

J

ak mówi, s¹ one idealne w miejscach
takich jak Nowy Rynek, jednak nie na
normalnych ulicach. - Du¿o je¿d¿ê po
innych miastach i tam ozdobne uliczne lampy s¹ nawet dwa razy wy¿sze od tych w £owiczu. U nas, kiedy idzie siê wieczorem ulic¹,

ma siê wra¿enie ciemnoci. Oczywicie nie
chodzi mi o to, aby wymieniaæ ju¿ istniej¹ce
lampy na wy¿sze, ale przecie¿ ratusz planuje
dalsz¹ wymianê. Mo¿e niech siê zastanowi¹,
czy nie lepiej zastosowaæ owietlenie na wy¿szych s³upach.
Burmistrz Krzysztof Kaliñski mówi nam,
¿e jak do tej pory nie mia³ podobnych sygna³ów. - Funkcjonuje raczej opinia, ¿e nasze owietlenie jest dobre - mówi. - Spostrze¿enia mieszkañców bywaj¹ jednak trafne
i cenne, dlatego przeanalizujemy tê sprawê.
(wcz)

Przesuniêcia
Chodnik przed siódemk¹ pracowników ratusza
ozpoczê³y siê prace przy wymianie
Osiedle Starzyñskiego

R
Malowanie holu na Podrzecznej. Firma Abex w ubieg³ym tygodniu malowa³a górny hol w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w £owiczu. Krzy¿owe, ³ukowe sklepienia wymaga³y ustawienia rusztowañ. Prace trwa³y po
10 godzin dziennie. Pracownicy gospodarczy szko³y podczas dy¿urów we w³asnym zakresie malowali natomiast
hol na parterze budynku poklasztornego.
(eb)

starego, nierównego ju¿ chodnika
przed budynkiem numer 7 na osiedlu
Starzyñskiego w £owiczu. Roboty wykonywane s¹ przez pracowników w³asnej brygady remontowo-budowlanej £owickiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej. Prace powinny zostaæ zakoñczone w ci¹gu oko³o dwóch
najbli¿szych tygodni. Rzeczywisty ich
koszt zostanie rozliczony dopiero po podsumowaniu kosztów materia³ów i utrzymywania w³asnej brygady remontowej w spó³dzielni.
(mak)

Po prostu nacinij, a bêdzie zielone
D

o naszej redakcji zg³osi³ siê czytelnik,
który uwa¿a, ¿e dla niektórych osób
korzystaj¹cych z przejæ dla pieszych na
skrzy¿owaniu obwodnicy z £êczyck¹ czy
Dwójki z Armii Krajowej, wskazane by³oby zamieszczenie instrukta¿u obs³ugi wiate³. - Niektóre osoby naprawdê nie wiedz¹,
jak postêpowaæ z tymi wiat³ami - zapewnia.
- Mo¿e przyda³by siê nawet jaki kurs dla
dzieci w szko³ach - dodaje. Wydawa³oby siê,
¿e nie ma nic prostszego, jak w³¹czyæ przycisk i czekaæ a¿ zapali siê zielone, a potem
mia³o ruszaæ na drug¹ stronê ulicy. Reporter Nowego £owiczanina by³ jednak wiadkiem - ju¿ po telefonie czytelnika - jak ca³a
rodzina sta³a przed przejciem na Armii Krajowej i po prostu czeka³a na pojawienie siê
zielonego wiat³a i to nawet wtedy, gdy zatrzyma³y siê samochody jad¹ce tras¹.
Szef drogówki Komendy Powiatowej
Policji w £owiczu Leszek Okoñ jest zdziwiony, ¿e kto mo¿e mieæ takie problemy. Jest przecie¿ dobrze widoczny, opisany przycisk i wystarczy go nacisn¹æ - mówi. Na ob-

wodnicy i trasie poznañskiej wystêpuje tak
du¿e natê¿enie ruchu, ¿e normalna sygnalizacja tamowa³aby przep³yw samochodów.
- S¹ godziny, kiedy ruch pieszych jest du¿y, s¹
jednak takie, kiedy jest du¿o mniejszy. Dlatego w³anie wprowadzono tam sygnalizacjê
uruchamian¹ na przycisk - t³umaczy - Wydaje mi siê, ¿e problem mog¹ mieæ ewentualnie osoby przyjezdne. Miejscowi wiedz¹, jak
siê te wiat³a obs³uguje.
Nasz czytelnik zwraca równie¿ uwagê na
to, ¿e pokonuj¹c autem skrzy¿owanie na
Górkach, czêsto obserwuje kierowców, którzy jad¹c obwodnic¹, wje¿d¿aj¹ na skrzy¿owanie ju¿ na czerwonym wietle, licz¹c na to,
¿e zd¹¿¹ w ostatniej chwili. Zdaniem naszego
rozmówcy jest to niedopuszczalne i bardzo
niebezpieczne. Mê¿czyzna zdaje sobie sprawê, ¿e policjanci nie mog¹ ca³y czas staæ na
skrzy¿owaniu na Górkach i ³apaæ niezdyUmiej¹ca czytaæ osoba nie powinna scyplinowanych kierowców, ale mo¿e jedmieæ problemów z obs³ug¹ tej sygna- nak mogliby co w tym temacie zrobiæ.
lizacji wietlnej. A i niepimiennych
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Lepokieruj¹ rysunki.
szek Okoñ potwierdza, ¿e nie ma a¿ tylu

Ponowne wy³o¿enie
planu dla Korabki
Ponownie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du zostanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta dla fragmentu Korabki w rejonie ulic: Armii
Krajowej i Ma³szyce.

P

lan zostanie wy³o¿ony ju¿ dzi 2 sierpnia i bêdzie dostêpny dla mieszkañców do 2 wrzenia w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, w budynku B, w pokoju
nr 40, w godzinach urzêdowania. Natomiast
dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami od-

bêdzie siê w dniu 8 sierpnia w Urzêdzie
Miejskim, w sali nr 7, o godz. 14.00. Zakres
ponownego wy³o¿enia dotyczy ustalenia
maksymalnej wysokoci budynków us³ugowych w terenach produkcyjnych oraz
obs³ugi komunikacji samochodowej.
Ka¿dy, kto kwestionuje nowe ustalenia
przyjête w projekcie planu miejscowego,
mo¿e wnieæ uwagi. Nale¿y je sk³adaæ na
pimie do burmistrza £owicza z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoci, której uwaga dotyczy, do dnia
16 wrzenia tego roku.
(eb)

rodków, aby postawiæ radiowóz przy ka¿dym skrzy¿owaniu. - Sygnalizacja wietlna
jest po to, aby jej przestrzegaæ, jednak sam
pan wie - kierowcy s¹ ró¿ni, maj¹ ró¿ny
temperament, ile kilometrów za sob¹ i czasami rozs¹dek ich zawodzi.
(wcz)

W

ci¹gu ostatniego miesi¹ca kilku
pracowników Urzêdu
Miejskiego w £owiczu zmieni³o
dotychczas zajmowane stanowiska.
Przesuniêcia odby³ siê w celu
usprawnienia pracy urzêdu oraz za
zgod¹ samych zainteresowanych.
Robert Oberman, dotychczas
zastêpca naczelnika Wydzia³u Spraw
Komunalnych, jest obecnie zastêpc¹
naczelnika Wydzia³u Inwestycji
i Remontów, Grzegorz Gawroñski
z Wydzia³u Organizacyjnego obj¹³
stanowisko zastêpcy naczelnika
Wydzia³u Spraw Komunalnych.
Ponadto Bo¿ena Stolarczyk
z sekretariatu burmistrza przesz³a do
Wydzia³u Organizacyjnego, za
Renata Kostrzewa, równie¿
z sekretariatu burmistrza, pracuje
obecnie w Wydziale Promocji. Nie
bêdzie natomiast powo³any naczelnik
Wydzia³u Spraw Spo³ecznych.
Wydzia³ zosta³ podporz¹dkowany
sekretarz Marii Wiêckowskiej, by³ej
naczelnik tego wydzia³u, za funkcjê
zastêpcy naczelnika pe³ni Ma³gorzata
Nowak, d³ugoletni pracownik
wydzia³u.
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Zduñska D¹browa

Tylko szeciu bez wiadectwa

Kilka dni temu redakcjê Nowego
£owiczanina odwiedzi³a wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zduñskiej D¹browie El¿bieta Wojtyna. Przysz³a zdenerwowana, z pretensj¹, ¿e w numerze
29 gazety z dnia 19 lipca, pisz¹c
o wynikach matur na terenie powiatu ³owickiego, podalimy nieprawdziw¹ liczbê uczniów, którzy w tej
szkole jej nie zdali - 17.

N
W tym roku na temat powstania warszawskiego wypowiedzieli siê kombatanci.

Uczcili powstanie warszawskie
Blisko sto osób, cz³onków organizacji kombatanckich, spo³ecznych i instytucji samorz¹dowych,
ale tak¿e zwyk³ych mieszkañców
£owicza, wziê³o udzia³ pod pomnikiem powiêconym cz³onkom
³owickich Szarych Szeregów oraz
Armii Krajowej na cmentarzu katedralnym w uroczystoci upamiêtniaj¹cej 63 rocznicê wybuchu powstania warszawskiego.

S

potkanie prowadzi³ burmistrz Krzysz
tof Kaliñski, który wprowadzi³ zebranych w historyczne realia okresu powstania, w jego przebieg i udzia³ w nim mieszkañców pelikaniego grodu. Równo o godz.

17.00 na dwiêk syren alarmowych stra¿y
oraz zak³adów pracy £owicz odda³ ho³d
uczestnikom najdramatyczniejszego polskiego powstania.
W tym roku w czasie uroczystoci przemówili kombatanci stoj¹cy w pocztach
sztandarowych, a którzy w czasie walk
w Warszawie zatrzymali siê ze swoimi oddzia³ami id¹cymi z ZSSR po drugiej stronie
Wis³y. Mówili, ¿e ich serca chcia³y iæ do
przodu, sowieci, nawet w bezporednich
rozmowach, zwodzili ich, ¿e nie jest to
dobry czas, bo przed uderzeniem musz¹
czekaæ na posi³ki. Mówili o dramacie, jaki
prze¿ywali, patrz¹c z broni¹ w rêku na
p³on¹c¹ stolicê.
(tb)

a nic zda³y siê t³umaczenia, ¿e informacja ta zosta³a przygotowana przez
wydzia³ edukacji ³owickiego starostwa. Zostalimy oskar¿eni o celowe dzia³anie, przede
wszystkim z³oliwoæ, a wszystko po to,
by zniszczyæ reputacjê szko³y.
Tyle ¿e na kwestionariuszu, który otrzymalimy ze starostwa wyranie jest napisane nie zda³o egzaminów maturzystów
- 17. Urzêdniczka ze starostwa, odpowiedzialna za zestawienie wyników matur, powiedzia³a nam, ¿e to ogólna liczba

cieli ¿yto

M

ieszkaniec Lisiewic w gminie Bielawy powiadomi³ policjê o wyciêciu
przez nieznanych sprawców
z uprawianego przez niego pola ¿yta z powierzchni oko³o 0,3 ha. Rolnik oszacowa³
stratê na oko³o 500 z³otych. ¯yto zosta³o
ciête prawdopodobnie 27 lipca, a Mieczys³aw P. powiadomi³ o tym fakcie policjê
1 sierpnia.
(mak)

Kilka metrów od bramy wejciowej do parku na tablicy informuj¹cej o granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego podpisany
jest... wojewoda skierniewicki,
a przypomnijmy, ¿e województwo
skierniewickie zosta³o zlikwidowane w 1998 roku w czasie reformy
administracyjnej.

siedzibie dyrekcji parku jeden z pracowników powiedzia³ nam, ¿e faktycznie zamiast skierniewicki powinien byæ
³ódzki. Przyzna³ te¿, ¿e park do chwili obecnej wykorzystuje stare tablice, które zosta³y dla niego wyprodukowane przed likwidacj¹ województwa skierniewickiego, bo pozosta³o ich sporo w magazynach. Przed ich
wywieszeniem pracownicy jednak zaklejaj¹ s³owo skierniewicki naklejk¹ ze s³owem ³ódzki, by unikn¹æ b³êdu. Naklejkê

Szko³a Ministerstwa
Rolnictwa

D

W najbli¿szym czasie têdy do urzêdu siê nie wejdzie, za to docelowo powstanie wygodny przedsionek.

Remont Urzêdu Gminy w Nieborowie
Od pocz¹tku minionego tygodnia petenci wchodz¹ do budynku
Urzêdu Gminy w Nieborowie tylnym wejciem. Jest to zwi¹zane
z trwaj¹cym od d³u¿szego czasu
gruntownym remontem obiektu.

N

a prze³omie maja i czerwca zamontowana zosta³a w urzêdzie sieæ teleinformatyczna. Dalsze prace obejmuj¹ remont
ca³ej klatki schodowej wraz z wymian¹ ba-

lustrad, po³o¿enie terakoty na korytarzach,
u³o¿enie parkietu w sali lubów, w Urzêdzie
Stanu Cywilnego i bibliotece, gipsowanie
cian. Wykonane zostanie tak¿e nowe,
oszklone wejcie do urzêdu. Koszt prac wykonywanych przez ³ódzk¹ firmê Profart
wyniesie 350 tys. z³. - Wielkich utrudnieñ
dla petentów nie ma. Tyle ¿e zrywane s¹ obecnie ze cian obskurne boazerie, tak wiêc
urz¹d wygl¹da jak krajobraz po bitwie - mówi
wójt Andrzej Werle.
(wcz)

dziêki amnestii. A przecie¿ jest to klucz do
ca³ej sprawy. No có¿, nie ma siê czym chwaliæ, gdy na 63 pisz¹cych nie zdaje matury
19, z czego 13 dostaje amnestyjnie wiadectwo maturalne.
El¿bieta Wojtyna w pimie zarzuca
nam, ¿e artyku³em o maturach po raz
kolejny szkodzimy dobremu imieniu
szko³y. Trudno powiedzieæ, o co chodzi
autorce, bo tego nie napisa³a. Mog³o chodziæ np. o nasz artyku³ dotycz¹cy powtarzania w tym roku matur z jêz. angielskiego. Przypomnijmy, ¿e dyrekcja szko³y nie sprawdzi³a uprawnieñ do egzaminowania dwóch nauczycieli przys³anych
z innej szko³y. A mo¿e chodzi o to, ¿e
pisalimy, i¿ w zwi¹zku z ta spraw¹ kuratorium owiaty wyst¹pi³o do ³owickiego starostwa o ukaranie dyrektora Stanis³awa Kosmowskiego za niedoci¹gniêcia.
No có¿ - takie by³y fakty, nie widzimy
powodu, dla których nie mielibymy o nich
pisaæ.
(tb)

Ju¿ nie skierniewicki

W

dok. ze str. 2

yrektor Zespo³u Szkó³ na Blichu Miros³aw Kret powiedzia³ nam, ¿e szko³a rozwa¿a³a mo¿liwoæ przejcia pod
skrzyd³a Ministerstwa Rolnictwa. Po zapoznaniu siê jednak z warunkami zrezygnowa³a. - To by³oby dla nas bardzo trudne organizacyjnie - mówi nam Kret - Oprócz kierunków rolniczych mamy w szkole te¿ inne,
z których nie chcielimy rezygnowaæ, np. technik logistyk, ciesz¹cy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, czy technik informatyk. Oprócz
tego jest Centrum Kszta³cenia Ustawicznego dla doros³ych. Klasy te, jak i centrum,
musia³oby zostaæ przeniesione do innych
placówek lub wydzielone pod now¹ placówkê na Blichu, której organem prowadz¹cym
pozosta³by powiat. Funkcjonowanie ich
w jednym budynku, by³oby trudne do pogodzenia, trzeba by³oby wydzielaæ pomieszczenia, dzieliæ koszty utrzymania.
Oprócz tego, zdaniem Kreta, istnienie
dwóch szkó³ typowo rolniczych na terenie powiatu by³oby irracjonalne. Dlatego
Blich wola³ zachowaæ elastycznoæ, jeli
chodzi o kierunki kszta³cenia. - Je¿eli Zduñska D¹browa bêdzie mia³a dobre nabory
na kierunki rolnicze, a my nie, to bêdziemy w stanie zaproponowaæ inne, niekoniecznie zwi¹zane z rolnictwem - powiedzia³ nam dyrektor.
(tb)

osób, które nie zda³y egzaminu maturalnego. S¹ w niej wiêc te¿ uczniowie, którzy nie zdali matury (jednego przedmiotu), ale opucili szko³ê ze wiadectwem
dojrza³oci, dziêki amnestii MEN. Urzêdniczka przyzna³a jednak, ¿e pomyli³a siê
o 1, zliczaj¹c uczniów z informacji, która
nadesz³a ze szko³y. Powinno ich byæ
16, a nie 17, w tym 7 osób nie zda³o matury, 9 zda³o dziêki amnestii.
Co jednak jeszcze dziwniejsze: gdy poprosi³a szko³ê o powtórne dane na temat
wyników matury, otrzyma³a w pimie, pod
którym podpisa³ siê dyrektor szko³y Stanis³aw Kosmowski, jeszcze inne dane. Okazuje siê, ¿e ogólnie matury nie zda³o
a¿ 19 uczniów, tyle ¿e 13 otrzyma³o
maturê dziêki amnestii, a 6 nie zda³o
jej w ogóle.
Wicedyrektorka za¿¹da³a od nas sprostowania. Ani w rozmowie z nami, ani w swoim pimie nie wspomina jednak o uczniach,
którzy nie zdali jednego z maturalnych egzaminów, a mimo to otrzymali wiadectwo

Przed bram¹ do muzeum w Nieborowie wisi tablica, z której wynika, ¿e
reformy administracyjnej w 1998
roku nie by³o.
jednak musia³ kto zedrzeæ. Zapewni³ nas,
¿e s³u¿by parkowe jeszcze w tym tygodniu naklej¹ now¹.
(tb)
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Barcik siê bawi³
Kilkanacie konkursów
z nagrodami,
przedstawienie teatralne,
grill i ognisko,
a na zakoñczenie zabawa
pod go³ym niebem
- tak wygl¹da³ festyn
rodzinny w Nowym
Barciku, który odby³ siê
we wtorek, 7 sierpnia.

I

mpreza rozpoczê³a siê ju¿ o godz.14.00
przedstawieniem bajki Hansa Andersena pt. Calineczka w wykonaniu krakowskiego teatru Art-Re. Nie mniejsz¹ atrakcj¹
dla dzieci, których na festynie by³o najwiêcej, by³o malowanie twarzy i r¹k specjalnymi kredkami. Niemal przez ca³y czas do Edyty Symo³on, która rysowa³a dzieciom fantazyjne wzory, czeka³o kilkoro dzieci.
Uczestników festynu odwiedzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Gostyninie, którzy przyjechali motocy-

nowy £OWICZANIN

9.08.2007 r.

klem i radiowozem z tresowanym policyjnym psem. Zaprosili 10 dzieci do udzia³u
w konkursie na temat bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a najlepszym uczestnikom
wrêczyli nagrody.
Ponad 70 nagród rzeczowych by³o te¿
do wygrania w kilkunastu konkursach, które prowadzi³a Arlena Kuliñska. W niektórych sêdziami byli te¿ cz³onkowie zespo³u
Helios. Dzieci rywalizowa³y ze sob¹ np.
w konkursach karmienia jogurtem, w którym zarówno osoba karmiona, jak i karmi¹ca mia³y zas³oniête oczy, ponadto w konkursie piewu, tañca, ale te¿ tañca na gazecie, krêcenia hula-hoop.
Przez ca³y czas trwania imprezy nie zabrak³o pieczonych kaszanek, kie³basek i napojów, które uczestnicy dostawali gratis.
Dzieciom rozdawano te¿ s³odycze i jogurty
od sponsorów.
Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹,
do której gra³ Helios. Organizatorami imprezy by³y Gminny Orodek Kultury w Sannikach oraz Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej. Pomys³ wspar³o finansowo wielu
sponsorów.
(mwk)

Czy na dzia³kach
strzelano do psa?

P

rezes £owickiego Stowarzyszenia Mi³oników Zwierz¹t Gra¿yna Wo³ynik
w czwartek, 2 sierpnia, zosta³a powiadomiona o zastrzeleniu psa w ogrodzie
dzia³kowym Relax przy ul. £ódzkiej
w £owiczu. O fakcie tym powiadomi³a Komendê Powiatow¹ Policji w £owiczu, ale
te¿ osobicie uda³a siê na miejsce. - O zdarzeniu dowiedzia³am siê od kobiety, która go
znalaz³a. To by³ ma³y piesek, wielkoci jamnika. Na dzia³kach przebywa³ oko³o 2 tygodni, ludzie go tam dokarmiali - powiedzia³a
Nowemu £owiczaninowi.
Prezes stowarzyszenia bardzo zaniepokoi³a siê, bo dotar³y do niej informacje, ¿e
niektórym dzia³kowcom nie podoba³o siê,
¿e bezpañski pies przebywa na terenie ogrodu. Uwa¿a jednak, ¿e jeli wyst¹pi³ taki problem, nale¿a³o go rozwi¹zaæ, zg³aszaj¹c do
ratusza. Regulamin dzia³ek przewiduje, ¿e
nie wolno tam wprowadzaæ psów bez smyczy i kagañca. - Ale czy regulamin dzia³ek
pozwala strzelaæ do zwierz¹t? - pyta pani
prezes. - To nie do pomylenia, aby po dzia³kach kto chodzi³ z broni¹. Najpierw strzeli
do psa lub kota, potem do cz³owieka.
Rzecznik KPP Leszek Okoñ mówi, ¿e
wszczête zosta³o postêpowanie z art. 35
ust 1. ustawy o ochronie zwierz¹t, która za
niezgodne z przepisami zabicie zwierzêcia
przewiduje karê grzywny, ograniczenia lub
pozbawienia wolnoci do 1 roku. Martwy
pies zabezpieczony zosta³ przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Wykonana
zostanie jego sekcja, która wska¿e, czy fakDo konkursu tañca na gazecie zg³osi³y siê same dziewczêta. Ka¿dy jego etap tycznie zosta³ on zastrzelony, a jeli tak by³ coraz trudniejszy, bo sk³adano gazetê na pó³.
z jakiej broni.
(mwk)

Uwaga na kleszcze w Lasku Miejskim
W

ka¿de niedzielne s³oneczne popo³udnie Lasek Miejski odwiedza wielu spacerowiczów. Ciesz¹c siê wypoczynkiem, czêsto zdaj¹ siê nie wiedzieæ,
¿e grozi im uk¹szenie kleszcza, które nie
tylko jest nieprzyjemne, ale mo¿e byæ tak¿e
niebezpieczne.
n Kilka s³ów o kleszczach, czyli
z kim mamy do czynienia.
Konkurs jedzenia jogurtu bardzo przypad³ do gustu dzieciom, zw³aszcza tym
Te pajêczaki (a nie owady!) wystêpuj¹
obserwuj¹cym rywalizacjê.
na terenie ca³ej Polski, zwykle s¹ aktywne
od kwietnia do listopada. Mog¹ zaatakowaæ
nie tylko w lesie, ale tak¿e w parku, zarolach, na ³¹ce. Osi¹gaj¹ 3-4 mm d³ugoci,
a wczeniej s¹ mikroskopijne. Ich cykl ¿yciowy sk³ada siê z trzech faz rozwoju: larwy,
nimfy i postaci doros³ej. Trwa on 1-3 lata
i w tym czasie kleszcz potrzebuje tylko
3 razy spo¿yæ krew krêgowca. Wci¹gu
ca³ego ¿ycia zwykle pokonuje zaledwie kilka metrów. Nie poszukuje ofiary, tylko na
ni¹ oczekuje wisz¹c na spodzie lici
i db³ach traw. Mo¿e tak czekaæ 2 lata bez
jedzenia
n Dlaczego kleszcze s¹ niebezpieczne?
Przede wszystkim przenosz¹ ró¿ne bakterie i wirusy. Najgroniejsze to krêtek wywo³uj¹cy boreliozê i wirus kleszczowego
zapalenia mózgu (KZM). Obie choroby s¹
bardzo powa¿ne, mog¹ spowodowaæ trwa³e kalectwo. KZM ma przebieg dwufazowy, najpierw obserwuje siê tzw. objawy grypowe, które po paru dniach mijaj¹ i czasami
na tym siê koñczy. Jednak w wielu przypadkach pojawia siê póniej zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych lub najciê¿sza postaæ choroby - zapalenie mózgu. Charakterystyczne s¹ wtedy niedow³ady lub pora¿enia koñczyn, niekiedy tak¿e zaburzenia

przytomnoci. Powik³ania kleszczowego
zapalenia mózgu czêsto pozostaj¹ na ca³e
¿ycie. Borelioza z kolei przebiega w 3 fazach: pierwsza to objawy skórne, w drugiej
(po kilku miesi¹cach) dochodzi do zapalenia
stawów i miênia sercowego, zaburzeñ ze
strony uk³adu nerwowego, oczu oraz innych
narz¹dów. Nie leczona przechodzi w trzecie
stadium, w którym zmiany pog³êbiaj¹ siê
i utrwalaj¹.
Na szczêcie w naszym regionie borelioza i KZM wystêpuj¹ rzadko.

Rozmiar kleszcza
w porównaniu z zapa³k¹.
W jednej z ³owickich przychodni w ci¹gu
ostatnich 10 lat leczono 2 pacjentów na boreliozê. Nie odnotowano ¿adnego przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. Chorób
tych bardziej obawiaæ siê mog¹ ci, którzy
wracaj¹ z wypoczynku w okolicach Mazur
czy Borów Tucholskich.
n Czy przed kleszczami mo¿na
siê skutecznie broniæ?
Przestrzeganie kilku zasad pozwoli uchroniæ siê przed nieprzyjemnym uk¹szeniem
oraz zapobiec powik³aniom. Wystarczy
pamiêtaæ, by:
unikaæ i odstraszaæ. Zwykle noszone ubranie nie chroni przed paso¿ytem. Potrzebne s¹ d³ugie rêkawy i d³ugie spodnie
(najlepiej ze ci¹gaczami), pe³ne buty oraz
co na g³owê. Mo¿e trochê nie wygodnie
i za ciep³o, ale warto! Godne polecenia s¹
tak¿e repelenty, czyli rodki odstraszaj¹ce
owady i kleszcze.

Awaria sygnalizacji na Armii Krajowej
- Zg³aszalimy problem do ³owickiego Zarz¹du Dróg Krajowych we wtorek, 31 lipca.
Informacjê o niedzia³aj¹cej sygnalizacji uzyskalimy od jednego z kierowców - powiedzia³ nam naczelnik Sekcji Ruchu DrogoweSygnalizacja zosta³a naprawiona i ponow- go ³owickiej Komendy Powiatowej Policji
nie uruchomiona w poniedzia³ek 6 sierpnia. Leszek Okoñ. - Przypomnimy siê równie¿
Z powodu awarii przez kilka dni
nie dzia³a³a sygnalizacja wietlna
na skrzy¿owaniu ulicy Poznañskiej
i Armii Krajowej.

obserwowaæ. Trzeba koniecznie obejrzeæ dok³adnie ca³e cia³o po powrocie z lasu.
Im szybciej znajdziemy i usuniemy kleszcza, tym mniejsze ryzyko zaka¿eñ.
uodporniæ siê. Istnieje doæ skuteczna
szczepionka przeciw KZM (dzia³a u 80%
zaszczepionych). Potrzebna jest pracuj¹cym
w lesie, wojskowym, ale tak¿e tym, którzy
planuj¹ wyjazd w miejsca szczególnie zagro¿one chorob¹. W naszym regionie nie
jest zalecana, wiêc nie ma sensu szczepiæ
siê bez potrzeby. Przeciw boreliozie szczepionki nie ma.
Rozpoznawaæ pierwsze objawy.
Tak jak w wiêkszoci schorzeñ, tutaj te¿
pocz¹tek jest ma³o uchwytny, ale jeli wczenie zorientujemy siê, ¿e co jest nie tak,
wyniki leczenia bêd¹ du¿o lepsze. Borelioza
zaczyna siê od objawów skórnych, czasem
równie¿ grypowych. Wokó³ ranki po uk¹szeniu pojawia siê rumieñ, czêsto rozszerzaj¹cy siê i bledn¹cy w rodku. Niekiedy znika lub powstaje w innym miejscu.
Rzadziej mo¿na zaobserwowaæ sino-czerwon¹, tward¹ grudkê. Objawy te powinny od razu sk³oniæ nas do szukania pomocy lekarza!
Jak usun¹æ kleszcza? Najlepiej pêset¹ lub - tak jak drzazgê - grub¹ ig³¹. Trzeba
go schwyciæ tu¿ przy skórze i poci¹gn¹æ
w górê, a rankê zdezynfekowaæ, np. spirytusem. Je¿eli tkwi g³êboko, lepiej od razu iæ
do lekarza. Nie wolno przypalaæ kleszcza,
u¿ywaæ mas³a czy benzyny, ciskaæ itd.!
Paso¿yt wtedy zwymiotuje, co znacznie
zwiêksza mo¿liwoæ zaka¿enia.
Ka¿dy, kto lubi wypoczynek wród
drzew, powinien pamiêtaæ o kleszczach. Nie
tylko w Lasku Miejskim.
Bogus³awa Znajdek
dzisiaj, bo sygnalizacja jeszcze nie dzia³a mówi³ w czwartek, 2 sierpnia. Kilkudniowa
zw³oka w naprawieniu i ponownym uruchomieniu sygnalizacji wynika³a z faktu, ¿e
firma konserwuj¹ca tego typu sygnalizacje
na drogach krajowych nie jest miejscowa. Nam te¿ zale¿y, ¿eby to dzia³a³o, a nie tylko
sta³o. Zg³osilimy awariê i czekamy - dowiedzielimy siê w ³owickim Zarz¹dzie Dróg
Krajowych.
(mak)
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Dr¿a³, gdy opowiada³
- Wszystkie psy mnie
gryz³y. Ka¿dy ci¹gn¹³
w swoj¹ stronê.
Próbowa³em siê
broniæ ma³ym
scyzorykiem, ale kiedy
zerwa³y mi skórê
z g³owy ,zemdla³em zeznawa³ przed S¹dem
Rejonowym w £owiczu
na rozprawie
2 sierpnia Julian P.,
pogryziony przez
watahê psów
25 padziernika
ubieg³ego roku.

P

ostêpowanie s¹dowe toczy siê
przeciwko Alinie K., w³acicielce oko³o 20 psów. Prokuratura oskar¿a j¹, ¿e 25 padziernika narazi³a Juliana P. na niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu, nie dopilnowuj¹c psów, które wydosta³y siê poza jej posesjê
i pogryz³y mê¿czyznê. Za czyn taki
grozi kara wiêzienia do trzech lat.
Poszkodowany zezna³, ¿e owego feralnego dnia szed³ do kolegi na
ul. Sochaczewsk¹. Kiedy skrêci³ ju¿
z ul. Nadbzurzañskiej w Sochaczewsk¹, na wysokoci zaniedbanego s¹du z kêpy trawy po prawej
stronie wybieg³y cztery psy. Dwa
z nich podobne by³y do wilczurów,
dwa pozosta³e by³y to zwyk³e kundle podobnego wzrostu. Psy k¹sa³y
go w rêce i nogi, próbowa³y odci¹gn¹æ z ulicy w ³¹ki. Pocz¹tkowo Julian P. broni³ siê ma³ym scyzorykiem, ale dzi nie jest pewien, czy
trafi³ które zwierze chocia¿ raz.
Gdy go przewraca³y, próbowa³ siê
podnosiæ. Po chwili z sadu wybieg³o kolejnych kilka psów. Gryz³y,
szarpi¹c skórê i zrywaj¹c ubranie.
Poszkodowany krzycza³ i wzywa³ pomocy. Kiedy ju¿ nie mia³ si³y
siê podnieæ, zas³ania³ rêkoma g³owê. Zemdla³, gdy psy zaczê³y zrywaæ mu skórê z g³owy. Ockn¹³ siê,

kiedy sta³o nad nim dwóch m³odzieñców, dwóch mê¿czyzn oraz kobieta. Jeden z mê¿czyzn z wid³ami
powiedzia³: - Nareszcie siê doigra³a. Julian P. trafi³ do szpitala na 3 dni,
a przez kolejne 3 tygodnie leczy³ siê
w poradni chirurgicznej. Do dzi ma
na ciele blizny po licznych uk¹szeniach, które zademonstrowa³ przed
s¹dem. Ani oskar¿ona, ani nikt z jej
rodziny nie próbowali kontaktowaæ
siê z pogryzionym mê¿czyznom,
nikt go nie przeprosi³.
W odpowiedzi na zeznania poszkodowanego oskar¿ona powiedzia³a, ¿e nie mia³a nigdy psów rasy
wilczur.

Córka oskar¿onej
zeznawa³a

Móg³ umrzeæ
wskutek uk¹szeñ
Na temat stanu zdrowia, w jakim
znajdowa³ siê Julian P. zaatakowany przez psy, wypowiada³ siê bieg³y lekarz s¹dowy, Zbigniew Kosela. W opinii swojej stwierdzi³, ¿e
w wyniku licznych uk¹szeñ dozna³
nastêpowego wstrz¹su urazowego.
Wstrz¹s powstaje w wyniku dzia³ania negatywnego czynnika. Objawy wstrz¹su, bez wzglêdu na czynniki zewnêtrzne czy wewnêtrzne,
s¹ jednorodne. W przypadku Juliana P. na wstrz¹s z³o¿y³ siê czynnik
bólowy i krwotoczny. Wstrz¹s potwierdzi³y parametry ¿yciowe
z chwili przyjêcia do szpitala: niskie
cinienie, podwy¿szone têtno, blada i spocona skóra . - Stan wstrz¹su
jest dynamiczny. Sk³ada siê z dwóch
etapów: odwracalnego i nieodwracalnego, który koñczy siê zawsze mierci¹ - zeznawa³ bieg³y.
Julian P. by³ w pierwszej fazie
wstrz¹su, ale gdyby pomoc nie
nadesz³a tak szybko, mog³a zacz¹æ
siê faza druga.
W ocenie lekarza s¹dowego same
obra¿enia nie zagra¿a³y ¿yciu pokrzywdzonego, tylko stan, w jakim
siê znalaz³ w ich wyniku. St¹d
w opinii stwierdzi³, ¿e choroba poszkodowanego realnie zagra¿a³a jego
¿yciu, nawet gdyby stan ten by³ krótkotrwa³y.

Józef B. mieszkaj¹cy 40 - 50 metrów od oskar¿onej, dwa domy dalej nie s³ysza³ nigdy skarg na psy,
gdy¿ nie interesuje siê sprawami s¹siadów. Wiedzia³, tak jak wszyscy
mieszkañcy ulicy wiedzieli, ¿e psy
nale¿¹ do Aliny K. - Ja by³em
w o tyle szczêliwej sytuacji, ¿e mam
du¿y ci¹gnik i ci¹gnikiem wyje¿d¿am
do sadu, po którym czêsto biegaj¹
psy - zeznawa³ Józef B. Kiedy by³y
w pobli¿u, nie wychodzi³ pieszo do
sadu. Twierdzi, ¿e ma uraz do psów,
gdy¿ du¿o wczeniej pogryz³ go jaki
pies. Oskar¿ona owiadczy³a, ¿e
psy nie wychodzi³y czêsto, zdarza³o siê, ¿e ucieka³a jej jedna suka i dostawa³a lanie, jak wraca³a.

Psy z posesji przy ul. Nadbzurzañskiej odbierali pracownicy ZUK przy asycie policji.

Tylko ci¹gnikiem
do sadu
Zeznania przed s¹dem z³o¿yli
równie¿ s¹siedzi oskar¿onej Aliny
K. Monika S. mieszkaj¹ca obok
25 padziernika by³a w domu
z siostr¹ i mama. Tego dnia oko³o
13.00 wraca³a ze szko³y i widzia³a
kilka psów pani K. biegaj¹cych na
³¹ce w okolicy m³yna. Dzieñ wczeniej zagryz³y psa pañstwa S.
Oko³o 15.00 zadzwoni³ tata, informuj¹c, ¿e na ul. Sochaczewskiej
psy pogryz³y mê¿czyznê. Dziewczyny nie posz³y tam pieszo, bo
ba³y siê psów, tylko pojecha³y dooko³a samochodem. Monika wziê³a
ze sob¹ aparat cyfrowy na miejsce
wypadku. Po tym jak przyjecha³a
karetka i policja, posz³a do domu.
W momencie gdy przyby³y na miejsce psów nie by³o w pobli¿u. Z okna
widzia³a, jak Alina K. wraz z córk¹
nagania³y psy na swoj¹ posesjê.

Ponownie u¿y³a w tym czasie aparatu fotograficznego. - Psy czêsto
przebywa³y poza ogrodzeniem w³acicielki. Z obawy przed nimi, gdy biegaj¹ po ³¹kach, nie wychodzimy do
warzywniaka, który jest nieogrodzony - mówi³a. wiadek widzia³a, jak

psy przechodz¹ przez ogrodzenie
w miejscu, gdzie powinna byæ brama
od ty³u. Zamiast bramy jest stare,
drewniane ogrodzenie. - Nauczona
jest, jak ma mówiæ. Nie maj¹ warzyw,
tylko chwasty na dzia³ce - wtr¹ca³a
s³ysz¹c zeznania oskar¿ona.

- Wczeniej mielimy 4 psy. W ostatnim roku mama mia³a oko³o 20 psów,
gdy¿ siê rozmna¿a³y. Nikt tego nie
chcia³, ale nie chcia³ymy wyrzucaæ,
tylko zaj¹æ siê wszystkimi. Naj³atwiej
by³oby przecie¿ oddaæ do schroniska
- mówi³a Anna K., córka oskar¿onej.
Nie by³y szczepione na wciekliznê,
a suki przeciwko cieczce. Wród
watahy 20 psów by³o oko³o
6-7 szczeniaków. wiadek twierdzi³a, ¿e ogrodzenie ich posesji by³o
szczelne i psy nie mia³y mo¿liwoci
wyjcia poza nie. Nie widzia³a nigdy,
aby psy agresywnie siê zachowywa³y, droczy³y siê ze sob¹ jak szczeniaki. Z domu wypuszczane by³y po
po³udniu, gdy panie wraca³y z pracy
i zamykane wieczorem. By³y karmione dwa razy dziennie. Oprócz pañstwa S. nie s³ysza³a skarg na zachowanie psów od innych s¹siadów.
Proces trwa.
(eb)

Topola na Klickiego do ciêcia
- Obawiam siê katastrofy,
takiej jak w Czêstochowie.
Wichury coraz czêciej
wystêpuj¹ tak¿e
w naszych okolicach.
Wierzba jest bardzo stara
i w fatalnym stanie, mo¿e
przewróciæ siê na tory
kolejowe, kiedy bêdzie
jecha³ poci¹g albo nawet
na moj¹ posesjê - mówi
mieszkanka ul. Klickiego.

P

rzypomina sobie, ¿e od kiedy
mieszka na ul. Klickiego, czyli od 45 lat, tu ros³a. Wierzba
jest ju¿ wysoka. Przy mocnym wietrze s³ychaæ, jak konary skrzypi¹,
dlatego chcia³aby, ¿eby zosta³a wyciêta. Wierzba stoi pomiêdzy prywatn¹ dzia³k¹ a nasypem kolejowym, st¹d trudno okreliæ, na czyim dok³adnie gruncie.
Osoba, która chce ubiegaæ siê
o wyciêcie drzewa powinna zwróciæ siê z pismem w tej sprawie do

Urzêdu Miejskiego w £owiczu.
Wniosek z uzasadnieniem powinna
z³o¿yæ w sekretariacie. - Zbadamy
dok³adnie sprawê, ustalimy, na czyim gruncie drzewo ronie i czy zagra¿a bezpieczeñstwu - mówi zastêpca naczelnika Wydzia³u Spraw
Komunalnych UM Grzegorz Gawroñski. O tym, czy drzewo mo¿na
wyci¹æ, zadecyduje rzeczoznawca
wydaj¹c ekspertyzê. Do wyciêcia
kwalifikuje drzewo wysoki stopieñ
spróchnienia b¹d choroba. (eb)
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Instalacja na pó³metku
Na pó³metku s¹ ju¿ prace
przy wymianie instalacji
elektrycznej w Kolegium
Nauczycielskim w £owiczu.

F

irma Hegor z Sochaczewa za
223.936 z³ wymienia ca³¹ instalacjê
elektryczn¹ w zabytkowym gmachu,
ponadto sieæ teleinformatyczn¹, telefoniczn¹
oraz zainstaluje monitoring zewnêtrzny i instalacjê alarmu przeciwpo¿arowego. Urz¹d
Marsza³kowski zagwarantowa³ na tê inwestycjê 273 tys. z³. Inwestycjê planowano na
ubieg³y rok, ale wówczas nie by³o chêtnych
do wykonania prac. - Wymiana by³a niezbêdna ze wzglêdu na bezpieczeñstwo. Instalacja
elektryczna liczy sobie oko³o 70 lat - mówi

dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Bogdan Talarowski. Prace zakoñcz¹ 31 sierpnia.
Powtórzono te¿ próbê wy³onienia wykonawcy czyszczenia, renowacji i fugowania ceg³y w czêci zewnêtrznej prezbiterium
by³ego kocio³a zakonu bernardynów, gdy¿
w maju na przetarg nie wp³ynê³a ¿adna oferta. Tylko ten fragment budynku nie bêdzie
otynkowany, aby widoczna by³a jego faktura. Pozosta³e fragmenty budynku w latach poprzednich zosta³y otynkowane.
Kolegium zwrócio siê z zapytaniem o cenê,
w którym czekano na oferty do 31 lipca.
Niestety, ¿adna oferta nie wp³ynê³a. Próbê
ponowiono, wyznaczaj¹c drugi termin
do 20 sierpnia. Urz¹d Marsza³kowski zagwarantowa³ na wykonanie renowacji cegie³
oko³o 80 tys. z³.
(eb)

Gmina Zduny

Firma z Sierakowic wybuduje wodoci¹gi
Termomodernizacja Dwójki. Docieplenie Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 prowadzi firma Andrzeja
Malczyka z £owicza, która 25 czerwca wygra³a przetarg, proponuj¹c kwotê 1.088.796 z³. W ubieg³ym tygodniu zdejmowane by³y szyldy z nazwami placówek, aby mo¿na by³y swobodnie docieplaæ budynek metod¹ lekk¹-mokr¹, na
któr¹ po³o¿ony zostanie tynk akrylowy na pow. 2108 mkw. Docieplony zostanie dach, wymienionych 32 okna i 8 drzwi.
W Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 likwidowana jest ponadto kot³ownia wêglowa, szko³a zostanie
pod³¹czona do miejskiej sieci ciep³owniczej. Prace te przeprowadzi firma Cewokan z £owicza za kwotê 1.473 tys. z³.

Budowa odbuduje
koció³ w skansenie


Jeszcze w sierpniu ruszy
w skansenie w Maurzycach
rekonstrukcja zabytkowego
kocio³a pod wezwaniem
w. Marcina, pochodz¹cego
z 1758 roku z Wysokienic.

P

race poprowadzi firma Budowa Janusza Mostowskiego, która 24 lipca
wygra³a przetarg na prowadzenie prac. Firma ta realizowa³a równie¿ pierwszy etap
przedsiêwziêcia, tj. demonta¿ kocio³a
w Wysokienicach i przewiezienie go do Maurzyc.
Kolejny, drugi ju¿ etap inwestycji w skansenie okaza³ siê mo¿liwy dziêki pozyskaniu
przez Muzeum w £owiczu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoci 200 tys. z³, które muzeum
otrzyma³o 26 czerwca. 30 tys. z³ ³owicka
jednostka kultury musia³a zagwarantowaæ
ze rodków w³asnych.
Ca³oæ prac zwi¹zanych z przenoszeniem
kocio³a, jego monta¿em i wyposa¿eniem
kosztowa³a bêdzie okr¹g³y 1 mln z³. Z uwa-



gi na wysokie koszty prac bêdzie to inwestycja 4-etapowa. £owickie muzeum
jest w³acicielem kocio³a ju¿ od 5 lat, ale
dopiero w ubieg³ym roku uda³o siê placówce pozyskaæ pierwsz¹ pulê pieniêdzy
na ten cel.
W ubieg³ym roku uda³o siê zabytkowy
koció³ zdemontowaæ i przetransportowaæ
z Wysokienic do skansenu w Maurzycach.
Przeprowadzka by³a ewenementem w skali
kraju ze wzglêdu na krótki czas jej realizacji
(miesi¹c), rozmiary obiektu (24 m d³ugoci,
14 m szerokoci, 13 m wysokoci), a tak¿e
odleg³oæ, na jak¹ trzeba by³o przetransportowaæ.
Koció³ pod wezwaniem w. Marcina,
który stanie w skansenie, jest pónobarokowy - pochodzi z 1758 roku. Zbudowany
zosta³ z fundacji arcybiskupa Adama Ignacego Komorowskiego. Miejscowoæ, w której sta³, usytuowana jest na po³udniowej granicy Ksiêstwa £owickiego. Od kilkunastu
lat nie by³ u¿ytkowany.
Etap przewidziany do realizacji w tym
roku kosztowa³ bêdzie nieca³e 230 tys. z³.
Obejmie on monta¿ bry³y kocio³a. Funda-

ment kocio³a usadowiony bêdzie na niewielkim wzniesieniu. Poniewa¿ koció³ jest
orientowany, jego absyda (o³tarz g³ówny)
znajdowaæ siê bêdzie od strony wschodniej.
Konstrukcja kocio³a przejdzie dok³adny
przegl¹d, wymienione zostan¹ zniszczone
elementy, a wszystkie poddane bêd¹ konserwacji chemicznej.
W tym roku prace obejm¹ fundamenty
i postawienie cian, zakoñcz¹ siê na przykryciu go dachem i zabezpieczeniu pap¹
termoizolacyjn¹. Prace potrwaj¹ do koñca padziernika. W listopadzie muzeum
bêdzie musia³o rozliczyæ siê z ministerialnej
dotacji.
Na nastêpny rok pozostanie ju¿ przykrycie dachu gontem, tak jak by³o to w pierwszej wersji kocio³a w 1758 roku. Rozpoczêcie monta¿u wyposa¿enia kocio³a planowane jest na 2008 rok, ale mo¿e potrwaæ
d³u¿ej ni¿ rok, jeli muzeum nie bêdzie dysponowa³o wystarczaj¹c¹ iloci¹ pieniêdzy
na ten cel. Renowacja obejmie trzy o³tarze,
ambonê i chrzcielnicê, a tak¿e ³awki i drobniejsze sprzêty.
(eb)

Siedmiu oferentów stanê³o
do przetargu na wykonanie sieci
wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami
na terenie gminy Zduny w miejscowociach Retki, Z³aków Kocielny
i Nowy Z³aków. Komisja przetargowa zadecydowa³a o wyborze oferty Zak³adu Produkcyjno-Us³ugowoHandlowego z Sierakowic.

W

ójt gminy Zduny Jaros³aw Kwiatkowski powiedzia³ nam, ¿e w z³o¿onych ofertach by³a ogromna rozbie¿noæ cenowa. Najni¿sza wynosi³a

945 tys. z³, a najdro¿sza 1.868 tys. z³ - czyli
prawie dwa razy wiêcej. Tak du¿a rozbie¿noæ jest powodem wnikliwego badania prawid³owoci z³o¿onych ofert. Wójt przyznaje
w rozmowie z nami, ¿e wybrano ofertê
dro¿sz¹ ni¿ najni¿sza, bo za 977.097 z³. Prace
rusz¹ niezw³ocznie, bo gmina liczy, ¿e inwestycja zostanie zrealizowana do po³owy listopada.
Przypomnijmy, ¿e w ramach prac ma powstaæ 7.134 m sieci wodoci¹gowej oraz
5.003 m przy³¹czy do 179 posesji, a tak¿e
715 m chodnika i wjazdy na posesje.
(tb)

Remont sanitariatów w SP Be³chów

W sierpniu przeprowadzony zostanie w budynku Szko³y Podstawowej w Be³chowie remont sanitariatów. Remont podyktowany jest
zaleceniami sanepidu.

W

wakacje pracownicy zd¹¿¹ wykonaæ sanitariat dla osób niepe³nosprawnych. Zamontowane zostan¹
specjalne uchwyty, porêcze, podjazd itp.

Reszta sanitariatów wyremontowana zostanie w trakcie trwania roku szkolnego. Jest to
mo¿liwe, gdy¿ szko³a ma sanitariaty tak¿e
na parterze i na sali gimnastycznej, tak wiêc
te remontowane mog¹ byæ czasowo wykluczone z u¿ycia.
Poza innymi niezbêdnymi pracami trzeba w nich przede wszystkim pilnie wymieniæ kanalizacjê.
(wcz)

Odnawiaj¹ sale lekcyjne w Nowych Zdunach

D

robne prace remontowe w szkole
podstawowej w Nowych Zdunach
prowadzone przez piêciu pracowników zatrudnionych przez gminê w porozumieniu z Powiatowym Urzêdem Pracy
w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy odnawiaj¹ dwie sale lekcyjne, uzupe³niaj¹
tynki i maluj¹ ciany.

Robotnicy, którzy wiosn¹ zostali zatrudnieni na okres szeciu miesiêcy, tak jak
co roku zajmuj¹ siê na terenie gminy wieloma innymi drobnymi pracami, m. in. zbierali
mieci z przydro¿nych rowów, z lasów,
wycinali zakrzaczenia ograniczaj¹ce widocznoæ na gminnych drogach.
(tb)

Nowe piece w gminnych szko³ach

N

owe piece centralnego ogrzewania na
mia³, zamontowane zosta³y w budynkach szkó³ podstawowych
w Huminie i Kêszycach w gminie Bolimów.
Dotychczas funkcjonuj¹ce by³y wêglowe,
ponadto mia³y ju¿ swoje lata i przecieka³y.

W obydwu przypadkach pomalowane te¿
zostan¹ pomieszczenia kot³owni. Koszt
dwóch pieców dostarczonych i zamontowanych przez firmê Pleszew wyniós³ oko³o 30 tys z³. Ponadto w Huminie wymienionych zosta³o w lipcu na nowe piêæ okien.
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Kupi¹ stroje i skrzypce W siodle przez Mongoliê i Chiny
16 kompletów ³owickich
strojów ludowych dla 8 par
tanecznych zakupi dla M³odzie¿owego Zespo³u Ludowego Blichowiacy Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Blichowskiej Blich za pieni¹dze, które otrzyma z programu Rozwój Inicjatyw Lokalnych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

D

ziêki temu uda nam siê wymieniæ stroje, które s¹ na wyposa¿eniu zespo³u, a które w wiêkszoci
nosz¹ ju¿ lady zu¿ycia. Po zakupie

zespó³ bêdzie prezentowa³ siê na scenie w ca³ej swojej krasie - powiedzia³ nam dyrektor szko³y Blichowskiej i cz³onek zarz¹du stowarzyszenia Miros³aw Kret. Stowarzyszenie otrzyma z ministerstwa
21.490 z³otych, pe³na kwota, jaka
zostanie wydana to 25 tys. z³. Resztê, zgodnie z warunkami ministerstwa, szko³a do³o¿y samodzielnie.
Kret podkrela, ¿e w uzyskaniu dotacji pomog³y do³¹czone do wniosku pisma popieraj¹ce starosty Janusza Michalaka, biskupa ³owickiego Józefa Zawitkowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Gmin i Powia-

tów Dorzecza Bzury Cezarego
Dzier¿ka.
Zakupione stroje bêd¹ kompletne dla omiu par tanecznych sporód licz¹cego obecnie ponad
40 osób zespo³u. Zamówienie bêdzie realizowaæ warsztat twórczoci ludowej Andrzeja Jagody ze
Zdun. Pieni¹dze pozwol¹ zakupiæ
tak¿e skrzypce, które s¹ wejd¹ na
wyposa¿enie Kapeli Blichowskiej.
Po zakupie stroje zostan¹ zaprezentowane na planowanym w okresie jesiennym koncercie w sali kinowej £owickiego Orodka Kultury.
(tb)

W rodê, 8 sierpnia,
ruszy³a kolejna
wyprawa przygodowa
organizowana przez
Grupê Wyprawow¹
Chate.pl. Tym
razem celem jest
Azja Centralna
Mongolia oraz Chiny.
Wspó³za³o¿ycielem
i liderem grupy jest
³owiczanin Wojtek
Marzec.

Spichlerz bêdzie kulturalny W

wyprawie W siod³o
i przez step - bo pod takim has³em siê ona odbywa udzia³ bierze 6 osób, w gronie
tym jest przedsiêbiorca budowlany
Janusz Mostowski i Miko³aj Pietrzak. Pierwsze 20 dni jej uczestnicy spêdz¹ w Mongolii. Celem tego
etapu bêdzie rajd konny wokó³ jeziora Chubsugu³, wspinaczka na
Otgontenger - wiêt¹ górê Mongo³ów o wysokoci 4021 metrów
n.p.m. i przejazd przez pustyniê

Wracamy do sprawy
remontu starego
zabytkowego
spichlerza,
przy ul. Blich,
podejmowanego
przez Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych
na Blichu.

D

yrektor szko³y Miros³aw Kret
na pytanie, dlaczego do chwili
obecnej nie przeprowadzono tam
prac powiedzia³ nam, ¿e wyst¹pi³y
komplikacje zwi¹zane z remontem
elewacji, poniewa¿ budynek jest zabytkiem. Jak podkreli³ placówka
nie rezygnuje z jego odnowienia, chce
jednak to zrobiæ kompleksowo.
By to sfinansowaæ chce wyst¹piæ do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem
o przyznanie dotacji na prace. - Budynek jest bardzo ciekawy architektonicznie, nie ma takiego drugiego
w £owiczu. Mylimy powa¿nie, by
w ramach planowanych prac zmieniæ jego przeznaczenie z dydaktycznego na kulturalne - powiedzia³ nam

G³ówna czêæ spichlerza czeka na remont (w g³êbi), elewacja
dolnej parterowej czêci zosta³a w podstawowym zakresie ju¿
odnowiona.
dyrektor. W zamyle s¹ wiêc powa¿ne prace remontowe zarówno
z zewn¹trz, jak i wewn¹trz, adaptacja na pomieszczenia przeznaczone
dla M³odzie¿owego Zespo³u Ludowego Blichowiacy. Mieliby tam,
przeniesion¹ z budynku B salê pamiêci, miejsce do prób i spotkañ,
oprócz tego stworzone zosta³oby

pomieszczenie, w którym mogliby
spotykaæ siê twórcy ludowi. Dyrektor chce, by budynek zacz¹³ têtniæ ¿yciem. Sta³oby siê to kosztem
przeniesienia stamt¹d w inne miejsce pomieszczenia warsztatów
i szkolnego sklepu. Wniosek zostanie z³o¿ony najprawdopodobniej
jesieni¹.
(tb)

Wojtek Marzec
Gobi, gdzie obok krajobrazów, wysokich wydm najwiêksz¹ atrakcj¹
bêdzie podziwianie doskonale zachowanych szkieletów dinozaurów.
Z Mongolii wyprawa przeniesie
siê do Chin. Tam uczestnicy poznaj¹ wschodnie i po³udniowo-wschodnie zabytki kulturalne Pañstwa rodka. W planie m.in. wizyta w Pekinie
i Szanghaju, wêdrówka Wielkim
Murem Chiñskim oraz zwiedzanie
s³ynnej Armii Terakotowej w miecie Xian. Wyprawa zakoñczy siê
pocz¹tku wrzenia.
Nie jest to jednak koniec planów
podró¿ników spod witryny inter-

netowej Chate.pl na drug¹ po³owê
roku. We wrzeniu rozpocznie siê
kolejna wyprawa, tym razem do
Ameryki Po³udniowej, pod nazw¹
Amazon Conquest. Plan wyprawy zak³ada podró¿ przez tropikalne lasy Peru, Kolumbii, Brazylii
i Wenezueli, g³ównym celem jest jednak podró¿ ³odziami najd³u¿sz¹ rzek¹ na Ziemi - Amazonk¹ oraz dotarcie do najwy¿szego wodospadu na
Ziemi - Salto Angel. Górskim elementem wyjazdu bêdzie wspinaczka na wulkan Chimborazo (6310 m
n.p.m.).
Jesieni¹ planowane s¹ kolejne
wyjazdy górskie na Kilimand¿aro
w Afryce i w ukraiñskie Karpaty,
oraz rajd samochodowy na pustynie Maroka. Wojtek Marzec poinformowa³ nas, ¿e osoby chc¹ce podj¹æ wyzwanie i do³¹czyæ do jednej
z planowanych wypraw maj¹ na to
jeszcze du¿e szanse.
Wszelkie informacje na ten temat
znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.chate.pl. Wyprawy organizowane przez grupê prowadz¹ oprócz
Wojtka Marca wywodz¹cy siê
z £owicza Micha³ Kla¿yñski i sochaczewianin Marcin Kruczyk.
(tb)

Wys³ucha³ wyrok
i wyszed³
By³o przyznanie siê do
winy, skrucha i ³zy
oskar¿onego. P³aka³ te¿
ojciec ofiary wypadku,
na ostatniej rozprawie
dotycz¹cej tragicznego
wypadku, na której
og³oszono wyrok.

K

arê 2 lat pozbawienia wolnoci z zawieszeniem na okres
4 lat, karê grzywny w wysokoci
100 stawek dziennych po 100 z³,
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 3 lata oraz zwrot czêci
kosztów postêpowania s¹dowego to wyrok, jaki przed S¹dem Rejonowym w £owiczu we wtorek 7 sierpnia orzeczono wobec 69-letniego
Mariana G. z £owicza. Wyrok nie
jest prawomocny.
O sprawie tej pisalimy równie¿
w poprzednim numerze N£. Przypomnijmy, ¿e dotyczy³a ona wypadku, do którego dosz³o 18 kwietnia 2006 roku na drodze z £owicza
do Kiernozi. Zginê³a w nim 25-letnia Agnieszka K., która jad¹c Daewoo Matiz zderzy³a siê z Volkswagenem Transporterem kierowanym przez ³owickiego przedsiêbiorcê Mariana G.
Na rozprawie przedstawiona zosta³a ekspertyza bieg³ych do spraw
techniki dotycz¹ca przyczyn przebiegu zdarzenia. O jej wynikach pisalimy na naszych ³amach. Ich zdaniem najbardziej prawdopodobne jest
to, ¿e silnik VW zatrzyma³ siê wskutek uderzenia. Oskar¿ony i jego
obroñca utrzymywali, ¿e do wypadku dosz³o dlatego, ¿e silnik Transportera zgas³ i kieruj¹cy nim nie mia³
mo¿liwoci podjêcia jakiegokolwiek
manewru. Obroñca oskar¿onego nie
kwestionowa³ jego winy, podkrelaj¹c jednak nieumylnoæ polegaj¹c¹

na nieust¹pieniu pierwszeñstwa.
Prokurator w swoim wyst¹pieniu
mówi³, ¿e zgromadzony materia³ dowodowy wskazuje na winê oskar¿onego. Polega³a ona nie nieust¹pieniu
pierwszeñstwa, ale te¿ na z³ej ocenie
odleg³oci i prêdkoci nadje¿d¿aj¹cego pojazdu. Zasady bezpieczeñstwa
naruszy³ nieumylnie, ale spowodowa³ mieræ m³odej osoby - a jest to
czyn o znacznej szkodliwoci spo³ecznej.
Pe³nomocnik rodziny ofiary wypadku mówi³, ¿e wina oskar¿onego
jest oczywista, a ocena s¹du pe³na
i obiektywna. Mówi³, ¿e rodzina,
któr¹ reprezentuje nie jest ¿¹dna
krwi, bo to nie wróci ¿ycia
Agnieszce, ale chc¹ sprawiedliwoci. Zada³ te¿ na g³os pytanie, które
od chwili tej tragedii wci¹¿ zadaje
sobie rodzina Agnieszki K. Dlaczego do tego dosz³o?. Odpowiedzia³
na nie, wskazuj¹c nieostro¿noæ
Mariana K., który jad¹c samochodem skupiony by³ na czynnociach
ubocznych, a nie na tym co dzieje
siê na drodze. - Jad¹c dzwoni³, bo
szuka³ wanny, która zginê³a z jego
budowy. Uwa¿a³, ¿e Matiz by³ w odleg³oci 500 m, ale tak nie by³o. wiadek zezna³, ¿e po zdarzeniu oskar¿ony powiedzia³: Sk¹d ona siê tu
wziê³a?
S¹d uzna³, ¿e wszystkie opinie
bieg³ych w tej sprawie s¹ podobne,
zw³aszcza w czêci dotycz¹cej miejsca, w którym znajdowa³ siê VW
w chwili zderzenia - a by³o to na
lewym pasie, czyli na pasie ruchu
Matiza. - Gdyby oskar¿ony nie wjecha³ na pas ruchu Matiza, do zdarzenia by nie dosz³o. S¹d dostrzeg³
fakt, ¿e Agnieszka K. przekroczy³a
dopuszczaln¹ prêdkoæ, ale natê¿enia ruchu by³o ma³e, warunki pogodowe i warunki na drodze by³y dobre i gdyby nie manewr Mariana G.,

przejecha³aby bezpiecznie. - Ona
by³a widoczna, to pan jej nie widzia³
- mówi³a sêdzia.
W uzasadnieniu wyroku pada³o
te¿ stwierdzenie, ¿e Marian G. pokonuj¹c t¹ trasê kilka razy dziennie
zna³ j¹ dobrze, wiêc powinien siê
orientowaæ, jakie s¹ np. odleg³oci.
W ocenie s¹du dowodem na to, ¿e
Marian G. nie widzia³ Matiza by³a
jego spontaniczna reakcja tu¿ po
wypadku.
W toku sprawy nie by³o mo¿liwoci wykazania, czy Marian G.
w chwili wypadku rozmawia³ przez
telefon, ale trzy rozmowy, które
przeprowadzi³ krótko przed wypadkiem s¹ dowodem na to, ¿e mia³
podzieln¹ uwagê, ale zabrak³o mu
ostro¿noci. Tymczasem kierowanie pojazdami zobowi¹zuje do wielkiej odpowiedzialnoci.
Kara pozbawienia wolnoci orzeczona zosta³a przez s¹d w takim
wymiarze, jak zaproponowana
przez prokuratora. Z uwagi na dotychczasow¹ niekaralnoæ by³a ona
warunkowo zawieszona na 4 lata.
Z kolei kara grzywny by³a dwukrotnie wy¿sza. S¹d uzasadni³ to tym,
¿e kara pozbawienia wolnoci nie
bêdzie uci¹¿liwa. Zakaz prowadzenia pojazdów by³ w ocenie s¹du konieczny, bo wypadek wskazuje na
to, ¿e Marianowi G. zdarza³y siê
momenty, w których le ocenia sytuacjê na drodze, porusza siê nieodpowiedzialnie i stwarza³ zagro¿enie.
Na poczet tej kary mia³ byæ zaliczony okres od 19 kwietnia 2006 do 9
lutego 2007 - w którym Marian G.
mia³ ju¿ zatrzymane prawo jazdy.
Oskar¿ony mia³ ponieæ czêæ
kosztów postêpowania s¹dowego - 5.242 z³ oraz koszt zastêpstwa procesowego oskar¿yciela
posi³kowego (mecenasa reprezentuj¹cego ojca Agnieszki K.) 1.083 z³. Przys³ugiwa³o mu prawo odwo³ania siê od wyroku do
S¹du Okrêgowego w £odzi. Z sali
rozpraw wyszed³ jako pierwszy.
(mwk)
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Gmina Kocierzew

Stra¿ackie
wspó³zawodnictwo
bez m³odzie¿y
Najpierw siedzia³ na górze...

...potem siê waha³, czy zejæ, czy wróciæ...

12 dru¿yn startuj¹cych w dwóch kategoriach bra³o udzia³ w gminnych zawodach
sportowo-po¿arniczych gminy Kocierzew
Po³udniowy, które odby³y siê w niedzielê,
... by ostatecznie skierowaæ siê po drabinie w dó³. 28 lipca, w Ró¿ycach ¯urawieñcu.

Kocierzew

Chcia³ skoczyæ z masztu

Na sam szczyt 60-metrowego nadajnika
cyfrowej telefonii komórkowej w Kocierzewie wszed³ w czwartek, 2 sierpnia, 41-letni
Jacek S. Zamierza³ skoczyæ i rozstaæ siê
z ¿yciem. Bêd¹c na samej górze nadajnika
zadzwoni³ na policjê, do stra¿y po¿arnej i na
pogotowie. Ostatecznie po ponad godzinnych
negocjacjach i przekonywaniach sam zszed³
na ziemiê. By³ pod wp³ywem alkoholu
(1,15 mg/dm3 alkoholu). Po krótkiej rozmowie z lekarzem w karetce pogotowia oraz
badaniu alkomatem... usn¹³. Zosta³ odwieziony na oddzia³ psychiatryczny sochaczewskiego szpitala. Zreszt¹ nie po raz pierwszy.

P

olicja otrzyma³a telefon od niedosz³ego samobójcy oko³o godziny 11. Od razu te¿ dosz³o do konfrontacji z pogotowiem ratunkowym i stra¿¹. Okaza³o
siê, ¿e mê¿czyzna dzwoni³ z masztu do wszystkich
tych s³u¿b. - Ca³y czas dy¿urny mia³ z nim kontakt przez

Prokuratura
odwo³uje siê od wyroku
za kradzie¿ w banku
Prokuratura Rejonowa w £owiczu z³o¿y³a
apelacjê od wyroku w sprawie kradzie¿y
588 tysiêcy z³otych, które ukrad³a w ci¹gu
szeciu lat z II Oddzia³u Banku Pekao SA
w £owiczu by³a jego g³ówna kasjerka, 51letnia Krystyna W. z £owicza. S¹d Rejonowy
w £owiczu wyrokiem z 17 maja zadecydowa³, ¿e musi ona oddaæ ca³¹ sumê.

K

rystyna W. zosta³a skazana na 2 lata pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem na
5 lat próby. Ponadto s¹d orzek³ obowi¹zek naprawienia szkody, zakaz zajmowania stanowisk zwi¹zanych z odpowiedzialnoci¹ materialn¹ przez 5 lat
i koniecznoæ zap³aty kosztów s¹dowych wynosz¹cych 1 tys. z³. Postêpowanie przed s¹dem odbywa³o
siê z wy³¹czeniem jawnoci na podstawie art. 360 par. 1
punkt 4 kpk z uwagi na wa¿ny interes pokrzywdzonego - w tym wypadku banku.
Przypomnijmy, ¿e Krystyna W. by³a odpowiedzialna w tym oddziale Banku Pekao SA miêdzy innymi za
pracê kasjerek i wydawanie gotówki do kas i bankomatów. Po odejciu z pracy w banku na pocz¹tku lutego
ubieg³ego roku sama na siebie z³o¿y³a doniesienie do
prokuratury, w którym przyzna³a, ¿e co jaki czas
przygarnia³a jak¹ kwotê pieniêdzy.
(eb)

Otrzyma³ nie ten zderzak

I

nny zderzak do samochodu ni¿ zamawia³ otrzyma³
w przesy³ce kurierskiej mieszkaniec £owicza. Poniewa¿ kontakt ze sprzedawc¹ i próba polubownego wyjanienia sprawy nie przynios³a efektu, o zdarzeniu poinformowa³ 24 lipca ³owick¹ policjê. - Bêdziemy
wyjaniali sprawê, na razie nie mo¿na powiedzieæ, czy
postawione zostan¹ jakiekolwiek zarzuty - powiedzia³
nam oficer prasowy ³owickiej Komendy Powiatowej
Policji Leszek Okoñ. Wed³ug kierowcy zamówienie realizowane przez firmê nale¿¹c¹ do Marcina M. z Jeleniej Góry dotyczy³o zderzaka do Fiata Marea Combi,
a w paczce otrzyma³ on zderzak do Fiata Marea Sedan.
(mak)

telefon komórkowy. Nawzajem do siebie dzwonili. Oprócz
tego mê¿czyzna z masztu dzwoni³ do innych znanych mu
osób - powiedzia³ nam oficer prasowy Leszek Okoñ.
Na miejsce wezwani zostali równie¿ policyjni negocjatorzy i psycholodzy z Komendy Wojewódzkiej Policji
w £odzi. Zanim jednak dojechali do Kocierzewa, akcja
zosta³a odwo³ana, poniewa¿ mê¿czyzna z w³asnej woli
zszed³ z masztu i odda³ siê w rêce lekarza i ratowników
z pogotowia.
Zanim jednak do tego dosz³o, dziennikarz Nowego
£owiczanina by³ przy maszcie wiadkiem dramatycznych chwil. - Jak zejdê, to maj¹ nie biæ, nie kopaæ. ¯adnego rzucania na ziemiê, bo inaczej hulnê z samej góry
- mówi³ mê¿czyzna przez telefon, ³¹cz¹c siê na zmianê
z dy¿urnym policji i kim z rodziny. Wydawa³o siê, ¿e
jest ju¿ zdecydowany zejæ. Opuci³ wierzcho³ek masztu
i zszed³ kilka metrów ni¿ej. Tam zatrzyma³ siê, stoj¹c
chwiejnymi nogami na obrêczy i trzymaj¹c siê jedn¹
rêk¹ drabinki. W drugim rêku prawdopodobnie trzyma³
telefon i próbowa³ wybieraæ numer.

Po chwili ponownie wszed³ na sam szczyt masztu
i stamt¹d gdzie telefonowa³. - Dobra, zaraz schodzê,
tylko ¿eby mnie dobrze potraktowali - mówi³ z góry. Niech dy¿urny przeka¿e mu, ¿e podejdzie do niego tylko
lekarz i od razu wsi¹d¹ do karetki pogotowia - zadysponowa³ prowadz¹cy akcjê zastêpca komendanta ³owickiej policji Andrzej Rokicki. Po chwili mê¿czyzna ponownie zacz¹³ schodzi³. Bêd¹c w po³owie masztu, zadzwoni³ jeszcze raz do dy¿urnego. - Ju¿ jestem na po³owie. Zejdê dalej, jak mnie zawioz¹ szpitala do Sochaczewa - stawia³ warunki niedosz³y samobójca, odchylaj¹c
siê od drabinki. - Jasne, ¿e Ciê odwieziemy... Tylko z³a...
- mruczeli pod nosem policjanci.
Ostatecznie mê¿czyzna zszed³ z masztu o w³asnych si³ach i zosta³ odwieziony do szpitala w Sochaczewie. Z informacji, które policja zbiera³a ju¿
podczas negocjacji z niedosz³ym samobójc¹, wynika, ¿e mia³ problemy rodzinne oraz zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu.
(mak)

Gmina £yszkowice

Potr¹ci³ nietrzewych pieszych w Zakulinie

K

ieruj¹cy samochodem marki Mazda 20-letni Micha³ O. potr¹ci³ w Zakulinie w gminie £yszkowice dwoje wracaj¹cych z gminnego festynu w £yszkowicach pieszych. Piesi szli praw¹ stron¹ drogi. Do wypadku dosz³o oko³o godziny 21.15 podczas wymijania
siê Mazdy z innym samochodem. 48-letni Henryk G.
nie odniós³ obra¿eñ wymagaj¹cych hospitalizacji, za
id¹ca razem z nim 42-letnia Jolanta C. dozna³a rany

g³owy i st³uczenia rêki. Gdyby nie fakt, ¿e znajdowa³a
siê pod wp³ywem alkoholu, pogotowie opatrzy³oby jej
rany na miejscu. Lekarz postanowi³ jednak przeprowadziæ dok³adniejsze badanie. Kieruj¹cy Mazd¹ by³ trzewy. Pieszy mê¿czyzna wydmucha³ oko³o 1 mg/dm3
alkoholu, a od kobiety zosta³a pobrana krew do badañ
pod k¹tem zawartoci alkoholu w organizmie.
(mak)

W

kategorii A, obejmuj¹cej mê¿czyzn wystartowa³o 9 dru¿yn. Miejsce I zajê³a reprezentacja jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
z Wicia, miejsce II zajê³o OSP Sromów, III - OSP Boczki. W kategorii C, w której startuj¹ panie, do udzia³u
w zawodach zg³osi³y siê 3 dru¿yny. I miejsce zajê³y
panie z OSP Boczki, II - dru¿yna OSP Wicie, III - OSP
Lipnice. Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary i nagrody finansowe po 500 z³, nagrody za zajêcie II miejsca
wynosi³y 400 z³, za miejsce III - 300 z³. Pozosta³e dru¿yny otrzyma³y statuetki oraz po 50 z³.
W tym roku w zawodach nie bra³y udzia³y M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze, choæ takie istniej¹ w wiêkszoci jednostek w gminie Kocierzew. Powodem ograniczenia zawodów do dru¿yn doros³ych jest to, ¿e organizatorzy nie byli dot¹d przygotowani do przeprowadzenia zawodów wed³ug zasad CTIF - czyli zgodnych
z miêdzynarodowym regulaminem zawodów MDP. Jak
siê dowiadujemy w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w £owiczu, regulamin zawodów MDP zmieniony zosta³ w 2005 roku. Wczeniej regulamin zawodów z udzia³em nastolatków by³ zbie¿ny z regulaminem dla osób
doros³ych.
Obecnie m³odzie¿ nie mo¿e obs³ugiwaæ motopomp
t³ocz¹cych wodê pod du¿ym cinieniem ze wzglêdów
bezpieczeñstwa. Zamiast nich u¿ywaæ mog¹ hydronetek - ganic wodnych ze zbiornikiem 10-litrowym. Zawody sk³adaj¹ siê z kilku konkurencji, m.in. sztafety,
rozwiniêcia bojowego, wi¹zania wêz³ów - czego nie by³o
w latach poprzednich.
Aby z zawodach mog³a braæ udzia³ m³odzie¿, potrzebny jest wiêc inny ni¿ dla doros³ych sprzêt, æwiczenia z nim i chêci. W gminie Kocierzew od poprzedniego
roku bêd¹ tworzone takie mo¿liwoci, zawody takie
odbywaj¹ siê ju¿ w gminie Zduny.
Nadal s¹ te¿ organizowane zawody MDP na dotychczasowych zasadach, bo ustalaj¹c ich regulamin,
np. jako zawodów sportowych, jest to mo¿liwe. Na
takie rozwi¹zanie zdecydowano siê np. w gminie Ch¹no, gdzie dodatkowo rodzice sk³adali owiadczenie
z wyra¿eniem zgody na udzia³ dziecka.
(mwk)
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M³odzi metrykalnie
i m³odzi duchem
wyruszyli
w poniedzia³ek,
6 sierpnia na szlak XII
£owickiej M³odzie¿owej
Pieszej Pielgrzymki na
Jasn¹ Górê. W tym roku
pielgrzymka wyruszy³a
pod has³em Jeden
drugiego brzemiona
nocie.

Id¹ na Jasn¹ Górê P

Szko³a w Strugienicach
do wynajêcia

mujê. By³am bardzo chora, ale Bóg
da³ mi zdrowie. To by³o moje najwiêksze marzenie, ¿eby iæ i teraz to
siê spe³nia. Mam za co dziêkowaæ
Bogu. Ma trzech doros³ych synów,
najstarszy jest ksiêdzem, m³odsi s¹
ju¿ ¿onaci. Pani Irena zawsze mia³a
chêæ iæ na pielgrzymkê, ale trudno
by³o jej zostawiæ dom i pracê.
W tym roku postanowi³a ju¿ d³u¿ej
nie zwlekaæ. - W pracy powiedzia³am niech siê dzieje, co chce. Szefowie nie robili mi problemów, dali
urlop i ¿yczyli, ¿ebym dosz³a.
Z pani¹ Iren¹ idzie m¹¿ Stanis³aw,
który ju¿ kilkanacie razy bra³ udzia³
w pielgrzymkach - pocz¹tkowo
w majowej, od kilku lat - w sierpniowej oraz siostrzenica Teresa z 19letni¹ córk¹ Ani¹, uczennic¹ II LO
w £owiczu. One s¹ ju¿ dowiadczonymi p¹tniczkami, Ania idzie na
Jasn¹ Górê czwarty raz, jej mama siódmy. - Modliæ siê bêd¹, aby siê
dostaæ na wymarzone studia - a jest

W

zorem lat ubieg³ych ³owiczanie ¿egnali na Starym Rynku
pielgrzymów wyruszaj¹cych
z ³owickiej katedry. Pielgrzymkê
wyprowadzi³ biskup ³owicki Andrzej Dziuba, proboszcz katedry
ks. Wies³aw Skonieczny, na jej czele
szed³ g³ówny przewodnik ks. Robert Kwatek.
Jako pierwsza o godz. 9.30 wyruszy³a grupa zielona - ³owicka, jedna z liczniejszych, choæ mo¿e mniejsza ni¿ w latach poprzednich. Równie dobrze liczne i rozpoznawalne
jak zielona, by³y grupy b³êkitna
i pomarañczowa. Pierwsz¹ z nich
tworz¹ pielgrzymi z Sochaczewa
oraz Bia³ej Rawskiej, Rawy Mazowieckiej i ¯yrardowa, druga to za- Dobrze widoczne stroje pomarañczowe, do tego radosny piew
mykaj¹ca pielgrzymkê najbardziej i klaskanie w d³onie - w takich nastrojach wyruszy³a w poniedziarozpiewana grupa salezjañska.
³ek z £owicza grupa salezjañska.

Grupa zielona, ³owicka wyruszy³a spod katedry jako pierwsza.

Trzeba spróbowaæ,
jak to jest
Agata i Katarzyna ze Z³akowa
Kocielnego maj¹ po 21 lat, a na
pielgrzymkê wybra³y siê pierwszy raz. Maj¹ swoje intencje,
wród nich jest podziêkowania za
zaliczony rok studiów. Agata studiuje filologiê polsk¹ na Uniwer-

sytecie £ódzkim, a na udzia³
w pielgrzymce namówi³a j¹ kuzynka. - Pielgrzymka to sprawdzian samego siebie, chwila refleksji nad ¿yciem. Do udzia³u namówi³a mnie kuzynka, która chodzi³a na pielgrzymki. Oczywicie nie
brakuje jej obaw o trud, jaki j¹ czeka, ale ma nadziejê, ¿e da sobie
radê. Kasia jest studentk¹ wydzia-

Bach z wêgiersk¹ dusz¹
Wirtuoz muzyki organowej
z Wêgier Istvan Ella wyst¹pi
w kolejn¹ rodê, 15 sierpnia
w ³owickiej katedrze w ramach XIX Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Johann Sebastian Bach
2007. Artysta zaprezentuje
dzie³a autorstwa Bacha oraz
Ferenca Liszta.

I

stvan Ella jest jednym z czo³owych wêgierskich muzyków graj¹cych na organach, kszta³ci³ siê jednak nie tylko w grze na tym instrumencie, ale tak¿e w zakresie dyrygentury i dyrygentury chóralnej.

Jako organista uzyska³ czo³owe nagrody na miêdzynarodowych konkursach: drug¹ na bachowskim
w Lipsku (1972), pierwsze na
brücknerowskim w Linz (1974)
i bachowskim w Brugge (1976).
Otrzyma³ tak¿e nagrodê imienia
F. Liszta (1999). Ma na swoim koncie koncerty we wszystkich krajach
Europejskich, a tak¿e w Kanadzie,
Indiach, USA, Libanie i w Izraelu.
rodowy koncert rozpocznie siê
o godz. 19.30, bilety mo¿na nabyæ
przed jego rozpoczêciem w kasie
w wejciu do katedry, ulgowy - 8 z³,
normalny 10 z³.
(tb)

Z GOK-iem Nieborów do teatru

D

o jednego z warszawskich teatrów - Buffo lub Komedii,
zorganizuje w drugiej po³owie sierpnia wyjazd Gminny Orodek Kultury w Nieborowie. Nie wiadomo
jeszcze na jak¹ sztukê pojad¹ uczestnicy, jednak najczêciej s¹ to wspó³czesne komedie z aktorsk¹ obsad¹

dobrze znan¹ z ekranów telewizorów.
Autokarowy wyjazd adresowany jest do osób doros³ych i ma ju¿
swoich sta³ych uczestników. Przeciêtnie za ka¿dym razem w wyjazdach uczestniczy oko³o 50 osób.
(wcz)

³u ochrony rodowiska Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Do udzia³u w pielgrzymce namówili j¹ znajomi i rodzice, którzy
w m³odoci chodzili na pielgrzymki.
- Chcê zobaczyæ jak to jest, sprawdziæ swoje si³y i doæ do celu - mówi
nam.
Klaudia ze Sromowa i Rafa³
z Kompiny na pielgrzymkê te¿
wybrali siê pierwszy raz. Klaudia
w tym roku skoñczy³a naukê
w gimnazjum i dosta³a siê do
II LO w £owiczu. O pielgrzymce
myla³a ju¿ oko³o 3 lat, ale dopiero
w tym roku uda³o siê jej zebraæ grupê znajomych. Rodzice nie mieli nic
przeciwko pielgrzymce, tym bardziej, ¿e od 3 lat bierze udzia³ w pielgrzymce do Miedniewic. - Intencje?
Oczywicie s¹. Zwi¹zane z rodzin¹,
przysz³oci¹ i ze szko³¹.
Rafa³ zda³ do III klasy gimnazjum.
- Mam swoj¹ cich¹ intencjê. Z zamiarem pójcia na pielgrzymkê nosi³em siê jaki czas. Do udzia³u namawiali mnie brat i siostra, którzy
byli na pielgrzymce 2 lata temu.
Wybra³bym siê ju¿ rok temu, ale od
nas z parafii nikt znajomy nie szed³.

Gmina Kocierzew

Nie bêdzie ani festynu,
ani do¿ynek

W

Kocierzewie w tym roku nie
bêdzie ¿adnej masowej imprezy. Powodem takiej decyzji s¹ prace modernizacyjne prowadzone na boisku przy Zespole
Szkó³. W ubieg³ym roku w Kocierzewie odby³y siê gminne do¿ynki,
w latach poprzednich gmina by³a organizatorem festynu. Festyn odbywa³ siê obok remizy Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Z tej lokalizacji zrezygnowano, bo miejsce to ma zbyt
ma³¹ powierzchniê, aby nie obawiaæ
siê o bezpieczeñstwo osób bior¹cych udzia³ w imprezie.
Jakiego rodzaju imprezy organizowane bêd¹ w przysz³oci - nie jest
przes¹dzone, choæ ju¿ wiadomo, ¿e
bêd¹ siê one odbywaæ w³anie na
boisku. Gmina Biblioteka, w ramach
której dzia³a te¿ orodek kultury,
planuje w tym roku takie przedsiêwziêcia jak konkurs plastyczny
i spotkanie autorskie we wrzeniu,
Dzieñ Seniora w padzierniku, kabaret w listopadzie.
(mwk)

o kilkunastu miesi¹cach przerwy do gminy Zduny zg³osi³a
siê osoba, która jest zainteresowana wydzier¿awieniem budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Strugienicach.
Po kilku rozmowach, które gmina
w ci¹gu kilku lat przeprowadzi³a
z organizacjami spo³ecznymi chc¹cymi umieciæ tam np. dom spokojnej staroci, nie dosz³o do zawarcia
¿adnej umowy. Przeciwna strona d¹¿y³a do zakupienia budynku, by móc
spokojnie w niego inwestowaæ.
Gmina budynku, tak jak wtedy, tak
i teraz nie zamierza sprzedawaæ. Nie
chc¹ tego zarówno mieszkañcy Strugienic, jak i radni, czego dali ju¿ wyraz w czasie dyskusji na ten temat
podczas sesji rady gminy.
Wójt Kwiatkowski powiedzia³
nam, ¿e osoba zainteresowana wydzier¿awieniem budynku chce to
zrobiæ pod k¹tem dzia³alnoci gospodarczej, chce tam zlokalizowaæ hurtowniê. Budynek po wy³¹czeniu
czêci mieszkalnej, gdzie mieszkaj¹
dwie rodziny, ma powierzchniê
blisk¹ 280 m2, w kilku pomieszczeniach. Gmina chcia³aby jednak, by
w budynku pojawi³ siê gospodarz,
który bêdzie ogrzewa³ i na bie¿¹co
dogl¹da³ szkolnego budynku.
Oprócz tego bêdzie on generowa³
zyski, które bêdzie mo¿na wykorzystaæ do jego remontów.
(tb)

Warsztaty garncarskie
w GOK Nieborów
Pielgrzymi z ró¿nych grup witali siê i pozdrawiali.

Mam za co
dziêkowaæ
- Idê pierwszy raz, choæ jestem ju¿
babci¹ - mówi pani Irena z Domaniewic. - Trzeba podziêkowaæ Bogu
za te dary, które przez ca³e ¿ycie otrzy-

to ratownictwa medyczne na Akademii Medycznej w £odzi.
Dzisiaj, tj. w czwartek 9 sierpnia
pielgrzymi pokonuj¹ trasê Zawada
- Rêdziny. We wtorek 14 sierpnia
w po³udnie pielgrzymi wejd¹ na
Jasn¹ Górê. Pielgrzymkê zakoñczy
msza w. o godz. 14.
(mwk)

W

drugiej po³owie sierpnia
Gminny Orodek Kultury
w Nieborowie zorganizuje
warsztaty garncarskie dla dzieci
i m³odzie¿y. Poprowadzi je, tak jak
przed rokiem, artystka z Micha³ówka Marta Kêdzierska. Najpierw odbêdzie siê nauka w siedzibie GOK,
potem w Micha³ówku w warsztacie artystki, gdzie dzieci naucz¹ siê
wypalaæ sporz¹dzone przez siebie
naczynia.
(wcz)
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Na Jasn¹ Górê!

Z

awsze by³em pe³en podziwu dla
tych, którzy decyduj¹ siê na sierpniowe piesze pielgrzymowanie na
Jasn¹ Górê. Z £owicza czy Warszawy to
jeszcze pó³ biedy, ale tysi¹ce osób wêdruje przecie¿ co roku do Czêstochowy
ze znacznie odleglejszych miejscowoci.
Przed dwoma tygodniami, gdy doje¿d¿a³em ju¿ samochodem na igrzyska polonijne
do S³upska (by³o to bodaj dwudziestego
siódmego lipca), spotka³em spor¹ grupê (na
oko co najmniej sto osób), która mo¿e dwie
albo trzy godziny wczeniej rozpoczê³a
sw¹ wêdrówkê do Czarnej Madonny
mieszkaj¹cej od setek lat na najs³ynniejszej
i najjaniejszej górze w Polsce. W wioskach i miasteczkach przed S³upskiem zbierali siê ju¿ ci, którzy do pielgrzymki mieli do³¹czyæ. Prasa pisa³a wówczas o grupach,
które wêdruj¹ na Jasn¹ Górê z najdalszych, pó³nocno-zachodnich i pó³nocnowschodnich krañców kraju, a do przejcia
maj¹ ponad siedemset kilometrów.

N

a Jasnej Górze by³em dziesi¹tki
razy, ale nigdy nie zmobilizowa³em siê na tyle, by wybraæ siê tam
na piechotê. Nie wiem, czy kiedykolwiek
bêdê w stanie wykrzesaæ z siebie tyle
silnej woli i determinacji. Mo¿e na rowerze, ale to by³by wyczyn ju¿ o wiele
mniejszy. A propos. Którego dnia
w centrum S³upska zobaczy³em rowerzystê na porz¹dnym welocypedzie objuczonego baga¿ami. Przygl¹da³ siê piêknemu s³upskiemu ratuszowi. Zagadn¹³em faceta, na oko ko³o piêædziesi¹tki,
i okaza³o siê, ¿e jest Niemcem z Kolonii.
- Przemierzam pó³nocn¹ czêæ Europy
od miesi¹ca - powiedzia³ mi chêtnie podejmuj¹c rozmowê. - Najpierw pop³yn¹³em promem do Oslo, a potem, ju¿ na
rowerze dotar³em a¿ na Przyl¹dek Pó³nocny. Póniej do Murmañska, stamt¹d
totalnym pustkowiem do Sankt Petersburga. Nastêpnie przez kraje nadba³tyckie: Estoniê, £otwê i Litwê do Polski.
Przejecha³em przez przepiêkne Mazury do Gdañska. O, Gdañsk to naprawdê
cudowne miasto. Chyba jedno z najpiêkniejszych, jakie widzia³em w swoim ¿yciu.
A teraz, wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku zmie-

rzam powoli w stronê domu. W tym momencie niemiecki cyklista spojrza³ na licznik
i doda³: - Ju¿ szeæ tysiêcy siedemset kilometrów za mn¹. Teraz do domu ju¿ naprawdê niewiele. Ale to, co prze¿y³em, by³o
wspania³e. Wiêc facet opowiada o rowerowym tourze odbywanym w samotnoci
licz¹cym ponad siedem tysiêcy kilometrów,
a ja zastanawiam siê, czy nie wybraæ siê
na dwóch kó³kach na trasê nieco ponad
dwustukilometrow¹. Dla wyczynowego
kolarza to jednoetapówka albo tak zwany klasyk. Dla mnie, mimo szeædziesi¹tki
na karku, nie potrzeba by³oby chyba wiêcej ni¿ trzy - cztery dni. Z powrotem by³oby
ju¿ ³atwiej, bo z górki. I zapewne z nowymi
si³ami. Mo¿e wiêc w przysz³ym roku?

N

a koniec warto chyba przypomnieæ maleñki fragment sienkiewiczowskiego Potopu, kiedy to t³umy szuka³y schronienia przed Szwedami w klasztorze jasnogórskim. ...Ch³opi
i szlachta, mieszczanie z ró¿nych okolic,
ludzie wszelkiego wieku, obojej p³ci
i wszystkich stanów, czo³gali siê ku kocio³owi na kolanach piewaj¹c pieni
nabo¿ne... W miarê, jak fala zbli¿a³a siê
do drzwi kocio³a, zapa³ wzrasta³ i zmienia³ siê w uniesienie. Widzia³e rêce wyci¹gniête ku niebu, oczy wzniesione, twarze blade ze wzruszenia lub rozpalone
modlitw¹. Ró¿nice stanu znik³y: ch³opskie
sukmany zmiesza³y siê z kontuszami,
¿o³nierskie kolety z ¿ó³tymi kapotami
mieszczan Ka¿dy siê modli³, nikt nie
myla³ o niczym innym. Ka¿dy dwiga³
na sobie t³ok i ciê¿ar ca³ej tej masy, lecz
nikt nie upada³ i popychany przez tysi¹ce
czu³ w sobie si³ê za tysi¹ce... Obraz jeszcze by³ przys³oniêty, wiêc oczekiwanie t³umi³o dech w piersiach Wtem hukn¹³
grzmot tr¹b i kot³ów - dreszcz przebieg³
serca. Zas³ona obrazu rozsunê³a siê
w dwie strony i potok brylantowego wiat³a
lun¹³ z góry na pobo¿nych. Jêk, p³acz
i krzyki rozleg³y siê w kaplicy. - Salve Regina! - zawrza³a szlachta - monstre Te
esse matrem, a ch³opi wo³ali: - Panienko
Najwiêtsza! Panno Z³ota! Królowo Anielska! Ratuj, wspomó¿, pociesz, zmi³uj siê
nad nami!

Eko-szkolenie w Bratoszewicach
Oko³o 40 osób wziê³o
udzia³ w dwudniowym
szkoleniu
organizowanym tydzieñ
temu w £ódzkim
Orodku Doradztwa
Rolniczego
w Bratoszewicach
w ramach
ogólnopolskiej
kampanii informacyjnej
dotycz¹cej rolnictwa
ekologicznego.

N

producentów do zainwestowania
w ekologiczn¹ produkcjê, a konsumentów - do wyboru zdrowych
produktów oznaczonych certyfikatem projektu. Specjalici przekonuj¹, ¿e choæ zyski w tej dziedzinie
nie s¹ natychmiastowe, to produkty ekologiczne stanowi¹ bardzo
wa¿ny segment rynku artyku³ów
spo¿ywczych, a ich popularnoæ
stale ronie.

Najwa¿niejsza wartoæ
- zdrowie

ow¹ wiedzê ch³onêli dorad- Zastêpca dyrektora £ODR Wies³awa Marcinek
W ramach szkolenia jego uczestcy rolni z województwa i dr Jaros³aw Stalenda.
nicy zwiedzili gospodarstwo eko³ódzkiego, specjalici Izby
logiczne w Szadku. Przekonali siê
Rolniczej, nauczyciele przedmiotów zawo- i kwany, po czym doda³a, ¿e istnieje jesz- tam, jak w praktyce realizowane s¹ zadania
dowych ze szkó³ rolniczych oraz samorz¹- cze jeden, pi¹ty smak. Na pytaj¹ce spojrze- rolnictwa ekologicznego. A nale¿y do nich
dowcy. Teraz bêd¹ j¹ przekazywaæ dalej - nia s³uchaczy odpowiedzia³a, ¿e jest nim nie tylko produkcja ¿ywnoci o wysokich
smak chemii dodawanej do produktów spo- parametrach jakociowych w zrównowa¿orolnikom, przetwórcom oraz uczniom.
25 i 26 lipca uczestnicy szkolenia wys³u- ¿ywczych, by zwiêkszyæ ich smakow¹ nym rodowisku przyrodniczym, ale tak¿e
chali wyk³adów specjalistów z £ODR-u atrakcyjnoæ, a zminimalizowaæ koszty pro- ochrona i dba³oæ o jakoæ ca³ego rodowioraz Centrum Doradztwa Rolniczego dukcji. Wszyscy go znamy i na ogó³ zdaje- ska naturalnego, w którym rolnictwo funkw Radomiu. Dowiedzieli siê, jak specyficzn¹, my sobie sprawê, ¿e nie jest on smakiem cjonuje oraz zapewnienie dobrostanu zwieale i op³acaln¹ form¹ gospodarowania i pro- zdrowia, a jednak wci¹¿ bywamy skazani rz¹t.
dukcji ¿ywnoci jest coraz popularniejsze na jego degustacjê. Dlatego:
Z kolei nadzoruj¹ca projekt Unia Euro- Rolnictwo ekologiczne prowadzi do wy- pejska gwarantuje wiarygodnoæ produktów
u nas rolnictwo ekologiczne.
eliminowania pi¹tego smaku potraw. Wyma- pochodz¹cych z gospodarstw ekologiczga ono jednak pewnych nak³adów energii nych, niezale¿nie od miejsca ich wytworzeBez posmaku chemii
i rodków, ale przynosi rezultaty w postaci nia, i zapewnia precyzyjne ich etykietowa¯ywnoæ wytwarzana metodami natu- prawdziwie zdrowej ¿ywnoci.
nie. Na etykiecie produktu znajduje siê naralnymi, w czystym i bezpiecznym rodoPoza tym ka¿dy rolnik, który pragnie zwa producenta i przetwórcy lub sprzedawwisku, bez nawozów sztucznych i synte- przekwalifikowaæ swoje gospodarstwo na cy oraz nazwa lub kod jednostki certyfikutycznych rodków ochrony rolin, antybio- produkcjê ekologiczn¹, mo¿e liczyæ na wy- j¹cej. Rolnicy i producenci ¿ywnoci ekolotyków, hormonów wzrostu i genetycznie sokie dop³aty z Unii Europejskiej i profe- gicznej mog¹ zamieszczaæ wspólnotowe logo
modyfikowanych organizmów - to marze- sjonaln¹ pomoc specjalistów z orodków ekologiczne w przypadku, gdy 95% sk³adnie wielu konsumentów. Marzenie, które doradztwa rolniczego. Polskim ambasado- ników produktu zosta³o wyprodukowamo¿na zrealizowaæ poprzez m.in. wyklu- rem europejskiej kampanii na rzecz promo- nych metodami ekologicznymi, a produkt
czenie pestycydów i nawozów sztucznych, wania rolnictwa ekologicznego zosta³ mi³o- by³ nadzorowany podczas procesu produka w przetwórstwie - rezygnuj¹c ze stoso- nik zdrowej ¿ywnoci i kuchni tradycyj- cji.
nej, wielki smakosz i znawca gastronomii,
wania chemicznych polepszaczy.
Wiêcej informacji na temat kampanii, szkoW wyk³adzie inauguruj¹cym w Bratosze- doktor nauk rolniczych, a ponadto lekarz leñ i zasad rolnictwa ekologicznego, rolnicy
wicach zastêpca dyrektora £ODR, in¿. Wie- weterynarii Grzegorz Rusak. W prezento- i konsumenci znajd¹ na stronie www.rolnics³awa Marcinek wymieni³a cztery podsta- wanych na szkoleniu (a wkrótce te¿ w tele- twoekologiczne.pl
(ewr)
wowe, znane nam smaki: s³odki, s³ony, gorzki wizji) spotach promocyjnych namawia on
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Powrót do realizmu

które chodzi³ wspólnie z innym maluj¹cym ³owiczaninem, Arkiem Hablewskim.
W jego obecnych pracach trudno
szukaæ idealnie oddanych detali,
szczegó³ów, bo operuje on plam¹
i kolorem. To tak¿e wybieg, by ogl¹daj¹cy móg³ u¿yæ swojej wyobrani. Dla niego za jest to metoda, by
metrycznych,
kubków,
kwiatów.
Na pocz¹tku
w czasie pracy górê wziê³y emocje.
Wojtek nie ukrywa jak wiele za- Kiedy wróci³em do domu bardzo
przygody Wojtka
wdziêcza ojcu. - Od pewnego moz³y, musia³em siê wy³adowaæ - opomentu chcia³em mu dorównaæ, a takKutkowskiego
wiada i pokazuje obraz wisz¹cy
¿e konkurowaæ, choæ nigdy nie maz malarstwem by³
w pokoju nad sof¹ - Z³apa³em pêlowa³em tego samego co on, ani te¿
dzel, szpachlê i farby, postawi³em
w
ten
sam
sposób.
Zawsze
po
swoojciec Lech i chêæ
p³ótno, w godzinê powsta³ ten obraz
jemu. Ojciec pozwala³ mi wybieraæ naladowania tego
i bardzo go sobie ceniê, jest taki jak
mówi. Szko³ê dan¹ przez ojca nazylubiê: mocne kolory, du¿o farby. Czuwa ma³¹ akademi¹.
co on robi.
³em ogromn¹ energiê i przynios³o
Z biegiem czasu jego prace stawaZadawane przez
mi to wiele satysfakcji. Na obrazie
³y siê coraz lepsze i coraz bardziej
graj¹ kolory czerwieni i ¿ó³ci na³oniego wprawki
by³ przekonany, ¿e chce w przy¿one na zieleñ, widaæ w nim ekspresz³oci
malowaæ.
W
przekonaniu
z rysowania z natury
sjê, krzyk, a nawet agresjê, choæ jest
tym pomaga³y mu wygrywane
to tylko wazon z kwiatami...
wype³nia³y wolny
w szkole podstawowej konkursy
Wojtek w czasie malowania lubi
plastyczne i zachêty nauczycieli.
czas.
u¿ywaæ du¿o farby czasem zamiast
W technikum by³o inaczej - Ca³y czas
pêdzla szpachli - dziêki temu obraz
wieku 14 lat wiedzia³ ju¿, ¿e korci³o mnie, by co rysowaæ, pazyskuje fakturê, kolejny wymiar,
bêdzie malowa³. Kilka lat miêtam lekcje w technikum elektryczktóry pozwala, by wiêksz¹ rolê
póniej przysz³y wizje i na kilka lat nym, w czasie których na zamówiew jego ogl¹daniu mia³o wiat³o.
na p³ótnach zagoci³y prace surre- nie rysowa³em d³ugopisem na rêkach
Maluje farbami olejnymi, ale nie
alistyczne. Pod koniec studiów na- kolegów tatua¿e - opowiada. Du¿o
stroni te¿ od akwareli i pasteli. Czêst¹pi³a zmiana i zwrot ku malarstwu æwiczy³, du¿o czyta³, interesowa³ siê
sto u¿ywa piórka oraz o³ówka, choæ
realistycznemu. I tak jest w tej chwili. sztuk¹, malarstwem, a ulubionym
czasami eksperymentuje i by uzyPytany, co pcha go do malowania zajêciem by³o analizowanie obrazów
skaæ ciekawszy efekt u¿ywa np.
i rysowania, ³owiczanin odpowiada wielkich mistrzów w albumach mawyka³aczki czy patyczka. Malowakrótko - Lubiê malowaæ, wype³nia larskich.
nie poch³ania wiele czasu, lubi to
Pod koniec technikum zaczê³y po- Czasem warsztat pracy Wojtka to tylko kartka papieru, tusz i piórko lub rysik wykonany z wyka³aczki. robiæ, ale potrzebuje spokoju, by siê
to moje ¿ycie, to pasja. Odrywam siê
te¿ od codziennoci, relaksujê siê wstawaæ prace surrealistyczne, naskoncentrowaæ, bez tego
i dajê upust emocjom, nawet nega- suwaj¹ce na myl twórczoæ Salwa- i emocjom. Prace te mo¿na by³o zo- która mog³aby ze sob¹ prajest bardzo trudno. Dlatego,
dora Dali, choæ Wojtek przyznaje, ¿e baczyæ na pierwszej wystawie Wojt- cowaæ, zapraszaæ artystów
tywnym.
gdy jest okazja, tworzy
Wojtek urodzi³ siê w 1978 roku. wp³yw na niego wówczas mia³ te¿ ka, która odby³a siê Ma³ej Galerii na wyk³ady, ale te¿ uczyæ siê
przez 14 - 15 godzin bez
Przeszed³ niezwyk³¹ drogê eduka- Joan Miró i nawi¹zuj¹cy te¿ do sur- przy Kawiarni Dziupla pod koniec na swoich b³êdach, i w koñprzerwy, wykorzystuj¹c do
cyjn¹: ukoñczy³ Szko³ê Podsta- realizmu Marc Chagall. Wojtek pod- lat 90, jeszcze na ul. Pijarskiej. Po- cu jedziæ na plenery.
tego wy³¹cznie wiat³o
Dzisiejsze prace Wojtka
wow¹ nr 6 w £owiczu, Technikum krela jednak, ¿e zawsze by³y to jego tem wystawia³ je na kilku innych,
dzienne.
Elektryczne na Podrzecznej, dwu- w³asne pomys³y, nie kopiowa³ nicze- organizowanych m.in. przez samo- to powrót do realizmu, króWiele obrazów, a powstarz¹d studencki MWSH-P w £owi- luje wród nich pejza¿. letnie Studium Konserwacji Zabyt- go, chyba ¿e kto prosi³ o kopiê.
³o ju¿ ich ponad 300, wisi na
Niesamowite wizje, które uwiecz- czu i ko³o plastyczne kierowane Czêsto s¹ to pejza¿e z najków w £odzi, historiê na Mazowieccianach u rodziny, znajonia³,
powstawa³y w czasie, gdy ma- przez Jerzego Do³hania.
kiej Szkole Humanistyczno-Pedagobli¿szej okolicy £owicza czy
mych, czêsto kto zamawia
Dzi tworzenie surrealistycz- Kocierzewa, gdzie pracujê.
gicznej w £owiczu i sztukê na Wy- lowa³. Rêka jakby sama prowadzi³a
u niego konkretny obraz. Jest
¿szej Szkole Gospodarki w Kutnie pêdzel, daj¹c upust wyobrani nych prac przychodzi Wojtkowi Przy sobie zawsze mam
to czasami kopia znanego
trudniej. T³umaczy to podstawowe przybory do
Jest ¿onaty, ma syna
dzie³a, pejza¿ ³owicki, czazmianami, jakie w nim rysowania, które pozwalaj¹
Macieja. Jest nauczyKrajobrazy malowane piórkiem zachwycaj¹ sem portret. Prace te wisz¹
zasz³y pod koniec stucielem sztuki i historii
w domach nie tylko w £owimi uchwyciæ chwilê i prze- sw¹ prostot¹ i piêknem.
diów na Mazowieckiej.
w szkole w Kocierzewie.
czu, w Polsce, ale tak¿e
laæ j¹ na papier - mówi.
Pierwotnie promotorem
Wykonywany zawód
Zdarza siê, ¿e zatrzymuje siê, cza- aparat fotograficzny, by szybciej w Kanadzie, Niemczech czy Francji.
jego pracy magisterskiej
daje mu ogromn¹ satysObecnie Wojtek ¿yje pomys³em
sem tylko przygl¹da temu, co wi- i ³atwiej uwieczniæ za jego pomoby³ ks. dr Zbigniew Skie³fakcjê. Przekona³ siê ju¿
c¹ dan¹ chwilê.
dzi,
innym
razem
wyci¹ga
blok
na
stronê internetow¹, chcia³by zaczyñski. To on, znaj¹c
wielokrotnie, ¿e dzieci
i
szybko
szkicuje.
Jego
wprawna
prezentowaæ
swoje prace szerszej
prócz
pejza¿y
w
krêgu
zainjego artystyczne zaintew swoich pracach potrarêka jest w stanie w kilka minut zapublicznoci. Twierdzi, ¿e jest to
teresowania
Wojtka
znalaz³y
resowania,
przekona³
go,
fi¹ pokazaæ swoj¹ bogat¹
by podj¹³ siê opracowa- pisaæ na kartce widok, oddaæ grê siê kwiaty, martwa natura, tak¿e ar- najlepsze medium, by obecnie kowyobraniê jak w ¿aden
nia almanachu ³owickie- wiat³a, cienia, kolory. Czasem chitektura. Na probê znajomych go sob¹ zainteresowaæ. Pod koniec
inny sposób.
go malarstwa portretowe- szkic pos³u¿y do namalowania malowa³ m. in. ³owick¹ katedrê, cha- roku planuje wernisa¿ swich prac
Talent plastyczny
go XVI - XVIII wieku. obrazu, czasem do stworzenia do- rakterystyczne kamieniczki, ale tak- z ostatniego okresu, pierwszy po
zacz¹³ zdradzaæ w dzieTo da³o mu inne spojrze- pracowanego pejza¿u, np. piór- ¿e Arkadiê czy Nieborów. Czêsto kilku latach przerwy.
ciñstwie. Wychowa³ siê
Tomasz Bartos
nie na rodzime miasto, kiem. Czasami wykorzystuje te¿ prace te powstawa³y w plenerze, na
w otoczeniu sztalug, farb
które
by³o
wówczas
sili prac swojego ojca, któnym orodkiem sztuki. remu bardzo czêsto towaObecnie mam wra¿enie,
rzyszy³ w czasie pracy.
¿e jest to pod tym wzglêNie trzeba by³o go namadem martwe miasto wiaæ specjalnie, by chwymówi - I jest to bardzo
ci³ blok i zacz¹³ sam ryprzykre, bo s¹ osoby, któsowaæ, naladuj¹c ojca.
re maluj¹, fascynuj¹ siê
Ten powoli zacz¹³ mu
sztuk¹. Nie ma jednak
podpowiadaæ, zadawaæ
wród nich wspólnego
proste wprawki, np. rysowanie ró¿nych bry³ Bukiet ró¿ w namalowanie, którego Wojtek w³o¿y³ mianownika, który by ich
po³¹czy³ w jak¹ grupê,
z natury, kszta³tów geo- wiele w³asnych emocji i ekspresji.

W

O

Wierzby, kapliczki i stogi siana
Nad nowymi cyklami
malarskimi pracuje
aktualnie ³owicka malarka
amatorka Agnieszka
Kopczyñska, znana do tej
pory z obrazów koni
i postaci ludzkich.

P

ierwszy z cykli to ³owickie
wierzby, drugi - po¿niwny przedstawia stogi siana. Ju¿
jednak nie ³owickie, a kampinoskie,
bo u nas trudno takowe znaleæ.
W wiêkszoci s³oma i siano s¹ dzi
belowane i z ³owickiego krajobrazu

zniknê³y malownicze kopki. Artystka amatorka pracuje te¿ nad cyklem
miejskich bram - ³owickich, warszawskich oraz cyklem przydro¿nych kapliczek.
Najwczeniej wierzby bêdzie
mo¿na zobaczyæ we wrzeniu, najprawdopodobniej w Gminnym
Orodku Kultury w Zdunach. Byæ
mo¿e kolejna wystawa zorganizowana zostanie w Bolimowie. W padzierniku natomiast Kopczyñska
wemie po raz pierwszy udzia³
w konkursie plastycznym imienia
Vincenta van Gogha, organizowanym przez Fundacjê Elektrowni

Rybnik. - To jest bardzo presti¿owy
konkurs - mówi malarka. - Aktualnie
dokonujê wyboru prac.
Na prze³omie listopada i grudnia
obrazy koni autorstwa Kopczyñskiej bêd¹ ozdob¹ zawodów jedzieckich w Poznaniu. Ponadto pojawi³a
siê te¿ propozycja wystawy ze strony szko³y rolniczej w Wolborzu. Co ciekawe, szko³a posiada kupionego ze stadniny w Walewicach konia Harmider, na którym kiedy jedzi³am. Tak wiêc tym bardziej czekam a¿ siê ponownie odezw¹ - mówi
malarka, znana te¿ z zami³owania
do jedziectwa.
(wcz)
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Nie zgadzaj¹ siê
z bieg³ym
Kolejny raz odroczony zosta³
proces karny, w którym
oskar¿onym jest znany
³owicki kamienicznik,
by³y radny miejski, cz³onek
zarz¹du miasta, a kiedy
nawet kandydat na fotel
burmistrza £owicza
- Stanis³aw S.

T

ym razem jest to proces o przyw³aszczenie przez oskar¿onego mienia ruchomego z dzia³ki Adama i Marii M., któr¹ rzekomo od nich kupi³. Owo mienie ruchome
to miêdzy innymi 40 szafek metalowych
ubraniowych, bêben do toczenia drewnianych czêci do karniszy, trzy tokarki, stó³
ogrodowy, kosz do gry, zje¿d¿alnia i inne
przedmioty o ³¹cznej wartoci - wed³ug prokuratury - 35.200 z³otych.
Przypomnijmy, ¿e zakoñczy³a siê natomiast wyrokiem skazuj¹cym Stanis³awa S.
na cztery lata wiêzienia (bez zawieszenia),
sprawa zwi¹zana z wy³udzeniem dzia³ki

przy ul. Podlenej w £owiczu, na której
znajdowa³y siê przyw³aszczone rzeczy.
Ma³¿eñstwo M. odzyska³o te¿ ³ód motorow¹, któr¹ wy³udzi³ od nich oskar¿ony.
Stanis³aw S. podobnie jak w tamtej, równie¿ w tej sprawie nie przyznaje siê do winy.
Na poprzednich rozprawach wyjania³ m.in.,
¿e dokona³ rozliczenia finansowego za rzeczy z dzia³ki z ma³¿eñstwem M. kilka miesiêcy wczeniej. W ci¹gu kilku rozpraw zeznawali zarówno wiadkowie wskazani
przez oskar¿onego, jak równie¿ przez oskar¿ycieli posi³kowych, którymi s¹ poszkodowani ma³¿onkowie - Adam i Maria M.
Na ostatnich dwóch rozprawach nie by³o
ju¿ wiadków do przes³uchania. S¹d rozpatrzy³ pozytywnie wniosek oskar¿ycieli
posi³kowych o dopuszczenie dowodu
z opinii bieg³ego, który ponownie dokona³
wyceny ruchomoci z dzia³ki. Wed³ug nich
wycena przedstawiona przez bieg³ego na
jednej z poprzednich rozpraw by³a zani¿ona. - Jako ród³o informacji o cenach bieg³y
wskazywa³ m.in. supermarket Tesco, w którym czêsto s¹ promocje i w zwi¹zku z tym
ni¿sze ceny - mówi³ Adam M. Do wniosku

oskar¿ycieli posi³kowych przy³¹czy³a siê
prokuratura. Po krótkiej naradzie s¹d postanowi³ wiêc dopuciæ jeszcze jeden dowód now¹ wycenê rzeczy z dzia³ki. Adam i Maria
M. kwestionuj¹ równie¿ ostatni¹ opiniê bieg³ego uznaj¹c j¹ za zani¿on¹.
Za¿¹dali od s¹du dopuszczenia dowodu
z opinii kolejnego bieg³ego, a jeli s¹d nie
uwzglêdni tego wniosku, to wezwanie na
jedn¹ rozprawê trzech bieg³ych, którzy do
tej pory wystawiali opiniê co do wartoci
rzeczy z dzia³ki. Na tej rozprawie, zdaniem
oskar¿ycieli posi³kowych, biegli powinni
uzgodniæ wartoæ rzeczy z dzia³ki.
Obroñca oskar¿onego oponowa³, twierdz¹c, ¿e chodzi o trafienie w bieg³ego, który
trafi w gusta oskar¿ycieli posi³kowych.
S¹d postanowi³ zobowi¹zaæ mecenas reprezentuj¹c¹ oskar¿ycieli posi³kowych do
z³o¿enia w ci¹gu siedmiu dni od rozprawy
pisma ze szczegó³owymi uwagami co do
opinii bieg³ych. Dopiero po przeanalizowaniu tego pisma s¹d podejmie decyzjê.
Sprawa zosta³a odroczona do koñca wrzenia.
(mak)

Podsypuj¹ pobocza
od Chrulina do Bielaw

N

Remontowany obecnie budynek, w którym bêdzie mieci³a siê hurtownia
materia³ów budowlanych i do wykañczania wnêtrz.

Dawna paszarnia o¿y³a
W ci¹gu najbli¿szego miesi¹ca
otwarte zostanie w jednym z budynków magazynowych na terenie
starej paszarni przy ul. Klickiego
centrum budowlano - us³ugowe.

W

³anie ruszy³ remont kapitalny budynku po prawej stronie bramy
wjazdowej na teren paszarni. Grzegorz
Strzelczyk z £owicza, w³aciciel firmy
Gama zajmuj¹cej siê sprzeda¿¹ elementów wodno-kanalizacyjnych kupi³ od firmy
Provimi Rolimpex dzia³kê o pow. 1750 mkw.
wraz z magazynem o pow. 670 mkw. Do
budynku magazynowego przeniesie sk³ad
materia³ów z ul. Bolimowskiej.
Drug¹ dzia³kê o pow. 7.000 mkw., po lewej stronie bramy wjazdowej kupi³a spó³ka
wit z £owicza, równie¿ z budynkiem
magazynowym i ma³ym zbiornikiem wyrównuj¹cym poziom wody. Mimo usilnych

prób skontaktowania siê z prezesem witu
nie uda³o nam siê porozmawiaæ na temat
zagospodarowania dzia³ki po dawnej paszarni. Nieoficjalnie mówi siê o tym, ¿e bêdzie tu
prowadzony recykling samochodów.
Provimi Rolimpex w³aciciel firmy Dobropasz ma do sprzedania jeszcze dwie
z wydzielonych dzia³ek: czêæ centraln¹ terenu z dawnymi pomieszczeniami biurowca, dwoma halami i elewatorem oraz dzia³kê
o pow. 6.000 mkw. z magazynem o pow.
1.800 mkw.
Provimi Rolimpex zapowiada rozbiórkê
biurowca i elewatora, je¿eli nie znajdzie siê
w najbli¿szym czasie nabywca. Pierwszy
rozbierany by³by, w takiej sytuacji, du¿y
elewator o pojemnoci 2 tys. ton. W drugiej
kolejnoci rozbiórka czeka biurowiec. Dzia³ki
bêd¹ wystawione ponownie na sprzeda¿,
ale ju¿ bez naniesieñ.
(eb)

Pielgrzymi wstrzymali ruch na dwójce

P

rzez kilkanacie minut skrzy¿owanie
drogi krajowej numer 2 z drog¹ w Kompinie w gminie Nieborów by³o w ostatni poniedzia³ek, 6 sierpnia ca³kowicie wy³¹czone z ruchu. Oko³o godziny 15 przekracza³a bowiem skrzy¿owanie blisko 1000osobowa grupa pielgrzymów z Warmii
i Mazur id¹ca do sanktuarium Matki Bo¿ej
na Jasnej Górze. Dla ich bezpieczeñstwa

ruch z obydwu stron zosta³ zamkniêty przez
policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego
z ³owickiej Komendy Powiatowej Policji.
W ci¹gu kilkunastu minut z obydwóch stron
powsta³y na dwójce kilkukilometrowe
korki. Kierowcy jednak ze zrozumieniem
podchodzili do sprawy i niektórzy pozdrawiali pielgrzymów.
(mak)

a bardzo z³y stan poboczy na
odcinku drogi wojewódzkiej od
Chrulina do Bielaw zwraca³
nam w ubieg³ym tygodniu uwagê jeden
z czytelników. - Trzeba by³oby czym
podsypaæ te pobocza - mówi³
mê¿czyzna. - Tiry tam je¿d¿¹ i jest
fatalnie. Co przeciêtnego u¿ytkownika
drogi obchodzi, ¿e nie ma destruktu?
Nas interesuje, abymy jedzili
bezpiecznie.
Telefon od czytelnika zbieg³ siê akurat
z rozpoczêciem prac przy naprawie
poboczy na opisanym odcinku.
Pobocza podsypywane by³y przed
tygodniem mieszanin¹ destruktu
z piaskiem, tyle ¿e - jak mówi
kierownik Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w £owiczu Gra¿yna
Kaczor - prace skoncentrowane by³y
bardziej w okolicy Bielaw. Na razie
uzupe³nione zosta³y najgorsze
miejsca, jednak na tym roboty siê nie
zakoñcz¹. - Obecnie czekamy na
materia³. Prace bêd¹ kontynuowane deklaruje kierownik.
(wcz)

W pierwszej wycieczce rowerowej seniorów uczestniczy³o tylko kilka osób.

Klub Seniora w rozjazdach
Coraz wiêcej wycieczek i wyjazdów organizuj¹ cz³onkowie Klubu
Seniora dzia³aj¹cego przy wietlicy samopomocy przy ulicy 3 Maja
w £owiczu.

W

czwartek 2 sierpnia kilka seniorek
z klubu urz¹dzi³o sobie popo³udniow¹ wycieczkê rowerow¹ do
parku w Arkadii. Kilka dni póniej, w poniedzia³ek, 6 sierpnia ponad 50 osób uczestniczy³o w autobusowej wycieczce do pa³acu w Nieborowie. Koszt przejazdu autobusem pokrywa jeden z ³owickich przedsiê-

Drugi piec olejowy
dla szko³y w Bielawach
W sierpniu do szko³y w Bielawach dostarczony zostanie drugi
piec olejowy, wartoci oko³o 30 tys.
z³. Bêdzie to piec takiej samej marki jak ten ju¿ dzia³aj¹cy. Radni gminy Bielawy zmienili swoje plany
i zrezygnowali z pieca na ekogroszek.

W

tegorocznym bud¿ecie gminy Bielawy zagwarantowano 60 tys. z³ na
wymianê pieca przy zespole szkó³ w Bielawach. Wstêpnie przewidywano zakup nowego pieca na ekogroszek. Mia³by byæ to
drugi, zasilaj¹cy podstawówkê i gimnazjum
piec, obok olejowego. - Musimy mieæ dwa
piece, gdy¿ w razie awarii jednego z nich
w budynkach nie mo¿na by³oby funkcjonowaæ - mówi³ wójt Sylwester Kubiñski.
Przed laty, przy wymianie starego pieca
wêglowego na olejowy, kierowano siê redukcj¹ etatu palacza, co da³o oszczêdnoci.
Z kolei po wzrocie cen oleju opa³owego

Pi¹ty festyn w B¹kowie
Po raz pi¹ty parafia w B¹kowie
zaprasza na festyn, który odbêdzie
siê z okazji odpustu Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny
15 sierpnia. W tym roku postarano
siê o nowe atrakcje. Bêdzie orkiestra dêta, zespó³ ludowy Boczki Che³moñskie oraz dzieciêcy B¹kowska
Barka, mieszkañcy parafii zmierz¹
siê po raz kolejny w wioskowym
turnieju rodzinnym.

Z

roku na rok nasz festyn rozwija siê
imponuj¹co, w tym roku z zachwytem
patrzê na jeszcze wiêksze ni¿ wczeniej zaanga¿owanie parafian, którzy podzielili siê na grupy, które zajmuj¹ siê realizowaniem konkretnych zadañ zwi¹zanych z jego
organizacj¹ - powiedzia³ nam proboszcz
parafii pw. w. Miko³aja biskupa w B¹kowie ks. Andrzej Ga³aj. I tak ju¿ nie tylko
Rada Parafialna jest zaanga¿owana w przygotowania, ale tak¿e Stowarzyszenie Ro-

biorców. Kolejna ca³odzienna wycieczka do
Ciechocinka planowana jest na 21 sierpnia. Zainteresowanie ze strony seniorów jest du¿e
ju¿ dzisiaj. Mo¿e do tego czasu uda nam siê
znaleæ sponsorów, którzy nam np. sfinansuj¹ przejazd? - zastanawia³a siê aktywnie
dzia³aj¹ca w Klubie Seniora by³a radna miejska Anna Bieguszewska.
Po Ciechocinku seniorzy planuj¹ ju¿ kolejne atrakcje. 25 sierpnia postanowili zorganizowaæ wycieczkê... po £owiczu. - Bêdzie
to wycieczka z wejciem na wie¿ê naszej katedry i do skarbca - mówi Anna Bieguszewska.
(mak)

dzin Katolickich, które z pozytywnym skutkiem zwróci³o siê do gminy Zduny o dofinansowanie imprezy, po za tym przygotowuje loteriê fantow¹. Ko³a ¯ywego Ró¿añca przygotuj¹ ciasta, miejscowa jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zajmie siê organizacj¹ parkingów i kierowaniem ruchem.
Ks. Ga³aj podkrela te¿ czynne zaanga¿owanie w przygotowania oko³o 20 m³odych
ludzi i poszczególnych osób, w tym katechety Aleksandra Frankiewicza, który dowodzi grup¹ zajmuj¹ca siê pozyskiwaniem
sponsorów.
Festyn rozpocznie siê o godz. 9.00 msz¹
wiêt¹, w czasie której homiliê og³osi ks. dr
S³awomir Wasilewski. Od 10.00 rozpocznie
siê biesiadowanie na terenie przyleg³ym do
wi¹tyni. Bêdzie mo¿na zakupiæ jeden z losów loterii fantowej, której fina³ i losowanie
g³ównych nagród przewidziano na 18.30,
a tak¿e zjeæ grochówkê, kie³basê z grilla,
ciasta i napiæ siê bezalkoholowego napoju.
Zagra te¿ po raz pierwszy zespó³ Konkord.

w ostatnich latach przymierzano siê do kupna kot³a na ekogroszek, który jak wynika
z audytów energetycznych jest w obecnej
sytuacji rynkowej najbardziej ekonomiczny. Jednak w przypadku szkó³ w Bielawach
konieczne by³oby przystosowanie kot³owni (po wczeniejszych zmianach pod potrzeby kot³a olejowego) do opa³u w postaci
ekogroszku. Przeprowadzone w czerwcu
szacunki mówi¹, ¿e koszty zwi¹zane z wymian¹ kominów oraz przebudow¹ kot³owni
daj¹ kwotê oko³o 150 tys. z³, jak¹ gmina
powinna przeznaczyæ na ten cel oraz zarezerwowaæ pieni¹dze na etat palacza.
Z kolei z audytu energetycznego zwi¹zanego z termomodernizacj¹ szko³y wynika,
¿e wymiana starych ¿eliwnych grzejników,
docieplenie cian oraz monta¿ drugiego pieca olejowego, który ma mo¿liwoæ regulacji
temperatury w zwi¹zku ze zmieniaj¹c¹ siê
aur¹, to 40% oszczêdnoci opa³u. Koszty
równowa¿y³yby siê w obu przypadkach.
(eb)

O godz. 11.00 rozpocznie siê koncert Stra¿ackiej Orkiestry Dêtej z Pi¹tku, która
o godz. 11.30 wprowadzi wiernych do kocio³a, gdzie rozpocznie siê uroczysta msza
wiêta odpustowa po³¹czona z procesj¹. Od
13.00 festyn ruszy ju¿ pe³n¹ par¹. Ponownie wyst¹pi zespó³ Konkord, ponownie
gocie zostan¹ zaproszeni do biesiadowania. O godz. 14.30 na scenie wyst¹pi Zespó³
Ludowy z Boczek Che³moñskich w programie ludowym. Jednoczenie rozpocznie siê
rywalizacja w pi³ce siatkowej, biegach (zapisy od 13.00) i turniej dla najm³odszych.
Pomiêdzy 15.30 do 16.30 padnie zaproszenie do wspólnej zabawy, w tym piewu
i tañca z zespo³em Konkord, po czym ruszy rywalizacja w rodzinnym turnieju wioskowym. O godz. 18.00 na scenie wyst¹pi
dzia³aj¹cy przy parafii dzieciêcy zespó³ B¹kowska Barka. Tym razem w programie nie
tylko repertuar Arki Noego, ale przede
wszystkim ludowe pieni z ksiêstwa ³owickiego. Ok godz. 18.30 na scenie odbêdzie siê
podsumowanie i wrêczenie nagród. Imprezê zakoñczy wspólna zabawa przy muzyce, która rozpocznie siê o godz. 19.00 i potrwa do 21.30.
(tb)
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ZOSTAN¥ W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI¯SZYCH

WANDA KIERSNOWSKA (1905-1987)

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Krystyny Idzikowskiej w Nowych
Zdunach wysoki poziom nauczania
ju¿ w pierwszych latach swego istnienia zawdziêcza³o znakomitym
nauczycielom, którzy po dramatycznych prze¿yciach w czasie drugiej wojny wiatowej znaleli tu
schronienie. Byli wród nich absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Jana Kazimierza we Lwowie,
Stefana Batorego w Wilnie, a nawet Uniwersytetu w Nancy czy te¿
paryskiej Sorbony. Wszyscy bez
wyj¹tku traktowali pracê z m³odzie¿¹ wiejsk¹ jako pos³annictwo
i obowi¹zek moralny.

W

kraju zniszczonym przez okupantów nale¿a³o w pierwszym rzêdzie
stworzyæ warunki dla awansu m³odego pokolenia polskiej wsi. Warto pamiêtaæ, ¿e
przed 1939 r. w ówczesnej gminie B¹ków
z siedzib¹ w Zdunach nie wykszta³ci³ siê ani
jeden lekarz, a tylko jeden architekt, kilku
prawników, nauczycieli i ksiê¿y. Ju¿ pierwsi absolwenci, którzy otrzymali wiadectwa
maturalne 28 czerwca 1947 r., a wiêc dok³adnie przed 60 laty, ukoñczyli póniej studia
wy¿sze. Trzej z nich (J.Guzek, J. Koza
i S. Sieczkowski) zosta³o lekarzami, a dwaj
(S. Golisz i J. Kuczyñski) ekonomistami.
Wszyscy te¿ rozpoczynali naukê jeszcze
na tajnych kompletach gimnazjalnych
w Zdunach i okolicy.
Jednym z najwybitniejszych pedagogów
zduñskiego liceum by³a dzi ju¿ niemal legendarna mgr Wanda Kiersnowska,
znakomita matematyczka, prawy i szlachetny cz³owiek. Urodzi³a siê 22 lutego 1905 r.
w Rosji, w miejscowoci Korobkowo w guberni saratowskiej, gdzie jej ojciec Boles³aw

Kiersnowski by³ nadleniczym. Pochodzi³
ze szlacheckiego zacianka Kiersnowo na
ziemi bielskiej (Bielsk Podlaski). Po maturze ukoñczy³ Instytut Leny w Petersburgu. Przed pierwsza wojn¹ wiatow¹ Polacy
w Królestwie Polskim mogli byæ tylko gajowymi. Natomiast w g³êbi Rosji wolno im
ju¿ by³o zajmowaæ tak¿e wy¿sze stanowiska. Matka za, Zofia z Fiedorowiczów,
pochodzi³a z ziemiañskiej rodziny osiad³ej
na Miñszczynie (Miñsk Litewski, dzi
Bia³oruski). Studiowa³a matematykê w Instytucie Pedagogicznym równie¿ w Petersburgu. Po rewolucji w Rosji ca³a rodzina
przyjecha³a w 1918 r. do Polski i osiad³a
w £om¿y. Tu ojciec Wandy pracowa³ jako
nadleniczy, a matka by³a nauczycielk¹
w Szkole Miernictwa.
Chocia¿ w ni¿szych klasach gimnazjalnych zarówno Wanda, jak i jej starsza siostra Nila (Leonilda, póniej Wyszomirska),
uczy³y siê w szko³ach rosyjskich, to jednak
bez trudu zda³y do IV klasy gimnazjum im.
Marii Konopnickiej w £om¿y. Ich rodzice
bowiem w czasie pobytu w Rosji nie tylko
pos³ugiwali siê w domu literack¹ polszczyzn¹, ale tak¿e uczyli córki jêzyka polskiego. Mieli te¿ bogat¹ biblioteczkê polsk¹.
W 1924 r. Wanda Kiersnowska zda³a egzamin maturalny i rozpoczê³a studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Studiowa³a pod kierunkiem takich s³aw wiatowej matematyki, jak Alfred Tarski, Jan
£ukasiewicz czy te¿ Stanis³aw Leniewski.
Studia ukoñczy³a w 1929 r. i w tym samym
roku rozpoczê³a pracê jako nauczycielka
w Kozienicach. Po roku przenios³a siê do
Bia³egostoku, gdzie jej ojciec zosta³ przeniesiony s³u¿bowo z £om¿y. Tam te¿ przebywa³a a¿ do 1939 r.
Na mocy uk³adu Ribbentrop-Mo³otow
miasto znalaz³o siê pod okupacj¹ sowieck¹.

Pierwsze lata okupacji spêdzi³a w rodzinnym Kiersnowie. W 1943 r. przez zielon¹
granicê dotar³a do Zdun, gdzie jej siostra,
in¿. Leonilda Wyszomirska, by³a kierowniczk¹ ¿eñskiej szko³y rolniczej. Tu te¿ od
pierwszych dni uczy³a matematyki na tajnych kompletach gimnazjalnych, a tak¿e
kursie Spo³em, który uwieczni³a na kartach swojej ostatniej powieci Przygody cz³owieka myl¹cego Maria D¹browska.
Po wyzwoleniu, ju¿ w lutym 1945 r., rozpoczê³a prace w Sejmikowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Zdunach, wówczas szkole samorz¹dowej. W zduñskiej
szkole, realizuj¹cej program przedwojennego gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, da³a siê poznaæ jako nauczycielka wymagaj¹ca, ale sprawiedliwa. S³ynne by³o
powiedzenie, ¿e trójka u pani Wandy, jak
j¹ powszechnie nazywano, jest tyle warta,
co pi¹tka w innych szko³ach.
By³a jedn¹ z najbardziej znanych i cenionych osobowoci zduñskiego liceum, wzbudzaj¹c szacunek ka¿dego, komu by³o dane
siê z ni¹ zetkn¹æ. Reprezentowa³a najlepsze
cechy przedwojennej inteligencji polskiej.
Nigdy nie zaakceptowa³a przemocy i zniewolenia komunistycznego. Tak jak pozostali nauczyciele zduñskiego liceum w latach
40. i 50., by³a bezpartyjna.
Jan Kuczyñski, pierwszy maturzysta
z 1947 r., tak wspomina po latach swoj¹
nauczycielkê: Wanda Kiersnowska, wyk³adowczyni matematyki, mia³a nie tylko solidn¹
wiedzê w tej dziedzinie, ale i wielk¹ umiejêtnoæ przekazywania wiedzy uczniom w sposób przystêpny i zrozumia³y. By³a nie tylko
osob¹ kompetentn¹, ale i wielce odpowiedzialn¹. Nie by³o odwo³añ lekcji matematyki
z powodu Jej nieobecnoci. Uczniom stara³a
siê przekazaæ ca³¹ swoj¹ wiedzê z zakresu
wyk³adanej problematyki. dok. na str. 20
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Owiadczenia maj¹tkowe
samorz¹dowców z gminy Kiernozia
Zenon Kamierczak - wójt gminy Kiernozia, na koniec 2006 roku mia³ zgromadzone w walucie polskiej 35.000 z³. Jest w³acicielem domu o powierzchni 270 m2, wartoci 170.000 z³ oraz niezabudowanej dzia³ki
u¿ytkowanej rolniczo o powierzchni
2.200 m2. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
w ubieg³ym roku dochód 90.547,51 z³,
z innych róde³ - 1.946,27 z³.
Posiada samochód Skoda Fabia 1,4, rok
produkcji 2003, wartoci 28.000 z³.
Jaros³aw Bogucki - sekretarz gminy
Kiernozia, mia³ na koniec poprzedniego roku
zgromadzone 150 funtów brytyjskich.
W owiadczeniu maj¹tkowym wymienia
dom bêd¹cy w³asnoci¹ ¿ony, o powierzchni 112 m2, wartoci 60.000 z³ oraz niezabudowane gospodarstwo 2,42 ha, wartoci
40.000 z³, którego jest w³acicielem. Z tytu³u prowadzenia go osi¹gn¹³ przychód
5.000 z³, dochód - 1.000 z³.

Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód
59.703,95 z³, z umowy-zlecenia 1.406,36 z³, z innych róde³ - 899, 10 z³.
Ze sk³adników mienia ruchomego wymienia Fiata Seicento rok produkcji 1999, wartoci 6.000 z³ oraz Daewoo Matiz z roku
1999, wartoæ 7.000 z³.
Krystyna Durmaj - skarbnik gminy
Kiernozia, nie mia³a na koniec roku zgromadzonych rodków. Jest w³acicielk¹ domu
o powierzchni 81 m2, wartoci 50.000 z³,
wspó³w³acicielk¹ mieszkania 90m2, wartoæ
40.000, w³acicielk¹ u¿ytków rolnych
0,79 ha, wartoci 17.000 z³ (nie osi¹gnê³a
dochodu z tytu³u u¿ytkowania tych gruntów), w³acicielk¹ budynku mieszkalnego
80 m2, wartoci 50.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód
53.914,42 z³, z umowy zlecenia 1.056,98 z³, odebra³a wiadczenie z funduszu socjalnego 881,12 z³.

Oni zagra¿aj¹ naszemu ¿yciu

W ostatnich dniach policjanci
z ³owickiej Komendy Powiatowej
Policji w £owiczu zatrzymali nastêpuj¹cych nietrzewych kierowców
samochodów i rowerzystów na
drogach publicznych.
n 31 lipca oko³o godz. 16 w Krêpie
w gminie Domaniewice 39-letni S³awomir B. jecha³ rowerem (0,38 mg/dm 3 alkoholu). n 1 sierpnia oko³o godz. 21
w Wiskienicy Dolnej w gminie Zduny
58-letni Stanis³aw K. jecha³ rowerem
(1,28 mg/dm 3 alkoholu) n 2 sierpnia
o godz. 17.45 na ul. B¹kowskiej w Sobo-

cie w gminie Bielawy 31-letni Tomasz B.
jecha³ rowerem (0,71 mg/dm3 alkoholu).
n 3 sierpnia o godz. 18.55 w Mys³akowie w gminie Nieborów 70-letni Jan Z.
jecha³ rowerem (1,01 mg/dm3 alkoholu)
oraz nie zastosowa³ siê do s¹dowego
zakazu prowadzenia jakichkolwiek pojazdów w ruchu l¹dowym. n 5 sierpnia
o godz. 8.10 na ul. Mostowej w £owiczu 48-letni Marek L. jecha³ rowerem
(0,52 mg/dm3 alkoholu). n 6 sierpnia
o godz. 0.10 na ul. Klonowej w Domaniewicach 18-letni Rafa³ M. jecha³ rowerem (0,28 mg/dm3 alkoholu).

Posiada kredyt z Banku Spó³dzielczym
w Gostyninie, oddzia³ w Kiernozi, który na
31 grudnia 2006 opiewa³ na 14.060 z³.
Stanis³aw Stañczak - przewodnicz¹cy Rady Gminy Kiernozia, mia³ zgromadzone 10.000 z³. Posiada na w³asnoæ dom
o powierzchni 150 m2, wartoci 100.000 z³.
Prowadzi gospodarstwo wielokierunkowe
o powierzchni 7,46 ha, którego wartoæ
wynosi 170.000 z³. Z tytu³u prowadzenia
go osi¹gn¹³ przychód 40.000 z³, dochód
10.000 z³. Z tytu³u diety przewodnicz¹cego
osi¹gn¹³ dochód 8.435,88 z³.
Krzysztof Budnicki - radny wsi Zamiary, w owiadczeniu maj¹tkowym wymienia dom o powierzchni 217 m2, wartoci
utro, tj. w pi¹tek 10 sierpnia w Urzê120.000 z³ oraz gospodarstwo 4,84 ha
dzie Gminy w Kiernozi odbêdzie siê
o wartoci 200.000 z³, a tak¿e dzier¿awê
przetarg na wykonanie prac remonto2,99 ha. Zarówno dom, jak i gospodarstwo wych w budynku by³ej szko³y w Stêpowie.
to wspó³w³asnoæ ma³¿eñska.
Jest to parterowy budynek z dwuspadodok. na str. 29 wym dachem krytym pap¹, a mieszkaj¹
w nim dwie starsze lokatorki. Nowszy budynek dawnej szko³y podstawowej w Stê-

Wymieni¹ dach w Stêpowie

J

Kolorowe przedszkole
przy 3 Maja

J

u¿ nied³ugo pracownicy firmy £ukasza Witka z Kielc po³o¿¹ kolorowe
akrylowe tynki na docieplone ciany
budynku Przedszkola nr 3 oraz Zak³adu Obs³ugi Przedszkoli w £owiczu. Wród odnowionych elewacji bloków spó³dzielczych przedszkole nie prezentowa³o siê
najlepiej. Ocieplenie cian, dachu, wymiana 30 okien, 2 drzwi wraz z remontem
tarasu i po³o¿eniem na nim gresu, a tak¿e
tynków akrylowych na cianach kosztowa³o bêdzie prawie 220 tys. z³.
(eb)

powie od lat z powodzeniem s³u¿y tamtejszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Prace, jakie planuje przeprowadziæ gmina, polegaæ
bêd¹ na wymianie konstrukcji i pokrycia
dachu. Po remoncie ma byæ on nadal pokryty pap¹. Prace maj¹ byæ wykonane najdalej
do koñca wrzenia. Termin jest bardzo wa¿ny, bo dach ju¿ przecieka.
(mwk)
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Zjad³y pó³tora
kilograma smalcu
Piêædziesi¹t pañ, cz³onkiñ kó³
gospodyñ wiejskich z gminy
Nieborów, w ostatni¹ niedzielê
przez trzy godziny zwiedza³o
park i pa³ac w Nieborowie,
a potem bawi³o siê przy grillu
i innych potrawach w Gminnym
Orodku Kultury w tej
miejscowoci. By³a to pierwsza
z cyklu takich imprez
integracyjnych. Ka¿d¹ kolejn¹
organizowaæ bêdzie inne ko³o.

W

miniony czwartek mia³ymy zebranie przewodnicz¹cych kó³ gospodyñ wiejskich z terenu gminy Nieborów i narodzi³ siê na nim pomys³ wspólnej
imprezy integracyjnej - mówi pomys³odawczyni ca³ej akcji i przewodnicz¹ca KGW

ODKRYWALI WIAT DINOZAURÓW. Bardzo udany wyjazd - oceni³a pracownica Domu Kultury w Zdunach, Monika
Paciorek, wyjazd do Dino Parku w Ko³acinku z wtorku, 31 lipca, w którym udzia³ wziê³o ponad 40 dzieci z gminy Zduny.
Okaza³o siê, ¿e naturalnych rozmiarów dinozaury ustawione w zieleni zrobi³y du¿e wra¿enie, jeszcze wiêksze jednak
zabawy, np. samodzielne odkrywanie szkieletu dinozaura ukrytego pod warstw¹ piachu czy powa¿niejsze zajêcia wyjaniaj¹ce dzieciom w prosty sposób ró¿ne zagadnienia paleontologii. Obecnie w zduñskim domu kultury rozpoczê³y siê
- Lipiec min¹³ i nie doczekalimy
zapisy na dodatkowy wakacyjny wyjazd do Dino Parku, który odbêdzie siê 28 sierpnia. Na licie znajduje siê ju¿ kilkanasiê piêknej pogody. Byæ mo¿e
cie nazwisk, wiêc dla chêtnych wskazany jest popiech. Warunek: wp³ata 12 z³otych na op³aty za wejcie do parku.
w sierpniu co siê zmieni i w koñcu
artyci malarze skupieni wokó³ naszej placówki bêd¹ mogli zorganizowaæ kolejny plener malarski wutygodniow¹ przerwê zapowiada mówi dyrektor Gminnego Orodka
w sierpniu Gminna Biblioteka Pu- Kultury w Bolimowie Irena migiebliczna w Domaniewicach. Wymie- ra-Milewska.
niona zostanie w tym czasie wyk³adzina.
³aciwie lipcowy plener zosta³ zorPrzez pozosta³¹ czêæ wakacji czynna jest
ganizowany, jednak w du¿o mniejnormalnie, z wyj¹tkiem sobót. W wakacje
szym sk³adzie i na du¿o mniejsz¹
Folklorystyczny zespó³ Masovia Promowalimy nasze miasto mlekiem spada znacznie liczba wypo¿yczeñ, gdy¿
dzia³aj¹cy przy Mazowieckiej Wy- ³owickim i innymi wyrobami naszej mle- m³odzie¿ wyje¿d¿a lub pomaga w pracy skalê ni¿ to zazwyczaj bywa. 19 lipca na
w³asn¹ rêkê uczestniczy³a w nim tylko
¿szej Szkole Humanistyczno-Pe- czarni, a tak¿e przetworami firmy bracia w gospodarstwach rolnych rodzicom.
(eb) czwórka artystów.
dagogicznej w £owiczu wyst¹pi³ na Urbanek. Produkty te zabieramy na ka¿IX Izerskiej Gali Folkloru, która od- de nasze wystêpy i cieszymy siê, ¿e firmy
Sanniki
bywa³a siê w Mirsku w dniach tak przychylnie podchodz¹ do tej spra21 - 22 lipca. Mirsk le¿y w woje- wy, a i nas duma rozpiera, kiedy w strowództwie dolnol¹skim, w powie- jach ³owickich mo¿emy czêstowaæ i zacie Lwówek l¹ski, a ³owicki ze- praszaæ do konsumpcji tak wybornych
spó³ zosta³ zaproszony na tê im- specja³ów.
£owiczanie wyst¹pili na scenie dwukrotprezê ju¿ po raz drugi.
Osoby posiadaj¹ce stare fotogra- czaj¹ organizatorom oryginalne fotografie,
nie. Po raz pierwszy otwierali ca³¹ imprezê, fie, a tak¿e amatorzy fotografii mog¹ które bêd¹ mogli odebraæ po zeskanowaniu.
mpreza prezentowa³a nie tylko folklor - d³u¿szy koncert dali w trakcie jej trwania. wzi¹æ udzia³ w Miêdzygminnym
W drugiej czêci konkursu oceniane bêd¹
g³ównie l¹ski, ale tak¿e tradycyjne po- Tradycyjnie ju¿ zachwycili kolorowymi stro- Konkursie Fotograficznym Ocaliæ zdjêcia przedstawiaj¹ce zachowane lady
trawy staropolskie, rêkodzie³o, zwyczaje jami, urod¹ dziewcz¹t i muzyk¹ na ³owick¹ od zapomnienia, organizowanym przesz³oci, jak np. stare domy, dawne mai obrzêdy. Pierwszego dnia natomiast na nutê. Podobno organizatorzy ju¿ zapowie- przez Towarzystwo Wspierania szyny i urz¹dzenia. Uczestnikami konkurdzieli, ¿e nie wyobra¿aj¹ sobie kolejnej edy- Rozwoju Ziemi Sannickiej oraz su mog¹ byæ osoby doros³e, uczniowie szkó³
scenie królowa³y zespo³y rockowe.
- Nie tylko zaprezentowalimy suitê cji gali bez ich udzia³u.
Gminny Orodek Kultury w Sanni- podstawowych, rednich i gimnazjów, poJak mówi Wielec, podziêkowania nale¿¹ kach.
³owick¹, kujawiaki, walczyki, oberki, ale
cz¹wszy od IV klasy szko³y podstawowej.
mielimy na imprezie swoje stoisko pro- siê te¿ ³owickiemu Urzêdowi Miejskiemu,
Organizatorzy dopuszczaj¹ mo¿liwoæ
muj¹ce £owicz - mówi kierownik zespo- który dostarczy³ na wyjazd promocyjne
onkurs sk³ada siê z dwóch czêci. Do udzia³u w obu czêciach konkursu. Konkurs
³u Stanis³aw Wielec, który prezentuje nam lalki ³owickie, jak te¿ rektorowi naszej uczelpierwszej zg³aszaæ mo¿na stare foto- dotyczy regionu g¹biñsko-sannickiego, mog¹
efektown¹ statuetkê, jak¹ grupa otrzyma- ni, który dofinansowa³ wyjazd.
grafie przedstawiaj¹ce dawne stroje, budyn- wiêc braæ w nim udzia³ prace zwi¹zane
(wcz) ki, osoby, itd. Uczestnicy konkursu dostar- z gminami Sanniki, G¹bin, S³ubice, I³ów.
³a w dowód wdziêcznoci za wystêp.

Bednary Kolonia, Joanna Papiernik. - Zaczê³ymy siê zastanawiaæ, ¿e przecie¿ mieszkamy tak niedaleko, a dawno nie odwiedza³ymy pa³acu w Nieborowie. Szybko zebra³a
siê grupa piêædziesiêciu pañ z kó³ z Be³chowa Wsi, Arkadii, Nieborowa, Kompiny, Mys³akowa i Bednar Kolonii.
Wycieczka pozwoli³a te¿ za¿yæ zdrowego ruchu, gdy¿ wszystkie panie przyjecha³y na rowerach. Przed atrakcjami kulinarnymi by³o to jak najbardziej wskazane. - Hitem
by³ domowy smalec i kiszone ogórki - mówi
Joanna Papiernik. - Przygotowa³am 1,5 kilograma tego specja³u i wszystko posz³o,
a przecie¿ mia³ymy jeszcze kie³baski z grilla, ciasto itd.
Kolejna taka impreza odbêdzie siê we
wrzeniu w Arkadii. Panie najpierw zwiedz¹
zabytkowy park, a potem bêd¹ goæmi tamtejszego KGW.
(wcz)

Plener malarski w Bolimowie

Przerwa na remont
Masovia
D
i mocne uderzenie

W

Dzia³aj¹ca przy bolimowskim GOK grupa artystów amatorów z £owicza, Skierniewic czy Warszawy organizuje plenery co
roku, uwieczniaj¹c na p³ótnie piêkno bolimowskiego krajobrazu. W tym roku dyrektorka chce, aby plener odby³ siê po raz pierwszy nad zalewem Joachimów - Ziemiary. Mylê te¿ o wyjedzie do Lipiec Reymontowskich - dodaje. Ka¿dorazowo w GOK Bolimów organizowana jest poplenerowa wystawa, tak bêdzie i obecnie.
W malarskiej grupie dzia³aj¹cej przy GOK
jest obecnie oko³o 10 osób. Przeciêtnie
w plenerach uczestniczy zwykle od 6 do
8 artystów.
(wcz)

Ocal pami¹tki od zapomnienia

I

K

Konkursowe prace z krótkim opisem
tego, co przedstawiaj¹, sk³adaæ mo¿na
w GOK do 10 wrzenia. Laureaci konkursu
otrzymaj¹ upominki i dyplomy. Organizatorzy deklaruj¹, ¿e trafi¹ one do archiwum
orodka kultury, ale bêd¹ te¿ publikowane.
Konkurs odbywa siê w ramach projektu
Z przesz³oci¹ w przysz³oæ - kontynuacja III, który jest dofinansowywany przez
Polko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci,
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce
i p³ockie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
(mwk)
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Monitoring w ³owickim muzeum
System elektronicznego
zabezpieczenia ma
odci¹¿yæ za³ogê
dozoruj¹c¹ ekspozycje
Muzeum w £owiczu.

O

becnie trwa projektowanie dokumentacji technicznej i opracowywanie
kosztorysu cyfrowego systemu dozoru wizyjnego pomieszczeñ ekspozycyjnych muzeum, a tak¿e cyfrowego systemu zabezpieczenia antyw³amaniowego z mo¿liwoci¹ komunikowania siê ze stacj¹ monitoringu, czynnego po zamkniêciu muzeum.
- Stopniowo od 1995 roku pogarsza³a siê
sytuacja finansowa muzeum w £owiczu, kiedy przesta³o ono podlegaæ Muzeum Narodowemu. Ograniczano zatem obs³ugê kadrow¹ instytucji. Obecnie mamy 6 pracowników zatrudnionych do pilnowania ekspozycji co przy systemie zmianowym stwarza

pewne braki, st¹d pomys³ na wsparcie ich
monitoringiem - mówi kierownik administracyjny muzeum Andrzej Pikulski.
Od kilku lat muzeum sk³ada³o wnioski
w sprawie dofinansowania sytemu monitoringu do Ministerstwa Kultury, jednak bez
skutku. W tym roku pojawi³y siê nowe mo¿liwoci przeznaczenia na ten cel pieniêdzy,
w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów dotycz¹cych gospodarowania funduszem amortyzacyjnym, które zezwalaj¹ na przeznaczenie ich m.in. na instalacjê monitoringu wewnêtrznego i zewnêtrznego. Rozwi¹zania
systemowe musz¹ spe³niaæ wymogi przewidziane w ochronie obiektów zabytkowych.
Co roku odpisy amortyzacyjne w muzeum wynosz¹
oko³o 90 tys. z³. W ramach tych rodków wykonany
zostanie projekt i dokumentacja oraz zamontowany
nowoczesny system wizyjny oraz antyw³amaniowy.
- Stawiamy na nowoczesny sprzêt, aby
zbyt szybko nie trafi³ do lamusa bior¹c pod
uwagê postêp w elektronice - dodaje Andrzej

Ratusz ratowa³ bociana

P

od koniec ubieg³ego tygodnia do ratusza zg³osili siê mieszkañcy ulicy Makowiska, którzy znaleli chorego bociana, jak siê okaza³o ze z³amanym skrzyd³em. Jak powiedzia³ nam naczelnik Wydzia³u Spraw Komunalnych Pawe³ Gawroñski, nie uda³o siê dla ptaka znaleæ opieki
na terenie £owicza i najbli¿szej okolicy. Ostatecznie trafi³ on 3 sierpnia do dzia³aj¹cego
przy warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
Ptasiego Azylu. Zawióz³ go w kartonowym
To co siê dzieje przed i wewn¹trz bu- pudle jeden z pracowników wydzia³u.
dynku bêdzie rejestrowane.
Pikulski. System obejmowa³ bêdzie kilkanacie kamer wewn¹trz budynku oraz kilka na
zewn¹trz, jak równie¿ czujki ruchowe. Kamery zewnêtrzne obserwowa³y bêd¹ tak¿e
skwer przed g³ównym wejciem do placówki od strony Starego Rynku, gdzie wieczorami gromadz¹ siê spore grupy m³odzie¿y, nie
zawsze dobrze siê zachowuj¹cej. Systemy
zaczn¹ dzia³aæ prawdopodobnie na prze³omie wrzenia i padziernika.
(eb)

Przypominamy numery telefonów instytucji, które przyjmuj¹ chore zwierzêta
(trzeba je jednak osobicie dostarczyæ) Ptasi
Azyl - Ogród Zoologiczny w Warszawie 0-22 -670 22 07; Ogród Zoologiczny w £odzi - 0 42 - 632 75 79. Praktyczne informacje na ten temat znajduj¹ siê na stronach internetowych: Sto³eczne Towarzystwo
Ochrony Ptaków - www.stop.eko.org.pl
oraz Forum Towarzystwo Przyrodnicze
Bocian - www.forum.bocian.org.pl
(tb)

Sukces Shreka, a na deser Potter

B

lisko tysi¹c osób obejrza³o w ci¹gu
piêciu dni w ³owickim kinie Fenix film
Shrek Trzeci. Po raz pierwszy
w historii wyremontowanego kina przy ulicy Podrzecznej w weekend odbywa³o siê
po piêæ seansów, a w dni powszednie po
cztery. By³ to wymóg postawiony przez
dystrybutora kopii filmowych. - Przewidu-

jemy, ¿e podobnym zainteresowaniem bêdzie
cieszyæ siê film Harry Potter i Zakon Feniksa - dowiedzielimy siê w ³owickim kinie. Trwaj¹cy ponad dwie godziny film bêdzie wywietlany w dniach od 17 do 22
sierpnia. Godziny projekcji jeszcze nie zosta³y ustalone.
(mak)

Kto nie p³aci
za wymianê dowodu
Publikacje, jakie zamieszczalimy w poprzednich numerach Nowego £owiczanina na temat wymiany ksi¹¿eczkowych dowodów
osobistych, spowodowa³y kolejne
pytania na ten temat ze strony czytelników.

D

zwoni¹c do nas pytali, kto nie musi
p³aciæ za nowy dowód oraz czy
w przypadku administracyjnej zmiany nazwy miejsca urodzenia mo¿na za dowód nie
p³aciæ. Chodzi np. o osoby, które mia³y podane miejsce urodzenia Kocierzew, a obecnie takiej miejscowoci nie ma, jest natomiast
Kocierzew Pó³nocny i Kocierzew Po³udniowy, podobnie rzecz siê ma w przypadku
nie istniej¹cych ju¿ nazw przysió³ków, jak
np. Osmolenic, Zofijów, Ciechomin w gminie Kiernozia.
Przypomnijmy, ¿e op³ata za dowód osobisty wynosi 30 z³ oraz 5 z³ dla osób poni¿ej 18 roku ¿ycia. Ustawodawca przewidzia³ zwolnienie z tych op³at w przypadku:
dowodu który ma wadê techniczn¹, dowodu sporz¹dzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku, administracyjnej zmiany nazwy miejscowoci, nazwy ulicy lub
numeru domu, osób, które utraci³y dowód

w wyniku klêsk ¿ywio³owych, a tak¿e osób
przebywaj¹cych w domach opieki spo³ecznej lub korzystaj¹cych z zasi³ków sta³ych
lub pielêgnacyjnych.
Przypadek, z którym zg³osi³a siê do nas
czytelniczka polega³ na tym, ¿e jej matka
urodzi³a siê w miejscowoci, której ju¿ nie
ma. Jak siê dowiedzielimy w Urzêdzie
Miejskim w £owiczu, faktycznie zapis
o zwolnieniu z op³aty za dowód osobisty
nie precyzuje, czy chodzi o zmianê miejsca
urodzenia czy miejsca zamieszkania. Zwolnienie z op³aty jest wiêc mo¿liwe w obu
tych przypadkach, pod warunkiem, ¿e nazwa miejscowoci zosta³a zmieniona decyzj¹
administracyjn¹. Tak by³o np. w gminie Bielawy, gdy przy³¹czono miejscowoæ Mroga do Brzozowa. Inaczej jest np. w gminie
Kiernozia, w której prawdopodobnie w latach 50. przesta³y funkcjonowaæ nazwy
przysió³ków, ale nie ma ¿adnej podstawy
prawnej tej zmiany. W tym przypadku za
wymianê dowodu trzeba zap³aciæ.
- To nie zale¿y od nas, czy op³atê pobierzemy, czy nie, ale od tego, jak opisany jest akt,
jaki jest nam dostarczony - wyjania Edyta
Fabiañska, naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich ³owickiego ratusza.
M³odzie¿ i dzieci równie¿ w wakacje chêtnie odwiedzaj¹ bibliotekê na Bratkowicach.
(mwk)

Nad morze i w góry
Blisko 100 dzieci pracowników
³owickiego zak³adu Agros Nova
spêdzi lub spêdzi³o 2 tygodnie wakacji na obozach w Poborzelicy
i Mrze¿ynie nad morzem lub w Karpaczu w Karkonoszach.

O

rganizatorem kolonii jest ³owickie
biuro turystyczne In Tour Adama
Stêpniaka, koszt uczestnictwa jednego dziecka wynosi oko³o 1200 z³. Pracownicy Agrosu nie p³ac¹ jednak ca³ej kwoty, bo korzystaj¹ z dofinansowania z zak³adowego funduszu socjalnego. Zak³ad p³aci
od 70 do 90% tej ceny, a wiêc rodzice w zale¿noci od dochodu oraz liczby dzieci

- p³ac¹ od 120 do 360 z³ za wyjazd jednego
dziecka.
- Oferta jest bardzo korzystna, szczególnie dla rodzin wielodzietnych. Jest bardzo
du¿e zainteresowanie wyjazdami. Dla wielu
dzieci jest to jedyna szansa na wyjazd i wypoczynek - mówi Teresa Kowalska, szefowa
miêdzyzak³adowego Zwi¹zku NSZZ Solidarnoæ.
Z wyjazdu na obozy w takim samym
stopniu korzystaj¹ dzieci zwi¹zkowców, jak
dzieci osób niezrzeszonych. Rol¹ zwi¹zków
jest wybór oferty, okrelenie zasad i przydzielenie miejsc. Odbywa siê to przy wspó³pracy z komisj¹ socjaln¹.
(mwk)

Wymiana znaków na nowe

O

d niemal roku trwa na powiatowych
drogach wymiana znaków drogowych ze znaków starej kategorii na
nowe. W ubieg³ym roku powiat wyda³ na
nowe oznakowanie 80 tysiêcy z³otych
i mimo ¿e spora liczba tablic nie zosta³a jeszcze spo¿ytkowana, ju¿ dzi wiadomo, ¿e
bêdzie to suma niewystarczaj¹ca. - Trochê
braknie - mówi dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg Andrzej Stajuda. - Nie tylko bowiem prowadzimy wymianê znaków, ale ci¹-

gle musimy uzupe³niaæ zniszczone przez
wandali s³upki i tablice - dodaje. Nowe znaki
ró¿ni¹ siê od starych tym, ¿e mocowane s¹
na wy¿szych, dwumetrowych s³upkach, nie
jak wczeniej na 1,5-metrowych, oraz tym,
¿e pokryte s¹ foli¹ odblaskow¹, przez co s¹
bardziej widoczne w wiat³ach samochodów.
Prace trwaj¹ ca³y czas. Jak do tej pory
oko³o 65 znaków na powiatowych drogach
jest ju¿ znakami nowego typu.
(wcz)

Weso³o w czytelni
na Bratkowicach
Kilkanacie, a nieraz nawet i kilkadziesi¹t dzieci codziennie spêdza
czas w Bibliotece Miejskiej w £owiczu na osiedlu Bratkowice. Jak
co roku, od wtorku do pi¹tku, w godzinach od 12.00 - 14.00, odbywaj¹
siê tu zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y.

R

ozpiêtoæ wiekowa uczestników jest
bardzo du¿a. - Najczêciej przychodzi
rodzeñstwo b¹d kole¿anki z tej samej ulicy
- mówi prowadz¹ca zajêcia El¿bieta Kolos.
Najm³odsza uczestniczka zajêæ przychodzi
z babci¹ i ma dopiero 2 latka. Lubi ogl¹daæ
ksi¹¿ki, s³uchaæ jak babcia czyta i malowaæ
ze starszymi kole¿ankami.
Sta³a kilkuosobowa grupa dziewcz¹t
z gimnazjum pracuje systematycznie na zajêciach plastycznych. - Zauwa¿amy, ¿e im
wakacje trwaj¹ d³u¿ej, tym wiêcej dzieci zaczyna uczestniczyæ w zajêciach - dodaje Jolanta Kret. Biblioteka zapewnia wszystkim
materia³y plastyczne. Powsta³y ju¿ wykle-

janki, malowane na folii martwe natury czy
wykonywane z papieru kolorowego lampiony. M³odsze dzieci z podstawówek oraz
przedszkolaki najczêciej maluj¹ postaci
z filmów o Shreku.
Prowadz¹ce zajêcia bibliotekarki El¿bieta Kolos i Jolanta Kret dopasowuj¹ zajêcia
do zainteresowañ danej grupy dzieci. Czêsto maluchy maj¹ inne zajêcie i ich starsi
koledzy inne. Dzieci z w³asnej inicjatywy
pomagaj¹ bibliotekarkom w uk³adaniu ksi¹¿ek. Du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê równie¿
komputery, a g³ównie gry komputerowe.
Wa¿n¹ informacj¹ dla mi³oników Internetu
jest to, ¿e podczas wakacji w godzinach
12 - 14 dostêp do sieci jest bezp³atny.
We wtorki odbywaj¹ siê zajêcia plastyczne pod has³em Lepiê, klejê, rysujê, malujê.
W ich ramach zorganizowany bêdzie konkurs Osiedlowe wspomnienia, popularyzuj¹cy wiedzê o £owickiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w roku jubileuszu jej
50-lecia. rody do koñca sierpnia przebiega-

³y bêd¹ pod has³em superg³owy. Tego dnia
rozwi¹zywane s¹ krzy¿ówki, rebusy i ³amig³ówki. W ka¿dy czwartek dzieci zasiadaj¹ do komputerów i Internetu. W pi¹tki
prowadzone s¹ igraszki jêzykowe - zabawy
z jêzykiem polskim i angielskim pod tytu³em Kantor wymiany liter.
Najpiêkniejsze prace plastyczne stworzone podczas bibliotecznych zajêæ trafi¹
do Galerii Zaczarowanego O³ówka, czyli
wystawy prac, która zostanie zorganizowana pod koniec wakacji.
(eb)
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Nie tylko £owicz ma pelikany
Co mo¿e ³¹czyæ le¿¹cy na
pograniczu Wielkopolski
i Pomorza Szubin z naszym
£owiczem? I co te dwa miasta
maj¹ wspólnego z le¿¹cym
z kolei w po³udniowej
Wielkopolsce Grabowem nad
Prosn¹? Nie ³¹cz¹ ich ani
podobne zabytki, ani
przemys³, mo¿e w jakim
stopniu rolnictwo.
Najwa¿niejszym elementem
³¹cz¹cym te trzy miasta s¹...
pelikany znajduj¹ce siê w ich
herbach.

£owicz ma w herbie dwa pelikany, które nie karmi¹ piskl¹t w³asn¹ krwi¹, kieruj¹ jednak dzioby w stronê swych pierpolskim herbarzu rodowym figury si. Miêdzy ptakami widnieje zielone
zwierz¹t symbolizuj¹cych si³ê, m¹- drzewo ¿ycia.
droæ i wiernoæ s¹ czêstym zjawiskiem,
podobnie zreszt¹ w herbach miast. Pelikany drzewem ¿ycia. W herbie Szubina widspotkaæ mo¿na na przyk³ad w herbie rodo- nieje, jak czytamy na stronie internetowej
wym podskarbiego Rzeczpospolitej Pol- miasta: (...) w polu czerwonym od g³owicy
pom³oæ srebrna (zawi¹zana chusta - przyp.
red.), pod ni¹ stoj¹cy w zielonym gniedzie
pelikan srebrny ze z³otym dziobem i nogami, z rozpostartymi skrzyd³ami, karmi¹cy
krwi¹ ze swej piersi trzy pisklêta srebrne ze
z³otymi dziobami i nogami; na piersi pelikana trzy czerwone krople krwi.

W

Herb Grabowa nad Prosn¹, móg³
wygl¹daæ zupe³nie inaczej - legenda g³osi, ¿e niektórzy mieszkañcy
woleli w herbie miasta... anta³ek
piwa.

Duda. - Mamy za to a¿ trzy supermarkety,
które powsta³y w bardzo krótkim czasie dodaje ¿artobliwie.
- Wielkiego przemys³u u nas nie ma - dodaje El¿bieta Donarska z szubiñskiego muzeum. - Niegdy miasto znane by³o z rzemielnictwa - blacharzy, rymarzy itd. Swego
czasu istnia³ tu Pañstwowy Okrêg Maszynowy, jednak upad³. Niegdysiejsza Pañstwowa Centrala Nasienna, zmieni³a siê w spó³kê Lech-Pol. Wykupili j¹ prê¿ni okoliczni
rolnicy i zmienili w przedsiêbiorstwo wielobran¿owe, wiadcz¹ce jednak przede
wszystkim us³ugi dla innych rolników.
Niedaleko Szubina, w Kowalewie, by³ wielki zak³ad Romet, który do dzi funkcjonuHerb Szubina zawiera u góry pom³oæ je w du¿o mniejszej formie. Mamy za to
- zwi¹zan¹ chustê - dodan¹ tam praw- ca³kiem niedaleko, w W¹soszy, orodek
dopodobnie przez drugiego w³odarza wypoczynkowy.
miasta, Jana Czarnkowskiego, jako
god³o z jego herbu.
Pelikan w legendzie

Od Sêdziwoja
do powstañców
wielkopolskich

Grabów nad Prosn¹: przy kociele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Serca NPM i w. Miko³aja stoi
unikalny krzy¿ z 12 ludowymi rzebami z 1858 roku.
skiej Micha³a Kazimierza Kocie³³a, ¿yj¹cego w latach 1710 - 1722, w herbie wydzia³u
weterynaryjnego wy¿szej uczelni w Madrycie, wreszcie w herbie stanowym amerykañskiego stanu Luizjana. Jest te¿ w województwie wielkopolskim, w powiecie
gnienieñskim, w gminie Czerniejowo wie
¯ydowo, w latach 1752-1875 posiadaj¹ca
prawa miejskie, która tak¿e ma w swoim
herbie pelikana.
W herbie £owicza wystêpuj¹ dwa bia³e
pelikany na b³êkitnym tle, zwrócone do siebie grzbietami, ze z³otymi dziobami skierowanymi w kierunku piersi i rozdzielone

Szubin le¿y w po³udniowo-zachodniej
czêci województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim. Miasto po³o¿one jest przy drodze krajowej nr 5 GdañskBydgoszcz-Poznañ-Wroc³aw.
Pocz¹tki Szubina okryte s¹ tajemnic¹. Nie
zachowa³ siê przywilej lokacyjny, a herb,
który zwróci³ nasz¹ uwagê, nijak siê ma do
nazwy miasta, pochodz¹cej od tajemniczej
osoby Szuba. W ród³ach pisanych osada
Szubin jest wzmiankowana dopiero
w 1365 roku. By³a ju¿ wtedy siedzib¹ znanego mo¿now³adcy Sêdziwoja, który wybudowa³ miejscowy koció³ pod wezwaniem
w. Marcina oraz wspania³y zamek - jedn¹
z najwiêkszych tego typu budowli mo¿now³adczych w Polsce pó³nocnej. Jemu te¿
przypisuje siê lokacjê miasta, prawdopodobnie w latach 1365-70.
Wspomniany zamek pozostaje dzi
w ruinie. Jak dowiadujemy siê w Muzeum
Ziemi Szubiñskiej, s¹ to ju¿ w³aciwie zaroniête krzakami ruiny ruin. Dawn¹ wspania³oæ budowli oceniæ mo¿na dziêki jedynej stoj¹cej w ca³oci cianie, z wci¹¿ wi-

Plac przykocielny w Szubinie. W tle koció³ parafialny pw. w. Marcina.
docznymi otworami strzelniczymi itd.
W latach 1997 - 2000 prowadzono na zamku wykopaliska archeologiczne - to, co znaleziono, turyci mog¹ dzi ogl¹daæ we wspomnianym muzeum. S¹ to elementy ceramiki, metalowe sprzêty u¿ytkowe, a tak¿e
fotografie dokumentuj¹ce wykopaliska. Zachêceni tymi eksponatami turyci, czêsto
prosto z muzeum id¹ obejrzeæ w³anie zamek.
Nieopodal Szubina toczy³y siê ciê¿kie
walki w czasie powstania wielkopolskiego.
Najpierw Polacy dwukrotnie nacierali na
miasto: 8 stycznia i 11 stycznia 1919 roku za drugim razem z powodzeniem. Potem
uderzaj¹cy od strony Pomorza Niemcy sforsowali Noteæ i zajêli Szubin 28 stycznia.
Powstañcy odbili go po krwawych walkach
4 lutego. - Czêstokroæ w podrêcznikach

i ró¿nych opracowaniach pomija siê to powstanie. Pisze siê po prostu, ¿e by³o i tyle mówi nam Anna Duda z szubiñskiego muzeum. - W³anie dlatego temat ten jest naszym konikiem. W placówce jest sala powiêcona powstaniu, co roku wydawane
s¹ te¿ ksi¹¿ki dotycz¹ce powstania wielkopolskiego - biografie powstañców itd.
W czasie II wojny wiatowej w budynku
nieistniej¹cego ju¿ zak³adu poprawczego
Niemcy urz¹dzili obóz jeniecki dla zagranicznych oficerów. Od 1940 do 1945 roku
w Szubinie przetrzymywani byli oficerowie z Wielkiej Brytanii, Danii czy Francji.
Co roku dawni wiêniowie odwiedzaj¹ to
miejsce, by wspomnieæ czasy niedoli.
- Jakie jest wspó³czesne oblicze naszego
miasta? Niektórzy mówi¹, ¿e to miasto emerytów i rencistów - opowiada dalej Anna

A sk¹d wziê³y siê w herbie miasta - pelikany? - Jaki czas temu ruszy³ymy ów temat, jednak nie da siê tego z ca³¹ pewnoci¹
ustaliæ - mówi Anna Duda. Sêdziwoj pieczêtowa³ siê herbem Topór, jednak w XIV i XV
wieku rzadko zdarza³o siê, aby w³aciciele
miast nadawali im swoje herby. Symbol pelikana mo¿now³adca móg³ zaczerpn¹æ z kru¿ganka klasztoru cysterskiego w L¹dzie nad
Wart¹, zbudowanym w po³owie XIV wieku. Pelikan by³ zreszt¹ w redniowieczu motywem bardzo popularnym, mia³ te¿ g³êbok¹ wymowê symboliczn¹, symbolizowa³
bowiem ofiarê Chrystusa i jego mi³oæ do
cz³owieka.
- Istnieje miejscowa legenda, jednak zosta³a ona dopisana do istniej¹cego herbu
du¿o póniej - opowiada nam Anna Duda.
Legenda mówi, ¿e w danych czasach w szubiñskim zamku mieszka³ mo¿ny ksi¹¿ê wraz
z ma³¿onk¹ i trzema urodziwymi córkami.
Jedn¹ z tych córek postanowi³ zdobyæ z³y
czarownik.
Odprawiony z niczym zacz¹³ mciæ siê
na ksi¹¿êcej rodzinie, doprowadzaj¹c j¹ do
ruiny i do mierci ksiêcia. A kiedy i wtedy
matka dziewcz¹t odrzuci³a jego zaloty, czarownik zamieni³ j¹ wraz z córkami w pelikany. Powiedzia³ przy tym, ¿e do koñca ¿ycia
zostan¹ w tej postaci, chyba ¿e pelikanica
rozedrze dziobem w³asn¹ pier, a kropla jej
krwi upadnie na ziemiê. Nikt jednak tych
s³ów nie dos³ysza³.
Nasta³y czasy g³odu i suszy i kiedy pelikani¹tka umiera³y z wycieñczenia, matka
postanowi³a powiêciæ dla nich swoje ¿ycie.
Rozdar³a pier i w³asn¹ krwi¹ nakarmi³a g³odne ptaki. Wyczerpana pad³a na ziemiê, rosz¹c j¹ w³asn¹ krwi¹ i wtedy i ona, i córki
wróci³y do swoich ludzkich postaci.

19

9.08.2007 r.

A na wakacje
do pracy
Agnieszka Jasiñska radzi, na co zwróciæ uwagê,
ruszaj¹c na wakacyjne saksy

C

Grabów nad Prosn¹: dwór z prze³omu XVIII i XIX wieku, w którym znajduje siê obecnie Urz¹d Miasta i Gminy.
stamt¹d ostatnie zapasy. Wysch³a rzeka
i zapanowa³ g³ód.
Wtedy w wiosce pojawi³ siê po szlachecku odziany Rokita i zacz¹³ namawiaæ ludzi
do z³ego.
Zawita³ diabe³ do chaty biednej kobiety
maj¹cej na wychowaniu dziewiêcioro dzieci. Poradzi³, by kobieta, skoro nie ma ju¿
czym karmiæ swoich pociech, zabi³a je siekier¹, a wtedy sama jako prze¿yje. Matka
odpar³a, ¿e prêdzej rozetnie sobie no¿em
piersi i w³asnym sercem nakarmi dzieci. Ma³e masz to serce i nie posilisz nim nawet
Grabów:
jednej dzieciêcej gêby - powiedzia³ drwi¹co
diabe³. - Je¿eli taki mówisz, to nie wiesz, jak
Rokita nie da³ rady
wielkie jest matczyne serce - odpar³a kobieta.
My jednak a¿ w Szkocji szukaæ nie bê- Na te s³owa znikn¹³ diabe³ i skoñczy³a siê
dziemy. Wystarczy, ¿e przeniesiemy siê do moc jego czarów.

A mo¿e matka z córkami zamienione zosta³y w gêsi? W 2003 roku specjalici z Torunia zakwestionowali bowiem wizerunek
pelikana w herbie Szubina, gdy¿ wed³ug nich
bardziej przypomina³ on gê. Rada miejska
uchwali³a wtedy zmianê wizerunku na bardziej pelikani i od tamtej pory w¹tpliwoci zniknê³y. - Co ciekawe - mówi nam El¿bieta Donarska - jaki czas temu odwiedzi³a
nas szubinianka na sta³e mieszkaj¹ca w Szkocji i mówi³a, ¿e jedno z tamtejszych miast
posiada niemal identyczny herb.

Rynek miejski w Szubinie.
Grabowa nad Prosn¹, na pograniczu Wielkopolski i l¹ska. W herbie miasta tak¿e
znajduje siê pelikan - bia³y ptak stoj¹cy na
zielonym gniedzie, karmi¹cy w³asn¹ krwi¹
trzy pisklêta. Tak¿e Grabów ma swoj¹ herbow¹ legendê, mówi¹c¹, i¿ podczas jednej
z zaraz zrozpaczone matki karmi³y dzieci
w³asn¹ krwi¹. Magdalena Sznayder z referatu promocji Urzêdu Miejskiego w Grabowie opowiada nam jednak inn¹ jeszcze wersjê, mówi¹c¹, i¿ w czasie zarazy starosta
poleci³ otworzyæ dla g³oduj¹cej ludnoci
ostatnie swoje spichrze.
- Jeszcze inna legenda o powstaniu Grabowa zwi¹zana jest z diab³em Rokit¹ - dodaje nasza rozmówczyni. Za czasów kiedy
miasto by³o ma³¹ ryback¹ wiosk¹, ukryt¹
poród dorodnych grabów, pojawi³ siê tam
rzeczony diabe³ i stwierdzi³, ¿e mieszkañcy
¿yj¹ sobie w najlepsze nieskalani najmniejszym grzechem. Aby pognêbiæ prawych
rybaków, Rokita wywo³a³ suszê, nas³a³ te¿
na wioskê bandy z³ych ludzi, którzy zabrali

W nagrodê za dzieln¹ postawê król nada³
wsi prawa miejskie i miano Grabowa, nie
tylko dla rosn¹cych tam drzew, ale dlatego,
¿e mieszkañcy dzielnie oparli siê namowom
z³ego, który próbowa³ ograbiæ ich z honoru
i mi³oci do rodzinnej ziemi.

O herbie
zdecydowa³ król
£atwiej by³o jednak grabowianom pokonaæ szatana, ni¿ ustaliæ, jaki ma byæ ich herb.
Jedni chcieli szczupaka z rozwart¹ paszcz¹,
inni ³ódkê z wios³em - wszak to miejscowoæ rybacka. Inni, którzy najbardziej pamiêtali niedawn¹ suszê, widzieli w herbie
anta³ek piwa. Król jednak uzna³, ¿e najlepszym god³em nowego miasta bêdzie znany
ze wzruszaj¹cej przypowieci pelikan - bia³y ptak nadwodny, który g³oduj¹ce pisklêta
karmi³ krwi¹ z w³asnej piersi.
Tyle legendy, a co na to historia? Faktycznie, we wczesnym redniowieczu Gra-

bów nad Prosn¹ by³ królewskim grodem
z osad¹ handlow¹ na podgrodziu. Pierwsza
udokumentowana wzmianka o Grabowie
jako wsi królewskiej po³o¿onej nad Prosn¹
pochodzi z 1264 r. Miastem Grabów zosta³
20 sierpnia 1416 roku na podstawie przywileju lokacyjnego wydanego przez W³adys³awa Jagie³³ê. Nazwa miasta wziê³a siê
prawdopodobnie od jego po³o¿enia w grabowym lesie nad rzek¹ Prosn¹.
Dzieje miasta obfitowa³y w burzliwe
wydarzenia. W latach 1815-1918 pe³ni³o
ono funkcjê miasta granicznego po pruskiej stronie granicy z Rosj¹. Liczne po¿ary, epidemie, grabie¿e i spustoszenia,
jakich dokonywa³y walcz¹ce strony lub
przechodz¹ce wojska, powodowa³y migracjê ludnoci. Dlatego Grabów nie mia³
nigdy ustabilizowanej liczby mieszkañców.
Dzi gmina Grabów ma charakter typowo rolniczy. Dominuj¹ce s¹ gospodarstwa o redniej powierzchni 8 ha. Rolnicy, podobnie jak u nas, zajmuj¹ siê przede
wszystkim upraw¹ zbó¿ i ziemniaków
oraz hodowl¹ trzody chlewnej i byd³a.
W samym Grabowie znajduje siê firma Profi, znana z produkcji pasztetów i zatrudniaj¹ca oko³o 250 osób, a tak¿e a¿ szeæ zak³adów kamieniarskich.
Grabów ³¹czy z ziemi¹ ³owick¹ jedna jeszcze rzecz - i u nas, i tam jest wie Bobrowniki, w której, w przypadku gminy Grabów,
znajduje siê zabytkowy koció³ z 1735 roku.
Zreszt¹ tamtejsze zabytki to przede wszystkim kocio³y, w tym w samym Grabowie
koció³ parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP i w. Miko³aja przy
ulicy Grodzkiej, budowany przez 22 lata
i ukoñczony w roku 1684. Spalony
w 1830 roku, zosta³ odbudowany w stylu barokowym w 1870. Ciekawostk¹ jest
ustawiony przy wejciu unikalny krzy¿
z 12 ludowymi rzebami z 1858 roku.
Turyci podziwiaæ mog¹ te¿ XVII-wieczne pofranciszkañskie zabudowania klasztorne, koció³ ewangelicki z 1887 roku,
dwór z prze³omu XVIII i XIX wieku,
w którym znajduje siê obecnie Urz¹d
Miasta i Gminy, czy dawn¹ stanicê graniczn¹ z 1900 roku.
***
Czy tylko te trzy miasta w naszym kraju mog¹ siê poszczyciæ herbem z pelikanem? W ¿adnym z opisanych urzêdów miejskich, w³¹czaj¹c w to £owicz, nikt nie ma
pewnych na ten temat informacji, a nam uda³o
siê znaleæ tylko te trzy. Byæ mo¿e nasi
czytelnicy w trakcie wakacyjnych woja¿y
natkn¹ siê na inne miasta maj¹ce w herbie
tego szlachetnego ptaka.
Wojciech Czubatka

zas wakacji to dla
uczniów i studentów
zarówno czas wolny
od szko³y, jak i okres, kiedy
mog¹ zdobyæ parê dodatkowych z³otych. A gdzie indziej
jak nie za granic¹ mo¿na w krótkim okresie czasu zarobiæ satysfakcjonuj¹c¹ nas sumê?
Dlatego te¿ tu¿ po zakoñczeniu roku szkolnego tudzie¿
Agnieszka
akademickiego zaczynamy intensywnie wyszukiwaæ w pamiêci cz³onków bli¿szej i dalszej rodziny b¹d znajomych, którzy mieszkaj¹ poza granicami naszego pañstwa. Odwa¿niejsi za sami, na
w³asn¹ rêkê, wyjad¹ do obcego kraju w poszukiwaniu pracy.
Czerwiec, lipiec, sierpieñ i wrzesieñ to
miesi¹ce, kiedy zdecydowanie najtrudniej
znaleæ pracê za granic¹. Powodem jest iloæ
studentów, jaka wyjecha³a tam, aby zarobiæ
na kolejny rok studiów. Jednak w tym samym czasie w zagranicznych miejscowociach (g³ównie turystycznych) tworzone
s¹ specjalne sezonowe miejsca pracy. Dlatego te¿ decyduj¹c siê na wakacyjny zarobkowy wyjazd za granicê, warto wybraæ miejsce chêtnie odwiedzane przez turystów.
Wyjazd na w³asn¹ rêkê to przede
wszystkim odwaga oraz id¹ce z ni¹ w parze
ryzyko. Jeli mimo wszystko zdecydujemy siê na tak¹ opcjê, warto przede wszystkim sprawdziæ w Internecie miejsca noclegowe, gdzie moglibymy siê zatrzymaæ po
przyjedzie. Nie ma bowiem nic gorszego
ni¿ nocleg na dworcu autobusowym lub na
ulicy. Na taki wyjazd trzeba zabraæ ze sob¹
odpowiedni¹ iloæ gotówki oraz (w razie niepowodzenia) bilet powrotny do domu. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e ¿ycie za granic¹ jest du¿o
dro¿sze ni¿ w Polsce, np. najtañszy chleb
(o smaku wcale nieprzypominaj¹cym chleba) kosztuje w Anglii 0.5 funta, czyli oko³o
3 z³ote.

Wyjazd do rodziny i znajomych wydaje siê byæ idealnym rozwi¹zaniem. Decyduj¹c siê jednak na tak¹ opcjê,
pamiêtajmy, ¿e nikt (nawet
gdyby nie wiem jak bardzo
obiecywa³) nie jest w stanie
zagwarantowaæ nam pracy.
Pracodawca bowiem zwykle
chce osobicie porozmawiaæ
ze swoim przysz³ym praJasiñska
cownikiem. Oczywicie kto
mo¿e nas mu poleciæ, ale decyzja o zatrudnieniu zapadnie dopiero po bezporednim
spotkaniu zainteresowanych stron. Z takiego w³anie powodu rozpad³o siê wiele przyjani. Niejedna rozczarowana osoba mówi³a
potem: ...no bo przecie¿ mia³ mi wszystko
za³atwiæ. Pamiêtajmy, ¿e samo przyjêcie
nas pod swój dach to ju¿ spora pomoc. Bowiem jeli mamy siê gdzie zatrzymaæ i znamy podstawowe informacje na temat miasta, gdzie siê znajdujemy, ca³a reszta - przy
dobrych chêciach - pójdzie jak po male.
ako miejsca wakacyjnych wyjazdów
zarobkowych wybieramy zwykle
Angliê, Irlandiê, Holandiê i Hiszpaniê.
Ma na to wp³yw przede wszystkim cena
biletów lotniczych (tani przewonicy wychodz¹ do nas z naprawdê dobr¹ ofert¹ chocia¿ w sezonie wakacyjnym bilety s¹
du¿o dro¿sze ni¿ poza nim). Studenci maj¹
równie¿ mo¿liwoæ wyjazdu do USA. Specjalny program o nazwie Work and Travel
(Praca i Podró¿owanie) u³atwia otrzymanie
wizy i umo¿liwia podjêcie legalnej pracy
w Ameryce. Niestety koszt takiego przedsiêwziêcia to oko³o dziesiêciu tysiêcy z³otych. Oczywicie pieni¹dze zazwyczaj siê
zwracaj¹ (da siê do tego jeszcze sporo zarobiæ). Dziêki temu programowi mo¿emy
w USA legalnie pracowaæ, a ostatni miesi¹c
pobytu powiêciæ na podró¿owanie i zwiedzanie (a jest co ogl¹daæ).
dok. na str. 20
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WANDA KIERSNOWSKA
P

odobnie zapamiêta³ znakomit¹ matematyczkê i pedagoga Feliks Ptaszyñski, maturzysta z 1949 r.: Ju¿ od pierwszych
lekcji wzbudza³a szacunek. Kiedy wchodzi³a
do rozhukanej i gwarnej sali lekcyjnej lub
sz³a korytarzem - milk³y rozmowy. Mia³a
charyzmatyczny dar skupiania uwagi, pod¹¿ania za tokiem myli, zawsze logicznej,
precyzyjnej i jasnej, podanej w piêknej polszczynie. Te w³anie wartoci przekazywa³a
swoim uczniom, nawet zdeklarowanym humanistom.
Równie¿ W³adys³aw Godzik, maturzysta z 1953 r., niezwykle wysoko ceni swoj¹
nauczycielkê matematyki: Zapamiêta³em J¹
jako wysok¹ (z nauczycielek by³a najwy¿sza), szczup³¹ szatynkê o ³adnej i szlachetnej
twarzy. Ubiera³a siê jak to wówczas by³o
mo¿liwe skromnie, lecz gustownie. Nosi³a
spódnice w kolorze czarnym lub szarym,
bluzki z d³ugimi rêkawami typu koszulowego. Czasami mia³a krawat. Mówi³a spokojnie, lecz w klasie by³a s³yszalna w ka¿dym
miejscu. Jej wyk³ady, piêkne i plastyczne,
z regu³y wszyscy rozumieli. Wyk³ad koñczy³a przyk³adem rozwi¹zywanym przez sam¹
Profesor lub przez ucznia s³abszego, któremu matematyka sprawia³a k³opoty. Gdy kto
zg³osi³, ¿e nie rozumie wy³o¿onego materia³u, powtarza³a wyk³ad innymi s³owami, inn¹
metod¹, docieraj¹c do s³uchacza nowym
sposobem. Wielka wiedza i talent pedagogiczny czyni³y z Wandy Kiersnowskiej nie
tylko nauczyciela, lecz tak¿e wzór godny
naladowania. Po ponad pó³ wieku zawiadczaj¹ o tym w³anie jej byli uczniowie.
Wanda Kiersnowska wychowa³a ca³¹ plejadê uczniów, którzy póniej studiowali na
renomowanych polskich uczelniach. Jej
uczennic¹ by³a Józefa Siekiera ze Z³akowa
Borowego, absolwentka WSR w Olsztynie,
póniej profesor tej uczelni, wybitna specjalistka w zakresie drobiarstwa. Inna jej
podopieczna, Eugenia Urbanek z Maurzyc,
ukoñczy³a WSHM w Sopocie, a nastêpnie
pracowa³a jako profesor na Uniwersytecie
Gdañskim. Wraz ze swym mê¿em Miros³awem Krzysztofiakiem, rektorem UG,
napisa³a ceniony podrêcznik statystyki
matematycznej. Uczeñ pani Wandy, przedwczenie zmar³y Józef Bejda ze wiery¿a,
wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki

falowej, by³ profesorem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie. Wspomniany ju¿ Feliks Ptaszyñski z Leniczówki, znakomity architekt i konserwator zabytków, by³ wojewódzkim konserwatorem zabytków w Koszalinie, a póniej w m.st. Warszawie. Do grona
uczniów Wandy Kiersnowskiej nale¿a³ równie¿ W³adys³aw Roszewski z Bogorii Dolnej, absolwent SGPiS w Warszawie, wieloletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.

(1905-1987)

cioch (z Nowych Zdun), Julian Ignaczak (ze
Strugienic), Miros³aw Da³ek i Tadeusz Mróz
(ze Zdun Kocielnych), W³adys³aw Godzik (ze Z³akowa Borowego), S³awomir Jêdrzejczyk (z Nowych Zdun} i wielu innych.
Wszyscy oni ju¿ w zawodowym ¿yciu
okazali siê znakomitymi fachowcami w ró¿norodnych dziedzinach techniki i technologii, bêd¹c autorami wielu wynalazków oraz
projektów badawczych.
Wielk¹ pasj¹ Wandy Kiersnowskiej, wyniesion¹ z domu rodzinnego, by³y drzewa,

Wanda Kiersnowska na pami¹tkowej fotografii. Czerwiec 1947 r.
Jedna z jej uczennic, Maria Chodurska
(z powiatu opatowskiego), po ukoñczeniu
PWSP w Gdañsku, wróci³a do Zdun, pracuj¹c w latach 1952-1958 jako nauczycielka matematyki w swoim dawnym liceum. Matematykê na Uniwersytecie
£ódzkim ukoñczy³ równie¿ Stanis³aw
Papuga (ze Zdun Kocielnych), niezwykle ceniony i popularny nauczyciel zduñskich szkó³. Jeszcze inny uczeñ Wandy
Kiersnowskiej, Tadeusz Guzek (z Szymanowic), po ukoñczeniu Uniwersytetu
£ódzkiego, równie¿ powróci³ do zduñskiego liceum, gdzie w latach 1957-1963
uczy³ chemii i biologii.
Z jej szko³y wysz³a te¿ ca³a plejada
póniejszych absolwentów Politechniki
Warszawskiej, £ódzkiej czy te¿ Wroc³awskiej. S¹ wród nich m.in. Miros³aw Wier-

krzewy i kwiaty. To ona wraz z moim Ojcem i uczniami liceum, urz¹dzi³a s³ynny park
przyszkolny. W tym celu przywieziono
spo³ecznie 200 fur czarnoziemu. Wkrótce
zakwit³y lipy, zazieleni³y siê klony, rozb³ys³y kwiaty forsycji i ró¿. Pani Wanda zaprojektowa³a otoczenie szko³y w formie geometrycznej, tak jak typowy park francuski.
Powsta³ on na planie ko³a, którego zarys
tworzy³y lipy. Jego rodek wype³ni³y starannie dobrane, kwitn¹ce ró¿nokolorowo
krzewy, przetykane szlachetnymi drzewami, miêdzy którymi bieg³y starannie utrzymana alejki. Na stra¿y ogrodu sta³y asymetryczne rzêdy smuk³ych topól w³oskich,
stanowi¹c charakterystyczny element krajobrazu Zdun. Jednak ozdob¹ zduñskiego
parku by³ ogród ró¿any, kwitn¹cy do pónej jesieni.

W parku znalaz³ siê te¿ przeniesiony
z B¹kowa oryginalny, kamienny grobowiec
neolityczny, obok za powsta³o alpinarium
z basenikiem i rzadkimi rolinami. Ca³oæ
zamyka³ przepiêkny ¿ywop³ot z delikatnej
morwy, w sposób naturalny oddzielaj¹cy
szko³ê od wiejskich pól.
Dzi otoczenie szko³y zupe³nie zatraci³o
swój pierwotny charakter. Nikt ju¿ nie pielêgnuje drzew i krzewów, znikn¹³ grobowiec
i alpinarium, po ogrodzie ró¿anym nie ma
ju¿ ladu. Cudowny ¿ywop³ot morwowy
zast¹pi³ ohydny p³ot betonowy, symbol
epoki Gierka i Jaroszewicza. Barbarzyñcy
w ogrodzie zniszczyli nie tylko ideê szko³y, zawsze g³êboko wroniêt¹ w miejscowe
rodowisko wiejskie, ale tak¿e jej otoczenie,
znakomicie wkomponowane w otwarty krajobraz wiejski, tak jak postulowa³ to niedawno zmar³y wielki architekt i urbanista
polski, Oskar Hansen.
W 1952 r. Wanda Kiersnowska przenios³a siê do Warszawy, gdzie ju¿ mieszka³a
i pracowa³a jej siostra Leonilda i szwagier
Kazimierz Wyszomirski, jeden z twórców spó³dzielni turystycznej Gromada.
Pani Wanda pracowa³a najpierw w Liceum
im. Kochanowskiego, a póniej w s³ynnym mêskim Liceum im. Tadeusza Rejtana. Szko³a ta by³a znana nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, uchodz¹c przez
lata za jedno z najlepszych liceów w Polsce,
ale te¿ z niezale¿nej myli i niezale¿nych
postaw uczniów i nauczycieli. Wród jej
uczniów znaleæ mo¿na wielu laureatów
olimpiad matematycznych, póniejszych
matematyków, fizyków i chemików. Jej
uczniami byli m.in. znany aktor Jerzy
Zelnik, s³ynny duszpasterz warszawski
ks. Stanis³aw Ma³kowski i wietny eseista Wojciech Karpiñski.
W 1965 r. przesz³a na emeryturê, nie zrywaj¹c jednak ca³kowicie kontaktu ze szko³¹
i ukochan¹ matematyk¹, zawsze s³u¿¹c rad¹
i pomoc¹. W uznaniu zas³ug zosta³a odznaczona Krzy¿em Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmar³a 8 lutego 1987 r.
i zosta³a pochowana w grobie rodzinnym na
Starych Pow¹zkach.
Dobies³aw Jêdrzejczyk
(Zduny Kocielne)

A na wakacje
do pracy
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a pewno przywieziemy ze sob¹ moc
nowych wra¿eñ i doznañ, a co najwa¿niejsze zobaczymy, jak wygl¹da ¿ycie na innym kontynencie.
Wakacyjny wyjazd zarobkowy za granicê to nie tylko okazja do zarobienia dodatkowych pieniêdzy. Wa¿nym powodem, dla
którego warto wyje¿d¿aæ, jest tak¿e nauka
jêzyka. Nigdzie bowiem lepiej siê go nie nauczymy ni¿ w kraju, gdzie wszyscy wokó³
siê nim pos³uguj¹. Jad¹c wiêc do pracy, zarabiamy nie tylko pieni¹dze, ale szkolimy równie¿ nasz angielski. Wielu rodziców wykupuje swym pociechom specjalne wakacyjne
kursy jêzykowe na przyk³ad w Wielkiej
Brytanii. Dwa tygodnie pobytu, codzienne
lekcje i angielska rzeczywistoæ pomagaj¹
im lepiej przyswoiæ jêzyk.
Od momentu przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej mo¿emy bez problemu przekraczaæ granice dowolnie wybranego przez
siebie pañstwa. Polacy bardzo chêtnie z tej
mo¿liwoci korzystaj¹. Wyje¿d¿amy zarówno na d³ugi, jak i na krótki (wakacyjny) okres
czasu. Jeli wiêc nudzimy siê w wakacje,
warto kupiæ bilet lotniczy i spróbowaæ. Nikt
nie jest w stanie zagwarantowaæ, czy nam
siê powiedzie. Jednak warto podj¹æ ryzyko. Mo¿emy bowiem byæ bogatsi nie tylko
o funty, dolary czy euro, ale równie¿ o nowe
dowiadczenia i prze¿ycia.
Agnieszka Jasiñska

Gmina Kocierzew

Szko³a w Wiciu pod m³otek

B

udynek po zlikwidowanej szkole
w Wiciu w gminie Kocierzew Po³udniowy wystawiony zosta³ do sprzeda¿y. Cena wywo³awcza ustalona zosta³a
na 133.060 z³. Ustny przetarg nieograniczony odbêdzie siê 23 sierpnia w Urzêdzie
Gminy.
Nieruchomoæ przeznaczona do sprzeda¿y sk³ada siê z parterowego budynku
mieszkalnego i piêtrowego budynku dawnej
szko³y o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej
693 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni 24 m2. Budynki stoj¹ na dzia³ce
o powierzchni 2.300 m2.
(mwk)
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Tenis - sport dla ka¿dego Z

Fundacja Czyñ Dobro

Kontynuowaæ budowê
arz¹d Fundacji Czyñ Dobro
podj¹³ decyzjê o kontynuowaniu
w tym roku budowy domu
pogodnej staroci przy ul. Papieskiej.
W ubieg³ym roku powsta³y fundamenty
budynku, w tym roku planowane by³o
postawienie murów. Jak mówi ks.
Wies³aw Wronka, wiceprezes
fundacji, na koncie jest oko³o 200 tys.
z³ i jeli tylko uda siê znaleæ
wykonawcê - a to niestety nie jest
pewne - rozpoczête w ubieg³ym roku
prace bêd¹ kontynuowane.
Jak ju¿ wczeniej pisalimy, fundacja
pracuje nad przygotowaniem wniosku
o dotacjê unijn¹, która wynieæ mo¿e
85% kosztów inwestycji.
Kontynuowanie prac jest potrzebne
m.in. dlatego, ¿e staraj¹c siê
o przyznanie dotacji, inwestor musi
mieæ swój wk³ad w³asny, do którego
zalicza siê wykonane ju¿ prace.
(mwk)

Tenisa ziemnego uczy
prywatnie od piêciu lat.
W obecnym sezonie letnim
zdecydowa³ siê po raz
pierwszy zorganizowaæ
szkó³kê dla dzieci i m³odzie¿y
w wieku od 5 do 18 lat.
- Chcia³em, aby dzieci mia³y
zajêcie w wakacje, pragn¹³em
przybli¿yæ im ten elitarny,
choæ coraz szerzej dostêpny
sport. No i nie ukrywam,
¿e wp³yw na moj¹ decyzjê
mia³y te¿ wzglêdy materialne
- mówi instruktor
Jaros³aw Woniak.

W

oniak jest nie tylko instruktorem tenisa ziemnego, ale te¿ wyk³adowc¹
w ³owickim Kolegium Nauczycielskim oraz
nauczycielem wychowania fizycznego
w I LO w £owiczu. Zajêcia które w³anie
prowadzi odbywaj¹ siê na korcie przy Che³moñskim. Pierwsze spotkanie organizacyjne mia³o miejsce 23 lipca. Od 28 lipca trwa
nauka - trzy razy w tygodniu: poniedzia³ki,
rody i czwartki, od 10.00, przez godzinê
dziennie dla ka¿dej grupy.
- Obecnie uczy siê dziesiêæ osób. W grupie
m³odszej graj¹ dzieci w wieku 5 - 8 lat,
w starszej 9 - 18 lat - mówi instruktor. - Ca³y
kurs trwa 12 godzin. Szkó³ka dzia³a do koñca wakacji, tak wiêc wci¹¿ jeszcze mo¿na siê
zapisywaæ.
Czy w nauce tenisa ziemnego wystêpuj¹
jakie przeciwwskazania? Instruktor mówi,
i¿ tenis jest sportem na ca³e ¿ycie, dla ludzi
od lat 5 do 105. Pocz¹tkow¹ cezur¹ rozpoczêcia treningów jest pi¹ty rok ¿ycia, m³odszych dzieci raczej siê nie uczy. Natomiast
specjalnych przeciwwskazañ nie ma i gry
w tenisa nauczyæ siê mo¿e ka¿de rednio
sprawne dziecko.
Koszt kursu wynosi 220 z³otych. M³odsza grupa rozpoczyna naukê od gier i zabaw
wyrabiaj¹cych sprawnoæ i motorykê. Dzieci bawi¹ siê z rakiet¹ i pi³k¹, puszczaj¹ ustawion¹ do pionu rakietê i ³api¹ j¹ znów, nie
dopuszczaj¹c, aby siê przewróci³a itp. Po
takim wprowadzeniu zaczyna siê nauka
podstaw tenisa, pocz¹wszy od wymachów

Nieborów

Kapitalny remont
stra¿nicy

W
To dopiero pocz¹tki nauki, ale najm³odsi pod okiem instruktora ju¿ pewnie dzier¿¹ w rêkach rakiety.
rakiet¹, a¿ po naukê forhandu, backhandu,
serwisu, woleja i smeczu. Grupa starsza zaczyna od razu od podstaw tenisa i koñczy
na nauce piêciu wymienionych wy¿ej technik. - To wystarczy, aby rekreacyjnie dobrze
graæ w tenisa - zapewnia instruktor. - Ponadto dziêki kursowi najm³odsi ucz¹ siê te¿
wspó³pracy w grupie, wspó³pracy z partnerem, æwicz¹ sprawnoæ fizyczn¹ i kszta³tuj¹
podstawowe cechy motoryczne - dodaje.

Wakacje z rakiet¹
Asia Ga³aj po wakacjach idzie do pierwszej klasy szko³y podstawowej. Zanim to
jednak nast¹pi, sierpieñ spêdzi z rakiet¹ na
korcie. Do udzia³u w kursie zachêci³a j¹ mama,
ale i dziewczynka sama mia³a na to ochotê.

Rozdaj¹ unijn¹ ¿ywnoæ
Caritas Diecezji £owickiej w tym noci, co stanowi znaczny udzia³ kosztów
roku rozdzieli 600 ton ¿ywnoci akcji.
W tym roku ³owicka Caritas rozdzieli
wród osób z rodzin ubogich, w tej
o 25 % wiêcej ¿ywnoci ni¿ w roku miniochwili jest na pó³metku.
nym, wykona to oko³o 100 sporód
ak powiedzia³ nam dyrektor organiza- 160 parafii istniej¹cych na terenie diecezji.
cji ks. Dariusz Krokocki, dzie³o to re- Powsta³e w nich Zespo³y Caritas rozdziealizowane jest g³ównie przez parafial- laj¹ ¿ywnoæ ubogim, po ich zg³oszeniu siê
ne zespo³y Caritas oraz inne grupy dzia³aj¹- do parafii i po dokonaniu oceny sytuacji mace w parafiach. - Bez tego pomocnego po- terialnej w rodzinach. Ks. Krokocki podkrerednictwa realizacja tego zadania by³aby la, ¿e zespo³y s¹ ogniwami organizacji wyniemo¿liwa - podkrela. Pomoc ta jest tym suniêtymi najbli¿ej wiernych i doskonale
wiêksza, ¿e zespo³y w formie wolontariatu znaj¹ sytuacjê poszczególnych rodzin, gdy¿
bior¹ na siebie np. koszty przewozu ¿yw- cz³onkowie ich od lat maj¹ kontakt z parafi¹.

J

Sanniki

Jest milion na prace w parku

Pa³ac w Sannikach ma przyzna- stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ne dotacje na kontynuacje prac 520 tys. z³ - dotacja z Narodowego Instytutu im. F. Chopina, 250 tys. z³ - dotacja
w parku im. Fryderyka Chopina.
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
eszcze w sierpniu og³oszone bêd¹ dwa Mazowieckiego.
Dyrektor pa³acu Beata Jab³oñska ma nalub trzy przetargi na wy³onienie wykonawców muszli koncertowej, dru- dziejê, ¿e pieniêdzy tych wystarczy na
giej stró¿ówki oraz owietlenia parku. Pa³ac wszystkie prace budowlane w parku, bo
dysponowaæ mo¿e kwot¹ 1 miliona z³otych, w grudniu ubieg³ego roku zakupiono czêæ
z czego 230 tys. z³ to dotacja z Minister- potrzebnych materia³ów. Planowane prace

J

Na razie szczególnie przypad³y jej do gustu
szybkociowe zabawy z ³apaniem rakiety. Lubiê p³ywaæ, jedziæ na rowerze, teraz bêdê
te¿ graæ w tenisa - mówi dodaj¹c, i¿ do szkó³ki
zapisa³y siê te¿ inne jej kole¿anki z przedszkola S³oneczko.
Podczas lekcji w ostatni czwartek najm³odsi starali siê szczególnie mocno, gdy¿
ich zmagania obserwowali dziadkowie. Pani
Lucyna Kubiak jest mieszkank¹ £odzi,
w £owiczu mieszka jej córka wraz z mê¿em
i córeczk¹ Klaudi¹. - To dobry sport, dziêki
któremu dziêki siê rozwijaj¹, s¹ sprawne,
maj¹ energiê i zapa³. Klaudia wprost nie
mo¿e siê doczekaæ ka¿dej kolejnej lekcji.
Wstaje rano i od razu krzyczy: Szybko, babciu, myjemy siê, ubieramy, ¿eby siê nie spóniæ - opowiada.
Na potrzeby podzia³u ¿ywnoci tworzone
s¹ listy, harmonogramy dostaw i rozdawania ¿ywnoci. ¯ywnoæ trafia do ubogich
z czêstotliwoci¹ raz w miesi¹cu lub na
dwa miesi¹ce. rednio s¹ to cztery mleka,
i kilogram np. m¹ki, cukru lub innej ¿ywnoci jak ser ¿ó³ty, kasza, p³atki kukurydziane.
¯ywnoæ, któr¹ rozdysponuje Caritas,
w tym tak, jak i w roku poprzednim, pochodzi z rezerw Unii Europejskiej i prowadzonego przez ni¹ programu PAED 2007 Dostarczanie ¿ywnoci dla najubo¿szych
mieszkañców UE. W programie obok Caritas Diecezji £owickiej uczestnicz¹ tak¿e
wszystkie pozosta³e diecezjalne Caritas na
terenie Polski.
(tb)
to dokoñczenie budowy ogrodzenia i rozpoczêtej w ubieg³ym roku stró¿ówki w zabytkowej czêci parku. Poza tym planowane jest wybudowanie muszli koncertowej
i drugiej stró¿ówki z toaletami w niezabytkowej czêci parku, jak równie¿ owietlenie
parku.
Nie zapad³a jeszcze decyzja, czy
w jednym przetargu wy³oniony bêdzie
wykonawca wszystkich prac budowlanych, czy prace te zostan¹ uwzglêdnione
w 2 przetargach. Na pewno wyodrêbniony bêdzie przetarg na wykonanie owietlenia.
(mwk)

Pan Andrzej jest z kolei mieszkañcem
Lublina. W £owiczu mieszka jego córka wraz
z rodzin¹. - Dziêki szkó³ce tenisa moje wnuczki Kasia i Ania maj¹ zajêcie podczas wakacji. Czuj¹ obowi¹zek, s¹ bardziej zdyscyplinowane - mówi.
(wcz)

okresie trzech najbli¿szych lat
przeprowadzony zostanie
kapitalny remont ca³ego
wnêtrza stra¿nicy Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Nieborowie, wraz
z przebudowaniem wejcia oraz
dobudowaniem nowego boksu
gara¿owego z zapleczem, ³azienk¹,
sanitariatami i kot³owni¹. Na ten rok
w gminnym bud¿ecie zapisano na ten
cel 200 tysiêcy z³otych i prace skupi¹
siê raczej na wnêtrzu budynku.
Wspomniana dobudowa realizowana
bêdzie w roku przysz³ym. Przetarg na
wykonanie prac zorganizowany
zostanie w sierpniu.
(wcz)
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Autoskup - gotówka, 			
tel. kom. 0500-167-670.
Kupię osobowe, gotówka, 		
tel. kom. 0500-167-670.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ, tel. (046) 831-01-29,
tel. kom. 0601-317-076.
Cinquecento lub Tico - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Punto lub Felicją - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Astrę lub Lanosa - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Kupię wszystkie auta, zaświadczenie o kasacji, 			
tel. kom. 0889-539-501.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku + inne
części, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Absulutnie auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 0664-053-583.
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.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż
części, tel. kom. 0602-123-360.
POLONEZ, stan obojętny, 		
tel. kom. 0662-173-679.
Kupię samochód, stan obojętny,
tel. kom. 0605-948-751.
Wojewódzka Składnica Złomu
Pojazdów posiadająca koncesję
na wydawanie zaświadczeń 		
do Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane. Nieborów 230,
tel. (046) 838-55-41, 			
tel. kom. 0507-141-870.
ABSOLUTNIE KUPIĘ WSZYSTKIE
MODELE DAEWOO, SKODA, RENAULT, SEAT, VW, FIAT, CAŁE, SKORODOWANE. PŁATNE GOTÓWKĄ.
DOJAZD GRATIS, 		
tel. kom. 0692-155-521.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW,
tel. kom. 0605-695-882.
Fiat 126p w dobrym stanie, 		
tel. kom. 0502-769-039.
Kupię każdego Fiata Uno, CC, Poloneza,
stan obojętny do 1000 zł, 		
tel. kom. 0792-770-012.
Absolutnie auta bezwypadkowe całe,
uszkodzone, tel. kom. 0506-688-670.
Aktualnie kupię osobowy cały 		
lub lekko uszkodzony, 		
tel. kom. 0604-706-309.
Mercedes 124, 200D, uszkodzony, 		
w całości lub na części - kupię, 		
tel. kom. 0516-061-757.
Powypadkowe kupię, 		
tel. kom. 0669-557-167.
Powypadkowe kupię, 		
tel. kom. 0669-557-167.
Powypadkowe skupuję, 		
tel. kom. 0605-100-574.
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SEAT Alhambra 1.9 TDI 1999 rok, klima,
tel. kom. 0608-412-667.

MERCEDES 190 1991 rok, 140000 km,
idealny, tel. (046) 838-16-06.

Omega 2.0 gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0605-422-198.

OPEL Vectra 1.6 benzyna gaz
XI.1996 rok, wrzosowy, autoalarm, wspomaganie, ABS, radiomagnetofon, centralny zamek, airbag, salonowy, II właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0600-884-364.

BMW 316i E36 1993 rok
tel. (046) 837-09-60.

SEAT Toledo 1.6 benzyna + gaz 1994 rok,
tel. kom. 0508-608-265.

VW Golf, Vento, sprzedam na części, 		
tel. kom. 0660-087-390.

OPEL Astra combi Diesel 2000 rok, 		
tel. kom. 0508-953-694.

PEUGEOT 309 1.1 i, sprzedam na części,
tel. kom. 0660-087-390.

FIAT 126p 1994 rok, 			
tel. kom. 0609-842-747.

CITROEN Xantia 1.8 i, sprzedam 		
na części, tel. kom. 0660-087-390.

FIAT CC 700 1996 rok, 			
tel. kom. 0663-531-505.

OPEL Kadett 1.6 D, sprzedam na części,
tel. kom. 0660-087-390.

RENAULT Scenic 1.9 DCI 2001 rok,
25500 zł, tel. kom. 0501-695-388.

DAEWOO Nexia 1.5 16V 1996 rok, sprzedam na części, tel. kom. 0660-087-390.

SEAT Ibiza 1.4 1997 rok, 5 drzwi, 		
tel. kom. 0886-955-255.

HYUNDAI Pony i Scupe, sprzedam 		
na części, tel. kom. 0660-087-390.

FORD Transit 2.5 D 1989 rok, raz podwyższany, max, tel. (046) 830-21-32
wieczorem, tel. kom. 0506-743-467.

SKODA Fabia 1.4MPI + gaz 2001 rok
tel. (046) 838-33-44.
MERCEDES 124 230E + gaz 1988 rok,
szeroka listwa, stan bdb, Łowicz, ul. Korczaka 10, tel. kom. 0506-152-437.
ŻUK blaszak benzyna gaz 1993 rok,
1400 zł, tel. kom. 0609-849-316.
CITROEN AX 1.0 1994 rok, stan dobry,
tel. kom. 0509-610-252.
OPEL Vectra 1.7 TD 1996 rok,
12000 zł, pełne wyposażenie, 		
tel. kom. 0608-409-694.
CC 900 1992 rok, 			
tel. kom. 0788-170-436.
Seicento 1.1 + gaz 1999 rok, full opcja,
tel. (046) 862-58-03.
OPEL Astra 1.6 16V Sedan 1996 rok,
8200 zł, beżowy metalik, silnik ecotec,
wspomaganie, ABS, centralny zamek,
alarm, elektryczne szyby i lusterka, 2x
airag, halogeny, alufelgi 15”,
tel. (046) 837-17-48, 			
tel. kom. 0886-788-135.
Golf IV 1999 rok, 			
tel. kom. 0696-344-115.
MERCEDES 190 2.5 1989 rok, 		
tel. kom. 0696-441-703.

PEUGEOT 205 1989 rok, 		
tel. kom. 0783-668-532.

RENAULT Traffic 2.5 D 1994 rok, 		
tel. kom. 0601-189-904.
NYSA - części blacharskie i silnik benzynowy, tel. kom. 0694-335-495.

Laguna II 1.8 2001 rok 		
tel. (046) 837-45-69, tel. kom. 0508-918-945.

POLONEZ Caro gaz 1994 rok, 		
tel. kom. 0693-652-233.

LUBLIN II towarowo-osobowy 1997 rok
tel. (046) 838-63-68.

FIAT Tipo 1.7 D 1990 rok, zielony metalik,
tanio, tel. (046) 838-80-31.

FORD Escort 1.8 benzyna + gaz 1997 rok,
czarny, 3-drzwiowy, lekko uszkodzony,
tel. kom. 0668-501-946.

POLONEZ Caro 1.6 gaz, 		
tel. kom. 0608-462-262.

Samochód po wypadku, 			
tel. kom. 0691-069-525.
VW Golf III 1.6 gaz 1995 rok, 3 lata 		
w kraju, I właściciel, alufelgi, 2 poduszki,
5-drzwiowy, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan bdb, tel. kom. 0501-669-482.
RENAULT 21 1.7, gaz, hak, 		
tel. kom. 0607-199-472.
VOLVO 440 1.7 gaz 1990 rok, 2800 zł,
stan bdb, tel. kom. 0662-130-937.
FORD Escort 1.6 16V 1997 rok, ABS,
klimatyzacja, 2x airbag, elektryczne szyby,
cena do uzgodnienia, 			
tel. kom. 0504-167-269.
Przyczepka „Sam”, zarejestrowana, 		
tel. kom. 0788-455-853.
OPEL Vectra B 1.8 16V gaz XII 1996 rok,
czarny, ABS, wspomaganie, poduszka
powietrzna, centralny zamek z pilotem,
tel. (046) 830-30-37, 			
tel. kom. 0665-775-209.
SEAT Cordoba 1997 rok, 1.4 pełny wtrysk,
gaz, hak, tel. (046) 830-30-37, 		
tel. kom. 0665-775-209.
Punto 1.2 2000 rok, 5-drzwiowy,
tel. (046) 838-27-70 wieczorem.
FORD Focus Combi 1.8 TDCI
2003 rok, I właściciel, salon, 		
tel. kom. 0505-500-338.
OPEL Astra sedan 1994 rok, Golf III,
1994 rok, tel. kom. 0605-948-751.
Uno 1994 rok, opłaty, stan dobry, 		
tel. kom. 0693-423-261.
NISSAN Micra 1989 rok, powypadkowy,
tel. (046) 837-59-37, 			
tel. kom. 0662-032-724.
VW Polo Classic gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0693-106-674.

MERCEDES 124 2.5 D 1992 rok, śliwka
metalik, ABS, centralny zamek, szyberdach, tel. kom. 0600-972-227.

MERCEDES 190 2.0 benzyna + gaz
1989 rok, 220000 km, granatowy metalik,
szeroka listwa, centralny zamek, szyberdach, alufelgi, stan idealny, wspomaganie
kierownicy, tel. kom. 0600-972-227.

VW T4 1.9 TD 1997 rok, 98000 km, żółty,
6-osobowy, tel. kom. 0603-993-060.

RENAULT Twingo 1.2 1996 rok, 4900 zł,
tel. kom. 0781-291-842.

FIAT 126 1998 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0507-489-988.

FORD K 1.3 1997/98 rok, 		
tel. kom. 0606-273-814 0602-711-697.

OPEL Omega 2.0 gaz 1998 rok, w kraju
od 2002 roku, w pełni sprawny, 		
tel. kom. 0502-714-392.

OPEL Corsa 1.5 D ISUZU 1994 rok,
8500 zł, tel. kom. 0602-260-489.

TOYOTA Piknic 2.2 TD 2000 rok, zielony
metalik, klimatyzacja, ABS, centralny
zamek, el. szyby, alarm, 7 miejsc, I właściciel, tel. kom. 0602-449-356.

POLONEZ Caro 1995 rok, hak, instalacja
gazowa; Aro 243D benzyna, 1986 rok,
tel. kom. 0693-414-248.

Kadett 1991 rok, + gaz, tanio, 		
tel. kom. 0668-502-649.

FIAT 126p tel. (046) 837-26-52.

OPEL Corsa 1999 rok, 86000 km, biały,
tel. Kom. 0697-634-166.

LUBLIN 2.9 t 1997 rok, plandeka, wózek
widłowy GPW 2,5 t, 			
tel. kom. 0602-669-554.

NISSAN Micra 1.0 16V 1994 rok, 4800 zł,
+ opłaty, stan bdb, 2 dni w kraju, książka
serwisowa, tel. kom. 0660-087-390.

Sprzedam części Seicento, 		
tel. kom. 0668-248-900.

POLONEZ Truck gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0693-106-674.

Karawan Fiat Ducati 2000 TD, 4 łóżka,
łazienka z prysznicem, ciepła woda,
klimatyzacja, c.o. z regulacją ciepłego
powietrza, agregat Honda 2.5, weranda,
hak, telewizor kolorowy, radiostereo,
18000 Euro, tel. (046) 837-28-96, 		
tel. kom. 0693-796-393.

RENAULT Clio i 5, sprzedam na części,
tel. kom. 0660-087-390.

FIAT Siena 1.4 gaz 1999 rok, 		
tel. kom. 0609-269-441, 0693-136-317.

VW Passat 2.0 gaz 1992 rok, 8500 zł, 		
tel. kom. 0501-347-023.
FORD Sierra 2.3D 1991 rok, 1800 zł, 		
tel. kom. 0512-391-051.
Lakiery samochodowe - sprzedaż, 		
tel. kom. 0512-391-051.
FIAT CC 700 1996 rok, 2300 zł, niebieski,
tel. kom. 0609-838-713.
SKODA Favorit 1.3 benzyna 1991 rok,
tel. kom. 0603-840-324.
VW Bora 1.9 TDI 2000 rok, 115000 km,
srebrny metalik tel. (046) 838-30-30.
OPEL Astra 1.6 + gaz 1997 rok, centralny
zamek, poduszka powietrzna, klimatyzacja, hak, 				
tel. kom. 0888-387-202 po 15.00.
Punto SX 1.1 1998 rok, 			
tel. kom. 0605-118-329.
SKODA Favorit gaz 1991 rok, w całości
lub na części, tel. kom. 0508-725-432.

FIAT 126p 1995 rok, stan dobry,
tel. (046) 838-30-29.
FORD Escort 16V gaz 1997 rok
tel. (046) 838-92-91.
FIAT Punto I 1.1 1997 rok, 5-drzwiowy,
garażowany, elektryczne szyby, centralny
zamek, immobilizer, tel. (046) 838-34-71
po 20.00, tel. kom. 0508-644-850.
HONDA Civic 1.3 16V 1995 rok, 8500,
tel. kom. 0506-225-743.
Sprzedam skrzynię ładunkową, kontener,
dł. 4m, szer. 2,20m, wys. 2,15m,
2500 zł; VW LT 35 TDI, 1998 rok,
25000 zł, tel. (024) 277-48-33.
BMW 525 TDF 1994 rok, 12000 zł, Peugeot Partner, 1999 rok, benzyna + gaz,
14000 zł, tel. (024) 277-48-33.
FIAT Uno 1.0 gaz 1999 rok, opony zimowe, tel. kom. 0600-375-726.
KIA Pride 1.3 2000 rok, 			
tel. kom. 0880-523-955.
FORD Escort 1991 rok, 			
tel. kom. 0607-507-962.

Sprzedaż części blacharskich, mechanicznych do Fiata Uno, CC, Poloneza, Lublina,
tel. kom. 0605-617-841.
OPEL Astra II combi Elegance 1.8 gaz
1999 rok, tel. kom. 0604-081-248.
Punto II 1.2 gaz, XII.2002 rok, Punto 1.2,
1997 rok, 5-drzwiowy, Punto 1.1,
1997 rok, gaz, Siena 1.6 16V, 1998 rok,
gaz, Vectra 1.7 TD Isuzu, 1993 rok,
www.auto-agro.gratka.pl, 		
tel. kom. 0604-392-876.
Vectra 1.8i, 1992 rok, zarejestrowana, 		
tel. kom. 0604-392-876.
VW Passat combi TDI 2004 rok, czarny,
130 KM, tel. kom. 0501-136-732.
SKODA Felicia combi 1.9 D 2000 rok,
tel. kom. 0501-299-709 po 18.00,
0504-343-334.
POLONEZ Caro gaz 1992 rok, stan dobry,
tel. kom. 0692-732-615.
FIAT Cinquecento 1.1 + gaz 1996 rok
tel. (046) 837-27-27, 			
tel. kom. 0601-559-605.
FIAT Punto 1997 rok, z salonu, 		
tel. kom. 0604-297-646.
FIAT 126p 1990 rok, 500 zł, 		
tel. kom. 0515-466-326.
HYUNDAI Pony Excel benzyna gaz
1990 rok, w całości, na części, zatarty
silnik, tel. kom. 0515-466-326.

OPEL Astra I combi gaz 1998 rok,
tel. kom. 0600-038-710.

FIAT 126p 1993 rok, stan idealny, 		
tel. kom. 0500-333-662.
Citroen AX 1.1 1992 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0692-692-196.
OPEL Astra III 1.7 CTD combi 2004 rok,
bogate wyposażenie, stan techniczny i wizualny idealny, tel. kom. 0889-860-034,
0781-249-871.
Części mechaniczne Ford Fiesta 1.8 D,
tel. kom. 0787-451-096.
FORD Scorpio 2.0 DOHL 1994 rok, bogate wyposażenie, sprowadzony z Niemiec,
tel. kom. 0781-249-871, 0889-860-034.
OPEL Vectra combi 1998 rok,
12800 zł, klimatyzacja, ładny, 		
tel. kom. 0501-213-067.
FORD Fiesta 1998 rok, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0604-843-149 0692-694-065.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok,
13600 zł, niebieski metalik, klimatyzacja,
ABS, elektryka, salonowy, wspomaganie,
tel. kom. 0606-466-899.
VW Polo 1.9 diesel 1996 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0502-705-747.
SKODA Felicia 1.9 D 2000 rok, 		
tel. kom. 0695-855-170.
OPEL Astra 1.6 combi 1998 rok, 		
tel. kom. 0513-182-405.
VW Polo Classic 1996 rok, 		
tel. kom. 0513-182-405.

VW T4 2.4 D 1995 rok, 			
tel. kom. 0504-573-160.

Przyczepa samochodowa DMC 1200 kg,
2006 rok, szer. 157 cm, dł. 307 cm,
wys. 170 cm, hamulec najazdowy, 		
tel. kom. 0605-721-113.

VW Golf 1.4 2002 rok, 			
tel. kom. 0600-827-357.

OPEL Kadet 1.6 1990 rok, benzyna 		
+ gaz, tel. (046) 833-01-26, 		
tel. kom. 0608-870-129.

FIAT Cinquecento 700 1996 rok, 		
tel. kom. 0609-838-713.

VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, 		
tel. kom. 0500-526-092.
TOYOTA Corolla 1.3 gaz
tel. (046) 837-44-79, tel. kom. 0601-239-804.
FIAT 126p 1996 rok tel. (046) 837-44-79,
tel. kom. 0601-239-804.

Fiat Panda 2003 rok, zielony, 		
tel. kom. 0501-693-575.

ŁADA Samara 1500 fińska gaz
1992 rok tel. (046) 830-31-55, 		
tel. kom. 0697-150-758.

FORD Fiesta 1996 rok, uszkodzony, 		
tel. kom. 0691-090-215.

Cinquecento 1998 rok, 			
tel. kom. 0603-872-897.

VW Transporter T4 2.5 TDI 1998 rok,
185000 km, biały, częściowo przeszklony,
ciężarowy, 3 miejsca, FVAT, 		
tel. kom. 0601-804-729.

FORD Sierra combi 1991 rok, cena 		
do uzgodnienia, tel. kom. 0667-133-174.

Fiat Cinquecento 1996 rok, w dobrym
stanie, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0600-338-385 po 16.00.

FIAT Seicento 1999 rok, 97000 km
tel. (024) 277-47-95.

FIAT Brava 1.4 1997 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0604-615-892.

Cinquecento 900, 1998 rok, 		
tel. kom. 0604-919-708.

SEAT Leon 1.4 16V 2000/2001 rok,
22000 zł, I właściciel, salonowy, 		
tel. kom. 0668-445-178.

Seicento 900 2000 rok, bordo metalik,
tel. kom. 0506-188-515.

Przyczepka zarejestrowana do wykończenia, tel. kom. 0602-797-678.

CITROEN ZX 1.4 1995 rok, sprowadzony,
zarejestrowany, tel. kom. 0788-455-853.

SEAT Cordoba 1.4 gaz 2001 rok, 17900 zł,
I właściciel, salonowa, bezwypadkowa,
tel. kom. 0606-395-256.

OPEL Vectra 1996 rok, 			
tel. kom. 0513-182-405.

Samochód VW Polo Classic, po wypadkowy, tel. kom. 0887-479-469.

OPEL Astra Sedan 1.6 1997 rok, 		
tel. kom. 0601-976-244.

DAEWOO Tico 1997 rok, 4500 zł, zielony
metalik, I właściciel, zadbany, 		
tel. kom. 0668-445-178.

SKODA Fabia combi 1.4 2001 rok, 		
tel. kom. 0601-297-797.

Seicento 1.1 gaz 2000 rok, elektryczne szyby, radio CD, stan bdb, garażowany, tel. kom. 0889-361-998.

TOYOTA Corolla 1.3, 88 KM 1994 rok,
132000 km, wrzosowy metalik, 		
tel. kom. 0880-484-253.

RENAULT Megane 1.4 1997 rok, czerwony, 9300 zł, I właściciel, stan idealny,
serwisowany, tel. kom. 0880-785-167.

SEAT Cordoba 1.4 1998 rok, 9400 zł, biały,
bezwypadkowy, stan bdb, 		
tel. kom. 0608-409-744.
DAEWOO Nubira 1.6 16V 1998 rok,
8400 zł, 74000 km, bordo metalik, stan
bdb, tel. kom. 0500-026-841.
OPEL Astra 1.4 16V gaz 1997 rok,
8400 zł, biały, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel. kom. 0500-026-841.
SEAT Ibiza 1.4 1998 rok, 8800 zł, niebieski, 3-drzwiowy, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0608-409-744.
OPEL Vectra 1.6 16V gaz 1998 rok, zielony metalik, bogate wyposażenie, 		
tel. kom. 0606-899-489.
FIAT Seicento 900 1999 rok, niebieski,
I właściciel, tel. kom. 0606-899-489.

FIAT 126p, tel. kom. 0500-007-885.

DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz 2000 rok,
9500 zł, bordo metalik, Sedan, I właściciel,
tel. kom. 0692-639-555.

Seicento 1.1 gaz fabryczny 2002 rok,
srebrny metalik, idealny, 			
tel. kom. 0668-594-262.

FIAT Punto 1.2 SX 1999 rok, srebrny
metalik, 5-drzwiowy, 			
tel. kom. 0692-639-555.

ŻUK 1991 rok, przystosowany do przewozu zwierząt, tel. kom. 0600-827-357.

Astra 1.6 1992 rok, 3-drzwiowy, zarejestrowany, tel. kom. 0608-299-307.
POLONEZ 1994 rok, garażowany, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0604-636-775.
Trabant 1.1, gaz,
		
tel. kom. 0601-467-493.
Opel Omega combi 2,5 TD 1996 rok, pełne
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki,
tel. kom. 0601-441-563.
FIAT Palio 1.2 16V 2003 rok, 40000 km,
stan idealny, tel. kom. 0501-428-565.
FIAT Punto I 1.1 gaz 1998 rok,
6500 zł, 153000 km, czerwony, I właściciel, garażowany, serwisowany w ASO,
tel. (046) 837-70-63 po 17.00.
FIAT Uno 1996 rok, 			
tel. kom. 0601-576-164.
Wartburg 1,3 instalacja gazowa, hak, autoalarm, tel. kom. 0606-462-529.
PEUGEOT Partner 1.9 D 2001 rok,
17000 zł, do negocjacji, bogate wyposażenie, tel. kom. 0663-442-630.
VW Passat combi 1.8 1992 rok, 		
tel. kom. 0516-192-710.
OPEL Astra sedan 1.4 16V 1996 rok,
8900 zł, 90000 km, srebrny metalik, bogate
wyposażenie, stan bdb, 		
tel. (046) 861-21-23.
VW Golf Match 1.9 D 1996 rok, czerwony,
3-drzwiowy, tel. kom. 0606-447-661.
FIAT 126p Elegant 2000 rok,
58000 km, stan bdb, tel. (046) 839-22-91,
wieczorem.
SKODA Fabia 2004 rok, 54000 km, 		
I właściciel, salon, niebieski, cena 		
do negocjacji, bezwypadkowy, 		
tel. kom. 0604-564-269.

Tico 1998 rok, 4000 zł, szary, do uzgodnienia, tel. kom. 0509-972-859.
FIAT Uno 2002 rok, I właściciel, 5-drzwiowy, tel. kom. 0600-394-592.
OPEL Corsa 1.4 kat. 1997 rok, 5-drzwiowy, salonowy, tel. kom. 0503-168-408.
OPEL Astra 1.4 kat. + gaz 1995/96 rok, Sedan, salonowy, tel. kom. 0503-186-408.
SKODA Octavia 1.9 SDI 2001 rok,
25700 zł, srebrny metalik, bardzo ładny,
tel. kom. 0513-071-265.
DAEWOO Tico benzyna, gaz 1999 rok,
stan bdb, tel. kom. 0600-970-598.
POLONEZ Caro Plus gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0602-230-475.
OPEL Astra 1.4 1994 rok, stan dobry.
Tanio, tel. kom. 0501-818-524.
DAEWOO Tico benzyna, gaz 1998 rok,
bogate wyposażenie, 			
tel. kom. 0603-177-041.
DAEWOO Matiz 1999 rok, 7600 zł, zielony metalik, tel. kom. 0886-218-982.
SKODA Felicia 1.6 MPI 1999 rok, 9200 zł,
niebieski, wspomaganie, alarm, centralny
zamek, poduszka, 			
tel. kom. 0516-385-829.
OPEL Astra 1.6 combi 1993 rok,
6800 zł, zarejestrowany, turkusowy
metalik, wspomaganie, centralny zamek,
bezwypadkowy, tel. kom. 0501-211-484.
AUDI 90 Coupe Qatro 2.3 1991 rok,
7400 zł tel. (046) 831-01-29.
SEAT Ibiza 1.2 benzyna + gaz 1991 rok,
3900 zł, czerwony, 3-drzwiowy, alufelgi,
elektryczne szyby, 			
tel. kom. 0696-214-494.
SKODA Favorit 1991 rok, 82000 km,
bordo metalik, stan bdb, 			
tel. kom. 0691-734-544.
OPEL Tigra 1.6 16V 1995 rok, el. szyby,
alufelgi, ABS, szyberdach, 		
tel. kom. 0604-349-047.
VW Golf III 1.6 1994 rok, 7500 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-354-191.
RENAULT 19 Chamada 1.4, tanio, 		
tel. kom. 0667-371-730.
OPEL Astra 1.4 1995 rok, 		
tel. kom. 0500-427-361.
FIAT 126 EL 1996 rok, 80000 km, zielony,
stan dobry, tel. kom. 0512-159-900.
Tico XII.1996 rok, garażowany, stan dobry,
I właściciel, tel. kom. 0663-901-984.
FIAT 126p 1998 rok, 1200 zł, zielony,
tel. kom. 0509-838-214.
ROVER 420 DI 1977 rok, 10800 zł, granatowy, ABS, elektryka, 			
tel. kom. 0608-388-752.
UAZ 469B gaz 1990 rok, 10800 zł, 		
nie wymaga wkładu finansowego, 		
tel. kom. 0608-388-752.
SUZUKI Grand Vitara długa 2004 rok,
53000 zł, tel. kom. 0608-388-752.
FIAT tipo 1.4 gaz 1994 rok, 		
tel. kom. 0696-634-537.
POLONEZ Truck gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0512-186-255 po 16.00.
Przyczepka samochodowa, zarejestrowana, tel. kom. 0662-130-937.
FIAT 126p, 1995 rok, 			
tel. kom. 0691-284-448.
AUDI 95 1.6 gaz, 1995 rok - sprzedam,
tel. kom. 0791-709-809.
Caro Plus, 1999 rok, gaz, bezwypadkowy,
tel. kom. 0697-686-801.
CC 700, 1993 rok, 			
tel. kom. 0783-179-385.
CC 900, 1993 rok, benzyna, gaz, 		
tel. (046) 835-21-54.
CITROEN C-15, 1996 rok, diesel, czerwony, stan dobry - sprzedam, 		
tel. kom. 0665-239-475.
CITROEN Xsara 1.8, 1998 rok, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0503-126-774,
0602-685-613.
RENAULT Clio, 1994 rok, gaz, 		
tel. kom. 0602-129-482.
FORD Escort 1.6 16V, 1998 rok, combi,
bogate wyposażenie, 			
tel. kom. 0503-126-774, 0602-685-613.
FIAT 126p, 1997 rok, bezwypadkowy,
I właściciel - sprzedam, 			
tel. kom. 0660-618-249.
FIAT 126p, 2000 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 0880-449-958.
FIAT Cinquecento, 1997/1998 rok, 		
tel. kom. 0781-278-848.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:

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

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:
rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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FIAT Punto 1.1, 1994/95 rok - sprzedam,
tel. kom. 0506-740-430 lub gg: 5793457.
FIAT Punto 1.1, 1996 rok, zadbany, centralny zamek, elektryczne szyby, alufelgi
- sprzedam, tel. (046) 814-01-27.
FIAT Punto III 1.2i, gaz, 2004/05 rok,
5-drzwiowy, kolor czerwony, cena
21200 zł w zamianie przyjmę tańszy, 		
tel. kom. 0604-706-309.
FIAT Punto, 1998 rok, gaz, 6600 zł - sprzedam, tel. kom. 0664-035-793.
FIAT Uno 1.0, 1993/94 rok, 5-drzwiowy,
cena 3200 zł, tel. kom. 0501-701-807.
FIAT Uno 1.0, 1996 rok, stan bdb, 5 drzwi,
tel. kom. 0606-474-011.
FORD Escort 1.3, 1993 rok, hak - sprzedam, tel. kom. 0515-495-783.
FORD Escort combi 1.4, 1996 rok, elektryka, sprowadzony, 5400 zł, 		
tel. kom. 0506-123-597.
FORD Focus 1.6 16V, 2000 rok, biały,
combi, elektryczne szyby, ABS, alarm,
centralny zamek, airbag × 1, cena
16500 zł, tel. kom. 0501-702-904.
FORD Mondeo 1.8 TD, 1997 rok, srebrny
metalik, tel. kom. 0602-382-558.
FORD Orion 1.4, 1992 rok, sprowadzony,
3300 zł, tel. kom. 0506-123-597.
HONDA Civic 1.4 16V, 1996 rok, czarna,
obniżona, gaz, alu, zadbana, 		
tel. kom. 0694-287-447.

Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.
Skup aut, stan obojętny, 		
tel. kom. 0510-100-449.
Auto - kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez,
Fiat, Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870
tel./fax (046) 838-55-41.

Gospodarstwo rolne, okolice Skierniewic
i Białej Rawskiej kupię, 			
tel. kom. 0667-016-951.

Mieszkanie 48 mkw., pierwsze piętro,
os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-69-65.

Mieszkanie 58 mkw., Skierniewice,
ul. Kopernika, tel. kom. 0697-207-483,
0604-877-027.

Do wynajęcia pawilon handlowy 		
na Targowicy Miejskiej w Łowiczu (dobre
miejsce), tel. (046) 837-88-12.

Budynek 90 mkw., działka 1200 mkw.,
Krzemienica, 1 km od trasy Warszawa
- Katowice, tel. kom. 0600-510-162.

Pokój do wynajęcia dla studentów, Łódź,
tel. kom. 0606-326-740.

Sprzedam dom 260 mkw. w Zdunach,
tel. (046) 838-76-93.

Domek z działką o pow. 350 mkw. 		
w Łowiczu, tel. kom. 0781-287-170.
Sprzedam mieszkanie w blokach, CO,
38 mkw, 2 pokoje, II piętro,
tel. (042) 719-34-27, 			
tel. kom. 0696-373-374.

Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, 		
tel. kom. 0516-199-906.

Alternator Citroen AX, tłumik z rurą
wydechową, hak do 126p, 		
tel. kom. 0501-415-690, 046/833-73-07.
Skrzynia biegów FIAT Tipo, Tempra,
Brava 1.9D - sprzedam, 			
tel. kom. 0502-178-680.

Działkę leśną dębową 5.017 mkw., Głowno, Moczydała 31 - działka 109 do zabudowy. Lokalizacja bardzo korzystna.
Wiadomość: Barbara Wajnikonis, Ustroń
Zdrój, ul. Manhattan 3, m 37. 		
tel. (033) 854-26-00.

Sprzedam alufelgi z oponami 14 4×100,
tel. kom. 0500-468-105.

Sprzedam działkę rekreacyjną z domkiem,
tel. kom. 0886-101-588.

Sprzedam części używane oryginalne,
samochody osobowe, zachodnie, ul. Czerwona 4a, tel. kom. 0516-189-517.

Działka budowlana o pow. 570 mkw. 		
z domkiem do remontu, tel. (024) 721-47-25,
tel. kom. 0696-541-737.

Sprzedam opony 13, 14, 15 od 40 zł, 		
tel. kom. 0506-123-597.

Mieszkanie M-3 (cegła) + garaż, 		
tel. kom. 0608-693-834.

Czyszczenie wnętrz samochodów, 		
tel. kom. 0509-400-062.

Działka 4600, Łowicz, 			
tel. kom. 0502-163-313.

Sprzedam wyremontowane mieszkanie
62 mkw. na Bratkowicach, 		
tel. kom. 0500-651-244.

Warsztat wulkanizacyjny z budynkami,
tel. kom. 0502-163-313.

Działka, Nieborów, 			
tel. kom. 0885-369-083.

Dom w Głownie, 			
tel. kom. 0502-119-560.

Sprzedam 1300 mkw. terenu inwestycyjnego przy ul. Prymasowskiej, 		
tel. (046) 837-04-78, 			
tel. kom. 0602-244-718.

MERCEDES Benz C-220 Diesel, 		
1995 rok, 1 rok w kraju - sprzedam, 		
tel. kom. 0694-283-434.

Cross 50, 2005 rok, z dokumentem, 		
4-suwowy, stan bdb, cena 2300, 		
tel. kom. 0512-462-480.

MITSUBISHI Carisma 1.6 benzyna,
1998 rok, klima, serwisowany, sprowadzony, 13800 zł - sprzedam, 		
tel. kom. 0506-108-519.

Motor Aprilla RX50/80, 			
tel. kom. 0880-332-718.

OPEL Astra 1.7 D, 2001 rok, combi
- sprzedam, tel. kom. 0505-445-464.

Poszukuję do wynajęcia kawalerki
lub mieszkania 50-60 mkw. w Łowiczu. Pilne, tel. kom. 0667-324-649.

Motyl samochodowy sprzedam, 		
tel. kom. 0603-872-897.

MAZDA 626, 1991 rok Diesel, 		
tel. kom. 0602-129-482.

OPEL Astra 1.4, gaz, 1992 rok, 		
tel. kom. 0609-174-795.

Mieszkanie 56,5 mkw., I piętro, cegła,
ul. Mszczonowska, 			
tel. kom. 0607-925-695.

Sprzedam działkę budowlaną 1850 mkw.
przy trasie Poznańskiej, 1mkw./38 zł, 		
tel. kom. 0501-926-633.

MAZDA 323F, 1994 rok, gaz, zadbana,
zarejestrowana, tel. kom. 0602-129-482.

OPEL Astra 1.4, 1996 rok, Sedan,
138000 km przebiegu, oryginalny lakier,
bezwypadkowy, cena 7100 zł, możliwa
zamiana ( Matiz lub Tico), 		
tel. kom. 0604-706-309.

Mieszkanie 33 mkw., 2 pokoje, IV piętro,
os. Sikorskiego, Głowno, 		
tel. kom. 0662-016-608.

Kupię zawieszanie do campingu Niewiadów N126, tel. kom. 0512-347-981.

LUBLIN, 1994 rok, stan dobry - sprzedam,
tel. kom. 0698-233-250.

NISSAN Sunny 1.7D, 1988 rok, w całości
lub na części - sprzedam, 		
tel. kom. 0663-121-812.

Kupię gospodarstwo rolne do 50 ha 		
lub 2 mniejsze, lub ziemie orną, 		
tel. kom. 0888-281-672.

Kawasaki Eliminator, 125 cm3, 1997 rok,
czoperek, lakierowany aerografem, stan
bdb, Łowicz, ul. Korczaka 10, 		
tel. kom. 0506-152-437.
Motor Kawasaki GPZ600A, 1996 rok, stan
dobry, tel. kom. 0886-370-248.
Honda VFR750S, 			
tel. kom. 0781-997-988.
Jawa 350 1986 rok, 			
tel. kom. 0604-192-318.
Simson, tel. kom. 0888-509-934.
Władimirec, 1984 rok, 			
tel. kom. 0888-509-934.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 		
48 mkw., IV piętro, z klimatyzacją, po remoncie + garaż, tel. kom. 0504-292-533.
Centrum Skierniewic, 33,5 mkw., 		
tel. kom. 0668-394-287.

Duża działka budowlana z lasem, okolice
Głowna, tel. kom. 0668-947-427.
Dom + budynek gospodarczy na dużej
zalesionej działce, okolice Głowna, 		
tel. kom. 0668-947-427.

Działka w Łowiczu, 			
tel. kom. 0607-648-547 (18.00-20.00).

Działkę w Skierniewicach, ul. Łódzka
1177 mkw., tel. (042) 651-05-30, 		
tel. kom. 0602-405-152.

Działka ponad 2000 mkw., ul. Chełmońskiego, tel. kom. 0600-384-172.
Dom 86 mkw, Łowicz, ul. Łęczycka 106.
Sprzedam 2,40 ha ziemi na wsi Bocheń, tel. kom. 0606-991-367.
Działki budowlane, 2 km od Głowna, 		
tel. kom. 0507-569-401.

Rolna z możliwością zabudowy, 1 ha,
Julianów, gm. Nieborów, 20 zł/mkw., 		
tel. kom. 0508-194-326.

M5 na os. Starzyńskiego, parter, 		
tel. kom. 0508-147-697.

Mieszkanie 72 mkw., 			
tel. kom. 0509-824-479, 0605-065-790.
Działka budowlana, 			
tel. kom. 0602-196-913.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 56 arów w Bednarach, szer. 30 m,
tel. (046) 835-30-56.

Działka budowlana 5740 mkw., okolice
Głowna, przy asfalcie, tel. (042) 719-42-25,
tel. kom. 0664-944-374.

Atrakcyjne mieszkanie 67 mkw. I piętro,
os. Sikorskiego, Głowno, 		
tel. kom. 0500-820-220.

Dom mieszkalny, 2 budynki gospodarcze,
działka 33 ary, ogrodzone, 		
tel. kom. 0510-142-976.

Sprzedam grunty orne o pow. 11 ha 		
w okolicach Sannik, tel. (024) 277-64-36
po 17.00.

Sprzedam 2,60 ha z możliwością budowy
w Grudzach Starych (prąd, woda), 		
2,50 zł/mkw., tel. kom. 0662-337-112.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 32 ary
w Leopoldowie k/Rawy Mazowieckiej
przy trasie Warszawa-Katowice, 		
tel. kom. 0503-919-073.

OPEL Astra combi 1.7 TD, 1995 rok, stan
bardzo dobry, cena do uzgodnienia - sprzedam, tel. kom. 0665-220-286.

Naprawa motocykli, motorowerów, 		
tel. kom. 0691-588-602.

OPEL Astra II, 1.6, 16V, 1999 rok,
holenderska instalacja gazowa
montowana fabrycznie, 		
tel. kom. 0503-051-001.

Sprzedam Rometa, 			
tel. kom. 0509-811-727.
Skuter Target City, 2006 rok - sprzedam,
tel. kom. 0781-060-037.

Głowno 4,3 ha na działki, dom duży,
obszerne zabudowania, media, 		
tel. kom. 0698-871-489.

OPEL Astra, 1992 rok, gaz, bezwypadkowa, tel. kom. 0607-521-398.

Sprzedam motorynkę, stan dobry, 		
tel. kom. 0511-234-619.

Działka budowlano-rolna 1,6 ha, Czajki
za Zakładem Karnym, 502778128.

Sprzedam działkę w Byszewicach 1,02 ha,
tel. kom. 0505-589-332.

Sprzedam Simsona SR50, stan bdb, cena
1800 zł, tel. kom. 0695-289-120.

Gospodarstwo rolne 16 ha z budynkami
murowanymi, stan bdb, możliwość adaptacji, okolice Łowicza, 		
tel. (046) 838-98-40.

Mieszkanie 58 mkw., IV p, ul. Sobieskiego, blisko PKP, 175.000 zł, Skierniewice,
tel. kom. 0600-167-695 po 20.00.

OPEL Calibra 2.0i, 1995 rok, gaz, składak,
czerwony, stan dobry, 3900 zł, 		
tel. kom. 0513-991-860.
OPEL Corsa , 1996 rok, salonowy, 5600 zł
- sprzedam, tel. kom. 0608-017-189.
OPEL Omega combi 2.5 TD, 1999 rok
- sprzedam, tel. kom. 0501-742-540.
PEUGEOT 106 1.1, 1999 rok, 79000 km,
bezwypadkowy, tel. kom. 0507-031-055,
046/833-26-89, 046/833-60-20.

WSK-125, tel. kom. 0668-751-098.

Simson S51, 1986 rok - sprzedam, 		
tel. kom. 0603-450-076.
Yamaha YZF R1, 1992 rok, PILNIE, 		
tel. kom. 0505-463-386, 0792-443-888.

Sprzedam działkę 1200 mkw. z zabudową
drewniano-murowaną, 16 km od Łowicza,
tel. (046) 837-57-32.

Sprzedam motorower Simson S51 Enduro
zarejestrowany i ubezpieczony, 		
tel. kom. 0606-210-078.

Sprzedam mieszkanie 42 mkw., os. Kostka,
tel. kom. 0509-086-314.

PEUGEOT 205 - tylne zawieszenie, półosie, alternator, rozrusznik, 		
tel. (046) 833-93-47.

POLONEZ Caro 1994 rok, benzyna, gaz,
tel. kom. 0513-958-604.

Garaż na os. Bratkowice, 		
tel. kom. 0606-447-777.

RENAULT 19 1.7, 1992 rok, benzyna, gaz,
tel. kom. 0508-523-588.

Garaż do wynajęcia, Głowno, ul. Kopernika, tel. (042) 719-24-39.

SKODA Octavia 1.8, 1997 rok, stan bdb,
zamiana, tel. kom. 0500-469-738.

Garaż do wynajęcia, Katarzynów 23,
tel. (046) 837-53-67, 			
tel. kom. 0691-620-837.

SKODA Octavia 1.6 benzyna + gaz,
1999 rok - sprzedam, 			
tel. kom. 0505-445-464.

Działka rolno-budowlana o pow. 82 arów,
z budynkiem, Rogóźno I 78, gm. Domaniewice, tel. kom. 0691-534-457.
Działka rolna 1,4 ha, Chruślin, 		
tel. kom. 0693-833-089.

PEUGEOT 405 1.6, 1995 rok, stan dobry,
tel. kom. 0503-126-774, 0602-685-613.
PEUGEOT 405 1.9TDI, 1995 rok, combi,
czerwony, ABS, roleta, hak, 1 rok w kraju,
stan bardzo dobry - sprzedam, 		
tel. kom. 0606-108-993.

Mieszkanie 36 mkw., 			
tel. kom. 0509-195-088.

Mieszkanie własnościowe 62 mkw., parter
+ garaż, os. Bratkowice, tel. (046) 837-80-72,
837-38-00 wieczorem.
Działka 2900 mkw., Łowicz, 		
tel. kom. 0600-304-805.
Sprzedam 2,30 ha lub 5,50 ha, Chąśno,
tel. kom. 0509-601-728.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha
z zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.
Sprzedam działki budowlane. Nieborów
koło Łowicza, media, cena za działki
2000 mkw. 54000 zł, 			
tel. kom. 0601-679-901.

VOLKSWAGEN Polo 1.3, 1994 rok, granatowy, benzyna, 160000 km, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0696-418-692.

Sprzedam działkę w Nieborowie,
tel. (046) 835-39-04 po 16.00, 		
tel. kom. 0502-181-050.

VOLKSWAGEN Polo, 1997 rok, 		
2-drzwiowy, 136 tys. przebiegu, I właściciel, sprowadzony, stan bdb, 		
tel. kom. 0601-891-388.

Domek drewniany na wsi oraz budynki
gospodarcze na działce 1400 mkw., 6 km
od Łowicza, tel. kom. 0513-184-095.

VW Golf III 1.9 D, 1994 rok, stan dobry
- sprzedam, tel. kom. 0601-758-895.
VW Passat 1.9 TDI, 1995 rok, combi,
granat metalik, elektryczne szyby i szyberdach, roleta, hak, stan techniczny bdb,
sprowadzony - sprzedam, 		
tel. kom. 0606-108-993.
VW Polo Coupe 1.0, 1994 rok, zielony
metalik - sprzedam, 			
tel. kom. 0696-338-787.
VW Vento 1.9 TD, 1992 rok - sprzedam,
tel. kom. 0602-728-065.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo rolne Łowicz - okolice, 		
tel. kom. 0601-257-098.
Kupię domek z działką na wsi, okolice Łowicza, 			
tel. kom. 0600-109-226.

Działka budowlana, 42 ary, Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego,
tel. kom. 0605-636-228.

Działkę budowlaną, Głowno, 		
tel. kom. 0512-453-848.

Sprzedam ziemię 2,58 ha. Gzinka 33A,
k. Łowicza, tel. kom. 0504-374-511.

Kupię domek na wsi, może być do remontu, tel. kom. 0512-381-471.

Budynki mieszkalne, gospodarcze i 1 ha
ziemi, Mąkolice, tel. (042) 719-57-92.

Kupię działkę w Rawie Mazowieckiej,
tel. kom. 0501-096-644.

Sprzedam działkę 6500 mkw. + domek
w Bednarach, tel. kom. 0609-114-471.

Dom w Skierniewicach lub okolicy kupię,
tel. kom. 0667-016-951.

Działka budowlana w Strzelcewie,
2500 mkw, tel. kom. 0501-782-451.

Pawilon handlowy 30 mkw. w Skierniewicach, tel. (046) 833-22-09.
Sprzedam 48 mkw., Skierniewice, 		
tel. kom. 0668-306-816.

Dom 100 mkw., działka 30 arów, 15 km
od Łowicza, tel. kom. 0696-441-703.

Działka budowlana 700 mkw., okolice
Głowna, przy asfalcie, tel. (042) 719-42-25,
tel. kom. 0664-944-374.

Mieszkanie 51 mkw., blisko dworca, 		
tel. kom. 0691-319-140.

Działka budowlana 2.000 mkw. pod Głownem, tel. kom. 0668-947-427.

Sprzedam 48 mkw. na os. Dąbrowskiego,
IV piętro, tel. kom. 0663-786-174.

Mieszkanie w Łowiczu, 			
tel. kom. 0698-967-474.

Działkę budowlaną przy trasie Skierniewice-Łowicz, 				
tel. kom. 0698-532-975, 0607-178-705.

Sprzedam domek stacjonarny 7,5m x 3m,
typ Holenderski, tel. kom. 0663-646-930.
Sprzedam ziemię 5,5 ha gm. Cielądz, 		
tel. (046) 814-20-17.

Mieszkanie 65 mkw., II p., ul. Mszczonowska, cegła, 235.000 zł, Skierniewice,
tel. kom. 0600-167-695 po 20.
M-3, 2 pokoje z kuchnią, 39 mkw., 		
ul. Cicha w Skierniewicach, 		
tel. kom. 0604-516-719.
Sprzedam mieszkanie 52,52 mkw., I piętro,
2 pokoje z kuchnią, centrum Skierniewic,
blisko dworca PKP, PKS, cegła, 		
tel. kom. 0607-302-114, 		
(046) 833-98-43 po 18.
Sprzedam pół bliźniaka 120 mkw., działka
1138 mkw., w Skierniewicach, 		
tel. kom. 0601-736-033.
Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami lub bez, koło Łowicza, 		
tel. kom. 0604-238-805.
Sprzedam dom 300 mkw. + budynki gospodarcze z dużą działką, Skierniewice,
tel. kom. 0601-983-098.
Mieszkanie 32,3 mkw., Skierniewice, 		
tel. kom. 0608-647-734.
Mieszkanie, 62 mkw., I piętro, Widok,
tel. kom. 0607-358-879.
8 ha - Wola Drzewiecka, gmina Lipce
Reymontowskie. Bardzo ciekawa
lokalizacja, możliwość założenia
siedliska, tel. kom. 0888-749-896.
Sprzedam działkę rekreacyjną na Konwalii
w Skierniewicach, 			
tel. kom. 0501-647-990.
Ziemia 1,16 ha, Wola Drzewiecka, 		
tel. kom. 0663-319-454.
Działka rekreacyjna, 300 mkw. z domkiem, tel. kom. 0508-329-114.
Działka 1200 mkw., z domem, dzielnica
willowa, Skierniewice, 			
tel. 022/840-12-42, 0692-211-030.
Sprzedam działkę budowlaną, leśną
11300 mkw., Borowiny, 			
tel. kom. 0889-721-537.
Działa budowlana 1500 mkw., os. Makowska, Skierniewice, 			
tel. kom. 0600-285-087.

Dom w Skierniewicach, 			
tel. kom. 0500-242-522, 0500-133-817.
Mieszkanie 65 mkw., II piętro, centrum,
cegła, Mszczonowska Skierniewice,
235.000 zł, 				
tel. kom. 0600-167-695 po 20.00.
M-2, 35,5 mkw., Skierniewice, blisko
dworca, I piętro, cegła, 3500 zł/mkw., 		
tel. kom. 0693-796-981.
Działkę budowlaną 896 mkw. blisko zalewu w Skierniewicach, 			
tel. kom. 0604-199-149.
Budowlana 3300 mkw., Boguszyce
koło Rawy, tel. kom. 0792-729-555.
Działkę zabudowaną 1,58 ha, Sierzchowy,
tel. kom. 0665-220-319.
Działkę w Julianowie o pow. 7800 mkw.
przy trasie Warszawa - Katowice, działka
z przeznaczeniem pod inwestycje 		
np. stacja benzynowa, bar, hotel, 		
tel. kom. 0668-189-340.
Sprzedam działkę budowlaną 830 mkw.,
uzbrojona na osiedlu Winna Góra, 		
tel. (046) 831-55-13.

Wydzierżawię cztery hale o pow. 180 mkw.
(okolice Głowna i Strykowa), 		
tel. kom. 0660-704-607.
Kwatery prywatne - noclegi, Głowno, 		
tel. kom. 0698-783-854.
Dom do wynajęcia na wsi, 		
tel. kom. 0698-184-744.
Do wynajęcia pomieszczenie na sklep
lub usługę, tel. kom. 0600-276-638.
Do wynajęcia mieszkanie 58 mkw., 		
os. Starzyńskiego, I piętro, 		
tel. kom. 0694-468-771.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 		
tel. kom. 0600-544-920.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-68-19.
Lokal pow. ok. 100 mkw. z komorą chłodniczą, maszynami do produkcji spożywczo-gastronomicznej, centrum Łowicza,
tel. kom. 0507-012-020.
Lokal 50 mkw. na działalność gospodarczą, Łowicz ul. Tkaczew 7A (obok pawilonu „Kasia”), tel. (046) 830-31-34.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-57-77.
Do wynajęcia na działalność 20 mkw.,
w Łowiczu, tel. kom. 0692-432-857.
Do wynajęcia dom okolice Kiernozi,
tel. (046) 838-38-28 po 16.00.
Wydzierżawię lokal 17 mkw. lub większy
na działalność gosp., w dobrym punkcie,
Głowno, Kopernika, wszystkie media,
tel. kom. 0696-261-201.
Wynajmę bar przy stacji Paliw 		
z wyposażeniem, 			
tel. kom. 0503-115-141.
Wynajmę M2 w centrum Łowicza 		
od września, tel. kom. 0668-492-172.

Segment 178,5 mkw., działka 185 mkw.,
wysoki standard, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0607-030-000.

Przyjmę dziewczynę uczącą na stancję,
tel. (046) 837-53-67, 			
tel. kom. 0691-620-837.

Sprzedam działkę budowlaną Mazowiecka,
Miedniewice 5243 mkw., wszystkie media,
120 zł/ mkw., tel. kom. 0691-201-555.

M-3, Łowicz, Starzyńskiego, 		
tel. (046) 837-85-93, 			
tel. kom. 0668-502-827.

Sprzedam duży dom w Skierniewicach,
tel. kom. 0601-338-867.

Małżeństwo poszukuje M2 do wynajęcia,
tel. kom. 0889-589-538.
Wynajmę pomieszczenie 50 mkw. z kanałem na warsztat samochodowy, Łowicz,
os. Górki, tel. kom. 0509-853-390.

Wynajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, kwatery pracownicze. Plac
Przyrynek 11, tel. (046) 837-99-16,
tel. kom. 0512-098-358.
Młode małżeństwo poszukuję M-3
do wynajęcia w Łowiczu, pilne!!,
tel. kom. 0505-068-787.
Lokal do wynajęcia 30 mkw, 		
ul. Zduńska 18, tel. (046) 837-68-42, 		
tel. kom. 0501-065-313.
Mieszkanie wyremontowane 35 mkw.,
z podwórkiem, Głowno, 			
tel. kom. 0502-213-373.
Pokój do wynajęcia, w 3 pokojowym,
samodzielnym mieszkaniu, 		
tel. kom. 0604-597-129.
Lokal 200 mkw. do wynajęcia. Plac
Przyrynek, tel. kom. 0601-345-299.
Centrum, lokale na biura, gabinety, 		
tel. kom. 0692-725-590.
Wynajmę budynek 4-pietrowy 650 mkw.
jako szwalnia lub na inną produkcję,
tel. (046) 837-28-96, 			
tel. kom. 0693-796-393.
Do wynajęcia 65 mkw., ul. Zduńska (piętro) na gabinety, biura, 			
tel. kom. 0602-154-969.
Do wynajęcia pokój, Łowicz, os. Konopnickiej, tel. kom. 0501-236-038.
Do wynajęcia mieszkanie w Łodzi, 		
32 mkw., tel. (046) 830-34-43.
Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza,
ul. Zduńska 49, 40 mkw., 		
tel. (046) 837-65-78,			
tel. kom. 0608-369-852.
Poszukuję niedrogo do wynajęcia mieszkania lub domku w Łowiczu. Pilne, 		
tel. kom. 0660-452-793.
Wynajmę domek nad jeziorem w Zdworzu,
tel. kom. 0609-502-572.
Poszukuję do wynajęcia niedrogiej kawalerki, tel. kom. 0515-792-644.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Łowiczu. Pilnie, tel. kom. 0502-777-914.
Wynajmę firmie 40 mkw. + zaplecze
socjalne, tel. (046) 837-83-87.

Do wynajęcia powierzchnia użytkowa 115 mkw. na sklep bądź lokal
biurowy w Łowiczu, ul. Koński Targ
9 - Polo-Market, tel. (024) 268-48-21,
tel. kom. 0605-035-468.
Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie,
tel. (042) 719-80-33, 			
tel. kom. 0668-719-276.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, tel. kom. 0660-230-318.
Poszukuję mieszkania lub domu do wynajęcia w Rawie Mazowieckiej lub w Skierniewicach, tel. kom. 0693-201-082.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia 		
w Rawie Mazowieckiej, 			
tel. kom. 0513-401-762.
Do wynajęcia pawilon handlowy 20 mkw.,
Skierniewice, tel. kom. 0665-960-570.
Do wynajęcia 48 mkw., ul. Sobieskiego
w Rawie, tel. kom. 0698-503-201,
0602-599-860.
Wynajmę lokal w centrum Skierniewic,
140 mkw., po aptece, 			
tel. kom. 0692-537-468.
Do wynajęcia lokal, Skierniewice-Wiadukt, (WC, woda), 			
tel. kom. 0605-471-190.
Do wynajęcia warsztat samochodowy 		
w Nowym Kawęczynie, 			
tel. kom. 0695-200-171.

Zamienię mieszkanie 38 mkw., os. Starzyńskiego, blok 1 na większe, 		
tel. kom. 0604-245-722.
M-5 własnościowe 57,86 mkw., os. Sikorskiego, Głowno na mniejsze z c.o, 		
tel. kom. 0695-446-021.
Zamienię 2 pokoje z kuchnią, własnościowe, bloki w Łowiczu na podobne w Łodzi,
tel. kom. 0505-187-576.
Zamienię spółdzielcze M-5, os. Zamkowa
Wola, na mniejsze, 			
tel. kom. 0696-062-956.

Ziemię wydzierżawię, 8 ha, Bąków Dolny,
tel. (046) 838-70-54.
Wynajmę M-4 studentkom w Łodzi,
tel. (046) 838-99-37, 			
tel. kom. 0888-493-880.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.

Poszukujesz lokalu 40 mkw. na firmę?
tel. (046) 837-10-69.

Eternit grubofalisty, nowy, nieużywany,
tel. kom. 0503-562-330.

Poszukuję do wynajęcia domku z placem
na dłuższy okres, 			
tel. kom. 0501-529-071.

Skup czarnego bzu. Anmal,
Błędów 32, tel. kom. 0509-555-364,
0507-046-414.

24

9.08.2007 r.

Kupię kręgi przepustowe, 		
tel. (046) 838-59-58.

Sprzedam cegłę kratówkę Max,
tel. (046) 838-35-80 po 20.00.

Piaskowiec, cegła, 			
tel. kom. 0696-602-512.

Rower MTB, cena 749 zł, 		
tel. kom. 0603-414-625.

Kocioł gazowy, 1-funkcyjny z zasobnikiem
firmy Vailant, tel. kom. 0600-451-990.

Skupuję stare telewizory, pralki, lodówki,
tel. kom. 0502-322-079.

Sprzedam używana kanapę + 2 fotele,
wersalkę, drzwi wewnętrzne pokojowe,
lewe, rowerek dziecięcy, rower górski,
tel. (046) 838-75-53.

Wózek dziecięcy, fotelik samochodowy
od 0-13 kg, tel. kom. 0886-842-770.

Sprzedam olszynę na opał, 		
tel. (046) 814-20-17.

Cegłę MAX tanio od ręki, 		
tel. (046) 838-85-82, 0608-244-400.

Tregra 14, tel. kom. 0602-756-975.

Sprzedam 2 duże palmy palczaste, 		
tel. (046) 814-23-81, 0505-873-752.

Tanie ogrzewanie domów, piece uniwersalne na ekogroszek, miał. Zasyp co 7 dni,
tel. kom. 0665-678-529.

Kupię heblarko-pilarkę, 			
tel. kom. 0693-711-208.
Skup makulatury (książka, gazeta,
karton), pn. - pt. 9.00-16.00, Skierniewice, Graniczna 52, 		
tel. (046) 835-90-83.

Wózek wielofunkcyjny Implast Roy, 		
tel. kom. 0602-747-382.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany,
po przeglądzie, tel. kom. 0605-591-528.
Sprzedam trelinkę ok. 100 mkw.,
tel. (046) 837-84-24 wieczorem, 		
tel. kom. 0602-174-883.

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedam drewno śliwkowe, opałowe
do kominka, do wędzarni, 		
tel. kom. 0501-658-261.
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.
Łódkę wędkarską, szer. 1,3 m, dł. 3,2 m,
60 kg, niezatapialną, wyposażoną, z możliwością podłączenia silnika. 		
Tel. 0602-705-587.
Sprzedam drewno opałowe,
tel. (046) 837-14-44, 			
tel. kom. 0668-407-362.
Tanie piece co węglowe, miałowe, 		
ze sterowaniem elektronicznym, kominki
grzewcze z płaszczem wodnym poleca
producent, tel. kom. 0501-627-469.

Sprzedam grzejniki żeliwne, 80 szt, żeberka, tel. (046) 837-10-16.
Oddam 2 duże aloesy po 20 zł/1szt, 		
tel. kom. 0603-072-737.
Pianino, tel. kom. 0604-443-118.
Rury 220 na studnię głębinową,
tel. (024) 277-48-69.

Kompletna sprężarka duża, nowa wciągarka budowlana, tel. kom. 0696-261-201.
Sprzedaż hurtowa oleju napędowego. Dostawa na miejsce gratis.
Konkurencyjne ceny, 			
tel. kom. 0503-115-141.
Sprzedam używany piec węglowo-miałowy ŻUBR 23 KW, 			
tel. kom. 0510-051-314.

Pilnie, tanio, na gwarancji piekarnik 		
do zabudowy (90), 			
tel. kom. 0602-390-083.

Tapczan 1-osobowy, drzwi wewnętrzne,
tanio, tel. (046) 837-71-81.

Grzejniki żeliwne, 			
tel. kom. 0606-900-406.
Używany piec CO 4m węglowo-miałowy
ze sterownikiem, 			
tel. kom. 0667-312-665.

Ubikacje drewniane, 			
tel. kom. 0605-142-474.

Rowerek dziecinny, 			
tel. kom. 0606-881-048.

Sprzedam wózek widłowy Rak 7 gaz, stan
dobry, tel. (046) 838-63-87.

Łóżko Księżniczka - IKEA, 		
tel. kom. 0509-330-949.

Sprzedam namioty handlowe, 		
tel. kom. 0500-526-092.

Stebnówka, overlock sprzedam, 		
tel. kom. 0500-296-173.

Kontenery biurowo-mieszkalne o wym.
7,60x2,40x2,70 oraz 6,20x2,40x2,70, 		
tel. kom. 0602-502-199, 0601-239-779.

Kosiarki spalinowe, 			
tel. kom. 0785-622-468.

Segment, wypoczynek, okrągły stół
z krzesłami po likwidacji mieszkania,
tel. (046) 837-32-71, 			
tel. kom. 0695-761-383.

Segment ciemny orzech; szafa 3-drzwiowa
z nadstawką, jasny orzech; kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem; wersalka;
2 fotele, tel. (046) 837-78-46, 		
tel. kom. 0607-197-568.

Piec miałowy, używany, 			
tel. kom. 0503-077-863.

Sprzedam pustaki, 			
tel. kom. 0600-177-661.

Tunely foliowe, ocynkowane, 6x30 		
(2 szt.), 7x30 (1 szt.), zespolony 12x30;
rury 1,5” z c.o., około 1200 m, 		
tel. kom. 0600-972-227.
Drewno kominkowe, 			
tel. kom. 0692-101-989.
Meble pokojowe, 			
tel. kom. 0880-036-940.

Meble pokojowe Kent kasztan, stan bdb,
tel. kom. 0697-430-020.

Wersalka, stół, 6 krzeseł, stan dobry, 		
tel. kom. 0606-370-704.
Zbiornik ze stelaże 1000 l, 		
tel. kom. 0607-555-593.
Betoniarki 150-200 l, części zamienne,
Łowicz, tel. kom. 0603-072-751.
Sprzedam po budowie Suporex 24x24x59,
tel. kom. 0604-897-644.
Smoła papowa (200 kg), 			
tel. kom. 0693-070-759.
Czyściwo najwyższej jakości w kilkunastu
rodzajach oferuje TexPol sp. z o.o. filia
w Sochaczewie, ul. Trojanowska 53.
Atrakcyjne ceny, 			
tel. kom. 0668-003-057.

Opony 1100 (radialne), 6 szt., 		
tel. kom. 0603-993-060.

Okna najtaniej! - bezpłatny pomiar, wycena, transport, tel. (042) 710-80-30.

Komplet do spawania gazowego, 		
tel. kom. 0694-335-495.

Nowy kaloryfer elektryczny, maszyna do szycia Singer, waga szalkowa,
organy elektroniczne, 		
tel. (046) 838-75-69.

Rolety Orientalne (bambus, juta, trzcina)
najbogatsza oferta na rynku, 		
tel. kom. 0513-100-111.

Sprzedam meble Swarzędz, 		
tel. (046) 838-64-37.

Sprzedam stemple budowlane,
tel. (046) 838-71-03.
Używana siatka ogrodzeniowa; kompletna
elektryczna skrzynka budowlana 		
tzw. „RB”, tel. kom. 0603-958-858.
Grzejniki kanałowe - sprzedaż montaż,
tel. kom. 0501-074-060.
Pustak z Kruszywa „6” sprzedam
lub zamienię na „12”, cegłę małą paloną
- sprzedam, tel. kom. 0502-425-856.
Sofa + 2 fotele, 			
tel. kom. 0784-240-295.
Sprzedam tanio wypoczynek,
tel. (046) 837-44-40, 			
tel. kom. 0662-040-303.
Kuchnia węglowa, używana, 		
tel. kom. 0668-419-278.
Palety drewniane 2 zł/1 szt.,
tel. (046) 837-63-74.
Suknię ślubną, białą, rozm. 44,
tel. (046) 837-51-61.
Huśtawki ogrodowe i budy dla psów, 		
tel. kom. 0502-981-959.
Cegła Max 250 szt., tel. (042) 719-43-82.
Komputer, drukarka laserowa - tanio, 		
tel. kom. 0503-699-872.
Sprzedam meble Swarzędz,
tel. (046) 838-64-37.
Migomak spawalniczy 160A Turbo, 		
tel. kom. 0502-226-340.
Pralka półautomat, imadło, kowadło, tregry 3.78, 3 1/2, czwórka, 5 1/2 długości,
różne starocie, obraz, wełniaki, chustki,
tel. kom. 0604-628-204.
Stemple budowlane, 			
tel. kom. 0507-185-370.
Telefony Samsung SGH-E 600 		
i SGH V-E 720, tel. (046) 838-77-83.
Okna, drzwi PCV, używane i nowe, metalowe, gospodarcze, różne. Niskie ceny,
tel. kom. 0602-617-895 w piątek.
Lodówka Sanigć, 			
tel. kom. 0500-329-582.
Meble kuchenne z wbudowanym sprzętem.
Tanio, tel. kom. 0501-447-502.

Kompresor, silniki elektryczne, spawarkę,
siłownik do przyczepy 4,5 t, pługi do śniegu do ciągnika, tel. kom. 0605-896-130.
Wózek dla bliźniąt, głęboki, spacerowy,
tel. kom. 0607-343-363.
Pralki, lodowki, zmywarki, zamrażarki. Gatunek II, 			
tel. kom. 0510-158-880.
Rower TREK, tel. kom. 0662-061-851.
Sprzedam dwa wełniaki, 		
tel. (046) 837-35-25.
Trzycalowe rury o dł. 7 m, czarne,		
tel. kom. 0660-704-607.
Sprzedam agregat spawalniczy, 		
tel. kom. 0607-172-782.
Sprzedam sprężarkę WD-53, 1989 rok,
tel. kom. 0607-172-782.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, pompowane kola, tel. kom. 0501-549-655.
Sprzedam overlock 5-nitkowy, Juki, typ
MO2416, tel. kom. 0608-154-081.
Stemple budowlane, 			
tel. kom. 0662-036-143.
Piec miałowy, poj. 2,5 m, 		
tel. kom. 0608-390-068.
Naczepa specjalna, przewóz elementów
budowlanych Zremb N162, 1982 rok, 		
tel. kom. 0607-328-037.
Sprzedam niedrogo segment pokojowy
4 m, tel. (042) 719-43-94.
Sprzedam bale topolowe 7 cm, 4 cm, wiąz
4 cm, suche, tel. (046) 838-12-97.
Sprzedam 9 tuneli ogrodniczych
7x30 m, szczyty szklane, wietrzniki,
stan dobry, tel. kom. 0501-186-364.
Sprdzam stemple budowlane, 		
tel. kom. 0605-422-198.
Sprzedam meble pokojowe w bardzo
dobrym stanie, styl nowoczesny, 		
Tele kom. 0667-296-950.
Lodówko-zamrażarka Amica, 1999 rok,
tel. kom. 0609-070-999.
Telewizor Philips 21”, 230 zł, 		
tel. kom. 0502-238-597.

Sprzedam pustaki, 			
tel. kom. 0514-949-913.
Blachę aluminiową falowaną, tregry, bale
dębowe, tel. (046) 814-44-92.
Dwie zamrażarki z możliwością przystosowania do schładzania mleka, 		
tel. kom. 0502-955-459.
Komputer, tel. kom. 0600-175-604.
Niesort Anglia. Tanio!!! 		
Tel. 0698-894-943.
Kredens stołowy - ciemny (przedwojenny),
tel. kom. 0663-646-930.

Zatrudnię tynkarza i pomocnika,		
tel. kom. 0503-077-863.
Lektora języka angielskiego i niemieckiego w Głownie zatrudnię. Oferty składać
na adres: szkola.mersey@gmail.com..
Salon Fryzjerski „Lilia” poszukuje do pracy fryzjerkę-fryzjera,
tel. (046) 838-66-40, 			
tel. kom. 0511-010-676.
Zatrudnię szwaczki, 			
tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego, tel. kom. 0696-022-597.
Pracę chałupniczą szydełkową,
tel. (050) 354-29-29.

Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem, tel. kom. 0608-059-817.

Rolety antywłamaniowe, 			
tel. kom. 0513-100-111.

Okno 1,20x1,60 m, plastikowe, nowe,
tel. kom. 0602-587-341.

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36, tanio,
tel. kom. 0517-656-524.

Zatrudnię od zaraz osoby do pracy przy
wykończeniach wnętrz (malowanie, gipsowanie), tel. kom. 0697-642-375.

Sprzedam cegłę kratówkę i okno dachowe,
tel. kom. 0607-648-843.

Szafy: złota brzoza i stylowa czarna,
przedwojenna, tel. (046) 838-75-69.

Sprzedam wózek wielofunkcyjny 		
dla dziecka, tel. kom. 0609-114-471.

Przyjmę zamówienie na drzewo opałowe
- olcha, tel. (046) 832-27-87, 		
0604-001-991.

Blacha z rozbiórki 150 mkw., 		
tel. kom. 0695-855-170.

Sprzedam pszczoły, tel. (046) 837-63-45.

Camping Hobby, tel. kom. 0692-722-045,
692-725-590.

Biurko szkolne, sosnowe, 		
tel. kom. 0515-099-083.

Zakład Mięsny Ścibiorów zatrudni 		
do pracy w masarni. Gwarantowany dojazd
do pracy ze Strykowa, 		
tel. (046) 874-37-27.

Wózek dwufunkcyjny stan bdb, 		
tel. kom. 0606-926-389 po 16.00.

Deski podłogowe, sosnowe, suche, 		
tel. kom. 0503-639-101.

Suporek 12x24x49 cm, tunel foliowy
30x6 m, tel. (046) 838-60-24 po 20.00.

Zbiornik na wodę 1500 litrów, kwasówkę,
siatkę lisią zgrzewaną ocynkowaną, arkusze 200×100 cm, silnik elektryczny 		
5 i 7 KW, parnik elektryczny 100 l, 		
tel. kom. 0602-110-585.

Drzwi wewnętrzne. Tanio, 		
tel. kom. 0604-565-096.
Osie od cementowozu; wywrot od Stara
200; skrzynia biegów Ifa; rama Star 200,
tel. kom. 0502-322-079.
Suknia ślubna, rozm. 36, 			
tel. kom. 0513-389-411.
Suknia ślubna, dwuczęściowa, biała, rozm. 34/36, 			
tel. kom. 0695-551-572.
Stebnówka Łucznik, tel. (046) 830-24-80,
tel. kom. 0606-879-576.
Sprzedam stebnówkę i dwuigłówkę, 		
tel. kom. 0608-462-262.
Sprzedam radio samochodowe Pionner,
tel. kom. 0783-237-809.
Wyważarka do kół, osobowe, dostawcze
Cemb C 34, używana, w ciągłej eksploatacji, tel. kom. 0502-363-102.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny Tako
oraz fotelik nosidełko, 			
tel. kom. 0691-710-308.
Regały sklepowe, lady, stelaże,
kratki, wieszaki, bardzo tanio, 		
tel. kom. 0607-273-361.
Pustaki 12 850 szt., tel. (046) 838-35-94,
tel. kom. 0506-650-271.
Wózek widłowy elektryczny, siatki
ochronne na rusztowania, 		
tel. kom. 0508-160-198.
Komplet mebli kuchennych drewnianych
(dąb), piec CO miałowy 2,6, 		
tel. (046) 839-63-46, 			
tel. kom. 0607-516-918.
Okazja dla kolekcjonerów. Tanio rolniczy
sprzęt konny kompletny: pług, redło,
skibowiec, sprężynówkę, kultywator,
sieczkarnię, kopaczkę, młockarnia i kierat,
tel. kom. 0605-239-236.
Beczka 2000 l, tel. kom. 0603-420-779.
Sprzedam pustaka całego 150 sztuk,
dziewiątkę 250 sztuk, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0695-289-120.
Laptop IBM T21, cena 739 zł, 		
tel. kom. 0603-414-625.
Sprzęt do windsurfingu, cena 699 zł, 		
tel. kom. 0603-414-625.
Sprzedam sokowirówkę ROMIX 		
na gwarancji, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0783-858-315.
Komputer mocny, grafika GF 6600 GT,
dysk 160GB, RAM 1GB, AMD ATHLON
2400+, tel. kom. 0608-330-039.

Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta OFE (także studentów),
bezpłatne szkolenie, 			
tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, 		
tel. kom. 0515-236-056.

Telefon Nokia 3100 niedrogo sprzedam,
tel. kom. 0506-840-122.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, z doświadczeniem w transporcie krajowym, międzynarodowym, tel. kom. 0608-059-817.

Koparko-ładowaraka Ostrówek,
tel. (046) 838-40-82 wieczorem.

Przyczepka Niewiadów, 			
tel. kom. 0692-722-045.

Sprzedam przyczepę bagażową N250
1×1,30 m, tel. kom. 0667-665-877.

Karta graficzna, GeForce 6600 GT,
cena 100 zł, 			
tel. kom. 0506-573-422.

Kemping Niewiadów, stan ekstra, zbiornik
1600 l oryginalny, 			
tel. kom. 0696-439-776.

Bramy garażowe (Wiśniowski, Normsthal,
Krispol, Poltau), dystrybucja, montaż,
serwis. Autoryzowane ekipy montażowe,
tel. kom. 0504-156-216.

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy 		
na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.

Apteka zatrudni kierownika, 		
tel. kom. 0602-255-831.

Piec CO miałowy z podmuchem używany
2001 rok do 180 mkw., 			
tel. kom. 0697-689-891.

Skrzypce, 1993 rok produkcji, 		
tel. kom. 0698-068-388.

Sprzedam agregaty tynkarskie, 10000 zł,
15.000 zł, tel. kom. 0501-052-936.

Wózek widłowy elektryczny „Biedronka”,
tel. (046) 815-46-36, 0505-027-560.

Wyprzedaż maszyn szwalniczych, 		
tel. kom. 0504-679-219.

Żaluzje, rolety - producent, 		
tel. kom. 0513-100-111.

Sprzedam 2 tunele foliowe, 		
tel. kom. 0603-043-885.

Nie szukam bezrobotnych, ale takich, którzy mają potencjał i chęć
działania. Jeżeli to Ty, skontaktuj
się z menadżerem sprzedaży produktów ubezpieczeniowo - finansowych i Otwartego Funduszu
Emerytalnego, e-mail: 		
golik_l_15607@agent.cu.com.pl,
tel. kom. 0501-725-143.

Serwis opon zatrudni mechanika samochodowego, Głowno, 			
tel. kom. 0668-223-274.
Zatrudnię od zaraz mechanika samochodowego i blacharza-lakiernika, 		
tel. kom. 0603-787-354.
Zatrudnię do dociepleń, 			
tel. kom. 0693-332-588.
Zatrudnię hydraulika, 			
tel. kom. 0691-991-000.
Zatrudnię sprzedawcę, 			
tel. kom. 0691-991-000.
Zatrudnię malarzy, gipsiarzy, monterów
płyt g/k, tel. kom. 0513-345-654.
Zatrudnię kierowcę kat. B+E, operatora
minikoparki, elektromontera, 		
tel. kom. 0501-036-022.
Przyjmę pracowników (mężczyzn) 		
do baru w Krępie, prawo jazdy kat. B mile
widziane, tel. kom. 0515-264-777.
Zatrudnię elektryków i pomocników elektryków, tel. kom. 0508-382-347.
Do ochrony z licencją lub bez,
wiek do 55 lat, tel. kom. 0664-703-532.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy,
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii
i kelnerkę, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię szwaczki, 			
tel. kom. 0608-637-060.
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Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni dziewiarzy, 			
tel. kom. 0601-332-896.
Zatrudnię osobę do pracy w piekarni 		
i piekarza, tel. kom. 0660-414-516.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie, 		
tel. kom. 0506-115-015.
Poszukuję pani do pomocy przy 1,5-rocznych bliźniętach (Armii Krajowej), praca
od września, 3 dni w tygodniu, 4-6 godz.
dziennie, tel. (046) 837-90-53, 		
tel. kom. 0606-634-729.
Zatrudnię szwaczki, całorocznie,spodnie, bawełna, 			
tel. kom. 0509-571-801.
Przyjmę do pracy przy instalacjach antenowych, tel. kom. 0512-476-741.
Mężczyźni do pracy w magazynie, Stryków, godziny nocne, od 1.400 netto, 		
tel. kom. 0508-040-104.
Firma ESKA, ul. Traugutta 8/12 zatrudni
szwaczki na overlock i stebnówkę. Praca
całoroczna, rejestracja; lub zleci przeszycia
szwalniom, tel. (004) 271-07-19 po 20.00,
tel. kom. 0791-020-673.
Zatrudnię pracownika do sklepu z farbami,
tel. kom. 0512-220-702.
Zatrudnię pracowników do układania
kostki, tel. kom. 0665-177-780.
Kucharka z doświadczeniem, 		
tel. kom. 0504-072-526.
Pomoc kucharki, 			
tel. kom. 0504-072-526.
Pracownik parkingu, 			
tel. kom. 0504-072-526.
Diagnosta samochodowy z doświadczeniem, bardzo atrakcyjne
wynagrodzenia, 			
tel. kom. 0504-072-526.
Kierowca C+E, bardzo atrakcyjne
wynagrodzenia, 			
tel. kom. 0609-999-685.

Zatrudnię zbrojarzy i pomocników zbrojarzy, tel. kom. 0515-182-563.
Do układania kostki brukowej, 		
tel. kom. 0605-636-228.
Pracowników do pizzerii, Głowno,
tel. kom. 0503-147-273.
Przyjmę do pracy, koniecznie matura, 		
tel. kom. 0501-518-325.
Zakład włókienniczy przyjmie pracowników na produkcję w Strykowie, tel. (042) 719-90-77 wew. 126,
tel. kom. 0692-569-187.
POM Eko-Serwis sp. z o.o. zatrudni osoby na stanowisko kierowca-ładowacz. Wymagania kat. C,
tel. (046) 830-35-25.

Zatrudnię magazyniera, Kiernozia, 		
tel. kom. 0602-527-481.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 		
tel. kom. 0607-267-206.
Samodzielnego cukiernika, kierowcę, 		
tel. kom. 0660-989-008.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport krajowy, 			
tel. kom. 0502-605-719.
Zatrudnię kucharza, pizzera. Możliwość
zakwaterowania (Mszczonów), 		
tel. kom. 0508-083-377.
Rzeźnika-wędliniarza - przyjmę 		
do pracy w zakładzie mięsnym 		
w Łowiczu, tel. (046) 837-26-77.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport krajowy. Atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0600-876-355.
Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny, praca całoroczna, 		
tel. kom. 0517-802-505.
Kierowca C+E, transport krajowy, 		
tel. kom. 0601-270-797.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz,
tel. (046) 837-54-26, 			
tel. kom. 0500-243-325.
Zatrudnię dziewiarza, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0508-116-242.
Przyjmę do montażu okien osobę
z kwalifikacjami, wysokie zarobki,
Głowno, tel. kom. 0502-213-373.
Głowno, do produkcji ciast, 		
tel. kom. 0660-989-008.

Zatrudnię pracownika na Stację
Paliw, tel. kom. 0503-115-141.
Zatrudnię kierowcę z EDER-ami,
tel. kom. 0503-115-141.

Zatrudnię murarzy i pomocników, 		
tel. kom. 0513-258-118.
Zatrudnię kartongipsiarzy za granicę, 		
tel. kom. 0513-258-118.
Zatrudnię magazynierów, 10 km
od Skierniewic, 			
tel. (046) 831-84-88.
Atena Security zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Piaseczna 		
i okolic, tel. (022) 853-05-05 		
lub 0665-865-011.
Zatrudnię fryzjerkę, 			
tel. kom. 0604-821-052.
Przyjmę fryzjerkę i kosmetyczkę, bardzo
dobre wynagrodzenie, 			
tel. kom. 0662-047-966.
Zatrudnię pracowników budowlanych,
tel. (046) 832-66-68, 0665-769-256.
Przyjmę do pracy w gastronomii z aktualną
książeczką zdrowia, 			
tel. kom. 0604-141-281.
Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, ocieplenia budynków, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0503-535-827.

Zatrudnię murarza, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0604-236-879.

Zatrudnię murarzy i pomocników budowlanych, tel. kom. 0501-952-531.

Studenta, ucznia, mężczyznę chętnego do pracy dorywczo, okresowo,
na stałe zatrudnię w gospodarstwie
ogrodniczym. Okolice: BolimówNieborów, tel. kom. 0601-627-036.

Zatrudnię kierowców z prawem jazdy
C+E, kraj, tel. kom. 0501-952-531.
Młoda dziewczyna do 25 lat potrzebna
do pracy w domu w Danii, konieczne
prawo jazdy, tel. (043) 677-54-50.
Zatrudnię szwaczki, stała praca, rejestracja
ZUS. Zlecę przeszycia, dzianina - stała
współpraca, tel. kom. 0504-033-122.
Avon - konsultantki, atrakcyjne prezenty
i promocje, tel. kom. 0501-032-348.
Szwaczki - tkanina, dzianina, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-13-66, 		
tel. kom. 0668-349-942.
Zatrudnię murarzy, 			
tel. kom. 0667-257-280.

Zatrudnię szwaczki, Łowicz, 		
tel. kom. 0665-202-100.

Dyrektor III LO zatrudni nauczycieli
języka angielskiego i fizyki, 		
tel. (046) 837-42-96.

Zatrudnię pracownika do prac budowlanych, tel. kom. 0502-492-700.

Zatrudnię młodą kobietę do pracy 		
w pizzerii przy obsłudze klientów, 		
tel. kom. 0602-797-678.

Szwaczki, dobre zarobki, 		
tel. kom. 0501-624-411.

Zatrudnię szwaczki, stała praca.
Tel. 0668-183-608.

Przyjmę pracowników do elewacji i dociepleń, tel. kom. 0606-737-576.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E 		
w transporcie międzynarodowym,
na dogodnych warunkach, 		
tel. kom. 0501-250-633.

Przyjmę na staż (do 25 lat), papiernia
Skierniewice, tel. (046) 835-90-83.

WTZ w Parmie zatrudni kierowcę autobusu, 1/2 etatu, tel. (046) 838-67-98.

Zatrudnię szwaczki, Łowicz, 		
tel. kom. 0606-958-480.

Zatrudnię do nowo powstającej hurtowni
hydrauliczno-budowlanej z doświadczeniem, tel. kom. 0602-587-341.

Zatrudnię osobę do pracy przy wykończeniach wnętrz z Rawy Mazowieckiej 		
lub okolic, tel. kom. 0668-309-572.

Zatrudnię pielęgniarkę z grupą inwalidzką,
recepcjonistę - portiera, 			
tel. (046) 832-46-28.

Zatrudnię bukieciarkę, 		
tel. kom. 0509-854-421.

Zatrudnię mężczyznę po wojsku
do 40 lat na halę produkcyjną 		
do zakładu kamieniarskiego,
tel. (042) 719-81-66 			
w godz. 12.00-17.00.

Zatrudnię osobę do opieki nad starszym
mężczyzną na wsi, gm. Biała Rawska,
tel. kom. 0606-806-285.

Zatrudnię monterów płyt k/g, 		
tel. kom. 0608-350-462.

Zatrudnię kierowcę kat. C, 		
tel. kom. 0601-297-797.

Zatrudnię magazyniera, Łowicz, 		
tel. kom. 0602-527-481.

Poszukuję mężczyzny do pracy w gospodarstwie rolnym, wykształcenie rolnicze
lub praktyka, tel. kom. 0510-141-933.

Zatrudnię kelnerkę, kucharkę, pomoc
kuchenną samodzielną, 			
tel. kom. 0505-500-338.

Pomocnika mechanika samochodowego;
do rozbiórki pojazdów, 		
tel. (042) 710-74-47.

Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, 		
tel. kom. 0601-385-525.

Praca w ogrodzie przy kwiatach i krzewach
ozdobnych, tel. kom. 0510-141-933.

Zatrudnię traktorzystę w gospodarstwie,
możliwość noclegu, 			
tel. kom. 0606-875-821.

Zaopiekuję się dzieckiem, 		
tel. kom. 0662-646-959.

Zatrudnię młodą dyspozycyjną osobę
do pracy w pizzerii z prawem jazdy,
tel. (046) 837-56-07.

Pilnie zatrudnię fryzjerkę, dobre warunki,
tel. kom. 0697-777-414.

Zatrudnimy od zaraz młodą osobę
z predyspozycją do handlu
na stanowisko sprzedawcy. Mile
widziani panowie. Łowicz, 		
tel. kom. 0508-171-038.

Zatrudnię kierowcę C+E, 		
tel. kom. 0501-529-071.

Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, tel. kom. 0501-761-347.

Pizzeria DaGrasso w Rawie Mazowieckiej
zatrudni pizzermana, 			
tel. kom. 0509-433-772, 0507-075-199.

Pracowników obsługi klienta - kobiety
i mężczyzn - na stacji paliw PKN Orlen
w Głownie zatrudnię, 			
tel. kom. 0695-355-492.
Młodą dziewczynę do pracy w barze
zatrudnię, Głowno, 			
tel. kom. 0516-061-819.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
kobiety do formowania skarpet oraz dziewiarzy na maszyny Ange Lucia - komputerowe, tel. (046) 837-11-63.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, trasy do Hamburga,
tel. kom. 0605-229-333.
Zatrudnię fryzjerów w Skierniewicach,
tel. kom. 0601-157-864.

Zatrudnię pracownika do sprzedaży
owoców, gwarantowane zakwaterowanie,
dobre zarobki, tel. kom. 0504-168-577.

Firma produkcyjno - usługowa w Skierniewicach zatrudni pracowników w zawodach: spawacz-TIG, tokarz, frezer, ślusarz,
tel. kom. 0665-947-000, 0502-531-318.
Zatrudnię mechaników, ślusarzy, tokarzy,
Puszcza Mariańska, 			
tel. kom. 0503-050-650.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe 		
lub ogólnobudowlane do pracy 		
na budowie na terenie całego kraju,
tel. (046) 833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych, tel. (046) 833-98-28
wew. 11.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, 			
tel. (046) 833-98-28 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. kom. 0602-528-235.

Zaopiekuję się dzieckiem od 1 września,
tel. (046) 837-80-43, Łowicz.
Saksofonista nawiąże kontakt z zespołem
muzycznym, tel. kom. 0880-382-055.

Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, 		
tel. kom. 0607-242-247.
Krojownia poszukuje doświadczonego
pracownika-pełen etat. 			
tel. kom. 0604-261-698.
Podwarszawskie centrum nieruchomości
zatrudni agentkę do biura w Radzyminie.
Kontakt: r.moskal@podwarszawskie.pl
lub tel. kom. 0667-333-333.
Centrum językowe poszukuje lektorów
języków obcych. CV i list motywacyjny
przesłać na: centrum.logos@gmail.com
Blacharza, ceramika-brygadę, 15zł/godz.,
tel. kom. 0606-305-290.
Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę
tynkarzy, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię fryzjera damsko - męskiego
z możliwością dokształcenia. Bardzo dobre
warunki finansowe, 			
tel. kom. 0505-039-147.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, 			
tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię elektryków z uprawnieniami
SEP, prawem jazdy, tel. (046) 833-17-87,
0601-365-387.

Remonty kompleksowo, 			
tel. kom. 0608-810-953, 0602-513-558.

Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie,
tanio, tel. (046) 837-79-81, 		
tel. kom. 0606-302-466.

Cięcie betonu, wyburzenia, rozbiórki, 		
tel. kom. 0606-192-951.

Fotografia ślubna, plenery, reportaże,
chrzty, bankiety, tel. kom. 0509-652-759,
www.tomaszewskifoto.republika.pl

Gładzie, panele, glazura, terakota itp.,
tel. kom. 0508-313-799.

Wideo-Foto, 			
tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0608-244-400.
Wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie z VHS na DVD, obróbka filmów
cyfrowa, tel. kom. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne 		
i plenerowe, tel. (046) 814-23-06,
0607-911-311.

Młoda z biegłym angielskim - szuka pracy,
tel. kom. 0662-171-742.

Zaopiekuję się dzieckiem, 		
tel. kom. 0667-257-286.
Kierowca kat. A,B,C,E, karta Czip, praktyka międzynarodowa - poszukuje pracy
na samochód chłodnia do 18 Ep (kabina
sypiana), minimum 30 gr/km, 		
tel. kom. 0603-368-701.
Przyjmę zlecenia na wykończenia wnętrz
(gipsowanie i malowanie), tanio, 		
tel. kom. 0514-472-995.
30-letni dyspozycyjny podejmie pracę,
tel. kom. 0665-765-791.
Kobieta przyjmie pracę na pół etatu 		
w sklepie lub w kiosku ruchu, 		
tel. kom. 0608-848-037.

Avon - bez wpisowego. 		
SMS/Tel. kom. 0502-616-468,
(046) 832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. 0512-115-030.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie budynków, wykańczanie wnętrz
od A do Z, wycena gratis, faktury VAT,
tel. (046) 830-24-65 po 20.00, 		
tel. kom. 0510-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, 			
tel. kom. 0502-370-226.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań, 		
tel. kom. 0668-262-745.
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź,
inne wykończenia, tel. (046) 838-20-56,
tel. kom. 0600-626-760.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Glazura, tarakota, tel. (046) 830-23-51,
tel. kom. 0600-488-382.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.
Cyklinowanie, ukladanie,
tel. (046) 837-42-55.

Wideofilmowanie „Kroton”,
tel. (046) 837-47-48, 			
tel. kom. 0504-057-550, 0500-519-724.
Wideofilmowanie - Studio Wideo „Kadr”,
tel. kom. 0607-916-001.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0600-447-843.
Wideofilmowanie, obróbka cyfrowa.
Tanio, tel. kom. 0500-397-604.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii
ślubnej, przyjęć okazjonalnych oraz reklamy, tel. kom. 0604-101-516.

Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Murarstwo, tynkowanie, 			
tel. kom. 0668-489-577.
Dachy, obróbki blacharskie, termozgrzewalna, podbitki, docieplenia dachów,
krycie blachodachówką, 			
tel. kom. 0515-236-149.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, 		
tel. kom. 0609-722-809.

Ocieplenia budynków, 			
tel. kom. 0506-123-597.

Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury VAT, tel. kom. 0600-626-760.
Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.

Kostka brukowa, granit, 		
tel. kom. 0697-558-777.

Gładzie, malowanie, 			
tel. kom. 0515-323-698.

Wykonuję robótki szydełkowe na zamówienie, tel. (046) 837-11-51 po 19.00.

Zatrudnię szwaczki - umowa na pełny etat
- Chociw, tel. kom. 0605-731-770.
Zatrudnię pracownika do zakładu
wulkanizacyjnego, okolice Rawy
Mazowieckiej, 			
tel. kom. 0607-292-163.

Wideofilmowanie + zdjęcia, 		
tel. kom. 0608-475-473.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38,
tel. kom. 0502-086-592.
Gładź, płyty k/g, malowanie, tynki, panele,
podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota, tel. kom. 0502-095-691.
Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0501-180-959.
Szalunki stropowe - wynajem, 		
tel. kom. 0604-962-885.
Brukarstwo, 			
tel. kom. 0600-265-234.

Docieplanie budynków i poddaszy, 		
tel. kom. 0693-332-588.
Hydrauliczne z gwarancją. Łowicz, 		
ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.
Solidne układanie glazury, terakowy, tynki,
posadzki, murowanie, gipsy, docieplanie,
panele, klinkier, tel. kom. 0885-638-636.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41
po 18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Brukarstwo, szybkie, profesjonalne wykonanie, tel. kom. 0500-296-192.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0697-116-271.
Docieplenia, prace remontowo-budowlane, tel. kom. 0509-101-430.
Centrum sprzedaży blachodachówki i rynien PPHU „Kosmo” Łowicz,
ul. Nadbzurzańska 28a oferuje
najwyższej jakości blachodachówki i rynny po atrakcyjnej cenie,
tel. (046) 839-28-60, 			
tel. kom. 0600-367-596.
Krycie dachów i więźba dachowa.
Tel. 0694-954-243, 0609-846-316,
0608-409-686, 0508-827-197,
0508-213-801, 0503-105-024,
0694-792-802, 0606-309-904.
PPHU „Kosmo” Łowicz, ul. Nadbzurzańska 28a oferuje sprzedaż blach
trapezowych w II gat., 		
tel. (046) 839-28-60, 			
tel. kom. 0600-367-596.
Produkcja więźby dachowej, 		
tel. kom. 0698-628-834.
Sprzedam barak budowlany 2,6x6,
tel. kom. 0605-490-815.
Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0698-906-154.
Remonty mieszkań, łazienek, glazura, tarakota, malowanie, klinkier i inne, krótkie
terminy, tel. kom. 0698-068-889.

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD, tel. (046) 837-94-85, 		
tel. kom. 0608-484-079.

Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, 			
tel. kom. 0606-852-557.

Cyklinowanie, układanie parkietu, 		
tel. kom. 0668-750-437.

Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy
i konserwacje, tel. (046) 839-18-37, 		
tel. kom. 0609-227-348.

Dachy, przeróbki, roboty murarskie, 		
tel. kom. 0508-213-801.

Usługi wykończeniowe, 			
tel. kom. 0697-529-156.

Docieplanie domów. Tel. 0604-667-642.

Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.

Układanie kostki brukowej, granitowej, tel. kom. 0692-789-266.

Sprzedaż i układanie betonowej kostki
brukowej, „Budomix”, Łowicz, ul. Armii
Krajowej 45 c,d, 		
tel. (046) 837-49-54 (55).

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjecia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00,
tel. kom. 0602-633-407.
Usługi fotograficzne, śluby, wesela, plenery, reportaże. Zapis filmów 8 mm, VHS
na DVD. Skanowanie negatywów, zdjęć.
„Fotomex”, Głowno, www.fotomex.pl,
tel. (042) 710-19-20, 			
tel. kom. 0517-162-223.

Malowanie, gładź, elewacja budynków,
tel. kom. 0606-312-595.

Projekty budowlane, nadzory, legalizacja samowoli budowlanych,
przeglądy, książki obiektów, 		
tel. kom. 0505-928-424.

Usługi remontowo-budowlane, klinkier,
tel. kom. 0692-497-058.

Kosztorysowanie, nadzór budowlany, tel. kom. 0608-403-838.
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Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0696-171-899.

Docieplanie budynków, roboty murarskie,
tel. kom. 0662-785-002.

Śluby BMW, tanio, 			
tel. kom. 0603-569-990.

Kominki, projektowanie, budowa, 		
tel. kom. 0696-171-899.

Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.

Ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem lub watą, tynki akrylowe,
mineralne, glazura, terakota, gładź
gipsowa, suche tynki,
tel. (046) 839-13-73, 			
tel. kom. 0602-814-481.

Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki
z gwarancją, tel. kom. 0662-785-002.

Zespół muzyczny: wesela, bale (akordeon,
sakosofon, perkusja, gitara basowa, 		
gitara rytmiczna), 			
tel. kom. 0605-128-019.

Tynki, posadzki. Wolne terminy, 		
tel. kom. 0503-077-863.
Układanie kostki brukowej, stawianie
ogrodzeń betonowych, 			
tel. kom. 0695-877-803.
Usługi brukarskie, 			
tel. kom. 0600-369-381.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0697-892-966.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0697-116-271.

Ocieplenia budynków, 			
tel. kom. 0502-320-344.
Posadzki cementowe agregatem,
tel. kom. 0509-655-320, 		
0604-409-034.
Układnie kostki granitowej i brukowej,
tel. kom. 0514-127-388.
Montaż paneli podłogowych, szybko
i tanio, tel. (046) 833-33-12,
046/830-07-21.
Usługi budowlane i remontowe,
gładź, glazura, terakota, malowanie,
zabudowa z płyty k/g, 		
tel. kom. 0602-779-602.

Zespół muzyczny - wesela,
tel. (046) 838-39-23, 			
tel. kom. 0601-854-670.
Kamaz - przewóz piasku, żwiru,
torfu, tel. kom. 0601-630-882.

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 0501-431-978.

Usługi - samochód z koparką, wywóz
gruzu, śmieci, sprzątanie terenu, 		
tel. kom. 0509-853-390.

Projektowanie i wykonawstwo płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Tel. 0888-671-854.

Sprzątanie mieszkań, domów, firm.
Profesjonalna firma, 			
tel. kom. 0509-400-062.

Tania dekoracja sal weselnych, 		
tel. kom. 0608-362-345.

Docieplenia budynków, glazura, terakota,
panele ścienne, podłogowe, montaż okien,
drzwi, tel. kom. 0601-277-449.

Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje
- nowoczesna rozwiązania do każdego okna również do dachowych. Vesal Łowicz, ul. Ikara 10,
tel. (046) 837-44-25.

Malowanie, gipsowanie, panele ścienne,
podłogowe, ocieplanie i adaptacja poddaszy, podwieszane sufity, płyta k/g. Solidnie, tanio, tel. kom. 0600-818-296.
Murowanie garaży, budynków gospodarczych, 			
tel. kom. 0601-533-881.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, 			
tel. kom. 0606-737-576.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0501-782-451.
Malowanie, gładzie, zabudowy z płyt
g/k, panele, tel. kom. 0516-431-090.
Oddam styropian pylisty. Zlecę tynkowanie, tel. kom. 0694-640-971.
Malowanie, Głowno, Stryków, Brzeziny,
tel. kom. 0515-466-326.
Panele podłogowe, Głowno, Stryków,
Brzeziny, tel. kom. 0515-466-326.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 0880-542-743.
Usługi wykończeniowe, malowanie, tapetowanie, gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota, panele,
tel. kom. 0607-138-511.
Gładzie, panele, glazura, terakota itp.,
tel. kom. 0508-313-799.
Układanie podłóg z desek, paneli i mozaiki, tel. (046) 838-06-20, 			
tel. kom. 0693-736-995.
Adaptacja poddaszy, gładzie, zabudowa
karton-gips, panele, montaż drzwi i okien,
malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Tynki, wylewki, docieplenia, glazura 		
i terakota, tel. kom. 0691-487-087.

Anteny - montaż, instalacje, 		
tel. kom. 0601-306-566.
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.
Hydraulik, wod.-kan., co, 		
tel. kom. 0783-697-756.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, kotłownie na eko-groszek, 			
tel. kom. 0508-132-321.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, 		
tel. kom. 0504-877-307 0508-862-015.
C.O. i wod.-can. z gwarancją. Łowicz,
ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.
Usługi hydraulicze, pełny zakres,
tel. (046) 838-75-53, 		
tel. kom. 0601-379-355.
Wynajem koparki. Dojazd gratis. Koszt
liczony z metra wykopu. Centrum Budowlane. Łowicz, ul. Łęczycka 64, 		
tel. kom. 0501-074-060.
Usługi hydrauliczne - pełen zakres,
tel. kom. 0505-775-266,
0601-614-035.

Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura,
terakota, panele, tel. (046) 832-73-78,
0604-136-932.
Docieplenia, tynk strukturalny i mineralny,
gładź, podbitki, tel. kom. 0788-846-248.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele,
docieplenia, wylewki, tanio, 		
tel. kom. 0668-125-151.
Glazura, terakota, gładź, panele, 		
tel. Kom. 0506-260-550.
Dachy od 8zł/mkw.; ceramika 2 lata gwarancji, tel. kom. 0606-305-290.
Dachy, podbitki, obróbki, 		
tel. kom. 0607-610-786.
Ocieplanie, tel. kom. 0506-123-597.
Docieplenia budynków, 			
tel. kom. 0791-570-364.

Zespół z wokalistką, 		
tel. (024) 285-41-08, 			
tel. kom. 0693-754-349.
Wesela, Toyota Avensis z dekoracją, 		
tel. kom. 0665-221-105.
Zespół, wystawne wesela, prestiżowe imprezy, gitary, saksofon,
klawisze, akordeon, perkusja,
oświetlenie, 			
tel. kom. 0608-433-199.
Pogotowie komputerowe. Net-Service,
tel. kom. 0511-348-479.
Limuzyny, Lincoln, 			
tel. kom. 0605-305-579.
Komputery - tanie usługi, 		
tel. kom. 0696-803-050.
Systemy alarmowe, sygnalizacja włamań,
systemy centralnego odkurzania, automatyka do bram, tel. kom. 0669-356-331.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale,
tel. kom. 0605-911-766.
Pożyczki gotówkowe bez poręczycieli, tel. kom. 0696-426-835.

Hydraulika, Głowno, Stryków, Brzeziny,
tel. kom. 0515-466-326.
Usługi hydrauliczne - pełen zakres,
tel. (046) 815-08-38, 0501-421-874.

Odnawianie wanien, 			
tel. kom. 0600-979-826.

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych i antyków. Układanie i cyklinowanie
podłóg, tel. kom. 0603-200-532.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, obróbki,
tel. kom. 0511-391-556.

Śluby VW Passat, srebrny, tanio, 		
tel. kom. 0500-371-161.

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin i tapicerek u klienta,
tel. (046) 837-73-07, 			
tel. kom. 0694-876-103.

Usługi elektryczne, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, alarmy,
domofony, prace kontrolno pomiarowe, tel. kom. 0602-779-602.

Audi A8 zawiozę do ślubu, 		
tel. kom. 0503-977-175.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne,
tel. kom. 0604-245-722.
Śluby BMW3, Volvo XC90. Tanio, 		
tel. kom. 0508-909-732.
Do ślubu i nie tylko Mercedesem, 		
tel. kom. 0505-500-338.

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.
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.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.

Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych
- firma MAX, 			
tel. kom. 0609-880-041.

Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 t,
faktury VAT, tel. kom. 0501-610-618.

Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0507-428-633.
Hydrauliczne instalacje, tylko nowe budynki, wycena materiałów i robocizny
od ręki, tel. kom. 0602-882-617.

Komputery - serwis, naprawa. Hardware, software, 			
tel. kom. 0501-448-203, Łowicz.

Koparko-ładowarka (2 szerokości łyżek
do kopania), tel. (046) 837-98-77, 		
tel. kom. 0692-947-293.

Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem 		
do klienta, tel. kom. 0504-070-837.

Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.
RTV Serwis, naprawy gwarancyjne 		
i po gwarancji, autoryzacje firm: Sony,
Philips, Samsung, JVS, Tomson, Pioneer,
Tele Star, Elemis, Funaj, Telefurken i inne,
ul. Krakowska 11, tel. (046) 837-28-85.
Naprawa sprzętu AGD, 		
tel. kom. 0510-158-880.
Zespół muzyczny, 			
tel. kom. 0607-777-304, 0509-766-163.
Jaguar, śluby, wszelkie imprezy,
tel. kom. 0880-484-253.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Naprawa urządzeń chłodniczych.
Serwis i naprawa komór chłodniczych, basenów do mleka, sprzedaż
i montaż klimatyzacji,
tel. kom. 0512-348-137.

Kupię owies paszowy, 			
tel. kom. 0509-822-415.

Naprawa pralek automatycznych,
schładzarek i schładzarek do mleka,
tel. kom. 0512-348-137.

Zlecę usługi brukarskie, 			
tel. kom. 0603-450-076.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki
samochodowej, Rawa Mazowiecka i okolice, tel. kom. 0508-265-167.

Kupię zboża paszowe, 			
tel. (046) 838-88-79 po 20.00.
Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie - Łowicz, tel. (046) 837-78-71, 		
tel. kom. 0602-277-013.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace z języka polskiego, historii, 		
tel. kom. 0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, 			
tel. kom. 0696-803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski, tel. (046) 837-31-83, 		
tel. kom. 0693-398-514.
Chemia, tel. kom. 0508-186-335,
Łowicz.

Na śluby zawiozę luksusowym
BMW, tel. kom. 0500-242-522.

Poszukuję korepetytora z chemii, 		
tel. kom. 0692-604-629.

Skrzypce: śluby, pogrzeby itp., 		
tel. kom. 0695-924-387.

Korepetycje - biologia, chemia (Głowno),
tel. kom. 0650-989-008.

Sprzątanie mieszkań, domów, firm.
Profesjonalna firma, 			
tel. kom. 0509-400-062.

Lekcje rysunku - przygotowanie
do egzaminu na architekturę, 		
tel. kom. 0668-359-180.

Wynajem koparko-ładowarki, 		
tel. kom. 0504-962-875, 0508-924-957.

Magister anglistyki UE, nauczyciel,
czynny egzaminator CKE, przygotowanie
do certyfikatów, matury, egzaminu po gimnazjum, tel. kom. 0511-368-521.

Vertal - żaluzje, moskitiery, produkcja,
montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.
Auto do ślubu, AUDI A4, kolor srebrny,
tel. kom. 0606-324-544.
Usługi transportowe, przeprowadzki, 		
tel. kom. 0698-663-278.

Język angielski, tel. kom. 0662-171-742.

Angielski - korepetycje, 			
tel. kom. 0608-116-097.
Język niemiecki - korepetycje, matura,
tel. kom. 0692-956-207.
Język angielski - korepetycje, matura, 		
tel. kom. 0692-956-207.
Angielski - tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, tel. kom. 0508-501-278.

Kupię żyto, tel. kom. 0693-841-304.
Gorzelnia w Wielkiej Woli kupi żyto 		
i pszenżyta, tel. kom. 0508-178-172.

Kupię maciory, knury, przerosty, odbiór własnym transportem, powiat
łowicki i obrzeża, 			
tel. kom. 0667-277-322.

Kupię prasę Z 224, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Kupie kombajn ziemniaczany Anna, 		
tel. kom. 0601-159-904.
Kupujemy kopaczki ciągnikowe, kosiarki
listwowe, tzw. Osy. Ceny atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.
Kupię kopaczkę do ziemniaków i maszynę
śmigłową do cebuli, 		
tel. (024) 277-64-24 po 20.00.
Star 1142, tel. (042) 719-70-24, 		
tel. kom. 0513-972-051.
Orkan 2 i Cyklop, 			
tel. kom. 0607-809-288.
Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (024) 260-77-82.

Pilnie kupię kombajn ziemniaczany polski,
tel. kom. 0517-545-959.
Słomę i siano dobrej jakości z dowozem
na miejsce, tel. kom. 0607-174-084,
0607-508-808.
Kupię słomę, tel. (046) 838-90-52.

Mam 65 lat, jestem wdowcem, poszukuję
pani niskiego wzrostu, 			
tel. kom. 0663-265-932.

Kupię słomę z mieszanki, 		
tel. kom. 0694-198-506.

Kupię kopaczkę ciągnikową, 		
tel. kom. 0507-531-998.

Przeprowadzki, pianina, 			
tel. kom. 0605-303-836.

Kawaler, 37 lat, szczupły, bez nałogów,
pozna pannę od 28 do 38 lat, szczupłą,
bez nałogów, cel stały związek, 		
tel. kom. 0694-321-339.

Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38.

C-330, tel. kom. 0692-387-028.

Zespół muzyczny Rewers, bale, wesela,
tel. kom. 0606-891-804.

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek
u klienta, tel. kom. 0509-620-300 		
w godz. 8.00 - 20.00.

Skup aronii, 			
tel. kom. 0601-286-499.

Biologia, tel. (046) 837-61-22, Łowicz.

Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.

Projektowanie, aranżacja wnętrz, 		
tel. kom. 0607-074-605.

Kupię mieszankę zbożową, pilnie, 		
tel. kom. 0600-623-430.
Skup czarnego bzu. Anmal, Błędów
32, tel. kom. 0509-555-364,
0507-046-414.

Zakład stolarski „Projekt” kuchnie, szafy,
meble biurowe, tel. kom. 0508-752-007.

Usługi transportowe, piach, ziemia, gruz,
tel. kom. 0504-104-356.

Kupię zboże paszowe, 			
tel. kom. 0889-722-699.

Kupię żyto, sprzedam, zamienię otręby,
odbiorę własnym transportem, 		
tel. kom. 0697-536-596.

Kupię używanego Tura do T-25A,
tel. (046) 838-99-68.
Kupię kombajn Bolko lub Karlik, zdecydowanie, tel. kom. 0600-636-990.
Siłownik łyżki do Białoruski Budowlanej
- kupię, tel. kom. 0502-178-680.

Owies spod kombajnu, 		
tel. Kom. 0512-476-760.
Owoce jarzębiny i bzu czarnego,
tel. (046) 838-25-26.

Kupię kwotę mleczną, 			
tel. kom. 0697-334-668.

Kupię słomę prosto z pola, 		
tel. kom. 0660-169-324.

Przyjmę ziemię w dzierżawę, 		
tel. kom. 0607-267-282.
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Sprzedam krowę na wycieleniu, dmuchawę
do siana pionową, tel. (046) 838-80-71.
Krowę Charolaise z cielakiem, 		
tel. kom. 0601-663-385.
Jałówkę cielną, tel. (042) 719-62-03.
Przywóz młóta browarnego, 		
tel. kom. 0605-255-914.
Młode ziemniaki (Irga). Pilnie, 		
tel. kom. 0517-348-681.
Sprzedam 3 t siana w kostkach, 		
tel. kom. 0517-847-518.
Pszenżyto, jęczmień, pszenicę - sprzedam,
tel. kom. 0504-475-567.
Sprzedam obornik lub zamienię na słomę,
tel. kom. 0600-822-089.
Zboże, żyto, pszenica, mieszanka zbożowa, tel. kom. 0600-421-548.
Sprzedam 17 szt. kiszonej lucerny
w balotach, tel. (046) 838-22-59.
Sprzedam baloty z mieszanki, 		
tel. kom. 0888-985-856.
Siano prasowane, 			
tel. kom. 0508-192-016.
Owies ubiegłoroczny, 		
tel. (046) 874-71-89, 			
tel. kom. 0504-109-133.
Ziemniaki, tel. kom. 0693-824-670.
Sprzedam sianokiszonkę w belach,
tel. (046) 838-88-62.
Sprzedam kwotę mleczną, ok. 15000 kg,
tel. (024) 389-46-80.
Mieszankę zbożową, 			
tel. kom. 0506-188-515.
Sprzedam mieszankę, 			
tel. kom. 0692-497-953.
Sprzedam słomę. Kocierzew, 		
tel. (046) 838-47-35.
Obornik. Łaźniki, 			
tel. kom. 0660-261-800.
Sprzedam tegoroczną mieszankę zbożową
ok. 8 t, kombajn ziemniaczany Z-614 dwuredlinowy, tel. kom. 0602-677-216.
Sprzedam hurtowo słoneczniki jadalne
i ziemniaki, tel. (024) 277-94-87.
4 ha żyta na pniu w Woli Makowskiej,
tel. (046) 831-46-57 po godz. 20.00.
Sprzedam kwotę mleczną, woj. łódzkie,
tel. (046) 831-40-83.
Facelię, tel. 0503-063-521.

Jałówka, wycielenie 23 sierpnia,
tel. (046) 861-17-43.
Cieliczki hodowlane, 		
tel. (046) 838-98-03.
Krowa na wycieleniu, termin: 10.08.2007,
trzeci cielak, tel. (046) 838-64-73, 		
tel. kom. 0667-667-087.
Jałówkę na wycieleniu, sierpień 2007,
tel. kom. 0601-295-760.
Byczki czarno-białe, 			
tel. kom. 0697-298-466.
Jałówka na wycieleniu,		
tel. (046) 839-61-38, tel. kom. 0609-395-688.
Jałówka cielna, tel. kom. 0602-170-154.
Jałówka cielna. Tanio, 		
tel. (046) 839-28-13, Nieborów 205.
Krowy (gospodarstwo w likwidacji), 		
tel. kom. 0665-554-486 po 20.00.
Cielęta (byczki), tel. (046) 874-71-89,
tel. kom. 0504-109-133.
Krowa wysokocielna, 			
tel. (046) 838-92-10 po 20.00.
Jałówka na wycieleniu, 			
tel. kom. 0609-737-061, Czatolin 167.
Sprzedam jałówki zacielone, 		
tel. kom. 0888-107-443.
Jałówka wysokocielna, termin na wrzesień,
tel. (046) 838-16-03, Nowa Niespusza 5.
Jałówka cielna, termin wycielenia
08.09.2007, tel. kom. 0696-436-988.
Krowa po wycieleniu, 2 tygodnie, z cielakiem lub bez do sprzedania, 		
tel. kom. 0665-554-486, Placencja 17.
Krowa, tel. (046) 838-17-64 po 20.00.
Jałówka na wycieleniu, kontrola użytkowości mlecznej, termin wycielenia: 		
1 września, tel. kom. 0694-792-807.

Sprzedam 50 prosiąt, tel. (024) 277-61-80,
tel. kom. 0502-372-856.
Sprzedam jagnięta - owce, 		
tel. (046) 815-20-31.
Kozy, 130 zł/szt., 			
tel. kom. 0888-281-672.

Orkana, rozsiewacz RCW-3, 		
tel. kom. 0516-415-809.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy,
tel. (046) 838-40-82 wieczorem.
Obsypnik kopcy, 			
tel. kom. 0697-714-837.
Sadzarkę do warzyw dwurzedową, 		
tel. kom. 0697-714-837.
Sprzedam schładzalnik Frigomilk 300 l,
stan bdb, tel. kom. 0696-951-591.
Kopaczka ciągnikowa do ziemniaków,
tel. (046) 838-26-49 po 18.00.
Przyczepa 6-tonowa, dwustronny wywrot,
tel. (046) 838-76-55.
Siewnik ciągnikowy, heblarka stołowa,
tel. kom. 0512-799-479.
Kosiarka listwowa Osa; obsypnik do ziemniaków, tel. kom. 0888-042-749.
Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.
Prasa niemiecka K442. Jamno 80, 		
tel. kom. 0668-951-245.
Orkan 2; siewnik Poznaniak; obsypnik
duży do kopców, 			
tel. kom. 0661-143-536.
Agregat uprawowy 2,10 m, 		
tel. (042) 719-58-23.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy, tury, talerzówki, pługi, tel. (046) 837-53-86.
Kerszera, Białoruś, MTZ, kombajn Anna,
pług 3, tel. kom. 0504-475-567.
C-360, stan bdb, tel. kom. 0698-511-556.
Przyczepa samozbierająca do sianokiszonki, agregaty pożniwne (Grubery), agregat
uprawowo-siewny Amazone, rozrzutnik
obornika, tel. kom. 0509-293-050.
Żmijka 5-metrowa, agregat przedsiewny
2,5-, 4,30-metrowy, dmuchawy do zboża,
deszczownia Odra, siewniki zbożowe, pług
obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
tel. kom. 0509-293-050.
Wycinaki do kiszonki, ciągnik 110 KM
„Same”, śrutowniki bijakowe z wydmuchem, przyczepka do przewozu koni,
przyczepa wywrot 5,7 t, 			
tel. kom. 0509-293-050.
Kombajn do ziemniaków Anna, 		
tel. kom. 0669-404-930.
Talerzówka na 16 talerzy i brony,
tel. (046) 831-61-09, 			
tel. kom. 0606-769-925.
Skrzynia biegów do C-360 i tylny most,
tel. (046) 838-09-79, 			
tel. kom. 0788-125-812.
Ciągnik C-385, tel. kom. 0660-728-897.
Maszyna do cebuli na wałki; dmuchawa
do siana, tel. (046) 838-75-11.
Przyczepa ciągnikowa - dwukółka
170x370, tel. (046) 837-83-87,
tel. kom. 0603-615-480.
Bizon Rekord ZO-58, 1988 rok,
stan dobry, tel. kom. 0609-788-346
wieczorem.
Sprzedam śrutownik walcowy Jawor, kompletny z motorem, tel. (046) 838-23-09.
Kopaczka ciągnikowa. 2.000 zł, 		
tel. kom. 0501-143-653.
Sprzedam schładzalnik do mlek typu Frigomilk, 650 l, tel. (046) 838-95-35.
Przyczepka wywrotka jednoosiowa, 		
tel. kom. 0510-602-063.
Sprzedam kombajn Anna, agregat uprawowy, kopaczkę ziemniaczaną, rozrzutnik
jednoosiowy, obredlacz ziemniaczany
trójka, sadzarkę ziemniaków podkiełkowanych, tel. kom. 0601-983-597.

Zestaw śrutownik ssąco-tłoczący z koszem
7,5 kW z mieszalnikiem 1-tonowym, 		
tel. kom. 0515-661-863.

Ładowacz zawieszany na podnośnik 		
z siłownikiem, tel. kom. 0697-714-392.

Ursus C 330 stan bdb, 			
tel. kom. 0664-347-128.

Beczka asenizacyjna ocynkowana 4000 l,
tel. kom. 0506-829-897.

Ursus C 360 stan bdb, 			
tel. kom. 0664-347-128.

Kombajn samobieżny do pożeczki, mało
używany, tel. kom. 0500-385-907.

Koparka, ładowarka Białoruś typ rolniczy
+ druga na części, cena 11000 zł, 		
tel. kom. 0501-591-261.

Kabiny nowe do C 360, 			
tel. kom. 0664-347-128.

Komplet naprawczy T-25, 		
tel. kom. 0693-915-733.

Pługi 3-, 4-skibowe Grudziądz, 		
tel. kom. 0501-591-261.

Sieczkarnię Fortshritt E281C + 3 przystawki, 1990 rok, tel. kom. 0697-714-837.

MF Ferguson 255 z kabiną, 1986 rok, stan
bdb, tel. kom. 0696-063-619.

Obsypnik kopców i kiszonek duży, 		
tel. kom. 0501-143-734.

Śrutownik, silnik 11 kW, żmijka, 17 ha
ziemi, 25 ha gorczycy, 			
tel. kom. 0502-553-569.

Żmijki, kabiny C-330, C-360, 		
tel. kom. 0608-684-292.

C-360, 1984 rok, T25 Rusek, 		
tel. (042) 719-13-17.
Pług 3-skibowy; przyczepa rolnicza;
przyczepa Jugosławianka; siano, 		
tel. kom. 0693-332-566.
Przyczepa 4,5 t wywrot, 		
tel. (046) 838-72-03.
Pług 2-skibowy, wał strunowy pojedynczy
2,10 m, tel. (046) 838-40-66.
C-360, 1981 rok, kabina do C-330,
tel. (042) 719-13-17.
Przyczepa wywrotka niska balonówka
dwustronna 3,5 t, tel. (042) 719-13-17.
Rozsiewacz wapna Piast, 		
tel. kom. 0505-277-126.
Ursus C-360, Ursus C-360 3P; basen na
mleko 430 l; prztrząsaczo-zgrabiarka 7; ładowacz Cyklop, tel. kom. 0500-222-737.
MTZ 82 TS lub Ursus 4514, pług 4-skibowy, ładowacz tur do MTZ; ładowacz Tur
do Ursus 451; kabina do C-360, 		
tel. kom. 0501-504-723.
Ursus U912, U1224, 			
tel. kom. 0500-222-737.
Nowe ciągniki MTZ Belarus o mocy 		
82 KM wzwyż, raty, gwarancja; T-25,
nowe, tel. kom. 0501-504-723.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 		
tel. kom. 0693-106-674.
Prasa rolująca Z-279/1 Sipma,
1999 rok, C-360 z kabiną, 1986 rok;
beczka asenizacyjna 3000 l; ładowacz Cyklop, 1985 rok; glebogryzarka 2-metrowa;
kosiarka rotacyjna, 			
tel. kom. 0692-601-689.
MTZ 82A Pronar, 2003 rok, 870 MTG,
niebieski; prasa Z-224, 1988 rok; ładowacz
Trol, 2001 rok, tel. kom. 0608-420-169.
C-360 3P z kabiną, 1989 rok; ładowacz Tur
15 do ciągnika MTZ; przyczepy wywrotki
4,5 t i 4 t; pług 2-skibowy, 		
tel. kom. 0608-420-169.
Kombajn ziemniaczany Anna, stan idealny,
pług dwuskibowy, brony 5, kultywator,
tel. (042) 719-70-24, 			
tel. kom. 0513-972-051.
Wałkowa obcinarka do cebuli,
tel. (046) 838-12-26.
Ciągnik Forschnitt 323A3 4 x 4 110 kM,
oryginał lub zamienię na 80 kM z Turem,
tel. kom. 0510-281-982.
Pług 2-skibowy Grudziądzki, 5-skibowy
podorywkowy Grudziądzki, 		
tel. kom. 0603-840-324.
Śrutownik, rozdrabniacz 7,5kW, rozsiewacz do nawozów zawieszany, przetrząsałko-zgrabiarka do siana, przyczepa, wóz 4t
do ciągnika, maszyna do młocki na prostą
słomę, tel. (046) 838-65-37.
Sieczkarnia Fortschritt E-281C, stan bdb,
tel. kom. 0606-622-973.
Grubery ścierniskowe 9-11 łap, sieczkarnia
jednorzędowa z gniotownikiem, 		
tel. kom. 0606-622-973.
Beczka asenizacyjna 5500 l ocynkowana,
tel. kom. 0606-622-973.
Bizon zbożowy Rekord; Tur 5 (łyżka,
widły, krokodyl), tel. (046) 838-33-37,
tel. kom. 0601-740-541.
Gruber 2,70m, zabezpieczenie sprężynowe, tel. kom. 0660-266-355.
Dwukółka rolnicza, rejestrowana; narzędzia konne, tel. kom. 0885-616-368.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, 		
tel. (046) 838-17-37.
Talerzówka; pług; chwytak Cyklopa,
części; lejek; tłok przyczepy; tokarki; dwukólka; prztrząsałka; zgrabiarka pasowa,
tel. kom. 0661-091-064.
Prasa Z 224/1, 1997 rok, pierwszy właściciel, tel. kom. 0667-248-227.

Sprzedam lub zamienię przyczepę samozbierającą na przyczepę do 3,5 t, 		
tel. kom. 0602-315-644.
Dojarka Alfa Laval, kosiarka Osa, glebogryzarka w częściach, 			
tel. kom. 0880-801-913.
Pług 3-skibowy, dmuchawa pionowa 		
do siana, tel. (046) 838-97-11.

Świder ogrodniczy, dwa rodzaje świdra,
tel. kom. 0605-896-130.

Ciągnik C-360, 1982 rok, 		
tel. kom. 0887-596-546.

Bizon, 1996 rok, kabina, rozdrabniacz;
kombajn John Deere z kabiną, klimatyzacja, rozdrabniacz, 			
tel. kom. 0503-528-645.

Maszyny rolnicze: ładowacz Troll; agregat
uprawowy; włóka łąkowa-polowa; wał
kolczatka, tel. kom. 0501-020-358.

Kopaczka do cebuli, ogumowane pręty;
pług 5-skibowy, podorywkowy; parnik
elektryczny, tel. (046) 838-72-09.
Zbiornik plastikowy 1000 l, 		
tel. kom. 0604-411-266.
Kombajn ziemniaczany Anna, stan bdb,
tel. kom. 0668-826-789.
Kombajn Z56, stan dobry, kosiarka rotacyjny polską, stan dobry, 		
tel. (046) 838-35-61, 			
tel. kom. 0880-403-431.
Rozrzutnik obornika Tandem GT,
1997 rok, stan idealny, ciągnik Ursus
3512 z turem, 1994 rok, komfortowa
kabina, basen na mleko Frigomilk, 430 l,
2000 rok, tel. (046) 838-47-78.
Kombajn ziemniaczany Bolko, pług 3-skibowy, zagonowy, tel. (046) 838-91-86.
Sprzedam kopaczkę 2-rzedową, stan bdb,
5000 zł, tel. kom. 0609-810-853.
Sprzedam opryskiwacz, 		
tel. (042) 719-57-87.
Wykonuję maszyny do łupania drewna
i pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Sprzedam ciągnik C-330, 		
tel. kom. 0601-301-412.
Maszyna do cebuli wałkowa, 		
tel. (046) 838-12-97.
Sprzedam kombajn Bolko, 1993 rok, stan
bdb + przystawki, tel. (046) 838-48-37.

Sprzedam kwotę mleczną 9500, 		
tel. kom. 0694-745-126 po 20.00.
Preparat „Użyźniacz glebowy Max”,
tel. (046) 838-25-44, 			
tel. kom. 0601-154-765.

Opony tylne używane do Zetora 7211,
tel. kom. 0695-855-170.

Prasę wysokiego zgniotu Simpa, 		
tel. kom. 0887-535-506.

Sprzedam kwotę mleczną, 		
tel. (046) 814-54-96, 0609-221-954.

Zetor K-25, tel. kom. 0692-267-427.

Sprzedam obornik lub zamienię 		
na słomę Julianów, 			
tel. kom. 0698-669-842.

Sprzedam kultywator z wałem strunowym,
dwukółkę do ciągnika, 			
tel. (046) 838-04-79.
Pług 5-skibowy, 1999 rok, na odkładnicy
30, nadstawy do rozrzutnika dwuosiowego, tel. kom. 0693-025-952.
Kosiarka listwowa, 			
tel. kom. 0692-668-521.

Sprzedam kwotę mleczną 4100 kg, 		
tel. (046) 815-24-23.
Sprzedam kwotę mleczną 3500 kg,
woj. łódzkie, tel. kom. 0502-837-671.
Pomiot kurzy, tel. (046) 815-46-36,
0505-027-560.

Ciągnik Sendt 108S, napęd 4x4 z Turem,
1978 rok, tel. kom. 0880-855-911.
Ciągnik Ferguson 158, 1975 rok, jeden
na chodzie, drugi do remontu, wycinak
do kiszonki Kunn, 			
tel. kom. 0880-855-911.
Sprzedam talerzówkę 16 talerzy, 		
tel. kom. 0604-581-552.
Sprzedam kopaczkę 2-rzędową do wykopu
ziemniaków, stan bardzo dobry, 		
tel. kom. 0505-693-252.
Sprzedam kombajn Bizon Super Z056,
1988/89 rok, stan bardzo dobry, 		
tel. (046) 814-62-99 wieczorem,
0665-955-342.

Przyczepa wywrotka 4 t lub 4,5 t, siewka
do nawozu, tel. kom. 0698-832-450.

Sprzedam prasę polską, Orkana, kombajn
Karlik, tel. kom. 0516-415-809.

Sprzedam ciągnik T-25, przyczepę, talerzówkę, kombajn InterSzional 321, rozrzutnik, siewkę, siewnik, glebogryzarkę,
przegrabiarkę, kosiarkę sadowniczą, kultywator i łychę, tel. kom. 0661-584-307,
0782-475-633.

Śrutownik Bąk 5,5 kW, śrutownik bijakowy bez silnika (niefabryczny), rozdrabniacz Jemioł, tel. kom. 0501-247-579.

Kwota mleczna 2626 kg, 		
tel. (046) 838-63-16, Kompina 36.

Sprzedam talerzówkę ciężką 4x4 talerze,
tel. (046) 838-47-35.

Przyczepa wywrotka do remontu, 		
tel. kom. 0509-704-345.

Opiełacz do buraków, warzyw, 6-rzędowy
- wielorak, rozsiewacz Kos, sadzarka 		
do ziemniaków kiełkowanych, 		
tel. kom. 0501-247-579.

Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 l, tel. kom. 0604-463-486.

Pług 2 i kultywator 14, 		
tel. (046) 837-14-15.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, dojarkę,
kwotę mleczną, tel. kom. 0605-100-293.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
i obsypnik kopców, 			
tel. kom. 0508-364-849.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów,
www.kwotymleczne.com, 		
tel. (086) 273-60-26, 			
tel. kom. 0513-044-745.

Profesjonalna wypożyczalnia sprzętu
budowlanego (rusztowania, młoty, itd).
Centrum Budowlane, Łowicz, 		
ul. Łęczycka 64.

Sprzedam Massey-Furguson 80KM 		
z przednim napędem, 1986 rok, zarejestrowany, stan dobry, cena 25.000 zł, 		
z możliwością zamiany na inny z Turem,
tel. kom. 0603-112-242.

Rozsiewacz nawozów 800 kg, stan idealny,
tel. kom. 0668-594-262.

Uwaga: pasze pełnoporcjowe, koncentraty, dodatki paszowe, dowóz
do rolników gratis, 			
tel. kom. 0662-095-096.

Sprzedam opryskiwacz Ślęza z małym
koszem, cena 6000 zł, 			
tel. kom. 0695-945-874.
Dwukółkę ciągnikową, silnik elektryczny
5,5 KW, tel. kom. 0607-511-983.

Króle różne sprzedam, 			
tel. kom. 0500-296-173.
Owczarki niemieckie, szczeniaki z rodowodem, tel. (046) 837-23-33, 		
tel. kom. 0508-174-814.
Sprzedam 7-tygodniowe owczarki niemieckie, po rodzicach z rodowodem,
tel. (024) 277-91-36.
Młode pawie, kaczki mandarynki, karolinki, ozdobne bażanty, kurki, 		
tel. kom. 0603-226-494.
Ratlerki szczenięta, 			
tel. kom. 0507-742-364.
Szczenięta Amstaf, 			
tel. kom. 0668-002-182.
Oddam 7-tygodniowe kotki
w dobre ręce, Łowicz, ul. Zielna 8,
tel. (046) 837-51-38.
Oddam w dobre ręce szczenięta mieszańce
czterotygodniowe, tel. (042) 710-11-02.
Owczarki niemieckie ze szczepieniami, po rodzicach z rodowodem, 		
tel. kom. 0660-549-144.
Młody pies. Tanio, 			
tel. kom. 0697-693-659.
Tanio sprzedam 2 suczki Amstafa, 		
tel. kom. 0697-646-058.

Termit sadowniczy - nowy, 		
tel. kom. 0506-188-515.

Sprzedam pompę wtryskową, chłodnię,
rozrusznik do Jelcza i rozrusznik do Leyland, tel. kom. 0693-691-930.

MF 255 1988 rok z podnośnikiem czołowym lub bez, tel. kom. 0608-128-670.

Ursus 5314, tel. kom. 0506-360-053.

Kózka i koziołek 5 miesięcy, 		
tel. kom. 0696-836-896, 0697-501-556.

Śrutownik na kamienie 30, stan bdb, 		
500 zł, tel. (046) 835-23-31.

Owczarki niemiecki, szczenięta, 		
tel. kom. 0889-842-609.

Sprzedam prasę Z 224, 1986 rok, 		
tel. (046) 831-13-88.

Szczenięta Bernardyna, 			
tel. kom. 0502-026-691.

Sprzedam John Deere 2120, 		
tel. kom. 0504-077-248.

Szczeniaki rasy Bernardyn, rodzice 		
na miejscu, tel. kom. 0665-573-485.

Tury używane do C 330 i T 25 oryginalne
stan bdb, tel. kom. 0696-840-127.
Tury do C 330 i C 360 nowe, podnośnik
czołowy udźwig 1t, 			
tel. kom. 0608-128-670.
Dwie przyczepy wywrotki 3,5 i 4,5 tony,
stan idealny; ciągnik T25; rozrzutnik
obornika, tel. kom. 0509-260-732.

Zgrabiarkę „Słoneczko”, 			
tel. kom. 0691-284-448.

C-360 sprzedam 10.000zł; kabina
do C-360 700zł; kabina do C-330 500 zł,
tel. (042) 719-13-17.

Zbiornik na mleko 800 l, 2006 rok, opryskiwacz polowy i sadowniczy, 		
tel. kom. 0605-633-483.

Sprzedam schładzalnik do mleka 425 l,
Japy, 1997 rok, tel. (046) 838-99-88.

Sprzedam talerzówkę 16 talerzy, Bełchów,
tel. kom. 0698-532-975.

Ciągnik T-25, 1978 rok, zarejestrowany,
opłacony, stan bdb, 			
tel. kom. 0889-860-034, 0781-249-871.

Sprzedam snopowiązałkę, stan bdb, 		
tel. (046) 815-09-15.

Cyklop polski, tel. kom. 0605-896-199.
Prasa Sipma Z 224, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Prasa rolująca Sipma Z-279/1 stan bdb,
tel. kom. 0664-347-128.

Alaska Malamute szczenięta sprzedam,
tel. kom. 0887-341-475, 0609-776-068.

Sprzedam kozę, tel. kom. 0513-333-246.
Berneńczyki, Goldeny, Bigle, szczenięta,
tel. kom. 0606-752-762.
Sprzedam latrelki szczenięta, 		
tel. kom. 0664-873-524.
Sprzedam szczeniaki haski, 		
tel. kom. 0692-522-461.
Klacz 3 letnia, źrebna, 		
tel. (046) 838-58-39.
Klacz konik polski z 3-miesięcznym źrebakiem, tel. (042) 710-73-51.
Oddam małe kotki, tel. (046) 837-21-07.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
tel. (044) 725-02-95, 			
tel. kom. 0504-171-191.
Koszenie za zboże, pszenica, kamienie polne duże, 		
tel. kom. 0504-304-175, 0512-522-648.
Kwota mleczna, tel. kom. 0783-549-904.
Sprzedam kwotę mleczną, 		
tel. (024) 277-70-01.
Uwaga: preparaty na porośnięte,
zagrzybiałe i świeże zboża, dowóz
do rolników gratis, 			
tel. kom. 0504-011-133.
Uwaga: tanie komponenty białkowe
oraz dodatki paszowe, dowóz 		
do rolników gratis, 			
tel. kom. 0605-119-970.
Uwaga: olej do natłuszczania pasz,
substancje zwiększające energię,
preparaty na katozy, dowóz do rolników gratis, tel. kom. 0605-119-970.

Szczenięta boksera, 			
tel. kom. 0604-142-603.
Młody szczeniak mieszaniec, suka, 		
tel. kom. 0608-416-291.
Maltańczyk 5 mies., Yorki, York krycie,
Mopsiczka, tel. kom. 0662-093-975.
Klacz czystej krwi arabskiej oraz bryczkę
i sanie, tel. kom. 0602-728-686.
Yorki szczeniaczki tanio, 		
tel. kom. 0602-670-702.
Sprzedam 15-miesięcznego Bernardyna,
tel. kom. 0694-629-134.
Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, długowłose, tel. kom. 0507-891-626.
Labrador czarny, 6-miesięczny, 		
tel. kom. 0507-891-626.
Owczarki długowłose, szczenięta
po rodowodowych rodzicach, 		
tel. kom. 0608-650-739.
Owczarki niemieckie, 			
tel. kom. 0697-200-622.
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Sprzedaj¹ kolejne dzia³ki
Owiadczenia maj¹tkowe
samorz¹dowców z gminy Kiernozia
Z

tytu³u prowadzenia gospodar
stwa osi¹gn¹³ przychód 70.000
z³, dochód - 12.000 z³. Odebra³
1.610,46 z³ z tytu³u diety radnego.
Posiada Fiata Uno z 2002 roku.
Marian Brzozowski - radny
z Chruli, mia³ zgromadzone 48.000
z³ w walucie polskiej. Z nieruchomoci wymienia dom 70 m2, wartoci 50.000 z³, który jest w³asnoci¹
syna. Prowadzi dzia³alnoæ w zakresie obwonego handlu paszami,
z czego osi¹gn¹³ przychód 12.710
z³, dochód - 2.400 z³. Z tytu³u emerytury osi¹gn¹³ dochód 8.392,50 z³,
dieta radnego wynios³a 1.610,46 z³,
a prowizja so³tysa - 1.062,66 z³.
Posiada samochód osobowy Renault Megane z 1999 roku, wartoci
25.000 z³ oraz ciê¿arowego Stara
1142 z 1997 r. wartoci 20.000 z³.
Marek Radaszkiewicz - radny z Kiernozi, pracuje jako nauczyciel w tamtejszej Szkole Podstawowej, jest w³acicielem mieszkania
o pow. 39 m2, wartoci 70.000 z³.
Prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych. Z tego tytu³u
osi¹gn¹³ dochód w wysokoci
4.451,62 z³. Z tytu³u wynagrodzenia dochód wyniós³ 30.351,92, diety radnego - 447,35 z³. Posiada Skodê Fabiê z 2004 roku.
Urszula Kapusta-Tymoshchuk - radna z Kiernozi, jest lekarzem stomatologiem i prowadzi prywatn¹ praktykê lekarsk¹. Na koniec
roku mia³a zgromadzonych 5.000
dolarów amerykañskich - wspó³w³asnoæ ma³¿eñska. Posiada na w³asnoæ dom o powierzchni 400 m2,
wartoci 400.000 z³. Jest najemc¹
mieszkania o powierzchni 50 m2,
war.20.000 z³. Z tytu³u prowadzenia praktyki lekarskiej osi¹gnê³a
przychód 75.412,64 z³, dochód 23.590,90 z³. Ze sk³adników mienia
wymienia samochód Kia Shuma
z 1999 roku, ze zobowi¹zañ finansowych - kredyt hipoteczny na budowê domu zaci¹gniêty w Banku
Millenium - 290.000 z³.
Janusz Wasilewski - radny
z Jadzienia, posiada we wspó³w³asnoci dom o powierzchni 138,24
m2, wartoci 30.000 z³. Prowadzi
gospodarstwo o powierzchni 18,5
ha i war. 277.500 z³, nastawione na
hodowlê byd³a. Z tytu³u jego prowadzenia osi¹gn¹³ przychód 150.000
z³, dochód - 40.000 z³. Posiada te¿

w u¿ytkowaniu dzier¿awê - 10,5 ha.
Z tytu³u diety radnego osi¹gn¹³ dochód 447,35 z³. Ze sk³adników mienia ruchomego wymienia Volkswagena Passata z 2003 roku o wartoci
54.000 z³, Daewoo Matiz z 1999
roku o wartoci 8.000 z³, ci¹gnik
SAME z 2001 roku wartoci 80.000
z³, Zetora z 1990 roku o wartoci
25.000 z³, ci¹gnik Ursus C-330 z 1984
roku wartoci 12.000 z³. Zaci¹gn¹³
kredyt 64.140 z³ w Banku Spó³dzielczym w Gostyninie oddzia³ w Kiernozi na rozbudowê budynku inwentarskiego i zakup maszyn do produkcji rolniczej.
Robert Cielak - radny ze Stêpowa, pracuje jako zastêpca kierownika zak³adu firmy Unipark w Czerniewie. Posiada na w³asnoæ dom
o powierzchni 57 m2, o wartoci
13.900 z³. Z tytu³u zatrudnienie
osi¹gn¹³ dochód 19.016 z³, z tytu³u
diety radnego - 447,35 z³.
Miros³aw Kawczyñski - radny z Woli Stêpowskiej posiada dom
136,5 m2, wartoci 82.300 z³. Prowadzi gospodarstwo wielokierunkowe o powierzchni 30,04 ha, wartoci 600.000 z³. Z dzia³alnoci rolniczej osi¹gn¹³ przychód 163.643,79
z³, dochód - 25.000 z³. Otrzyma³
357,88 z³ diety radnego oraz
13.235,27 z³ z dop³at bezporednich
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiada ci¹gnik
Ursus 3512 z 1996 roku wartoci
25.000 z³. W ubieg³ym roku zaci¹gn¹³
30.000 z³ kredytu suszowego
w Banku Spó³dzielczym w Gostyninie, oddzia³ w Kiernozi, który ma
byæ sp³acony w 2008 roku.
Daniel Krystecki - radny z Kiernozi, pracuje jako kierowca w PKS
w £owiczu. Jest w³acicielem domu
o powierzchni 120 m2, wartoci
150.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód 18.976,75 z³, odebra³ diety radnego 447,35 z³. Posiada kredyt hipoteczny w wysokoci
8.600 franków szwajcarskich, zaci¹gniêty w PKO BP, oddzia³ £owicz.
Barbara Krakowiak - radna wsi
Tydówka jest wspó³w³acicielk¹
domu o powierzchni 87,4 m2, wartoci 25.000. We wspó³w³asnoci ma
te¿ gospodarstwo o powierzchni
6,67 ha, wartoci 70.000 z³. Z prowadzenia dzia³alnoci rolniczej
osi¹gnê³a przychód 25.000 z³, dochód - 7.000 z³, diety radnego wynios³y 626,31 z³, prowizja so³tysa - 812,45 z³.

Zbigniew Pop³awski - radny
z Kiernozi, jest wychowawc¹
w M³odzie¿owym Orodku Socjoterapii w Kiernozi. Na koniec roku
mia³ zgromadzone 37.400 z³. Jest
wspó³w³acicielem domu o powierzchni 140 m2, którego wartoæ
wynosi 100.000 z³, mieszkania
48 m2, którego wartoæ wynosi
70.000 z³, gospodarstwa 1 ha (z tytu³u prowadzenia osi¹gn¹³ przychód
3.000 z³, dochód 500 z³), dzia³ki lenej 0,25 ha, wartoci 30.000 z³. Prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w ramach pe³nienia funkcji prezesa w zarz¹dzie Ko³a £owickiego Orze³
w Kiernozi, ale z tego tytu³u nie
osi¹gn¹³ dochodu.
Jako wychowawca w MOS
osi¹gn¹³ dochód 38.233,90 z³, odebra³ diety radnego 447,35 z³.
Stanis³aw Kamierczak radny z Niedzielisk, posiada
we wspó³w³asnoci dom 100 m2,
wartoci 100.000 z³, gospodarstwo
rolne 17,11 ha, którego wartoæ wynosi 350.000 z³. Z dzia³alnoci rolniczej osi¹gn¹³ przychód 70.000 z³,
dochód - 6.500 z³. Z tytu³u renty
chorobowej osi¹gn¹³ dochód 4.848
z³, diet radnego - 984 z³. Ze sk³adników mienia ruchomego o wartoci
ponad 10.000 z³ wymienia Daewoo
Lanos z 2000 roku o wartoci
11.000 z³, ci¹gnik Ursus C-385
z 1080 roku o wartoci 15.000 z³,
ci¹gnik Zetor 7340 z 2003 roku
o wartoci 80.000 z³, kombajn Bizon wartoci 18.000 z³.
Ma do sp³aty kredyt zaci¹gniêty
w Banku Spó³dzielczym w Gostyninie oddzia³ w Kiernozi - 15.000 z³.
Wies³aw Bogucki - radny
z Czeniewa, jest w³acicielem domu
o powierzchni 160 m2 wartoci
87.200 z³ oraz wspó³w³acicielem
domu o powierzchni 132 m2 wartoci 80.000 z³. Posiada gospodarstwo
15,41 ha, którego wartoæ wynosi
185.000 z³. Z tytu³u prowadzenia
go osi¹gn¹³ przychód 76.000 z³, dochód - 2.400 z³. Mia³ w u¿ytkowaniu dzier¿awê 8,10 ha. Z tytu³u diet
radnego osi¹gn¹³ dochód 1.520,99 z³.
Posiada ci¹gnik Same Roller 50DT
z 2002 roku, wartoci 60.000 z³ oraz
Ursus F255 z 1989 roku, wartoci
16.000 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt w Banku Spó³dzielczym
w Gostyninie oddzia³ w Kiernozi
- 30.500 z³ oraz w PKO BP 71.000 z³.

Wies³aw Skonieczny - radny
z Winiewa, mia³ zgromadzone
12.000 z³. W owiadczaniu wymienia dom 130 m2, wartoci 85.000 z³,
który jest w³asnoci¹ syna. W 2006
roku przekaza³ synowi gospodarstwo, a którego w ubieg³ym roku
osi¹gn¹³ przychód 110.000 z³, dochód - 28.000. Otrzyma³ 1.610,46
diet radnego, pierwsz¹ wyp³atê rolniczej renty strukturalnej mia³
w 2007 roku.
Zygmunt Dylik - radny z Soko³owa, mia³ zgromadzone 5.000 z³.
Jest w³acicielem domu 80 m2, wartoci 20.000 z³ oraz zabudowanej
dzia³ki rolniczej o powierzchni 7.300
m2, wartoci 7.300 z³. Z tytu³u umowy o pracê (od 1 listopada 2006 do
15 grudnia 2006) uzyska³ dochód
2.250 z³, z tytu³u pe³nienia funkcji
spo³ecznych - 420 z³, z tytu³u diety
radnego - 447,35 z³. Posiada samochód Suzuki Swift z 1998 roku, wartoci 12.000 z³.
(mwk)

Kolejne
niezabudowane
dzia³ki wystawia na
sprzeda¿ gmina
Nieborów. Pierwszy
ustny przetarg
odbêdzie 30 sierpnia
o godzinie 10.00
w urzêdzie gminy.

T

ym razem na sprzeda¿ wystawionych zostanie 8 dzia³ek
w Bednarach Wsi, o powierzchni od 0,0302 ha do 0,0803
ha, w cenach wywo³awczych od
3.020,00 z³ do 15.323,20 z³. W wiêkszoci s¹ to tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami. Trzy dzia³ki to tereny ogródków dzia³kowych.
W Be³chowie na sprzeda¿ wystawiono 5 dzia³ek o powierzchni od 0,07 ha do 0,95 ha. Ceny
wywo³awcze ustalono od
1.100 z³ do 17.200 z³. S¹ to te-

reny rolne, a w dwóch przypadkach rolno- lene.
W Bobrownikach sprzedanych
zostanie 5 nieruchomoci rolnych
o powierzchni od 0,42 ha do 4,17
ha. Ceny wywo³awcze od 4.940 z³
do 45.720 z³.
W Sypniu kolejnych 5 nieruchomoci rolnych o powierzchni od 0,17
ha do 2,93 ha z cenami wywo³awczymi od 740 z³ do 12.730 z³.
W Nieborowie - 4 dzia³ki od
0,05 ha do 0,09 ha, z cenami wywo³awczymi od 9.162,20 z³ do
20.715,60 z³. S¹ to tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
Dzia³ki s¹ pozosta³oci¹ po
Pañstwowym Funduszu Ziemi.
Na prze³omie 2006/ 2007 roku
decyzj¹ wojewody ³ódzkiego
gmina Nieborów otrzyma³a je na
w³asnoæ i zgodnie z uchwa³¹
gminnej rady wystawia obecnie
na sprzeda¿. Nie s¹ to pierwsze
pofunduszowe, dzia³ki jakie
gmina otrzymuje i które sprzedaje.
(wcz)

Nabór do marsza³kowskiej szko³y
1 sierpnia rozpocz¹³ siê
nabór do finansowanej
przez ³ódzki Urz¹d
Marsza³kowski, bezp³atnej
Publicznej Policealnej
Szko³y Nowoczesnych
Technologii dla Doros³ych
w £odzi.

U

tworzenie tej szko³y - jak
mówi Wies³awa Zewald, zastêpca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzêdu
Marsza³kowskiego w £odzi - jest
odpowiedzi¹ na informacje, jakie
docieraj¹ do Urzêdu Marsza³kowskiego od pracodawców lokuj¹cych
swoje zak³ady w regionie, którzy
sygnalizuj¹ niedobór na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników ze rednim wykszta³ceniem.

Szko³a jest bezp³atna dla s³uchaczy i skierowana do ludzi w ka¿dym wieku. Ma nie tylko u³atwiæ
znalezienie zatrudnienia absolwentom szkó³ rednich, ale te¿ umo¿liwiæ przekwalifikowanie zawodowe
osobom ju¿ posiadaj¹cym wyuczony zawód, lecz nie znajduj¹cym
w nim zatrudnienia.
Od wrzenia szko³a bêdzie edukowaæ s³uchaczy w formie stacjonarnej (3 dni w tygodniu) lub zaocznej (co 2 tygodnie) w zawodach:
technik informatyk, technik mechatronik (w 2-letnim cyklu kszta³cenia), technik urz¹dzeñ sanitarnych
(w rocznym cyklu kszta³cenia).
Uczniowie kszta³ceni bêd¹ systemem modu³owym, polegaj¹cym
najpierw na praktycznej nauce zawodu (w nowoczenie wyposa¿onych orodkach), któr¹ podbudo-

wuje siê wiedz¹ teoretyczn¹ w nastêpnym etapie nauki. System ten
rekomendowany jest przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy.
Ka¿dy absolwent uzyska dwa
dyplomy potwierdzaj¹ce kwalifikacje - jeden w jêzyku polskim, drugi
tzw. Europass w jêzyku angielskim,
niemieckim lub francuskim.
Rekrutacja odbywaæ siê ma bez
egzaminów wstêpnych i bez limitu
przyjêæ. Kandydaci musz¹ dostarczyæ do sekretariatu szko³y (ul. Narutowicza 58) orygina³ lub odpis
wiadectwa ukoñczenia szko³y redniej, trzy zdjêcia i wype³niony kwestionariusz osobowy, dostêpny
w sekretariacie szko³y oraz na stronie internetowej www.nowoczesna
szkola.edu.pl. Dokumenty mo¿na
sk³adaæ od poniedzia³ku do soboty
w godz. 9.00-15.00.
(rpm)
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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 tp 118-913
Informacja o miêdzynarodowych numerach tp 118-912
Informacja miejska tp 9491
Rozmowy miêdzynarodowe tp - zamawianie 9051
Naprawa telefonów - b³êkitna linia tp 9393
Biuro zleceñ tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
£ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi 9287

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999

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

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

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

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

Apteki:
£owicz - apteki ca³odobowe:
l S³oneczko Stanis³awskiego, tel. 046-830-22-02
l Medest IV 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Be³chów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kociuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Ch¹no: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. G³ówna:
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
£yszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Kociuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dy¿ury przychodni:
l Pogotowie ratunkowe - tel. 999
l Dzia³ Pomocy Doranej, ul. U³añska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doranej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i wiêta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objêci
opiek¹ medyczn¹ Niepublicznych Zak³adów

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. 9.08. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pt. 10.08. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
sob. 11.08. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
ndz. 12.08. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pn. 13.08. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
wt. 14.08. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
r. 15.08. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
Apteki pe³ni¹ dy¿ury w dni powszednie w godz.:
19-8.00 dnia nastêpnego; w soboty i niedziele: w godz.

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: 8.15, 10.00, 11.30

Wystawy:
l Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0017.00, w niedziele i wiêta w godz. 12.00-17.00.
Zwiedzanie mo¿liwe wy³¹cznie w obecnoci w³aciciela w grupach minimum 5 osób.
l III edycja programu Tradycja - prezentacja
zanikaj¹cych dziedzin rzemios³a i twórczoci ludowej charakterystycznych dla Regionu £owickiego w Skansenie w Maurzycach. Do 10 padziernika codziennie, w godzinach od 9.00 do
15.00 odbywaj¹ siê prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, wycinankarstwa, 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 Pa³ace i dwory myliwskie - wystawa fotografii,
tkanin i trofeów myliwskich pochodz¹cych
z dworów z ca³ego kraju. Dom Ogrodnika w Nieborowie.
l Malarstwo Czes³awa Radzkiego - wystawa 21
prac olejnych wielkoformatowych powsta³ych w
ci¹gu ostatnich lat. Muzeum w £owiczu, wystawa czynna do koñca sierpnia.
8-8.00 dnia nastêpnego.
Dy¿ury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 12.08. ul. Kolejowa 11 tel. 042-719-82-71
Apteka pe³ni dy¿ur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb.
9.00-14.00.

Dy¿ury przychodni:
w G³ownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- 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.
- 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
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; r. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: r. 11.00-13.00

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Pi¹tek - roda, 10-15 sierpnia:
l godz. 17.00, 19.00 - Mr. Brooks
- thriller
Tytu³owy Mr. Brooks wiedzie spokojny ¿ywot, ale jego demoniczna natura objawia siê, kiedy do g³osu dochodzi jego alter ego, Marshall. Marshall to
bezwzglêdny psychopata - z dzik¹ pasj¹
dokonuje brutalnych morderstw. ledztwo w tej sprawie podejmuje nieugiêta pani detektyw Attwood. Znajomoæ ze wzbudzaj¹cym podejrzenia panem Brooksem narazi j¹ na miertelne niebezpieczeñstwo.

Kino Letnie - Muszla Koncertowa
Pi¹tek, 10 sierpnia:
l godz. 21.30 - film niespodzianka, bilety 2 z³
Sobota, 11 sierpnia:
l godz. 21.30 - film niespodzianka, bilety 2 z³

Koncerty:

roda, 15 sierpnia:
l godz. 19.30 - XIX Miêdzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2007, wyst¹pi: istvan
Ella (Wêgry). Wstêp: 10 z³ i 8 z³.

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 7.08.2007 r.)

¯ywiec wieprzowy:
n Domaniewice: 3,90 z³/kg+VAT
n Kiernozia: 4,00 z³/kg+VAT
n Skowroda P³d.: 4,20 z³/kg+VAT
n Ró¿yce: 4,20 z³/kg+VAT
n Mastki: 3,90 z³/kg+VAT
n Wicie: 4,20 z³/kg + VAT
n Ziewanice: 3,90 + VAT
n Karnków: 4,20 z³/kg + VAT
¯ywiec wo³owy:
n Domaniewice: krowy 3,50 z³/kg+VAT;
byki 4,40 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,50 z³/kg+VAT;
n Kiernozia: krowy 3,00-3,20 z³/kg+VAT;
byki 4,40 z³/kg+VAT; ja³ówki 4,00 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 3,70 z³/kg+VAT;
n Mastki: krowy 3,50 z³/kg+VAT;
byki 4,60 z³/kg+VAT; ja³ówki 3,60 z³/kg+VAT.

- 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 Wystawa prac Roberta Korzeniowskiego, akwarel
i grafik wykonanych piórkiem; Muzeum w G³ownie, czynna do koñca sierpnia.
l Wystawa fotografii kapliczek z terenu gminy
Dmosin, zabytkowych dewocjonaliów, modlitweników itp. wietlica przyparafialna w Dmosinie,
czynna w dni robocze w godz. 14.00-18.00.

Kino w G³ownie:
l Nieczynne do koñca sierpnia.

urodzi³y siê:
CÓRECZKI

- pañstwu Dziedzielom z Soboty
- pañstwu Luz z £owicza
- pañstwu Char¹¿ka z £owicza
- pañstwu Kosiorkom z Zielkowic
- pañstwu Maciejewskim z £owicza

SYNKOWIE

- pañstwu Szymczakom z Otolic
- pañstwu Domañskim z P³akocina
- pañstwu Pietrzakom z Domaniewic
- pañstwu Boguckim z £owicza

lubowali sobie:
- Iwona Dudek i Grzegorz Sokó³,
oboje z £owicza
- Katarzyna Szymbor z G³owna
i Piotr Walicki ze Strykowa
- Aleksandra Janik z Bratoszewic
i Jacek Góralczyk ze Strykowa

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

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W £OWICZU z dnia 3.08.2007 r.
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
15 szt.
buraczek czerwony
kg
botwina
pêczek
broku³y
szt.
cebula
kg
czosnek
szt.
jab³ka
kg
fasola str¹ki
kg
kapusta kiszona m³oda
kg
kapusta pekiñska
szt.
kapusta m³oda
g³ówka
kapusta w³oska
g³ówka
kalafior
szt.
koperek
pêczek
marchew
kg
ogórki
kg
ogórek ma³osolny
kg
papryka
kg
pieczarki
kg
kg
pietruszka
pietruszka m³oda
pêczek
pomidory
kg
por m³ody
szt.
szt.
sa³ata
seler
kg
szczypiorek
pêczek
rzodkiewka
pêczek
pêczek
w³oszczyzna m³oda
ziemniaki m³ode
kg
gruszki
kg
miód
0,9 litra
0,5 litra
jagody
porzeczki czerwone
kg
maliny
koszyczek
winie
kg
kg
brzoskwinie

5,00
6,00
1,00
1,20
6,00
2,00-2,50
0,50-0,80
3,00-3,50
3,00
2,50
2,50
1,50-2,00
4,00
2,00-3,00
0,50-0,80
1,50
0,60-1,00
4,00
5,00-6,00
4,00-6,00
3,00
1,50-2,00
2,20-3,00
1,20
1,50
2,20
1,00
2,00
2,00
0,80-1,00
4,00
20-22,00
5,00
3,00
5,00
3,00-5,00
4,00-5,00

OFERTY PRACY

Powiatowy Urz¹d Pracy w £owiczu
(stan na 6.08.2007 r.)
n sprzedawca, n kierowca kat. C, n pracownik
budowlany, n specjalista ds. kadr i p³ac, n pracownik produkcji, n szwaczka, n fryzjer, n technik farmacji, n nauczyciel jêz. angielskiego,
n mechanik samochodowy, n lakiernik samochodowy, n blacharz samochodowy, n magazynier, n monter okien, n dyspozytor transportu
drogowego, n lusarz, n frezer, n pakowacz,
n dziewiarz, n operator urz¹dzeñ do produkcji betonu, n operator koparko-³adowarki, n ustawiacz
linii produkcyjnej, n technik mechanik, n kierowca autobusu, n kierowca C+E, n kierowca-³adowacz, n liczarz, n g³ówna ksiêgowa, n pielêgniarka, n nauczyciel jêz. rosyjskiego, n nauczyciel
pedagogiki specjalnej, n bibliotekarz, n pracownik
ochrony z grup¹ inwalidzk¹, n elektryk, n kelnerka, n kucharz/pizzermen, n kierowca kat. B,
n ciela, n monter szalunków, n hydraulik,
n dziennikarz, n nauczyciel wychowania fizycznego, n dziewiarz, n osoba do segregacji tworzyw sztucznych, n pracownik budowlany,
n kierowca kat. D.
OFERTY STA¯U I PRZYGOTOWANIA ZAW.:
n pracownik biurowy n sprzedawca, n przedstawiciel handlowy, n pomoc kuchenna, n kierowca - mechanik, n kosmetyczka, n fryzjer,
n elektryk, n doradca finansowy, n technik
farmacji, n prasowczka, n specjalista ds. marketingu i handlu, n operator myjni samochodowej, n sekretarka, n dekorator wnêtrz, n szklarz,
n pizzermen, n kelnerka, n zaopatrzeniowiec,
n pracownik do obs³ugi pralni chemicznej,
n lakiernik samochodowy, n asystent bankowoci, n kucharz, n kierowca kat. B, n magazynier, n opiekunka dzieciêca n pracownik fizyczny-betoniarz, n wychowawca, n masa¿ysta, n kelner, n monter - elektronik, n recepcjonista, n technik rybactwa ródl¹dowego,
n formowacz, n pracownik biurowy, n magazynier, n mechanik maszyn i urz¹dzeñ budowlanych i melioracyjnych, n robotnik budowlany, n pokojowa, n opiekun dzieciêcy, n pracownik biurowy w biurze turystycznym.
PUP nie udziela ¿adnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt osobisty.
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Lekka atletyka - UKS Korabka £owicz

Treningi w dobrych warunkach
Pogorzelica, 19-29 lipca.
M³odzi zawodnicy UKS Korabka £owicz rozpoczêli przygotowania do drugiej czêci sezonu lekkoatletycznego. Podopieczni trenera
S³awomira Karmelity trenowali znowu w nadba³tyckiej Pogorzelicy
(miejscowoæ po³o¿ona na zachód
od Ko³obrzegu), gdzie mieli naprawdê bardzo dobre warunki. Poza terenem naturalnym - w postaci okolicznych lasów i pla¿y - mielimy do dyspozycji czterotorow¹ bie¿niê tartanow¹ w Rewalu oraz chodnik tartanowy w Niechorzu - podsumowa³
Karmelita.
Starsza grupa m³odzików trenowa³a dwa razy dziennie. Jeden trening typowo motoryczny z wykorzystaniem terenów naturalnych,
drugi trening z elementami techniki
poszczególnych konkurencji na Lekkoatleci z UKS Korabka mieli w Pogorzelicy bardzo dobre warunki do trenigów.

Treningi przeplatane by³y czynnym wypoczynkiem na pla¿y.
ww. obiektach. Oczywicie ka¿dego ranka m³odzi lekkoatleci spotykali siê na pla¿y, by przeprowadziæ
poranny, kilkunastominutowy rozruch. Grupa m³odsza natomiast trenowa³a raz dziennie, a pozosta³¹
czêæ dnia wype³nia³y zajêcia rekreacyjne (badminton, tenis sto³owy,
pi³ka siatkowa i zabawy na pla¿y).
Uczestnicy obozu dali z siebie
wszystko i trener z ich postawy by³
bardzo zadowolony. Je¿eli po powrocie dalej bêd¹ siê tak przyk³adaæ

do pracy, to efekty podczas najwa¿niejszej imprezy roku - Mistrzostw
Makroregionu M³odzików, które
odbêd¹ siê 15 wrzenia w Kielcach,
powinny przynieæ nowe rekordy
¿yciowe - twierdzi Karmelita.
W obozie uczestniczyli: Marta
Ma³aszek, Julia Zwoliñska, Zuzanna Pisarska, Marcelina Kciuk, Patrycja Znyk, Dawid Pawlak, Wiktor Pisarski, Jakub Ma³aszek i Bartosz Chmurski (grupa m³odsza) oraz
Halszka Kaliñska, Kamil Dudziñski,

Magdalena Zwoliñska, Karolina
Kielan, Sylwia Dudziñska, Piotr
Antosik, Sebastian Funk i Damian
Waracki - opiekunami byli Magdalena K³osiñska i S³awomir Karmelita.
Zanim jednak zawodnicy Korabki wyjechali na obóz wziêli udzia³ w
Mistrzostwach Województwa
M³odzików, które odby³y siê 14
czerwca w £odzi. Dla podopiecznych trenera Karmelity by³y to bardzo udane zawody. Lekkoatleci

9.08.2007 r.
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Lekkoatletyka - Elstera-Run GERA

Sukces Sebastiana

Gera, 4 sierpnia. Dwóch biegaczy z £owicza uda³o siê do Niemiec na zawody i mieli powody do
zadowolenia ze swoich startów.
Szczególnie ucieszy³ siê ze swojego
wystêpu Sebastian Kosêda,
który wystartowa³ w biegu na 15km
i wygra³ zawody w klasyfikacji generalnej w stawce 148. zawodników.
To du¿y sukces ³owiczanina, który
uzyska³ czas 51:06 min.
Sebastian bieg³ w doæ trudnych
warunkach. Na trasie panowa³ upal,
a we znaki dawa³y siê liczne podbiegi. Po starcie specjalnie dla czytelników N£ biegacz powiedzia³: Start
w Niemczech okaza³ siê dla mnie
ogromnym sukcesem. Wygranie zawodów za granic¹ jest bardzo buduj¹ce. Dodatkowo wygra³em kategoriê M-20 i ustanowi³em swój nowy
rekord ¿yciowy na tym dystansie. Faworytem tego biegu by³ utytu³owany
zawodnik z Rumunii, który ju¿
od startu ruszy³ mocno do przodu.
Po czterech kilometrach doszed³em
do niego i stara³em utrzymaæ jego
tempo. Na 5 kilometrze juz prowadzi³em, a nastêpnie powiesza³em
przewagê nad kolejnymi zawodnikami w samotnej walce z czasem.
Kiedy na 13 km zobaczy³em stadion
miejski podskoczy³ mi poziom adrenaliny i przyspieszy³em jeszcze bar-

dziej. Wbiegaj¹c na stadion kibice
zerwali siê ze swoich miejsc i przywitali brawami. Na mecie czekali
ju¿ oficjele i spiker, z którymi podzieli³em siê w³asnymi wra¿eniami
z trasy.
Razem z Sebastianem do Gery
pojecha³ Piotr Wójcik, który wystartowa³ w maratonie. W biegu
wziê³o udzia³ 138. zawodników. Zawodnik reprezentuj¹cy barwy
Truchtu Skierniewice uzyska³ czas
3:16,28 h, co da³o mu 21. miejsce.
Po biegu Wójcik stwierdzi³: Miejsce
i czas jakie uzyska³em nie s¹ satysfakcjonuj¹ce. Liczy³em na du¿o lepszy czas, ale trasa okaza³a siê bardzo trudna technicznie i wymagaj¹ca, a dodatkowo temperatura by³a
zbyt wysoka jak na maraton, co nie
pomaga³o w pokonywaniu kolejnych
kilometrów. Pocieszaj¹cym faktem
jest to, ¿e zaj¹³em drugie miejsce
w kategorii M-30.
n WYNIKI BIEGU na 15 km:
1. Sebastian Kosêda (Polska)
51,06
2. Christian Prasneac (Rumunia) 51,47
3. Ulf Schwarnowski (Niemcy)
53,58
n WYNIKI MARATONU:
1. Peter Seifert (Niemcy)
2:33,15
2. Marco Diehl (Niemcy)
2:34,23
3. Daniel Hirt (Niemcy)
2:42,33
21. Piotr Wójcik (Polska)
3:16,28
(z³y)

Korabki czterokrotnie stawali na
podium, a klub w punktacji klubowej zaj¹³ wysokie ósme miejsce.
Zwa¿ywszy na liczbê reprezentantów ³owickiego klubu bior¹cych
udzia³ w tych zawodach - to bardzo
dobry wynik.
Najwy¿ej na podium, bo na drugim jego stopniu stanê³y: Michalina Bura, która rzuci³a oszczepem
25,16 m oraz Karolina Kielan, która pokona³a poprzeczkê na wysokoci 153 cm. Dla obydwu zawodniczek to rekordy ¿yciowe. Trzecie
miejsce w rzucie oszczepem zajê³a
Bura w pchniêciu kul¹ (9,26 m) oraz
Piotr Antosik (39,36 m w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych). Ten drugi tydzieñ póniej
ustanowi³ swój rekord ¿yciowy
posy³aj¹c oszczep na 47,81 m.
Tu¿ za podium (na najgorszym
dla sportowca miejscu), na czwartej
pozycji uplasowa³a siê Sylwia
Adamas w rzucie oszczepem
(21,08 m) oraz Maciej Pochwa³a
w skoku w dal (5,47 m), który na co
dzieñ jest pi³karzem w MUKS Pelikan £owicz. Pi¹te miejsce w skoku w dal zajê³a Sylwia Dudziñska
uzyskuj¹c rezultat 4,61 m. Na siódmych pozycjach swój start zakoñczyli natomist: Sebastian Funk
(40,10 s w biegu na 300 metrów)
oraz Damian B¹ba w rzucie dysSebastian Kosêda pobi³ w Niemczech swój rekord ¿yciowy i okakiem (34,95 m).
(p) za³ siê najlepszym na mecie biegu na 15 km.
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Pi³ka no¿na - skierniewickie ligi okrêgowe

Pierwsze mecze ju¿ za tydzieñ
Przed nami inauguracja rozgrywek Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Skierniewicach w sezonie 2007/2008. Za tydzieñ
do rywalizacji przystêpuj¹ zespo³y skierniewickiej klasy okrêgowej oraz klasy A,
a tydzieñ póniej dru¿yny z klasy B.
n LIGA OKRÊGOWA SENIORÓW:
1. kolejka (18-19 sierpnia): sobota - godz.
16.00: Laktoza £yszkowice - Astra Zduny, godz. 16.30: Pogoñ Be³chów - Orze³
Nieborów, niedziela - godz. 11.00: Kopernik Kiernozia - Pelikan II £owicz, Witonia Osiek - Bia³ka Bia³a Rawska, godz.
14.00: Olimpia Ch¹no - GKS G³uchów
i godz. 16.00: Czarni Bednary - Widok
Skierniewice. Mecz: Jutrzenka Drzewce
- Macovia Maków odbêdzie siê ju¿ w rodê
- 15 sierpnia o godz. 16.00.
2. kolejka (25-26 sierpnia): sobota - godz.
15.00: Astra Zduny - Czarni Bednary,
godz. 16.00: Widok Skierniewice - Olimpia Ch¹no, Jutrzenka Drzewce - Pogoñ
Be³chów, godz. 17.00: Macovia Maków Bia³ka Bia³a Rawska, niedziela - godz. 11.00:
GKS G³uchów - Kopernik Kiernozia,
godz. 15.00: Orze³ Nieborów - Laktoza
£yszkowice i godz. 16.00: Pelikan II
£owicz - Witonia Osiek.

n KLASA A:
1. kolejka (18-19 sierpnia): sobota - godz.
17.00: Sokó³ Regnów - Sierakowianka Sierakowice, niedziela - godz. 13.30: Start Z³aków Borowy - Sobpol Konopnica, godz.
15.00: Wola Wola Chojnata - GLKS Sadkowice (do tej pory zespó³ ten gra³ pod nazw¹
Torpedo Celinów), Victoria Chrz¹szczew GLKS Wo³ucza, godz. 16.00: Jutrzenka
Mokra Prawa - Juvenia Wysokienice, Orlêta Ciel¹dz - Pogoñ Godzianów i Manchatan
Nowy Kawêczyn - LKS Grabice.
2. kolejka (25-26 sierpnia): sobota - godz.
17.00: Sokó³ Regnów - Jutrzenka Mokra
Prawa, niedziela - godz. 11.00: GLKS Sadkowice - Victoria Chrz¹szczew, godz. 11.30:
Pogoñ Godzianów - Manchatan Nowy Kawêczyn, godz. 15.00: Sobpol Konopnica Wola Wola Chojnata, LKS Grabice - Start
Z³aków Borowy, Juvenia Wysokienice Orlêta Ciel¹dz i godz. 16.00: Sierakowianka
Sierakowice - GLKS Wo³ucza.
n KLASA B - GRUPA I:
1. kolejka (26 sierpnia): godz. 11.00: Zryw
Wygoda - RTS G¹golin, godz. 15.00: Fenix Boczki - Victoria Zabostów Du¿y,
Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów Dar Placencja, Rawka Bolimów - Victo-

ria Bielawy i Naprzód Jamno - Vagat
Domaniewice.
2. kolejka (2 wrzenia): godz. 11.15: Dar
Placencja - Rawka Bolimów, godz. 14.00:
RTS G¹golin - Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów, godz. 15.00: Victoria Zabostów Du¿y - Vagat Domaniewice, Victoria Bielawy - Naprzód Jamno i godz.
16.00: Fenix Boczki - Zryw Wygoda.
n KLASA B - GRUPA II:
1. kolejka (26 sierpnia): godz. 15.00:
Wulkan Wólka Lesiewska - Iskra-Dobropasz Babsk, All-Stars Boguszyce - Lesiew
Wólka Lesiewska, Olimpia Je¿ów - Olymic
S³upia, godz. 16.00: Sorrento-Zadêbie Skierniewice - Macovia II Maków i GLKS II
Sadkowice - Miedniewiczanka Miedniewice. Pauza: GLKS RZD ¯elazna.
2. kolejka (4 wrzenia): godz. 14.00: Wulkan Wólka Lesiewska - All-Stars Boguszyce, godz. 15.00: Miedniewiczanka
Miedniewice - GLKS-RZD ¯elazna,
Olympic S³upia - GLKS II Sadkowice,
Macovia II Maków - Olimpia Je¿ów
i godz. 16.00: Lesiew Wólka Lesiewska Sorrento-Zadêbie Skierniewice. Pauza:
Iskra-Dobropasz Babsk.
(p)

Pi³ka no¿na - wojewódzkie ligi m³odzie¿owe

Trzy zespo³y w wojewódzkiej
W nowym sezonie w prowadzonych
przez £ódzki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej rozgrywkach ligi wojewódzkiej wezm¹ trzy
zespo³y ³owickiego Pelikana: juniorzy starsi
(trener Grzegorz Majchrzak), Micha³owicza (trener Jaros³aw Rachubiñski) i Kuchara (trener Robert Wilk).
n WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
1. kolejka (25-26 sierpnia): WOY Opoczno
- UKS SMS £ód, GKS Be³chatów - Widok
Skierniewice, Widzew £ód - Pelikan
£owicz, WKS Wieluñ - Ceramika Opoczno, £KS £ód - Mechanik Radomsko,
Orze³ £ód - Pogoñ-Ekolog Zduñska Wola
i Piotrcovia Piotrków Trybunalski - MKS
Kutno.

2. kolejka (1-2 wrzenia): UKS SMS £ód
- MKS Kutno, Pogoñ-Ekolog Zduñska Wola
- Piotrcovia Piotrków Trybunalski, Mechanik
Radomsko - Orze³ £ód, Ceramika Opoczno
- £KS £ód, Pelikan £owicz - WKS Wieluñ, Widok Skierniewice - Widzew £ód
i WOY Opoczno - GKS Be³chatów.
n WOJEWÓDZKA LIGA MICHA£OWICZA:
1. kolejka (1-2 wrzenia): £KS £ód ¯ak Godzianów, UKS SMS £ód MULKS £ask, Unia Skierniewice - WKS
Wieluñ, W³ókniarz Pabianice - PMOS Zduñska Wola, GKS Be³chatów - WOY Opoczno i Pelikan £owicz - Widzew £ód.
2. kolejka (8-9 wrzenia): ¯ak Godzianów - Widzew £ód, WOY Opoczno -

Pelikan £owicz, PMOS Zduñska Wola GKS Be³chatów, WKS Wieluñ - W³ókniarz
Pabianice, MULKS £ask - Unia Skierniewice i £KS £ód - UKS SMS £ód.
n WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA:
1. kolejka (1-2 wrzenia): £KS £ód UKS Trójka Tomaszów, UKS SMS £ód MKP Zgierz, Unia Skierniewice - Warta Sieradz, W³ókniarz Pabianice - PMOS Zduñska Wola, GKS Be³chatów - WOY Opoczno i Pelikan £owicz - Widzew £ód.
2. kolejka (8-9 wrzenia): UKS Trójka
Tomaszów - Widzew £ód, WOY Opoczno - Pelikan £owicz, PMOS Zduñska Wola
- GKS Be³chatów, Warta Sieradz - W³ókniarz Pabianice, MKP Zgierz - Unia Skierniewice i £KS £ód - UKS SMS £ód. (p)

Pi³ka no¿na - VIII edycja Ch¹nieñskiej
Ligi Piêcioosobowej

Gminna Spartakiada LZS
Gminy £owicz

Nagrody na festynie

Broni¹ tytu³u
sprzed roku

Zakoñczy³y siê ju¿ organizowane przez
Witolda £ona rozgrywki VIII edycji Ch¹nieñskiej Ligi Pi³ki No¿nej, a podsumowanie tegorocznej rywalizacji odbêdzie siê w
niedzielê 12 sierpnia podczas festynu gminnego w Ch¹nie.
n ROCZNIK 1991 I STARSI:
Co prawda rozrywki VIII edycji Ch¹nieñskiej Ligi Pi³ki No¿nej Piêcioosobowej
o puchar wójta gminy Ch¹no - Dariusza
Reczulskiego zakoñczy³y siê przed tygodniem, ale po na³o¿onym na koniec walkowerze pozmienia³a siê nieco koñcowa tabela. Zweryfikowano mecz Dream Team Goleñsko - West Ch¹no 5:0 (w.o.) - na boisku
pad³ wynik 1:1, gdy¿ w zespole z Ch¹na
wyst¹pi³ nieuprawniony do gry zawodnik.
1. Gwiazdy Niespusza
7 16 29-10
2. OSP Oldboy Olimpia
7 15 32-22
3. Dream Team Goleñsko
7 13 22-11
4. Diab³y Bambo Wyborów 7 10 10-12
5. Anmal B³êdów
7 10 16-30
6. West Ch¹no
7 9 21-17
7. Ecuador Przemys³ów
7 8 12-13
8. Agatom Goleñsko
7 0 1-32
Najlepszym strzelcem rozgrywek okaza³ siê Tomasz Rembowski (OSP Oldboy Olimpia), który zdoby³ dziewiêæ goli.
n ROCZNIK 1992-94:
Zdecydowanymi mistrzami VIII edycji
rozgrywek Ch¹nieñskiej Ligi Pi³karskich
Szóstek rocznika 1992-94 o puchar dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ch¹-

nie - Renaty Stanis³awskiej okazali siê
gracze zespo³u Olimpia B³êdów, którzy w
dziesiêciu meczach zdobyli komplet zwyciêstw.
1. Olimpia B³êdów
10 30 126-17
2. Golden Boys Karsznice 10 18 44-32
3. Dream Team Goleñsko (2) 10 16 59-37
4. Lech Skowroda
10 10 30-59
5. All Stars Przemys³ów
10 9 25-75
6. FC Ch¹no
10 3 19-93
W klasyfikacji najlepszych strzelców
triumfowa³ Sebastian Lenarczyk (Olimpia), który zdoby³ a¿ 47. goli, a pozosta³e
miejsca na podium zajêli Dominik Borkowski (Olimpia) - 35.goli i Rafa³ So³tysiak
(Golden Boys) - 25. bramek.
n ROCZNIK 1995 I M£ODSI:
Mistrzowski tytu³ w VIII edycji Ch¹nieñskiej Ligi Pi³ki No¿nej Szecioosobowej rocznika 1995 i m³odszych o puchar
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Ch¹no Ireneusza So³tysiaka zapewni³a sobie ekipa Golden Boys Karsznice.
1. Golden Boys Karsznice
4 7 14-8
2. Or³y Ch¹no
4 7 22-7
3. SMS Przemys³ów
4 3 7-24
Najlepszym strzelcem rozgrywek zosta³
Kamil Wiankowski (Or³y), który zdoby³ dwanacie goli, siedem strzeli³ Dominik
Kotlarski (Or³y), a po cztery Adrian Lus
(SMS) i Sebastian Witkowski (Golden
Boys).
Pawe³ A. Doliñski

Jak co roku w najbli¿sz¹ niedzielê
odbêdzie siê tradycyjna ju¿ Gminna
Spartakiada Zrzeszenia LZS
i Mieszkañców Wsi Gminy £owicz,
a tym razem impreza ta rozegrana
zostanie na boisku Zrywu
w Wygodzie. Pocz¹tek zawodów
w niedzielê 12 sierpnia zaplanowano
na godz. 10.00.
Tego samego dnia o godz. 13.15
rozegrany zostanie tak¿e mecz
fina³owy Turnieju Pi³ki No¿nej
o Puchar Wójta Gminy £owicz Andrzeja Barylskiego. Zmierz¹ siê
w tym pojedynku broni¹cy tytu³u
sprzed roku Dar Placencja
z gospodarzami turnieju - pi³karzami
Zrywu Wygoda.
MECZE PÓ£FINA£OWE:
n VICTORIA Zabostów Du¿y ZRYW Wygoda 0:0, w rzutach
karnych 2:4.
n DAR Placencja - NAPRZÓD
Jamno 5:0 (2:0); br.: Rados³aw
Boczek 2, Damian Jagie³³o 2 i Jaros³aw
Domiñczak.
MECZ FINA£OWY:
n ZRYW Wygoda - DAR Placencja
odbêdzie siê w niedzielê 12 sierpnia,
godz. 13.15.
(p)
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Pi³ka no¿na - przedligowe sparingi

Wszyscy sprawdzaj¹
W pierwszym sparingu drugi zespó³ Pelikana pokona³ w Ch¹nie ekipê miejscow¹
Olimpiê a¿ 7:2 (5:0), a bramki w zespole
trenera Zbigniewa Czerbniaka zdobyli:
Micha³ Plichta, Dawid £ugowski, Mateusz Zimecki, Sylwester Knera,
Przemys³aw Bury, Daniel Górowski
(karny) i Kamil Górski.
Pelikan II: Marek Olaczek - Knera, Kamil
Górski, Urbanek, Górowski - Patos, Micha³
Plichta, Dziedziela (70 Czarnota), Zimecki £ugowski, Bury.
*
Kilku wychowanków ³owickiego Pelikana swoj¹ pi³karsk¹ karierê postanowi³o kontynuowaæ w zespole beniaminka ³ódzkiej
IV ligi - MKS Kutno. Z ekip¹ trenera Paw³a lêzaka na obozie w wielkopolskim B³a¿ejewku do nowego sezonu przygotowywali siê: Krystian Bolimowski, Grzegorz
Cipiñski (obaj dogadali siê z nowym klubem), Kamil Karmelita i Przemys³aw
Plichta (ich przysz³oæ w MKS rozstrzygnie siê w ci¹gu najbli¿szych dni). Przypomnijmy, ¿e w zespole tym w poprzednim
sezonie grali ju¿ dwaj ³owiczanie: Andrzej
Grzegorek (w sparingach z Kolejarzem
£ód i Kujawiakiem W³oc³awek strzeli³ po
jednym golu) i Sylwester P³acheta.
Natomiast dwaj inni pi³karze, którzy
wystêpowali dot¹d w rezerwach: Dawid
£ugowski i Sylwester Knera wyst¹pili
w meczu kontrolnym w barwach ¯yrardowianki ¯yrardów.
*
Astra Zduny okaza³a siê lepsza od wystêpuj¹cej w ³ódzkiej lidze okrêgowej Maliny wygrywaj¹c w Pi¹tku 1:0 (0:0). Strzelcem jedynej bramki by³ Adrian Legêncki,
który poprzedniego dnia wyst¹pi³ w barwach Gosso-Stali strzelaj¹c dwie bramki
ekipie MKP Zgierz. Zespó³ z G³owna wygra³ 4:2 (3:0).
W kolejnym sparingu zespó³ trenera Jacka Czekalskiego wygra³ w Zdunach z
beniaminkiem skierniewickiej ligi okrêgowej

- Witoni¹ Osiek (trener Jaros³aw Rachubiñski) 5:0 (1:0), a bramki zdobyli: Wojciech Mas³owski 2, Adrian Legêncki,
Dawid Wêdzicki i Mariusz Ochmañski.
*
Zmiany w ekipie Laktozy £yszkowice.
Zespó³ prezesa Waldemara Krajewskiego opuci³o kilku pi³karzy: Leszek Boczek, Piotr Lenarczyk, Dawid Wróbel
i Robert Wróbel (wszyscy przeszli do
Zrywu Wygoda) oraz B³a¿ej Golis (wyjecha³ do Anglii), a kontuzja wyeliminowa³a
z gry w rundzie jesiennej Piotra Bomba³ê.
Zespó³ trenera Stanis³awa Nezdropy
rozegra³ jak dot¹d trzy sparingi. Najpierw
pokona³ w Skierniewicach Promyka Nowa
Sucha 4:0 (br.: Krzysztof Foks, Rafa³ Mostowski i Pawe³ Wojda), w kolejnym
meczu przegra³ w Sochaczewie z Bzur¹ Chodaków 2:4 (br.: Jaros³aw Foks i Mariusz
Sitarski), a w ostatni¹ sobotê uleg³ w £yszkowicach, prowadzonej przez by³ego szkoleniowca Pelikana - Macieja Nezdropê,
LZS Chlebnia 3:6 (br.: Kamil Szymajda 2
i Marek Foks).
*
Przygotowuj¹cy siê do inauguracji rozgrywek nowego sezonu B-klasy Fenix Boczki (trener Marek Borkowski) najpierw
zremisowa³ z Darem Placencja 0:0, a w kolejnym spotkaniu rozgromi³ RTS G¹golin
wygrywaj¹c a¿ 10:0.
*
Juniorzy starsi Pelikana rozegrali pierwszy po powrocie z obozu sportowego mecz
kontrolny z Bzur¹ Chodaków. Podopieczni
trenera Grzegorza Majchrzaka wygrali
w tym spotkaniu 5:1 (2:0), a bramki zdobyli: Przemys³aw Boñczak, Fr¹tczak, Mateusz Kempes, Mateusz Fuda³a i Micha³
Brzozowski. W najbli¿sz¹ niedzielê ³owiczanie zagraj¹ w Kutnie z MKS, w rodê
w Godzisku z Pogoni¹, a w niedzielê
20 sierpnia w B³oniu z B³oniank¹.
(p)

Pi³ka no¿na - Zduñska Amatorska Liga Pi³karskich Szóstek

Gajek ju¿ prowadzi

Zduny, 14, 21-22 i 28 lipca. Od pocz¹tku tegorocznych rozgrywek ZALPS
prowadzi broni¹cy tytu³u PHU Gajek.
1. kolejka ZALPS:
n PHU GAJEK B¹ków - START Z³aków Borowy 6:1; br.: Wiktor Surma 3, Rafa³
Wojtysiak, Aleksander Frankiewicz i Maciej Rutkowski - Wojciech Workowski.
n Z£ACOVIA Z³aków - S¥SIEDZI
Jackowice 4:3; br.: Tomasz £ysio 2, Sebastian Malinowski i Artur Dubiel - Rados³aw
Okraska 2 i £ukasz Ozimek.
n GROMIARZE - NO NAME 3:8;
br.: Skierski Przemys³aw 2 i Dawid Wêdzicki - Wojciech Kuc 3, Kamil Koza 2, Marek
Kuc 2 i Wolski Konrad.
n IWKS Zosinów - KS B¹ków 1:4;
br.: Krystian Kostecki - Tomasz Janus 2,
Kamil Znyk i Przemys³aw Bia³as.
n START-91 Z³aków - GÓRKI £owicz
3:2; br.: Wojciech Grzegory, Pawe³ Skierski
i Rafa³ Grzegory - Daniel Koka i Piotr Tra³ut.
Pauza: JACKOWIAK.
2. kolejka ZALPS:
n PHU GAJEK B¹ków - GÓRKI
£owicz 5:0; br.: Marcin Grocholewicz 3
i Wiktor Surma 2.
n JACKOWIAK - KS B¹ków 1:4;
br.: Mariusz Szczepaniak - Tomasz Janus 3
i Robert Wielemborek.
nSTART Z³aków Borowy - NO NAME
prze³o¿ono.
n Z£ACOVIA Z³aków - START-91
Z³aków prze³o¿ono.
n GROMIARZE - IWKS Zosinów 0:4;
br.: Adrian Polañczyk 2 i Piotr M¹drzak 2.
Pauza: S¥SIEDZI Jackowice.
3. kolejka ZALPS:
n Z£ACOVIA Z³aków - JACKOWIAK 6:4 br.: Tomasz £ysio 2, Wojciech
Komider 2, Mariusz Bogucki i Sebastian

Malinowski - Mariusz Olszewski 2, Krzysztof Kaczyñski i Daniel Andzelak.
n GROMIARZE - START Z³aków
Borowy 0:12; br.: Przemys³aw Workowski
5, Micha³ Gorzkowski 3, Wojciech Workowski 2 i Marek Guzek 2.
n START-91 Z³aków - NO NAME 1:1;
br.: Rafa³ Bogus - Jerzy Wolski.
n GÓRKI £owicz - KS B¹ków 1:1;
br.: Piotr Tra³ut - Tomasz Janus.
n S¥SIEDZI Jackowice - IWKS Zosinów prze³o¿ono.
Pauza: PHU GAJEK B¹ków.
4. kolejka ZALPS:
n PHU GAJEK B¹ków - Z£ACOVIA
Z³aków 3:1; br.: Marcin Grocholewicz 2
i Wiktor Surma - Wojciech Komider.
n JACKOWIAK - GROMIARZE 2:2;
br.: Mariusz Szczepaniak i Micha³ Pawlikowski - Przemys³aw Skierski i Dawid Kiciak.
n START Z³aków Borowy - IWKS
Zosinów 1:5; br.: Marek Guzek - Krystian
Kostecki 2, Piotr M¹drzak 2 i Rafa³ Pszczó³kowski.
n S¥SIEDZI Jackowice - START-91
Z³aków 5:2; br.: Pawe³ Jankowski 2, Rados³aw Okraska 2 i Cezary Guzek - £ukasz
Kostrzewski i £ukasz Rybus.
n NO NAME - GÓRKI £owicz prze³o¿ono.
Pauza: KS B¹ków.
(p)
1. PHU Gajek B¹ków
3 9 14-2
2. KS B¹ków
3 7
9-3
3. IWKS Zosinów
3 6 10-5
4. Z³acovia Z³aków
3 6 11-10
5. No Name
2 4
9-4
6. Start-91 Z³aków
3 4
6-8
7. Gromiarze
4 4
5-26
8. Start Z³aków Borowy
3 3 14-11
9. S¹siedzi Jackowice
2 3
8-6
10. Jackowiak
3 1
7-12
11. Górki £owicz
3 1
3-9
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Pi³ka no¿na - przygotowania juniorów Pelikana

£adowanie akumulatorów

Pogorzelica, 19-29 lipca. Dwa zespo³y ³owickiego Pelikana - juniorzy starsi (rocznik 1989-90) i ekipa z rocznika 1992, który
w tym roku wystêpowa³ bêdzie w lidze
Deyny przebywa³y w nadmorskiej Pogorzelicy na obozie sportowym. Zajêcia prowadzili bardzo profesjonalnie i z wielkim
zaanga¿owaniem trenerzy Grzegorz Majchrzak i Jaros³aw Walczak, a nad
stron¹ organizacyjn¹ pieczê trzyma³ kierownik - Jerzy Domiñczak. Ten ostatni by³
bardzo zadowolony z warunków panuj¹cych w orodku: Prezes MUKS Pelikan S³awomir Karmelita, zapewni³ nam znakomit¹ bazê sportow¹ oraz bardzo fajny orodek z doskona³¹ kuchni¹.
W zajêciach bra³o udzia³ piêtnastu zawodników z rocznika 1990 i szesnastu z rocznika 1992. Dzieñ rozpoczyna³ siê rozruchem
na nadba³tyckiej pla¿y jeszcze przed ósm¹,
a po niadaniu zajêcia na boisku. Po obiedzie
ponownie lekki odpoczynek, a zajêcia po-

po³udniowe uzale¿nione by³y od pogody
(k¹piel w morzu, turnieje pla¿owe w siatkê,
pi³kê no¿n¹ na pla¿y oraz na boisku siatkonoga).
Kiero Domiñczak odpowiada³ za punktualnoæ, dostarczanie wody na treningi,
a tak¿e opatrywanie ran: O bardzo du¿ym
zaanga¿owaniu zawodników podczas treningów i gierek kontrolnych niech wiadczy
fakt, ¿e wypilimy a¿ piêtnacie zgrzewek
wody oraz zu¿ylimy osiem tubek maci przeciwbólowej i przeciwzapalnej.
Moi ch³opcy z rocznika 1992 mieli wielkie
szczêcie, ¿e przyjechali ze starszym rocznikiem - powiedzia³ na zakoñczenie obozu trener Walczak. By³a okazja na dobre gierki
i wspólne treningi co powinno zaprocentowaæ póniej w lidze. Równie¿ bardzo zadowolony ze swojej ekipy by³ trener Majchrzak: Baza wietna, ch³opcy dawali z siebie wszystko, a¿ nie chce siê wracaæ na ³owickie wertepy - stwierdzi³ z nutk¹ ¿alu. (p)

Ciekawe zajêcia prowadzi³ soke Ryszard Murat 10 dan.

Dobry sezon ³owiczan

Z prezesem £owickiego
Klubu Karate-do
Tsunami, a jednoczenie
prezesem Klubu
Uczelnianego AZS
MWSH-P w £owiczu Danielem Boguszem
rozmawia³
Pawe³ A. Doliñski.
n Za Wami podsumowanie zakoñczonego ju¿ sezonu 2006/2007
Rzeczywicie. Spotkalimy siê w hali
sportowej OSiR nr 1 w £owiczu, gdzie
podsumowalimy sezon sportowy zarówno w £owickim Klubie Karate-Do
Tsunami, jak i Klubie Uczelnianym Mazowieckiej Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Pedagogicznej. Na uroczystoæ
przybyli zawodnicy poszczególnych
sekcji, sympatycy, a tak¿e zaproszeni
gocie: prorektor MWSH-P - prof. dr hab.
Janusz Wojtasik, Prezydent Tsunami
Renmei, czyli Miêdzynarodowej Federacji Tsunami - soke Ryszard Murat 10
dan, a tak¿e gospodarz obiektu - dyrektor Zbigniew Kuczyñski.
n Rozpocznijmy w takim razie
od Mazowieckiej
Przypomnijmy, ¿e Klub Uczelniany AZS
MWSH-P wznowi³ swoj¹ dzia³alnoæ w
marcu tego roku. Wtedy to dokonano wyboru nowego zarz¹du, na którego czele stan¹³em, a tak¿e powo³ano do dzia³alnoci kilka sekcji sportowych: pi³ki no¿nej, fitness
i si³owni, sekcji tanecznej, która funkcjonuje
przy Akademickim Zespole Mazovia,
sekcji turystycznej oraz sztuk walki Tsunami. Przygotowania trwaj¹ do otwarcia
sekcji p³ywackiej i pi³ki siatkowej.
n Ruszylicie szerokim frontem
Podsumowuj¹c trzeba stwierdziæ,
¿e wszystkie sekcje dzia³a³y na miarê swoich mo¿liwoci, jednak najwiêkszy sukces
odnieli karatecy. Przypomnê, ¿e w ostatnich Mistrzostwach Polski zdobylimy
trzy medale: srebro i br¹z w kumite zdo-

byli bracia Wojciech i Hubert Koza,
a tak¿e br¹zowy medal w konkurencji
dru¿ynowego kata wywalczy³a dru¿yna
w sk³adzie: Piotr Sumiñski, Adam Heince i Daniel Bogusz. Poza tym klub
uczestniczy³ w Podsumowaniu Roku
Sportowego w naszym miecie, gdzie te¿
dostrze¿ono nasze sukcesy,
W czasie spotkania zaproszeni gocie
wrêczyli pami¹tkowe nagrody i dyplomy osob¹ najbardziej wyró¿niaj¹cym siê
i zas³u¿onym wobec klubu AZS i £KK
Tsunami. Wyró¿nienia otrzymali: Edyta
Wicenciak, Aneta Walkiewicz, Dariusz Szkup, Piotr Sumiñski, Adam
Heince i Stanis³aw Wielec.
n Wasza dzia³alnoæ by³a bardzo
rozleg³a.
Wa¿nym wydarzeniem w dzia³alnoci
jest te¿ prowadzenie ró¿nych kursów
i seminariów szkoleniowych, kursów samoobrony, zgrupowañ i pokazów.
W kwietniu nasi karatecy uczestniczyli
w Dniach otwartych w I Bazie Wojsk Lotniczych w Warszawie, gdzie dalimy pokaz walki, a w nagrodê dowódca jednostki p³k Karol Kudlak wrêczy nam symboliczne upominki, Moglimy z bliska zobaczyæ i podziwiaæ aktualne wyposa¿enie naszej armii, a tak¿e zwiedzaæ rz¹dowe samoloty i mig³owce. Wiele osób
z naszego klubu mog³o zasi¹æ za sterami
samolotu którym lata obecny Prezydent
Lech Kaczyñski, a tak¿e zwiedziæ mig³owiec, którym lata³ Jan Pawe³ II
w czasie swych pielgrzymek w Polsce.
To w³anie tym mig³owcem 14 czerwca
1999 roku o godz. 17.05 nasz Papie¿ odlecia³ z £owicza do Sosnowca.
W maju natomiast wyst¹pilimy na
XII ju¿ juwenaliach w naszej ³owickiej
uczelni. Po czêci oficjalnej odby³ siê tradycyjny trening, który poprowadzi³ soke
Ryszard Murat 10 dan. Soke prowadzi³
zajêcia w milej i sympatycznej atmosferze, ale przywi¹zywa³ szczególn¹ uwagê
do prawid³owego wykonania poszczególnych æwiczeñ technicznych.
n A Wasze plany na przysz³oæ?
W planach na przysz³oæ bêdziemy siê
staraæ rozwijaæ nasz klub AZS o nowe

sekcje, natomiast w sztukach walki - planujemy wzi¹æ udzia³ w zawodach i wywalczyæ awans do Mistrzostw Polski,
a je¿eli wszystko bêdzie siê dobrze uk³adaæ to pokusimy siê o awans do Mistrzostw Europy w Bytomiu. W 2009
roku wywalczylimy prawo do rozegrania ju¿ kolejnych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w £owiczu, co publicznie
i przy wiadkach og³osi³ na sportowym
podsumowaniu soke Murat.
n Trening na pla¿y...

Chcê zostaæ Wilkiem

Maciej Rybus jest
wychowankiem Pelikana,
a obecnie reprezentuje
MSP Szamotu³y.
Wystêpuje w kadrze Polski
Under-18, a jego talent
dostrzegli tak¿e dzia³acze
wystêpuj¹cego w
Bundeslidze zespo³u VfL
Wolfsburg. Rozmawia³ z
nim Pawe³ A. Doliñski.

n Gdzie bêdziesz kontynuowa³
swoj¹ pi³karsk¹ karierê?
Wydaje mi siê, ze w Niemczech. Wszystko jest na dobrej drodze abym tam trafi³
n Jak wypad³e w testach do VfL
Wolfsburg?
Mylê, ¿e dobrze. Trenowa³em z pierwszym zespo³em, by³em piêæ dni na obozie
pod Hamburgiem i spodoba³em siê trenerowi, którym jest s³ynny przed latami pi³karz
- Felix Magath. Kwestia jest tylko, ¿eby oba
kluby siê dogada³y ze sob¹, ale ja mam nadziejê, ze bêdzie wszystko dobrze.
n S³ysza³em, ¿e podczas tego zgrupowania mia³e ciekawe towarzystwo w pokoju

Maciej Rybus chce spróbowaæ swoich
si³ w Bundeslidze.
No tak! Mieszka³em w pokoju z reprezentantem Polski - Jackiem Krzynówkiem.
Bardzo fajny goæ i kolega
n Czy rzeczywici Twoja kariera
powinna rozwijaæ siê w Niemczech,
a mo¿e jednak w którym z polskich
klubów?
Nie! Mylê, ze dla m³odych zawodników to jest dobry kierunek. Wyjazd za granicê daje du¿o wiêksze mo¿liwoci, zreszt¹
wszystko jest lepsze.

n By³e bardzo blisko, ¿eby przejæ
przed tym sezonem do warszawskiej
Legii.
By³em na testach w Legii. Trzy dni trenowa³em: jeden dzieñ z pierwszym zespo³em, potem z rezerwami i wszystko by³o
dobrze. Ju¿ siê zreszt¹ dogada³em z w³adzami klubu ze stolicy, ale nie dosz³o jednak do
transferu. Nie dosz³o do porozumienia pomiêdzy dzia³aczami z Szamotu³, które reprezentujê, i Legii.
n Nie uda³o Ci siê zagraæ w rozgrywanym w £owiczu meczu reprezentacji Polski U-18 z Rosj¹. Czy to oznacza tak¿e, ¿e nie masz szans na powo³anie do kadry na zbli¿aj¹ce siê Mistrzostwa Europy?
Nie zagra³em dlatego, ¿e w ogóle nie zosta³em zg³oszony do sêdziowskiego protoko³u. W przeddzieñ wróci³em o pi¹tej rano z
Niemiec i razem z trenerami reprezentacji
uznalimy, ¿e lepiej dla mojego zdrowia bêdzie jakbym nie zagra³.
n A kiedy bêdzie wiadomo, czy pojedziesz w koñcu na Mistrzostwa Europy U-18?
Czekam na powo³anie od trenera Jacka
Dziubiñskiego.
n Nie wiadomo tak¿e co gr¹ w zespole Wików?
Czas poka¿e Mylê, ¿e wszystko bêdzie o.k.
n
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Pora¿ka, ale by³o ju¿ lepiej

Przed pi¹tkowym meczem Pelikan zosta³
wzmocniony graj¹cym ostatnio w Radomiaku Marcinem Pacanem. Zatem po powrocie do sk³adu pauzuj¹cego za ¿ó³te kartki
£ukasza Znyka trener Jacek Cyzio mia³
szansê na wprowadzenie zmian w defensywie. I z szansy tej skorzysta³ - na ³awce usiedli s³abo spisuj¹cy siê w pojedynku ze Zniczem Pruszków Kamil Goryszewski
i m³ody Przemys³aw Pomianowski,
a w rezerwie pozosta³ tak¿e Robert Hy¿y.
Niestety nadal brakowa³o zmiennika dla naszego m³odego golkipera. Najprawdopodobniej jeszcze przed kolejnym spotkaniem do
Pelikana ma powróciæ wychowanek ³owickiego klubu - Robert Nowogórski.
Obie dru¿yny rywalizuj¹ce we Wroc³awiu rozpoczê³y aktualny sezon od pora¿ek, ale mo¿na by³o siê spodziewaæ du¿ego
naporu miejscowych. Na stadionie przy
Oporowskiej zasiad³o trzy tysi¹ce kibiców,
którzy przez ca³e 90 minut zagrzewali swoich pi³karzy do gry. I gracze l¹ska od pocz¹tku ruszyli, choæ pierwsz¹ sk³adn¹ akcjê
przeprowadzili jednak przyjezdni. Po dorodkowaniu z lewego skrzyd³a Bogdana
Jówiaka strza³ g³ow¹ odda³ Pacan, ale pi³kê pewnie z³apa³ Rados³aw Janukiewicz. W odpowiedzi by³o bardzo gronie
pod ³owick¹ bramk¹. W 7. minucie dwójkow¹ akcjê przeprowadzili lewym skrzyd³em Janusz Gancarczyk i Krzysztof
Ulatowski, ale ten ostatni strzeli³ z naro¿nika pola bramkowego ponad poprzeczk¹.
W 14. minucie przed fantastyczn¹ szans¹
stan¹³ z kolei Marek Gancarczyk, który
jednak tak¿e z bliska przestrzeli³. Potem jeszcze kilka razy kot³owa³o siê w naszym
polu karnym, ale Jêdrzej wci¹¿ zachowywa³ czyste konto. W 19. minucie, po kolejnej dobrej interwencji Pacana, gospodarze
mieli rzut ro¿ny, po którym g³ow¹ strzela³
niecelnie Tomasz Szewczuk.
£owiczanie stanêli przed szans¹ na strzelenie gola w 22. minucie, kiedy po dobrej
akcji Robert Szczypciak wycofa ³ do Roberta Wilka, a ten zacentrowa³ do wbiegaj¹cego w pole karne Jówiaka, który jednak
nie zdo³a³ czysto trafiæ pi³ki g³ow¹. Po chwili jednak kontuzjowany Józek musia³ opuciæ boisko. W 29. minucie dobry przerzut
pi³ki z prawej na lew¹ stronê znowu otworzy³ drogê do bramki Januszowi Gancarczykowi, ale jego strza³ z linii pola karnego pewnie broni Jêdrzej. Wiêcej k³opotów mia³
Jêdrzejewski przy strzale Czecha Capa, ale
i z tym silnym uderzeniem po poprzeczkê
nasz golkiper dobrze sobie poradzi³,
a pi³ka otar³a siê o poprzeczkê. Na koniec
pierwszej po³owy jeszcze raz próbowa³
sprawdziæ ³owickiego bramkarza Janusz
Gancarczyk, ale do przerwy jednak 0:0.
O ile w przerwie mo¿na by³o byæ zadowolonym z wyniku, o tyle w drugiej po³owie
postawa bia³o-zielonych napawa³a optymizmem. W 49. minucie aktywny Szczypciak
zakrêci³ w polu karnym rywalami,
a po chwili pi³ka trafi³a do Wilka. Nasz najbardziej dowiadczony pi³karz próbowa³ po³o¿yæ siê na karnego, ale sêdzia nie dopatrzy³ siê przewinienia obroñcy z Wroc³awia.
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Niestety wkrótce kolejna kontuzja wyeliminowa³a pi³karza Pelikana, a tym razem
zniesiony z boiska zosta³ Szczypciak. £owiczanie jednak nie zwalniaj¹. W 61. minucie
pi³kê na przedpolu l¹ska przejmuje Rados³aw Kowalczyk, który poda³ na lewo
do pozostawionego bez opieki Macieja
Terleckiego. Niestety pomocnik Pelikana
zamiast od razu strzelaæ zdecydowa³ siê na
drybling, a uderzenie z ostrego k¹ta pewnie
broni Janukiewicz.
W 67. minucie pad³a jedyna bramka tego
meczu, ale Imeh po chwili powinien znowu
wpisaæ siê do protoko³u. Grzegorz Wan
zagra³ pi³kê wzd³u¿ linii bramkowej, ale Nigeryjczyk nie trafi³ w pi³kê.
£owiczanie próbowali odrobiæ straty, ale
nara¿ali siê tym samym na grone kontry
l¹ska. Grony strza³ Capa obroni³ Jêdrzejewski, chwilê póniej na dziesi¹tym metrze zablokowany zosta³ Janusz Gancarczyk, a w doliczonym czasie gry jego starszy brat - Marek znalaz³ siê sam na sam
z Jêdrzejem. Nasz bramkarz próbowa³
skróciæ k¹t, a rywal ostatecznie nie trafi³
do ³owickiej bramki.
Po meczu zapewne najsmutniejszym
jego uczestnikiem by³ Jêdrzejewski
(no mo¿e oprócz uwik³anego w aferê korupcyjn¹ sêdziego, o którym piszemy na
str. 36), który d³ugo nie móg³ sobie darowaæ b³êdu. Próbowa³ go t³umaczyæ trener
Cyzio, który powiedzia³: To jeszcze m³ody zawodnik. W jego wieku takie b³êdy siê

Ponownie bardzo solidny by³ w Pelikanie Tomasz Styszko.

zdarzaj¹. I nie mam do niego pretensji,
bo w przekroju ca³ego meczu spisywa³
siê ca³kiem niele. Kilka razy wyci¹gn¹³
nas z opresji.
Po dwóch meczach Pelikan ma na koncie
dwie pora¿ki i zerowe konto bramowe. Trzeba siê jednak szybko otrz¹sn¹æ, a dzia³acze
zapowiadaj¹ wkrótce uzupe³nienie dru¿yny o kolejnych pi³karzy. Nadal jednak
o punkty bêdzie niezwykle trudno.
Pawe³ A. Doliñski

O meczu po meczu:
Trener Pelikana Jacek
Cyzio: - Przede wszystkim
gratuluje zwyciêstwa trenerowi Tarasiewiczowi. Szkoda
tylko, ¿e w takich okolicznociach. W³aciwie tê bramkê
strzelilimy sobie sami. Bramkarz zachowa³
siê le, ale to m³ody ch³opak i mam nadziejê,
¿e bêdzie coraz lepiej. Zreszt¹ w ostatnim
meczu pokaza³, ¿e potrafi broniæ. Dzisiaj te¿
wybroni³ parê sytuacji, ale trudno - pracujemy dalej. Cieszê siê przede wszystkim z tego,
¿e zespó³ zagra³ dzisiaj lepszy mecz jak
w pierwszej kolejce. Robimy pierwsze kroki
w II lidze, klub robi wszystko, ¿eby ten zespó³
jeszcze do koñca sierpnia zosta³ wzmocniony. Mam nadziejê, ¿e najbli¿sze mecze, które
nas czekaj¹ bêd¹ coraz lepsze i wreszcie zdobêdziemy jakie punkty.
Trener l¹ska Ryszard
Tarasiewicz: - Dziêkujê
za gratulacje. W pierwszej
kolejnoci chcia³em pogratulowaæ moim zawodnikom za
to zwyciêstwo. Zespó³ Pelikana nie tylko siê broni³, ale te¿ gronie kontratakowa³, by³ dobrze zorganizowany. Mylê, ¿e ta nerwowoæ wdar³a siê w nas
w momencie, gdzie nie wykorzystalimy
2-3 sytuacji w pierwszej po³owie. Strzelilimy bramkê w momencie najmniej oczekiwanym, aczkolwiek jak siê prowadzi atak
pozycyjny to stwarzaæ okazje to jest najwa¿niejsza sztuka. Organizacjê obrony zespo³u
przeciwnego mo¿na prze³amaæ tylko albo
indywidualnymi akcjami, albo gr¹ bokami
lub strza³ami z dystansu. Przed meczem mówi³em, ¿eby czêsto próbowaæ z dystansu,
ale tak jak wspomnia³em bramka pad³a raczej w nieoczekiwanym momencie. Mielimy inne sytuacje, gdzie powinnimy strzeliæ bramkê.
(p)

SPORT

35

Pi³ka no¿na - 2. kolejka II ligi

Dwa miejsca w dó³

Niespodziewanym liderem II ligi w sezonie 2007/2008 jest po 2. kolejce Znicz Pruszków, który po zwyciêstwie z Pelikanem
rozgromi³ Kmitê Zabierzów. Komplet
dwóch wygranych ma na koncie tak¿e ekipa
Podbeskidzia Bielsko-Bia³a, która jednak
zajmuje odleg³¹ - 12. pozycjê. Pamiêtajmy,
¿e zespó³ ten rozpoczyna³ tegoroczne rozgrywki z bilansem szeciu ujemnych punktów. Coraz ni¿ej w ligowej tabeli ³owicki
Pelikan, który spad³ z 13. na 15. miejsce.
2. kolejka II ligi:
nL¥SK Wroc³aw - PELIKAN £owicz
1:0 (0:0); br.: Benjamin Imeh (67).
n PIAST Gliwice - MOTOR Lublin
3:2 (2:0); br.: Adam Bana (13), Adam Kompa³a (35 karny) i Tomasz Podgórski (59) Daniel Koczon 2 (69 i 82).
n £KS £om¿a - GKS Katowice 1:2
(0:1); br.: £ukasz Adamski (52 karny) Krzysztof Kaliciak (4) i Hubert Jaromin
(61 karny).

£ukasz Znyk by³ trzecim z graczy Pelikana, który zszed³ z boiska z kontuzj¹.

l

n STAL Stalowa Wola - PODBESKIDZIE Bielsko Bia³a 0:3 (0:2); br.: Dariusz
Ko³odziej (4), Piotr Koman (28) i Mariusz
Sacha (90).
n GKS Jastrzêbie - POLONIA Warszawa 2:2 (2:2); br.: Tomasz Foszmañczyk
(9) i Marcin Narwojsz (40) - Jacek Kosmalski (6) i Daniel M¹ka (35).
n ARKA Gdynia - WARTA Poznañ 4:0
(2:0); br.: Marcin Wachowicz (4), Olgierd
Moskalewicz (45), Bartosz Karwan (78)
i Bartosz £awa (89).
n ZNICZ Pruszków - KMITA Zabierzów 4:0 (1:0); br.: Tomasz Piotrowski (42
karny) i Bartosz Winiewski 3 (50, 67 i 77).
n WIS£A P³ock - ODRA Opole 2:0
(1:0); br.: S³awomir Peszko (17) i Piotr Bania (61 karny).
n TUR Turek - LECHIA Gdañsk 2:0
(1:0); br.: £ukasz Matusiak (38) i £ukasz
Cichos (68).
(p)

1. Znicz Pruszków (3)
2 6 6-0
2-0-0
1 3 4-0 1 3 2-0
2. Polonia Warszawa (1)
2 4 6-2
1-1-0
1 3 4-0 1 1 2-2
3. GKS Jastrzêbie (2)
2 4 5-3
1-1-0
2 4 5-3 0 0 0-0
4. Tur Turek (6)
2 4 2-0
1-1-0
1 3 2-0 1 1 0-0
5. GKS Katowice (8)
1 3 2-1
1-0-0
0 0 0-0 1 3 2-1
6. Piast Gliwice (11)
2 3 3-3
1-0-1
1 3 3-2 1 0 0-1
7. Wis³a P³ock (15)
2 3 2-4
1-0-1
1 3 2-0 1 0 0-4
8. l¹sk Wroc³aw (14)
2 3 1-3
1-0-1
1 3 1-0 1 0 0-3
9. Motor Lublin (6)
2 1 2-3
0-1-1
1 1 0-0 1 0 2-3
10. Stal Stalowa Wola (4)
2 1 1-4
0-1-1
1 0 0-3 1 1 1-1
11. Warta Poznañ (4)
2 1 1-5
0-1-1
1 1 1-1 1 0 0-4
12. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a (16) 2 0 6-0
2-0-0
1 3 3-0 1 3 3-0
13. Lechia Gdañsk (8)
1 0 0-2
0-0-1
0 0 0-0 1 0 0-2
14. £KS £om¿a (12)
2 0 2-5
0-0-2
1 0 1-2 1 0 1-3
15. Pelikan £owicz (13)
2 0 0-3
0-0-2
1 0 0-2 1 0 0-1
16. Kmita Zabierzów (8)
1 0 0-4
0-0-1
0 0 0-0 1 0 0-4
17. Arka Gdynia (17)
1 -2 4-0
1-0-0
1 3 4-0 0 0 0-0
18. Odra Opole (18)
2 -7 1-2
1-0-1
1 3 1-0 1 0 0-2
Po nazwie dru¿yny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, iloæ meczów,
punkty, stosunek bramek, iloæ zwyciêstw, remisów i pora¿ek oraz iloæ meczów, punktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansuje do
Orange Ekstraklasy, trzecia dru¿yna rozgrywa mecz bara¿owy, w I lidze zagraj¹ zespo³y
z miejsc 4-14, a zespo³y z miejsc 15-18 zagraj¹ w przysz³ym sezonie w II lidze. Arka zosta³a
ukarana odjêciem 5. punktów, Podbeskidzie - 6., a Odra - 10.

Zapraszamy na 4. kolejkê II ligi

Nietypowa godzina
meczu z Ark¹: 19.29

Po Wroc³awiu pi³karzy Pelikana czeka
kolejny daleki wyjazd. Tym razem zespó³
trenera Jacka Cyzio wyje¿d¿a do Trójmiasta na mecz z Ark¹. Nietypowa godzina
rozpoczêcia sobotniego meczu (19.29) zwi¹zana jest rokiem za³o¿enia klubu z Gdyni
(Arka powsta³a w³anie w 1929 roku).
W zespole tym w 2002 roku wystêpowa³
najbardziej dowiadczony pi³karz z £owicza - Robert Wilk. Miejmy nadziejê,
¿e Wilczek zdo³a z dobrej strony przypomnieæ siê kibicom z Gdyni.

4. kolejka II ligi  3-5 sierpnia (sobota niedziela): £KS £om¿a - ZNICZ Pruszków
(S - 17.00), STAL Stalowa Wola - KMITA
Zabierzów (S - 17.00), TUR Turek - PODBESKIDZIE Bielsko Bia³a (S - 17.00), GKS
Jastrzêbie - MOTOR Lublin (S - 18.00),
WIS£A P³ock - LECHIA Gdañsk (S - 19.00),
ARKA Gdynia - PELIKAN £owicz (sobota - godz. 19.29), L¥SK Wroc³aw - GKS
Katowice (N - 14.40), POLONIA Warszawa - ODRA Opole (N - 18.00) i PIAST
Gliwice - WARTA Poznañ (N - 19.00). (p)

Najskuteczniejsi w II lidze

3 gole - Bartosz Winiewski (Znicz),
2 gole - Dariusz Ko³odziej (Podbeskidzie), Daniel Koczon (Motor), Robert Lewandowski (Znicz), Daniel M¹ka (Polonia)
i Marcin Narwojsz (GKS Jastrzêbie),
1 gol - £ukasz Adamski (£KS £om¿a),
Adam Bana (Piast), Piotr Bania (Wis³a),
Artur B³a¿ejewski (Odra Opole), £ukasz
Cichos (Tur), Tomasz Foszmañczyk (GKS
Jastrzêbie), Rados³aw Gilewicz (Polonia),
Benjamin Imeh (l¹sk), Hubert Jaromin
(GKS Katowice), Rafa³ Jarosz (Podbeskidzie), Krzysztof Kaliciak (GKS Katowice),
Bartosz Karwan (Arka), Piotr Koman (Podbeskidzie), Adam Kompa³a (Piast), Jacek Kosmalski (Polonia), Kamil Kuzera (Polonia), Tomasz Lewandowski (Warta), Bartosz £awa (Arka), £ukasz Matusiak (Tur),
Martin Matú (Podbeskidzie), Olgierd Moskalewicz (Arka), Mariusz Pawlak (Polonia), S³awomir Peszko (Wis³a), Piotr Petasz
(£KS £om¿a), Tomasz Piotrowski (Znicz),

Pelikan wci¹¿ bez gola w II lidze.
W poprzednim sezonie najczêciej
trafia³ Radek Kowalczyk.
Tomasz Podgórski (Piast), Mariusz Sacha
(Podbeskidzie), Marcin Wachowicz (Arka),
Witold Wawrzyczek (GKS Jastrzêbie), Jaromir Wieprzêæ (Stal) i Janusz Wrzeniak
(GKS Jastrzêbie).
(p)
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Maciej Rybus ma szansê na grê w Bundeslidze. Wiêcej na str. 34

To nie by³o przyjemne
Pomimo, ¿e mecz
l¹sk - Pelikan zakoñczy³
siê kilkanacie minut
wczeniej, to nie nie by³ to
koniec zwi¹zanych z nim
emocji. Zaraz po meczu
zatrzymany zosta³ sêdzia
g³ówny tego spotkania
- Piotr A. z Radomia.
wiadkiem wydarzenia
by³ kierownik zespo³u
Pelikana Andrzej Mizio³ek,
z którym rozmawia³ Pawe³
A. Doliñski.

Benjamin Imeh w 67. minucie pokona³ Mariusza Jêdrzejewskiego (foto: Krzysztof Zió³kowski - S³owo Sportowe).

Pi³ka no¿na - 2. kolejka II ligi

Pora¿ka, ale by³o ju¿ lepiej
(1), Marcin Pacan (1), Piotr Gawlik (1)
i Marcin Kosiorek (1) - Pelikan.
Widzów: 3000.
Wroc³aw, 3 sierpnia. B³¹d bramkarza
w meczu pi³karskim czasami mo¿na porównaæ do b³êdu sapera - w obu przypadkach
konsekwencje s¹ najczêciej nieodwracalne.
W swoim drugim meczu w II lidze znakomicie radz¹cy sobie praktycznie przez ca³e
spotkanie Mariusz Jêdrzejewski pope³ni³ b³¹d, który da³ gospodarzom gola na wagê
trzech punktów. W 67. minucie defensor
l¹ska - Vladimir Cap zdecydowa³ siê na
strza³ z ponad trzydziestu metrów, a bardzo mocno uderzona pi³ka dosta³a silnej ro-

Pi³ka no¿na - Puchar Starosty £owickiego

Tym razem wszyscy graj¹

Dziewiêæ zespo³ów reprezentuj¹cych
poszczególne gminy powiatu Ziemi £owickiej zg³osi³o siê do gry w kolejnej edycji Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty £owickiego Janusza Michalaka, a fina³ tegorocznej
rywalizacji zaplanowany zosta³ na niedzielê 7 padziernika. Zostanie on zorganizowany w ramach VIII Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS i Mieszkañców Wsi Powiatu £owickiego, które odbêd¹ siê tym razem w £yszkowicach.

Przypomnijmy, ¿e przed rokim mistrzowski tytu³ wywalczy³a dru¿yna Olimpii Ch¹no.
Runda wstêpna (10 sierpnia - pi¹tek):
Astra Zduny - Orze³ Nieborów.
I runda (15 sierpnia - roda): Amigo Placencja - Vagat Domaniewice, Victoria Bielawy - Witonia Osiek, Laktoza £yszkowice Kopernik Kiernozia, a Olimpia Ch¹no zmierzy siê ze zwyciêzc¹ meczu Astra - Orze³.
Pawe³ A. Doliñski

£owicki informator sportowy
Czwartek, 9 sierpnia:
l 10.00 - boisko ZSzOI w £owiczu,
ul. M³odzie¿owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007; turniej ringo;
Pi¹tek, 10 sierpnia:
l 10.00 - boisko w dzielnicy Zatorze
w £owiczu; Akcja Wakacje na sportowo
2007; Liga Osiedlowa - turniej pi³ki no¿nej ch³opców ze szkó³ gimnazjalnych;
Niedziela, 12 sierpnia:
l 10.00 - boisko Zrywu w Wygodzie;
Gminna Spartakiada LZS i Mieszkañców
Wsi Gminy £owicz;

l 13.15 - boisko Zrywu w Wygodzie; fina³ Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy £owicz: Zryw Wygoda - Dar Placencja;
l 15.00 - boisko Or³a w Nieborowie; mecz
pi³ki no¿nej weteranów: Oldboy-Orze³ Nieborów - Oldboy-Pelikan £owicz;
roda, 15 sierpnia:
l 10.00 - boisko ZSzOI w £owiczu,
ul. M³odzie¿owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007; wakacyjny turniej dziewcz¹t
i ch³opców ze szkó³ podstawowych w pla¿owej pi³ce siatkowej;
Pi¹tek, 17 sierpnia:
l 10.00 - boisko ZSzOI w £owiczu, ul.
M³odzie¿owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007; wakacyjny turniej dziewcz¹t i
ch³opców ze szkó³ gimnazjalnych w pla¿owej pi³ce siatkowej;
Niedziela, 19 sierpnia:
l 11.15 - stadion Pelikana w £owiczu,
ul. Starzyñskiego 6/8; mecz 5. kolejki II
ligi pi³ki no¿nej: Pelikan £owicz - Tur
Turek.
(p)

tacji. Jêdrzej próbowa³ ³apaæ futbolówkê
co przy takim uderzeniu by³o chyba b³êdem. Pi³ka odbita od piersi ³owickiego bramkarza trafi³a wprost na g³owê Nigeryjczyka
Benjamina Imeha, a po chwili do naszej
siatki. Najbardziej dramatyczne w tej sytuacji jest to, ¿e powtórki telewizyjne pokaza³y, i¿ pi³ka nie mia³a raczej szansy na trafienie w wiat³o naszej bramki. Nie zmienia
to jednak sytuacji, i¿ Jêdrzejewski jest
w przekroju dwóch dotychczasowych meczów w II lidze jednym z najlepszych
w zespole Pelikana. Jêdrzej! G³owa do
góry! Z takich wpadek trzeba wyci¹gaæ
wnioski i broniæ dalej.
dok. na str. 35

Pi³ka no¿na - KS Pelikan

Znów bez rezerw?

Jak siê nieoficjlalnie dowiadujemy,
w³adze KS Pelikan s¹ bliskie podjêcia
decyzji o zlikwidowaniu zespo³u rezerw. Druga dru¿yna powinna byæ poligonem dla m³odych graczy oraz
szans¹ na pokazanie siê zawodników
z ³awki rezerwowych. Niestety, potrzeby tej nie widz¹ dzia³acze Pelikana. I jest
to dzia³anie krótkowzroczne! Trudno liczyæ, ¿e juniorzy w £owiczu bêd¹ od
razu znajdowaæ sobie miejsce w drugoligowym zespole bia³o-zielonych.
Pawe³ A. Doliñski

Wszyscy - nasi kibice, dzia³acze i ca³a
dru¿yna chcielibymy, aby nast¹pi³o to jak
najszybciej. Bêdzie jednak bardzo ciê¿ko,
kadra mi siê kruszy... Z meczu ze l¹skiem
wracamy z dwoma powa¿nymi kontuzjami Bogdana Jówiaka i Roberta
Szczypciaka. Nie wiem jak to d³ugo potrwa, ale spodziewam siê kilku tygodni przerwy. Zosta³o mi do grania raptem trzynastu
ludzi. Wybieramy siê z prezesem Januszem
Bia³asem po nowych graczy i mam nadziejê, ze powinnimy lada dzieñ wzmocniæ nasz
zespó³. Prawdopodobnie na mecz ze Stal¹
Stalowa Wola bêdziemy mieli dwóch - trzech
nowych zawodników.
n Pierwszy ruch kadrowy nast¹pi³
jeszcze przed meczem ze l¹skiem.
Do zespo³u do³¹czy³ wystêpuj¹cy
ostatnio w Radomiaku obroñca - Marcin Pacan.
Trzeba podziêkowaæ za to wzmocnienie. Pacan bardzo dobrze w tym meczu
wypad³ i tylko szkoda, ¿e nie zdobylimy
we Wroc³awiu punktów. Zaprezentowalimy siê ca³kiem niele i gdyby nie fatalny
b³¹d naszego Jêdrzeja to by³by remis. Trzeba jednak graæ dalej
n

Pi³ka no¿na - Puchar Polski OZPN Skierniewice

Ma³o ekip w pucharach

Tradycyjnie ju¿, niestety, ma³e zainteresowanie towarzyszy tegorocznym rozgrywkom Pucharu Polski na szczeblu OZPN
Skierniewice. Z zespo³ów wystêpuj¹cych
w lidze okrêgowej oraz klasach A i B zebrano ³¹cznie tylko 25 ekip. Rozgrywki I rundy odbêd¹ siê w najbli¿szy weekend
11-12 sierpnia, a II runda zaplanowana zosta³a ju¿ na rodê 22 sierpnia.
I runda Pucharu Polski (11-12 sierpnia
2007 roku): sobota - godz. 17.30: JUVENIA
Wysokienice - ORZE£ Nieborów, niedziela - godz. 11.00: FENIX Boczki - OLIMPIA Ch¹no, godz. 16.00: SOBPOL Konopnica - POGOÑ Be³chów, VAGAT Do-

maniewice - KOPERNIK Kiernozia (w
Kiernozi), GLKS Sadkowice - WITONIA
Osiek (w Paprotni), ALL-STARS Boguszyce - BIA£KA Bia³a Rawska (w Podkonicach), GLKS RZD ¯elazna - WIDOK
Skierniewice, START Z³aków Borowy CZARNI Bednary (w Z³akowie Kocielnym), ZJEDNOCZENIE Bobrowniki
Dzierzgów - MACOVIA Maków (w Bobrownikach), LAKTOZA £yszkowice PELIKAN II £owicz, ORLÊTA Ciel¹dz ASTRA Zduny i godz. 18.00: OLYMPIC
S³upia - JUTRZENKA. Pauza: GKS G³uchów.
Pawe³ A. Doliñski

Prognoza pogody dla rejonu £owicza w dniach od 9 do 15 sierpnia 2007 r.
PRZYS£OWIE LUDOWE O POGODZIE:
Pocz¹tki sierpnia pogodne, wró¿¹ zimy ³agodne.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodê na ogó³ kszta³towaæ bêdzie
obszar obni¿onego cinienia w bardzo ciep³ej masie powietrza.
n CZWARTEK - PI¥TEK: S³onecznie oraz upalnie, ale po po³udniu
i w nocy bêdzie siê chmurzyæ oraz wyst¹pi¹ burze
oraz przelotne opady deszczu  lokalnie mog¹ byæ gwa³towne!
Widzialnoæ dobra  w opadach s³aba.
Wiatr z kierunków wschodnich, s³aby do umiarkowanego.
Temp. max w dzieñ: + 27°C do + 30°C.
Temp. min w nocy: + 20°C do + 17°C.
n SOBOTA - NIEDZIELA: Pogodnie i du¿o s³oñca,
zachmurzenie ma³e i umiarkowane,
ale okresami bêdzie siê chmurzyæ oraz wyst¹pi¹
przelotne opady deszczu oraz burze.
Widzialnoæ dobra, w czasie opadów s³aba.
Wiatr z kierunków po³udniowych, s³aby do umiarkowanego,
w czasie burz porywisty. Temp. max w dzieñ: + 26°C
do + 28°C. Temp. min w nocy: + 18°C do + 15°C.
n PONIEDZIA£EK - RODA: Zachmurzenie umiarkowane
do du¿ego, przelotne opady deszczu, lokalnie burze.
Widzialnoæ dobra  w opadach s³aba. Wiatr zachodni, s³aby
do umiarkowanego. Temp. max w dzieñ: + 22°C do + 25°C.
Temp. min w nocy: + 15°C do + 13°C.

n Prognoza biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne niekorzystne.

Biuro Meteorologiczne Cumulus.

n L¥SK Wroc³aw - PELIKAN £owicz 1:0 (0:0)
1:0 - Benjamin Imeh (67).
l¹sk: Janukiewicz - Cap, Wójcik, Sztylka, Wo³czek - Szewczuk (61 Wan), Rosiñski
(46 Imeh), Socha, Janusz Gancarczyk Marek Gancarczyk, Ulatowski (83 Dudek).
Pelikan: Jêdrzejewski - Pacan, Czerbniak,
Styszko, Znyk (65 Goryszewski) - Szczypciak (58 Kosiorek), Terlecki, Jówiak (26
Hy¿y), Gawlik - Wilk, Kowalczyk.
Sêdziowali: Piotr Aleksandrowicz jako
g³ówny oraz Mariusz Borkowski i Daniel
Maciejewski (Radom). ¯ó³te kartki: Tadeusz Socha (2) - l¹sk oraz Tomasz Styszko

n Jak to wygl¹da³o?
Nic przyjemnego. By³em w szatni sêdziowskiej, gdzie podpisa³em protokó³ udzielonych kartek i kiedy zbiera³em siê z dokumentami do wyjcia wkroczy³o czterech
panów w krótkich spodenkach. Myla³em,
¿e to jacy sportowcy, ale jeden z nich wyj¹³
legitymacjê i przedstawi³ siê, ¿e jest prokuratorem, który zajmuje siê korupcj¹ w polskiej pi³ce no¿nej. Mia³ w rêku nakaz aresztowania sêdziego g³ównego.
Dla sêdziów by³o to ogromnym zaskoczeniem, byli oni przygotowani do k¹pieli
w samych majteczkach. To by³o bardzo
przykre, a ja zabra³em swoje rzeczy i wyszed³em z szatni.
n G³ono ostatnio o Pelikanie. Po
przegranym meczu ze Zniczem promocjê naszemu klubowi zrobili dziennikarze TVN w Szkle kontaktowym,
a w pi¹tek i sobotê wszystkie media
informowa³y o tym incydencie z arbitrem naszego meczu. Kiedy w koñcu
bêdzie siê mówi³o o £owiczu po zwyciêstwach bia³o-zielonych?

Andrzej Mizio³ek

