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Wiêcej pieniêdzy
to wiêcej ulic
Rozpêdzona gospodarka
daje miastu wiêksze
dochody. Dodatkowe
pieni¹dze przeznaczono
na budowê dróg
i nowych odcinków
kanalizacji w £owiczu.

R

adni podjêli uchwa³ê w tej sprawie na
ostatniej sesji Rady Miejskiej w £owiczu 30 sierpnia. Dodatkowe pieni¹dze pochodzi³y m.in. ze znacznie wiêkszych
wp³ywów ni¿ przewidywano z podatku
od osób prawnych (o 450 tys. z³), zwiêkszonych wp³ywów (o 350 tys. z³) z podatku od nieruchomoci (w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ dzia³ek), z podatku od czynnoci cywilnoprawnych itp. Na pocz¹tku wp³ywy
z podatków i op³at ustalane by³y na podstawie roku ubieg³ego. Tegoroczny wzrost gospodarczy wp³yn¹³ w tym wzglêdzie pozytywnie równie¿ na kasê miejsk¹.
Dziêki dodatkowym pieni¹dzom
59.250 z³ przeznaczono na budowê kanalizacji deszczowej w ul. Bursztynowej
i Topazowej na osiedlu Bratkowice. Te pieni¹dze pochodzi³y akurat z umorzenia po-

¿yczki zaci¹ganej na ul. ¯o³niersk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej. 160 tys. z³ przeznaczono na po³o¿enie drugiej warstwy asfaltowej na ul. Nadbzurzañskiej od M³yna do ul. Warszawskiej, 250 tys. z³ - na
budowê nawierzchni w ul. Winiowej,
45 tys. z³ - na po³o¿enie nak³adki asfaltowej
w ul. M³odzie¿owej od Szko³y Podstawowej nr 7 do ul. Tuszewskiej, za 40 tys.
z³ na nawierzchniê drogi odchodz¹cej od ul.
Kiernozkiej, przy której te¿ s¹ domostwa.
86 tys. z³ przeznaczono na drobniejsze
prace. Wród nich znajdzie siê przebudowa
chodnika na os. Starzyñskiego w rejonie bloku nr 9 od strony ul. Nowej, w celu umo¿liwienia dojazdu s³u¿bom ratowniczym, rozbiórka wiaty przystankowej w pasie drogowym w rejonie posesji przy ul. £ódzkiej,
remont nawierzchni w ul. Skar¿yñskiego na
odcinku od ul. ¯wirki i Wigury do ul. Bajana, wymiana drogowych stalowych barier
ochronnych oraz zamontowanie tablic 34 pierwszoroczniaków uroczycie lubowa³o 3 wrzenia sumiennoæ i zapa³ do nauki podczas rozpoczêcia roku szkolnew pasie drogowym w ul. Arkadyjskiej go w Zespole Szkó³ Integracyjnych na Bratkowicach w £owiczu. Jedne by³y wystraszone iloci¹ starszych dzieci na sali,
w rejonie skrzy¿owania ul. Arkadyjskiej inne zadowolone z obecnoci rodziców. Czy mia³y wiadomoæ, ¿e rozpoczyna siê w ich ¿yciu nowy etap?
i ul. ¯wirki i Wigury, ponadto remont nawierzchni jezdni i chodnika na Nowym
Rynku w rejonie przejcia dla pieszych
w celu likwidacji zadoleñ oraz wymiana progu
zwalniaj¹cego w ul. Strzeleckiej.
(eb)

Dodatkowe remonty
budynków komunalnych

N

iemal 400 tys. z³ dodatkowo przeznaczyli radni miejscy w £owiczu na remonty budynków komunalnych dla Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej na sesji
30 sierpnia. Z oszczêdnoci po pierwszym
pó³roczu oraz wiêkszych ni¿ przewidywano wp³ywów z podatków uda³o siê 390 tys.
z³ przeznaczyæ na remont instalacji c.o.

w budynku przy ul. Starociñskiej 3 oraz
Armii Krajowej 43 C, remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 52 i 58 z uwagi
na z³y stan techniczny, a tak¿e na remont
dachu i wymianê drzwi wejciowych do
budynku przy ul. Kaliskiej 6A, co z kolei
jest podyktowane przeciekaniem dachu.
(eb)

Dzi piszemy: Dyrektorka powo³ana
n Nowy sztandar I LO
oddany w obecnoci
wojewody.
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do sprzeda¿y na Korabce.
czytaj na str. 3
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p³aci za karetkê.
czytaj na str. 8

na pó³ roku

Dorota Urbañska
przez najbli¿sze pó³ roku pe³niæ bêdzie obowi¹zki dyrektora II LO
im. Miko³aja Koperni- Dorota
ka w £owiczu. Decyzjê Urbañska
o powierzeniu jej tej
funkcji podj¹³ w ubieg³ym tygodniu Zarz¹d Powiatu £owickiego.

N

owa dyrektor z Medykiem zwi¹zana jest zawodowo od 19 lat, pracê
podejmowa³a wiêc jeszcze w Liceum
Medycznym. Jest nauczycielk¹ geografii
i przysposobienia obronnego, w LO prowadzi prê¿enie dzia³aj¹ce szkolne ko³o Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Dotychczasowym dyrektorem II LO by³
Tadeusz ¯aczek, który by³ jednoczenie dyrektorem Szko³y Policealnej Samorz¹du
Województwa £ódzkiego. To w³anie samorz¹d wojewódzki jest w³acicielem i administratorem ca³ego budynku - szko³y i internatu.
dok. na str. 3

Zanim kto wykopnie sto³ek
Coraz bli¿ej
utworzenia spó³ki,
która przejmie szpital

N

a 14 wrzenia ³owickie starostwo zapowiada organizacjê spotkania dla
przedstawicieli gmin powiatu ³owickiego, na
którym obecni bêd¹ przedstawiciele spó³ki
prowadz¹cej szpital w Kluczborku. - Z ich
dowiadczeñ chcemy korzystaæ, tworz¹c
nasz¹ spó³kê i na nich bêdziemy siê wzorowaæ - mówi nam starosta ³owicki Janusz Michalak. Przed t¹ dat¹ na nieformalnym spotkaniu zebraæ siê maj¹ wójtowie wszystkich
gmin, aby przedyskutowaæ sprawê ewentualnego udzia³u w spó³ce i byæ mo¿e wypracowaæ wspólne stanowisko.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia spó³ki, która zawiadywaæ bêdzie ³owickim szpitalem, nabieraj¹ tempa. Na pocz¹tku sierpnia starostwo rozes³a³o do gmin pismo,

Z Portugali¹ na B³oniach

W

muszli koncertowej na B³oniach,
w sobotê, 8 wrzenia, o godz. 21.00
odbêdzie siê emisja meczu pi³ki
no¿nej eliminacji ME Portugalia - Polska.
Mecz bêdzie wywietlony na du¿ym ekranie, z multimedialnego projektora. Pomys³odawca emisji, wiceburmistrz Bogus³aw
Boñczak, zachêca kibiców, aby prze¿yæ te
emocje razem. Wstêp kosztuj 2 z³. (mwk)

w którym zaproponowa³o trzy warianty
uczestnictwa gmin w spó³ce. Pierwszy wariant zak³ada - przypomnijmy - i¿ powiat
przeka¿e gminom budynki orodków zdrowia za symboliczn¹ z³otówkê, w zamian za
co gminy w drodze udzia³u finansowego
nabêd¹ udzia³y w nowo powo³anej spó³ce
w wysokoci wartoci wyceny tych budynków. W przypadku przyjêcia tej propozycji, udzia³ gmin w spó³ce wynosi³by oko³o
50 procent. Pozosta³e 50 procent nale¿a³oby do powiatu ³owickiego.
Wariant drugi zak³ada udzia³ gmin z ustalonym przez siebie wk³adem finansowym.
Dla starostwa w tym przypadku wa¿na jest
ka¿da kwota, choæ jak mówi starosta, wtedy
wiêkszoæ udzia³u w spó³ce wzi¹³by na siebie powiat.
Wariant trzeci mówi o samoopodatkowaniu siê gmin w celu pokrycia zobowi¹zañ
szpitala, na okres czterech lat, co daje w przeliczeniu na 1 mieszkañca powiatu oko³o

50 z³ rocznie. Pozosta³a czêæ zad³u¿enia
pokryta zosta³aby przez powiat z w³asnych
pieniêdzy. Jak do tej pory tylko gmina Ch¹no przys³a³a odpowied na to pismo.
Streszczaj¹c jego treæ, gmina uwa¿a, ¿e dobrze, i¿ powiat spraw¹ siê zajmuje, wszak
co trzeba w sprawie ZOZ zrobiæ, jednak
gmina nie jest w stanie wzi¹æ na swoje barki,
udzia³u w tym procesie.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu, 29 sierpnia, radni przeg³osowali sprzeda¿ wszystkich
budynków orodków zdrowia. Koszt poszczególnych orodków, a wiêc wk³ady poszczególnych gmin do spó³ki, kszta³tuj¹
siê wed³ug wyceny dokonanej w czerwcu, w sposób nastêpuj¹cy: Bielawy 808 tys. z³, Sobota - 458 tys. z³, Be³chów
- 130 tys. z³, Ch¹no - 653 tys. z³, Domaniewice - 886 tys. z³, Kocierzew 353 tys.
z³, Kiernozia - 593 tys. z³, Nieborów 520 tys. z³ i Zduny 568 tys. z³.
dok. na str. 3
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Wróci³ jako prezes
Sêdzia Ryszard Lebioda
zosta³ 1 wrzenia tego roku
powo³any na stanowisko
prezesa S¹du Rejonowego
w £owiczu. Jest pierwszym
od kilkunastu prezesem
³owickiego s¹du p³ci mêskiej
i pierwszym od kilkudziesiêciu
lat prezesem karnist¹.

T

rzydziestopiêcioletni Ryszard Lebioda
w 1996 roku ukoñczy³ studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
£ódzkiego, przez kolejne dwa lata odbywa³
aplikacjê. Od listopada 1998 roku pracowa³
w S¹dzie Rejonowym w £owiczu jako asesor, a od stycznia 2001 roku jako sêdzia.
Z ciekawszych spraw, które prowadzi³, wymieniæ nale¿y sprawê katastrofy masztu radiowego oraz sprawê tzw. ³owickiej omiornicy. W tym okresie by³ tak¿e ¿yczliwym,
kompetentnym i szybkim rzecznikiem prasowym naszego s¹du.

Zmiany w policji

P

odinspektor Marek Wójcik, który
do koñca sierpnia by³ naczelnikiem
Sekcji Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w £owiczu,
od pocz¹tku wrzenia jest zastêpc¹
komendanta policji w Sochaczewie.
W zwi¹zku z tym pe³ni¹cym obowi¹zki
naczelnika prewencji w £owiczu
zosta³ jego dotychczasowy zastêpca,
komisarz Mariusz Boczek,
a jego zastêpc¹ podkomisarz Mariusz
Kajewski. Istotne zmiany zasz³y
równie¿ w Wydziale Kryminalnym.
Na emeryturê odszed³ Arkadiusz
Gawryszczak, a na jego miejsce
powo³any zosta³ podinspektor Tomasz
Rubin, a zastêpc¹ zosta³ komisarz
Krzysztof Sowiñski.
(mak)

Ryszard Lebioda - nowy prezes S¹du Rejonowego w £owiczu.
W lipcu 2003 roku zosta³ oddelegowany
do S¹du Rejonowego w Kutnie na stanowisko p.o. przewodnicz¹cego wydzia³u karnego. Zasta³ zaniedbany wydzia³. Upora³

o gronie wygl¹daj¹cego karambolu na
krajowej drodze nr 14 przed mostkiem
w okolicach ogródków dzia³kowych i ul.
Makowiska w £owiczu dosz³o w nocy
w rodê, 29 sierpnia. Kolizja zdarzy³a siê,
poniewa¿ jeden z kierowców nie zauwa¿y³,
¿e na mostku ruch odbywa siê wahad³owo.
Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym TIR
Scania obywatel Rosji, 52-letni Wiktor Dz.,
nie zauwa¿y³, ¿e jad¹cy przed nim samochód osobowy marki Skoda Felicia zatrzymuje siê i uderzy³ w jego ty³. Skoda si³¹ uderzenia zosta³a przesuniêta o kilka metrów
i uderzy³a w przyczepkê stoj¹cego przed
ni¹ Volkswagena Transportera. W wyniku
wypadku do szpitala trafi³ kierowca Skody,
jednak po opatrzeniu pot³uczeñ i ogólnym
badaniu zosta³ zwolniony do domu. Wszy-

siê z tym zadaniem do koñca 2005 roku,
kiedy to zosta³ delegowany do Wydzia³u
Zamiejscowego w Skierniewicach S¹du
Okrêgowego w £odzi, do XVII Wydzia³u

Karnego. Delegacja do Skierniewic nie zosta³a cofniêta, co oznacza, ¿e Ryszard Lebioda bêdzie orzeka³ w XVII Wydziale
Karnym w Skierniewicach.
Jednoczenie bêdzie zajmowa³ siê administrowaniem S¹dem Rejonowym w £owiczu, za³atwia³ sprawy kadrowe pracowników s¹du, sprawowa³ nadzór nad oddzia³em administracyjnym i finansowym, ponadto sprawowa³ nadzór nad cis³oci¹
i terminowoci¹ sprawozdawczoci, jak
równie¿ sprawowa³ nadzór nad dzia³alnoci¹ komorników. Prezes s¹du przyjmuje i rozpatruje skargi i listy obywateli,
odnosz¹ce siê do postêpowañ w sprawach Wydzia³u Rodzinnego, Pracy i Ksi¹g
Wieczystych oraz w sprawach komorniczych, odpowiada za sprawy z zakresu
obrony cywilnej, zabezpieczenia tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, spraw bhp
i ppo¿, zastêpuje Skarb Pañstwa w sprawach s¹dowych, sprawuje nadzór nad
kuratorami zawodowymi w zakresie swoich kompetencji.
G³ównym celem nowego prezesa w najbli¿szej przysz³oci jest sprawna, niemaj¹ca wp³ywu na funkcjonowanie s¹du,
przeprowadzka do nowego gmachu. Budynek zostanie wykoñczony prawdopodobnie do koñca roku. W przysz³ym roku
zatem wypadnie siê przeprowadzaæ
z trwaj¹cej od 16 lat prowizorki.
(eb)

Stacja PKP Bednary

Zginê³a pod ko³ami poci¹gu
Poci¹g popieszny relacji Szczecin - Terespol, przeje¿d¿aj¹cy
we wtorek 4 wrzenia oko³o godz.
5.22 przez stacjê PKP w Bednarach
w gminie Nieborów bez zatrzymywania, potr¹ci³ miertelnie 44-letni¹ Jolantê C. z Bednar, która nagle
wesz³a na torowisko.

Z

wstêpnej hipotezy postawionej przez
policjê wynika, ¿e by³a to mieræ o charakterze samobójczym. - wiadkowie zeznali, ¿e kobieta wesz³a na tory i przykucnê³a
przed nadje¿d¿aj¹cym od strony £owicza

Karambol przed mostkiem
przy ogródkach dzia³kowych

D

nowy £OWICZANIN

6.09.2007 r.

poci¹giem - powiedzia³ nam pe³ni¹cy obowi¹zki naczelnika Sekcji Prewencji ³owickiej
Komendy Powiatowej Policji w £owiczu
Mariusz Boczek. Jolanta C. ponios³a mieræ
na miejscu. Poci¹g przeje¿d¿a przez stacjê
w Bednarach z prêdkoci¹ oko³o 100 kilometrów na godzinê. Wypadek zdarzy³ siê,
gdy jeszcze by³o ciemno.
Do naszej redakcji dodzwoni³ siê mê¿czyzna, który jecha³ tym poci¹giem. Z jego
relacji wynika, ¿e poci¹g opóni³ siê w zwi¹zku z wypadkiem o oko³o dwie godziny.
Pogotowie dojecha³o na miejsce oko³o
45 minut po zdarzeniu, za policja oko³o

Kradn¹ rowery z piwnic

Cztery rowery górskie zginê³y
jednej nocy w £owiczu. Policja poscy kierowcy bior¹cy udzia³ w wypadku dejrzewa, ¿e kradzie¿y mog³y dobyli trzewi. Kierowca ciê¿arówki t³uma- konaæ te same osoby.
czy³, ¿e nie zauwa¿y³ hamuj¹cej i zatrzyo obydwóch kradzie¿y dosz³o w nocy
muj¹cej siê przed nim Skody. Zosta³ ukaraz 29 na 30 sierpnia. Jako pierwsza
ny mandatem w wysokoci 300 z³.
zg³oszona zosta³a kradzie¿ dwóch ro(mak)

D

Podsoko³ów

Zmar³ z przyczyn naturalnych

Z

w³oki swojego s¹siada ujawni³ rankiem
1 wrzenia w Podsoko³owie Andrzej
F. Martwy 72-letni Roman O. nie mia³
na ciele ¿adnych ran. Na miejsce wezwano
pogotowie, policjê i prokuraturê. Stwierdzono, i¿ mê¿czyzna zmar³ z przyczyn naturalnych.
(wcz)

50 minut po wypadku. - Czy mówi¹c kolokwialnie od razu otrzymali tak¹ informacjê,
¿e nie ma po co jechaæ? Dlaczego opónienie poci¹gu w zwi¹zku z wypadkiem musi
byæ takie du¿e? - zastanawia³ siê mê¿czyzna. Policja natomiast twierdzi, ¿e nale¿a³o
zachowaæ zwi¹zane ze miertelnym wypadkiem cis³e procedury i popiech nie by³
wskazany. - Na miejscu przeprowadzano
oglêdziny miejsca wypadku z udzia³em prokuratora, zw³oki zosta³y przewiezione i zabezpieczone w prosektorium - powiedzia³
nam Mariusz Boczek.
(mak)

kronika
policyjna
n 29 sierpnia w Kalenicach w gminie £yszkowice nieznani sprawcy ,wykorzystuj¹c
nieuwagê domowników, ukradli z segmentu
meblowego pieni¹dze w kwocie 15 tys. z³.
n 30 sierpnia oko³o godz. 20 przy ul.
Bolimowskiej w £owiczu 16-letni Mateusz
N. uszkodzi³ trzy szyby w oknach, ¿aluzje
i drzwi wejciowe do prywatnej posesji. Zosta³ zatrzymany przez policjê i przekazany
prawnym opiekunom. Odpowie przed s¹dem rodzinnym.
n W nocy z 30 na 31 sierpnia w Dzierzgowie w gminie Nieborów nieznani sprawcy w³amali siê, po wyciêciu krat i wypchniêciu okna,
do miejscowej pijalni piwa, z której ukradli
oko³o 30 ró¿nych piw, batoniki i gumy do
¿ucia o ³¹cznej wartoci oko³o 300 z³.
n 31 sierpnia na skrzy¿owaniu ul. Prymasowskiej i £êczyckiej w £owiczu dosz³o

Zatrzymany z marihuan¹
przed wiêzienn¹ bram¹

P

olicjanci zatrzymali cz³owieka,
który posiada³ przy sobie ponad
12 gramów marihuany i próbowa³
wejæ z narkotykiem na widzenie
z wiêniem osadzonym w ³owickim
Zak³adzie Karnym. Marihuanê znaleli
funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej.
Do zdarzenia dosz³o 31 sierpnia
oko³o godziny 11.45. Kamil N., 21-letni
mieszkaniec ¯yrardowa, przyby³
na widzenie do ³owickiego wiêzienia.
Funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej
odkryli, ¿e mê¿czyzna posiada przy
sobie narkotyki i powiadomili policjê.
M³odzieniec odpowie za posiadanie
narkotyków, co jest zagro¿one kar¹
pozbawienia wolnoci do 3 lat. Policja
podejrzewa, ¿e narkotyk mia³ byæ
przekazany podczas widzenia
osadzonemu wiêniowi.
(mak)

Kurabka

Wióz³ wódkê i papierosy

M

ieszkañca ¯yrardowa,
67- letniego Tadeusza F.,
zatrzymali w pi¹tek, 31 sierpnia,
policjanci z posterunku policji
w Bolimowie. Mê¿czyzna przewozi³
autem osobowym Daewoo Nubira
16 butelek wódki oraz 270 paczek
papierosów. Produkty te nie mia³y polskich
znaków akcyzy. Postêpowanie w tej
sprawie jest w toku.
(wcz)

Kalenice

Ukradli 15 tysiêcy

P

iêtnacie tysiêcy z³otych ukradli
nieznani sprawcy, wykorzystuj¹c
chwilow¹ nieobecnoæ
domowników na posesji w Kalenicach
w gminie £yszkowice. Do kradzie¿y
dosz³o w rodê, 29 sierpnia, oko³o
godz. 17. Z³odziej lub z³odzieje weszli
do domu i ukradli pieni¹dze, które by³y
przechowywane w segmencie
meblowym w pokoju. £upem
sprawców pad³o a¿ 15 tys. z³.
(mak)

Ziemiary

Bêdzie jad³ i ogl¹da³

N

werów górskich o ³¹cznej wartoci ok. 900 z³
z piwnicy w bloku 43N przy ul. Armii Krajowej. Do drugiej kradzie¿y dosz³o z komórki posesji przy ul. Zduñskiej w £owiczu.
St¹d zginê³y dwa rowery górskie o wartoci
ok. 600 z³. Policja apeluje o zwracanie uwagi
na obce osoby, które interesuj¹ siê wejciami
do piwnic lub ich zawartoci¹.
(mak)

ieznany sprawca w³ama³ siê
27 sierpnia do bêd¹cego
w trakcie budowy domu
w Ziemiarach. Na szkodê Jolanty K.
skrad³ znajduj¹ce siê w lodówce
produkty spo¿ywcze i 100 p³yt DVD
oraz butlê gazow¹ z reduktorem. Straty
oszacowano na 765 z³. Sprawê
prowadzi bolimowski posterunek policji.
(wcz)

do wypadku drogowego, podczas którego kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Scania 47-letni Leszek K. ze Skar¿yska Kamiennej najecha³ na jad¹c¹ w tym samym kierunku
rowerzystkê, 32-letni¹ Wiolettê S. z £owicza. Rowerzystka zosta³a odwieziona do szpitala ze wstrz¹nieniem mózgu, urazem brzucha, licznymi pot³uczeniami i podejrzeniem
z³amania krêgos³upa w czêci piersiowej.
Uczestnicy wypadku byli trzewi.
n W nocy z 1 na 2 wrzenia nieznani sprawcy w³amali siê przez drzwi do kiosku z gazetami przy ul. Strzeleckiej w £owiczu. Z wnêtrza
kiosku ukradli 10 paczek o wartoci oko³o
100 z³.
n 1 wrzenia oko³o godziny 21.30 na ul.
Zduñskiej w £owiczu zatrzymany zosta³
16-letni S³awomir P., który dokona³ wczeniej kradzie¿y go³êbi o ³¹cznej wartoci oko³o
280 z³ z terenu prywatnej posesji.
n 2 wrzenia o godz. 4.50 nad ranem na ul.
Armii Krajowej w £owiczu kieruj¹cy samochodem osobowym marki Volkswagen 21-letni
Damian G. najecha³ na prostym odcinku drogi
na jad¹cego w tym samym kierunku rowerzystê, 39-letniego Miros³awa K. z powiatu ³owic-

kiego. Z licznymi pot³uczeniami rowerzysta zosta³ odwieziony do szpitala w £owiczu.
Uczestnicy wypadku byli trzewi
n 1 wrzenia w godzinach wieczornych
policja otrzyma³a zg³oszenie kradzie¿y portfela z dowodem osobistym i ksi¹¿eczk¹ wojskow¹ na szkodê mieszkañca powiatu ³owickiego. Do kradzie¿y mia³o dojæ na B³oniach
podczas Biesiady Kasztelañskiej.
n Tego samego dnia policja otrzyma³a
zg³oszenie kradzie¿y telefonu komórkowego marki Sony Ericsson o wartoci 840 z³ na
szkodê mieszkañca £owicza. Do kradzie¿y
mia³o dojæ na ul. Pa³acowej w £owiczu.
n 3 wrzenia rolnik Kompiny w gminie
Nieborów zg³osi³ kradzie¿ oko³o 500 kg jab³ek gatunku Gala i 500 kg jab³ek gatunku
Jona Gold o ³¹cznej wartoci oko³o 2 tys. z³.
Do kradzie¿y mia³o dojæ z sadu w dniach od
29 sierpnia.
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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Ogrzewanie zdro¿eje,
ale nieznacznie
Pod koniec sierpnia Urz¹d Regulacji Energetyki wyrazi³ zgodê na
podwy¿kê cen energii cieplnej wytwarzanej przez Zak³ad Energetyki Cieplnej w £owiczu, wynosz¹c¹
nieca³e 5%.

Z

EC wyst¹pi³ do Urzêdu Regulacji Energetyki o zgodê na podwy¿kê oko³o
10%. Ostatnio obowi¹zuj¹ca taryfa ustalona by³a w 2005 roku, w ubieg³ym roku zmian
w cenie energii cieplnej nie wprowadzano.
- Wyst¹pilimy o zwrot na kapitale zaanga¿owanym. Taka mo¿liwoæ wprowadzo-

na zosta³a od ubieg³ego roku. Mo¿emy ubiegaæ siê o zwrot kapita³u, który zainwestowalimy w zak³ad. Gdybymy nie inwestowali,
mielibymy przychód - argumentuje wiceprezes ZEC Jan T³ustwa.
Zysk ten spó³ka mog³aby przeznaczyæ
na inwestycje lub by³by do podzia³u miêdzy wspólników. Zak³ady energetyczne
maj¹ mo¿liwoæ rozliczania zwrotu na kapitale zaanga¿owanym od 2003 roku. URE
jednak nie zgodzi³ siê w tym roku na wprowadzenie tego w cenê energii cieplnej - st¹d
podwy¿ka jest ni¿sza, co dla odbiorców jest
dobr¹ wiadomoci¹.
(eb)

Miasto bêdzie sprzedawaæ
dzia³ki na Korabce

U

chwa³ê o przeznaczeniu do sprzeda¿y 18 dzia³ek budowlanych po³o¿onych na Korabce przy ul. Grunwaldzkiej,
Klonowej, Wierzbowej i Strzeleckiej podejmowaæ ma na dzisiejszej sesji Rada Miejska
w £owiczu. Powierzchnia dzia³ek waha siê
w granicach 508 m2 - 1297 m2.
Wszystkie dzia³ki po³o¿one s¹ w czêci
Korabki, która posiada plan zagospodarowania przestrzennego, a przeznaczone s¹
pod mieszkaniow¹ zabudowê jednorodzinn¹ z us³ugami. Pozytywn¹ opiniê na

dok. z str. 1

temat uchwa³y wyrazi³a w czwartek,
23 sierpnia, Komisja Gospodarcza Rady
Miejskiej. Jeli rada przyjmie uchwa³ê, dzia³ki Jeden z naj³adniejszych wieñców do¿ynkowych pochodzi³ ze Strzelcewa Parceli (tzw. Trzcianki)
zostan¹ przeznaczone na sprzeda¿ w formie ustnego przetargu nieograniczonego Do¿ynki na Korabce
w listopadzie lub grudniu tego roku.
Termin zwi¹zany jest z koniecznoci¹
wyceny ich wartoci przez rzeczoznawcê
i wywieszenia do publicznego wgl¹du ich
wykazu (6 tygodni). Og³oszenie o przetarBezporednio po mszy ksi¹dz Frelek oraz
Uroczysta do¿ynkowa msza dziêk- wsi: ulicy Strzeleckiej, Legionów, ¯o³niergu musi byæ natomiast opublikowane 3 ty- czynna, w której uczestniczy³o skiej, Dolnej, Armii Krajowej, Kwiatowej, starosta do¿ynek (by³ nim radny Sejmiku
godnie przed przetargiem.
(mwk) oprócz wiernych 14 delegacji z piêk- Kiernozkiej, Zagrodowej, Che³moñskiego, Wojewódzkiego Grzegorz Michalak) i stanymi wieñcami do¿ynkowymi, odby- Zielonej, Korczaka oraz z Ch¹na i Strzelce- rocina do¿ynek (by³a ni¹ radna miejska
³a siê w kociele na Korabce w £owi- wa Parceli (tzw. Trzcianki). Wieñce przygo- Gra¿yna Sobieszek) czêstowali parafian
czu w ostatni¹ niedzielê, 2 wrzenia. towali te¿ druhowie Ochotniczej Stra¿y Po- chlebem z miodem oraz odby³ siê oko³o pó³¿arnej w Ch¹nie oraz jeden do¿ynkowy ko- godzinny koncert kapeli ludowej Jaka Szwaieñce do¿ynkowe przygotowali szyk zosta³ zrobiony przez dzieci z parafii. rockiego, która zawsze chêtnie wystêpuje
mieszkañcy nastêpuj¹cych ulic - Wszystkie wieñce by³y piêkne - powiedzia³ na parafialnych uroczystociach kocielnych.
(mak)
z tej dzielnicy oraz okolicznych nam ksi¹dz proboszcz Wies³aw Frelek.
szkó³ nale¿y rozdzieliæ. Poniewa¿ starostwo
prowadzi³o rozmowy z Urzêdem Marsza³kowskim na temat funkcjonowania obu szkó³
w jednym budynku, do czasu ich zakoñczenia konkurs na dyrektora II LO nie by³ og³aszany.
Konkurs na stanowisko dyrektora Kopernika bêdzie prawdopodobnie nieunikniony. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy
zostanie og³oszony.
(mwk)

Wieñce, koncert i chleb z miodem

Dyrektor powo³any na pó³ roku

Z

koñcem minionego roku szkolnego Tadeusz ¯aczek zrezygnowa³ z pracy
w II LO. Urz¹d Marsza³kowski powierzy³ mu funkcjê dyrektora Szko³y Policealnej na 1 rok.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski wyjania, ¿e rezygnacja dotychczasowego dyrektora II LO z pe³nienia tej funkcji spowodowana by³a stanowiskiem Urzêdu Marsza³kowskiego, ¿e funkcje dyrektorskie obu

W

Jakie bêd¹ skutki
kontroli w muzeum

Protokó³ pokontrolny kontroli
przeprowadzonej w ³owickim muzeum przez starostwo zawiera szereg uwag dotycz¹cych spraw finansowo-ksiêgowych.

Z

arz¹d powiatu zajmowa³ siê bêdzie t¹
spraw¹ najwczeniej na posiedzeniu
w najbli¿szy pi¹tek. - Zgodnie z procedur¹,
czekamy teraz na uwagi, jakie ma prawo
wnieæ dyrektor muzeum Walerian Warcha³owski - powiedzia³ nam na pocz¹tku tygodnia starosta Janusz Michalak. - Termin na
wniesienie uwag up³ywa w pi¹tek i wtedy
zarz¹d zajmie siê t¹ spraw¹.
Czy zastrze¿enia pokontrolne s¹ tak powa¿ne, ¿e sprawa skoñczyæ siê mo¿e sank-

Efekt prac prowadzonych na cmentarzu katedralnym ju¿ widaæ. Zakoñczyæ siê maj¹ one w padzierniku.

Cmentarz katedralny

W

oda rozprowadzona by³a na jego powierzchni z dwóch ujêæ - jedno
z nich rozpoczyna³o siê w biurze
cmentarza, drugie - z ujêcia obecnego Wy¿szego Seminarium Duchownego. Okaza³o
siê, ¿e sieæ, któr¹ p³ynê³a woda z seminarium, powsta³a w czasach istnienia tam ra-

R

ozgrywki w pi³kê no¿n¹ o puchar wój
ta gminy £yszkowice rozegrane zostan¹ w najbli¿szy pi¹tek (17.0019.00) i w niedzielê (13.00-19.00) na stadionie w £yszkowicach. W niedzielê stra¿acka
dzieckiej jednostki i by³a ju¿ mocno skoroorkiestra dêta z £yszkowic zagra te¿ kondowana. Kolejne jej naprawy nie mia³y ju¿ cert. Nagroda to talon na 100 z³ dla ka¿dej
sensu, wiêc zdecydowano siê wymieniæ j¹ dru¿yny, bêd¹ te¿ kie³baski i grochówka.
na now¹.
Proboszcz katedry, ks. Wies³aw Skonieczny, wyjania, ¿e obecnie woda rozprowadzona jest tylko z w³asnego ujêcia, a to wyniedzielê, 9 wrzenia, o 20.30
maga³o po³o¿enia oko³o 200 m wodoci¹gu.
w Boczkach w gminie Kocierzew
Wymiana sieci zwi¹zana by³a z koniecznoPd. odbêdzie siê seans filmu Dlaci¹ zdemontowania chodnika w rodkowej czego nie! Jeli aura dopisze, film wywiealei cmentarza. Stary chodnik nie bêdzie jed- tlony bêdzie na wie¿ym powietrzu, inanak ponownie uk³adany, bo zast¹pi go nowa czej projekcja odbêdzie siê w Domu Kultukostka betonowa.
(mwk) ry. Wstêp bezp³atny.
(mwk)

Wymieniona sieæ wodna
Do po³owy padziernika zakoñczyæ
siê powinny prace prowadzone na
cmentarzu przy ul. Blich. Do ich rozpoczêcia sk³oni³y parafiê czêste awarie sieci wodnej na cmentarzu.

Turniej o puchar wójta £yszkowic
przy dwiêkach orkiestry

Kino w Boczkach

W

cjami wobec dyrektora? - Czekamy na to, co
przedstawi nam dyrektor. W tym momencie
mogê panu tylko powiedzieæ, ¿e wszystko
jest mo¿liwe - mówi starosta. Nie podaje on
przy tym ¿adnych szczegó³ów na temat
tego, co zawiera protokó³.
Do chwili wniesienia uwag przez dyrektora Warcha³owskiego, prasa nie bêdzie te¿
mog³a poznaæ treci protoko³u. Jak mówi
sekretarz starostwa Magdalena Pietrzak,
zapoznaæ siê bêdziemy mogli z protoko³em
dopiero, kiedy bêdzie on kompletny. A czêci¹ sk³adow¹ protoko³u s¹ uwagi, jakie wniesie do niego dyrektor. Dokument bêdzie zatem do wgl¹du najwczeniej w pi¹tek.
Dyrektor Walerian Warcha³owski w rozmowie z nami ucila, ¿e do pi¹tku wnieæ

ma swoje uwagi do protoko³u, ale skierowane do kontroluj¹cego. Na sporz¹dzenie pisma skierowanego do zarz¹du powiatu ma
czas nieco d³u¿szy. - Bêdê stara³ siê sporz¹dziæ odpowied w jak najszybszym czasie
i najprawdopodobniej, aby nie przygotowywaæ kilku oddzielnych pism, odpowiem
w jednym terminie - mówi.
Dyrektor nie chce na razie komentowaæ
treci protoko³u. - Zawiera on kilkanacie
wniosków, jednak z góry uprzedzê, ¿e nie
ma tam przera¿aj¹cych danych, które grozi³y by upadkiem muzeum. Natomiast do treci
ka¿dego z tych wniosków nie chcia³bym siê
odnosiæ, przed rozpatrzeniem sprawy na
posiedzeniu zarz¹du.
(wcz)
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Zanim kto wykopnie sto³ek
S
tarosta Janusz Michalak mówi, ¿e ma
ustn¹ na razie wolê miasta £owicza
przyst¹pienia do spó³ki. - W tym tygodniu
mamy usi¹æ z burmistrzem i omówiæ wszystkie szczegó³y - mówi. Jaki mia³by byæ udzia³
miasta w tej spó³ce? Na ostatniej sesji Rady
Powiatu radni przeg³osowali kupno budynku Banku Gospodarki ¯ywnociowej, znajduj¹cego siê za budynkiem starostwa przy
ul. Stanis³awskiego. Dziêki temu wszystkie
wydzia³y starostwa znajd¹ siê w jednym
miejscu, a nie tak jak dotychczas, czêæ
wydzia³u jest w budynku przy 3 Maja. Ten
ostatni obiekt przeznaczony mia³by zostaæ
do sprzeda¿y. Starosta mówi, ¿e tak jak
w przypadku gmin i orodków zdrowia miasto mog³oby go otrzymaæ za symboliczn¹
z³otówkê, a w zamian wnieæ do spó³ki

kwotê równ¹ wartoci tego obiektu, czyli
1 mln 400 tys. z³.
Dostrzegaj¹c wahania gmin, starosta
mówi, ¿e najprawdopodobniej wiêkszoæ
wk³adu i tak wemie na siebie powiat. - Ale
spó³ka powstanie, nawet jeli udzia³ gmin
bêdzie w niej niewielki. Nam chodzi o to, aby
samorz¹dy mia³y poczucie odpowiedzialnoci za ten szpital - mówi.
Na ile jednak zarz¹d jest zdeterminowany, aby utworzyæ tê spó³kê? - Na 99,9 procent - odpowiada starosta. - Nie mamy po
prostu innego wyjcia. Nie mo¿emy czekaæ.
Obrazowo mówi¹c, mamy ju¿ pêtlê na szyi
i potrzeba tylko nogi, która kopnê³aby sto³ek. Spó³ka powstanie, nawet gdyby gminy
nie chcia³y do niej przyst¹piæ - deklaruje.
(wcz)

4

Spotkali siê w rocznicê
wybuchu wojny
W obchodach 68 rocznicy wybuchu II wojny wiatowej uczestniczy³o w £owiczu blisko trzydziestu
cz³onków Szarych Szeregów, których zjazd odbywa³ siê tego dnia
w Szkole Policealnej Samorz¹du
Województwa £ódzkiego. Byli te¿
harcerze z ³owickiego hufca ZHP
oraz harcerze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego - Zawiszacy.

U

roczystoci rozpoczê³y siê od spotkania pod pomnikiem ¿o³nierzy polskich
poleg³ych w bitwie nad Bzur¹ na cmentarzu
przy ulicy Listopadowej. Na cmentarzu tym
jest równie¿ mogi³a piêciu nieznanych harcerzy zamordowanych przez niemieckich
¿o³nierzy wkraczaj¹cych do £owicza. Harcerze ci podobno pochodzili z Wielkopolski. Burmistrz Krzysztof Kaliñski powita³
szaroszeregow¹ braæ, przedstawicieli pozosta³ych organizacji kombatanckich, m³odzie¿
szkoln¹, harcerzy i innych. Jako historyk
z wykszta³cenia przybli¿y³ w swoim wy-

O £owickiem w czasie
Jarmarku Wojewódzkiego
Przez dwa najbli¿sze weekendowe dni, 8 i 9 wrzenia, na ulicy
Piotrkowskiej w £odzi odbêdzie siê
Jarmark Wojewódzki. Nie zabraknie na nim stoisk prezentuj¹cych
ziemiê ³owick¹. Na Jarmark wybieraj¹ siê m.in. wspólnie przedstawiciele wydzia³ów promocji z miasta i powiatu.

N

a dwóch stoiskach w godzinach
10-19 bêdzie mo¿na zapoznaæ siê
z ofert¹ turystyczn¹ naszego regionu, poznaæ twórców ludowych, którzy bêd¹
na ¿ywo prezentowaæ np. wycinankarstwo
i bibu³karstwo, bêd¹ tak¿e panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z gmin Kocierzew i
£owicz, które bêd¹ oferowaæ swojskie
jad³o. Oprócz tego na scenie wyst¹pi Zespó³ Pieni i Tañca Blichowiacy ze szko³y
na Blichu.
Swoje w³asne stoisko przygotowa³a gmina Nieborów. - Zabieramy ze sob¹ przedstawicieli Ober¿y pod Z³otym Prosiakiem, Romana Ciuka z nieborowskiego gospodarW uroczystociach uczestniczyli harcerze z ³owickiego hufca ZHP oraz Stowa- stwa agroturystycznego i Martê Kêdziersk¹,
rzyszenia Harcerstwa Katolickiego - Zawiszacy.

Przy pomniku na cmentarzu przy ul. Listopadowej o wybuchu wojny mówi³
burmistrz Krzysztof Kaliñski.
st¹pieniu dni walki sprzed 68 lat, stwierdzaj¹c, ¿e w walkach nad Bzur¹ odda³o ¿ycie
oko³o 25% wszystkich poleg³ych na tej
wojnie polskich ¿o³nierzy. Do kombatantów i goci przemówi³ te¿ biskup Andrzej
Dziuba. Spotkanie zakoñczono z³o¿eniem
kwiatów na grobach ¿o³nierzy.
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Potem uczestnicy przejechali trzema
autobusami miejskimi na Pasa¿ Grabskiego, gdzie pod pomnikiem powiêconym
³owickim harcerzom odprawiona zosta³a
polowa msza wiêta. Celebrowali j¹
ksi¹dz W³adys³aw Moczarski oraz kapelan harcerzy ksi¹dz Konrad Zawilak.

Modlono siê miêdzy innymi za dusze poleg³ych i zmar³ych cz³onków Szarych Szeregów i harcerzy.
Bezporednio po mszy te same miejskie
autobusy zawioz³y wszystkich chêtnych
na przygotowane przez harcerzy spotkanie
pokoleniowe na polanie w Lasku Miejskim.
Harcerze poczêstowali goci gor¹c¹ grochówk¹ oraz potrawami z grilla. Kombatanci i zaproszeni gocie byli obs³ugiwani przez
harcerzy. Nasyciwszy cia³o wszyscy usiedli przy harcerskim ognisku. Druh Stanis³aw
Teleman z £owicza - przewodnicz¹cy zarz¹du oddzia³u Stowarzyszenia Szarych
Szeregów podzieli³ siê swoimi wspomnieniami zwi¹zanymi z tym miejscem. - 65 lat
temu na tej polanie zebra³a siê grupa kilkunastu ch³opców, którzy staj¹c w karnym szeregu przed podharcmistrzem Leonem Straszyñskim pseudonim Korzeñ, wyrazili
chêæ wst¹pienia do póniejszych Szarych
Szeregów - mówi³. W ognisku bra³ te¿ udzia³
Jan Straszyñski, m³odszy brat Leona, który
zorganizowa³ wspomniane zebranie i który
zosta³ gor¹co powitany przez harcerzy. Przemawia³ te¿ burmistrz, harcerstwo wspomina³ druh Janusz Karpiñski - honorowy obywatel £owicza, komendant ³owickich Szarych Szeregów.
(mak)

BOCIANY JU¯ ODLECIA£Y. Na ³¹kach w okolicach Bochenia od pocz¹tku sierpnia bociany zaczê³y sejmikowaæ - czyli gromadziæ siê w jednym miejscu przed odlotem. Zw³aszcza pod wieczór mo¿na by³o zobaczyæ ich
ponad 20 w jednym miejscu. Dzi ptaków ju¿ nie ma, w drugiej po³owie miesi¹ca, praktycznie jednego dnia,
jak na komendê, wykorzystuj¹c kominy ciep³ego powietrza, wzbi³y siê w górê i wiêkszoæ odlecia³a na po³udnie. Zapowiadaj¹c tym samym nieuchronne nadejcie jesieni. £¹ki pod Bocheniem to nie jedyne miejsce,
gdzie na naszym terenie odbywaj¹ siê bocianie sejmiki, te najliczniejsze odbywaj¹ siê w okolicach Bolimowa, w dolinie rzeki Rawki, gdzie jak s³yszelimy od mieszkañców, gromadzi siê nawet do 100 ptaków.
(tb)

twórczyniê uprawiaj¹c¹ ceramikê artystyczn¹
- mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie Andrzej Czapnik.
Na stoisku gminy Nieborów znaleæ te¿
bêdzie mo¿na m.in. foldery, ulotki i druki
reklamowe, a tak¿e egzemplarze pisma
Wêdrownik, traktuj¹ce o walorach ziemi nieborowskiej. Twórczynie z GOK
Nieborów uczyæ bêd¹ wyrobu ludowych
kwiatów z bibu³y. - Mamy dogodne miejsce, blisko sceny, tak wiêc ³atwo bêdzie
nas znaleæ - mówi zadowolony Czapnik.
Na stoisku gminy Bolimów obok folderów i wydawnictw reklamuj¹cych ziemiê bolimowsk¹, zobaczyæ bêdzie mo¿na wyroby artystów z terenu tej¿e gminy: garncarstwo rodziny Konopczyñskich, a tak¿e kwiaty z bibu³y i malarstwo. Mo¿na te¿ bêdzie zobaczyæ na
¿ywo, jak powstaj¹ obrazy, ceramika
i bibu³kowe cuda.
Wszystkie trzy stoiska z naszego terenu znaleæ bêdzie mo¿na blisko siebie, miêdzy ulicami Pi³sudskiego i Zamenhofa.
(tb, wcz)

W niedzielê Memoria³
Stadnina Koni Walewice oraz
Ludowy Klub Jedziecki Gabon 9 wrzenia zorganizuj¹ przy
pomniku 17 Pu³ku U³anów Wielkopolskich w Walewicach uroczystoci w zwi¹zku z rocznic¹
bitwy nad Bzur¹.

U

roczystoci rozpoczn¹ siê o godzinie
10.00 z³o¿eniem wieñców. Wezm¹
w nich udzia³ kombatanci oraz harcerze. Licznie reprezentowana bêdzie Szko³a
Podstawowa w Bielawach nosz¹ca imiê
17 Pu³ku U³anów oraz poczet sztandarowy
z ZSP nr 1 w £owiczu im. 10 Pu³ku Piecho-

ty. Czêæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie gimnazjum w Bielawach. O godzinie
10.30 odprawiona zostanie polowa msza
wiêta.
9 wrzenia o godzinie 13.00 rozpoczn¹
siê - trwaj¹ce od soboty, 8 wrzenia - Regionalne Zawody Jedzieckie w Skokach przez
Przeszkody - Memoria³ 17 Pu³ku U³anów
Wielkopolskich im. Króla Boles³awa Chrobrego. Wszyscy licz¹ na przybycie do Walewic, jak co roku, cz³onków stowarzyszenia Polski Klub Kawalerii, którzy kultywuj¹c tradycjê pu³ku, na koniach, w mundurach, z szabl¹ u boku i lanc¹ w rêku, asystuj¹
uroczystociom.
(eb)
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Nowy rok w wiejskich szko³ach
Przed tygodniem
omawialimy zmiany,
jakie zasz³y w ci¹gu
wakacji w szko³ach
podstawowych
i gimnazjach w £owiczu
oraz w szko³ach
rednich. Dzi o tym, co
siê zmieni³o w szko³ach
gminnych.

sem wytê¿onych prac remontowych. Szko³a przywita³a uczniów nowym ogrodzeniem
z siatki ustawionym na podniesionej podmurówce. Prace by³y konieczne ze wzglêdu
na roboty drogowe prowadzone przez starostwo w £owiczu, obejmuj¹ce obok u³o¿enia nowej nak³adki asfaltowej tak¿e wykonanie chodnika z kostki brukowej na d³ugoci szkolnego ogrodzenia.

kariusz z parafii kocierzewskiej, dr Jolanta
Karczewska i Maria Nowak, zatrudniona
zosta³a tak¿e nowa nauczycielka wiedzy o
spo³eczeñstwie Lena Otczyk-Kosmal.
W Szkole Podstawowej w Mastkach jeszcze przed wakacjami zosta³y wymienione cztery okna oraz drzwi wejciowe
i drzwi ewakuacyjne za ³¹czn¹ sumê 15 tys.
z³, znaczna czêæ tej kwoty pochodzi³a

re komputery wstawione zostan¹ do pomieszczenia przejciowego, gdzie urz¹dzona zostanie druga pracownia internetowa w
szkole, dla uczniów klas I - III.
Gimnazjum w Domaniewicach
w okresie wakacji wzbogaci³o siê o nowoczesn¹ jêzykow¹ pracowniê multimedialn¹,
której otwarcie nast¹pi³o 3 wrzenia. - By³o
to moje marzenie od 3 lat. Oszczêdzalimy

W

szko³ach na terenie gminy Bielawy w wakacje nie by³y prowadzone du¿e inwestycje. W zespole szkó³
w Bielawach dokupiono drugi piec olejowy. W Szkole Podstawowej w GajuWojewodzy pomalowana zosta³a w ci¹gu
wakacji elewacja budynku. Pieni¹dze na ten
cel pochodzi³y z UG, Komitetu Rodzicielskiego oraz od sponsora. Tu¿ przed koñcem wakacji zrezygnowa³a z pracy nauczycielka nauczania zintegrowanego oraz sztuki. Nauczycieli tych przedmiotów na czêæ
etatu szko³a poszukuje.
W Szkole Podstawowej w Sobocie w okresie wakacji remonty nie mog³y
byæ prowadzone, gdy¿ funkcjonuje tu schronisko m³odzie¿owe. Jeszcze w czerwcu po³o¿ono w jednej z klas panele pod³ogowe.
Zmian w kadrze nauczycielskiej nie bêdzie.
W Zespole Szkó³ w Waliszewie
Starym dokoñczona zosta³a termomodernizacja budynku, od wrzenia pracê w szkole
rozpocz¹³ nowy nauczyciel wf.

Gmina Bolimów
Uda³o siê na czas ukoñczyæ wszystkie
remonty, jakie przez wakacje mia³y miejsce
w szko³ach gminy Bolimów. W Szkole
Podstawowej w Kêszycach i SP
w Huminie wymienione zosta³y piece
z wêglowych na mia³owe. Wymiana by³a
konieczna z uwagi na zu¿ycie. Jeden z piecy pêk³, drugi by³ w niewiele lepszym stanie. Wymiana kosztowa³a 31 tys. z³.
W SP Kêszyce wymieniono 5 okien
w jednej klasie. W szkole s¹ drewniane okna
i wszystkie trzeba by³oby wymieniæ, na razie zajêto siê tymi w najgorszym stanie.
Koszt prac 9.700 z³.
W SP i Gimnazjum w Bolimowie
przeprowadzono remont korytarzy. Zerwano czterdziestoletnie p³ytki pcv, uzupe³niono posadzki i po³o¿ono now¹ terakotê. ciany korytarzy zosta³y pomalowane.
W tym roku nie by³o ruchów kadrowych
wród nauczycieli bolimowskich szkó³. Zanotowalimy natomiast zmianê na stanowisku dyrektora. Na emeryturê odesz³a dyrektor Gimnazjum w Bolimowie Marianna
Stro¿ek. Na jej miejsce w sierpniowym konkursie wybrano Agnieszkê Osick¹, która do
tej pory by³a nauczycielk¹ przyrody i bibliotekark¹ w SP w Bolimowie.

pitem sterowniczym. Dziêki urz¹dzeniom
elektronicznym nauczyciel mo¿e prowadziæ dialog z uczniem oraz uczniowie miêdzy sob¹ z u¿yciem s³uchawek.
Ponadto pomalowano 4 inne pracownie
i zamontowano w nich listwy ochronne na
ciany i naro¿niki. W trakcie roku szkolnego
urz¹dzona zostanie nowa pracownia internetowa z programu rz¹dowego. Stare komputery trafi¹ do 8 pracowni, a z pozosta³ych urz¹dzona zostanie kawiarenka internetowa.
W szkole zasz³y niewielkie zmiany kadrowe. Zatrudniona zosta³a nauczycielka
jêzyka angielskiego Aleksandra Wszo³ek.
Dyrektor Jêdrzejczak poszukuje jeszcze jednego anglisty, na czêæ etatu.
Dope³nienie etatu móg³by on znaleæ
w Szkole Podstawowej w Skaratkach, która
równie¿ poszukuje nauczyciela tego przedmiotu. Oprócz tego w okresie wakacji w tej
placówce nic siê nie zmieni³o.

Gmina Kiernozia

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Popowie siedz¹ od pocz¹tku tego roku szkolnego w nowych ³awkach.

W rodku tak¿e sporo siê zmieni³o. We
wszystkich salach oraz bibliotece zosta³y
wymienione wszystkie punkty wietlne
z ¿arowego na jarzeniowe. W ten sposób
szko³a dostosowa³a siê do wskazówek
³owickiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, która mia³a zastrze¿enia co do ród³a
owietlenia, z jakiego korzystaj¹ uczniowie
w czasie zajêæ. Tak¿e w budynku podstawówki wyremontowano toalety, pomalowano ciany, za³o¿ono bojler, bo dot¹d
uczniowie nie korzystali z ciep³ej wody.
Oprócz tego wygospodarowano jedno
pomieszczenie z przeznaczeniem na pracowniê multimedialn¹. Zosta³o ono odnowione, za³o¿ono w nim instalacjê elektryczn¹
i sieæ komputerow¹, do której zostan¹ pod³¹czone cztery komputery oraz drukarka.
Sprzêt przeka¿e na jesieni tego roku Ministerstwo Edukacji.
Najwa¿niejsz¹ zmian¹ od 1 wrzenia jest
jednak zmiana dyrektora. Zbigniewa Mostowskiego, który przez wiele lat pe³ni³
tê funkcjê, zast¹pi Dorota Osowska z £owicza, dotychczas nauczyciel przedmiotów
ekonomicznych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w £owiczu. Mostowski
bêdzie nadal uczy³ w szkole biologii w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Osowska za
Gmina Ch¹no
matematyki w klasie pierwszej. Oprócz tego
Tegoroczne wakacje by³y w Zespole w szkole zatrudniono trzech nowych kateSzkó³ Publicznych w B³êdowie okre- chetów, bêd¹ nimi: ks. dr Marek Kania wi-

z umorzenia po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska w £odzi.
W lipcu i sierpniu w szkole dokonano
remontu dwóch sal lekcyjnych: nauczania zintegrowanego oraz pracowni informatycznej. Pomalowano w nich ciany,
odnowiono pod³ogi, a w pracowni wymieniono dodatkowo instalacjê elektryczn¹, przygotowuj¹c siê tym samym do
przyjêcia nowych komputerów przydzielanych z Ministerstwa Edukacji.
W tym roku na emeryturê odesz³a
ze szko³y nauczycielka kszta³cenia zintegrowanego El¿bieta Mostowska, na jej
miejsce przysz³a Maria Rokicka, która
poprowadzi klasê trzeci¹. Szko³a zmniejszy³a te¿ o jedn¹ osobê stan zatrudnienia
pracowników niedydaktycznych, ale
w zwi¹zku z odejciem pracownika gospodarczego szuka kogo na jego miejsce.

Gmina Domaniewice
Przed nowym rokiem szkolnym przerwana zosta³a rozbudowa Szko³y Podstawowej w Domaniewicach. Po
przeprowadzeniu procedury przetargowej, je¿eli pogoda pozwoli, prace mog¹
ponownie ruszyæ za oko³o 2 miesi¹ce.
Urz¹dzona zosta³a nowa pracownia internetowa dziêki pozyskaniu sprzêtu
z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sta-

pieni¹dze i wspólnym wysi³kiem uda³o siê mówi dyrektor gimnazjum Marek Jêdrzejczak. Nowoczesna pracownia kosztowa³a
20 tys. z³. Pieni¹dze pochodzi³y z Urzêdu Gminy, od Rady Rodziców oraz od
sponsorów. 24 stanowiska wyposa¿one
s¹ w odrêbne s³uchawki po³¹czone z pul-

W tym roku wakacyjne prace remontowe w Gimnazjum w Kiernozi obejmowa³y u³o¿enie glazury na pod³ogach
trzech sal lekcyjnych i pracowni multimedialnej. Zosta³y one sfinansowane
z bud¿etu gminy, natomiast z pieniêdzy
wypracowanych w ci¹gu poprzedniego
roku szkolnego przez placówkê z wynajmu pomieszczeñ pod m.in. szko³ê prawa
jazdy czy zajêcia aerobiku sfinansowano
zakup i za³o¿enie w oknach rolet w tych,
samych czterech salach.
Nie inaczej by³o w Szkole Podstawowej w Kiernozi, gdzie nowa pod³oga z glazury zosta³a u³o¿ona w dwóch
salach lekcyjnych, sto³ówce oraz magazynie ¿ywnoci. Prace tak¿e sfinansowane zosta³y z bud¿etu gminy.
W obu szko³ach wraz z 1 wrzenia nie
dosz³o do powa¿nych zmian obsady kadry
nauczycielskiej, nikt nie odszed³ na emeryturê, a jedynie powrócili nauczyciele z urlopów zdrowotnych i macierzyñskich.
dok. na str. 6
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Nowy rok w wiejskich szko³ach
Gminy Kocierzew
Nie zosta³y ukoñczone na 1 wrzenia prace nad elewacj¹ zewnêtrzn¹
budynku Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Kocierzewie.
Jak mówi³a pod koniec ubieg³ego tygodnia dyrektor szkó³ Krystyna Pastwa, wone maj¹ pe³ne rêce roboty, ale postara³y siê, aby dzieci przysz³y do czystej szko³y.
Przez wakacje w placówce wymienione zosta³y okna, elewacja
mia³a byæ skoñczona do 25 sierpnia. Jednak, jak ocenia³ pod koniec
tamtego tygodnia wójt Grzegorz
Stefañski, do ukoñczenia inwestycji potrzebny jest jeszcze miesi¹c
pracy. Wójt zgodzi³ siê na przesuniêcie terminu zakoñczenia robót o dwa tygodnie, o co prosi³ go
wykonawca - Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe z Sochaczewa. - Zgodzi³em siê,
maj¹c na uwadze jakoæ robót mówi wójt. - Zauwa¿y³em bowiem,
¿e kiedy mowa by³a o karach, od
razu zaczêli robiæ szybciej i byle
jak. A karne odsetki i tak pewnie
bêd¹, bo nie s¹dzê, aby firma skoñczy³a inwestycjê w dwa tygodnie.
Wiêksze remonty, takie jak malowanie klas itp. przeprowadzone zosta³y w szko³ach podstawowych w G¹golinie i £aguszewie, wczeniej - w okresie przerwy feryjnej. Przez wakacje
w £aguszewie nie by³o ¿adnych
remontów, choæ przypomnieæ
trzeba, ¿e od padziernika minionego roku uczniowie ciesz¹ siê
now¹ sal¹ gimnastyczn¹. W SP
G¹golin, w oczekiwaniu na nowe
komputery zamontowano now¹
instalacjê w sali komputerowej
oraz w bibliotece, gdzie wkrótce
uruchomione zostanie centrum
multimedialne.
W ¿adnej ze szkó³ nie odnotowano natomiast powa¿niejszych
zmian w kadrze nauczycielskiej.

Gmina £owicz
Dzieci ze szkó³ podstawowych
w gminie £owicz siedz¹ od pocz¹tku wrzenia na nowych krzese³kach
i przy nowych ³awkach. Gmina postanowi³a wymieniæ stare krzese³ka
i ³awki za jednym razem we wszystkich podstawówkach. Nowy sprzêt
nie by³ zamawiany dla gimnazjum,
gdy¿ stwierdzono, ¿e tam ³awki s¹
jeszcze w dobrym stanie. W podstawówkach pozostawiono natomiast te sprzêty, które nie budzi³y
¿adnych w¹tpliwoci, ¿e bêd¹ s³u¿yæ przez kilka najbli¿szych lat.
Warszawskie Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Szkó³ Cezas specjalizuj¹ce siê w produkcji mebli szkolnych, wyposa¿y³o wszystkie szko³y gminy £owicz w nowy sprzêt za
kwotê blisko 70 tysiêcy z³otych.
Oprócz tego wykonany zosta³
gruntowny remont sanitariatów
w Szkole Podstawowej w D¹bkowicach Dolnych. Czêæ pieniêdzy
na ten cel uda³o siê pozyskaæ z Ministerstwa Edukacji. W tej szkole nowoci¹ dla uczniów bêdzie te¿ wyposa¿ona w dziesiêæ nowych stanowisk komputerowych po³¹czonych w sieæ, pracownia komputerowa. Pieni¹dze na komputery i pozosta³e wyposa¿enie pracowni dyrekcja pozyska³a z ministerialnego

Nowa dyrektorka Zespo³u Szkó³ w B³êdowie Dorota Osowska zosta³a przedstawiona radnym
gminy Ch¹no na sesji 30 sierpnia.
programu doposa¿ania wiejskich
szkolnych pracowni informatycznych.
Wiele wiêcej powa¿niejszych remontów budynków szkolnych
w gminie £owicz w te wakacje nie
prowadzono. Nale¿y jeszcze wspomnieæ, ¿e zosta³a odnowiona mniejsza (ta starsza) sala gimnastyczna
przy Gimnazjum w Popowie. Drobne roboty wewn¹trz szkó³ bêdziemy prowadziæ jeszcze we wrzeniu w Jamnie - powiedzia³ nam wójt
Andrzej Barylski.
Dwie szko³y w gminie czekaj¹
natomiast zmiany na stanowiskach
dyrektorskich. W Gimnazjum
w Popowie na pó³ roku stanowisko
dyrektorskie bêdzie mia³a powierzone Anna Wysocka - do tej pory nauczycielka informatyki w tej szkole. Decyzja o powierzeniu, po nierozstrzygniêtym konkursie, zapad³a
dopiero pod koniec wakacji. W ci¹gu najbli¿szych szeciu miesiêcy
gmina zamierza og³osiæ kolejny konkurs na wybór dyrektora dla tego¿
gimnazjum.
Zmieni siê równie¿ dyrektorka ze
Szko³y Podstawowej w Jamnie. Tak
jak w przypadku Gimnazjum
w Popowie, stanowisko dyrektorskie wójt powierzy³ na pó³ roku Marzenie Kujawiak - nauczycielce klas
m³odszych w tej szkole. Dotychczasowa dyrektorka Janina Markowska zdecydowa³a siê przejæ na
emeryturê. W tym przypadku równie¿ konkurs na stanowisko dyrektorskie w tej szkole bêdzie zorganizowany w ci¹gu najbli¿szych szeciu miesiêcy.

Gmina £yszkowice
Najwiêksz¹ inwestycj¹ szkoln¹,
która zosta³a dokoñczona w tym
roku na terenie gminy £yszkowice
by³a budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Stachlewie. Uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej planowane jest na
pocz¹tku padziernika. Wykonawca zapewnia, ¿e wszelkie roboty
zostan¹ zakoñczone w ci¹gu najbli¿szych dni i sala zostanie oddana
ze wszystkimi pozwoleniami do
u¿ytku. Bezporednio po wy-

schniêciu polakierowanego parkietu,
na sali bêd¹ montowane urz¹dzenia
do æwiczeñ, kosze itd. - Wykonawca
ma ju¿, zgodnie z planem, wszystko
pomierzone i zamówione - powiedzia³a nam dyrektor El¿bieta Karwowska.
Ponadto docieplona zosta³a elewacja zewnêtrzna na budynku
Szko³y Podstawowej w Kalenicach w gminie £yszkowice.
Wymieniona zosta³a stolarka
okienna i drzwiowa. Uczniowie
z Kalenic w nowym roku szkolnym bêd¹ te¿ korzystaæ z nowej
pracowni komputerowo-internetowej, która zosta³a sfinansowana z pieniêdzy pozyskanych
w ramach jednego z programów
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dla komputerów szko³a zapewni³a osobne pomieszczenie
i wyremontowa³a je i zabezpieczy³a je przed w³amaniami. Jeszcze przed sezonem grzewczym w
szkole w Kalenicach planowana
jest wymiana kot³a centralnego
ogrzewania. Prace te jednak maj¹
nie przeszkadzaæ w normalnych
zajêciach szkolnych.
W wakacje poprawiony równie¿ zosta³ przeciekaj¹cy i s³abo
izoluj¹cy termicznie dach na budynku szko³y w £yszkowicach.

Gmina Nieborów
Rok szkolny rozpocz¹³ siê
w szko³ach na terenie gminy
Nieborów bez wiêkszych przeszkód. W Szkole Podstawowej
w Dzierzgówku gminna brygada
remontowo - budowlana wykona³a
przez wakacje cyklinowanie parkietów i malowanie niektórych pomieszczeñ. Zakoñczone jest te¿ ocieplanie i tynkowanie ca³ego budynku
szko³y. Wykonywa³a je firma Miros³awa Synowca SM - Plast
z Rawy Mazowieckiej. Koszt
prac wyniós³ prawie 121 tys. z³.
W SP Mys³aków gminna brygada remontowo-budowlana skoñczy³a te¿ prace elektryczne i murarskie w przyszkolnej kot³owni.
Na pocz¹tku lipca skoñczy³a te¿
przebudowywanie wejcia wraz
z wydzieleniem i zaadaptowaniem

nowego pomieszczenia dla wonych
w Zespole Placówek Owiatowych w Nieborowie. Wspomnieæ
te¿ trzeba o cyklinowaniu jednego
pomieszczenia i drobnych naprawach w przedszkolu w Be³chowie.Na dniach ukoñczone te¿ zostanie zak³adanie instalacji odgromowej na budynku SP Bobrowniki.
Nawa³ prac i okres urlopowy nie
pozwoli³ natomiast wykonaæ przez
wakacje remontu sanitariatów
w SP w Be³chowie. Mimo wczeniejszych planów, nie rozpoczynano tych prac w wakacje, gdy¿ by³o

wiadomo, ¿e gminna brygada i tak
na rozpoczêcie roku szkolnego
z nimi nie zd¹¿y. Renowacja wykonywana bêdzie w³asnymi si³ami
gminnej brygady, z racji szczup³ych
rodków jakimi dysponuje gmina.
Dotacja na ten cel z ministerstwa
wynios³a tylko 13 tys. z³, w sytuacji kiedy wnioskowa³a o 70 tys. z³.
Dostosowanie ³azienek do standardów nakaza³ w ubieg³ym roku Sanepid, da³ jednak na to termin do sierpnia 2008 roku. Prace rozpoczn¹ siê
we wrzeniu tego roku, jednak nie
bêdzie to uci¹¿liwe dla uczniów,
gdy¿ korzystaæ bêd¹ oni z ³azienek
po³o¿onych w niedawno oddanej do
u¿ytku nowej czêci szko³y z sal¹
gimnastyczn¹.
We wrzeniu w gimnazjum
w Kompinie przeprowadzona zostanie natomiast konserwacja dachu
- po³o¿enie nowej papy oraz smo³owanie.
Nie uda³o siê na 1 wrzenia zd¹¿yæ z ustawieniem ogrodzenia wokó³
budynku przedszkola w Be³chowie Osiedlu. Firma KonSport z Kazimierza, produkuj¹ca
systemy ogrodzeniowe, wykona³a poszczególne elementy, 2 tygodnie temu by³y one dostarczone
i instalowane. Koszt ogrodzenia
to 12 tys. z³ brutto.
Od 1 wrzenia dyrektorzy
z Gimnazjum w Dzierzgówku Gra¿yna Aleksandrowicz, Gimnazjum w Kompinie W³odzimierz
Gratys, Przedszkola w Be³chowie
Bogus³awa Bachura i SP w Be³chowie Teresa Wojenka maj¹
przed³u¿on¹ kadencjê bez organizowania konkursu na kolejne piêæ
lat. Decyzjê, za zgod¹ kuratorium

owiaty, podj¹³ wójt gminy Nieborów. Dotychczasowa dyrektor
SP w Mys³akowie, Stefania Zielak,
odchodzi na emeryturê. We wrzeniu zorganizowany ma zostaæ konkurs na dyrektora. Do czasu jego rozstrzygniêcia obowi¹zki dyrektora
powierzone zostan¹ nauczycielce
Urszuli Jurkiewicz.
Jedn¹ z najpowa¿niejszych
zmian, jeli chodzi o liczbê oddzia³ów w poszczególnych szko³ach jest
brak zerówki w SP w Dzierzgówku. Zerówka bêdzie za to funkcjonowaæ w przedszkolu w Be³chowie
Osiedlu, gdzie od 1 wrzenia rusz¹
cztery oddzia³y.

Gmina Sanniki
W Szkole Podstawowej
w Sannikach w czasie wakacji
uda³o siê pomalowaæ 3 sale lekcyjne, 4 korytarze, 3 pomieszczenia administracyjno-biurowe, pokój nauczycieli wychowania fizycznego,
zaplecze kuchenne. Zamontowany
zosta³ tak¿e nowy sprzêt komputerowy pozyskany z MEN. 8 tys. z³
przeznaczono na remont zaplecza
kuchennego: po³o¿one zosta³y
p³ytki ceramiczne, przebudowany pion kuchenny, pomalowane
zaplecze. Pomalowano równie¿
ogrodzenie szko³y.
Z dniem 31 sierpnia na emeryturê przesz³o 5 nauczycieli: Danuta Gadowicz nauczycielka muzyki i plastyki, Ewa Char³usz
i Mariola B¹brych, nauczycielki
kszta³cenia zintegrowanego, Ewa
Gawêda oraz Barbara Seweryn
nauczycielki przyrody.
dok. na str. 35
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Klasa sportowa ruszy³a
w szkole na Korabce
Nietypow¹ oprawê
mia³a inauguracja
roku szkolnego
w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum nr 3
w £owiczu.

I

nie chodzi wcale o to, ¿e za oknami sali gimnastycznej przechadzali siê po rusztowaniach robotnicy, ale o to, ¿e na sali znaleli siê
dzia³acze i pi³karze Pelikana, a szko³a otrzyma³a pi³kê z podpisami ca³ej
dru¿yny. Wszystko dlatego, ¿e od

ich koledzy ze zwyk³ych klas.
W ramach owych zajêæ, odbywaæ
równie¿ bêd¹ cztery godziny wychowania fizycznego w tygodniu,
prowadzone przez wf-istê. Oprócz
tego, po lekcjach bêd¹ mieli jednak
treningi pi³karskie z Robertem Wilkiem - 6 godzin tygodniowo. Dziewczêta tych dodatkowych zajêæ odbywaæ nie bêd¹.
Trójka ma dogodne warunki po
temu, aby w niedalekiej przysz³oci
powsta³o tam pe³nowymiarowe
boisko. Obecnie istniej¹ca bie¿nia
zostanie zlikwidowana i zast¹piona
bie¿ni¹ okóln¹, zlikwidowane te¿ zo-

chów nie maj¹, s¹ przystojni, podobaj¹ siê, imponuj¹ swoj¹ pasj¹ mówi³ do uczniów dyrektor placówki Wac³aw Witwicki. Wspomnia³
o wychowanku Trójki Maæku Rybusie, który ca³kiem niedawno skoñczy³ tê szko³ê, a dzi rysuje siê przed
nim powa¿na szansa na grê w jednym z najwiêkszych klubów niemieckich.
Si³¹ napêdow¹ powstania klasy
sportowej by³ m.in. radny miejski
Piotr Pochwa³a. Jak powiedzia³ podczas inauguracji jednym z najwiêkszych zagro¿eñ dla m³odych ludzi
jest to, ¿e najwiêcej czasu zajmuje
im patrzenie w sufit, czyli nicnierobienie. - Chcielimy co z tym zrobiæ,
co tym dzieciom zaproponowaæ mówi³. - Uczniowie bêd¹ trenowaæ
codziennie. Czy dadz¹ sobie radê?
Mylê, ¿e tak, ja codziennie gra³em

w pi³kê i skoñczy³em studia, da³em
sobie radê - mówi³. Dla pokolenia
dzisiejszych czterdziestolatków bardzo wa¿ne by³y sukcesy reprezentacji Kazimierza Górskiego, sukcesy Widzewa £ód. Jak mówi³ Pochwa³a, wtedy ka¿dy dzieciak chcia³
graæ w pi³kê. - Tak samo wa¿ne s¹
obecne sukcesy i trud zawodników
Pelikana. Aby oni wam zaimponowali. Tak jak dzieciom w górach
imponuje i je inspiruje Adam Ma³ysz.
Co na to wszystko uczniowie
z klasy sportowej? Kamil Koza
z Karsznic, Bart³omiej Skoneczny
z £owicza i Kuba Trupinda z Bielaw, zawsze chcieli pobieraæ naukê i jednoczenie mieæ czas na
treningi. Wszyscy trzej marz¹
o tym, aby w przysz³oci, tak jak
ich instruktor Robert Wilk, graæ

Kierownik dru¿yny Andrzej Miw dru¿ynie Pelikana. - Fajnie bê- zio³ek przekaza³ dyr. Wac³awodzie - mówi w imieniu kolegów Bar- wi Witwickiemu pi³kê z podpitek Skoneczny.
(wcz) sami zawodników Pelikana.

A oto m³ody narybek z klasy sportowej, który za jaki czas ma
szansê zaj¹æ ich miejsce.

Czy Pelikan sprosta wymaganiom?

- Pelikan musi spe³niæ
postawione mu
wymagania. Kolejny mecz
musi siê odbyæ - mówi³
wiceburmistrz Bogus³aw
Boñczak na ostatniej sesji
Zawodnicy drugoligowej dru¿yny Pelikana, s¹ wszystkim kibi- Rady Miejskiej w £owiczu
com dobrze znani.
30 sierpnia.
1 wrzenia w placówce rusza klasa
sportowa.
W klasie znajdzie siê 28 uczniów,
w tym osiem dziewcz¹t, które dla
sportowców s¹ przys³owiowym
kwiatem w butonierce, gdy¿ one
w pi³kê graæ nie bêd¹. Dwudziestka
ch³opców to trzynastolatkowie, którzy trenuj¹ w Uczniowskim Klubie
Sportowym Pelikan pod okiem Roberta Wilka. Pochodz¹ z ró¿nych
rejonów powiatu ³owickiego, z samego £owicza, Z³akowa Kocielnego, Bielaw, Nieborowa, Bobrownik,
czy Karsznic.
Ich wychowawc¹ bêdzie S³awomir Karmelita. Realizowaæ bêd¹ normalny program nauczania, tak jak

stanie jedno z dwu boisk do koszykówki. Zim¹ uczniowie trenowaæ
bêd¹ w najwiêkszej w £owiczu sali
gimnastycznej.
Jak powiedzia³ podczas inauguracji burmistrz Krzysztof Kaliñski,
jednym z kilku obrazów, jakie warto
zapamiêtaæ, by³o to, jak d³ugimi
i rzêsistymi oklaskami witali uczniowie Trójki dzia³aczy i zawodników Pelikana. - To pokazuje, ¿e klasa sportowa jest w szkole potrzebna
i ¿e druga liga Pelikana i pi³ka no¿na maj¹ w £owiczu swoje miejsce.
- Wielu uczniów ca³y czas siedzi
dzi przed komputerem, od czego
maj¹ krzywe krêgos³upy. A spójrzcie na naszych goci. ¯adnych brzu-

B

y³o to ostatnie zdanie podsumowuj¹ce d³ug¹ dyskusjê,
której g³ównym nurtem by³y
przyczyny niedopuszczenia do meczu z Wis³¹ P³ock, który mia³ siê
odbyæ 26 sierpnia, o czym informowalimy na pierwszej stronie ostatniego numeru N£. Z tematem tym
wi¹¿e siê kwestia kolejnych meczów.
Najbli¿szy ma siê odbyæ 9 wrzenia
z Poloni¹ Warszawa.
- Terminy uzyskania zgody na organizacjê imprezy masowej ju¿ s¹
zawalone, a ustawa jest jedna i dotyczy tak¿e klubu Pelikan - mówi³ komendant KPP w £owiczu Zygmunt
Galant. Z wnioskiem o wymagane

prawem zezwolenia od policji, stra¿y po¿arnej i Sanepidu na organizacjê imprezy klub sportowy powinien wyst¹piæ na cztery tygodnie
przed jej terminem. Na dwa tygodnie wczeniej wniosek o wydanie
zgody na organizacjê imprezy powinien wp³yn¹æ do burmistrza miasta. Je¿eli chodzi o mecz zaplanowany na 9 wrzenia, to ani policja
ani burmistrz wniosku nie otrzymali. - Przecie¿ na samym pocz¹tku
otrzymalicie wykaz meczów - t³umaczy³ radny Grzegorz Wojciechowski. Komendant Galant wyjania³, ¿e wykaz ma tylko charakter
informacyjny, nie jest formalnym
wnioskiem wymaganym przez ustawê o organizacji imprez masowych.
- Jednak na wymogi formalne
mo¿emy przymkn¹æ oko, je¿eli tylko
zostan¹ spe³nione wszystkie zalecenia komisji, która 28 sierpnia zlustrowa³a stadion Pelikana - mówi³
Galant. W sk³ad komisji wchodzili
specjalici z Komendy Wojewódzkiej Policji w £odzi. Podczas kon-

troli obecni byli burmistrz oraz niektórzy radni miejscy. Protokó³ pokontrolny trafi³ do prezesa Klubu
Janusza Bia³asa oraz do burmistrza
miasta Krzysztofa Kaliñskiego.

Co zaleca policja
Komisja sprawdzi³a poprawnoæ
oznaczenia i dro¿noæ wyznaczonych dróg ewakuacyjnych oraz dróg
umo¿liwiaj¹cych dojazd samochodom policyjnym i s³u¿bom ratunkowym. Zalecono uzupe³nienie
tablic oznaczaj¹cych kierunek ewakuacji dla publicznoci. Je¿eli chodzi o stan ogrodzenia i jego trwa³oæ,
to zalecono poprawê ogrodzenia w naro¿niku marketu Kaufland
i ul. Starzyñskiego oraz od strony
marketu, a tak¿e zainstalowanie na
bramach wejciowych przeznaczonych dla kibiców miejscowych
i przyjezdnych czytelnych napisów
gocie, gospodarze.
We wnioskach znalaz³a siê równie¿ koniecznoæ rozwa¿enia potrze-

by wykonania bramy wjazdowej
na obiekt tylko dla policji i s³u¿b
ratunkowych, gdy¿ korzystanie
z bram dla kibiców mo¿e byæ znacznie utrudnione w przypadku gromadzenia siê przed nimi du¿ej liczby widzów. Zalecono równie¿ wykonanie bram wjazdowych
na p³ytê boiska po dwa na ka¿dej
stronie boiska o szerokoci minimum
3 metrów, co stworzy mo¿liwoæ
wprowadzenia na p³ytê boiska policyjnego pojazdu, tzw. armatki
wodnej. Konieczne bêdzie ponadto
zainstalowanie dodatkowego, ewakuacyjnego wyjcia w boksie
dla kibiców przyjezdnych, a co
najwa¿niejsze wykonanie szczelnej
i solidnej strefy buforowej pomiêdzy sektorami z kibicami gospodarzy i goci.
Na stanowisku dowodzenia wskazano potrzebê urz¹dzenia pomieszczenia z bezporednim widokiem na
p³ytê boiska, ponadto doposa¿enie
stanowiska dowodzenia w sto³y
i krzes³a.
dok. na str. 13
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Czy odkryto szcz¹tki
³owickich bernardynów?
Piêæ ludzkich szkieletów
odkryto w czasie prac
przy wykopie pod
przy³¹cze ciep³ownicze do
Szko³y Podstawowej nr 4
w £owiczu.

S

zcz¹tki cztery doros³ych osób i jednego
dziecka znajdowa³y siê na g³êbokoci
70 cm, inne ponad 1 metra pod powierzchni¹ ziemi, na przestrzeni pomiêdzy
czwórk¹ a kolegium nauczycielskim i jêzyków obcych - dawnym klasztorem bernardyñskim.
Jak powiedzia³a nam archeolog Katarzyna Starecka z Wydzia³u Ochrony Zabytków w skierniewickiej delegaturze Urzêdu
Wojewódzkiego w £odzi, odkryty zosta³
prawdopodobnie fragment cmentarza znajduj¹cego siê przy dawnym klasztorze. Taki
cmentarz musia³ istnieæ przy tego typu
obiekcie. Pewnoci co do tego jednak nie ma,
choæ mog¹ wskazywaæ na to pozosta³oci
trumien (dwa szkielety le¿a³y na dobrze zachowanych deskach) i skromnoæ pochówku, któremu nie towarzyszy³y ¿adne przedmioty.
Poniewa¿ prace mia³y byæ prowadzone
na potencjalnie ciekawym pod wzglêdem
znalezisk archeologicznych miejscu wyznaczono nadzór archeologiczny, który sprawuje dr. Katarzyna Zagórska. Dlatego zaraz
po ods³oniêciu szcz¹tków, które by³y u³o¿one w osi pó³noc - po³udnie, pojawi³a siê
kilkuosobowa grupa badaczy, którzy zabrali
koci z wykopu. Do tego celu trzeba by³o
w kilku miejscach poszerzyæ wykonany ju¿
wykop. Trafi¹ one do badañ antropologicznych w celu ustalenia p³ci, wieku i chorób
jakie przechodzi³y pochowane osoby, w tym

P

acjentka przeby³a ostatnio trzeci¹ ju¿
operacjê chirurgiczn¹ nogi. Obecnie
w razie komplikacji grozi jej nawet amputacja koñczyny. Przy okazji poprzednich
operacji nasz czytelnik sam wozi³ j¹ na wizytê kontroln¹ do szpitala prywatnym samochodem. Po trzeciej operacji boi siê komplikacji. Lekarz prowadz¹cy z kutnowskie-

Z
W tym wykopie, pomiêdzy dawnym klasztorem a Szko³¹ Podstawow¹ nr 4, znaleziono szcz¹tki piêciu osób.
tak¿e ewentualnych przyczyn mierci oraz
tak¿e, co wa¿ne, okrelenia daty pochówku. Szcz¹tki po wykonaniu badañ zostan¹
prawdopodobnie zwrócone miastu w celu
pochowania ich na cmentarzu.
Dodatkowo w trakcie prac ujawniony
zosta³ fragment muru, wykonanego z cegie³
oraz rudy darniowej, który bieg³ równolegle

do ulicy Stanis³awskiego. Znaleziono te¿
kilkanacie fragmentów ceramiki i kilka monet. Nie wykluczone, ¿e cmentarz przyklasztorny obejmuje znacznie wiêksz¹ powierzchniê, pomiêdzy SP 4 a kolegium, do
ustalenia tego potrzebne s¹ jednak dalsze
prace, nie wiadomo jednak, czy bêd¹ one
prowadzone.
(tb)

go oddzia³u chirurgicznego jeszcze przed wypisaniem pacjentki kaza³ siê zg³osiæ po zlecenie na przejazd karetki do lekarza rodzinnego. Zalecenie kontroli wypisa³ ju¿ sam.
Wystawi³ równie¿ zlecenie na przetransportowanie karetk¹ pacjentki do domu.
Natomiast lekarz rodzinnych z orodka
zdrowia w Sobocie, Boles³aw Sawicki, jest
zdania, i podpiera siê opini¹ prawn¹ z serwisu internetowego lekarzy (dostêpn¹ na
stronie www. pznamazowszu.ehost.pl), ¿e
to lekarz aktualnie prowadz¹cy leczenie
i zajmuj¹cy siê pacjentk¹ powinien wypisaæ
zlecenie transportu medycznego - czyli
w tym przypadku specjalista z Kutna. Kiedy ten pacjent by³ u mnie chcia³em mu
przekazaæ na pimie tê opiniê, aby okaza³ siê

ni¹ w szpitalu w Kutnie. Je¿eli jednak s¹ powa¿ne problemy zagra¿aj¹ce zdrowiu pacjentki, jako lekarz rodzinny wypiszê takie
zlecenie - deklaruje. Ju¿ mia³em podobny przypadek, dosyæ niedawno, w swojej praktyce mówi doktor Sawicki.
Magdalena Malikowska z biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ³ódzkim oddziale
Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza jednak, ¿e to Boles³aw Sawicki ma racjê,
bo to lekarz specjalista prowadz¹cy leczenie pacjentki w chwili obecnej powinien
wystawiæ zlecenie transportu medycznego.
Lekarz rodzinny wystawia takie za pierwszym razem, kieruj¹c do specjalista, a nastêpnie prowadzenie pacjenta nale¿y ju¿ do
specjalisty.
(eb)

Studenci - seniorzy
zapraszaj¹

Nieborów

Trwaj¹ przygotowania do rozpoczêcia dzia³alnoci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w £owiczu
w roku akademickim 2007 / 2008.

zytelnicy s¹ zaskoczeni, ¿e
mimo remontu ca³y czas
dzia³amy - mówi nam dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nieborowie Andrzej Czapnik.
W pomieszczeniu biblioteki, która
znajduje siê w budynku urzêdu gminy,
przez najbli¿sze dwa miesi¹ce trwaæ
bêdzie bowiem remont. Wymieniona
zostanie pod³oga, pomalowane ciany,
za³o¿one nowe owietlenie
i wentylacja. Na ten czas ca³y
ksiêgozbiór przeniesiony zosta³ do
po³o¿onej vis a vis sali lubów.
Zmieni³y siê tylko godziny otwarcia
biblioteki: obecnie czynna bêdzie od
7.30 do 15.00. (wcz)

O

rganizatorami Uniwersytetu s¹ £owickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk
i burmistrz, a wspó³pracownikiem Mazowiecka Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Pedagogiczna, g³ównie poprzez opiekê naukow¹ dr Feliksa Walichnowskiego.
Obecnie prowadzony jest nadal nabór
chêtnych s³uchaczy, bez wzglêdu na wiek
i wykszta³cenie. Uniwersytet dysponuje
70 miejscami. Spo³ecznoæ s³uchaczy wybierze samorz¹d. Oprócz zajêæ dydaktycz-

P

unkt Interwencji Kryzysowej dzia³aj¹cy przy PCPR w £owiczu w³¹cza
siê 9 wrzenia w obchody wiatowego Dnia FAS (P³odowy Zespó³ Alkoholowy). Tego dnia w £owiczu na rogu ulic
11 Listopada i 3 Maja, w pobli¿u swojej
siedziby, punkt informacyjno-konsultacyjny uruchomi¹ pracownicy PIK: psycholog
Ilona Borowska oraz pracownik socjalny
Ma³gorzata Janicka.
- W naszym spo³eczeñstwie funkcjonuje
jeszcze opinia, ¿e lampka czerwonego wina
nie tyle nie zaszkodzi kobiecie w ci¹¿y, co
nawet jest wskazana - co jest ca³kowit¹ nieprawd¹ - mówi Ma³gorzata Janicka. Podczas tej akcji pracownicy PIK bêd¹ chcieli
obaliæ stereotypy, ¿e jedno piwo nie szkodzi w nawet w ci¹¿y, ¿e czerwone wino
zwiêksza iloæ ¿elaza, poprawia morfologiê
krwi i wzmacnia organizm oraz, ¿e piwo
wspomaga laktacjê. Ka¿da porcja alkoholu
wypita w czasie ci¹¿y dzia³a toksycznie na
dziecko rozwijaj¹ce siê w ³onie matki. Im
wiêksza iloæ alkoholu, tym wiêksze prawdopodobieñstwo powa¿nych uszkodzeñ
p³odu, np. zani¿ona waga urodzeniowa,
uszkodzenia mózgu, zmniejszenie odpornoci dziecka na choroby itd.
(eb)

Warsztatów nie by³o

Specjalista winien zleciæ karetkê
- Chodzê jak od Kajfasza do Annasza pomiêdzy lekarzem rodzinnym a specjalist¹ ze szpitala
w Kutnie, ¿aden nie chce wystawiæ zlecenia do przewiezienie
¿ony karetk¹ do szpitala w Kutnie
na kontrolê chirurgiczn¹ - mówi
mieszkaniec gminy Bielawy.

Ci¹¿a jednak bez alkoholu

nych przewidziane sa tak¿e ko³a zainteresowañ. S³uchacze maj¹ do wyboru mo¿liwoæ uczestnictwa w wyk³adach lub ko³ach
zainteresowañ z zakresu historii, socjologii
rodziny i wiêzi spo³ecznej, ochrony zdrowia ludzi starszych, prawa rodzinnego, religioznawstwa, zagadnieñ samorz¹du lokalnego i spo³eczeñstwa obywatelskiego, porad gospodarczych (w tym dla dzia³kowiczów i hodowców zwierz¹t), jak równie¿
spraw miêdzynarodowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem problemów Unii Europejskiej. Deklaracjê uczestnictwa w zajêciach
mo¿na pobraæ w Urzêdzie Miejskim b¹d
z miejskiej strony internetowej www.lowicz.eu.
(eb)

Mimo remontu
biblioteka dzia³a

C

e wzglêdu na z³¹ pogodê nie odby³y
siê planowane na 31 sierpnia w Be³chowie integracyjne warsztaty folklorystyczne, organizowane przez GOK
w Nieborowie oraz Klub Seniora S³oneczko. Podczas warsztatów wykonywane
mia³y byæ makatki, gobeliny, prace plastyczne. Maj¹ one odbyæ siê dzi, 6 wrzenia.
(eb)
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Ma³e dzia³ki,
wielkie zmiany

Rada Miejska 30 sierpnia, a wczeniej miejska Komisja Gospodarcza 23 sierpnia zaopiniowa³a pozytywnie wiêkszoci¹ g³osów, trzy
uchwa³y dotycz¹ce zamiany nieruchomoci pomiêdzy miastem
a osobami prywatnymi. Przedmiotem zamiany maj¹ byæ niewielkie
dzia³ki w centrum miasta - ale transRolnicy z gminy Zduny w czasie spotkania zabierali kopie zg³oszeñ o o pope³akcja sprawi, ¿e w koñcu zagosponieniu przestêpstwa przez firmê z £om¿y.
darowany zostanie teren w cis³ym
centrum miasta, miêdzy St. Rynkiem a Al. Sienkiewicza.

Id¹ do s¹du w sprawie Europrojektu
Indywidualnie b¹d wspólnie, rolnicy z gminy Zduny z³o¿¹ zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa
przez firmê Europrojekt z £om¿y,
zarzucaj¹c jej niewywi¹zanie siê
z umów dotycz¹cych wykonania
p³yt gnojowych na terenie ich gospodarstw, mimo przelania na konto firmy pierwszej transzy rodków,
jakie otrzymali z ARiMR.

N

ajczêciej chodzi o 20-30 tys. z³, których nie mog¹ obecnie odzyskaæ,
oprócz tego o podpisane umowy,
których firma nie chce z nimi rozwi¹zaæ.
Decyzja rolników jest pok³osiem spotkania
z prawnikiem Markiem Wa³kowskim oraz
jednym z poszkodowanych rolników
z ³om¿yñskiego Janem Piank¹, które odby³o siê w Zdunach 24 sierpnia. Okaza³o siê,
¿e tamtejsi rolnicy maj¹ takie same problemy jak ci z gminy Zduny - tylko, ¿e tamci
tocz¹ ju¿ z Europrojektem sprawy w s¹dach, maj¹ nawet wygrane sprawy karne
i wyst¹pili ju¿ na drogê cywiln¹ o odzyskanie pieniêdzy.
Wa³kowski chwali³ na spotkaniu wójta
gminy Zduny Jaros³awa Kwiatkowskiego,
który zaanga¿owa³ siê w rozwi¹zywanie

problemów rolników ze swojej gminy, podkrela³ pozytywne zaanga¿owanie Izby
Rolniczej Województwa £ódzkiego. Ta zleci³a swoim prawnikom dokonanie analizy
umów zawartych z Europrojektem i zawiadomi³a prokuraturê o pope³nieniu przez firmê przestêpstwa.
Izba zadba³a, by na spotkaniu by³y gotowe, przygotowane przez jej prawników,
kopie zawiadomieñ do prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa, które rolnicy bardzo chêtnie pobierali w celu wype³nienia.
Wa³kowski apelowa³ do nich, ¿e nie mog¹
d³u¿ej czekaæ, ale powinni zg³aszaæ problemy z Europrojektem do organów cigania,
bo sprawy niewywi¹zania siê z umów s¹ do
wygrania. Oprócz tego Agencja bêdzie
¿¹da³a od nich zwrotu pieniêdzy, a sprawa
w prokuraturze bêdzie dla nich podk³adk¹
do tego, by udowodniæ ¿e mieli problemy
przez firmê. Oprócz tego firma istnieje, ma
maj¹tek i jest szansa, by odzyskaæ czêæ
pieniêdzy. Radzi³ im jak zgodnie z prawem
rozwi¹zaæ z firm¹ umowy.
Wa³kowski powiedzia³ nam, ¿e iloæ rolników, poszkodowanych przez Europrojekt wynosiæ mo¿e nie licz¹c powiatu ³owickiego ok. 800.
(tb)

P

rzed g³osowaniem na komisji radni pytali o sens tej zamiany, ewentualne zyski i straty. Anna Gajewska, naczelnik Wydzia³u Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa w ³owickim ratuszu, wyjania³a, ¿e miasto nie musi dokonywaæ tej zamiany, ale chodzi o uporz¹dkowanie istniej¹cego stanu. - Chcemy zamieniæ
siê na dzia³ki, które w planie przeznaczone
s¹ pod drogi, bo mamy nazwy ulic, których
nie ma. Chodzi o ulice Wegnera, Rotstada
i Aptekarsk¹. Mówi³a te¿, ¿e ró¿nice wartoci trzeba bêdzie dop³aciæ. A te nie s¹ du¿e,
zamiana z Krzysztofem Biñczakiem dotyczy 92 m2 miejskich gruntów oraz 52 m2
prywatnych, z W³odzimierzem Gajewskim
103 m2 miejskich i 133 m2 prywatnych oraz
z Tadeuszem Sêkalskim odpowiednio 241
m2 oraz 181 m2.
Radny Ryszard Szmajdziñski stwierdzi³,
¿e zdziwiony jest informacj¹ o dop³acie, jakie miasto bêdzie musia³o dokonaæ, bo na
wartoæ dzia³ki wp³ywa nie tylko jej powierzchnia, ale te¿ przeznaczenie. Tymcza-

Planowana zamiana dzia³ek dotyczy m.in. scalenia dzia³ki od strony ul. Sienkiewicza, na której przed rokiem ustawione zosta³o to ogrodzenie.
sem dzia³ki miejskie s¹ budowlane, a prywatne - przeznaczone pod drogi, co ogranicza grono zainteresowanych nimi podmiotów jedynie do Urzêdu Miejskiego. Radni
zwrócili te¿ uwagê na dzia³kê o szerokoci
3 m przylegaj¹c¹ bezporednio do Al. Sienkiewicza. Zauwa¿yli, ¿e po zamianie jej w³aciciel bêdzie mia³ pe³nowartociow¹ - jak
to okrelono dzia³kê w linii zabudowy
Al. Sienkiewicza. Bêdzie móg³ j¹ sprzedaæ
lub zabudowaæ.
Naczelnik Gajewska przyzna³a, ¿e w istocie tak bêdzie, ale choæ podejmowano próby
odkupienia od osoby prywatnej drugiej po-

Ulica imienia genera³a W³ada
Radni miejscy w £owiczu na sesji w dniu 30 sierpnia jednog³onie
nadali nazwê ulicy w rejonie tzw.
osiedla genera³ów.

U

lica nie jest na razie drog¹ publiczn¹,
jest to droga wewnêtrzna, biegnie
przez nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ miasta, a przeznaczone do sprzeda¿y
pod budownictwo jednorodzinne od ul.
Grunwaldzkiej do Matejki.
W pobli¿u ulicy, któr¹ nazwano imieniem
gen. Franciszka W³ada, istniej¹ ju¿ ulice na-

zwane imionami genera³ów walcz¹cych nad
Bzur¹, b¹d poleg³ych w tych walkach. Brakowa³o tylko nazwy genera³a W³ada, który poleg³ nad Bzur¹ pierwszy. W rejonie
£owicza walczy³y dwie armie pod dowództwem dwóch genera³ów, a trzech genera³ów
poleg³o, wród nich Franciszek W³ad - mówi³
burmistrz Krzysztof Kaliñski. W rejonie
osiedla genera³ów w £owiczu znajduj¹ siê
ulice m.in. gen. Tadeusza Kutrzeby, gen. Miko³aja Bo³tucia, gen. W³adys³awa Bortnowskiego i gen. Stanis³awa Grzmota-Skotnickiego.

³owy tej dzia³ki, nie wyrazi³a ona zgody.
Naczelnik wskaza³a te¿ inn¹ prawn¹ mo¿liwoæ - wyst¹pienie do starosty o ustalenie
lokalizacji drogi. W ten sposób uruchamia
siê procedurê wyw³aszczeniow¹, która
trwaæ mo¿e nawet 3 lata. Dzia³ka pod drogê
mo¿e przejæ na w³asnoæ miasta, a w³acicielowi przys³uguje odszkodowanie pieniê¿ne lub inna dzia³ka. Z dyskusji wynika³o
jasno, ¿e szybciej mo¿na dokonaæ zamiany
i fizycznie stworzyæ projektowane w centrum miasta ulice ni¿ uruchamiaæ procedurê
wyw³aszczeniow¹.
(mwk)
Gen. Franciszek Seweryn W³ad podczas
I wojny wiatowej jako dowódca kompanii
bra³ m.in. udzia³ w walkach z armi¹ rosyjsk¹
w Galicji. Od 1918 r. w Wojsku Polskim
piastowa³ stanowiska sztabowe. W wojnie
obronnej w 1939 r. dowodzi³ 14 Dywizj¹
Piechoty, która wchodzi³a w sk³ad Armii
Poznañ. Po bitwie nad Bzur¹ w nocy z 15
na 16 wrzenia rozformowa³ dywizjê i wyda³
rozkaz o przebijaniu siê oddzia³ów do Warszawy wraz ze zgrupowaniem gen. Tadeusza Kutrzeby. Sam wraz ze swym sztabem i resztkami 58 pu³ku piechoty postanowi³ przebijaæ siê przez Bzurê. 17 wrzenia jego oddzia³ zosta³ zaatakowany ciê¿kim ogniem artylerii niemieckiej w lasach niedaleko I³owa nad Bzur¹. Genera³ poleg³,
miertelnie ranny w g³owê.
(eb)

ZSP 2

Dokumentacja
na elewacjê

P

rzygotowywana jest aktualnie
dokumentacja na wykonanie
renowacji elewacji wejciowej
w budynku A Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu
w £owiczu.
Nie bêdzie to renowacja ca³ego tynku
na cianie wejciowej, a tylko
rodkowej czêci, znajduj¹cej siê
w lekkim wg³êbieniu. W tym miejscu
tynki s¹ w najgorszym stanie, krusz¹
siê, odpadaj¹. Prace maj¹ zatem
z jednej strony podnieæ walory
estetyczne obiektu, z drugiej podnieæ
bezpieczeñstwo.
Prace realizowane bêd¹ we
wrzeniu, ich koszt wyniesie oko³o
15 tys. z³. Budynek znajduje siê
w rejestrze zabytków, dlatego prace
odbywaæ siê bêd¹ pod cis³¹ kontrol¹
konserwatorsk¹.
(wcz)
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Jakie legitymacje
s¹ wa¿ne, a jakie nie
- Jestem babci¹ ucznia, który
w tym roku skoñczy³ pijarskie gimnazjum i który pojecha³ z rodzicami poci¹giem na wakacje - mówi
nasza czytelniczka. - W poci¹gu
sprawdzono im bilety i okaza³o siê,
¿e uczniowska legitymacja ze
szko³y pijarskiej nie uprawnia do
zni¿ki na przejazdy. Wszyscy byli
tym mocno zaskoczeni, sama nie
wiem, czy to jest mo¿liwe, ale trzeba by sprawdziæ, jakie szko³a wystawia legitymacje. Jeli natomiast nie uprawniaj¹ one do zni¿ek na przejazdy kolej¹, niech
uczniowie i rodzice zostan¹ o tym
fakcie poinformowani.

LIMUZYNA BUDZI£A ZACHWYT. D³ugi br¹zowy Ford Mercury zaparkowany w czwartek, 30 sierpnia, w Al.
Sienkiewicza w £owiczu przyci¹ga³ wzrok przechodniów. Niektórzy zagl¹dali do rodka, inni obchodzili dooko³a.
Ka¿dy podziwia³ gabaryty zabytkowego samochodu pochodz¹cego z wczesnych lat 70. XX wieku, a sprowadzonego z USA przez prywatnego przedsiêbiorcê i tylko przejazdem goszcz¹cego w £owiczu. Ford by³ szecioosobowy, o pojemnoci silnika 6,5 litra. Kierowca podkrela³ wysoki komfort jazdy, dziêki automatycznej skrzyni
biegów i jakoci wykoñczenia, m.in. skórzanym fotelom. Wzrok przykuwa³y otwierane przednie reflektory oraz
du¿o miejsca, zw³aszcza dla pasa¿erów na tylnej kanapie.

Sanniki

Powo³ano Radê Pa³acu
Siedem osób rozpocznie charytatywn¹ pracê w Radzie Pa³acu
Sannickiego na mocy uchwa³y Rady
Gminy w Sannikach z 29 sierpnia.
Celem powo³ania tego cia³a doradczego jest opiniowanie decyzji dyrektora pa³acu, Beaty Jab³oñskiej.

P

rzypomnijmy, ¿e odrêbna organizacja
spo³eczno-kulturalna, jak¹ jest Pa³ac
w Sannikach, powo³a zosta³a do ¿ycia
w 2005 roku. W ci¹gu ostatnich dwóch lat
decyzje w sprawie kierunku dzia³ania podejmowa³a jednoosobowo dyrektor. - Kie-

runek dzia³ania by³ jasno okrelony przy okazji powo³ywania instytucji: priorytetem jest
remont zabytkowego gmachu, a tak¿e utrzymanie dotychczasowej dzia³alnoci kulturalnej oraz jej rozwój - mówi dyrektor Jab³oñska.
Plan dzia³ania na dany rok akceptowany
by³ przez Radê Gminy Sanniki. Obecnie
plan pracy bêdzie opiniowany jeszcze
przed zatwierdzeniem przez w³adze samorz¹dowe przez Radê Pa³acu. W Radzie Pa³acu zasi¹d¹ przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego, przedstawiciel
Narodowego Instytutu Fryderyka Cho-

pina, Ma³gorzata B³och-Winiewska,
przedstawiciel Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Krystyna Ciura, cz³onkowie Ko³a Chopinowskiego w Sannikach:
Maria Fuda³a i Jaros³aw Zawadzki, jak
równie¿ radni gminy Sanniki: Teresa Tyszka i Grzegorz Kucharski.
Na tej samej sesji radni gminy Sanniki
podjêli uchwa³ê w sprawie udzielenia 50%
bonifikaty od op³at za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci przeznaczonych na
dzia³alnoæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹, owiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹, wychowawcz¹, sportow¹ i turystyczn¹ na cele niezwi¹zane
z dzia³alnoci¹ zarobkow¹ oraz nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków. Mimo
d³ugiego katalogu instytucji tylko jedna
kwalifikuje siê do bonifikaty, a jest ni¹ Pa³ac
w Sannikach.
(eb)

M

imo i¿ uczeñ skoñczy³ ju¿ pijarskie
gimnazjum, jego legitymacja jest
wa¿na do 30 wrzenia. Czy jest to
inna legitymacja od tych wydawanych przez
³owickie szko³y? - nie. Jest to dok³adnie ten
sam druk jak w przypadku szkolnych legitymacji w ca³ej Polsce, ze znaczkiem MEN
w lewym dolnym rogu i tak samo jak ka¿da
szkolna legitymacja uprawnia do zni¿ek na
przejazdy kolej¹.
Dlaczego zatem rewizor nie uzna³ okazanej przez ch³opca legitymacji? Jak przypuszcza dyrektor szkó³ pijarskich Przemys³aw
Jab³oñski, sprawa rozbi³a siê o stary druk
legitymacji, na której by³o napisane, ¿e
uprawnia do ulgi przy przejazdach w wy-

sokoci 50 procent. Tymczasem od jakiego
czasu obowi¹zuj¹ nowe przepisy mówi¹ce,
¿e ta zni¿ka wynosi 37 procent (zni¿ka jest
wiêksza w przypadku kupowania przez
uczniów biletów miesiêcznych, ale to sprawy nie dotyczy).
Nasza czytelniczka zwraca uwagê, ¿e
z ty³u legitymacji jej wnuczka znajduje
siê zapis, i¿ uprawnia ona do ulgi 50 %
przy przejazdach w klasie 2 poci¹gów
osobowych, popiesznych i ekspresowych oraz w autobusach komunikacji
zwyk³ej z miejsca zamieszkania do szko³y i z powrotem, na podstawie biletów
miesiêcznych szkolnych. - Wychodzi na
to, ¿e te legitymacje uprawniaj¹ do zni¿ek
na poci¹g, ale tylko jeli siê nim doje¿d¿a
do i wraca ze szko³y - interpretuje zapis.
Tak jednak nie jest. Ostatnia czêæ zapisu,
pocz¹wszy od s³owa oraz wyranie dotyczy bowiem tylko autobusów.
Dyrektor Jab³oñski mówi, ¿e ch³opiec
powinien zadbaæ o wymianê starego druku
legitymacji na nowy, o czym zreszt¹ szko³a
informowa³a.
Inna sprawa, ¿e podró¿ni trafili na wyj¹tkowo s³u¿bistego konduktora. Przecie¿ kiedy rodzic poprosi³ w kasie o bilet szkolny,
sprzedano mu bilet ze zni¿k¹ w przepisowych 37 procentach. Zapis na legitymacji
niczego tutaj nie zmienia³, by³a ona podstemplowana i wa¿na. Niektórzy lubi¹ jednak
utrudniaæ ¿ycie innym.
(wcz)

Najlepsi uczniowie pojechali do Czêstochowy

G

rupa 43 uczniów ze szkó³ podstawowych i gimnazjów miejskich, którzy osi¹gnêli w poprzednim roku
szkolnym najlepsze wyniki w nauce, rywalizacji sportowej, konkursach przedmiotowych i udzielali siê spo³ecznie, pojecha³a we wtorek, 28 sierpnia, na dwudniow¹, ufundowan¹ przez miasto wycieczkê do Czêstochowy i na zwiedzanie
Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Nie

lada atrakcj¹ by³ nocleg zaplanowany
w kopalni soli w Bochni.
Uczniowie i opiekunowie, tu¿ przed
wyjazdem, spotkali siê na parkingu przed
ratuszem z burmistrzem Krzysztofem
Kaliñskim. - Mi³o by³o zobaczyæ nasz¹
m¹dr¹ m³odzie¿ odprowadzan¹ na wycieczkê przez rodziców - powiedzia³ nam
burmistrz.
(mak)

To bêdzie ¿ywa
lekcja historii

C

zy warto wydaæ 50 tys. z³ na inscenizacjê
walk nad Bzur¹ w 1939 roku? - pyta³
przed tygodniem na wspólnym
posiedzeniu komisji bud¿etu i gospodarczej
Rady Miejskiej radny Ryszard Szmajdziñski.
Przyzna³, ¿e zasadniczo jest temu
przedsiêwziêciu przeciwny. - Nie widzê
walorów w takim pokazie, prócz huku. Uwa¿am,
¿e to zbyt wie¿a historia, aby j¹ w taki
sposób przypominaæ - mówi³.
Z argumentacj¹ nie zgadza³ siê burmistrz
Krzysztof Kaliñski i jego zastêpca Bogus³aw
Boñczak. Burmistrz mówi³, ¿e z takiej ¿ywej
lekcji historii bêdzie wiêcej korzyci ni¿ z nauki
z podrêczników. Wiceburmistrz mówi³, ¿e
impreza potrwa dwa dni i bêdzie mia³a g³êbszy
sens ni¿ tylko strzelanina i bieganina
120 mê¿czyzn w p³aszczach z epoki. Bêdzie
te¿ czas na refleksjê i modlitwê podczas mszy
w. Naczelnik promocji Artur Michalak doda³, ¿e
stawka jest i tak ni¿sza ni¿ pocz¹tkowo
zak³adano, a wiêc 80 tys. z³. Byæ mo¿e uda siê
zorganizowaæ to przedsiêwziêcie taniej ni¿ za
50 tys. z³. Miasto postara siê uzyskaæ na ten
cel dofinansowanie z Ministerstwa Obrony
Narodowej i wp³aty od sponsorów.
Miasto planuje, aby ideê pokazu walk
rozpropagowaæ mo¿liwie jak najszerzej
w £owiczu i okolicach. Maj¹ w to byæ
zaanga¿owani m.in. uczniowie ³owickich szkó³.
(mwk)
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SP Domaniewice

Wracaj¹ zajêcia wyrównawcze
W nowym roku szkolnym
kontynuowane bêd¹ zajêcia
wyrównawcze z matematyki, realizowane zgodnie
z projektem Fundacji Edukacyjnej 4H przez Mariê Ruciñsk¹. Program dofinansowywany jest z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

R

ealizacja programu rozpoczê³a
siê 17 kwietnia i obejmowa³a
wówczas 15 uczniów klas IV
- V. Przed wakacjami zrealizowano
28 godzin sporód zaplanowanych
na oba semestry 80. Spotykali siê

GOK Kiernozia

doæ czêsto, bo trzy razy w tygodniu po 70 minut.
W nowym roku szkolnym matematyki po lekcjach uczy³y siê bêd¹
te same dzieci z klas V i VI. Zaleg³oci z matematyki bêd¹ zatem nadrabiaæ w ci¹gu dwóch semestrów. Widocznym rezultatem zajêæ prowadzonych w ostatnim semestrze ubieg³ego roku szkolnego by³a wiêksza
aktywnoæ s³abszych dotychczas
uczniów na lekcjach. Podczas zajêæ
wyrównawczych dzieci otrzymywa³y posi³ek finansowany przez
fundacjê 4H.
(eb)

Szko³a to szansa

- Polska potrzebuje
ludzi otwartych na
wiat, kochaj¹cych
jednoczenie swoj¹
Ojczyznê - mówi³a
3 wrzenia w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym
w £owiczu wojewoda
³ódzki Helena
Pietraszkiewicz,
podczas wojewódzkiej
inauguracji roku
szkolnego 2007/2008.
Tê potrzebê
patriotyzmu i szacunku
i godziny pozosta³ych zajêæ zodla tradycji mocno
stan¹ ustalone po zamkniêciu listy uczestników. Wtedy te¿ bê- podkrela³a.

Taniec, modelarstwo i kó³ko plastyczne

Orodek Kultury w Kiernozi przyjmuje ju¿ zapisy na zajêcia, które rozpoczn¹ siê
pod koniec miesi¹ca.
dzie wiadomo, jaka bêdzie odp³atnoæ, poniewa¿ zale¿y ona od liczegoroczna oferta orodka obej- by osób bior¹cych udzia³ w zajêmuje bezp³atne zajêcia dla dzie- ciach.
Zapisy przyjmuje dyrektor
ci i m³odzie¿y na kó³ku plastycznym, teatralnym oraz zajê- GOK Bo¿ena Olczak w godzinach
ciach z modelarstwa. Odp³atne 9 -16 w poniedzia³ek, rodê,
zajêcia to kurs tañca towarzyskie- czwartek i pi¹tek, we wtorek od
go (dzieci i m³odzie¿), aerobik (m³o- godz. 13 do 18 (póniej rozpodzie¿, doroli) oraz nauka jêzyka czyna siê próba zespo³u Kiernozianie). Zakoñczenie zapisów
angielskiego (dzieci i m³odzie¿).
Tylko zajêcia z angielskiego planowane jest 21 wrzenia.
(mwk)
maj¹ sta³y dzieñ - sobotê, terminy

T

Dom Kultury w Zdunach
czeka na zdjêcia
Ju¿ tylko do koñca wrzenia Dom Kultury w Zdunach
czeka na fotografie nadsy³ane na og³oszony konkurs
Odkrywamy piêkno naszej
gminy.

K

onkurs ma charakter otwarty, mo¿e w nim wzi¹æ udzia³
ka¿dy, kto w ci¹gu minionych
wakacji wykona³ ciekawe zdjêcie pokazuj¹ce architekturê, krajobraz,
przyrodê czy wydarzenie jakie mia³o miejsce na terenie gminy.

Regulamin dopuszcza przes³anie
przez jedn¹ osobê maksymalnie
trzech zdjêæ, kolorowych lub czarno-bia³ych w formie cyfrowej lub
tradycyjnej odbitki (minimalny rozmiar 13 x 18 cm). W pierwszym
przypadku mo¿na to zrobiæ drog¹
elektroniczn¹ na adres: gokzduny@
wp.pl, w drugim tradycyjnie dostarczyæ osobicie lub poczt¹.
Wrêczenie nagród dla zwyciêzców nast¹pi w listopadzie w czasie
gminnego wiêta Jesieni.
(tb)

PKS dowiezie uczniów

P

rzedsiêbiorstwo Komunikacji
Samochodowej z ¯yrardowa
dowoziæ bêdzie w tym roku
szkolnym uczniów do szkó³ w gminie Bolimów. Tylko to przedsiêbiorstwo, które dowozi³o dzieci tak¿e
w minionym roku, z³o¿y³o do gminy swoj¹ ofertê. Gmina zap³aci za
1 km trasy kwotê 5,00 z³ brutto.

Z kolei Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach dowoziæ bêdzie do szkó³
uczniów z terenu gminy Nieborów. Oferta firmy równie¿ by³a
jedyn¹, cena oferty wynosi wraz
z VAT 57,00 z³ za miesi¹c na jednego ucznia.
(wcz)

G

oci bior¹cych udzia³ w uroczystoci wita³ w murach
szko³y starosta ³owicki Janusz
Michalak. Obecni byli m.in. biskup ³owicki Andrzej Dziuba,
bp Józef Zawitkowski, ³ódzki
kurator owiaty Barbara Kochanowska, parlamentarzyci z naszego okrêgu: Tadeusz Woniak
z PiS, Andrzej Biernat z PO, Wojciech Olejniczak z SLD, ponadto
wicemarsza³ek województwa
³ódzkiego Stanis³aw Witaszczyk,
dyrektorzy ³owickich szkó³,
przedstawiciele w³adz miasta i powiatu.
Helena Pietraszkiewicz podkrela³a, ¿e rz¹d, który reprezentuje,
widzi potrzebê kontynuowania
zmian w szko³ach w oparciu
o wartoci chrzecijañskie i polsk¹
kulturê narodow¹. Szko³a ma przekazywaæ nie tylko wiedzê, ale te¿
uczyæ patriotyzmu, kszta³towaæ
narodow¹ to¿samoæ. Nowocze-

Dodatkowe pieni¹dze
dla szkó³

P

od koniec wakacji gmina
Sanniki otrzyma³a
dodatkowe pieni¹dze na
szkolnictwo. Radni jednog³onie
wprowadzili je do bud¿etu na
sesji Rady Gminy 29 sierpnia.
22.150 z³ to pieni¹dze od
wojewody na podrêczniki dla
uczniów klas 0 - IV szkó³
podstawowych oraz na
mundurki szkolne dla uczniów
szkó³ podstawowych oraz
gimnazjalistów, za 11.696 z³ to
dofinansowanie równie¿ od
wojewody na wynagrodzenia
nauczycieli jêzyka angielskiego
w klasach I i II. (eb)

Gmina Ch¹no

By nie malowano pierwszaków
- Trzeba co zrobiæ z tym
malowaniem dzieci z pierwszych klas w autobusach powiedzia³a 29 sierpnia na
sesji Rady Gminy Ch¹no,
radna z Niespuszy Zofia Bia³kowska.

J

u¿ rok temu uczniowie pierwszych klas gimnazjum przez
pierwszy tydzieñ nauki byli malowani, m.in. na twarzach, przez starszych kolegów. Jej zdaniem mia³o
siê to dziaæ w autobusach, które dowo¿¹ dzieci ze szko³y do domu.

- Dzieci by³y wystraszone, ba³y
siê powiedzieæ co siê sta³o, a ubrania
by³y tak poplamione, ¿e nie mo¿na
by³o ich dopraæ - mówi³a Bia³kowska. Obecny na sesji by³y dyrektor
szko³y w B³êdowie Zbigniew Mostowski, w stwierdzi³, ¿e sygna³y
o takim zachowaniu starszych
uczniów otrzyma³ dwa lata temu
i natychmiast zainterweniowa³ w
starszych klasach. W ubieg³ym roku
sygna³ów takich ju¿ nie mia³.
Sprawa wywo³a³a sporo emocji.
Radny z B³êdowa Andrzej B³a¿ejewski powiedzia³, ¿e du¿¹ czêæ

winy za taki stan rzeczy ponosz¹
dzieci i rodzice, te pierwsze nie chc¹
otwarcie o tym mówiæ, a rodzice
nawet jak wiedz¹ co zasz³o, to wol¹
tego nie zg³aszaæ.
Radny z Ch¹na Wies³aw Kêpka
zwróci³ uwagê, ¿e w autobusie jest
opiekun wraz z kierowc¹, to zw³aszcza na tym pierwszym spoczywa
obowi¹zek pilnowania tego co robi¹
dzieci i zwracania im uwagi w razie
koniecznoci. Dlatego opiekunowie
maj¹ zostaæ dodatkowo uczuleni na
takie sytuacje przez zwierzchników.
(tb)

Henryk Zasêpa, dotychczasowy dyrektor I LO przekazuje nowy
sztandar szko³y uczniom.
sna szko³a ma pomagaæ uczniom
odnaleæ ¿yciow¹ pasjê i autorytety. Doceni³a te¿ to liceum mówi¹c, ¿e to szko³a nowoczesna, ale
nawi¹zuj¹ca do tradycji. - I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Józefa Che³moñskiego w £owiczu daje
uczniom mocne podwaliny do dalszej nauki.

O tym, ¿e warto dobrze wykorzystaæ czas nauki w szkole mówi³ z kolei Stanis³aw S³awiñski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. - Pocz¹tek roku to wielkie wiêto, które docenia siê po latach. Ceñcie
szko³ê, wykorzystajcie tê szansê.
Bo szko³a to szansa - dla was, dla

tego miasta i dla Polski. Podsekretarz stanu mówi³ te¿, ¿e zwyk³o siê uwa¿aæ, ¿e szko³a to przymus, bo jest obowi¹zek szkolny
i uczniom mo¿e siê zdawaæ, ¿e do
szko³y kto ich si³¹ przyprowadza. - Trzeba to w sobie przezwyciê¿yæ i zrozumieæ, ¿e to szansa. Polega ona na tym, ¿e musimy dorosn¹æ do samowychowania.
W zasobach ³owickiego muzeum znajduje siê sztandar z 1938
roku Pañstwowego Gimnazjum
i Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W 1965 roku szkole nadano sztandar, na którym pojawia
siê nazwa Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Józefa Che³moñskiego.
Na nowym sztandarze, który powiêcony zosta³ w poniedzia³ek,
projektant Andrzej Biernacki odniós³ siê do obu p³ócien. Na awersie umieszczono wiêc now¹ pe³n¹
nazwê szko³y, na rewersie - repliki obu wczeniejszych sztandarów.
Przedstawiciele Rady Rodziców wrêczyli sztandar spo³ecznoci szkolnej reprezentowanej
przez Henryka Zasêpê, obecn¹
dyrektor El¿bietê Skoneczn¹, jej
zastêpcê Renatê Stajudê oraz najlepszych uczniów. Delegacja
uczniów z klas I z³o¿y³a lubowanie na nowy sztandar.
Pod aktem fundacji sztandaru
podpisali siê przedstawiciele rodziców, uczniów i zaproszonych
goci oraz dyrekcja. Potem by³
program artystyczny, przygotowany w ca³oci na ludowo, po ³owicku. Gdy siê skoñczy³, uczniowie otrzymali tak du¿o braw, ¿e
z powodzeniem mogliby wyst¹piæ na bis.
(mwk)
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Kto ma
w g³owie olej...

P

olskie media zach³ysnê³y siê
ostatnio takim oto faktem. Francuskie koleje potrzebowa³y
dwóch godzin i trzech minut, ¿eby poci¹g z centrum Pary¿a dotar³ do centrum Londynu. Na dodatek kawa³ek z tego musia³ jechaæ pod dnem kana³u La
Manche. Postêp we francuskim kolejnictwie nie jest jednak jaki nadzwyczajny, bo przesz³o dwadziecia lat
temu zdarzy³o mi siê kilka razy jechaæ
z Pary¿a do Lyonu (i z powrotem) zgodnie z rozk³adem w godzinê piêædziesi¹t
siedem minut, a to te¿ sporo ponad czterysta kilometrów. Nadziwiæ siê te¿ wtedy nie mog³em, gdy w wagonie barowym szklanki na stolikach nawet nie
zadr¿a³y, choæ pêdzilimy po szynach
z prêdkoci¹ jakie dwiecie piêædziesi¹t na godzinê. Kolej w rozwiniêtych
krajach nie oddaje pola ani samochodom ani nawet samolotom. Szczególnie na stosunkowo krótkich dystansach,
bo jaki jest sens przepychania siê na
przyk³ad na jedno z dwóch paryskich
lotnisk tak, ¿eby byæ choæ na godzinê
przed odlotem do Londynu czy Lyonu,
nastêpn¹ godzinê spêdziæ w powietrzu,
po czym kolejn¹ godzinê jechaæ z lotniska do centrum tego drugiego miasta.
la nas takie poci¹gi, jak francuskie TGV albo japoñski Shinkansen (mia³em okazjê podziwiaæ to cudo podczas igrzysk w Nagano) to ci¹gle science fiction. Co, o czym
specjalnie dla Polaków i innych narodów wschodnioeuropejskich zapónionych w rozwoju cywilizacyjnym móg³by napisaæ Jules Verne. Te¿ Francuz.
Francuskie czy japoñskie koleje nie spoczywaj¹ jednak na laurach, wiêc co
parê lat mamy oto nastêpn¹ generacjê
TGV czy Shinkansena prze³amuj¹c¹
kolejne bariery prêdkoci. Sieæ stale siê
rozbudowuje i niebawem mo¿na bêdzie
dojechaæ tym prawdziwym super ekspresem z Pary¿a ju¿ nie tylko do Brukseli, Turynu, Londynu i miast niemieckich (nie wspominaj¹c o ca³ej sieci wewn¹trz Francji), ale te¿ do Barcelony
i Madrytu. Porównañ z naszymi kolejami nie bêd¹ u¿ywa³, bo to po prostu
wstyd. Prawie dwadziecia lat po

D

transformacji ju¿ nawet nie wypada
chwaliæ siê zbudowan¹ za Gierka Centraln¹ Magistral¹ Kolejow¹, dziêki której
trzysta kilometrów dziel¹ce Warszawê
od Katowic i Krakowa daje siê pokonaæ
w trzy godziny. Niedawno jecha³em
w s³u¿bow¹ delegacjê do Berlina. Wybra³em siê poci¹giem, co w jedn¹ stronê
zajê³o mi ponad szeæ godzin. Odcinek
podobnej d³ugoci, jak Pary¿ - Londyn.
rzed wojn¹, a i potem, mawia³o
siê, ¿e kto ma w g³owie olej ten
idzie na kolej. PKP jako solidna
firma zapewnia³a niez³e wynagrodzenie, plik darmowych biletów, dziêki którym kolejarskie rodziny mog³y gratisowo objechaæ rodzinê w kraju i jeszcze
parê razy wybraæ siê na grzyby pod
Krzy¿, a ponadto deputat wêglowy
i sort mundurowy. Kolejnym rz¹dom
Rzeczypospolitej nale¿a³oby wierciæ
dziury w brzuchu i przypominaæ o starych prawdach, co w tym przypadku
mo¿na sparafrazowaæ na: kto ma w g³owie olej, ten stawia na kolej. Jestemy
i bêdziemy krajem wyj¹tkowo tranzytowym, wiêc szybkie i sprawne przemieszczanie przez Polskê z zachodu na
wschód i z pó³nocy na po³udnie ludzi
i towarów mog³oby przynosiæ nam
znaczne zyski. Na razie efekt jest taki,
¿e marne drogi zapchane s¹ tirami, na
tych dziurawych i zat³oczonych drogach
gin¹ ludzie, a kolej stanê³a w³aciwie
w miejscu. Niby szczycimy siê wzrostem gospodarczym, ale przecie¿ takim
samozadowoleniem daleko nie zajedziemy. Rz¹dz¹cy i ci, którzy na rz¹dzenie
maj¹ wielk¹ ochotê, zajêci s¹ g³ównie
wojenkami miêdzy sob¹ twierdz¹c, ¿e
gospodarka sama sobie toruje drogê,
wiêc czasem siê cz³owiek siê zastanawia, po co nam takie elity. A szybka kolej
(parê razy co o niej przeb¹kiwano)
i autostrady ci¹gle pozostaj¹ u nas
w sferze planów, a mo¿e raczej marzeñ. wiat wie doskonale, ¿e bez dobrych po³¹czeñ drogowych i kolejowych
trudno myleæ na d³u¿sz¹ metê o rozwoju gospodarczym. My tymczasem ci¹gle wiêcej marzymy ni¿ mylimy. Bo marzyæ wolno ka¿demu. Bez wzglêdu na
to, jaka partia jest akurat przy w³adzy.

P

Owiadczenia maj¹tkowe radnych
i urzêdników za 2006 rok

Gmina Nieborów
Jolanta Antos - Radna ma 10 tys. z³ na
koncie - wspó³w³asnoæ wraz z mê¿em.
Posiada dom o powierzchni 104 mkw.
o wartoci 120 tys. z³ - wspó³w³asnoæ oraz,
tak¿e we wspó³w³asnoci, gospodarstwo
rolne o powierzchni 1,776 arów. Na rzecz
skarbu pañstwa sprzeda³a 739 mkw. Zabudowa w gospodarstwie jest typu zagrodowego. Z tego tytu³u nie osi¹gnê³a w 2006
roku ¿adnego przychodu, a wiêc i dochodu.
Inne nieruchomoci: 3,73 ha, plus dzia³ka
o powierzchni 3211 mkw., o wartoci odpowiedni 20 tys. z³ i 30 tys. z³. Pierwsza to
w³asnoæ osobista, druga wspó³w³asnoæ.
Z tytu³u zatrudnienia zarobi³a
2856,20 z³, dieta radnej - 600 z³ i sprzeda¿
dzia³ki 8,062 z³.
Jedzi Mercedesem, rok produkcji 1992
oraz Volkswagenem, rocznik 1995. Posiada
te¿ koparko-³adowarkê, rocznik 1992.
Henryk Bakalarski - Posiada dom
o powierzchni 120 mkw. o wartoci wed³ug
cen rynkowych - w³asnoæ. Inne nieruchomoci: 0.69 ha - dzia³ka pod siedliskiem,
0,43 ha i budynek gospodarczy 61 mkw.
Z tytu³u wykonywania pracy zarobi³
w 2006 roku 35.172,09 z³, dzia³alnoæ spo³eczna i obywatelska 2542,60 z³. Jedzi Fiatem Siena rocznik 1998.
Wies³aw Gala - Ma 12 tys. z³ zgromadzonych pieniêdzy. Dom 140 mkw. o wartoci 228 tys. z³ - w³asnoæ, gospodarstwo
rolne 5,45 ha, z zabudow¹: budynki gospodarcze murowane - w³asnoæ.Z tego tytu³u
osi¹gn¹³ przychód 1500 z³ i dochód 500 z³.
Za pracê w ubieg³ym roku otrzyma³
25.925,94 z³, z tytu³u diety radnego 2.639,73 z³.
Daniel Grzywacz - Z tytu³u diety radnego osi¹gn¹³ 600 z³. Umowa o pracê 34.534,88 z³, fundusz socjalny - 1422,43 z³,
z tytu³u LZS - 4760,00 z³.
Adam Janiak - Radny ma 25 tys. z³
zgromadzonych pieniêdzy. Posiada na w³asnoæ dom 130 mkw. i gospodarstwo mleczne 10,66 ha o wartoci 149 tys. z³. W minionym roku sprzeda³ 0,24 ha.

Z tytu³u prowadzenia gospodarstwa
osi¹gn¹³ przychód 72 tys. z³ i dochód
26 tys. z³.
Dieta Izby Rolniczej - 2585,250 z³, dieta
radnego gminnego 2759,73 z³.
Posiada Opla Astrê Classic, rok produkcji 1999 - wspó³w³asnoæ z ¿on¹.
Ma kredyt na zakup ziemi w wysokoci
12.750 z³.
Urszula Jurkiewicz - Radna ma 3 tys.
z³ zgromadzonych rodków, dom 110 mkw.,
o wartoci 150 tys. z³ - w³asnoæ. Posiada
te¿ gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni
1,12 ha, o wartoci 10 tys. z³. Zabudowa
zagrodowa - w³asnoæ.
Z tego tytu³u nie osi¹gnê³a ¿adnego przychodu ani dochodu.
Inne nieruchomoci: 1247 mkw., wartoæ
30 tys. z³ - wspó³w³asnoæ.
Z tytu³u zatrudnienia zarobi³a
37.006,05 z³, fundusz socjalny 1432,98 z³,
dieta radnej - 2639,73 z³. Jedzi Oplem Vectra 1,8 rocznik 1999.
Mieczys³aw Kowalski - na rachunku
oszczêdnociowo rozliczeniowym radny ma
zgromadzone 2.500 z³. Posiada dom
170 mkw., o wartoci 198,800 z³ - wspó³w³asnoæ. Ma te¿ gospodarstwo nastawione na produkcjê mleczn¹ o powierzchni
7,51 ha, zabudowa zwarta ceglana: dwa budynki gospodarskie, stodo³a, obora. Mia³
z tego przychód 10 tys. z³, dochód 1,5 z³.
Posiada te¿ dzia³kê 800 mkw., o wartoci
30 tys. z³ - wspó³w³asnoæ.
Za pracê otrzyma³ w 2006 roku
23.557,20 z³, z tytu³u diety radnego
- 720 z³, za dzia³alnoæ wykonywan¹ osobicie - 234 z³.
Posiada ci¹gnik C-360 rok produkcji 1985
- 10 tys. z³ wartoæ, prasê wysokiego zgniotu, rocznik 1993, wartoæ 20 tys. z³.
Karol Kroæ - Radny ma 10 tys. z³ zgromadzonych pieniêdzy - wspólnie z ma³¿onk¹. Posiada na w³asnoæ dom o powierzchni ok 70 mkw., w rozbudowie. Ma
te¿ gospodarstwo rolne 5,5 ha o wartoci
20 tys. z³, zabudowa zagrodowa - w³asnoæ.

Mia³ z tego przychód 3 tys. z³ i 300 z³ dochodu.
Wynagrodzenie za pracê 44.163,39 z³,
umowa zlecenie 6007,61 z³, dieta radnego
480 z³.
Posiada Opla Vectrê rocznik 1998 15 tys. z³ wartoci - wspó³w³asnoæ, i Peugeota 306, rocznik 1997 - wartoæ 11 tys. z³.
S³awomir Lubikowski - Radny ma
dom o powierzchni 100 mkw., o wartoci
130 tys. z³ - w³asnoæ, gospodarstwo rolne
nastawione na produkcjê mleczn¹ o powierzchni 8,87 ha, o wartoci 100 tys. z³.
Zabudowa zagrodowa - w³asnoæ. Mia³
z tego 55 tys. z³ przychodu i 10 tys. z³
dochodu.
Dieta radnego - 2542,60 z³.
Posiada ci¹gnik C-330, rok produkcji
1985, wartoæ 12 tys. z³. Ma kredyt
11 tys. z³.
Józef Mizio³ek - Posiada dom 36 mkw.
o wartoci 20 tys. z³ - wspó³w³asnoæ.
Z tytu³u emerytury otrzyma³ 8.161,34
z³, dieta radnego - 600 z³. Jedzi Oplem
Corsa, rocznik 2000, o wartoci 12 tys. z³.
W³adys³aw Moskalewicz - Ma we
wspó³w³asnoci dom 65 mkw., wartoæ
24 tys. z³, oraz gospodarstwo ogólnorolne
o powierzchni 5,51 ha, zabudowa zagrodowa. Przychód z tego tytu³u - 15 tys. z³,
dochód 7500 z³.
Ma te¿ budynek mieszkalny w budowie
o wartoci 145 tys. z³ - wspó³w³asnoæ.
Prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych i dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹
z uprawami rolniczymi. Mia³ z tego w ubieg³ym roku przychód 8.443 z³, dochód
7.500 z³.
Dieta radnego - 2736,86 z³.
Jaros³aw Papuga - Ma 8 tys. z³ zgromadzonych pieniêdzy. Posiada dom
108 mkw., wart 100 tys. z³ - w³asnoæ. Posiada te¿ gospodarstwo produkuj¹ce mleko
- 5,79 ha, o wartoci 65 tys. z³, zabudowa
zagrodowa - w³asnoæ.
Osi¹gn¹³ przychód oko³o 25 tys. z³ i dochód oko³o 10 tys. z³.
Dieta radnego - 2662,60 z³, zatrudnienie
18.657,91 z³, z tytu³u prowadzenia gospodarstwa - przychód oko³o 25 tys. z³ i dochód oko³o 10 tys. z³, fundusz socjalny 1407,33 z³.
Jedzi BMW o wartoci oko³o 11 tys. z³.
dok. na str. 15
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Farben Lehre
zagra w niedzielê
Pracownia Sztuki ¯ywej
i £owicki Orodek Kultury zapraszaj¹ na koncert zespo³u
Farben Lehre z P³ocka w niedzielê, 9 wrzenia, o godz. 19.

Z

espó³ gra w £owiczu w tym
roku ju¿ po raz drugi. Muzyka
Farben Lehre jest energiczna, melodyjna, pe³na radoci grania i wolna
od kompleksów. Ostre, aczkolwiek
przystêpne dwiêki oraz garæ
szczerych s³ów stanowi¹ próbê duchowego porozumienia siê z drugim
cz³owiekiem - tak opisuj¹ swoj¹
muzykê cz³onkowie zespo³u. Mu-

zycy nie ukrywaj¹ swoich fascynacji twórczoci¹: Sex Pistols, Ramones, Clash, Pogues, Dead Kennedys,
Bad Religion, Rancid, Greenday i.in.,
pamiêtaj¹c te¿ o Nirwanie czy Rolling Stones. Wa¿niejsze utwory
FARBEN LEHRE to: Helikoptery, Egoici, Nierealne ogniska,
Handel, Rozko³ysanka i in. Wiêcej o zespole mo¿na poczytaæ na
oficjalnej stronie internetowej: http:/
/farbenlehre.plocman.pl/ S¹ tam te¿
próbki utworów do ci¹gniêcia.
Bilety w przedsprzeda¿y kosztuj¹ 12 z³otych, a w dniu koncertu
15 z³otych.
(mak)

Kolejny raz
Just dance baby

dok. ze str. 7

mpreza taneczna JUST
DANCE BABY z muzyk¹
house zaplanowana jest na
najbli¿sz¹ sobotê, 8 wrzenia,
o 21.00 w Pracowni Sztuki
¯ywej przy £OK. Bilety: 10 z³.
Tradycyjnie ju¿ za muzykê
odpowiedzialny bêdzie DJ
Martin Jacques. Bêdzie mo¿na
us³yszeæ muzykê z najwy¿szej
pó³ki, typowo klubow¹,
zaczynaj¹c od lekkiego disco
house przez vocal, koñcz¹c na
progressive czy tribal house
z domieszkami electro. Start
dok³adnie o 21.00, ale wejcie
do klubu bêdzie mo¿liwe tylko
od 20.30 do 22.30. Iloæ miejsc
ograniczona. (mak)

Z

I

Czy Pelikan sprosta wymaganiom?
alecono wyznaczenie stanowiska spikera przy stanowisku
dowodzenia, umo¿liwiaj¹ce
bezporedni kontakt kierownika
ochrony ze spikerem.
Komisja ponownie pojawi siê na
stadionie Pelikana 6 lub 7 wrzenia
tu¿ przed meczem, by sprawdziæ,
czy zalecenia pokontrolne zosta³y
spe³nione.

Prezes uwa¿a, ¿e zd¹¿y
Prezes klubu Janusz Bia³as nie
widzi problemu z wype³nieniem
zaleceñ. Wiêkszoæ okrela jako drobne, chodzi tu o umieszczenie m.in.
tablic z oznaczeniem drogi ewakuacyjnej czy napisami gocie, gospodarze. Zgodnie z zapisem komisji, do rozwa¿enia pozostawiono
klubowi potrzebê wykonania dodatkowej bramy dla s³u¿b ratunkowych
i policji. - Moim zdaniem takiej potrzeby nie ma. Jest przecie¿ g³ówna
brama wjazdowa - mówi prezes
Bia³as. Problemów nie przewiduje
nawet z wykonaniem bram wjazdowych na boisko i dodatkowego wej-

cia ewakuacyjnego dla kibiców przyjezdnych. - Trzeba bêdzie wyci¹æ siatkê i wstawiæ bramê - komentuje Bia³as. Zalecana strefa buforowa zostanie zorganizowana jako pusta przestrzeñ pomiêdzy miejscami wyznaczonymi dla kibiców przeciwnych
dru¿yn. Strefê obstawia³a bêdzie
ochrona.

Pelikan promuje
W¹tpliwoci co do przekazania
klubowi w ramach uchwa³y o zmianach w bud¿ecie miasta na rok 2007
kwoty 100 tys. z³ mieli radni Maciej
Moñka oraz radna Ewa Zbudniewek.
- Uwa¿am, ¿e sport kwalifikowany
nie powinien byæ a¿ w tak wysokim
stopniu dotowany z bud¿etu miasta argumentowa³ Maciej Moñka. Radna Zbudniewek podkrela³a, aby nie
ograniczaæ siê do promocji miasta
tylko poprzez klub Pelikan, ale pieni¹dze przekazywaæ równie¿ na
rozwój przedsiêwziêæ kulturalnych.
Poddawano w w¹tpliwoæ wagê
promocji miasta przez klub sportowy.

Zdecydowanie wiêcej radnych
doceni³o wagê promocji £owicza
przez klub. - Je¿eli dzieliæ równo pieni¹dze, to dzielmy. Na koncercie Bachowskim by³o 100 osób, a na meczu Pelikana 2.200 kibiców - mówi³
do radnej Zbudniewek Piotr Pochwa³a. Podkrela³ ponadto, ¿e na
Pomorzu Gdañskim w czasie kiedy
Pelikan gra³ mecz z Ark¹ Gdynia
12 sierpnia, pe³no by³o reklam Pelikana £owicz. O £owiczu pisze siê
w sportowej prasie ogólnopolskiej,
temat odwo³ania meczu zosta³ poruszony tak¿e w Szkle kontaktowym programie emitowanym
w TVN 24. - Pelikan bêdzie promowa³ £owicz w takich miastach, jak
Opole, Lublin, Gdañsk, Bielsko-Bia³a, £om¿a, Katowice, Pruszków,
Wroc³aw, Poznañ, bo z dru¿ynami
z tych miast rozegra mecze - podkrela³ radny Jacek Haczykowski.
St¹d zmiany w bud¿ecie zosta³y
przyjête przy dwóch g³osach
wstrzymuj¹cych siê, pozostali radni podnieli rêkê za zmianami, w tym
kolejnymi 100 tys. z³ na promocjê
miasta przez klub Pelikan.
(eb)

Odpust i do¿ynki w Domaniewicach
ju¿ w tê sobotê
Na uroczystoci Narodzenia NMP 8 wrzenia w domaniewickim sanktuarium
przybêdzie prawdopodobnie
oko³o piêæ tysiêcy pielgrzymów. Pielgrzymki z £owicza, £yszkowic, Chrulina,
Dmosina oraz G³owna wyrusz¹ tego samego dnia
skoro wit.

skup ³owicki Andrzej Franciszek
Dziuba. Po kazaniu pod o³tarz przejdzie procesja z do¿ynkowymi wieñcami i darami. Ka¿da miejscowoæ
zgodnie z tradycj¹ przygotowuje
warzywa, owoce, ziarno i ¿ywnoæ.
Po mszy wiêtej odbêdzie siê powiêcenie ziarna.
Uroczystoci religijne kontynuowane bêd¹ od godz. 15.00, kiedy
odprawiona zostanie koronka do
a godzinê 12.00 zaplanowano Mi³osierdzia Bo¿ego. O 20.00 przed
mszê odpustow¹ a jednocze- sanktuarium wyst¹pi religijny zenie do¿ynkow¹, któr¹ odprawi bi- spó³ muzyki rockowej Wiara, na-

N

dzieja, mi³oæ z Koz³owa Biskupiego pod Sochaczewem.
Druga czêæ uroczystoci do¿ynkowych kontynuowana bêdzie od
godziny 15.00 na du¿ej scenie przy
gimnazjum w Domaniewicach. Najpierw wyst¹pi zespó³ miejscowy
Kalina, potem folklorystyczne
zespo³y Kurklaj z Litwy oraz Maria Briakona z Ukrainy, które przyjê³y zaproszenie do Domaniewic
przy okazji koncertów w województwie ³ódzkim.
(eb)
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ZOSTAN¥ W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI¯SZYCH

STANIS£AW FRANKOWSKI

S

tanis³aw Frankowski urodzi³ siê 26 padziernika w Soko³owie. Mia³ starsz¹
siostrê Barbarê, która po wyjciu za m¹¿
osiad³a na rodzicielskim gospodarstwie.
M³odszy brat pocz¹tkowo pomaga³ swojej
rodzinie na roli, po skoñczeniu podstawówki wyprowadzi³ siê jednak do rodziny do
Sochaczewa, sk¹d mia³ wygodny dojazd do
szko³y mechanicznej w Warszawie. By³
specjalist¹ od narzêdzioznawstawa. Po szkole podj¹³ pracê w fabryce traktorów w Ursusie, najpierw na kuni, potem w narzêdziowni, by staæ siê brygadzist¹. Przez ostatnie lata pracowa³ jako kontroler jakoci.
Zaraz na pocz¹tku swojej pracy w warszawskiej fabryce, oko³o roku 1970, pozna³
swoj¹ ¿onê Mariolê, która mieszka³a w £owi-

czu. Dziêki pomocy rodziców obydwojga
m³odych zaraz po lubie w 1974 roku zamieszkali oni na osiedlu Kostka w £owiczu.
W ci¹gu lat ma³¿eñstwa dochowali siê
dwóch synów - Piotra i Sebastiana, z którymi ojciec czêsto wspólnie wêdkowa³. Wêdkarstwo by³o jedn¹ z jego pasji, odpoczywa³ przy nim, móg³ siê wyciszyæ po trudach ca³ego tygodnia pracy, choæ nieraz ¿ona
narzeka³a, ¿e co jest w domu do zrobienia,
on w soboty wybiera³ siê z wêdk¹ na ryby.
Bywa³o, ¿e potem te obowi¹zki wype³nia³
w niedzielê, co te¿ spotyka³o siê z dezaprobat¹ ¿ony, która nazywa³a go bezbo¿nikiem.
By³y to jednak ¿artobliwe k³ótnie i tak naprawdê ma³¿onkowie wiedli zgodne i spokojne ¿ycie.

LEOKADIA RUTKOWSKA

Sympatycy strykowskiego Chóru Seniora Echo ju¿ nigdy nie
us³ysz¹ piêknego sopranu, jakim
piewa³a Leokadia Rutkowska.
15 sierpnia min¹³ miesi¹c od jej
mierci.

D

la kole¿anek z zespo³u by³a po prostu
Lodzi¹, któr¹ ka¿dy lubi³ i ceni³ za
pogodê ducha, sympatyczne usposobienie
i uczynnoæ. Kiedy we wrzeniu zacznie siê
kolejny sezon prób i wystêpów chóru,
wszystkim jej bêdzie brakowa³o. Ostatni raz
pani Leokadia wyst¹pi³a wraz z chórem
Echo w Koluszkach wiosn¹ tego roku.
Póniej jej choroba postêpowa³a coraz bardziej.
Ta mieræ to równie¿ niepowetowana strata dla strykowskiego oddzia³u Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów, w którym pani Leokadia by³a aktywn¹ dzia³aczk¹. Przez wiele lat piastowa³a funkcjê cz³onka zarz¹du tej

Gmina Nieborów

Jan Pierzankowski - Ma 4 tys. z³ zgromadzonych pieniêdzy. Dom o powierzchni
80 mkw., wart 50 tys. z³ - wspó³w³asnoæ.
Dzia³kê pod budynkiem 9 arów - wspó³w³asnoæ.
Emerytura - 19.826,26 z³, dieta radnego 2542,60 z³, dieta ³awnika - 428,59 z³.
Robert Soliñski - Radny ma 7.500 z³
zgromadzonych pieniêdzy, posiada wraz
z ¿on¹ dom 110 mkw. o wartoci 80 tys. z³
i gospodarstwo mleczne - 10,90 ha, o wartoci 200 tys. z³, typ zabudowy - zagrodowa.
Osi¹gn¹³ z niego przychód 28500 z³ i dochód 2950 z³.
Z tytu³u zatrudnienia zarobi³
17.334,06 z³, dieta radnego - 600 z³.
Jedzi Fiatem Panda, rocznik 2004, wartoæ 18 tys. z³. Ma te¿ Ursusa C -360, rocznik 1986 - wartego 12 tys. z³.
Zaci¹gn¹³ kredyty na 9 tys. z³ i oko³o
2.800 z³.
Tadeusz Kozio³ - Przewodnicz¹cy rady
gminy Nieborów ma 16.805 z³ zgromadzonych rodków - wspó³w³asnoæ z ¿on¹ Krystyn¹. Wraz z ma³¿onk¹ posiada te¿ dom

(1945-2006)

o powierzchni 120 mkw. o wartoci
100 tys. z³ i gospodarstwo ogólnorolne
5,45 tys. z³, warte 30 tys. z³. Zabudowa:
budynek mieszkalny murowany, budynek
sk³adowy. Nie deklaruje ¿adnego przychodu ani dochodu z tego tytu³u.
Jest prezesem zarz¹du Gminnej Spó³dzielni w Nieborowie. Firm¹ zarz¹dza wraz
z ksiêgow¹, jednoczenie bêd¹c¹ cz³onkiem
zarz¹du. Mia³ z tego w minionym roku
36653,03 z³ brutto. Jako przewodnicz¹cy
Rady Gminy otrzyma³ 10.532,16 z³ netto,
dochód ¿ony 36653,03 z³ brutto, fundusz
socjalny 750 z³ brutto.

Urzêdnicy gminni:
Andrzej Werle - Wójt gminy Nieborów ma 3.500 z³ zgromadzonych pieniêdzy
- wspó³w³asnoæ z ¿on¹ Danut¹. Na w³asnoæ posiada dom 100 mkw. o wartoci
90 tys. z³ i gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 9,67 ha, warte 30 tys. z³. Zabudowa: budynek gospodarczy, stodo³a. Przychód z tego tytu³u - 1.900 z³, dochód 0 z³.
Wynagrodzenie za pracê 96.437,89 z³, wy-

Zmar³a Si³aczka
z Ostro³êki

(1938-2007)

p³ata z ZFSS - 247 z³, dochód ¿ony 0 z³.
Ogó³em dochód brutto - 96.684,89 z³
Jedzi Renaultem Megane Classic 1,6 rok produkcji 1997, wartoæ 12 tys. z³. Ma
te¿ ci¹gnik rolniczy T -25A, rocznik 1988
o wartoci 10 tys. z³.
Ma kredyt odnawialny 12 tys. z³, oprocentowanie 11,5 procent, kredyt gotówkowy, oprocentowanie 13,3 procent - na
31 grudnia 2006 zad³u¿enie wynosi³o
13.900 z³.
Marianna Pomian - Sekretarz gminy
ma 50 tys. z³ zgromadzonych pieniêdzy na
rachunku oszczêdnociowym. Posiada
mieszkanie 36 mkw. o wartoci 50 tys. z³,
spó³dzielcze w³asnociowe. Z tytu³u pracy
zarobi³a w 2006 roku 63.950,66 z³, inne ród³a 1.037,00 z³, biuro wyborcze 560 z³, dieta
z komisji wyborczej 231 z³.
Renata Sobczak - Skarbnik gminy ma
17 tys. z³ zgromadzonych pieniêdzy. Posiada dom o powierzchni 105 mkw. o wartoci
60 tys. z³, rok budowy 1983 - wspó³w³asnoæ. Gospodarstwo rolne 1,2193 ha, budynek gospodarczy - wspó³w³asnoæ. Nie
osi¹gnê³a z tego tytu³u przychodu, a wiêc
i dochodu.
Wynagrodzenie za pracê 64.336,70 z³,
wyp³ata brutto z ZFSS - 3017 z³ brutto.
Jedzi Oplem Astra rocznik 1998, wartoæ 18 tys. z³.
(wcz)

Chcia³ daæ
policjantom ³apówkê

Oni zagra¿aj¹ naszemu ¿yciu
W okresie od 30 sierpnia policja
zatrzyma³a nastêpuj¹cych nietrzewych kierowców i rowerzystów.
n 3 wrzenia o godzinie 1.15 w nocy
na ulicy £ódzkiej w £owiczu 22-letni
Tomasz S. z £odzi jecha³ samochodem

osobowym marki Opel Astra (1,03 mg/
dm3 alkoholu).
n 3 wrzenia w Nieborowie 26-letni
Pawe³ D. z gminy Nieborów jecha³ samochodem osobowym marki Fiat 126p
(0,51 mg/dm3 alkoholu).

(11.08.-27.08.2007 r.)

Pan Stanis³aw nigdy nie chorowa³, nigdy te¿ nie skar¿y³ siê na serce. Tym dziwniejsza by³a jego mieræ. Jako opowiadali
rodzinie koledzy, ju¿ w pracy czu³ siê
le, mówi³, ¿e dobrze, ¿e ju¿ koniec roboty, bo jest dzisiaj wybitnie zmêczony.
Gdy dotar³ do domu, nie jad³, tylko po³o¿y³ siê zaraz spaæ. Ju¿ nie wsta³ - wezwano szybko karetkê, lekarze stwierdzili
rozleg³y zawa³.
Rodzina do dzi nie mo¿e otrz¹sn¹æ siê
z szoku. Dla nich to by³o zbyt szybko. Zmar³y mia³ jeszcze wiele planów, chcia³ po¿eniæ
synów, pomóc im ustawiæ siê w ¿yciu.
Chcia³ cieszyæ siê wnukami. Niestety, mieræ
W niedzielê, 26 sierpnia,
przysz³a zbyt szybko.
(wcz) w wieku 78 lat zmar³a

lubi³a piewaæ, a z kolei w zwi¹zku anga¿owa³a siê w organizacjê wycieczek wspomina w imieniu ca³ego chóru i zwi¹zku Pelagia Góralczyk.
Pani Leokadia przez wiele lat wystêpowa³a w chórze wspólnie ze swym mê¿em
Edwardem Rutkowskim, którego kapela
jeszcze do niedawna akompaniowa³a zespo³owi. Zanim przesz³a na emeryturê, przez
ca³e ¿ycie pracowa³a w Zak³adach Marchlewskiego w £odzi. Urodzi³a siê w 1938 roku.
Pochodzi³a z Kola.
W jej pogrzebie uczestniczy³ ca³y chór,
który na po¿egnanie odpiewa³ jej nostalgiczn¹ pieñ Ju¿ opuci³a tê ³ez dolinê,
a póniej wraz z rodzin¹ i znajomymi zmar³ej przemaszerowa³ w kondukcie ¿a³obnym
na cmentarz. Kole¿anki i koledzy z Echa
modliæ siê bêd¹ za pani¹ Leokadiê na zamóorganizacji. - Bardzo nam wszystkim jej wionej przez siebie na padziernik mszy
szkoda, bo by³a spokojna, mi³a i kole¿eñ- wiêtej.
(ljs)
ska. Tak jak wszyscy w chórze bardzo
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17 sierpnia: Gra¿yna Ga³amon, l.57, G³owno; Zdzis³aw Ko³odziejski,
l.81, Jadzieñ; 18 sierpnia: Zofia Kotowicz, l.70; W³adys³aw Ga³¹zka,
l.73; Helena Koza, l.78; Janina Teleman, l.83; 19 sierpnia: Boles³aw Kadziak,
l. 84, Brzozów; 20 sierpnia: Arnold Straszyñski, l.77; 21 sierpnia: Józef
Wiêcek; Mieczys³aw Sut, l.82, Reczyce; 23 sierpnia: Marianna Polit, l.73, Krêpa; 25 sierpnia: Antonina Buciak, l. 84, Wólka £asiecka; 26 sierpnia: Waldemar B³aszczyk, l. 45, £owicz; 27 sierpnia: Krystyna Jab³oñska, l. 57; Edward
Woliñski, l. 45; 29 sierpnia: Genowefa G³adka, l. 78; 30 sierpnia: Jaros³aw
Go³da, l. 45; 1 wrzenia: Zofia Kieszkowska, l. 87, £asieczniki.

40 z³otych ³apówki za odst¹pienie od
wypisywania wy¿szego mandatu zaproponowa³ policjantom 40-letni Karol
R. z Poznania, który zosta³ zatrzymany
30 sierpnia za przekroczenie prêdkoci w Seligowie w gminie £yszkowice.
Policjanci nie przyjêli ³apówki i zatrzymali mê¿czyznê. Odpowie nie tylko za
przekroczenie prêdkoci, ale te¿ za
usi³owanie wrêczenia ³apówki funkcjonariuszowi policji.
(mak)

g³ego roku. Wielokrotnie organizowa³a do¿ynki, z powodzeniem prowadzi³a Dzieciêcy Zespól Ludowy Wiosenka.
Krystyna Malarz W ci¹gu trzech kadencji by³a radn¹ Rady
nauczycielka pokoleñ,
Gminy G³owno, pracowa³a te¿ jako ³awdzia³aczka spo³eczna o
nik S¹du Rejonowego w Zgierzu.
wielkim sercu, która ca³e
Za zaanga¿owanie spo³eczne
swoje ¿ycie powiêci³a
i d³ugoletni¹ pracê na rzecz
mieszkañców gminy odebraupowszechnianiu
³a trzynacie odznaczeñ
owiaty i kultury na
m.in.: Honorow¹ Odznakê
wsi. W kwietniu br.
Województwa £ódzkiego,
odznaczona
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz
zosta³a tytu³em
Krzy¿ Kawalerski Orderu
Zas³u¿ony
Odrodzenia Polski.
dla gminy
- Przez ca³e ¿ycie stara³am
siê robiæ to, co lubiê, czyli
G³owno.
uczyæ dzieci, tañczyæ, czytaæ
Niestety,
i anga¿owaæ siê w ¿ycie wsi.
odznaczenia
- powiedzia³a reporterce
tego nie
Wieci podczas wyzd¹¿y³a
wiadu przeprowaju¿
dzonego
odebraæ.
z ni¹
w 2003
u¿ od lat m³oroku.
dzieñczych KryPogrzeb Krystyny Mastyna Malarz angalarz odby³ siê 29 sierpnia na
¿owa³a siê w dzia³alcmentarzu przy parafii pw.
Krystyna Malarz w bibliotece w. Jakuba w G³ownie.
noæ na rzecz lokalw Ostro³êce, 2003 rok.
nej spo³ecznoci.
Oprócz rodziny zmar³ej
Ukoñczy³a Liceum
w uroczystym po¿egnaPedagogiczne w Zgierzu i jako nauczy- niu uczestniczyli przedstawiciele w³adz gmicielka walczy³a z analfabetyzmem, sze- ny, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, mieszkañrzy³a owiatê i kulturê na wsi. Pracowa³a cy Ostro³êki, delegacje Ochotniczej Stranajpierw w gminie Bielawy, a od 1973 ¿y Po¿arnej, Zwi¹zku Nauczycielstwa
roku w Szkole Podstawowej w Lubian- Polskiego oraz Polskiego Stronnictwa Lukowie. W 1976 roku doprowadzi³a do dowego, których Krystyna Malarz by³a
utworzenia spo³eczno-wiejskiej bibliote- cz³onkini¹.
ki w Ostro³êce, któr¹ kierowa³a do ubie(ewr)

J

Bêdzie fotograf w Ch¹nie
Podobnie jak w innych gminach,
tak i w Urzêdzie Gminy Ch¹no zaplanowano wizytê fotografa, w
celu u³atwienia mieszkañcom za³atwienia formalnoci zwi¹zanych
z wymian¹ dowodu osobistego z
ksi¹¿eczkowego na nowy, plastikowy.

P

ierwsza taka wizyta bêdzie w rodê,
12 wrzenia, w godzinach 10 - 14
w Urzêdzie Gminy. Na miejscu bêdzie mo¿na wykonaæ dwa potrzebne zdjê-

cia w cenie 15 z³otych, z³o¿yæ wniosek
i dokonaæ zwi¹zanej z tym op³aty.
Po godzinie 14.00 fotograf wraz
z urzêdnikiem bêd¹ doje¿d¿aæ do tych mieszkañców gminy, którzy nie mog¹ przyjechaæ
do urzêdu, np. z powodu wieku lub choroby. Wykonanie zdjêcia w domu bêdzie
kosztowa³o jednak 25 z³. W tym wypadku trzeba koniecznie skontaktowaæ siê
z pracownikami USC (pod numerem telefonu: 046 838 14 23) w celu ustalenia
kolejnoci i godzin odwiedzin.
(tb)
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Moje pierwsze igrzyska
W kolejnym odcinku
swych wspomnieñ
Krzysztof Miklas
opisuje kulisy udzia³u
polskiej reprezentacji
w olimpiadzie
w Seulu w roku 1988.

G

dy zaczyna³em w 1974 roku
pracê w sportowym dziennikarstwie, marzy³em, by byæ choæ raz
na najwiêkszym sportowym wiêcie - igrzyskach olimpijskich. To
by³oby co piêknego - wyobra¿a³em sobie - ale droga do realizacji tego
celu wydawa³a siê bardzo odleg³a.
Jeszcze na pierwszym roku podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim dosta³em propozycjê etatu sta¿owego w dziale sportowym Trybuny Mazowieckiej. By³em u nich
na miesiêcznej praktyce, która by³a
czêci¹ egzaminu wstêpnego na
dziennikarstwo, i widaæ przypad³em
redaktorom Januszowi Strza³kowskiemu i Zbigniewowi Olesiukowi
do gustu, bo gdy rozbudowywali
dzia³, zaproponowali mi pracê.
Trybuna Mazowiecka by³a jednak gazet¹ lokaln¹ i wyjazd na igrzyska z tej redakcji wydawa³ siê ma³o
realny. Ale by³em przecie¿ dopiero
na pocz¹tku drogi. Po czterech latach pracy w tej¿e gazecie dosta³em

propozycjê od Bogdana Tuszyñskiego, który kierowa³ sportem w Polskim Radiu, za po dziesiêciu latach pracy w radiu i skoñczeniu
czterdziestki wyjazd na pierwsze
w moim ¿yciu igrzyska stawa³ siê
rzeczywistoci¹. By³em ju¿ bowiem
jednym z czo³owych (tak nieskromnie s¹dzê) sportowych komentatorów radiowych.
Przez czas jaki dr¿elimy jednak, by komuna znów nie zbojkotowa³a igrzysk. Krótko mówi¹c,
by znów w Moskwie nie wymylono jakiej socjaliady. Ale sytuacja polityczna mocno siê przecie¿
zmieni³a. W ZSRR Michai³ Gorbaczow wprowadza³ pieriestrojkê,
czyli przebudowê, i g³asnost, czyli
jawnoæ (przynajmniej do jakiego
stopnia) ¿ycia publicznego, coraz
bardziej dystansuj¹c siê od zatwardzia³ych bastionów komunistycznego re¿imu: Korei Pó³nocnej i Kuby.
Najlepiej zorientowani funkcjonariusze polityczni w Polsce wiedzieli
ju¿ na rok przed igrzyskami w Seulu, ¿e tym razem bojkot jest ma³o
prawdopodobny, ale oficjalnie nikt
siê przecie¿ na ten temat nie wypowiada³.
Niedawno wpad³ mi w rêce, doæ
przypadkowo, pewien dokument na
ten temat przygotowany na u¿ytek
w³adzy przez jednego z naszych
kolegów po piórze i mikrofonie,
Marka Jówika, w tamtym czasie
kierownika dzia³u sportowego dzien-

Na stanowiskach komentatorskich g³ównego Stadionu Olimpijskiego z Markiem Rudziñskim, z którym komentowa³em w Seulu
lekk¹ atletykê i Les³awem Skinderem, który podczas tych igrzysk koordynowa³ warunki techniczne dla komentatorów z ramienia
Interwizji - nie istniej¹cej ju¿ organizacji zrzeszaj¹cej w tamtym czasie stacje radiowe i telewizyjne tzw. pañstw socjalistycznych.
nika Rzeczpospolita. W kwietniu
1987 roku Jówik zosta³ wys³any
do Seulu na kongres AIPS (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Prasy
Sportowej), tak¿e w celu rozeznania sytuacji przed igrzyskami. By³
oficjalnym delegatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej. W swoim sprawozdaniu z tego wyjazdu, przes³anym m.in. do przewodnicz¹cego
G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Boles³awa Kapitana, Jówik napisa³:
...Przygotowania do igrzysk s¹
w Seulu w³aciwie zakoñczone. Jeszcze trwa budowa wioski olimpijskiej
i prasowej, które bêd¹ ze sob¹ s¹siadowaæ. Wykañczany jest gigant
centrum prasowego usytuowanego
w odleg³oci oko³o kilometra od g³ównego stadionu. Poza tym wiêkszoæ
obiektów jest ju¿ gotowa. Wszystkie
maj¹ wysoki, wymagany w wiecie
standard. Stadion lekkoatletyczny to
olbrzym na sto tysiêcy widzów. Przeszed³ zesz³ego roku próbê podczas
igrzysk azjatyckich.
Jedn¹ z najbardziej rzucaj¹cych
siê w oczy cech rosn¹cego napiêcia
przed olimpiad¹ /oczywista, ¿e i aktualnej sytuacji politycznej w Seulu/
s¹ rodki bezpieczeñstwa, jakie siê
tam stosuje. Na ka¿dym piêtrze hotelu Shilla, gdzie ulokowano delegatów kongresu, trwa³ ustawiczny dy¿ur ubranych po cywilnemu policjantów. Przed ka¿dym przyjêciem, lunchem poddawani bylimy kontroli,
przechodz¹c przez specjalne gatey,
takie jak na lotniskach. Na drugim
kanale telewizji sieci NBC, ABC
i CBC nadaj¹ sporo programów,
tak¿e o krajach socjalistycznych. Widzia³em m.in. konferencje ministra
Urbana, godzinny program o ska¿eniu Europy Wschodniej i Skandynawii po wybuchu reaktora w Czarnobylu. Oczywicie program mia³ tonacjê przyczernion¹.
Jak powiedzia³ na którym z przyjêæ minister sportu Korei Po³udniowej, rodki przekazu to oczy i uszy
olimpiady, wiêc delegaci kongresu
traktowani byli w Seulu jako gocie
szczególnie po¿¹dani, choæ - co mnie
nawet zaskoczy³o - bez poddawania
natarczywej agitacji.
Szczególnie interesuj¹c¹ by³a dla
mnie informacja, jak¹ poufnie uzyska³em od radzieckich kolegów,
a mianowicie ta, ¿e w ZSRR podjêto
ju¿ decyzjê udzia³u w seulskiej olimpiadzie, choæ jest ona jeszcze nieoficjalna. Poufny charakter niniejszego sprawozdania upowa¿nia mnie jak s¹dzê - do zarejestrowania tej

informacji, gdy¿ nie jest ona bez znaczenia i dla naszych przygotowañ.
(nie wiem, o jakie zarejestrowanie
chodzi; byæ mo¿e w grê wchodzi³y
tu czynnoci dokonywane przez
s³u¿by bezpieczeñstwa - przyp.
K.M.). Jeli mia³bym ostrzec kolegów po piórze, którzy wybior¹ siê
ewentualnie do Seulu sprawozdawaæ
z Olimpiady, to przed niejak¹ natarczywoci¹ ch³opaczków z amerykañskich sieci telewizyjnych. NBC
próbowa³a zrobiæ ze mn¹ wywiad,
lecz wywin¹³em siê zgrabnie przy
pomocy kolegów z NRD. Jednak na
tê ich nachalnoæ trzeba trochê uwa¿aæ.
W sumie wiêcej wskazuje na to,
¿e olimpiada w Seulu odbêdzie siê
z naszym udzia³em ni¿ na to, ¿e tak
siê nie stanie. Oczywicie nie mo¿na
siê ³udziæ, ¿e bêd¹ to igrzyska wyprane z akcentów, a kto wie mo¿e
i incydentów, natury politycznej, chocia¿ ludzie prasy, radia i telewizji zajmuj¹cy siê sportem w przewadze zainteresowani s¹ mo¿liwie czystym
i bezkonfliktowym przebiegiem tej
trudnej olimpiady. Warto dodaæ,
¿e Jówik zosta³ w tym¿e 1987
roku uhonorowany nagrod¹ Z³ote
Pióro przyznawan¹ przez Klub
Dziennikarzy Sportowych SD PRL.
Zapewne i takie, jak powy¿sze,
wypracowania by³y tu nie bez
znaczenia.
kipa Polskiego Radia na Seul
sk³ada³a siê z kierownika redakcji, znanego z betonowych pogl¹dów Henryk Urbasia, reporterów
z centrali w Warszawie: weterana
olimpijskiego, choæ starszego ode
mnie ledwie o dwa lata, Bogdana
Chrucickiego (by³y to ju¿ chyba
jego szóste igrzyska) oraz olimpijskich debiutantów: Marka Rudziñskiego, m³odego Tomka Zimocha
i mnie, a ponadto dwóch przedstawicieli terenu: Jerzego Góry z Katowic i Macieja Pakulskiego z Bydgoszczy. Bardzo wa¿nym cz³onkiem radiowej ekipy by³ in¿ynier
Bogus³aw Tworek, wówczas m¹¿
sympatycznej spikerki, Krysi Czubówny, który spina³ kabelki i druciki, a zna³ siê na tym wyj¹tkowo dobrze.
Wyjazd na te igrzyska by³ oczywicie olbrzymi¹ atrakcj¹. Polecieli-

E

my przez Moskwê. Obowi¹zywa³a wówczas zasada, ¿e zachodnimi
liniami podró¿owaæ mo¿na tylko
tam, gdzie nie mo¿na dolecieæ liniami socjalistycznymi. Chodzi³o
przede wszystkim o ceny, które jak ca³y system - mia³y siê nijak
do gospodarki rynkowej. Aerof³otem by³o wiêc znacznie taniej ni¿
British Airways czy Lufthans¹. Sowieckimi liniami dolecielimy do
Tokio, a stamt¹d, ju¿ koreañskimi,
do Seulu. Kilkanacie godzin
w Ile 62 z Moskwy do Tokio nie
by³o jednak przyjemnoci¹.
Po pierwsze ka¿dy z nas mia³ wiadomoæ, ¿e dwa takie I³y rozbi³y siê
pod Warszaw¹. Jeden w 1980, drugi
w 1987 roku. Po drugie samolot by³
ciasny i g³ony, a do jedzenia dwa
razy podany pieczonego (ale niedopieczonego do koñca, wiêc lekko
krwistego) kurczaka na zimno.
Potem czeka³o nas kilka godzin
na Naricie - olbrzymim miêdzynarodowym lotnisku kilkadziesi¹t kilometrów od Tokio. Wreszcie nieca³e dwie godziny wygodnym Airbusem koreañskich linii do Seulu. Podczas wielu, mo¿e nawet kilkuset, lotów, jakie odby³em w ¿yciu, tylko
w koreañczyku spotka³em siê z
tak¹ atrakcj¹, jak¹ by³o podczas podchodzenia do l¹dowania pokazywanie na monitorach obrazu z kamery
zainstalowanej w kabinie pilotów.
Naprawdê du¿a frajda.
Stolica Po³udniowej Korei na
przybyszu ze wschodniej Europy
musia³a robiæ wra¿enie. Gigantyczna, kilkunastomilionowa metropolia, przedzielona rzek¹ Han, znacznie szersz¹ ni¿ nasza Wis³a, mia³a
wiele wietnych rozwi¹zañ drogowych i kilka bardzo d³ugich linii metra. Jedn¹ z nich, okóln¹, przejecha³em siê kiedy w wolnym czasie.
Zajê³o mi to oko³o pó³torej godziny.
Hanostrad¹, która mia³a cztery,
miejscami piêæ pasów, sunê³a bez
przerwy rzeka samochodów.
W wiêkszoci du¿ych, wygodnych
limuzyn, u nas w ogólne nieznanych.
Nad rzek¹, w pewnym oddaleniu od
centrum, przykuwa³ uwagê szeædziesiêciopiêtrowy drapacz chmur,
wówczas najwy¿szy budynek Azji.
Wspania³e by³y te¿ obiekty sportowe, na których przecie¿ podczas
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igrzysk przysz³o nam spêdzaæ wiêkszoæ czasu. Dla nas, zabieganych
reporterów radiowych, gastronomicznym przebojem by³y gotowe
zupki, które wystarczy³o zalaæ stoj¹c¹ w zbiornikach gor¹c¹ wod¹.
Automaty z tak¹ ma³¹, samoobs³ugow¹ gastronomi¹ by³y na wszystkich obiektach. Kosztowa³y owe
zupki nieca³ego dolara, wiêc
oszczêdnoci na dietach by³y wymierne.
Kierownik Urba i in¿ynier Tworek polecieli do Korei tydzieñ wczeniej ni¿ my - reporterzy. Teoretycznie po to, by poskrêcaæ druciki,
a przy okazji po to, by bez niepotrzebnej asysty mieæ za sob¹ program zakupowo-turystyczny. Musia³o to ich mocno absorbowaæ, bo
nie czekali na nas nie tylko na lotnisku, ale nawet w wiosce dziennikarskiej, w której warunki mielimy
naprawdê znakomite. Ka¿de mieszkanie w owej wiosce, które by³o
po prostu nowiutkim osiedlem
mieszkaniowym, sk³ada³o siê z czterech lub piêciu sypialni, du¿ego pokoju dziennego, dwóch ³azienek,
dwóch toalet, dwóch tarasów, kuchni i spi¿arni. Na oko ka¿de mia³o po
jakie sto dwadziecia - sto piêædziesi¹t metrów.
Dla nas, ludzi zza ¿elaznej kurtyny, Korea Po³udniowa jawi³a siê
wówczas jako co z zupe³nie innej
planety. Doæ powiedzieæ, ¿e jeli
kto bardzo chcia³by udaæ siê w pod-

Seulu s¹ dwadziecia trzy (!) uniwersytety, a znany z radykalnych
pogl¹dów i czêstych walk z policj¹
jest tylko jeden, i to ten najbardziej
elitarny.
edwie co powyjmowalimy
z walizek nasze ciuchy, gdy zjawi³ siê Urba i us³yszelimy: - Aaa,
jestecie, to za pó³ godziny zapraszam na odprawê. Na zebraniu za
pad³o co, co ciê³o mnie jeszcze
bardziej z nóg, ni¿ trwaj¹ca ponad
dobê podró¿: - Zabraniam mówiæ
pozytywnie o Korei Po³udniowej.
Uzgodni³em to z prezesem. S³u¿alczoæ naszego kierownika rodem ze Szczecina wobec w³adzy
by³a wyj¹tkowa. Kiedy, na ogólnoradiowym zebraniu, zaproponowa³, by weryfikowaæ przewodników turystycznych w Warszawie, bo dochodzi do takich - jak to
okreli³ - skandali, ¿e wo¿¹ wycieczki do tego kocio³a na ¯oliborzu (chodzi³o oczywicie o koció³ w. Stanis³awa Kostki, gdzie
znajduje siê grób ksiêdza Jerzego
Popie³uszki). Po takim wniosku
nawet najwiêkszym betonom
w Polskim Radiu, twórcom s³ynnej audycji: Tu Jedynka, szczêki
opad³y.
S³u¿alec Urba nie domyla³ siê
zapewne, ¿e trwa³y ju¿ ciche przygotowania do okr¹g³ego sto³u,
a w Seulu szef naszej misji olimpijskiej, minister sportu Aleksander
Kwaniewski i jego przyjaciel, dy-

L

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe, przedzielone na dwie czêci, pe³ni³o rolê wioski olimpijskiej dla sportowców i wioski dla
dziennikarzy. Mieszkania w tym osiedlu sprzedane by³y ponoæ
na pniu, a zaraz po igrzyskach wprowadzali siê do nich nowi
lokatorzy. W s¹siedztwie wioski - osiedla zbudowano Park Olimpijski, gdzie odbywa³a siê rywalizacja w kilku dyscyplinach
m.in. podnoszeniu ciê¿arów.
nie przystoi. Wiêcej takiego faux
pas ju¿ nie pope³ni³em. Za to jeszcze wielokrotnie by³em wiadkiem
podobnych zdarzeñ.
Tworzylimy w³aciwie jedn¹,
radiowo-telewizyjn¹ ekipê, z dwoma pododdzia³ami. Telewizyjny
pododdzia³ by³ znacznie liczniejszy,
bo oprócz komentatorów byli te¿
reporterzy, operatorzy kamer
i dwiêkowcy. W ekipie TVP znalaz³ siê m.in. wspomniany wczeniej
Jówik. Razem z W³odzimierzem
Szaranowiczem sprawozdawa³
lekk¹ atletykê. W komentowaniu
królowej sportu zaczynali tworzyæ duet na wiele lat, wiêc ka¿dy,
kto próbowa³ im w tym przeszkodziæ, nie by³, najdelikatniej rzecz ujmuj¹c, niemile widziany.
TVP lekkoatletykê komentowa³ wczeniej przede
wszystkim Artur Jaroszewski. Miko³ajczyk stawia³ jednak na duet Szaranowicz-Jówik, choæ bodaj dwa
dni na lekkoatletycznym stadionie
nale¿a³y w³anie do Jaroszewskiego, który ws³awi³ siê wówczas powiedzeniem: Warszawa ¿¹da
zmian!. Chodzi³o oczywicie o jego
rywali, którzy - zdaniem Warszawy - komentowali s³abo. Mia³
jednak pecha. Usiad³ przy mikrofonie m.in. w dniu, w którym odbywa³ siê skok wzwy¿ kobiet.
Zdarzy³o siê wówczas, ¿e Bu³garka Stefka Kostadinowa i Amerykanka Luise Ritter skoczy³y po
201 cm, maj¹c identyczn¹ liczbê
zrzutek. Jaroszewski nie wiedzia³,
¿e na kilka miesiêcy przed igrzyskami wprowadzono przepis mówi¹cy, i¿ w takiej sytuacji nale¿y
przeprowadziæ dogrywkê. Przyzna³ wiêc na antenie ex aequo z³ote medale Amerykance i Bu³garce,
tymczasem po chwili okaza³o siê,
¿e obie skacz¹ nadal, za Ritter
w czwartej próbie pokona³a
203 cm i zosta³a mistrzyni¹. Ch³op
zupe³nie zg³upia³, bo wpadka by³a
koszmarna, choæ ró¿nica czasu
(w Polsce by³a g³êboka noc) sprawi³a, ¿e transmisjê ogl¹da³o niewielu widzów. By³ to jednak pocz¹tek koñca jego komentatorskiej kariery.
Po igrzyskach sam zrezygnowa³ z
pracy w TVP.
Na stadionie lekkoatletycznym
te¿ spêdzi³em wiele godzin, bowiem
wspólnie z Markiem Rudziñskim
relacjonowa³em tê dyscyplinê na
antenie radiowej. Najwiêksze wra¿enie wywar³, zapewne nie tylko na
mnie, fina³ mêskiego sprintu, w któ-

W

Wolnego czasu by³o niewiele, ale przed rozpoczêciem igrzysk
i po ich zakoñczeniu znalaz³o siê go trochê, by obejrzeæ najciekawsze miejsca w stolicy Korei.
ró¿ do Seulu, po wizê musia³ jechaæ
do Londynu. Kraje komunistyczne nie utrzymywa³y bowiem z po³udniowymi Koreañczykami ¿adnych oficjalnych kontaktów. Choæby i dlatego by nie uraziæ Wielkiego
Wodza z Pó³nocnej Korei, oficjalnie
Koreañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kim Ir Sena.
W polskiej telewizji pokazywano za to regularnie, jak bezwzglêdna po³udniowokoreañska policja
bije pa³kami i polewa wod¹ z armatek studentów seulskiego uniwersytetu. Telewizyjne obrazki stale by³y
te same, wiêc po paru tygodniach
chyba wszyscy w Polsce znali je na
pamiêæ. Ju¿ na miejscu dowiedzia³em siê, ¿e w piêtnastomilionowym

rektor Departamentu Azji w MSZ,
Andrzej Majkowski, grywali z wa¿nymi Koreañczykami w tenisa, a nie
o sam¹ grê przecie¿ chodzi³o.
etkniêcie z kultur¹ i obyczajami koreañskimi by³o nieraz
szokuj¹ce. Pojecha³em którego dnia
robiæ relacjê z crossu, jednej
z trzech konkurencji jedzieckiego WKKW. Rzecz dzia³a siê
w plenerze, za miastem, poród
³¹ki drzew. By³o bardzo gor¹co,
wiêc ogl¹daj¹c przed zawodami
trasê crossu, zdj¹³em koszulê,
¿eby niejako przy okazji trochê
siê opaliæ. Moja golizna spotka³a
siê z natychmiastow¹ dezaprobat¹ co najmniej kilku osób, które
z daleka pokazywa³y mi, ¿e tak

Z

rym zmierzyli siê jeden z najwybitniejszych lekkoatletów w historii,
Amerykanin Carl Lewis i urodzony
na Jamajce Kanadyjczyk Ben Johnson. Takiej atmosfery na stadionie
nie spotka³em nigdy przedtem
i nigdy potem. To by³o co niezwyk³ego. W lo¿y honorowej
znalaz³ siê nawet prezydent Korei, Roo Tae Woo, w kilka lat póniej aresztowany i skazany za rozmaite machinacje i szalbierstwa
finansowe, a przejcia miêdzy sektorami wype³ni³y siê wolontariuszami i funkcjonariuszami zwykle dy¿uruj¹cymi na zapleczu.
Stumetrówka trwa ledwie dziesiêæ

sekund, ale dla takich w³anie dziesiêciu sekund warto kupiæ drogi bilet
i przyjæ na stadion.
W eliminacjach lepiej biega³ Lewis, który by³ wielkim bohaterem
igrzysk 1984 roku w Los Angeles.
Zdoby³ wówczas cztery z³ote medale (100 i 200 m, skok w dal
i sztafeta 4x100m), podobnie jak Jessie Owens w Berlinie w roku 1936.
Taki sam plan mia³ Lewis na Seul,
ale w najs³ynniejszym w historii finale stumetrówki szybszy by³ jednak Johnson, który pobieg³ w fenomenalnym wówczas czasie 9,79 sek.
Lewis mia³ 9,92. Po kilku dniach wybuch³ jednak najwiêkszy dopingowy skandal w historii sportu i Johnsona zdyskwalifikowano. Z³oto
przypad³o wiêc Lewisowi. Wygra³
on ponadto skok w dal wietnym
wynikiem 8,72 i by³ drugi na
200 metrów, za swym rodakiem Joe
Deloachem (19,75 i 19,79).
Poza lekk¹ atletyk¹ mia³em jeszcze do obs³u¿enia tenis sto³owy,
podnoszenie ciê¿arów i piêciobój
nowoczesny. W piêcioboju stary
mistrz, Janusz Peciak, i jego koledzy ju¿ zakoñczyli kariery, m³odzi
po sukcesy mieli siêgaæ dopiero
za kilka lat. W tenisie znów zawiedli Andrzej Grubba i Leszek Kucharski. Na wielkich imprezach Andrzej,
choæ by³ czo³owym zawodnikiem
wiata, bardzo ³atwo spala³ siê psychicznie. W ciê¿arach mielimy jeden br¹zowy medal S³awomira Zawady. Najbardziej utkwi³a mi jednak w pamiêci scenka, w której jeden z Greków szala³ z radoci z powodu szóstego miejsca. Ruscy i Bu³garzy razem wziêci nie byli w stanie
wykrzesaæ z siebie tyle radoci, co
ten Grek. Okaza³o siê, ¿e za szóste
miejsce greckim sztangistom obiecano nagrodê w postaci licencji na taksówkê w Atenach. A tak¹ licencjê
za³atwiæ niemal nie sposób. Za tak-

sówka to niez³e ród³o zarobku
na ca³e doros³e ¿ycie.
am posz³o na tych igrzyskach ca³kiem niele. Po absencji w Los Angeles polskie w³adze
sportowe mocno obawia³y siê o start
w Seulu. Tym bardziej ¿e rok wczeniej na mistrzostwach wiata w rozmaitych dyscyplinach wypadalimy
bardzo blado. Szesnacie medali,
z czego dwa z³ote: judoki Waldemara Legienia i zapanika Andrzeja
Wroñskiego uznano wiêc za osi¹gniêcie jeli nie bardzo dobre, to na pewno satysfakcjonuj¹ce.
W ka¿dym razie szef polskiej ekipy, minister sportu i prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksander Kwaniewski by³ z tego urobku
bardzo zadowolony. Na zamkniêciu igrzysk pojawi³ siê na stanowiskach komentatorskich, wyranie
daj¹c do zrozumienia, ¿e jest gotów
do udzielania wywiadów. Kilka godzin przed ceremoni¹ zamkniêcia
komentowa³em na Stadionie Olimpijskim ostatni¹ konkurencjê
igrzysk - jedziecki konkurs skoków. Samo zamkniêcie ogl¹da³em
ju¿ na luzie. Wtedy to w³anie
Kwaniewski zagadn¹³: - W Barcelonie bêdziemy mieli trzydzieci
medali. Poniewa¿ nie zgodzi³em
siê z tak¹ prognoz¹, Kwaniewski zaproponowa³: - No to siê za³ó¿my! Wiêc siê za³o¿ylimy.
Na rozstrzygniêcie trzeba by³o
oczywicie czekaæ cztery lata, trzydziestu medali nie by³o. Gdy wiêc
po igrzyskach w Barcelonie spotka³em go na jakiej uroczystoci
i mu o tym przypomnia³em, skwitowa³ krótko: - Nie mia³em na to
¿adnego wp³ywu, przecie¿ nie by³em ju¿ ani ministrem sportu, ani
prezesem PKOl-u. Zak³ad nigdy
nie doczeka³ siê wiêc zrealizowania.
Krzysztof Miklas

N
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85-lecie OSP Sierzchów

Zduny

85 lat temu,
w 1922 roku,
z inicjatywy
mieszkañców wsi
Sierzchów powo³ano
Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹. Obecny prezes
Wiktor Tarmanowski
ma nadziejê,
¿e za kolejne piêæ lat
oddana do u¿ytku dla
lokalnej spo³ecznoci
bêdzie kolejna,
nowa czêæ remizy.

- Bêdziemy naliczaæ
odsetki karne od
ka¿dego dnia zw³oki powiedzia³ do radnych
na sesji Rady Gminy
Zduny 23 sierpnia wójt
gminy Zduny Jaros³aw
Kwiatkowski, informuj¹c
o postêpie prac przy
wymianie okien
w budynku Gimnazjum
Publicznego
w Zdunach.

Za piêæ lat bêdzie wiêcej

U

roczystoæ 85-lecia istnienia
stra¿acy obchodzili w sobotê,
1 wrzenia. Odby³a siê uroczysta
msza wiêta, któr¹ celebrowa³ biskup
Józef Zawitkowski oraz spotkanie
pokoleniowe.
Za³o¿ycielami sierzchowskiej
stra¿y byli: Antoni Mycka - g³ówny organizator, £ukasz Mycka przewodnicz¹cy, Józef Warzywoda - naczelnik, Antoni Dudziñski sekretarz, Piotr Bury - skarbnik,
Antoni Wróbel by³ gospodarzem.
Stra¿ liczy³a zaledwie trzydziestu
cz³onków, teraz druhów jest prawie
dwa razy tyle. Za pieni¹dze uzyskane z dobrowolnych sk³adek i datków zbieranych z okolicznych wsi
zakupiono beczkowóz i sikawkê.
Sprzêt ten sta³ u druhów Wróbla
i Dudziñskiego, którzy dawali tak¿e
konie do licznych wyjazdów po¿arowych.
Ju¿ wtedy rozpoczêto budowê
pierwszej remizy stra¿ackiej. Remiza ta sta³a do koñca lat osiemdziesi¹tych na miejscu, gdzie obecnie odbywa³a siê sobotnia uroczystoæ. Do
og³aszania alarmów stra¿acy zawieszali na drzwiach i przy remizie
dzwony. W latach piêædziesi¹tych
zakupiono wóz do przewozu
sprzêtu i stra¿aków od Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Bednarach w
gminie Nieborów. Obecnie wóz ten
jako eksponat muzealny znajduje siê
w Szkole G³ównej Po¿arnictwa.
20 grudnia 1972 roku na zebraniu
Stra¿y, Ko³a Gospodyñ Wiejskich
i Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
podjêto uchwa³ê o budowie nowej
stra¿nicy. Wed³ug kronikarzy w po-

P
Stra¿acy z Sierzchowa ciesz¹ siê nie tylko z odremontowanej stra¿nicy, ale te¿ z podarowanego
przez sponsorów u¿ywanego Poloneza.
wo³anym komitecie budowy najwiêcej pracy w³o¿yli: Bronis³aw Kêdzior, Zygmunt Prokop, Wies³aw
Go³êbiowski, Wies³aw Zaj¹czkowski, Bronis³aw Myczka i Stanis³aw
Grzywacz. Podczas sobotniego
spotkania prezes stra¿y serdecznie
podziêkowa³ tym, którzy doprowadzili do zakoñczenia budowy. Uroczyste otwarcie nast¹pi³o w 1990
roku. W roku 1993 miejscowa stra¿
pozyska³a samochód Star 244 ze
Szko³y G³ównej Stra¿y Po¿arnej
w Warszawie. Zaraz potem zosta³y
za³o¿one: sterowanie selektywne
oraz syrena alarmowa. Na obchody
75-lecia istnienia jednostki zakupiono natomiast sztandar.
W 1998 roku w szeregi jednostki
wst¹pi³a pierwsza kobieta druhna Anna Gwardyñska oraz ksi¹dz
Pawe³ Górniak i dyrektor z rz¹dowego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Roter. - Od tej pory w naszych
druhów wst¹pi³ nowy duch do dzia³ania - mówi³ prezes. Du¿e zaanga¿owanie druha Rotera, jego praca
spo³eczna, kwalifikacje i kontakty
zawodowe doprowadzi³y, ¿e jednostka nasza w roku 2002 zosta³a

w³¹czona do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Ganiczego i pozyska³a skarosowanego Stara 266.
W nied³ugim czasie jednostka otrzyma³a równie¿ samochód marki Polonez i Star 742.
Brak zaplecza gara¿owego zrodzi³ wtedy pomys³ rozbudowy
stra¿nicy. - Za namow¹ druha Zbyszka rozpoczêlimy rozbudowê w 2003
roku. Rozbudowa zwar³a szeregi
druhów naszej jednostki - chwali³
prezes. Du¿o pracy wykonano spo³ecznie, pozyskiwano rodki z zewn¹trz, jak równie¿ od sponsorów.
W okresie tym zawi¹za³a siê równie¿ dru¿yna kobieca, która odnosi³a dobre wyniki w zawodach sportowo po¿arniczych w gminie i powiecie. Stra¿nica zosta³a rozbudowana i dokonanie termoizolacji budynku.
Obecnie jednostka liczy 54 druhów, w tym 14 cz³onków M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej.
Ambicj¹ jednostki jest dorównaæ
dobrze wyposa¿onym stra¿om. Chcemy do³o¿yæ wielu starañ, a trzeba w³o¿yæ w to du¿o pracy, a¿eby byæ
w pe³ni przydatnym i w pe³nym pogotowiu bojowym na ka¿d¹ sytuacjê

Sanniki

Pierwsza stró¿ówka ju¿ jest
W tych dniach oddana do
u¿ytku zostanie wybudowana niedawno stró¿ówka przy
Pa³acu w Sannikach, znajduj¹ca siê tu¿ za boczn¹ bram¹
wjazdow¹.

B

udynek ma powierzchniê
24 mkw., jest to pokój wraz
z zapleczem socjalnym dla
jednego pracownika. Bêdzie siê
w nim w przysz³oci mieci³o centrum monitoringu parku i pa³acu.
Zosta³ wybudowany za 35 tys. z³,
z czego 25 tys. z³ pochodzi³o z Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina, za 10 tys. z³ to wk³ad
w³asny pa³acu. Prace wykona³a firma Intec-Plan z Sannik. Ze rodków
w³asnych, za 3 tys. z³ wykonano
równie¿ zwiêkszenie mocy energetycznej Pa³acu, z myl¹ o pod³¹cze-

Problemy z oknami i parkietem
w gimnazjum

Tu bêdzie centrum monitoringu.
niu sieci monitoringu oraz owietlenia parku i muszli koncertowej.
Pa³ac otrzyma³ ponadto dotacjê
z ministerstwa kultury w kwocie 230
tys. z³ na przeci¹gniêcie linii energetycznej do muszli koncertowej, która
pobudowana zostanie w przysz³ym
roku w nowej czêci parku. Dotacja
ta przeznaczona zostanie ponadto
na budowê drugiej stró¿ówki w nowej czêci parku w pobli¿u muszli

koncertowej. Ta stró¿ówka bêdzie
wiêksza, gdy¿ wraz z toaletami dla
publicznoci oraz magazynem na
sprzêt ogrodowy.
Na 12 wrzenia og³oszono przetarg na budowê muszli koncertowej
ze scen¹ o pow. 84 mkw. oraz z garderob¹ i magazynem na sprzêt muzyczny. - Chcielibymy, aby w pierwsz¹ niedzielê czerwca przysz³ego
roku 40. jubileuszowa Niedziela Sannicka odby³a siê ju¿ w nowej muszli mówi dyrektor pa³acu Beata Jab³oñska.
Ku koñcowi dobiega ponadto remont parkanu trwaj¹cy od ubieg³ego roku. Odrestaurowano 1050 metrów parkanu za 1.070 tys. z³. Ca³a
pula pieniêdzy pochodzi³a z NIFC.
Prace prowadzi³a firma Budofarm
z Kutna.
(eb)

- mówi³ prezes. Niewiele jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
mo¿e siê wykazaæ 85-letni¹ dzia³alnoci¹. - Mam nadziejê, ¿e za 5 lat,
na obchodach 90-lecia, zostanie ju¿
oddana do u¿ytku publicznego nowa
czêæ remizy.
W roku jubileuszowym 85-lecia
istnienia OSP w Sierzchowie jednostk¹ kieruje zarz¹d w sk³adzie:
prezes - Wiktor Tarmanowski, naczelnik i wiceprezes - Tomasz Kocus, wiceprezes - Zbigniew Roter,
sekretarz - Barbara Myczka, skarbnik - Stanis³aw Kocus, gospodarzem
jest Stanis³aw Pa³ka, kronikarzem Sylwester Kocus
Podczas sobotniej uroczystoci
ods³oniêto tablicê z sentencj¹: By³o
ich tak niewielu, a zrobili tak wiele.
Kapelan stra¿y ksi¹dz Miros³aw
Targaszewski ufundowa³ dzwon,
który zosta³ zawieszony przed wejciem do stra¿nicy.
(mak)

racami w szkole zajmuje siê
wy³oniona w drodze przetargu Fabryka Okien Spectrum
Sp. z o.o. z Lublina, jej oferta cenowa 240 tys. z³ by³a o wiele ni¿sza
ni¿ konkuruj¹cej firmy - 330 tys.
z³. Jednak jak siê okaza³o firma wygra³a te¿ inne przetargi i jest bardzo
mocno ob³o¿ona pracami. Nie by³a
w zwi¹zku z tym w stanie zd¹¿yæ
z ich realizacj¹ w Zdunach do ustalonego terminu 26 sierpnia. Do tego
czasu prace przy wymianie okien
mia³y byæ zakoñczone, gmina dopuszcza³a jednak prace porz¹dkowe na zewn¹trz budynku. Niewywi¹zanie siê z umowy skutkuje tym,
¿e gmina od 26 sierpnia nalicza odsetki karne w wysokoci 1 tys. z³
dziennie.

Zakres robót jest znaczny, przewiduje bowiem wymianê 106 okien
o ró¿nej wielkoci: 82 w samym
budynku gimnazjum oraz w ³¹czniku - te ju¿ wymieniono, a 24 w sali
gimnastycznej i pomieszczeniach
stanowi¹cych jej zaplecze. Oprócz
tego zostan¹ za³o¿one jedne aluminiowe drzwi.
Na tym nie koniec: 21 sierpnia,
podczas burzy, zalana przez wodê
zosta³a sala gimnastyczna. Wójt
Kwiatkowski powiedzia³ nam, ¿e
winê za to ponosi firma z Lublina,
która nie zabezpieczy³a nale¿ycie
otworów okiennych, z których
wczeniej zd¹¿y³a wyj¹æ okna. Brezent, który tam za³o¿ono, zosta³ zerwany przez wiatr i deszcz zala³
parkiet szko³y na szerokoci 4 metrów. Wodê usuwali zarówno pracownicy firmy, jak i pracownicy
szko³y, by³o jej jednak tyle, ¿e nie
ma pewnoci czy za jaki czas parkiet nie zacznie siê wypaczaæ.
- Gmina za¿¹da od firmy kaucji
na poczet przysz³ych problemów
z parkietem. Nie wykluczam, ¿e bêdzie trzeba go zdejmowaæ i przek³adaæ, a to s¹ potê¿ne koszty, których
my ponosiæ nie powinnimy. Pracownicy firmy powinni przewidywaæ wydarzenia, tego dnia du¿o siê mówi³o
o mo¿liwoci wyst¹pienia gwa³townych burz - powiedzia³ nam wójt
Kwiatkowski.
(tb)

Blich

S¹ miejsca na kierunkach dla doros³ych
Jeszcze do 8 wrzenia przyjmowani s¹ s³uchacze trzech
kierunków dla doros³ych oferowanych w tym roku przez
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego przy ZSP na Blichu.

jêtych zosta³o 175 s³uchaczy, jest
jeszcze oko³o 40 miejsc w policealnych technikach rolnictwa i BHP
oraz ok. 10 w klasie technikum ¿ywienia i gospodarstwa domowego
na podbudowie zasadniczej szko³y
zawodowej. Kszta³cenie na tych kieDyrektor Miros³aw Kret powie- runkach jest bezp³atne.
(tb)
dzia³ nam, ¿e do chwili obecnej przy-
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£owickie lady
na wystawie w Otwocku

Sztuka konserwatorów - dzia³alnoæ pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie - wystawa
pod takim tytu³em zorganizowana
zostanie w najbli¿szy pi¹tek 7 wrzenia o 13.00 w Muzeum Wnêtrz
w Otwocku Wielkim.

C

o to wszystko ma wspólnego z Ziemi¹ £owick¹? Po pierwsze jednym
z dwu komisarzy wystawy jest Marzena Kozanecka - Zwierz z Muzeum
w £owiczu. Po drugie wystawa, która przestawia prace konserwatorów zwi¹zanych
z Muzeum Narodowym w Warszawie
i przybli¿a sylwetki blisko trzydziestu osób,
po raz pierwszy zaprezentowana zosta³a
w 2003 roku w³anie w muzeum ³owickim.

Po trzecie w wystawie bior¹ udzia³ obecni
i emerytowani pracownicy Muzeum Narodowego oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Na wystawie zobaczyæ bêdzie mo¿na
malarstwo i rysunek, grafikê, tkaniny, rzebê, witra¿, papier czerpany, meble, ceramikê i techniki w³asne. Obok kompozycji w³asnych prezentowane te¿ bêd¹ kopie redniowiecznych i nowo¿ytnych dzie³ malarskich,
rzeby i sztuki meblarskiej.
Dla tych którzy chcieliby wybraæ siê na
tê wystawê z £owicza podajemy, ¿e Otwock
Wielki znajduje siê 25 km za Warszaw¹
w kierunku Pu³aw. Le¿y w województwie
mazowieckim, powiecie otwockim, w gminie Karczew.
(wcz)

WTZ Parma

Wyró¿nienie dla Sylwii

S
Anna Paw³owska i S³awomir Znajewski - starocina i starosta do¿ynek poprowadzili do¿ynkowy korowód przez wie.

Do¿ynki w Pilaszkowie

15 wieñców na uroczystej mszy
Oficjalne do¿ynki w gminie
£owicz odby³y siê w ostatni¹
niedzielê, 2 wrzenia
w Pilaszkowie. Ko³a
Gospodyñ Wiejskich
i stra¿acy z miejscowoci
w tej gminie przygotowali
³¹cznie 15 wieñców.

D

ziêkczynn¹ mszê wiêt¹ odprawi³ proboszcz parafii wiêtego Ducha
w £owiczu ksi¹dz W³adys³aw Moczarski.
Starost¹ i starocin¹ do¿ynek byli w tym
roku S³awomir Znajewski i Anna Paw³owska. Prowadzeniem uroczystoci zajêli siê

natomiast: Wies³aw Sierota i Teresa Kaczor.
Który wieniec do¿ynkowy by³ naj³adniejszy? Trudno to oceniæ. Gospodynie w³o¿y³y wiele pracy i serca w ich przygotowanie. Wszystkie wieñce zosta³y ustawione
przed przygotowanym na placu przed remiz¹ o³tarzem polowym. By³o co ogl¹daæ.
Wieñce przygotowali mieszkañcy nastêpuj¹cych miejscowoci: Pilaszkowa,
Guni, Placencji, D¹bkowic Dolnych, Popowa, Strzelcewa, Wygody, Ostrowa, Bochenia, Zielkowic, Zabostowa, Parmy,
wiery¿a Pierwszego i ulicy Poznañskiej w
£owiczu.
Oprócz uroczystej mszy wiêtej, mieszkañcy Pilaszkowa przygotowali dla zapro-

N

ajwczeniej, bo ju¿ w poniedzia³ek,
zajêcia wznawia grupa teatralna Ko³owrót pod opiek¹ Ma³gorzaty Buczyñskiej. Próby bêd¹ siê rozpoczyna³y
o 16.00 w poniedzia³ki. Nabór adresowany
jest do uczniów gimnazjów i liceów.
We wtorki i czwartki o godz. 15.30 rozpoczynaæ siê bêd¹ zajêcia Koderek. Kierow-

nik zespo³u, Eugeniusz Strycharski informuje, ¿e nabór dotyczyæ bêdzie tylko ch³opców powy¿ej 8. roku ¿ycia.
Studio Piosenki, prowadzone przez Karinê Sêdkowsk¹, wznawia spotkania od
12 wrzenia. Tego dnia o godz. 17.30 odbêdzie siê nabór dla uczniów powy¿ej 9 lat.
Dwa razy w tygodniu bêd¹ siê spotykaæ
tancerze break dance - w rody o 19.15 i
w sobotê o godz. 17.00.
Nie zmienia siê termin spotkañ £owickich Warsztatów Literackich prowadzonych
przez Jacka Rybusa - rody o godz. 17.00.
Grupa jest otwarta na wszystkich mi³oników poezji i próbuj¹cych si³ w pisaniu.
Wznawia te¿ próby £owicka Orkiestra
Kameralna, która bêdzie siê spotykaæ w pi¹tki o godz. 19.00. Opiekun muzyków, Eugeniusz Strycharski zachêca osoby muzykuj¹ce do spróbowania si³ w orkiestrze. Oso-

uczestnicy WTZ pojechali 2 i 3 wrzenia na
pokonkursowe spotkanie, które odby³o siê
w Bia³ymstoku. Tam te¿ odby³a siê wystawa prac, na której mo¿na by³o obejrzeæ nie
tylko pracê Sylwii, ale te¿ inne prace uczestników warsztatów z Parmy oraz uczestników konkursu z Polski, Bia³orusi Ukrainy.
(mak)

szonych goci wiele innych atrakcji. By³a na
przyk³ad loteria fantowa. Ka¿dy los wygrywa³, a pozyskane od sponsorów nagrody by³y ciekawe. Za piêæ z³otych (tyle kosztowa³ loteryjny los) mo¿na by³o wygraæ np.
rower górski, worek wêgla, kuty wiecznik,
piêkne kwiaty z bibu³y, zapalniczki, czy
zimowy p³yn do ch³odnic. By³ te¿ wiejski
poczêstunek oraz dla dzieci dmuchane zamki i karuzela.
Zbli¿aj¹ce siê wybory do parlamentu zapewne spowodowa³y, ¿e w uroczystociach
do¿ynkowych uczestniczy³ te¿ szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak z ¿on¹.
(mak)

Nabory do sekcji i kó³ zainteresowañ w £OK
We wrzeniu £owicki Orodek
Kultury bêdzie prowadzi³ nabory
do sekcji sta³ych i kó³
zainteresowañ. Grupa teatralna,
Studio Piosenki Kariny
Sêdkowskiej, Koderki, break
dance, ko³a plastyczne - to sekcje
sta³e £owickiego Orodka Kultury,
które po wakacjach wznawiaj¹
dzia³alnoæ.

ylwia Ku³acz - uczestniczka Warsztatów Terapii Zajêciowej w Parmie
w gminie £owicz zosta³a wyró¿niona
w miêdzynarodowym konkursie plastycznym ladami Wielkich Artystów, który
organizowa³a Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci w Suwa³kach w ramach projektu
Sztuka ponad podzia³ami. Sylwia oraz inni

by zainteresowane mog¹ przyjæ bezporednio na próbê.
Zajêcia plastyczne rozpoczn¹ siê w po³owie wrzenia i prowadzone bêd¹ w dwóch
grupach: m³odszej - uczniowie szkó³ podstawowych oraz starszej - gimnazjalici
i licealici. Szczegó³y wkrótce.
£owicki Orodek Kultury jest te¿ miejscem prób zespo³u folklorystycznego Masovia. Opiekun zespo³u Stanis³aw Wielec oczekuje na osoby, które maj¹ powo³anie do
ludowego piewania i tañczenia.
DKF rozpocznie projekcje filmowe
w padzierniku. Natomiast w sprawie
prób m³odzie¿owych zespo³ów muzycznych nale¿y siê zg³aszaæ do Jaros³awa Michalskiego. Szczegó³owych informacji
udzielaj¹ instruktorzy w czasie zajêæ we
wrzeniu.
(mak)

Ci¹gniki John Deere ju¿ s¹, wkrótce hurtownia bêdzie mia³a te¿ czêci zamienne do nich. Pierwsze dwa ci¹gniki ju¿ sprzedane.

Grillowanie przy hurtowni pasz
Kilkadziesi¹t osób, pomimo si¹pi¹cego deszczu, uczestniczy³o
w pikniku z okazji oficjalnego
otwarcia hurtowni pasz Eurolpol
firmy Banart w Klewkowie - przy
trasie poznañskiej.

I

stniej¹ca od oko³o dwóch miesiêcy hurtownia oferuje rolnikom pasze, koncentraty, premixy i dodatki paszowe dla wszystkich zwierz¹t gospodarskich: trzody chlewnej, byd³a, drobiu, koni, ale s¹ te¿ pokarmy
dla ryb, ptaków, urz¹dzenia udojowe i sch³adzarki mleka, czêci zamienne do nich itd.
Asortyment jest stale zwiêkszany, chocia¿
ju¿ wykorzystana jest prawie ca³a powierzchnia magazynowa. Firma zajmuje siê
równie¿ dostarczaniem pasz luzem bezpo-

rednio do magazynów u rolników. Wtedy
do gospodarza doje¿d¿a cysterna i pasza
jest wdmuchiwana przez specjalny w¹¿
wprost do elewatora. Pasze i koncentraty s¹
dostarczane do rolników przez siedem dni
w tygodniu. - Ostatnio mielimy ma³y problem, bo rolnicy z okolic Bielaw zamówili
paszê, zapomnieli o tym i poszli na do¿ynki
do Walewic. Samochód musia³ jedziæ kilka
razy, ¿eby kogo zastaæ w domu - opowiada³
nam jeden z pracowników firmy.
Oprócz pasz firma zajmuje siê sprzeda¿¹
ci¹gników marki John Deere, a wkrótce równie¿ czêci zamiennych do nich. Rolnicy,
którzy oddaj¹ mleko do ³owickiej Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej, mog¹ rozliczaæ siê w hurtowni bezgotówkowo.
(mak)
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Kasztelan rz¹dzi³ na B³oniach

Kilka tysiêcy osób
ogl¹da³o wystêp zespo³u
Ich Troje, który odby³ siê
w ramach Biesiady
Kasztelañskiej na B³oniach
bezporednio przed wystêpem zespo³u Ich
w £owiczu w ostatni¹
Troje okaza³o siê, ¿e jeden z telewizorów
sobotê, 1 wrzenia.
trafi³ do Anny Kijek z P³ocka, a drugi do

N

a wyj¹tkowo du¿ej, profesjonalnej scenie z metalow¹ klatk¹ dla lidera zespo³u Micha³a Winiewskiego i schodami,
po których biega³, nie zabrak³o te¿ sztucznych ogni, laserowego owietlenia i grup tancerzy. Show w wykonaniu Winiewskiego
polega³ nie tylko na piewaniu prostych piosenek, ale te¿ na kilkukrotnej zmianie strojów, w których wystêpowa³. Pomimo pónej godziny rozpoczêcia, koncert zgromadzi³ przed scen¹ wiele m³odych osób.
Biesiada Kasztelañska rozpoczê³a siê
wystêpem zespo³u Cover Band, który zapiewa³ kilkanacie piosenek - przebojów
innych gwiazd muzyki polskiej i zagranicznej. Koncert by³ te¿ prób¹ generaln¹ nag³onienia przed kolejnymi artystami. Potem
na krótki wystêp wst¹pi³ na scenê Norbi kiedy znany, teraz trochê zapomniany polski raper. Norbi jako szczególnie nie zachwyci³ ³owickiej publicznoci. Wiêkszoæ
osób wola³a w czasie wystêpu piæ piwo
(3,50 z³otych za kubek 0,4 litra) lub spacerowaæ pomiêdzy budkami z jedzeniem
i popcornem, karuzelami, automatami do
boksowania i stoiskami reklamowymi sieci
sklepów z artyku³ami AGD i elektronik¹
u¿ytkow¹ Avans.
Na ca³ym placu ogrodzonym przez organizatorów metalowymi barierkami obowi¹zywa³ zakaz spo¿ywania alkoholi innych
ni¿ zakupione na miejscu piwo marki Kasztelan. Porz¹dku pilnowa³o kilkudziesiêciu
ochroniarzy. Ka¿dy by³ sprawdzany przed
wejciem czy nie wnosi alkoholu, ale te¿
no¿y, broni, butelek z innymi napojami itp.
Ochroniarze powa¿nie podchodzili do pracy i ka¿dy by³ dok³adnie sprawdzony.
Na miejscu mo¿na te¿ by³o wzi¹æ udzia³
w loterii, a nagrody w niej by³y wymienite
- dwa telewizory plazmowe, konsole gier
Play Station i odtwarzacze mp3. Ostatecznie, w losowaniu nagród, które odby³o siê

Danuty Olejnik z powiatu ³owickiego. Niespodziankê przygotowa³a te¿ sieæ sklepów
Avans, która przekaza³a dla Domu Dziecka
w ¯ychlinie dwie pralki, kompletne wyposa¿enie kuchni i drobny sprzêt elektroniczny. - Oprócz tego, ¿e firma ma okazjê siê
zareklamowaæ, mo¿e te¿ zrobiæ przy okazji
takiej imprezy co dobrego dla innych - powiedzia³ nam Rados³aw Popiel z firmy Rainer Comunnication, która zajmowa³a siê
obs³uga medialn¹ akcji Ich Troje Avans Tour.
Dla biesiadników przygotowanych by³o
te¿ szereg konkursów. Kilka par zaprezentowa³o siê na scenie w konkursie tañca, kilka
osób mia³o okazjê zapiewaæ, kilku miêniaków trzyma³o na prostych rêkach puste kegi
po piwie. Konkursy prowadzi³ znany konferansjer, od kilku ju¿ lat je¿d¿¹cy z Biesiad¹ Kasztelañsk¹ - Konjo.
Po wystêpie Norbiego na scenê wkroczy³a jedna z dwóch oczekiwanych gwiazd
wieczoru - zespó³ Classic. Prosta dico-polo-

Micha³ Winiewski z Ich Troje.

Przed koncertem Ich Troje B³onia zape³ni³ t³um ludzi.

Z braku partnerów dziewczêta wyst¹pi³y w konkursie tañca razem. Nie wygra³y Trzymanie pustego kega po piwie
go jednak.
Kasztelan na wyprostowanych rêkach.

wa muzyka przyci¹gnê³a pod scenê znacznie wiêcej osób ni¿ Norbi. Warto wspomnieæ,
¿e jeden z muzyków zespo³u Classic, d³ugow³osy gitarzysta Tomasz Or³owski, pochodzi i mieszka nadal w £owiczu. By³ ju¿
wieczór, wiêc wiat³a na scenie zaczê³y pracowaæ pe³n¹ moc¹.
To by³ jednak tylko skromny wstêp do
wielkiego show, który zaprezentowa³ zespó³ Ich Troje. Show kontrowersyjny bo
cokolwiek kiczowaty, podobnie jak stroje
i czerwona fryzura Micha³a Winiewskiego, ale trzeba przyznaæ, ¿e zrobiony z wielkim rozmachem i profesjonalnie. Na scenie
wybucha³y sztuczne ognie, zmieniali siê tancerze i tancerki, Winiewski zmienia³ stroje.
W pewnym momencie wyszed³ na scenê

w azbestowych rêkawicach z ³atwopalnym
¿elem na nich, który po chwili zap³on¹³ przy
przygaszonych wiat³ach na scenie... Efekty wietlne i laserowe robi³y wra¿enie. Winiewski w klatce te¿.
O dziwo, schowany za stalow¹ konstrukcj¹ zespó³ muzyków, którzy przyjechali
z Ich Troje gra³ na ¿ywo. Pó³playback by³
za³¹czany tylko w niektórych momentach.
Dzieñ wczeniej zespó³ obchodzi³ w Kielcach dziesiêciolecie istnienia. Koncert na
¿ywo relacjonowa³a jedna z komercyjnych
telewizji. Ten w £owiczu podobno by³ równie udany, jak ten z okazji dziesiêciolecia.
Tak przynajmniej twierdzili fani Winiewskiego, którzy widzieli ju¿ niejeden koncert
w jego wykonaniu.
(mak)
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Autoskup - gotówka, 			
tel. kom. 0500-167-670.
Kupię osobowe, gotówka, 		
tel. kom. 0500-167-670.
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.
Absolutnie auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 0664-053-583.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż
części, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię samochód, stan obojętny,
tel. kom. 0605-948-751.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW,
tel. kom. 0605-695-882.
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.
Kupię wszystkie auta, zaświadczenie o kasacji, 			
tel. kom. 0889-539-501.
Kupię auta uszkodzone, 			
tel. kom. 0604-557-182.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ, tel. (046) 831-01-29,
tel. kom. 0601-317-076.
Kupię każdego Fiata Uno, CC, Poloneza, stan obojętny do 1000 zł, 		
tel. kom. 0792-770-012.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku + inne
części, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię każdy samochód, 		
tel. kom. 0606-238-179.
Absolutnie każde auto osobowe powyżej
1990 roku, tel. kom. 0503-126-774,
0602-685-613.
Absolutnie kupię każdy model: Daewoo,
Fiata, Opla, Peugeota, Seata, Skody, Renault, Volkswagena, 			
tel. kom. 0500-026-841.
Aktualnie kupię osobowy cały 		
lub lekko uszkodzony, 		
tel. kom. 0604-706-309.
OPEL Astra II 5 drzwi lub Sedan, 		
tel. kom. 0791-165-187.
OPEL Corsa, 5-drzwiowa, zarejestrowana,
tel. kom. 0695-502-628.
Kupię samochody rozbite, uszkodzone,
niekompletne, całe, 			
tel. kom. 0609-924-415.
OPEL Astra I Sedan, 			
tel. kom. 0606-436-231.
Powypadkowe kupię, 		
tel. kom. 0669-557-167.
Powypadkowe skupujemy, 		
tel. kom. 0605-100-574.
FIAT Punto 5-drzwiowe, zadbane, 		
tel. kom. 0695-509-226.
VOLKSWAGEN Polo zarejestrowany,
tel. kom. 0695-883-441.

Lakiery samochodowe - sprzedaż, 		
tel. kom. 0512-391-051.
VW Golf, Vento, sprzedam na części, 		
tel. kom. 0660-087-390.
PEUGEOT 309 1.1 i, sprzedam na części,
tel. kom. 0660-087-390.
CITROEN Xantia 1.8 i, sprzedam 		
na części, tel. kom. 0660-087-390.
OPEL Kadett 1.6 D, sprzedam na części,
tel. kom. 0660-087-390.
DAEWOO Nexia 1.5 16V 1996 rok, sprzedam na części, tel. kom. 0660-087-390.
HYUNDAI Pony i Scupe, sprzedam 		
na części, tel. kom. 0660-087-390.
RENAULT Clio i 5, sprzedam na części,
tel. kom. 0660-087-390.
NISSAN Micra 1.0 16V 1994 rok, 4800 zł,
+ opłaty, stan bdb, 2 dni w kraju, książka
serwisowa, tel. kom. 0660-087-390.

6.09.2007 r.
RENAULT Megane 1.4 benzyna + gaz
1996 rok, tel. kom. 0668-525-513,
0508-608-265.

FIAT Cinquecento 900 1992 rok
tel. (046) 837-27-27, 			
tel. kom. 0601-559-605.

CC 700 1995 rok, tel. kom. 0603-723-058.

Toyota Corolla 1,3 1990 rok, stan bdb,
tel. kom. 0660-457-602.

OPEL Vectra 1.8 16V gaz 1998 rok, czarna
perła, alufelgi 16, klimatyzacja, 		
tel. kom. 0696-020-764.

Robur 3001 LD 1988 rok, 		
tel. kom. 0605-105-495.

Forda Ka 1,3; 1998 rok, bdb, bogate wyposażenie, garażowany,
tel. (042) 719-14-47, 			
tel. kom. 0601-725-071.
Fiat 126p, FL oraz przyczepkę bagażową
typ n-250c Niewiadów, tel. (042) 719-43-41,
tel. kom. 0606-887-634.
OPEL Kalibra, tel. kom. 0785-611-565.

POLONEZ, gaz, tel. (046) 837-45-69
wieczorem, tel. kom. 0508-918-945.
VW Passat combi 2.0 1992 rok, 8500 zł,
tel. kom. 0501-347-023.
VW Polo Classic gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0693-106-674.

Opony używane - importer,		
tel. kom. 0602-133-182.

OPEL Astra combi 1.7 D 1994 rok, stan
bdb, I właściciel, 100% bezwypadkowy,
tel. kom. 0667-313-400.

Bus MB-100, 1995 rok, przedłużany i podwyższany, tel. kom. 0889-561-534.

RENAULT Clio 1.1 1992 rok, 		
tel. kom. 0788-406-579.

FORD Focus 1999/2000 rok, salon, bezwypadkowy. Pilnie, 			
tel. kom. 0602-370-470.

Polo 1.2 2004 rok, 			
tel. kom. 0600-820-374.

Golf III 1.9 TDI 1994 rok, 5 d, 10200 zł
do uzgodnienia, tel. kom. 0693-542-137.
SEAT Toledo 1.8 1992 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0511-740-971.
MERCEDES 124 2.3 gaz 1988 rok, 		
tel. kom. 0506-152-437.
FORD Sierra 2.3D 1991 rok, 1800 zł, 		
tel. kom. 0512-391-051.
TOYOTA Corolla gaz 1996 rok, srebrna
perła, 5d, ABS, alufelgi, wspomaganie
kierownicy, podgrzewane fotele, spryskiwacze reflektorów, garażowany, dwie
poduszki powietrzne, 			
tel. kom. 0602-518-826.
Getinbank - kredyty samochodowe,
gotówkowe, 			
tel. kom. 0500-167-670.
TOYOTA Carina E 1.6 gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0513-019-003.
FIAT Uno 1 Fire 1996 rok, niebieski metalik tel. (046) 837-54-88 po 16.00.
OPEL Corsa 1.4 1994 rok, elektryczne
szyby, 2x alufelgi, ABS, szyberdach, 		
tel. kom. 0501-447-420.
FIAT Punto 1.1 benzyna 1998 rok, 		
5-drzwiowy, z salonu, I właściciel, czerwony, tel. kom. 0693-814-164.
FORD Escort combi 1.6 16V gaz 1997 rok,
ABS, klimatyzacja, 2x airbag, elektryczne
szyby, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0504-167-269.
FIAT 126p 1991 rok, 			
tel. kom. 0606-723-927.
ALFA ROMEO 156, 			
tel. kom. 0606-723-927.
PEUGEOT Partner 2001 rok, 		
tel. kom. 0606-326-740.
NYSA gaz 1989 rok, stan dobry,
tel. (046) 838-60-21.
CINQUECENTO 900 1996 rok,
65000 km, niebieski metalik, I właściciel,
bezwypadkowy, stan bdb, 		
tel. (046) 861-21-23.
FIAT Uno 1.4, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0698-816-615.
OPEL Vectra 2000 rok, 			
tel. kom. 0662-046-407.
ŁADA 2107 1993 rok, 2000 zł, do negocjacji, tel. kom. 0660-907-184.
MAZDA 323F 1997 rok, 119000 km, stan
bdb, tel. kom. 0506-010-216.
FORD Fiesta 1991 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0503-542-889.
OPEL Astra 1.4 gaz 1992 rok, 		
tel. kom. 0664-171-783.
Uno 1.4 1995 rok, 			
tel. kom. 0513-731-457.
Opony letnie 15/65/195, 			
tel. (046) 838-33-44.
FIAT 126p LX 1998 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0667-115-452.
OPEL Vectra 1992 rok, 			
tel. kom. 0604-162-723.
SKODA Favorit 1991 rok
tel. (046) 838-71-50.
Sprzedam przyczepkę samochodową, 		
tel. kom. 0692-617-239.
OPEL Vectra 1.6 gaz 1992 rok, 		
tel. kom. 0605-896-236.
FIAT 126p 1995 rok, zielony, 		
tel. kom. 0691-235-103.
AUDI A4 2.5 TD combi 1998 rok, ciemno
zielony, tel. kom. 0691-671-312 		
po 15.00.
PEUGEOT 405 combi 1.8 D 1996 rok,
3800000 zł, biały, składak, 		
tel. (046) 839-23-48.
SEAT Toledo 1994 rok, rozbity tył,
tel. (046) 838-24-70.
Seicento 1.1 1999 rok, 5000 zł, 		
tel. kom. 0510-279-605.
POLONEZ benzyna 1994 rok, 		
tel. kom. 0501-669-059.

VW Golf II 1.8 benzyna + gaz 1990 rok,
tel. kom. 0788-017-103.

FIAT Marea 1997 rok, full opcja, 		
tel. kom. 0606-523-107.

OPEL Vectra combi 1.6 16V
1997/1998 rok, benzyna + gaz, 		
tel. kom. 0889-564-479.

FORD Mondeo combi 1.8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik tel. (046) 838-89-08, 		
tel. kom. 0692-298-575.

BMW 316 1989 rok, 			
tel. kom. 0606-755-254.

OPEL Kadett 1991 rok, 			
tel. kom. 0693-106-674.

VW Passat combi 1.9 TDI 130kM
2004 rok, 97000 km, klimatronik, nawigacja 7” LCD, 6 poduszek i kurtyny, czujniki
deszczu, el. szyby i lusterka, hak, 		
tel. kom. 0501-583-658.
DAF 85 XF 330 1997 i 1998 rok, Euro II,
8 x 4, wywrot 20t, zarejestrowane, gotowe
do pracy, cena do uzgodnienia, stan bdb,
tel. kom. 0602-445-248.
BMW E36 316 1992/1993 rok, czerwony,
benzyna, zderzak i lusterka w kolorze
nadwozia, szyberdach, alufelgi, radio,
podgrzewane fotele, elektryczne lusterka,
stan idealny. Cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0600-006-435.
FORD Mondeo 1.6V 1993 rok, poduszki,
szyberdach, ABS, 			
tel. kom. 0513-401-591.
DAEWOO Tico 1998 rok, 		
tel. kom. 0694-108-211.
OPEL Vectra 1.6B + gaz IX 1996 rok,
salonowy, tel. kom. 0600-884-364.
VW Golf III 1995 rok, 10500 zł, gaz, 		
tel. kom. 0886-716-531.
Seicento 1.1 VAN 1999 rok, 		
tel. kom. 0607-999-596.
FIAT Ducato 1997 rok, 			
tel. kom. 0507-216-596.
FIAT 126p, tanio, tel. (042) 719-21-76.
SKODA Octavia 2000 rok, zgniłozielony,
serwisowany, tel. kom. 0691-705-448.
OPEL Vectra 1.7 TD 1996 rok, 		
tel. kom. 0501-248-715 0660-750-259.
Golf III 1.9 TDI 90kM 1994 rok, 		
tel. kom. 0501-180-770.
OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, 102000
km, wspomaganie kierownicy, ABS,
szyber dach, alufelgi 14, hak, 3-drzwiowy
czarny, przyciemniane szyby, stan bdb,
tel. kom. 0607-317-177.
Opel Astra GT.1.8, gaz, 1993 rok,
3-drzwiowy, stan bdb, 			
tel. kom. 0603-610-369.
VOLVO 440 1.7 gaz 1990 rok,
2800 zł, stan bdb (zamiana), 		
tel. kom. 0662-130-937.
Fiat Bravo 1,6, GT, 1999 rok, żółty,
107 tys. km, wspomaganie kierownicy, hak, poduszka powietrzna,
8,5 tys. zł. Tel. 0605-766-480.
VW Transporter T4 1.9 TD 1998 rok, biały,
dostawczy, tel. (046) 838-88-89, 		
tel. kom. 0513-999-445.
OPEL Corsa 1.0 2004 rok, I właściciel,
SEAT Cordoba 1.6 benzyna gaz, 1996 rok,
tel. kom. 0667-197-391.
Sprzedaż części blacharskich, mechanicznych do Mazdy Xedos, Fiata Uno, CC,
Poloneza, Lublina, Escorta, Tico, Renault
Clio, tel. kom. 0792-770-012.
VW Golf 1.8 1992 rok, biały, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0608-423-846.
SKODA Favorit 1991 rok, bordo, stan bdb,
tel. kom. 0691-734-544.
Przyczepka samochodowa; silnik elektryczny 13 kW, tel. (046) 838-67-46, 		
tel. kom. 0607-385-871.
OPEL Tigra 1.6 16V 1995 rok, el. szyby,
alufelgi, ABS, szyberdach, 		
tel. kom. 0604-349-047.
OPEL Astra Sedan 1.4 gaz 1998 rok, 		
tel. kom. 0601-385-528.
MERCEDES 190 2.0 benzyna 1988 rok,
stan bdb, tel. kom. 0509-424-431.
FIAT Ducato chłodnia 2000 rok, 		
tel. kom. 0504-181-655.

FIAT Cinquecento 700 1993 rok, 		
tel. kom. 0601-314-348.

OPEL Omega combi 2.0 benzyna + gaz
1991 rok, 5700 zł, granatowy, stan bdb,
komplet opon zimowych i letnich, szyberdach, hak, przegląd do maja 2008 r.,
garażowany, tel. kom. 0501-707-657.

FIAT Ducato 2.8 D 1999 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-40-73, 			
tel. kom. 0507-203-961.
VW Golf III combi 1.9 TDI 1995 rok,
11500 zł, pół roku w kraju, 		
tel. kom. 0605-140-479.
OPEL Corsa C 1.7DI 2002 rok, 		
tel. kom. 0604-145-158.
UAZ 2.4 D, (silnik Mercedesa), 		
tel. kom. 0604-145-259.

FORD Mondeo 1.6 16V 1994 rok, morski
metalik, pełna elektryka, klimatyzacja,
wspomaganie, szyberdach, 		
tel. kom. 0693-988-716.

Vectra B 1.6 16V benzyna 1996 rok, srebrny metalik, tel. kom. 0507-431-465.

Golf 2.0 GTI 1992 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0512-277-825.

SKODA Fabia gaz 2001 rok 		
tel. (046) 838-33-44.

Wartburg combi 1300 1990 rok, sprawny,
opłacony, jeżdżący, tel. (042) 719-56-83.
FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, AUDI
A4 1.8 20V, 1996 rok, elektryczne szyby,
lusterka, klimatyzacja, komputer, 		
tel. kom. 0604-348-513.
RENAULT Clio 1997 rok, ciemny zielony
metalik, cena do negocjacji, stan bdb,
tel. (046) 837-50-94.
MERCEDES E220 Okular 1997 rok,
18000 zł, pełna opcja, 			
tel. kom. 0505-221-899.
OPEL Astra 1.6 1992 rok, wiśniowy
tel. (046) 838-15-11 po 20.00.

FIAT 126p EL 1996 rok, 			
tel. kom. 0600-787-169.

Opony samochodowe letnie 15/65/195
(2 szt.), tel. (046) 837-33-44.
OPEL Corsa 1.2 16V 2002 rok, 21800 zł,
5-drzwiowy, I właściciel, bezwypadkowy,
serwisowany, możliwość rat, zamiany
na tańszy, tel. kom. 0692-829-882.
VW Polo 1.4, 18700 zł, 2002 rok, 		
5-drzwiowy, II właściciel, bezwypadkowy.
Sprzedam, ewentualnie zamienię na Uno,
Cinquecento, Seicento, itp, 		
tel. kom. 0790-250-804.
VW Polo Classic 1.6 2000 rok, stan bdb,
I właściciel, tel. kom. 0604-197-278.

OPEL Vectra B 1996 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0501-818-524.
OPEL Astra 1992 rok, bordo metalik, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach,
rok w kraju, tel. kom. 0604-610-577.
DAEWOO Tico benzyna, gaz 1999 rok,
stan bdb, tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Punto II 2000 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0603-177-041.
OPEL Corsa 1.2, I rejestracja 1996 rok,
czarny, centralny zamek, radioodtwarzacz,
bezwypadkowy, stan bdb, 		
tel. kom. 0604-610-577.
FIAT Seicento 900 2002 rok, 8900 zł,
60000 km, niebieski, serwisowany, antynapad, radio, zadbany, 			
tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Palio Weekend 1.4 1998 rok,
8200 zł, srebrny metalik, poduszka, alarm,
multilock, kupiony w salonie, bardzo ładnie utrzymany, tel. kom. 0694-036-487.
FIAT CC 900 1994/95 rok, 4200 zł,
100000 km, srebrny metalik, radio, centralny zamek, odcięcie zapłonu, garażowany,
tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Corsa 1.2 gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0509-369-540.
POLONEZ Caro 1.4 16V benzyna + gaz
1995 rok, tel. kom. 0603-213-798.

Punto 1.2 gaz 1994 rok, 3-drzwiowy, stan
dobry, tel. kom. 0604-142-603.

Seicento 1.1 2000 rok, 2 poduszki, bezwypadkowy, tel. kom. 0600-140-719.
FIAT Siena 1.2 gaz 1999 rok, 		
tel. kom. 0509-732-602.

FORD Escort 1.3 benzyna, gaz 1997 rok,
tel. kom. 0607-896-323.

VW Passat combi 1.9 TDI 1996 rok,
15700 zł, pełne wyposażenie z klimatyzacją, 3 lata w kraju. Sprzedam lub zamienię
na mniejszy, tel. kom. 0608-108-139.

POLONEZ Caro gaz 1994 rok, hak, 		
po remoncie, tel. (046) 837-92-90.

Skrzynia biegów, aparat zapłonowy, moduł
zapłonowy do Poloneza, 			
tel. kom. 0509-555-369.

DAEWOO Lanos Sedan 1.6 1999 rok,
serwisowany, zadbany, bezwypadkowy,
tel. kom. 0600-944-728.

SKODA Felicia 1.6 2000 rok, centralny
zamek, alarm, cena do uzgodnienia, wspomaganie, tel. kom. 0608-427-135.

TOYOTA Yaris 2001 rok, czerwony,
3-drzwiowy, tel. kom. 0502-605-721.

OPEL Astra II 1.6 2002 rok, 25000 km,
I właściciel, serwisowany, bezwypadkowy.
Sprzedam lub zamienię na tańszy, 		
tel. kom. 0504-221-035.

VW T2 1982 rok, 4500 zł, 		
tel. kom. 0695-431-961.

VW Golf III combi 1.9 TDI 1997 rok,
15600 zł, 2 lata w kraju, możliwość rat, zamiany na tańszy, tel. kom. 0694-216-417.

FIAT CC 700 gaz 1995 rok, 2300 zł, 		
tel. kom. 0660-909-418, 0609-693-700.

BMW 1990 rok, gaz, szyberdach, hak,
fotele skóra, radio + opony zimowe, 		
tel. kom. 0692-302-287.

LUBLIN II 1997 rok, I właściciel,
tel. (046) 838-63-68 po 20.00.
FIAT 126p 1990 rok, stan idealny, 		
tel. kom. 0608-021-018.
PEUGEOT 106 1.0 1995 rok, zielony,
3-drzwiowy, tel. kom. 0515-465-766.
FORD Escort combi 1.6, 			
tel. kom. 0694-055-908.
FIAT 125p ME 1987 rok, na chodzie, 		
tel. kom. 0608-490-672.
Uno - części 1994 rok, 1200 zł, na chodzie,
tel. kom. 0781-487-854.
ŁADA Samara 1.3 1992 rok, 		
tel. kom. 0608-212-212.
ALFA ROMEO 146 1995 rok, AUDI 80
TD, 1984 rok. Tanio, 			
tel. kom. 0602-187-540.
VW Polo 0.9 benzyna + gaz 1991 rok,
tel. kom. 0604-489-929.
CITROEN Jumper 1994 rok, 		
tel. kom. 0691-715-496.
OPEL Vectra sedan 1.7 TD 1994 rok, grafit
metalik, garażowany, 			
tel. kom. 0602-324-451.
VW Golf III 1.6 1994 rok, 5-drzwiowy,
wyposażony, tanio, 			
tel. kom. 0606-354-191.
OPEL Corsa B 1.0 XI 1993 rok, 		
tel. kom. 0602-489-317.
OPEL Astra combi 1.7 TDI 1997 rok, 		
tel. kom. 0602-498-722.
FORD Fiesta 1.1 gaz 1990 rok, 		
tel. kom. 0691-090-215.
Cinquecento 700 1997 rok, bezwypadkowy, garażowany, stan bdb, 		
tel. kom. 0660-048-076.
SKODA Felicia 1.3 1999 rok, ABS, 		
4 x poduszka powietrzna, relingi, stan
dobry, tel. kom. 0505-250-522.
MERCEDES C 2.0 D 1994 rok, 		
tel. kom. 0662-052-830, 0602-152-392.
Golf I 1982 rok, tel. kom. 0500-296-192,
0506-587-077.

Seicento 900 1998 rok, 			
tel. kom. 0505-031-491.
SEAT Ibiza 1.4 1997 rok, 5 drzwi,
tel. (046) 830-34-58, 			
tel. kom. 0886-955-255.
Seicento 1999 rok tel. (046) 863-60-14.
SKODA 120L 1988 rok, 690 zł, 		
tel. kom. 0696-848-663, Sochaczew.
Instalacja gazowa, kompletna do Forda
Sierry, 2 l, pełny wtrysk, 2004 rok, pełna
dokumentacja, gaz w kole, 		
tel. kom. 0696-848-663, Sochaczew.
OPEL Astra Sedan 1.6 gaz 2000 rok,
zielona butelka, I właściciel, 		
tel. kom. 0604-843-149.
FIAT Punto 1.1 1999 rok, czerwony,
5-drzwiowy, stan bdb, 			
tel. kom. 0606-466-899.
SEAT Ibiza 1.4 benzyna 1996 rok,
3-drzwiowy, poduszka powietrzna, stan
bdb, tel. kom. 0607-174-057.
FIAT Cinquecento 700 1993 rok, 1300 zł,
malinowy metalik, autoalarm, centralny
zamek, tel. kom. 0698-303-224.
OPEL Astra II combi 1.7 DTL Turbo Diesel 1999 rok, tel. kom. 0504-221-009.
OPEL Tigra 1.6 16V 1996 rok, pilnie
sprzedam, tel. kom. 0889-157-379.
OPEL Astra combi 1.4 16V gaz 1998 rok,
tel. kom. 0600-038-710.
MERCEDES 207, w całości lub na części,
tel. kom. 0798-865-516.
BMW-3 1.6 benzyna 1992 rok, czerwony,
szyberdach, ABS, elektryczne lusterka,
centralny zamek. alufelgi, 		
tel. kom. 0602-524-184.
POLONEZ Caro 1.6 GL 1993 rok, 		
do remontu, tel. kom. 0604-941-897.

POLONEZ 1.6 1997 rok, 121700 km,
I właściciel, bezwypadkowy, 		
tel. (046) 837-27-92.

PEUGEOT 206 1.4 benzyna 2002 rok, klimatyzacja, elektryczne szyby, 2 poduszki,
kupiony w Polsce, 			
tel. kom. 0602-468-696.

Punto II 1.2 ELX gaz, 2000 rok, Punto 1.1
gaz, 1998 rok, 5-drzwiowy, OPEL Vectra
1.7 TDI Isuzu, 1993 rok, zarejestrowany,
Vectra 1.8 i, 1992 rok, zarejestrowany.
www.auto-agro.gratka.pl, 		
tel. kom. 0604-392-876.

SUZUKI WagonR 2002 rok, stan bdb,
garażowany, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy,
dzielona kanapa, centralny zamek, kupiony
w salonie, I właściciel, bardzo mały przebieg, tel. kom. 0605-068-873.

SCANIA BDF 6x2 124 L 420 kM 11.2003
rok, kabina sypialna, świeżo sprowadzona,
serwisowana, tel. kom. 0608-420-169.

WARDBURG 1987 rok, w dobrym stanie
za symboliczną cenę, zarejestrowany,
tel. (046) 838-99-20 wieczorem.

SKODA Felicia combi 1997 rok, okazja,
tel. kom. 0503-371-144.

OPEL Astra Sedan 1995 rok, salonowy,
tel. kom. 0606-330-976.
POLONEZ Caro gaz 1991 rok, hak, stan
dobry, tel. (046) 861-05-47, 		
tel. kom. 0880-010-425.
Sprzedam wywrot z Jelcza o wymiarach
515x235, tel. (046) 861-05-47, 		
tel. kom. 0880-010-425.
Sprzedam AUDI 90, 			
tel. kom. 0608-600-809.
FORD Escort 1.3 1994 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0605-535-396.
POLONEZ Caro gaz 1995 rok, 		
tel. kom. 0691-730-193.
WARTBURG 1.3 1990 rok, 500 zł, silnik
VW, tel. (046) 838-80-17.
FIAT Scudo dostawczy 1998 rok, 		
tel. kom. 0604-310-414.
Escort combi 1.8 D 1995 rok
tel. (046) 837-08-42, 			
tel. kom. 0889-990-384.
MAZDA 323 F 1.6 benzyna 1997 rok,
zielony, I właściciel w Polsce, 		
tel. kom. 0502-191-257.
MERCEDES 124 D 1986 rok, 		
tel. kom. 0788-405-165.
FIAT 126 EL 1995 rok, 550 zł
tel. (046) 838-91-71.
Żuk skrzynia, 1984 rok, 			
tel. kom. 0661-756-433.
OPEL Astra kombi, 1994 rok, 1,8, gaz,
zadbany, tel. kom. 0788-767-470.
Golf 2, 1989, 1.8, benzyna, tanio, 		
tel. kom. 0509-551-147.
PEUGEOT 405 1.4 benzyna + gaz
1993 rok, lub zamienię na CC 700, 		
tel. kom. 0669-962-668.
Żuk, 1990 rok, skrzynia, 		
tel. (042) 719-63-99.
BMW 520 2.0 gaz 1991 rok, 		
tel. kom. 0888-562-457.
Xsara Picasso 2.0 HDI Diesel 2002 rok,
28000 zł, grafit metalik, klimatyzacja,
centralny, elektryczne szyby, lusterka,
4 poduszki, tel. kom. 0502-425-274.
HONDA Civic 1.6 16V gaz 1989 rok, 		
3500 zł, tel. kom. 0667-667-087.
UAZ, do remontu, 			
tel. kom. 0608-273-041.
PONTIAC Transsport 2.3 benzyna 		
1994 rok, tel. kom. 0509-963-061.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kwiaciarnia „ikebana” przy ul. bielawskiej (róg nowego rynku);  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  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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VW T4 1.9 D 1994 rok, 			
tel. kom. 0509-963-061.
POLONEZ Caro Plus benzyna gaz
1997 rok, stan bdb, tel. kom. 0605-200-144.
AUDI A4 1.6 gaz 1995 rok, 14800 zł,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach,
tel. kom. 0781-454-627.
RENAULT 19 1.7 benzyna gaz, w całości
lub na części, tel. kom. 0608-845-434.
Punto 1.1 1997 rok, el. szyby, centralny
zamek, tel. kom. 0500-652-384.
VW Golf benzyna gaz 1994 rok, stan bdb,
5-drzwiowy, cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0783-482-952.
DAEWOO Tico 1997 rok, fioletowy, stan
bdb, tel. (024) 277-74-23, 		
tel. kom. 0785-241-952.
VW T4 1.9 D 1991 rok, VW Golf 1.4,
1994 rok, tel. kom. 0608-171-821.
FIAT 126p 1993 rok, 900 zł, 		
tel. kom. 0609-819-607 po 20.00.
126p, 1994 rok, stan dobry, 		
tel. (046) 831-35-26.
126p, 1995 rok, kolor niebieski, tanio,
tel. kom. 0606-523-933.
AUDI A4 1.9 TDI, 1996 rok, Sedan, 		
tel. kom. 0512-012-048.

DAEWOO Matiz, 2001 rok, kolor czerwony, przebieg 55 tys. km, I właściciel,
bezwypadkowy, 9100 zł, 			
tel. kom. 0604-706-309.

FORD Mondeo 1.8 16V combi, 1995 rok,
gaz, wspomaganie kierownicy, klima, cena
7300 zł, tel. kom. 0604-233-371.

OPEL Corsa Diesel, 1997 rok, 5-drzwiowy, stan bardzo dobry. Tanio, Bartek, 		
tel. kom. 0505-581-743.

TOYOTA Avensis 2.0, 1998 rok, gaz
sekwencja, combi, cena 16800 zł, 		
tel. kom. 0604-233-371.

IVECO 35-10, 1997 rok, 			
tel. (046) 815-67-27.
LUBLIN III, 2001 rok, 			
tel. kom. 0601-271-031.

OPEL Omega 2.0 + gaz, 1991 rok, ABS,
wspomaganie kierownicy, 		
tel. (046) 814-64-39, 			
tel. kom. 0668-159-239.

TOYOTA Avensis 2.0 TD, 1998 rok,
combi, stan bardzo dobry, tanio, 		
tel. kom. 0505-581-743.

FIAT Punto 1.1, 1995 rok, biały, 3500 zł,
tel. (046) 813-70-38, 0601-759-117.

MAZDA 323P Diesel, 1997 rok, stan bdb,
tanio, tel. kom. 0505-581-743.

OPEL Vectra 1.8, 1997 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0606-899-489.

FIAT Punto 1.2, 1995 rok, wyposażenie,
cena 6000 zł, tel. kom. 0510-966-457.

MAZDA 626 combi 12V 2.0DITD,
1999 rok, klimatyzacja, pełna elektryka,
tel. kom. 0607-401-419.

OPEL Vectra 2.0 DTI (101 KM), 1998 rok,
Sedan, ABS, elektryczne szyby, climatronic, radio CD, tel. kom. 0609-733-301.

MERCEDES 410D, 1990 rok, skrzyniowy,
tel. kom. 0512-012-048.

OPEL Vectra B 1.8, 1997/98 rok, benzyna,
gaz, tel. kom. 0601-804-616.

FIAT Seicento 900, 1998 rok, 5300 zł,
tel. kom. 0601-804-616.

NISSAN Sunny 1.6 SLX, 1993 rok, przebieg 156 tys., 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0888-662-408.

OPEL Vectra B 2.0 16V, 1996 rok, benzyna, gaz, tel. kom. 0500-469-738.

FIAT Siena 1.4, 2000 rok, elektryka,
poduszka, wspomaganie, zielony metalik,
cena 8700 zł, tel. kom. 0605-100-574.

OPEL Astra 1.4, 1996 rok, instalacja gazowa, biały, 5-drzwiowy, bezwypadkowy,
stan dobry, cena 7600 zł, 			
tel. kom. 0608-409-744.

FIAT Brava 1.6 16V, 1998 rok, instalacja
gazowa, wiśniowy metalik, stan dobry,
cena 9900 zł, tel. kom. 0500-026-841.

FIAT Punto III 1.2i, gaz, 2004/05 rok,
5-drzwiowy, kolor czerwony, 19200 zł w
zamianie przyjmę tańszy, 		
tel. kom. 0604-706-309.

FIAT Uno 1.7D, czerwony, tanio, 		
tel. kom. 0664-692-258.
FORD Fiesta 1.3, 2003/04 rok, gaz, kolor
czerwony, przebieg 70000 km, 20200 zł.
Możliwość zamiany (tańszy), 		
tel. kom. 0604-706-309.

BMW 316i coupe 1998/1999 rok, M-pakiet, czarny, tel. kom. 0660-732-955.

FORD Focus 1.6 16V, biały, combi, elektryczne szyby, ABS, poduszka, centralny
zamek, cena 14500 zł, 			
tel. kom. 0506-688-670.

CITROEN AX 1.1, gaz, 1991 rok, dobry,
tel. (046) 831-33-72, 0504-385-520.

FORD Focus 1.8, 1999 rok, hatchback, kupiony u dealera, tel. kom. 0607-852-970.

CITROEN Saxo 1.1, 1997 rok, cena
6800 zł, tel. kom. 0514-528-236.

FORD Mondeo 1.8, 2001 rok, 		
tel. kom. 0501-518-212.

DAEWOO Espero 1.5, 1997 rok, benzyna,
gaz, tel. kom. 0513-958-604.

Golf III 1.9D, 1993 rok, 6900 zł do małej
negocjacji, 2 lata w kraju, 		
tel. (046) 835-32-81.

DAEWOO Lanos 1.6, 1999 rok, bezwypadkowy, tel. kom. 0600-944-728.
DAEWOO Tico, 1998 rok, przebieg 78 tys.
kolor bordowy, tel. kom. 0501-266-385.
FIAT 126p EL, 1995 rok, czerwony, przebieg 76000 km, cena 600 zł, 		
tel. (046) 814-28-98.

Golf III combi, 1994 rok, diesel, stan
dobry, tel. kom. 0601-758-895.
HONDA Shutle 1.5, 1985 rok, gaz, sprawny, 1300 zł, tel. kom. 0609-924-415.
HYUNDAI H 200 2.5D, 1999 rok, furgon,
tel. kom. 0512-012-048.

OPEL Astra 1.4, 1996 rok, Sedan, 		
tel. kom. 0507-275-714.
OPEL Astra combi, 1997 rok, rejestracja
1998 rok, gaz, bogate wyposażenie, stan
bardzo dobry, Tanio, 			
tel. kom. 0507-122-541.
OPEL Astra combi, XII.1999 rok, 		
tel. kom. 0605-668-820.
OPEL Astra II 1.6, 2002 rok, 5-drzwiowa,
salonowa, tel. kom. 0504-221-035.
OPEL Astra II, 2.0DTI, 1998 rok, combi,
stan idealny, książka serwisowa, klima,
tel. kom. 0505-581-743.
OPEL Astra, 1997 rok, gaz, 		
tel. kom. 0661-746-737.
OPEL Calibra 2.0, 1992 rok, pełna opcja,
gaz, tanio, tel. kom. 0693-477-785.
OPEL Corsa 1.2, 1996 rok, gaz, 7300 zł,
tel. kom. 0601-804-616.
OPEL Corsa 1.2, 2002 rok, 5-drzwiowa,
salonowa, serwisowana, 			
tel. kom. 0692-829-882.

OPEL Vectra combi 1.6 16V, 1997 rok,
gaz, tel. kom. 0606-616-548.
OPEL Zafira 2.2, 2002 rok, 43 tys. km,
bardzo bogate wyposażenie, książka serwisowa, sprowadzony, zarejestrowany,
tel. kom. 0509-482-065.
PEUGEOT 206 1.4, 2001 rok, 5-drzwiowy,
srebrny, 18900 zł, 			
tel. kom. 0601-804-616.
PEUGEOT 206, 1999 rok, bordo metalik,
3-drzwiowy, przebieg 38 tys. km, 		
tel. kom. 0606-899-489.
POLONEZ Caro, 1994 rok, stan bdb, 		
I właściciel, tel. kom. 0509-534-117.
POLONEZ Caro, gaz, 1994 rok,		
tel. kom. 0604-617-609.
POLONEZ Truck przedłużany, 		
1994 rok, cena do negocjacji, 		
tel. kom. 0669-964-810.

FIAT Uno 1.4 + gaz, 1996 rok, cena
3500 zł, tel. kom. 0781-780-972.
VOLKSWAGEN Golf III combi 1.9 TDI,
1997 rok, zarejestrowany w kraju, 		
tel. kom. 0694-216-417.
VOLKSWAGEN Golf combi 1.9D,
1997 rok, tel. kom. 0512-012-048.
VOLKSWAGEN Passat 1.9D, 1991 rok,
Sedan, tel. kom. 0512-012-048.
VOLKSWAGEN Passat B-4 combi 1.9
TDI, 1996 rok, zarejestrowany, 		
tel. kom. 0608-108-139.
VOLKSWAGEN Passat B5 1.8, 1999 rok,
combi, benzyna, granatowy metalik,
21500 zł, tel. kom. 0603-436-594.
VOLKSWAGEN Polo 1.0, 1988 rok, 		
tel. kom. 0609-733-327.
VOLKSWAGEN Polo 1.4, 2000 rok, salon
Polska, 5-drzwiowy, 			
tel. kom. 0790-250-804.
VOLKSWAGEN T4, 1998 rok, diesel,
tel. (046) 838-88-89.
VOLKSWAGEN Transporter 1.9 TD,
1996 rok, furgon, 			
tel. kom. 0512-012-048.
VOLKSWAGEN Transporter 2.4D,
1992/93 rok, skrzyniowy, 		
tel. kom. 0512-012-048.

POLONEZ Truck, 1996 rok, 		
tel. kom. 0665-239-544.

VW Golf 1.8 + gaz, 1992 rok, 3-drzwiowy,
czarny, zarejestrowany, 			
tel. kom. 0601-698-640.

RENAULT 19 Chamade, 1991 rok diesel,
I właściciel z silnikiem do remontu, garażowany, tel. kom. 0504-156-421.

VW Golf 1.9TD, 1993 rok, centralny
zamek, elektryczne szyby, klima, 		
tel. kom. 0608-697-964.

RENAULT Megane 1.4, 1996 rok, salon,
błękit metalik, stan bardzo dobry, 		
tel. (046) 833-05-35.

VW Golf 1.9TD, 1997 rok, 2 x airbag,
klimatyzacja, centralny zamek, zielony
metalik, alufelgi, tel. kom. 0607-591-290,
0606-108-993.

SKODA Favorit, 1993 rok, gaz, tanio,
tel. (046) 835-34-48, 0783-874-518.
SEAT Cordoba 1.4, 1998 rok, biała, bezwypadkowa, stan bdb, 8900 zł, 		
tel. kom. 0500-026-841.
SEAT Cordoba 1.4, 2000 rok, srebrny metalik, wspomaganie kierownicy, alufelgi,
bezwypadkowy, 16700 zł, 		
tel. kom. 0608-409-744.
FIAT Seicento 2000 rok, 5500 zł, 		
tel. kom. 0669-964-810.

VW Golf III 1.8 + gaz, 1993 rok, grafit
metalik, 5-drzwiowy, 			
tel. kom. 0501-742-540.
VW Polo 1.0 + gaz, 1995 rok, 		
tel. (046) 814-64-39, 0668-159-239.
VW Vento 1.9 TD,1992 rok, 		
tel. kom. 0602-728-065.
ŻUK, 1991 rok, z silnikiem diesla, skrzyniowy, tel. (046) 815-60-98 po 20.00.

Alufelgi z oponami Audi i Seat, 		
tel. kom. 0502-512-939.
Opony zimowe i letnie, różne rodzaje,
od 30 zł, tel. kom. 0502-512-939.
Getinbank - kredyty samochódowe,
gotówkowe, 			
tel. kom. 0513-019-003.
Części do Citroena ZX: silnik, blacha, hak,
instal. gaz. Tel. 046/838- 36-63.
Profesjonalne instalacje nagłośnienia
samochodowego. Montaż i sprzedaż CB
radio oraz wszelkiego sprzętu car audio.
Łowicz, tel. kom. 0509-963-064.
Sprzedam przyczepkę samochodową
nierejestrowaną, tel. kom. 0604-654-810
po 16.00.
Drzwi do Seicento, tel. kom. 0609-500-982.
Sprzedam alufelgi do Audi A4, B4, 		
tel. kom. 0509-020-872.
Części sprzedam - Mazda 323, 323F, Sierra, Vectra, Kadett, Honda Shutle, Polonez,
126p, tel. kom. 0609-924-415.
Sprzedam 3 opony radialne o roz. 825×20,
stan bdb, tel. kom. 0783-669-057, 		
tel. (046) 831-06-27.
Sprzedam głowicę FIATA 126p Eleganta,
tel. kom. 0514-997-231.
Sprzedam przyczepkę samochodową, zarejestrowaną, tel. kom. 0512-836-884.

Kawasaki Eliminator 125 cm3, 1997 rok,
czoper, malowany aerografem, 		
tel. kom. 0506-152-437.
Jawa 350, stan dobry, 			
tel. kom. 0693-422-912.
Junaka, zarejestrowanego, stan dobry, 		
tel. 0603-610-952.
Skuter nowy na gwarancji, 		
tel. kom. 0663-262-352.
Motocykle: Yamaha Dragstar 650
2001 rok, Yamaha Virago 535 1998 rok,
tel. kom. 0503-010-903.
Sprzedam rower z silnikiem, 		
tel. kom. 0503-747-279.

FIAT Seicento 2001 rok, 5500 zł, 		
tel. kom. 0669-964-810.
FIAT Seicento 2001 rok, bordowy metalik,
tel. kom. 0501-624-790.

Auto - kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez,
Fiat, Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, 			
tel. kom. 0507-141-870.

CC 700, 1997r., tel. kom. 0665-739-126,
0607-147-817.

Sprzedam nowy silnik do Rometu,
tel. kom. 0515-122-403.

SKODA Octavia 1.6 + gaz, 1999 rok, cena
16800 zł, tel. kom. 0505-445-464.

Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.

Sprzedam motorower dwuosobowy
inwalidzki 3-kołowy, kryty marki
Simson, na chodzie, w dobrym
stanie, po kapitalnym remoncie,
tel. (024) 285-09-96, 			
tel. kom. 0603-840-023.

STAR 200, z przyczepą, stan bdb, tel. kom.
0602-518-378.

Skup aut, stan obojętny, 		
tel. kom. 0510-100-449.

Nowy skuter Ventus, 			
tel. kom. 0788-823-578.

FIAT Seicento listopad 2001 rok SX,
bogate wyposażenie, czerwony, 		
tel. kom. 0500-262-560.
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Choper Magnus 125 (5 miesięcy), 4000 zł,
tel. kom. 0500-204-632, 0606-752-762.

Sprzedam ziemię, Chruślin, 		
tel. (046) 839-21-77.

Sprzedam Rometa Ogar 200, kupię ścigacza lub chopera - motorower, 		
tel. kom. 0663-452-727.

Sprzedam 5 ha ziemi, 2,50 zł/1 mkw.,
tel. (046) 838-57-39.

Motorower marki Ogar, stan bdb, 		
tel. kom. 0697-930-510.
Skuter Aprilla SR 50 cm, stan idealny,
tel. kom. 0604-117-421.
Motocykle i skutery: naprawy, serwis,
powypadkowe, dysponujemy transportem,
tel. (046) 832-58-04, 10-18.
Sprzedaż motocykli sprowadzanych;
części, akcesoria, transport, 		
tel. (046) 832-58-04, 10-18.

Działka budowlana 0,3 ha, rolna 1,3 ha,
Czajki, tel. kom. 0502-778-128.
Sprzedam 1 ha łąki pod Kompiną,
tel. (046) 837-38-70 po 21.00.
Działka budowlana, ul. Warszawska 83,
szer. 10 m, dł. 150 m, 			
tel. kom. 0888-178-469.
Mieszkanie 60 mkw., Głowno, 		
tel. kom. 0880-631-924.
Mieszkanie 48 mkw., I piętro, os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-69-65.
Sprzedam 2 ha ziemi w Mąkolicach, 		
tel. kom. 0665-110-318.
Sprzedam 0,5 ha ziemi, Karsznice Duże
(w centrum), tel. kom. 0697-957-995.
Starodrzew 848 mkw. Korabka, 		
tel. kom. 0668-422-789.

Garaż na os. Bratkowice, 		
tel. (046) 837-27-40.

Mieszkanie 75 mkw., 			
tel. kom. 0698-094-150.

Wielostanowiskowe garaże dla samochodów osobowych pod wspólnym dachem
od 30 września. Tanio, 			
tel. kom. 0501-074-060.

Sprzedam M4 w Łowiczu, os. Dąbrowskiego, cegła, środkowe, II piętro,
tel. (046) 839-28-14, 			
tel. kom. 0516-159-808.

Garaż do wynajęcia, tel. (046) 837-53-67,
tel. kom. 0691-620-837.
Wynajmę garaż pod usługi warsztatowe
na terenie Łowicza, 			
tel. kom. 0693-729-535.

Sprzedam 2 działki budowlane 		
w centrum Łowicza przy ul. Bielawskiej,
tel. (046) 861-26-62.
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Lokalnej, tel. (046) 837-24-53.
Sprzedam działkę budowlaną, 		
tel. kom. 0693-552-225.
Sprzedam działki budowlano-usługowe w Bednarach, na miejscu dworzec
PKP, szkoła, bank, apteka, CPN, sklepy,
tel. (046) 838-62-52.
Działka 55 arów, część przeznaczona 		
pod budowę, reszta teren leśny, 		
tel. kom. 0693-625-267.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo rolne Łowicz - okolice, 		
tel. kom. 0601-257-098.
Kupię mieszkanie lub dom w Głownie
lub okolicy, tel. kom. 0609-628-057,
0692-121-983.
Kupię mieszkanie do 24 mkw., I piętro
lub parter, tel. kom. 0600-289-484.

Sprzedam dom 260 mkw. w Zdunach,
tel. (046) 838-76-93.
Głowno 4,3 ha na działki, dom duży,
obszerne zabudowania, media, 		
tel. kom. 0698-871-489.
Sprzedam 2,40 ha ziemi na wsi Bocheń, tel. kom. 0606-991-367.
Rolna z możliwością zabudowy, 1 ha,
Julianów, gm. Nieborów, 20 zł/1 mkw.,
tel. kom. 0508-194-326.
Sprzedam działkę 2900 mkw., 		
tel. kom. 0660-424-578.
Sprzedam 1,30 ha w tym działka budowlana, tel. kom. 0782-152-923.
Lokale o pow. około 1000 mkw. Sprzedam
lub wynajmę, tel. kom. 0889-561-534.
Sprzedam budynki z przyległym 1 ha
ziemi, koło Łowicza, 			
tel. kom. 0512-347-422.
Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz,
ul. Armii Krajowej. Nowa cena.
www.dzialka.lowicz.com.pl, 		
tel. kom. 0505-346-069.
Sprzedam działkę 1200 mkw. z zabudowaniami drewniano-murowanymi, 16 km
od Łowicza, tel. (046) 837-57-32.
Atrakcyjne mieszkanie 40 mkw., Głowno,
os. Sikorskiego, nowe bloki, 		
tel. kom. 0504-155-233.
Sprzedam mieszkanie 60,5 mkw., 		
os. Bratkowice + garaż, 		
tel. (046) 830-24-25 po 16.00, 		
tel. kom. 0504-011-002.
Mieszkanie 65 mkw., III piętro. os. Bratkowice, cegła, tel. kom. 0601-255-307.
Mieszkanie 44 mkw., os. Broniewskiego,
tel. kom. 0697-689-872 wieczorem.
Duży dom wolno stojący lub połowę,
atrakcyjna lokalizacja, 		
tel. (046) 838-98-15 wieczorem.
Sprzedam działkę budowlaną 1850 mkw.
i działkę rolną 4860 mkw. przy trasie
Poznańskiej, całość 80000 zł, 		
tel. kom. 0501-926-633.
Działka 7500 mkw. z prawem do zabudowy, 13 km od Głowna, 15 km od Strykowa,
media w ulicy, tel. (042) 719-22-43.
Sprzedam działkę Nieborów, 		
tel. kom. 0505-413-209.
Likwiduję gospodarstwo, sprzedam działki
uboczne ziemi, 		
tel. (046) 838-71-12 wieczorem.

Dom 80 mkw, bud. gospodarczy, działka
800 mkw., Stryków, 			
tel. kom. 0512-508-485.

Sprzedam działkę 2,5000 mkw., Feliksów,
105000 zł, tel. kom. 0609-277-290,
0697-531-256.

M-3 z cegły, os. Bratkowice, 		
tel. (046) 837-07-06.

Sprzedam nieruchomość na działce
2100 mkw., Wałowice k/Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0663-646-930.

Sprzedam działkę 0,64 ha z budynkami
mieszkalnymi i gospodarczym w Głownie,
tel. kom. 0698-243-116.
Sprzedam działkę budowlano-gospodarczą
o pow. 1,33 ha przy ul. Warszawskiej 72
w Łowiczu, tel. (046) 837-23-84, 		
tel. kom. 0668-283-640.

Działki budowlane, Strobów, 		
tel. kom. 0504-129-855.

Gospodarstwo rolne o pow. 13,30 ha 		
w gm. Pacyna, możliwość zakupu oddzielnie budynków i ziemi, tel. (024) 285-83-76
po 20.00, tel. kom. 0697-270-356.

Sprzedam kawalerkę 24 mkw., przy ulicy
Mszczonowskiej, 			
tel. kom. 0695-777-090.

Sprzedam nieruchomość: dom ok. 		
100 mkw. na działce 30 arów, 15 km 		
od Łowicza, m. Jackowice, 		
tel. kom. 0696-441-703.
Sprzedam gospodarstwo w Złakowie
Borowym i maszyny, 			
tel. kom. 0607-809-288.
Gospodarstwo rolne Wola Stępowska,
gm. Kiernozia, tel. kom. 0660-524-453.
Mieszkanie 51 mkw., 3-pokojowe
w pobliżu dworca PKP, Skierniewice,
tel. kom. 0660-702-585 po 17.00.
Sprzedam ziemię 3,70 ha, Rylsk, 		
tel. kom. 0693-844-687.
Sprzedam dom piętrowy w centrum Rawy
Mazowieckiej, tel. kom. 0502-110-545.
Budynek 280 mkw., działka o pow.
3900 mkw. ogrodzona płotem betonowym
w Białej Rawskiej, tel. (046) 815-92-32,
tel. kom. 0698-906-458.
Budynek 280 mkw., działka 1300 mkw.
ogrodzona płotem betonowym, Błędów
k/Grójca, tel. (046) 815-92-32, 		
tel. kom. 0698-906-458.
Sprzedam 3 ha ziemi w Białej Rawskiej,
tel. (046) 815-92-32.

Sprzedam ziemię 0,9241 ha w Łowiczu,
tel. kom. 0660-465-694.

Sprzedam ziemię 5,5ha gm. Cielądz, 		
tel. (046) 814-20-17.

Mieszkanie o pow. 72 mkw., 		
tel. kom. 0512-197-071.

Sprzedam działkę 800 mkw. z budynkiem,
wszystkie media, Ossa, 			
tel. kom. 0661-427-495.

Sprzedam samo siedlisko lub z 1 ha gruntu,
gm. Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.
Dom wraz z działką o pow. 2700 mkw.
w Zdunach, tel. (022) 775-71-70, 		
tel. kom. 0696-714-757.
Pilnie: bloki 50 mkw. + pomieszczenie gospodarcze, tel. (046) 837-24-16 po 16.00,
tel. kom. 0694-143-824, Jasionna.
Ziemia 2,26 ha, 17 zł/mkw., Łowicz Przedmieście, tel. kom. 0608-558-376.
Sprzedam działkę w obrębie Korabka,
pod lasem, tel. kom. 0509-099-965.
M-3, os. Noakowskiego, 			
tel. kom. 0697-650-819.
Duża działka z rozpoczętą budową w Stachlewie, tel. kom. 0603-058-271.
Działka budowlana w Zielkowicach
5300 mkw., tel. kom. 0669-419-347.
M-4, os. Bratkowice, 			
tel. kom. 0695-608-781.
Sprzedam mieszkanie 72 mkw., 		
tel. kom. 0509-824-479, 0605-065-790.
Sprzedam 50 mkw., os. Kopernika, Głowno, tel. kom. 0608-889-290.
Sprzedam 24 mkw., I piętro, 		
tel. kom. 0602-489-317.
Działka budowlana 1000 mkw., 2 km 		
od Łowicza, wszystkie media w ulicy,
tel. kom. 0607-781-200.
Domek z działką o pow. 350 mkw. 		
w Łowiczu, tel. kom. 0781-287-170.
Dom 120 mkw. + garaże 90 mkw. 		
na działce 4500 mkw., 5 km od Głowna,
tel. kom. 0668-947-427.
Działka budowlana, okolice Głowna, 		
tel. kom. 0506-402-647.
Działka budowlana, 2km od Głowna, 		
tel. kom. 0507-569-401.
Sprzedam lub zamienię na bloki dom 		
w Łowiczu, pow. 100 mkw., na działce
786 mkw., tel. (046) 837-21-15, 		
tel. kom. 0664-712-504.
Sprzedam działkę 1065 mkw. w Łowiczu
usługowo-mieszkaniową, z budynkiem
gospodarczo-mieszkalnym, 		
tel. kom. 0660-528-714.
Działka budowlana, 4200 mkw.,
Kalenice 15, tel. (046) 837-33-44.
Działka rolno-budolwna, 4800 mkw.,
Świące 1, gm. Łowicz, 			
tel. kom. 0509-323-370.
Działka budowlana 1,50 ha, 		
tel. kom. 0783-172-789.
Mieszkanie w Łowiczu, 			
tel. kom. 0692-673-659.
Mieszkanie, os. Starzyńskiego, 32 mkw.,
tel. kom. 0660-340-035.
M-4. os. Dąbrowskiego, 			
tel. kom. 0605-068-873.

Atrakcyjnie położona działka z budynkami, tel. kom. 0605-422-652.

Mieszkanie 60,5 mkw, II piętro, os. Bratkowice Łowicz, tel. kom. 0889-148-335.

Mieszkanie 50 mkw. w Łowiczu, os. Kostka, tel. kom. 0698-967-474 po 16.00.

Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, 		
tel. kom. 0602-797-678.

Działka budowlana 26 arów, cena 		
do uzgodnienia, tel. kom. 0663-690-073.

Sprzedam 55 ha lub 2,30 ha, 		
tel. kom. 0509-601-728, Chąśno.

Sprzedam mieszkanie 33,5 mkw., Skierniewice, tel. kom. 0668-394-287.

Sprzedam M-4 60,5 mkw., ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. kom. 0508-500-364.
Sprzedam działki budowlane, obok linia
energetyczna, wodociąg, okolice Rawy
Mazowieckiej, tel. kom. 0606-940-677.
Mieszkanie, 3-pokojowe na Widoku,
pilnie, tel. kom. 0602-578-173, 		
tel. (046) 833-70-50.
Mieszkanie 58 mkw., IV p, blisko PKP,
ul. Sobieskiego, Skierniewice, 175 000 zł,
tel. kom. 0600-167-695 po 20.00.
Działki budowlane 1008 i 1456 mkw.,
Miedniewice, tel. (046) 833-97-03.
Dom 60 mkw., budynki gospodarcze, 		
2.5 ha ziemi, Polesie k/Łowicza, 		
tel. kom. 0697-046-440.
Mieszkanie 51 mkw., blisko dworca 		
w Skierniewicach, tel. kom. 0691-319-140.
Sprzedam ziemię orną, działki rolno budowlane, gm. Maków, 			
tel. kom. 0667-968-488.
Sprzedam dom w Skierniewicach, 		
tel. kom. 0691-911-914, 0606-990-597.
Sprzedam dom-siedlisko z działką 0,40 ha
w Mokrej Prawej, tel. kom. 0608-062-053,
0604-449-281.
58 mkw., Kopernika, II piętro, 		
tel. kom. 0604-827-027.
Sprzedam gospodarstwo 2,09 ha z budynkami, 3 km od Lipiec, 			
tel. kom. 0781-278-853.
Mieszkanie o pow. 64 mkw., w Zwierzyńcu, I piętro, 3 pokoje i kuchnia, 		
tel. (046) 831-24-83, 0662-011-139.
Kwatery pracownicze-noclegi, 		
tel. kom. 0507-333-144.
Sprzedam 1 ha pod inwestycje przy trasie
Rawa Mazowiecka - Łódź, 		
tel. kom. 0506-178-297.
Sprzedam działkę 32 ary w Leopoldowie
k/Rawy Mazowieckiej, 1km od trasy
Warszawa - Katowice, 			
tel. kom. 0503-919-073.
Kawalerka 32,3 mkw., Skierniewice, 		
tel. kom. 0608-647-734.
Mieszkanie 52,52 mkw., I piętro, 2 pokoje
z kuchnią, centrum Skierniewic, blisko
dworca PKP, PKS, cegła, 		
tel. kom. 0607-302-114, 			
tel. (046) 833-98-43 po 18.00.
Sprzedam mieszkanie 33,36 mkw., Widok,
tel. kom. 0662-032-792.
Sprzedam 58 mkw., 4 pokoje, I piętro,
Widok, 179800 zł, do negocjacji, 		
tel. kom. 0697-531-256, 0609-277-290.
Domek - przyczepa 7,5m/3m, typ Holenderski, pełna instalacja, wyposażony,
niedrogo, tel. kom. 0663-646-930.
Sprzedam mieszkanie 36 mkw. w Rawie
Mazowieckiej, tel. kom. 0508-139-528.
Skierniewice, działka ok. 7000 mkw.,
budynek parterowy 100 mkw., blisko
lasu, 2,5 km do centrum, przy trasie Skierniewice-Rawa, tel. kom. 0505-152-657,
0504-355-696.

Dom nowy 350 mkw., 			
tel. kom. 0662-785-002.

Sprzedam działki budowlane, Sierakowice
Lewe, tel. kom. 0604-262-759.
Działka 1200 mkw., z domem, dzielnica
willowa, Skierniewice, 			
tel. (022) 840-12-42, 0692-211-030.
Mieszkanie 51 mkw., blisko dworca, 		
tel. kom. 0691-319-140.
Sprzedam lub wynajmę duży dom w Skierniewicach, tel. kom. 0601-338-867.

Kwatery prywatne - noclegi, Głowno, 		
tel. kom. 0698-783-854.
Przyjmę studentów na stancję,
tel. (046) 837-63-17.
Wynajmę pomieszczenie 50 mkw. z kanałem na warsztat samochodowy, Łowicz,
os. Górki, tel. kom. 0509-853-390.
Do wynajęcia pawilon handlowy 50 mkw.
wraz z placem 1500 mkw. róg ul. Klickiego
i Napoleońskiej, tel. (046) 837-42-46, 		
tel. kom. 0605-578-502.
Do wynajęcia powierzchnia 200 mkw.
z dużym placem ekspozycyjno-składowym, ul. Bolimowska 63, Łowicz,
tel. (046) 837-42-46, 			
tel. kom. 0605-578-502.
Młode małżeństwo poszukuje
mieszkania do wynajęcia, Łowicz,
tel. kom. 0505-068-787.
Wynajmę 300 mkw. powierzchni magazynowej, tel. (046) 837-69-33.
Wynajmę lokal na działalność gospodarczą, 70 mkw., tel. (046) 837-69-33.
Przekażę w dzierżawę ziemię orną o pow.
ponad 2,5 ha położoną w Zielkowicach,
tel. kom. 0692-487-058 po 15.00.
Wynajmę pawilon handlowy na targowicy
miejskiej w Łowiczu w dobrym miejscu,
tel. (046) 837-88-12.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność, tel. (046) 837-10-69.
Wynajmę lub sprzedam pawilon 35 mkw.
na os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Lokal 18 mkw. w Głownie do wynajęcia
na działalność gosp., tel. (042) 719-12-36.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, także
za opiekę, może być nieumeblowane, 		
tel. kom. 0660-452-793.
Do wynajęcia mieszkanie 32 mkw. 		
w Łodzi, tel. (046) 830-34-43.
Małżeństwo poszukuje mieszkania M-2
w Łowiczu. Pilne, tel. kom. 0602-232-521.
Do wynajęcia lokal sklepowy
w centrum Łowicza, 100-200 mkw.,
dwie duże wystawy, 			
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
250 mkw., Łowicz, 			
tel. kom. 0603-993-065.
Poszukuję do wynajęcia pomieszczenia
na gabinet lekarski, tel. kom. 0601-254-571.
Poszukuję ok. 30 mkw., w centrum Łowicza lub okolicy pomieszczenia biurowego,
najchętniej 2 pokoje, tel. (042) 612-19-59,
tel. kom. 0509-548-363.
Lokal 200 mkw. do wynajęcia. Plac
Przyrynek, tel. kom. 0601-345-299.
Uczennicę lub ucznia (studenta) przyjmę
na stancję, tel. (046) 837-53-67, 		
tel. kom. 0691-620-837.
Nowe lokale biurowe do wynajęcia.
Duże powierzchnie. Centrum Łowicza, tel. kom. 0695-406-195.
Do wynajęcia na działalność 20 mkw.,		
w Łowiczu, tel. kom. 0692-432-857.
Do wynajęcia M3, garaż, Kopernika,
Głowno, tel. kom. 0507-421-393.
Do wynajęcia 65 mkw., piętro, ul. Zduńska
(gabinety, biura), 			
tel. kom. 0602-154-969.

Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-68-19.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-57-77.
Wynajmę mieszkanie studentkom,
tel. (046) 861-27-21.
Wynajmę pokój studentkom, 		
tel. kom. 0886-877-475.
Wynajmę studentom M-2, os. Bratkowice,
tel. kom. 0605-341-990.
Tanie pokoje noclegowe,
tel. (046) 837-99-16, 			
tel. kom. 0512-098-358.
Do wynajęcia piętro bliźniaka, Sikorskiego, Głowno, tel. kom. 0692-850-937,
0506-573-135.
Wynajmę lokal 50 mkw., ul. Krakowska
21, tel. kom. 0660-809-355.
Do wynajęcia lokal 180 mkw. całość 		
lub połowę w centrum Łowicza, 		
tel. kom. 0608-614-855.
Do wynajęcia drewniany dom w Złakowie
Kościelnym, tel. (046) 839-13-83.
Wynajmę drewniany domek na wsi 		
z budynkami gospodarczymi, 		
tel. kom. 0513-184-095.
Lokal do wynajęcia 30 mkw., ul. Zduńska
18, tel. (046) 837-68-42, 			
tel. kom. 0501-065-313.
Lokal do wynajęcia, Łowicz, ul. 3-go Maja
15 (naprzeciw dworca autobusowego),
70 mkw., pow. sklepowej + 30 mkw. zaplecze, tel. kom. 0606-613-642.
Do wynajęcia dwupokojowe,
tel. (046) 837-11-75.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, tel. kom. 0660-230-318.
Lokal o powierzchni 40 mkw. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
(sklep, cicha produkcja, magazyn, itp.)
możliwość zamieszkania, Babsk, 		
tel. (046) 815-02-60, 0609-151-530.
Lokal do wynajęcia od 01.10.2007r., 		
36 mkw. + magazyn, Rawa Mazowiecka,
tel. kom. 0502-955-459.
Szukam lokalu na działalność, parter, 		
ok. 60 mkw., Skierniewice, 		
tel. kom. 0606-659-755.
Lokale biurowe 50 mkw., oraz 80 mkw.,
internet gratis, tel. kom. 0501-184-622.
Lokale na mieszkanie 80 mkw., oraz 		
130 mkw., tel. kom. 0501-184-622.
LPG-wydzierżawię, teren 3300 mkw.,
+ budynek 35 mkw., Stary Łajszczew,
tel. kom. 0601-804-616.

Dwupokojowe 36 mkw., parter, os. Kopernika Głowno zamienię - za dopłatą 		
- na większe, najchętniej także 		
na os. Kopernika, do drugiego piętra, 		
tel. kom. 0502-171-636.

Wynajmę umeblowany salon fryzjerski, tel. kom. 0515-122-403.
Wynajmę pawilon handlowo-usługowy o pow. 30 mkw. na targowicy
w Łowiczu, tel. kom. 0609-502-572
po 16.00.
Do wynajęcia pokój w 3-pokojowym samodzielnym mieszkaniu studentce lub osobie pracującej, tel. kom. 0888-600-539.

Koparko-ładowarak Ostrówek,
tel. (046) 838-40-82 wieczorem.
Osie od cementowozu; wywrot od Stara
200; skrzynia biegów Ifa; rama Star 200,
tel. kom. 0502-322-079.
Rusztowania warszawskie, betoniarki
- części zamienne, naprawa, 		
tel. kom. 0510-124-700.
Wentylatory, silniki elektryczne, motoreduktor, pompa wodna, elementy siatki,
tel. (042) 719-59-36.
Sprzedam 2 meblościanki, 2 kpl. wypoczynkowe, lodówkę Mińsk, zamrażarkę
szufladkową, kuchnię gazową, wersalkę
rozkładaną, tel. kom. 0696-441-703.
Gitara basowa, typ Fender, piec Combo
Bas Heavy Sound 4x12’’ 120W, 		
tel. kom. 0603-688-031.
Segment pokojowy brąz i dywan 2x3
bordo, bardzo tanio, 			
tel. kom. 0507-799-796.
Sprzedam grzejniki żeliwne, 		
tel. (046) 838-78-30.
Maszyny do obróbki drewna, drążkarka
(kijarka), frezarki, piły tarczowe, itp, 		
tel. kom. 0889-561-534.
Wentylatory różne, silniki elektryczne,
stoły ślusarskie, elektrowciągi 3,2 i 1,6 t,
tel. kom. 0889-561-534.
Lampy zewnętrzne - uliczne, 		
tel. kom. 0889-561-534.
Szafki pracownicze, 			
tel. kom. 0889-561-534.
Nowe drzwi PCV i drzwi aluminiowe,
tel. kom. 0602-370-470.
Sprzedam segment czarny - pilnie, nowe
drzwi PCV, aluminiowe, 			
tel. kom. 0602-370-470.
Meble pokojowe, 			
tel. kom. 0880-036-940.
Rower 3-kołowy, rożno gazowe 12V 		
na 20 kurcząt, regały i wózki sklepowe,
tel. kom. 0504-475-567.
Mała lodówka Polar, witryna chłodnicza,
tel. kom. 0692-405-410.
Sprzedam cegłę białą i czerwoną, 		
tel. kom. 0696-647-064.
Wiertarki stołowe śr. 16, 40, spawarki
170A, 315A, nożyce do prętów, komplet
do spawania i cięcia gazowego, 		
tel. kom. 0602-366-564.
Sprzedam suknię ślubną rozm. 44, biała,
tel. (046) 837-51-61.
Huśtawki ogrodowe, budy dla psów, pompę do szamba. Tel. 0502-981-959.
Segment pokojowy Hejnał; wypoczynek
czarny, 3-częściowy; fotelik samochodowy
3-funkcyjny; łóżeczko dziecinne, 		
tel. kom. 0510-670-043.

Zamienię kawalerkę na domek z działką,
tel. kom. 0695-459-001.

Sprzedam pustaki, 			
tel. kom. 0600-262-693.

Zamienię domek jednorodzinny z działką
1100 m w Bednarach blisko przystanku
PKP na mieszkanie w centrum Łowicza
ok. 45 m parter lub I piętro, 		
tel. (046) 838-61-82, 			
tel. kom. 0665-165-675.

Firma sprzeda regały sklepowe, 		
tel. kom. 0603-993-065.

Zamienię 60 mkw. na maks. do 40 mkw.,
bloki, z dopłatą, Głowno, 		
tel. kom. 0880-631-924.

Łóżko piętrowe sosnowe, ciemne, z szufladami, tel. (046) 837-79-59.

Kuchnia gazowa, tel. (046) 837-76-81.
Suknia ślubna, rozm. 38, 			
tel. kom. 0608-496-735.

Komputer + drukarka, 			
tel. kom. 0694-308-070.
Witryna chłodnicza Bochnia; waga elektroniczna, tel. kom. 0781-487-800.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Stare telewizory, popsute, stare pralki,
stare silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego, inne starocie, 		
tel. kom. 0516-907-429.
Drzewo akacjowe, 			
tel. kom. 0604-560-416.
Kupię wózek widłowy spalinowy, 		
tel. kom. 0608-684-292.
Eternit grubofalisty, nieużwany, nowy.
tel. kom. 503-562-330.
Kupię spawarkę wirową, może być 		
do remontu, tel. kom. 0886-109-621.
Kupię 3 topole o śr. do 1 m, 		
tel. (046) 839-14-52 po 18.00.
Kasztany kupię, tel. (046) 838-26-33, 		
tel. Kom. 0662-563-190.
Kupię kuchnię węglową, 			
tel. kom. 0514-238-305 po 16.00.

Tanie piece c.o. węglowe, miałowe
ze sterowaniem elektrycznym, kominki
grzewcze z płaszczem wodnym poleca
producent, tel. kom. 0501-627-469.
Overlock 3-nitkowy, Textima, szara, 		
tel. kom. 0503-650-066.
Ceówka 5,5 dł., tregry 16, 3,5 dł, 3,78 m,
tel. kom. 0604-628-204.
Pralka automatyczna, nowa; kowadło;
imadło; różne starocie, 			
tel. kom. 0604-628-204.
Suporex szary 24x18x50 oraz pustak Max
- Plecewice 24x18x25, 			
tel. kom. 0501-489-891.
Sprzedam maszyny stolarskie, 		
tel. kom. 0790-012-356.
Zestaw komputerowy, 			
tel. kom. 0691-235-103.
Stebnówka przemysłowa. 		
tel. kom. 0500-296-173.
Sprzedam stare, ozdobne piece kaflowe,
tel. kom. 0692-481-645.
Blacha czarna kawałkowa: 4-5 mm, 		
tel. kom. 0608-406-346.

Wydzierżawię 30 ha rolne, blisko Głowna.
Tel. 0608-64-10-20.
Szwalnia z maszynami lub bez. Lokal
- centrum Głowna. Tel. 0601-674-932.

Okna, drzwi PCV, używane i nowe, metalowe, gospodarcze, różne. Niskie ceny,
tel. kom. 0602-617-895 w piątek.

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, 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.

Sprzedam bryczkę z uprzężą dla kuca,
tel. kom. 0664-010-522.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, po przeglądzie, 		
tel. kom. 0605-591-528.
Gazowy przepływowy ogrzewacz wody
nowy, tel. kom. 0502-181-055.

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

Tregry 12, śrutownik na kamienie z silnikiem, tel. kom. 0696-647-064.

Piec miałowy, pojemność 2,5 m, 		
tel. kom. 0608-390-068.

Tarcica dębowa nie obrzynana i trociny
sosnowe, tel. kom. 0515-198-557.
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Białoruś budowlana, 			
tel. kom. 0604-886-894.

Szafa (buk) 3-drzwiowa z lustrem i nadstawką, tel. kom. 0509-012-033.

Palety sadownicze mało używane, Głowno, tel. kom. 0609-519-173.

Beczkę asenizacyjną ocynkowaną
4.100 l, deszczownię włoską 350 m,
pompę, tel. kom. 0506-829-897.

Witrynę chłodniczą, 			
tel. kom. 0602-582-109.

Paleciak z wysięgnikiem 1.5 m podnoszony, tel. kom. 0691-033-754.

Klatki z siatki ocynkowanej (lisy, króliki),
tel. (046) 838-76-14.

Sprzedam lodówkę na gwarancji Ardo,
85 cm wys., tel. kom. 0507-808-935.

Bale topolowe 7x7, tel. kom. 0693-711-208.

Czerwony plastikowy kiosk na os. Bratkowice przy bloku 24, prąd, lokalizacja
sprzedam, tel. kom. 0606-319-335.

Pralka automat Candy i telewizor Elemis
28”, tel. kom. 0692-455-463.
Dwa duże haftowane wełniaki, fartuchy,
jedwabnicę, tel. kom. 0604-674-942.
Hurtownia odzieży zachodniej - niesort,
tel. kom. 0509-775-234.
Grubościówkę 1989r.; myjkę ciśnieniową
120BAR, tel. (042) 719-35-98.
Nowy piec olejowy Dietrich GT1100V
Diematic z zasobnikiem 130l + zbiornik na
olej 2000l, tel. kom. 0602-875-904.
Materac sprężynowy 160x200 cm,
tel. (046) 837-95-28.
Sprzedam ladę chłodniczą i witrynę chłodniczą, tel. kom. 0693-126-258.
Sprzedam duży prosty wiąz na pniu,
tel. (046) 838-87-32.
Sprzedam tokarkę TUB-32, 		
tel. kom. 0608-241-841.
Sprzedam Kawai (keybord) x130,
tel. (046) 856-83-60 wieczorem.
Sprzedam kapustę do kiszenia, 		
tel. kom. 0664-083-373.
Segment, ławostół, tel. (046) 837-07-06.
Zamrażarka Mors, tel. kom. 0698-411-868.
Piec miałowy, tel. kom. 0515-256-675.

Suknia ślubna + bolerko (kolekcja wiosenna), atrakcyjna, rom. 36, wzrost 1,57, cena
do negocjacji, tel. kom. 0503-968-810.
Sprzedam 2 szt. Deva, sprężarkę wysokowydajną, 			
tel. (046) 863-75-23 wieczorem.
Suknia ślubna (z gorsetem), biała,
z organtyny, rozm. 34/36, 		
tel. kom. 0695-551-572.
Okazyjnie sprzedam 14 rur ocynkowanych
i czarnych 1”, 5/4”, 0,5”, kątownik hutniczy i 3 laski drutu zbrojeniowego, okolice
Kiernozi, tel. kom. 0601-613-945.
Sofę i dwa fotele, 			
tel. kom. 0691-224-877.
Sprzedam sklep z odzieżą używaną
w Głownie, tel. kom. 0603-312-815.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, pompowane kola, tel. kom. 0501-549-655.
Piec miałowo-weglowy Żubr, 3-letni, 		
tel. kom. 0603-226-494.
Lodówka, kuchnia gazowa, 		
tel. kom. 0608-501-258.
Meble kuchenne, pokojowe, zlewozmywak stalowy, tel. kom. 0605-061-354.
Łóżko dziecinne dwupiętrowe, sosnowe;
rowerek dziecinny, stan bdb, 		
tel. kom. 0601-546-395.

Segment kolor mahoń, dł. 3,20,
wys. 2,40, stan dobry, tanio, 		
tel. kom. 0509-392-134.
Tanio sprzedam nowe okna drewniane,
tel. kom. 0604-299-220.

Styropian, tel. kom. 0501-074-953.
Bale dębowe, sezonowe, 			
tel. kom. 0504-224-334.
Wózek dziecinny 3-funkcyjny, 		
tel. kom. 0606-928-156.
Piec akumulacyjny, 			
tel. kom. 0515-165-766.
Overlock 3-nitkowy „Kingtex” SH6000,
tel. kom. 0669-419-347.

Czubki plastikowe (czarne) do ogrodzenia
metalowego z profilu, 		
tel. (046) 837-24-16.

Kserokopiarka RICOH A3/A4 FT 4622
stan bardzo dobry, tel. (046) 837-23-95,
tel. kom. 0880-510-251.

Sony Ericsson K300i; spódnica ślubna
z trenem, ecru, rozm. 40; tynk silikonowy
Weber, 150 l, piaskowo-miodowy; skrzynka elektryczna budowlana, 		
tel. kom. 0665-219-621.

Brama 3,3 m, furtka 1 m, ogrodzenie 		
16 m, tel. kom. 0507-194-817.

Agregat prądotwórczy 40 kW, motopompa
strażacka, tel. kom. 0513-731-454 		
po 19.00.
Minikoparka z przyczepką, 		
tel. kom. 0501-074-060.
Wózek widłowy spalinowy. Tanio, 		
tel. kom. 0501-074-060.
Nowa okna PCV, powystawowe, pojedyncze ilości; wykładzina podłogowa (tanio);
komplet: kanapa, 2 fotele (używane), stan
bdb, tel. kom. 0501-074-060.
Bale topolowe, wiązowe; akordeon Horh,
tel. (046) 838-12-97.
Elemis 21”, rower młodzieżowy, tanio,
tel. kom. 0692-748-650.
Producent deski podłogowej
i brykietu, niskie ceny. Głowno,
tel. (042) 719-42-83, 			
tel. kom. 0607-992-181.

Stół do tenisa, tel. kom. 0664-347-128.
Segment pokojowy, ciemny brąz; dywan,
tel. (046) 837-62-20.
Stemple budowlane, 			
tel. kom. 0662-036-143.
Kontener chłodniczy z agregatem lub bez,
długość 12,60m, tel. kom. 0505-044-060.
Sprzedam drewno opałowe, kuchnię węglową, piec koksowy, 			
tel. kom. 0662-247-116.
Betoniarka 150 l, używana, 		
tel. kom. 0510-124-700.
Wózek dziecięcy, wielofunkcyjny Implast
Roy, tel. kom. 0602-747-382.
Sprzedam używany piec węglowo-miałowy ŻUBR 23KW, 			
tel. kom. 0510-051-314.
Suknia ślubna, biała, całkowita, rozm. 36
+ bolerko, tel. kom. 0502-982-594.
Sprzedam tanio 4 krzesła wyściełane, stolik okrągły jasny, dywan 190/290, chodak
dla dziecka, tel. kom. 0500-820-226.
Telewizor kolorowy Telefunken 16”, 		
150 zł, tel. kom. 0602-276-728.
Wypoczynek 3-częściowy, stół, bojler,
zlewozmywak, szafka, piec akumulacyjny,
tel. kom. 0600-626-737.
Sprzedam meble pokojowe, 		
tel. kom. 0600-425-692.
Produkcja i sprzedaż betoniarek,
tel. kom. 0602-249-683.

Prostownik Bester 80 V do wózka widłowego, 2 opony tylnie do Fergussona,
używane, tel. kom. 0503-515-552.
Sprzedam drzwi sosnowe 80 prawe, wyciszone (skaj), tel. (046) 838-80-17.
Sprzedam biurko, olcha, 		
tel. (042) 719-63-87.
Drut zbrojeniowy, przekrój 8, 		
tel. kom. 0692-884-879.
Piec c.o. 16 mkw. z kominem 800x40 cm,
tel. kom. 0606-951-121.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l,
na palecie, tel. kom. 0697-677-530.
Meble dziecięce IKEA, 			
tel. kom. 0663-021-467.
Wózek dziecinny dwufunkcyjny: głęboki
i spacerówka, stan bdb, 			
tel. kom. 0695-062-377, 0600-247-394.
Komputer Sempron 2600, dysk 80 GB,
GF5200, 120 MB, 512 RAM, 550 zł, 		
tel. kom. 0697-527-107.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki. Gatunek II, 			
tel. kom. 0510-158-880.
Sprzedam drewno kominkowe, 		
tel. kom. 0886-427-375.
Sprzedam grzejniki żeliwne, 		
tel. (046) 838-38-88.
Karta graficzna, GeForce 6600 GT,
cena 100 zł. Nie odpowiadam 		
na sms’y, tel. kom. 0506-573-422.
Sprzedam biurko młodzieżowe i stolik
pod komputer na kółkach, tanio, 		
tel. kom. 0607-206-644.
Sprzedam sukienkę ślubną rozm. 36-38,
różowe wstawki, 			
tel. kom. 0665-726-933.
Sprzedam nowe okna PCV; szer.
0,45 m, wysokość 1,45 m, 		
tel. kom. 0697-328-989.
Komputer 2400, 160GB, GF 6600, DVD,
monitor 19”, tanio, 			
tel. kom. 0608-330-039.
Sprzedam rożno elektryczne na 16 kurcząt,
tel. kom. 0696-418-738.

Drewno kominkowe, 			
tel. kom. 0692-101-989.

Sprzedam drukarkę i skaner cena 50 zł,
monitor Samsung, kuchnię gazową, okap
kuchenny, tel. kom. 0515-747-596.

Tartak - produkcja więźby dachowej,
tel. kom. 0698-628-834.

Sprzedam kufle do piwa 0,5 l, 		
tel. kom. 0696-418-738.

Piec kominkowy na olej opałowy 		
+ piec gazowy, stan bdb, 			
tel. kom. 0604-698-335.

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

Ziemia na wyrównanie terenu, 		
tel. kom. 0695-774-319.
Overlock 5-nitkowy Juki, 		
tel. kom. 0516-954-104.
Zbiornik plastikowy 1000 l ze stelażem,
tel. kom. 0607-555-593.
Miniładowarka Bobkard, 1997 rok;
spawarka Migomat 180 A; przyczepa
samochodowa do przewozu minikoparek,
tel. kom. 0600-428-743.
Sprzedam koparko-ładowarkę Massey
Ferguson, tylny obciążnik 4 cylindry,
1982 rok, tel. kom. 0607-174-057.
Piec węglowy Olsztyn do 120 m, cena
600 zł, tel. kom. 0693-960-636.

Sprzedam drzewo do pocięcia, sosna,
Ossa, tel. kom. 0661-427-495.
Sprzedam styropian, 			
tel. kom. 0508-153-792.

Sadzonki świerku srebrnego, modrzewie
i cyprysy, tel. (046) 831-71-05.
Nokia 6030, 200 zł, 			
tel. kom. 0501-415-690.
Sprzedam drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, nowe firmy Kędzior i okna drewniane
klejone Drewkar, nowe - pilnie, 		
tel. (046) 838-04-70 po godz. 15.30.
Tanio sprzedam wyposażenie lokalu gastronomicznego, sprzęt nagłaśniający Club
Rima, tel. kom. 0510-370-001.
Zbiornik na wodę 1500 litrów kwasówka,
siatka lisia zgrzewana ocynkowana, arkusze 200×100 cm, silnik elektryczny 		
5 i 7 KW, parnik elektryczny 100 l, 		
tel. kom. 0602-110-585.
Nokia 6020, tel. kom. 0695-329-691.
Sprzedam betoniarkę 150, cena 850, 		
tel. kom. 0698-663-278.
Sprzedam suknię ślubną, roz. 38, kolor
ecru, tel. kom. 0696-018-987.
Nosidełko Chicco 0-13 kg, cena 		
150 zł, 6 szt. szafek kuchennych, 		
tel. kom. 0515-841-595.
Dmuchawę, sterowniki do kotłów, 		
tel. kom. 0601-070-363.
Sprzedam cegłę paloną małą, 		
tel. (046) 814-24-62.
Sprzedam wc drewniane, przenośne, wyposażone, 2 sztuki, Rawa Mazowiecka,
tel. kom. 0602-449-577.
Sprzedam meble dziecięce, tapczany,
biurka, foteliki samochodowe, 		
tel. kom. 0667-556-364.
Sprzedam 3 betoniarki 450 i 2 stoły wibracyjne, tel. kom. 0603-644-103.
Sprzedam Motorolę L7+ akcesoria, tanio,
tel. kom. 0691-706-045.
Maszyny do produkcji papieru toaletowego - sprzedam, 			
tel. kom. 0601-803-141.
Kredens stołowy, lata 30., do renowacji,
niedrogo, tel. kom. 0663-646-930.
Sprzedaż drewna kominkowego i opałowego, tel. kom. 0603-624-879.
W wielkim stylu repliki jak antyki, najpiękniejsze i najtańsze w mieście. Biały
Dom, Mszczonowska, Meble Stylowe,
tel. kom. 0887-464-241.
Tanie ogrzewanie domów, piece uniwersalne na ekogroszek, miał. Zasyp, co 7 dni,
tel. kom. 0665-678-529.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy 		
na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.

Sprzedam 2 duże palmy palczaste, tanio,
tel. (046) 814-23-81, 0505-873-752.
Odsprzedam 1400 pustaków szlakowych,
tel. (046) 814-42-17 po 18.00,
0511-948-235.
Kojec dziecinny nowy i huśtawkę na stelażu metalowym, tel. kom. 0697-725-858.
SonyEricsson-K510 i odtwarzacz Mp3,
discman Sony, tel. kom. 0604-182-584.
Sprzedam piec węglowo - miałowy, nowy,
tel. kom. 0698-663-279.

Zatrudnię tynkarza i pomocnika, 		
tel. kom. 0503-077-863.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, 		
tel. kom. 0515-236-056.
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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.
Zatrudnimy konstruktora i szwaczki
do szycia kostiumów kąpielowych,
tel. kom. 0601-204-540, 		
0603-091-477.
Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny, praca całoroczna, 		
tel. kom. 0517-802-505.
Avon - konsultantki, atrakcyjne prezenty
i promocje, tel. kom. 0501-032-348.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz, 		
tel. kom. 0606-958-480.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz, 		
tel. kom. 0665-202-100.
Przyjmę młodego, zdolnego do układania
kostki, tel. kom. 0604-413-669.
Zatrudnię od zaraz osobę z II grupą inwalidzką, tel. (046) 838-44-68.
Szwaczki do szycia dzianiny, 		
tel. kom. 0511-065-200.
Szwaczki, bluzki, 			
tel. kom. 0609-100-100.
Hafciarzy (możliwość przyuczenia), 		
tel. kom. 0609-100-100.
Szwaczki, dzianina, bluzki,
tel. (042) 719-18-43, 			
tel. kom. 0665-217-483.
Zatrudnię kierowcę kat. C, 		
tel. kom. 0601-360-267.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na kraj, 		
tel. kom. 0604-237-423.
Zatrudnię kierowcę kat. C, 		
tel. kom. 0604-237-423.
Przyjmę praktykantkę, absolwentkę gimnazjum do zakładu fryzjerskiego, 		
tel. kom. 0501-555-719.
Zlecę przeszycia szwalniom i zespołom chałupników (podkoszulki,
kalesony), Głowno, 			
tel. kom. 0602-869-719.
Firma samochodowa ze Skierniewic poszukuje blacharzy, lakierników, uczniów,
tel. (046) 833-60-93, 			
tel. kom. 0602-528-235.
Firma odzieżowa w Strykowie zatrudni szwaczki, bardzo dobre
warunki socjalne i płacowe, 		
tel. kom. 0504-216-208.
Zakład Produkcyjny Self zatrudni
pracowników do pracy na krojowni. Zgłoszenia będą przyjmowane
między 5-10 września w siedzibie
firmy lub self@self.pl, 		
tel. (046) 838-20-66.
Zatrudnię mechanika z kat. B z okolic
Głowna, Strykowa. Tel. 0605-046-558.
Commercial Union zatrudni kierownika
ds. rekrutacji, CV na adres: 99-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1B.
Zatrudnię szwaczki na szwalnię
oraz chałupniczki i osoby na wykańczalnię, tel. (042) 719-30-63, 		
tel. kom. 0604-475-553.
Zatrudnię kucharza-kelnera, 		
tel. kom. 0602-192-572.
Zatrudnię kierowców kat. C E
w transporcie międzynarodowym,
tel. (046) 833-47-35.
Zatrudnię szwaczki oraz do pakowania, tel. kom. 0663-026-050.
Potrzebna opiekunka do starszej osoby,
tel. (042) 719-14-49.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 		
tel. kom. 0607-267-206.
Dodatkowa sprzedaż perfum, duży zarobek, tel. (046) 838-60-60, 		
tel. kom. 0663-766-602.
Przyjmę do opieki do osoby niepełnosprawnej, tel. kom. 0880-910-126.
Zatrudnię kierowcę C+E po kraju, 		
tel. kom. 0604-557-182.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem, praca na terenie kraju, 		
tel. kom. 0602-347-551.
Przyjmę do pracy w ochronie mężczyzn.
Praca na terenie Sochaczewa, Błonia
i Teresina. Dogodny system zmianowy.
Umowa o pracę po okresie próbnym, 		
tel. kom. 0509-660-048.
Poszukuję kierowców kat. C z Głowna
i okolic, chętnie emerytów, rencistów.
Tel. 0506-169-967 do 18.00.
Zatrudnimy osobę z doświadczeniem do biura, tel. (046) 838-44-68.
Zatrudnię pomoc domową (okolice Głowna), tel. kom. 0607-174-084.
Zatrudnię szwaczki, stebnówka 		
i overlock, proste szycia, stała praca, tel. kom. 0508-191-931.
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Zatrudnię pracowników do pizzeri
w Głownie. Tel. 0503-14-72-73.

Pilnie zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy, tel. kom. 0609-999-685.

Zatrudnię fryzjerkę i ucznia, 		
tel. kom. 0503-022-406.

Firma Paul-Bud z Łowicza pilnie zatrudni
cieślę, zbrojarza na pełny etat, stawka 		
od 12 zł na godzinę, 			
tel. kom. 0508-194-241.

Mężczyznę, zdolności manualne, pracownia ceramiczna, Bronisławów, 		
tel. kom. 0601-995-057.

Zarabiaj! Zostań konsultantem Oriflame.
Wpisowe tylko 1 zł, 			
tel. kom. 0501-153-323, 046/839-62-11.

Zatrudnię przy dociepleniach, 		
tel. kom. 0693-332-588.

Zatrudnię szwaczki, 		
tel. (046) 837-17-76, 			
tel. kom. 0601-817-962, 0695-817-962.

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

Zlecę przeszycia dzianiny, 		
tel. kom. 0602-869-719.

Firma krawiecka w Skierniewicach zatrudni szwaczki, prasowaczy, pracownika
krojowni, tel. (046) 833-40-35 wew. 12
baza PKS, 046/832-13-32.

Zatrudnię gipsiarza, 			
tel. kom. 0513-277-082.

Zatrudnię osobę do pomocy księgowości
przy kadrach i płacach w Bełchowie, 		
tel. kom. 0502-251-751.

Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
tel. kom. 0660-733-348.
Młodą dziewczynę do pracy w barze
zatrudnię, Głowno, 			
tel. kom. 0516-061-819.
Zatrudnię ekspedientkę na cały etat
oraz na 1/2 etatu w sklepie obuwniczym w Intermarche w Łowiczu.		
CV przesyłać : podbud@wp.pl, 		
tel. kom. 0698-669-492.
Montażysta paneli podłogowych i
drzwi (prawo jazdy kat. B) - możliwość przyjęcia na staż,
tel. (046) 830-07-21, 			
tel. kom. 0668-422-789.
Firma Machmax partner Orange zatrudni przedstawicieli handlowych,
tel. (046) 837-04-79, 		
tel. kom. 0501-180-770 		
e-mail: machmax@patro.pl.
Zatrudnię mechanika zaopatrzeniowca
w branży transportowej, 			
tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię zbrojarzy i pomocników, 		
tel. kom. 0505-931-556.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport międzynarodowy, kierunek bliska Rosja,
Finlandia. Dobre warunki. Sochaczew,
tel. kom. 0601-288-038.
Zatrudnię pracownika na stację paliw,
Łowicz, ul. Tuszewska 41, 		
tel. kom. 0888-072-875 0609-665-023.
Salon Fryzjerski „Lilia” poszukuje do pracy fryzjerkę-fryzjera,
tel. (046) 838-66-40, 			
tel. kom. 0511-010-676.
Zatrudnimy mężczyznę na stanowisko sprzedawca, wymagana duża
operatywność, 			
tel. kom. 0508-171-038.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
międzynarodowym, 			
tel. kom. 0608-577-421.
Zatrudnię na stałe pracownika gospodarczego, kelnerów i kelnerki
- Restauracja w Domaniewicach,
między Łodzią a Łowiczem, 		
tel. kom. 0607-930-234.
Hurtownia wielobranżowa na targowicy
miejskiej przyjmie do pracy sprzedawców,
wysokie wynagrodzenie, 			
tel. kom. 0888-114-180, 0888-114-181.
Zatrudnię fryzjera/rkę i kosmetyczkę, 		
tel. kom. 0501-389-042.
Firma handlowa zatrudni pracownika do prac biurowo-magazynowych,
tel. (046) 830-01-28.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C+E
w transporcie międzynarodowym 		
w kierunku Polska-Rumunia, 		
tel. kom. 0502-349-083, 0501-373-073.
Zatrudnię kierowcę C+E, 		
tel. kom. 0605-888-985.
Zatrudnię do sklepu spożywczo-monopolowego, tel. kom. 0501-788-231 		
po 15.00.
Zatrudnię operatora minikoparki,
tel. kom. 0501-074-060.
Sklep spożywczo-przemysłowy zatrudni
sprzedawcę, Głowno, 			
tel. (042) 719-13-89.
Poszukujemy pracownika do księgarni.
Mile widziana osoba z grupą inwalidzką.
List motywacyjny, CV proszę przesłać
do 17.09.2007 na adres Księgarnia Diecezjalna, ul. Stary Rynek 20, Łowicz.
Przyjmę na przyuczenie do salonu kosmetycznego, Głowno, 			
tel. kom. 0693-322-690.
Zatrudnię hydraulika, 		
tel. kom. 0691-991-000.
Zatrudnię szwaczki, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0661-918-207,
0661-918-208.
Agencja ochrony zatrudni pracownika
na obiekt handlowy w Łowiczu, 		
tel. kom. 0600-236-324.

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki
ICB oraz murarzy, 			
tel. kom. 0603-591-544.

Zatrudnię na stałe mężczyznę w gospodarstwie rolnym (gm. Baranów). Gwarantuję:
zakwaterowanie, wyżywienie, premię 		
za rzetelnie wykonaną pracę,
tel. (046) 856-03-67.

Serwis opon zatrudni mechanika
samochodowego-Głowno. 		
Tel. 0668-223-274.

Przyjmę szwaczki na autolap, 1500 zł
oraz na overlok, stebnówkę i dwuigłówkę,
rejestracja ZUS, tel. kom. 0668-008-211.

Zatrudnię magazyniera Kiernozia, 		
tel. kom. 0602-527-481.
Zatrudnię szwaczki, całorocznie,
spodnie, tkanina, 			
tel. kom. 0509-571-801.
Zatrudnię kierowców w transporcie międzynarodowym. wysokie zarobki, 		
tel. kom. 0662-052-830, 0602-152-392.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z praktyką
po kraju, samochód Scania + naczepa
chłodnia, tel. kom. 0608-067-847.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z praktyką
po kraju, samochód Scania + naczepa
chłodnia, tel. (046) 837-39-89.

Zatrudnię kobiety (do 25 lat ze Skierniewic-okolicy). Papiernia Skierniewice, 		
tel. (046) 835-90-83.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy,
tel. (046) 831-62-96.
Szwalnia zatrudni 5-6 szwaczek, wysokie
zarobki, rejestracja. Dowóz - odwóz busem
firmowym, tel. kom. 0501-624-411.
Firma NL Polska poszukuje księgowej, tel. kom. 0606-698-365.
Belgia - praca na budowach, 		
tel. kom. 0603-665-150 		
lub quasar@poczta.onet.pl
Zatrudnię malarza, gipsiarza, 		
tel. kom. 0608-024-207.
Zatrudnię fryzjerów, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0792-001-585.

Poszukuję lektorów językowych z Łowicza i okolic, tel. kom. 0503-972-888.

Szwaczki-chałupniczki, całoroczna współpraca (zespoły chałupnicze, małe szwalnie), tel. kom. 0501-624-411.

Zatrudnię pomocników do układania
kostki, tel. kom. 0692-789-266.

Zlecę ułożenie 11 tys. klinkieru, 		
tel. kom. 0503-063-521.

Zatrudnię pracownika na piątek, sobotę
w Łowiczu, tel. kom. 0512-462-202.

Zatrudnię pracownika w sklepie motoryzacyjnym w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach, referencje dla techników samochodowych, tel. kom. 0605-538-201.

Szukam osoby odpowiedzialnej do pomocy przy dziecku, zapewniam zakwaterowanie i wyżywienie, tel. (046) 837-80-87,
tel. kom. 0886-984-973.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, 			
tel. kom. 0501-506-780.
Stacja paliw w Zdunach zatrudni pracownika. Informacje na stronie:
www.wieteska.com, 			
tel. kom. 0504-244-604.
Pracownika do piekarni zatrudnię, Stryków, tel. (042) 719-90-23.
Pilnie zatrudnię pomocnika murarza,
tel. (046) 839-63-72.
Zatrudnię młodą, energiczną w sklepie
spożywczym w Łowiczu. Za dobrą pracę
dobre wynagrodzenie, 			
tel. kom. 0502-110-726.
Zatrudnię murarzy z zakwaterowaniem,
tel. kom. 0501-952-531.
Zatrudnię brygadzistkę do zakładu
krawieckiego, tel. (046) 837-54-26,
tel. kom. 0500-243-325.
Zatrudnię krojczego oraz pomoc
do zakładu krawieckiego,
tel. (046) 837-54-26, 			
tel. kom. 0500-243-325.
Bar kanapkowy „Payda” zatrudni osoby
do pracy. Możliwość awansu, 		
tel. kom. 0512-234-512.
Zatrudnię malarza-gipsiarza, glazurnika
w firmie remontowo-budowlanej w Łowiczu, tel. kom. 0602-468-696.
Przyjmę do pracy w gospodarstwie,
przy krowach, tel. kom. 0600-822-089.
Zatrudnię kierowcę kat C + E. Główny
kierunek pracy Niemcy. Dobre warunki,
tel. kom. 0606-808-083.
Potrzebny pracownik fizyczny do 25 lat,
tel. kom. 0609-135-411.
Przyjmę do pracy spawacza, ślusarza, 		
na dobrych warunkach, 			
tel. kom. 0606-489-435.
Zatrudnię do zakładu samochodowego
pracowników. Dobrze płatne, 		
tel. kom. 0788-293-343.
Zatrudnię do prac wykończeniowych, gipsy, malarskie, tel. kom. 0601-922-492.
Przyjmę ślusarza spawacza z praktyką,
tel. kom. 0608-241-841.
Zatrudnię na budowę, 			
tel. kom. 0889-007-076.
Zatrudnię od zaraz mężczyznę
do obsługi maszyny przy produkcji
spożywczej, tel. (046) 861-13-52,
tel. kom. 0668-497-114.
Wulkanizatorów przyjmę, praca w Mszczonowie, tel. kom. 0509-963-061.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym, wyżywienie, zakwaterowanie,
tel. kom. 0721-085-095.
Zatrudnię kierowcę w transporcie krajowym na samochód ciężarowy i dostawczy,
tel. kom. 0601-271-031.
Zatrudnię szwaczki oraz majstrową
lub brygadzistkę (mile widziane emerytki
lub rencistki) do zakładu krawieckiego,
umowa o pracę, praca całoroczna, 		
tel. kom. 0798-967-382.
Pilnie poszukuję opiekunki 		
do półrocznego chłopca, 4-5 godzin
dziennie, Rawa Mazowiecka, 		
tel. kom. 0692-604-854.
Zakład Mięsny „EURO-SAK” z siedzibą w Lubochni zatrudni pracowników na stanowisko: wędliniarz
- masarz, więcej informacji: 		
Tel. kom. 0515-127-686.

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w
Puszczy Mariańskiej lub w Kamionie (samoobsługa) również staże na korzystnych
warunkach, tel. kom. 0601-076-657.
Emeryt, rencista lub osoba młoda, kredyty
- współpraca, tel. kom. 0600-393-077.
Zatrudnię pracownika do zakładu
wulkanizacji, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0607-292-163.
Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy, ocieplenia budynków, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0503-535-827.
Zlecę kompleksowe przeszycia
wizytowej odzieży damskiej, 		
tel. 022/724-91-07, 0602-375-849.
Kucharzy Karczma Sole zatrudni.
Adamowice gm. Mszczonów, 		
tel. kom. 0510-047-895.
Zatrudnię piekarzy, 			
tel. kom. 0601-937-599.
Firma remontowo-budowlana z Puław
B&KRISBUD zatrudni na terenie Torunia
techników budowlanych z uprawnieniami
i robotników wykwalifikowanych. Umowa
o pracę, transport, tel. kom. 0664-716-082,
0664-780-423.
Przyjmę do sprzątania z grupą lub bez,
tel. kom. 0605-176-938.
Pracownika do myjni samochodowej 		
w Skierniewicach, tel. kom. 0509-916-421,
046/832-52-13.
Zatrudnię traktorzystę w gospodarstwie,
możliwość noclegu, 			
tel. kom. 0606-875-821.
Zatrudnię szwaczki - umowa na pełny etat
- Chociw, tel. kom. 0605-731-770.
Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę
tynkarzy, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, 			
tel. kom. 0602-779-602.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe 		
lub ogólnobudowlane do pracy 		
na budowie na terenie całego kraju,
tel. (046) 833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych, tel. (046) 833-98-28
wew. 11.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, tel. (046) 833-98-28
wew. 11, 0601-298-842.
Firma samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów, 			
tel. kom. 0602-528-235.

Kobieta przyjmie prace dorywczą, 		
tel. kom. 0880-038-579.
Podejmę pracę w charakterze opiekunki
do dziecka (2-3 latka), miejsce wykonywania pracy u mnie w domu, Nieborów,
tel. kom. 0601-685-505.
Przyjmę proste szycie chałupnicze, 		
tel. kom. 0500-296-173.
Szukam pracy na koparko-ładowarkę
JCB3CX, tel. kom. 0602-445-248.
Sprzedawca - możliwość przyjęcia
na staż, tel. (046) 830-07-21, 		
tel. kom. 0668-422-789.
Zaopiekuję się dzieckiem, 		
tel. kom. 0695-464-718.
Fryzjerka z dyplomem po szkole pracowita
do przyuczenia - podejmie pracę, 		
tel. kom. 0505-044-060.

Podejmę pracę chałupniczą, formowanie,
składanie, pakowanie skarpet, 		
tel. kom. 0600-504-400.
Posiadam busa do 3,5 t, krypa 3,7 m, 		
tel. kom. 0783-430-421.
Specjalista BHP i ppoż. lech-henryk.ch.wizytowka.pl, tel. kom. 0601-235-945.
Młoda, III gr. pilnie poszukuje pracy
jako pomoc w biurze w Łowiczu, 		
tel. kom. 0668-210-141.
Podejmę pracę jako kierowca kat. C lub T
(25 lat), tel. kom. 0788-803-014.
Przyjmę zlecenia w zakresie: gipsowanie,
malowanie, karton-gips, w rozsądnej cenie,
tel. kom. 0514-472-995.

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.
Sprzedaż i układanie betonowej kostki
brukowej, „Budomix”, Łowicz, ul. Armii
Krajowej 45 c,d, 		
tel. (046) 837-49-54 (55).
Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0696-171-899.

Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.
Avon - chcesz dorobić i taniej kupować
dla siebie kosmetyki zostań konsultantką,
w prezencie 8 kosmetyków,
tel. (046) 838-60-60, 			
tel. kom. 0663-766-602.

Kominki, projektowanie, budowa, 		
tel. kom. 0696-171-899.
Tynki, posadzki. Wolne terminy, 		
tel. kom. 0503-077-863.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0697-892-966.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0507-428-633.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0501-782-451.

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.

Malowanie, gipsowanie, sufity podwieszane, panele, ocieplanie strychów, 		
tel. kom. 0513-823-750.
Pogotowie elektryczne 17.00-4.00, montaż
instalacji elektrycznych, kontakt po 17.00,
tel. kom. 0517-322-374.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35,
tel. kom. 0600-294-318.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0500-296-192.
Brukarstwo, tel. kom. 0505-762-187.

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

Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja i montaż,
tel. kom. 0602-736-692, 0512-342-751.

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

Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Glazura, terakota, malowanie, panele, 		
tel. kom. 0602-717-207.

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

Kominki - profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie gorącego powietrza po całym domu,
tel. kom. 0608-101-676.

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjecia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00,
tel. kom. 0602-633-407.

Kominy - montaż wkładów kominowych
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej,
wykonanie elementów nietypowych, 		
tel. kom. 0608-101-676.

Fotografowanie, śluby, plenery, 		
tel. kom. 0606-630-448.

Profesjonalna wypożyczalnia maszyn 		
i urządzeń budowlanych, Łowicz, 		
ul. Łęczycka 64, CentrumBudowlane.
Malowanie, gipsowanie, 			
tel. kom. 0887-086-767.

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.

Wypożyczanie sprzętu budowlanego, 		
tel. kom. 0668-156-494.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt
g/k, poddasza, panele, 		
tel. kom. 0516-431-090.
Blacharstwo, dekarstwo, blachodachówka,
papa termozgrzewalna, gonty, podbitki,
wymiana rynien. Głowno, 		
tel. kom. 0502-997-674.
Cyklinowanie, układanie parkietu, 		
tel. kom. 0668-750-437.
Gładzie, panele, glazura, terakota itp.,
tel. kom. 0508-313-799.
Wykonujemy usługi minikoparką i koparką łańcuchową, tel. kom. 0604-238-322.

Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury VAT, tel. kom. 0600-626-760.

Docieplenia, remonty, płytki, okna - faktury, tel. kom. 0506-335-466.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.

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

Cyklinowanie, układanie,
tel. (046) 837-42-55.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38,
tel. kom. 0502-086-592.
Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0501-180-959.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.

Profesjonalne zagospodarowanie posesji:
układanie kostki, zieleń, nawodnienie,
odwodnienie, domofony, wideodomofony, bramofony, oświetlenie, ogrodzenia
(klinkier), przeróbki ogrodzeń, napędy
do bram, alarmy, tel. kom. 0608-010-034,
0606-774-310.
Sprzedam blaty i deski pod stropy
oraz teriva, tel. kom. 0508-701-977.

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

Gładź, płyta g/k, malowanie, panele, podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-095-691.

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

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, docieplenia, tel. kom. 0502-095-691.

Hydrauliczne z gwarancją. Łowicz, 		
ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.

Dachy, obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna, podbitka, naprawa i konserwacja, tel. kom. 0515-236-149.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41
po 18.00, tel. kom. 0608-685-867.

Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0697-116-271.

Brukarstwo, szybkie, profesjonalne wykonanie, tel. kom. 0500-296-192.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0697-116-271.
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.

Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie budynków, płyta k/g, malowanie, 		
tel. kom. 0693-332-598 0607-292-047.
Malowanie, gładź, płyty g/k, panele, elewacja budynków, tel. (046) 837-62-71
po 19.00, tel. kom. 0668-026-851.
Glazura, terakota, panele, klinkier, gładź
gipsowa, malowanie i inne remontowe,
tel. kom. 0698-068-889.
Konstrukcje metalowe, dachy, wiaty
- również duże obiekty, tanio, solidnie
wykonam, tel. kom. 0783-132-985.
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Gipsy, szybko, solidnie, tanio, 		
tel. kom. 0664-712-854.

Malowanie, sprawnie, solidnie, krótkie
terminy, tel. kom. 0507-323-526.

Usługi tynkarskie, posadzki, 		
tel. kom. 0693-773-629.

Full-Dach sprzedaż, montaż pokryć dachowych. W ofercie firmy
blachodachówki szwedzkie, fińskie,
niemieckie, systemy orynnowania.
Doradztwo techniczne, pomiar 		
i kosztorys gratis, tel. (046) 814-11-22,
0602-718-334, 0606-762-720.

Glazura, terakota, gipsy, płyty g/k, docieplenia, tynki, dobudówki, 		
tel. kom. 0787-472-435.
Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Cyklinowanie, tel. (042) 710-82-18, 		
tel. kom. 0609-063-468.

Docieplanie budynków, roboty murarskie,
tel. kom. 0662-785-002.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.

Układanie kostki betonowej, granitowej. Budowa ogrodzeń betonowych,
tel. (046) 837-57-28, 			
tel. kom. 0604-208-087.
Kompleksowe nadzory, adaptacje, projekty, tel. kom. 0793-001-041.
Adaptacja poddaszy, panele ścienne, podłogowe, malowanie, montaż drzwi i okien,
tel. kom. 0697-638-898.
Malowanie, gipsowanie, 			
tel. kom. 0886-995-435.
Docieplanie budynków, glazura, terakota,
montaż paneli podłogowych i ściennych,
montaż drzwi i okien, 			
tel. kom. 0601-277-449.

Hydrauliczne instalacje, tylko nowe budynki, wycena materiałów i robocizny
od ręki, tel. kom. 0602-882-617.
Anteny - montaż, instalacje, 		
tel. kom. 0601-306-566.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Hydraulik, wod.-kan., c.o., 		
tel. kom. 0783-697-756.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, kotłownie na eko-groszek, 			
tel. kom. 0508-132-321.
C.O. i wod.-can. z gwarancją. Łowicz,
ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.

Blachy, papy, okna dachowe, konstrukcje stalowe, płyty warstwowe,
DACH-STYL Głowno, 			
ul. Piątkowska 1, tel. (042) 710-74-90,
tel. kom. 0512-250-466.

Usługi hydraulicze, pełny zakres,
tel. (046) 838-75-53, 		
tel. kom. 0601-379-355.

Tartak - produkcja więźby dachowej,
tel. kom. 0698-628-834.
Usługi remontowe: wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków.
Tel. 0880-542-743.
Malowanie, gipsy, panele podłogowe, tel. kom. 0508-823-182.
Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0698-906-154.
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych i antyków. Układanie i cyklinowanie
podłóg, tel. kom. 0603-200-532.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0668-327-588.
Firma Rembud wykonuje docieplenia 		
i wszelkie prace wykończeniowe (glazura,
terakota, gładzie, sufity podwieszane,
panele podłogowe i sufitowe), 		
tel. kom. 0600-393-725.
Malowanie, gładzie, zabudowa k/g,
wolne terminy, tel. kom. 0662-649-105,
0886-153-582.
Panele, malowanie, gipsowanie, glazura
itp., tel. kom. 0888-400-210.
Docieplenia stropów w blokach granulatem wełny mineralnej lub granulatem
styropianu, cena za usługę: 12 zł/mkw.,
tel. kom. 0664-966-270 wieczorem.
Docieplenia granulatem styropianu domów, sufitów podwieszanych, podłóg,
cena za kondygnację od 600 zł, 		
tel. 044/714-27-94.

Usługi hydrauliczne - pełen zakres,
tel. kom. 0505-775-266, 0601-614-035.

Chemia, tel. kom. 0508-186-335, Łowicz.

Śluby - VW Passat, nowy - 500 zł; Chrysler
300C - 700 zł, tel. kom. 0669-555-301.

Kucharka przyjmie wesela oraz inne
imprezy okolicznościowe, 		
tel. (046) 837-84-46.

Angielski, studentka, 			
tel. kom. 0694-867-512.

Krajowy przewóz osób - busy 		
8 i 18 miejsc, tel. (046) 838-70-32, 		
tel. kom. 0602-681-541.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Śluby BMW, tanio, 			
tel. kom. 0603-569-990.
Zespół muzyczny: wesela, bale (akordeon,
saksofon, perkusja, gitara basowa, gitara
rytmiczna), tel. kom. 0605-128-019.

Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje
- nowoczesna rozwiązania do każdego okna również do dachowych. Vesal Łowicz, ul. Ikara 10,
tel. (046) 837-44-25.
Śluby VW Passat, srebrny, tanio, 		
tel. kom. 0500-371-161.
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.
Komputery - tanie usługi, 		
tel. kom. 0696-803-050.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale,
tel. kom. 0605-911-766.
Odnawianie wanien, 			
tel. kom. 0600-979-826.

Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, bramofony, wideodomofony. Montaż,
naprawy, konserwacja, 			
tel. kom. 0601-207-689.

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne,
tel. kom. 0604-245-722.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru
wizyjnego (monitoring), 			
tel. kom. 0601-207-689.

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

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.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja domofonów, bramofonów,
wideodomofonów, 			
tel. kom. 0602-633-407.
Wykopy koparką - fundamenty, odwodnienia pod instalacje elektryczne, gazowe
itp. Wypożyczalnia narzędzi. Centrum
Budowlane. Łowicz, ul. Łęczycka 64, 		
tel. kom. 0501-074-060.
Usługi hydrauliczne, 			
tel. kom. 0501-074-045.
Anteny satelitarne - montaż, sprzedaż,
modyfikacja. Łowicz i okolice, 		
tel. kom. 0509-963-064.

Śluby BMW3, Volvo XC90. Tanio, 		
tel. kom. 0508-909-732.

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.

Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0606-908-346.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka
meblowa, samochodowa, Głowno 		
i okolice, tel. (042) 719-15-31, 		
tel. kom. 0887-797-225.
Wesela, obsługa napoi i alkoholi, 		
tel. kom. 0887-797-225.
Śluby -czarne Selento lub srebrne Mondeo,
2006 rok,, tel. kom. 0660-733-094.
Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski. Tanio, tel. (046) 837-95-67, 		
tel. kom. 0512-250-166.
Zlecimy usunięcie 7 topoli. Ofertę pisemną
proszę kierować na adres: Świt Sp. z o.o.,
Łowicz ul. Gdańska 7 do dnia 16 września,
tel. (046) 837-42-26.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
tel. kom. 0501-707-657.

Mar-Dom, pokrycia dachowe, 		
tel. kom. 0506-098-358.

Usługi transportowe - Renault Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607-406-024.

Cyklinowanie, układanie parkietu, 		
tel. (046) 835-22-56.

Cięcie drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy, 		
tel. kom. 0604-891-092.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.

Pomogę w systematycznym przygotowywaniu się do zajęć, 			
tel. kom. 0601-613-963.
Angielski korepetycje, nauczyciel, 		
tel. kom. 0501-475-100.

Korepetycje język niemiecki, 		
tel. kom. 0602-711-697.

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

Biologia, Łowicz, tel. kom. 0665-110-977.

Pożyczki gotówkowe bez poręczycieli, tel. kom. 0696-426-835.

Tartak - produkcja więźby dachowej,
tel. kom. 0698-628-834.

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

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

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

Zespół - wesela, tel. kom. 0606-632-267.

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

Zespół muzyczny - muzyka na żywo
(perkusja, gitara basowa, gitara rytmiczna,
akordeon i klawisze), tanio, 		
tel. kom. 0662-296-699.

Dekoracja sal weselnych, 		
tel. kom. 0788-293-800 0693-776-474.

Naprawa sprzętu AGD, 		
tel. kom. 0510-158-880.

Śluby Chrysler 300C Touring, srebrny, tel. kom. 0608-128-457.

Pan pozna panią. Cel towarzyski, 		
tel. kom. 0502-923-931.

Mgr matematyki korepetycje, 		
tel. kom. 0506-178-472.
Matematyka, przygotowanie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, tel. (042) 710-87-88.
Angielski doświadczenie tanio, 		
tel. kom. 0667-313-162.
Język polski - prezentacje maturalne,
wypracowania. Pomoc, 			
tel. kom. 0608-433-138.
Język angielski - korepetycje, tłumaczenia,
tel. kom. 0693-824-741.
Angielski, nauczyciel, 			
tel. (046) 837-53-86.
Język polski, korepetycje w domu ucznia,
doświadczenie, tel. kom. 0509-766-108.
Chemia gim., liceum, matura, 		
tel. kom. 0693-441-691.
Fizyka, matematyka, chemia, student,
tel. (046) 837-74-21, 			
tel. kom. 0500-104-432.

Mgr matematyki, korepetycje,
tel. (046) 837-53-15.
Angielski, profesjonalnie, dzieci, młodzież, tel. (046) 837-53-15.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski, tel. (046) 837-31-83, 		
tel. kom. 0693-398-514.
Biologia, tel. (046) 837-61-22, Łowicz.
Magister anglistyki UE, nauczyciel,
czynny egzaminator CKE, przygotowanie
do certyfikatów, matury, egzaminu po gimnazjum, tel. kom. 0511-368-521.
Niemiecki, rosyjski - tłumaczenia, korepetycje, matura, tel. kom. 0693-833-062.
Nauczyciel języka angielskiego profesjonalnie przygotuje do matury (poziom
podstawowy i rozszerzony) oraz udzieli
korepetycji na każdym poziomie, 		
tel. kom. 0600-894-749.
Nauczycielka języka angielskiego posiadająca CAE udzieli korepetycji, 		
tel. kom. 0608-719-385.
Język angielski - nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. (046) 837-90-49.

Łubin słodki wąskolistny, 		
tel. (042) 719-90-02.
Jęczmień 40 t, tel. (046) 874-51-25.
Sprzedam karpy rabarbaru, dynię, 		
tel. kom. 0600-262-693.
Sprzedam 15 t kukurydzy paszowej, 		
tel. kom. 0605-278-719.
Sadzonki truskawek, 			
tel. kom. 0501-065-384.
Jabłka, tel. (046) 838-74-33 wieczorem.
Owies. Tel. 042/710-72-97.
Sadzonka truskawki, odmiana Heros i Hanoja, tel. (046) 874-75-78 po 20.00.
Siano luzem i w kostkach, 		
tel. (046) 838-66-72.
Pszenica Tonacja, pszenżyto Todan,
tel. (046) 838-49-28 po 20.00.
Sadzonki truskawek Elsanta i Hanoj, 		
tel. kom. 0668-165-645.
Łubin słodki, tel. kom. 0501-839-088,
tel. (046) 874-61-59.
Słoma do kostkowania, 			
tel. kom. 0600-421-548.
Sprzedam słomę belowaną z mieszanki.
Bednary 187, tel. (046) 838-62-52.
Ziemniaki Lord, Denar, 		
tel. (046) 838-87-51, 			
tel. kom. 0791-187-027.
Pszenżyto, tel. (046) 838-87-51, 		
tel. kom. 0791-187-027.

Sadzonki truskawek, 			
tel. kom. 0885-640-804.
Sprzedam sadzonki truskawek, różne
odmiany, tel. kom. 0508-518-543.
Kupię żyto, sprzedam, zamienię otręby,
odbiorę własnym transportem, 		
tel. kom. 0697-536-596.
Kupię owies paszowy, 			
tel. kom. 0509-634-015.
Kupię owies, tel. (046) 838-88-76, 		
tel. kom. 0509-822-415.

Pomidory twarde, płatne gotówką,
tel. kom. 0604-965-446.
Zdecydowanie kupię mieszankę zbożową,
tel. kom. 0600-623-430.

Kupię maciory, knury, przerosty,
powiat łowicki, 			
tel. kom. 0667-277-322.
Małe cielęta półmięsne (jałoszki), 		
tel. kom. 0602-728-686.
Cieliczki, tel. kom. 0600-421-548 		
po 18.00.

Prace z języka polskiego, historii, 		
tel. kom. 0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, 			
tel. kom. 0696-803-050.

Mieszankę dobrej jakości sprzedam,
tel. (042) 710-83-44, 			
tel. kom. 0505-630-402.

Mieszanka zbożowa 6 t tanio, 		
tel. kom. 0603-752-834.

Kupię słomę i siano z dowozem (okolice
Głowna), tel. kom. 0607-174-084,
0607-508-808.
Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie - Łowicz, tel. (046) 837-78-71, 		
tel. kom. 0602-277-013.

Przyjmę ziemię w dzierżawę, 		
tel. kom. 0607-267-282.

Studentka anglistyki UŁ udzieli korepetycji (weekendy) Zduny, 			
tel. kom. 0667-566-265.

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

Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.

Naprawa urządzeń sprzątających, myjek
ciśnieniowych, odkurzaczy, 		
tel. kom. 0602-633-407.

Trząsałka 7, tel. kom. 0607-809-288.

Chemia Łowicz, tel. kom. 0601-613-963.

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

Jaguar, śluby, wszelkie imprezy,
tel. kom. 0880-484-253.

Biuro Rachunkowe, Łowicz, ul. Stanisławskiego 23 p.I, KPiR, KH, ryczałt, ZUS,
kadry, płace, wyprowadzanie zaległości
w dokumentacji, tel. (046) 830-22-53,
tel. kom. 0510-212-677.

Angielski Głowno, tel. kom. 0604-229-790.

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

Audi A8 zawiozę do ślubu, 		
tel. kom. 0503-977-175.

Usługi tapicerskie, naprawa mebli stylowych, nowoczesnych. Dojazd gratis, 		
tel. kom. 0691-044-202.

Kupię pilnie kombajn ziemniaczany, 		
tel. kom. 0516-415-809.

Żaluzje, rolety, moskitiery - pomiar i wycena gratis, tel. kom. 0510-656-283.

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

C-360, C-330, tel. kom. 0608-354-272.

Student III roku Anglistyki udzieli korepetycji, tel. kom. 0505-806-570.

Matematyka, historia, 			
tel. kom. 0662-442-269.

Śluby srebrne Volvo S60, ciemna skóra,
tel. kom. 0602-815-186.

Kupię siewnik do nawozu Lej, 		
tel. kom. 0693-711-208.
Kupię pilnie kopaczkę ciągnikową, 		
tel. kom. 0507-531-998.

Żwir, piasek, pospółka - Kamaz,
tel. (046) 837-06-19, 			
tel. kom. 0602-471-796.

Do wynajęcia samochód chłodnia 		
10 m3, przewozy, wesela, 		
tel. kom. 0602-815-186.

Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (024) 260-77-82.

Matematyka, mgr, korepetycje, 		
30 zł 90 min., tel. kom. 0606-647-491.

Nauczyciel j. niemieckiego udzieli korepetycji, przygotuje do matury, wszystkie
poziomy, tanio i profesjonalnie, 		
tel. kom. 0691-715-557.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.

Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.

Geografia, korepetycje, matura, 		
tel. kom. 0692-577-898 Łowicz.

Zespół z wokalistką na wesela i bale,
tel. (024) 285-41-08, 			
tel. kom. 0693-754-349.

Zespół muzyczny - wesela, 		
tel. kom. 0693-543-604 0698-068-388.

Dachy, podbitki, itp., 			
tel. kom. 0607-610-786.

Usługi ogólnobudowlane i hydrauliczne,
tel. kom. 0603-624-879.

Siatki, słupki, bramy, ogrodzenia kutopodobne, stawidła - montaż, 		
tel. kom. 0500-371-161.

Zespół muzyczny - wesela,
tel. (046) 838-39-23, 			
tel. kom. 0601-854-670.

Wykończenia wnętrz, glazura, terakota,
płyty k-g, malowanie itp., 		
tel. kom. 0509-171-392.

Wykonuję tynki wewnętrzne, 		
tel. kom. 0697-923-472.

Usługi transportowe Lublin kontener 		
12 m3, FVAT na życzenie, 		
tel. kom. 0601-297-794.

Kupię przeciwwagę do prasy kostkującej,
tel. kom. 0668-162-199.
Kupię kombajn ziemniaczany Anna 		
lub Bolko, tel. kom. 0509-984-797.
Kupujemy kopaczki ciągnikowe, sadzarki
do ziemniaków łańcuchowe. Ceny atrakcyjne, tel. (046) 838-72-80.
Kupujemy kosiarki listwowe, tzw. Osy;
zgrabiarki do siana, tzw. Słoneczka;
pługi 2, 3. Ceny atrakcyjne, 		
tel. (046) 838-72-80.
Przetrząsaczo-zgrabiarkę Pająka 7,
tel. (042) 719-90-02.
Pług 5-skibowy lub czteroskibowy, zagonowy, zachodni, za przystępną cenę, 		
tel. kom. 0510-281-982.
Rozsiewacz do nawozu RCW-3 Piast, 		
tel. kom. 0602-527-481.

Sprzedam pszenżyto siewne, 		
tel. kom. 0668-407-238.
Sprzedam wysłodki z jabłek, 		
tel. kom. 0785-641-260, 0691-605-463.
Sprzedam sadzonki truskawek Hanoja,
tel. (046) 830-37-76.
Sprzedam ziemniaki jadalne Lord, Xsatina,
Astrix, tel. kom. 0693-711-208.
Sprzedam sadzonki truskawek Elkat,
Filon, tel. (046) 838-63-14.
Ziemniaki jadalne. Tel. 0604-844-505.
Sprzedam słomę z mieszanki, 		
tel. kom. 0798-837-247, Niespusza 36.
Sprzedaż koncentratów, premiksów,
pasz (luzem i w workach), 		
tel. kom. 0504-011-119.
Pszenżyto, tel. (046) 838-14-61.
Duża ilość ziemniaków Irga również
na paszę 20 gr kg, 		
tel. (046) 838-11-74, 			
tel. kom. 0606-901-931.
Pszenicę do siewu, tel. (042) 719-48-62
wieczorem, tel. kom. 0603-754-598.
Mieszankę paszową: owies z jęczmieniem,
8 t, tel. kom. 0698-816-357 po 20.00.
Słomę - duże bele 1,60 m na 1,20 m. 		
tel. kom. 0603-568-497.
Kukurydza na kiszonkę, 1 ha, 		
tel. Kom. 0510-158-244.
Pszenica siewna „Zyta”, I odsiew, 		
tel. kom. 0604-941-897.
Sprzedam obornik bydlęcy, 		
tel. kom. 0600-822-089.
Pszenżyto, mieszanka, 		
tel. (046) 838-17-64 po 20.00.
Sprzedam pszenżyto do siewu,
tel. (046) 838-61-01, 			
tel. kom. 0505-018-653.
Mieszanka zbożowa, 			
tel. kom. 0600-421-548 po 18.00.
Sprzedam cebulę, 		
tel. (046) 838-72-93.

Kupię ciągnik C-355 lub C-360, 		
tel. kom. 0692-617-239.

Sprzedam ziemniaki żółte i białe 		
po 40 t, cebulę dużą z cienką łuską, dobra
do obierania, tel. kom. 0606-792-712.

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze,
tel. kom. 0664-347-128.

Sprzedam żyto do siewu 3 t, 		
tel. kom. 0608-171-821.
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Kombajn ziemniaczany Bolko, stan bdb
+ przystawka, tel. (046) 838-48-37.

Jałówka wysokocielna, 			
tel. (046) 837-47-18 wieczorem.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-23-55.
Sprzedam kozy, kózki, kozła, 		
tel. (046) 838-23-65 po 20.00.
Jałówka, wycielenie 1 wrzesień,
tel. (024) 285-28-04.
Byczki mięsne do 300 kg, 		
tel. (046) 838-11-90.
Dwie jałówki pod zacielenie, 		
tel. kom. 0787-437-355.
Jałówkę wysokocielną sprzedam,
tel. (046) 838-14-75, 			
tel. kom. 0501-250-253.
Jałówka na wycieleniu, 			
tel. kom. 0603-609-674 po 20.00.
Jałówka wysokocielna, żyto siewne,
tel. (042) 710-87-03.

Kombajn ziemniaczany Anna, stan bdb,
tel. (046) 838-79-45.

Cyklop, 1987 rok, tel. kom. 0669-346-292.
Przyczepa 4,5 t wywrot, 			
tel. kom. 0669-419-302.

Siewnik Poznaniak, Orkan 2; obsypnik
do kopców, duży, tel. kom. 0661-143-536.

Ursus C-360 1985 rok, ładowacz Cyklop,
przyczepę 4t wywrot i prasa Z-224,
1988 rok, tel. kom. 0692-601-689.

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

MTZ Pronar 1025 turbo 2004 rok, 		
800 MTG, kabina do C-360 1500 zł, 		
tel. kom. 0608-420-169.

Maszyna śmigłowa do cebuli,
tel. (046) 838-79-03.

Śrutownik Bąk 5,5 kW, maszynę do młocki
nową na prostą słomę, końcówki do wtryskiwaczy C 360, tel. (046) 838-65-37.

Śrutownik na kamienie, 		
tel. kom. 0604-291-850.
C-328, tel. kom. 0661-220-527.
Prasa Z-224/1, tel. (046) 838-13-90.
Kombajn połówkowy do czarnej porzeczki
Arek, tel. kom. 0603-591-514.
Wywrotka, niska, 4 t, 			
tel. kom. 0600-568-177.
Ursus C-360, stan techniczny bdb, 		
tel. kom. 0607-330-538.
Kombajn ziemniaczany Anna,
1986 rok, Star 200, 1986 rok, 		
tel. kom. 0605-278-719.

Prasa Class 46 i 44, 			
tel. kom. 0607-168-196.
Ciągnik C-360, 1984 rok z kabiną, ładowacz Tur do C-360, stan bdb. Wygoda 8.
Prasa 120/120 Deutz Fahr; roztrząsałka
karuzelowa 5 m, tel. kom. 0601-297-783.
Gruber 2,20 m, 2,40 m; rozsiewacz
Amazone 400 kg, 600 kg; sieczkarnia
jednorzędowa Mengele, 			
tel. kom. 0601-297-783.

Kombajn ziemniaczany Bolko; prasa
Z-224, tel. (046) 838-28-07.
Kopaczka; zbieracz do cebuli firmy Krukowiak. Urzecze 48, tel. (046) 838-77-14.
Koparko-spycharka Białoruś, rolnicza,
stan dobry, tel. kom. 0602-115-614.
C-360, 1984 rok, stan idealny, 		
tel. kom. 0509-260-732.
Prasa Z-224, 2001 rok, 			
tel. kom. 0510-701-057.
Nowy 3-skibowy pług Wiraks, 		
tel. kom. 0691-070-514.
C-360, tylko za 10000 zł, 		
tel. kom. 0509-260-732.
Tur do C-360 nówka, 			
tel. kom. 0509-260-732.

Berneńczyki, Goldeny, Bigle, szczenięta,
tel. kom. 0606-752-762.

Zestaw naprawczy do T-25, 		
tel. kom. 0693-915-733.

Klacz czystej krwi arabskiej oraz bryczkę
i sanie, tel. kom. 0602-728-686.

Sprzedam prasę Z-224, stan bdb, 1997 rok,
tel. kom. 0663-801-463.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG.
www.tomvet.lowicz.pl, 			
tel. (046) 837-35-24.

Prasa Z-224, tel. kom. 0664-347-128.

Jałówki dwie zacielone, 			
tel. kom. 0888-107-443.

Rozrzutnik obornika 1-osiowy, opryskiwacz, dmuchawa do zboża, Guźnia 18.

Sprzedam krowę wysokocielną, drugi
cielak, jałówkę 14-miesięczną,
tel. (046) 838-65-63, 			
tel. kom. 0504-965-974.

Prasa Z224/1, stan bdb, 			
tel. kom. 0602-711-706.

C-4011, tel. kom. 0607-809-288.

Sprzedam prasę rolującą Welger 12RS,
tel. (024) 285-52-13.

Sprzedam C-360, przyczepę do remontu,
lejek, przetrząsarkę pasową, chwytak,
Cyklop, części, siłownik przyczepy, talerzówkę, pług dwuskibowy, dwukółkę,
tel. kom. 0661-091-064, Pszczonów 185.

Sprzedam knurka, tel. kom. 0601-067-778.

Przyczepa samozbierająca do sianokiszonki, agregaty pożniwne (Grubery), agregat
uprawowo-siewny Amazone, rozrzutnik
obornika, tel. kom. 0509-293-050.

Dwie jałówki po 400 kg, 			
tel. kom. 0603-592-345.
Krowa i jałówka wysokocielna,
tel. (046) 838-14-61.
Jałówka na wycieleniu, 		
tel. (046) 838-68-85 po 18.00.
Jałówka po wycieleniu, Mastki 52,
tel. (046) 837-16-67 po 16.00.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 838-14-34, Mastki 28.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (024) 285-39-88.
Sprzedam jałówkę hodowlaną po wycieleniu, tel. kom. 0888-703-984.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Walczak
Adam, Chruśle 26, gm. Kiernozia.

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.
Agregat przedsiewny 2,5-, 4,30-metrowy,
deszczownia Odra, siewniki zbożowe, pług
obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
tel. kom. 0509-293-050.
Sprzedam części do sieczkarni Fortschritt,
tel. (024) 277-68-76, 			
tel. kom. 0602-790-903.
Kabiny C-330, C-360, talerzówki,
opryskiwacze, agregaty uprawowe,
tel. kom. 0608-684-292.
Kombajn Bolko, tel. (046) 838-24-70.
Sprzedam prasę Z-224, stan idelany, 		
I właściciel, 1997 rok, 			
tel. kom. 0667-248-227.
Prasę Z-224, stan bdb, koło Głowna. 		
Tel. 0516-415-834..

Ciągnik Forschnitt 323A3 4 x 4 110 kM,
oryginał lub zamienię na 80 kM z Turem,
tel. kom. 0510-281-982.

Sprzedam obcinarkę 2-śmigłową do cebuli; lemiesz kopaczkowy do cebuli, 		
tel. kom. 0601-614-054.

Zbiornik plastikowy 1000 l, 		
tel. kom. 0604-411-266.

Kombajn ziemniaczany Anna Z-614, dwurzędowy, tel. kom. 0660-076-544.

Wykonuję maszyny do łupania drewna
i pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Sadzarka do warzyw dwurzędowa, 		
tel. kom. 0697-714-837.
Dwukółka ciągnikowa, 			
tel. kom. 0665-110-318.
Kombajn ziemniaczany Anna,
1992 rok, stan bdb; klatka porodowa 		
dla loch, tel. (046) 838-25-64.
Białoruś, MF 3512, przyczepy 4,5 i 10 t,
rozrzutnik, kombajn Anna, agregat 		
160 kW, Kerszer, paleciak, wycinak
kiszonek, prasa rolująca duża, pług obrotowy 2, siewniki zbożowe, silniki, części
ciągnikowe, tel. kom. 0504-475-567.
C-330, 1982 rok, C-330M, 1990 rok, 		
tel. kom. 0506-188-515.
Ciągnik C-360, 1981 rok, stan idealny,
tel. kom. 0511-740-971.
Rozsiewacz nawozu lejowy, 		
tel. kom. 0603-592-345.

Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.
Obsypnik kopców, 			
tel. kom. 0697-714-837.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 		
tel. kom. 0693-974-930.
Siewniki zbożowe Fiona, Nodet, Isaria,
wybierak do kiszonek, dmuchawa, 		
tel. kom. 0663-647-066.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 		
tel. kom. 0693-106-674.
Ursus 4514 lub 1224, 			
tel. kom. 0501-504-723.
Ursus C-360 lub C-360-3P, 		
tel. kom. 0500-222-737.
Ursus U-902, Ursus C-330, ładowacz
cyklop, ładowacz tur do Ursus 5314, prasa
Z224, kabina do C-360, kosiarka rotacyjna
ze spólchniaczem, tel. (046) 838-90-06.
Bizon Z 056 lub zamienię na ciągnik
rolniczy, tel. kom. 0501-504-723.

Prasa Z-224/2, I właściciel; pług 2-skibowy; przetrząsałka karuzelowa, 		
tel. kom. 0692-199-818.

Ciągnik MF255 z kabiną, pierwsza rejestracja, zadbany, 50% zużycia opon,
1989 rok, 33000 zł, praca w sadzie,
2800 Mth, tel. kom. 0500-385-907.

Sprzedam ciągnik MTZ-82, 1984 rok,
tel. (046) 838-88-40, 			
tel. kom. 0509-373-590.

Sprzedam siewnik nawozowy, lejowy,
sadowniczy, mało używany, 50% taniej,
tel. kom. 0500-385-907.

Cyklop polski, 			
tel. kom. 0606-479-819.

Bizon, 1988 rok, Cyklop, 1987 rok, migomat, tel. kom. 0600-820-374.

Silosy po cemencie, 			
tel. kom. 0606-479-819.

Rozrzutnik, beczka 4000, 2500 l, Neptun
do buraków, tel. kom. 0660-733-094.

Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, 920 Mh,
tel. kom. 0513-770-042.
Sprzedam Bizona Z-056, 1986 rok,
rozdrabniacz, przystawka do kukurydzy,
John Deere, 1984 rok, rozdrabniacz,
klimatyzacja, tel. kom. 0503-528-645,
0604-178-976.
Sprzedam talerzówkę 1,8 m, rozsiewacz
lejowy, tel. (046) 856-83-60 wieczorem.
Kombajn Bizon Super Z-56,
1988 rok, stan bdb; winda do bel okrągłych, tel. (046) 839-10-12.
Kopaczka ciągnikowa; rozrzutnik obornika; maszyna do cebuli, 			
tel. kom. 0607-889-522.
Sprzedam ciągnik C-328 po kapitalnym
remoncie wszystko, pług grudziądzki,
kultywator, brony, opryskiwacz, 		
tel. (024) 285-84-21.
Sprzedam agregat pożniwny 2,7 m 		
na sprężynach, siewnik Amazone D8, 		
tel. kom. 0608-792-712.
Sprzedam C-330, 1982 rok, zarejestrowany, stan dobry, cena 14500 zł, koła wąskie
36/9,5, tel. kom. 0602-486-591.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
Z-614, dwurzędowy, 			
tel. kom. 0660-076-544.
Sprzedam silnik do C-360-3P, Jastrzębia 81.
Sprzedam Ursus 3512, kabina komfortowa, z Turem, 1994 rok, rozrzutnik obornika, tandem 6 t N-218/2, 1998 rok, stan
idealny, basen na mleko Frigomilk 430 l,
2000 rok, tel. (046) 838-47-78,		
tel. kom. 0601-662-905.
Sprzedam Cyklop czeski U.M.H.Z. 750,
tel. (046) 838-36-19.
Sprzedam 200 rozrzutników obornika,
tel. kom. 0512-277-830.
Ursus 934, pług 4, żmijka, 		
tel. kom. 0504-181-655.
Deszczownie, tel. kom. 0506-140-584.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki.
Rol-Inwest Bielawy, 			
tel. kom. 0506-140-584.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland
- kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Prasa Z-224; zbiornik 520 l Alfa-Laval,
I właściciel, tel. kom. 0600-934-138.
Rozsiewacz do nawozu KOS, pług trzyskibowy, tel. (042) 719-56-83.
Brony 3, siewnik, tel. kom. 0505-547-998.
Sieczkarnię - tanio, 			
tel. kom. 0502-982-278.
Pług grudziądzki 3-skibowy; ładowacz
Trol, tel. kom. 0665-643-347.
Prasa Z-224, I właściciel, 		
tel. kom. 0880-090-717.
Agregat uprawowy, 2 m szerokości. 		
Tel. 042/719-56-77.
Pług 3-skibowy Orlik, 		
tel. (046) 838-73-90.
Kopaczka elewatorowa; pług 2; beczka
600 l; młocarnia 7; rozsiewacz Kos;
sadzarka czeska, tel. (046) 838-27-70
wieczorem.
Ciągnik Fortszchritt 303 D3 4 x 4, pługi:
dwu- i trzyskibowe grudziądzkie, ładowacz UNHZ 500, tel. kom. 0513-731-454
po 19.00.

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

Kosiarka rotacyjna słupska, glebogryzarka
Grudziądz; Peugeot, 1990 rok, 6-osobowy,
ładowność 1,5 t, tel. kom. 0694-640-075.

Rozrzutnik jednoosiowy (nowe gumy),
uszkodzony aparat, 			
tel. kom. 0608-440-797.

Jałówka wysokocielna, 			
tel. kom. 0697-892-925.

Cięcie kukurydzy na kiszonkę + odwóz,
tel. kom. 0604-463-486.

Przyczepa wywrotka, 			
tel. kom. 0509-260-732.

Sprzedam C-355, prasa Sipma 2004 rok,
tur do C-360, tel. kom. 0695-024-222.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 838-76-14.

Pług 4-skibowy grudziądzki; ładowacz Tur
do Ursusa, tel. kom. 0602-781-330.

Wykonuję cięcie kukurydzy na kiszonkę
sieczkarnią 4-rzędową ze zgniataczem
ziarna, tel. kom. 0502-037-679.

C-385 z napędem i Orkan 2, 		
tel. kom. 0889-591-132.

Zetor 3011 Major i maszyny towarzyszące,
tel. kom. 0888-107-443.

Sprzedam wycinak do kiszonki, prasę
rolującą zmiennokomorową MF, 		
tel. kom. 0695-634-163.

Pług 3-skibowy i 2-skibowy oraz kosiarka
Osa, tel. (046) 861-05-47, 		
tel. kom. 0880-010-425.

Cięcie kukurydzy sieczkarnią Class Jaguar,
tel. (024) 277-74-21, 			
tel. kom. 0604-432-909.

C-360-3P, 1989 rok, oryginał, 		
tel. kom. 0509-260-732.

Ładowacz MUJN-100, sprawny, 		
tel. kom. 0608-440-797.

Likwidacja stada - sprzedam jałówkę i krowę 5-letnią, bardzo mleczne, wycielenie
17 września, Przemysłów,
tel. (046) 838-15-04 po 20.00.

Dojarka Alfa Laval, 			
tel. kom. 0600-435-492.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę sieczkarniami Claas Jaguar wraz z odwozem masy
ciętej Romax, tel. kom. 0604-078-564.

Rozrzutnik obornika dwuosiowy,		
tel. kom. 0509-260-732.

Kultywator, pług 2, siewnik konny, przyczepę 4,5 t, tel. kom. 0692-617-239.

Jałówka na wycieleniu - wycielenie wrzesień, tel. kom. 0692-455-463.

Nowe kabiny ciągnikowe + szyby, tury
C-360, kosiarki rotacyjne, opryskiwacze,
pługi 3, 4, 5, agregaty uprawowe
oraz części do maszyn, 			
tel. kom. 0605-531-590.

Cięcie kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią,
z odwozem, tel. kom. 0668-327-331.

Kopaczka ciągnikowa; kombajn ziemniaczany Anna, 1986 rok; przyczepa 4,5 t
na jeden tłok, wywrot do remontu, 		
tel. kom. 0504-950-141.

Brony talerzowe, agregaty, gałeziary, opryskiwacze, rozsiewacze,
kabiny, i inne. Środki ochrony roślin.
Chemfil, Dmosin 124, 		
tel. (046) 874-72-88.

Jałówka na wycieleniu, 			
tel. kom. 0660-693-371.

Sprzedam kombajn ziemniaczany, obsypnik kopców duży, 			
tel. kom. 0517-545-959.

C-330, tel. kom. 0509-260-732.
Przyczepa ciągnikowa; beczka ciągnikowa
2000 l; agregat prądotwórczy 1,5 KW,
tel. kom. 0602-187-540.

Orkan 2, stan bdb, tel. kom. 0664-347-128.
Rozrzutniki Tandemy 8 t; talerzówki;
pługi; brony; tury; rozrzutniki, 		
tel. (046) 837-53-86.
Kombajn ziemniaczany Bolko,
tel. (046) 838-81-05.
MTZ Pronar 1025, 4 x 4, 2004 rok, 		
830 Mth, stan idealny, przyczepa 6 t wywrotka, tel. kom. 0692-601-689.
C-330 1986 rok z kabiną sokółką w oryginale, stan idealny, przyczepa wywrotka
4 t, prasa Z-224 1988 rok, ładowacz Cyklop, 1985 rok, tel. kom. 0608-420-169.
Kopaczka, glebogryzarka, 		
tel. kom. 0887-380-863.
Pługi 3-skibowe, 4-skibowe, talerzówki, żmijki, 			
tel. kom. 0608-684-292.
Śrutowni Bąk 5,5 kW bijakowy, Bąk 7,5
kW, opiełacz do buraku i warzyw 6-rzędowy - wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Przyczepa wywrotka HL - 6 t, 1984 rok,
na kołach bliźniakach, z nadstawkami,
zarejestrowana, opłacona, stan bdb, 		
tel. kom. 0880-353-819.
Ciągnik Fendt 1981 rok, moc 66,00 kW
z kabiną, zarejestrowany, stan bdb, 		
tel. kom. 0880-353-819.
Kopaczka dwurzędowa, rozdrabniacz
Jemioł z silnikiem, stan bdb, 		
tel. kom. 0880-353-819.
Ciągnik Zetor 3320, 1999 rok, 1200 MTG,
zakupiony w Agromie w Kutnie, stan idealny, tel. kom. 0602-371-314 wieczorem.
Przyczepa samozbierająca TO10/2, polska, 1992 rok, stan idealny, garażowana,
mało używana, tel. kom. 0602-371-314
wieczorem.
Agregat uprawowy, szer. 2,10 m, bronowy, stan idealny, tel. kom. 0602-371-314
wieczorem.
MF-255, 1988 rok, I właściciel, kabina,
22000 zł, tel. kom. 0608-128-670.
T-25, 1976/77 rok, bez prawa rejestracji,
5700 zł, tel. kom. 0608-128-670.
Tury do C-330, C360, zwykłe i hydrauliczne, najnowsze wydania, nowe systemy mocowania, szersze łyżki wyżej podnoszące,
łatwy montaż, tel. kom. 0608-128-670.

C-411, zarejestrowany, kopaczka dwurzędowa, pług 3-skibowy, tel. (046) 831-61-09,
tel. kom. 0606-769-925.
Sprzedam Tura do Ursusa C-385, 912 914,
3-sekcyjny, tel. kom. 0605-896-130.
Ładowacz zawieszany na podnośnik 		
z siłownikiem, tel. kom. 0669-870-572.
Rozrzutnik jednoosiowy, 			
tel. kom. 0605-414-710.
Sprzedam przyczepę D-47, 3-stronny
wywrot, tel. kom. 0667-277-322.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
stan bdb; kwotę mleczną, 		
tel. kom. 0511-676-290.
Prasa Z-224, tel. kom. 0608-106-614.
Sprzedam T-25, tel. kom. 0607-809-288.
Sprzedam przyczepę HL 6 t wywrotka
rolnicza, O-55t sztywna ze stelażem, 		
tel. kom. 0604-890-164 po 16.00.
Prasa Z-224, tel. kom. 0692-898-331.
Siewnik Amazone D8, 2,5 m, pełne wyposażenie, agregat pożniwny 9 łap,
szer. 2,6 m, tel. kom. 0606-792-712.
Star 200 masywny, wywrot 3-stronny, stan
bdb, Zetor 7245, 1989 rok w oryginale,
kompletny, I właściciel, 		
tel. (024) 277-47-93 po 20.00.
Kultywator sprężynowy, 		
tel. (046) 838-04-79.
Sprzedam dojarkę Alfa Laval bez konwi,
agregat podciśnienia z silnikiem, pompę
próżniową sprawną, tel. (024) 236-58-48,
tel. kom. 0694-432-144.
Sprzedam kultywator grudziądzki i wibrator do pustaków, tel. kom. 0608-171-821.

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.
Tartak objazdowy 8,5 m,
tel. (046) 838-14-75, 			
tel. kom. 0503-794-355.
Getinbank - kredyty, 			
tel. kom. 0500-167-670.
Sprzedaż pospółki, 		
tel. (046) 838-87-40, 			
tel. kom. 0600-895-026.

Sadzarka do warzyw, 			
tel. kom. 0516-786-078.

Basen 500 l, I właściciel, 		
tel. kom. 0667-248-238.

Kombajn zbożowy Tur 5, 		
tel. (046) 838-33-37.

Kwota mleczna 26000 kg; basen 330 l
Alfa-Laval, tel. kom. 0516-192-717.

Pług 2; kultywator 13; brony 3; sadzarka;
kosz, tel. kom. 0516-192-717.

Obornik, tel. (046) 838-85-28, 		
tel. kom. 0662-657-219.

Traktor T-25, 1993 rok, zarejestrowany,
tel. kom. 0668-807-613.

Sprzedam tregry 14, 12-metrowe; drut
zbrojeniowy 12, tel. (046) 838-12-30.

Rozrzutnik obornika do remontu; siewnik
konny przerobiony na ciągnikowy, 		
tel. kom. 0697-346-682.

Kwota mleczna, 			
tel. kom. 0506-587-077.

Beczki asenizacyjne 3000l, 6000 l ocynk;
pług 3-skibowy obrotowy, 		
tel. kom. 0608-470-562.
Sprzedam koła wąskie do C-360, 5211,
pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, 		
tel. kom. 0606-294-284 po 15.00.
Prasa rolująca na walce 120x120, inny
drobny sprzęt rolniczy, 			
tel. kom. 0604-941-897.
Sprzedam siewnik zbożowy Polonez,
2002 rok, Ursus C-330, 1984 rok, 		
tel. Kom. 0600-822-089.
Sprzedam prasę Z-224, Orkana, 		
tel. kom. 0508-364-849.

Yorki, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Suka Kaukaza, 			
tel. kom. 0608-815-516.
Źrebice 14-miesięczne, zimnokrwista 		
i śląska, tel. kom. 0506-152-437.
Szczenięta Berdnardyny, 			
tel. kom. 0501-431-992.
Oddam szczeniaka po mądrej suce, 		
tel. kom. 0608-390-068, Nieborów.
Oddam małe kotki, 		
tel. (046) 838-35-42.
Szczeniaki kokerspaniele, 		
tel. kom. 0604-249-033.
Króle. Tel. 0500-296-173.
Szczenięta Husky, 			
tel. kom. 0888-216-914.
Owczarek niemiecki, 5-miesięczny,
Głowno, tel. kom. 0698-783-854.
Kaczki ozdobne, 			
tel. kom. 0501-330-068.
Oddam 3 kotki 8-tygodniowe i 1 4-miesięczny, tel. (046) 838-11-83.
Ratlerki, tel. kom. 0781-779-668.
Owczarki niemieckie, porodowodowe,
tel. kom. 0604-636-674.
Oddam szczenięta mieszańce 4-miesięczne, tel. kom. 0500-136-660.
Sprzedam 6-tygodniowe szczenięta Bernardyny, tel. kom. 0691-014-815.

Tury zwykłe do C-360, C-330, nowe 		
i używane. Promocyjne ceny, 		
tel. kom. 0608-128-670.

Kosiarka rotacyjna Deutz Fahr, 190 cm
szer., stan bdb; rozrzutnik obornika
1-osiowy, tel. kom. 0600-428-743.

Owczarki niemieckie rodowodowe,
3-miesięczne, długo i krótkowłose,
tel. (046) 837-23-33, 			
tel. kom. 0508-174-814.

Sznaucer olbrzym szczeniaki 6 miesięcy, tel. kom. 0609-261-494.
Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.
Yorki szczenięta, tel. kom. 0503-349-308
po 16.00.
Młode pawie indyjskie, czarnoskrzydłe;
kaczki mandarynki, karolinki; bażanty
złote, diamentowe, królewskie, uszaki;
różne kurki, tel. kom. 0603-226-494.
Sprzedam młode bażanty, 		
tel. kom. 0601-257-098.
Sprzedam świnki wietnamskie młode;
kozę, tel. kom. 0515-705-284.
Szynszyle z klatkami, 			
tel. kom. 0515-473-590.
Sprzedaż materiału zarybieniowego, karp
kroczek, lin, jaź, karaś, amur, 		
tel. kom. 0507-176-422, 0506-671-456.
Westy po rodowodowych rodzicach, 		
tel. kom. 0698-612-234.
Bernardynka 8-tygodniowa, 		
tel. kom. 0785-641-210.
Klacze zimnokrwiste źrebne i ze źrebakami, tel. kom. 0607-343-820.
Sprzedam 3-miesięczne owczarki niemieckie, tel. kom. 0889-980-602.

Sprzedam kwotę mleczną 6339 kg,
tel. (046) 861-81-20.

Małe bernardyny - tanio, 			
tel. kom. 0502-026-691.

Kwota mleczna 9000 kg, 			
tel. kom. 0503-468-879.

Bernardyny 3-miesięczne, 		
tel. (046) 831-61-09.

Sprzedam kwotę mleczną 10000 l,
woj. łódzkie, tel. kom. 0601-496-406.

Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, psa
3-letniego, tel. kom. 0660-571-533.

Sprzedam kwotę mleczną, 		
tel. (024) 272-70-01.

Owczarki niemieckie, szczenięta, 		
tel. kom. 0601-654-455.

Sprzedam 30000 kg kwoty mlecznej,
woj. łódzkie, tel. kom. 0785-530-800.

Sprzedam klacz 3 lata, źrebicę 11 miesięcy,
tel. kom. 0691-707-684 po 21.00.
Wyżły szczenięta, 			
tel. kom. 0698-857-942.
Sprzedam szczeniaka sznaucera miniaturę,
tel. kom. 0880-689-422.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
tel. (044) 725-02-95, 			
tel. kom. 0504-171-191.

Husky szczenięta sprzedam, 		
tel. kom. 0669-960-685, 		
0692-522-467.
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Kiedy ju¿ podczas otwarcia
Przystanku Woodstock
Jurek Owsiak, szef Fundacji
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy, zapowiedzia³, ¿e
tegoroczny festiwal
prawdopodobnie bêdzie
ostatnim, widownia zaczê³a
skandowaæ: - Woodstock za rok!
Woodstock za rok!

N

a pocz¹tku sierpnia w Kostrzynie nad
Odr¹ odby³ siê 13 ju¿ Przystanek Woodstock. Nie zabrak³o na nim uczestników
z naszej okolicy. W kilkunastoosobowej grupie z G³owna znalaz³a siê m.in. 18-letnia
Kasia Gwód, która zechcia³a podzieliæ siê
z nami wra¿eniami z tego niezwyk³ego,
muzycznego wydarzenia.

rednia koncertowa
W Przystanku Woodstock Kasia uczestniczy³a ju¿ po raz drugi. Rok temu nie by³a
jeszcze pe³noletnia, a mimo to rodzice pozwolili jej wyjechaæ.
-Zawar³am z rodzicami umowê. Zgodzili
siê na wyjazd pod warunkiem, ¿e wczeniej
uzyskam odpowiednio wysok¹ redni¹
w szkole. Uda³o siê i rok temu, uda³o siê
i teraz. W tym roku rodzice byli ju¿ znacznie
spokojniejsi, wczeniej na pewno trochê siê
denerwowali, ale ostatecznie moja mama
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Wspomnienie z Woodstock
bardzo zaanga¿owa³a siê w przygotowania
do wyprawy: kupi³a mi namiot i piwór.
Koncerty odbywa³y siê 3 i 4 sierpnia, ale
na pole w Kostrzyniu uczestnicy ci¹gali na
d³ugo przed oficjalnym otwarciem festiwalu. Kasia wraz z czworgiem innych g³ownian specjalnym woodstokowym poci¹giem
wyjecha³a z £odzi ju¿ w rodê, 1 sierpnia.
- Przybywaj¹c wczeniej, moglimy rozbiæ namioty w najlepszych miejscach - blisko
lasu, w cieniu, nieco dalej od g³ównej sceny.
Stopniowo do³¹czyli do nas kolejni znajomi,
nie tylko z G³owna, bo poza muzyk¹ Woodstock stwarza mo¿liwoæ spotkania dawno
niewidzianych przyjació³, którzy mieszkaj¹
w ró¿nych krañcach Polski.

Muzyka dla ka¿dego
Nie tylko rock&roll mo¿na by³o us³yszeæ na festiwalu, gdy¿ od lat organizatorzy
Przystanku staraj¹ siê wychodziæ poza gatunkowe wide³ki i prezentowaæ jak najszerszy repertuar. W pi¹tek wyst¹pili m.in.:
Gang Olsena, Natural Dread Killaz, Martyna Jakubowicz, Pudelsi, Tymon Tymañski

Czym jest Przystanek Woodstock

O

d 1995 roku Fundacja Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy na
prze³omie lipca i sierpnia organizuje dwudniowy festiwal open-air,
który co roku odbywa siê pod has³ami Mi³oæ! Przyjañ! Muzyka!
Stop przemocy! Stop narkotykom!. Celem imprezy jest podziêkowanie
wszystkim bior¹cym udzia³ w styczniowych Fina³ach WOP. Wielu krytyków uwa¿a jednak, ¿e Przystanek Woodstock wypacza idee WOP, bo
jest miejscem, w którym de facto króluje alkohol, sex i narkotyki. Fundacja broni siê twierdz¹c, ¿e Przystanek Woodstock nie jest finansowany
ze rodków zebranych podczas Fina³u Orkiestry, które w ca³oci przekazywane s¹ na zakup sprzêtu medycznego. Fundacja twierdzi, ¿e pozyskuje te¿ inne, ca³oroczne darowizny. Dziêki nim i wsparciu sponsorów,
udaje siê wygospodarowaæ sumê wystarczaj¹c¹ na utrzymanie Fundacji oraz dzia³ania marketingowe - do których Fundacja zalicza w³anie
letni Przystanek. Jego nazwa stanowi nawi¹zanie do legendarnego
rockowego festiwalu Woodstock, jaki w 1969 roku odby³ siê w stanie
Nowy Jork w USA. Fundacja p³aci artystom tylko symbolicznie: za jedzenie i zwrot kosztów podró¿y.

Widok na rozbite namioty oraz du¿¹ scenê. Zdjêcie zrobiono w czwartek - dzieñ przed otwarciem festiwalu, kiedy
podobno nie by³o jeszcze zbyt du¿o ludzi.
& Transistors, Habakuk , Kobranocka,Carrantuohill, Type o Negative i Acid Drinkers.
Z kolei w sobotê na festiwalowej scenie
mo¿na by³o zobaczyæ i us³yszeæ m.in.: AQQ,
Alians, Schizmê, Hurt, Comê, Jamaica Reggae Project, Indios Bravos, Big Cyca oraz
Lao Che.
- Na Woodstocku nie brakowa³o ludzi
w ró¿nym wieku. Najwiêcej by³o oczywicie
m³odzie¿y, ale czêsto widywa³am ca³e rodziny z dzieæmi, a nawet osoby starsze. Trudno
opisaæ tê ogromn¹ ró¿norodnoæ, jak panuje na festiwalu. Spotyka siê tam wiele gatunków muzyki i tysi¹ce osobowoci,temperamentów, stylów i mód. Nie ma jednego szablonu woodstockowicza, ale zdecydowana
wiêkszoæ przyje¿d¿a tam dla muzyki i at-

mosfery, która pozwala pozytywnie na³adowaæ siê na ca³y rok. - wspomina Kasia.
Na festiwal przybywaj¹ kolorowi, nieskrêpowani, a zarazem tolerancyjni wobec
innych ludzie, staraj¹cy siê przez kilka dni
byæ pe³nymi ¿yczliwoci dla innych.
A w polowych warunkach, gdzie trudno
o zachowanie higieny, zapewnienie sobie minimum poczucia intymnoci czy chwili ciszy oznacza bardzo wiele.

Akademia wakacyjna
Wzorem ubieg³ego roku i tym razem na
Przystanku zorganizowano cykl spotkañ
tematycznych w ramach Akademii Sztuk
Przepiêknych prowadzonej przez Zbignie-

wa Ho³dysa. Z przedstawicielami ró¿nych
rodowisk: artystów, duchownych, filozofów i dziennikarzy rozmawiano o ¿yciu,
tworzeniu, wiecie i prawdzie.
- Sama czêsto chodzi³am na zajêcia
ASP. Inicjatywa ta pokaza³a, ¿e przyje¿d¿aj¹cy na festiwal chêtnie s³uchaj¹ wa¿nych s³ów
i zadaj¹ m¹dre pytañ. - opowiada Kasia.
W du¿ych namiotach odbywa³y siê te¿
warsztaty muzyczne, teatralne oraz pokazy filmowe. Jak co roku Przystankowi towarzyszy³a Pokojowa Wioska Kryszny,
gociem festiwalu by³ te¿ chrzecijañski Przystanek Jezus. W obydwu tych miejscach na
uczestników festiwalu czeka³a strawa cielesna i duchowa.
dok. na str. 33
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Gitarzyci, jestecie wielcy
Trzech utworów
kiernozkiej grupy
rockowej Filii Noctis
pos³uchaæ mo¿na,
a tak¿e ci¹gn¹æ za
darmo w Internecie,
pod adresem www.
filiinoctis.mp3.wp.pl

U

twory nie pochodz¹ z oficjalnej strony grupy, gdy¿ takowa wci¹¿ jeszcze nie zosta³a ukoñczona, jednak pod przedstawionym
adresem znaleæ te¿ mo¿na aktualne i archiwalne zdjêcia zespo³u, oraz
zapoznaæ siê z jego kilkunastoletni¹
histori¹.
- By³o tak: ma³a miejscowoæ,
ogólnie spokojnie... Ale nie do koñca... - tak zaczyna opowieæ
o swoim zespole leader, gitarzysta i wokalista Sebastian Sêkalski.
W roku 1996 w Kiernozi powstaje grupa Filii Noctis, graj¹ca szeroko pojêt¹ muzykê metalow¹. Jak zwa³, tak zwa³, gramy rocka ucila Sebastian.
Pierwsze lata dzia³alnoci to jak
w przypadku wielu m³odych zespo³ów, niekoñcz¹ce siê gara¿owe
próby i zmiany personalne na etacie basisty, perkusisty i klawiszowca. Na pocz¹tku 1998 roku
zespó³ wchodzi w koñcu do studia nagraniowego Klon w Sierpcu.
W tamtym okresie wokalist¹ Filii
Noctis jest Tomek Winiewski
z ³owickiej grupy Terror Wave. Notabene, wczeniej mia³em tam
graæ na basie, odby³a siê próba,
ale matura i takie tam bzdury napomyka Sebastian.
Zespó³ nagrywa na tzw. setkê piêæ autorskich kompozycji:
instrumentalny Filii Noctis, Cz³owieczeñstwo, Kruk, Droga Krzy¿owa i Different Dimensions. Wszystkie utwory nagrane zosta³y
jednego dnia i jak na takie tempo,
ca³kiem to wysz³o - mówi Sebastian.
Po wyjciu ze studia nie by³o
ju¿ jednak tak kolorowo. Posypa³
siê sk³ad i grupa w³aciwie przesta³a istnieæ. Dla Sebastiana lipiec
1998 roku to ponowne narodziny

i faktyczny pocz¹tek dzisiejszego Filii Noctis, graj¹cego w sk³adzie: Sebastian Sêkalski - gitara,
wokale, Maciek Mike L Durmaj - najpierw bas a potem gitara,
wokale, Marcin Fatboy Czubatka - perkusja i Tomek Madan
Madanowski - klawisze, gitara
basowa. Zespó³ kontynuuje dzia³alnoæ, daje trochê koncertów,
m.in. w £owiczu, G¹binie, P³ocku, czy Sierpcu.
Jesieni¹ 2004 roku grupa ponownie wybiera studio Klon i rejestruje 3 utwory: Modlitwa, Bohaterowie, I Cant Hide, które dzi
ci¹gn¹æ mo¿emy sobie z Internetu. W 2005 roku na stanowisku
perkusisty melduje siê Witek
Vit.os Figurski. Od tamtej pory
grupa dzia³a w niezmienionym
sk³adzie.
Trzy wspomniane wy¿ej utwory utrzymane s¹ w stylistyce melodyjnego heavy metalu z wp³ywami thrashu, spod znaku Metallici. Bogactwo i melodyka gitar Ówczesny sk³ad Filii Noctis AD 1996, w zabytkowym pa³acu rodziny £¹czyñskich w Kiernozi.
przywodziæ mog¹ skojarzenia
z grup¹ Iron Maiden. Powiedzieæ
te¿ trzeba, ¿e Sebastian i jego koledzy osi¹gnêli mistrzostwo
w aran¿owaniu poszczególnych
utworów i zgrabnym umieszczaniu bardzo ró¿nych czêsto motywów w ramach jednej kompozycji. Utworów naprawdê trzeba
pos³uchaæ kilkakrotnie, aby wy³apaæ wszystkie aran¿acyjne
smaczki i gitarowe zagrywki. To
co dzi robi grupa Filii Noctis,
Gitarzysta i wokalista Sebastian Jeden z dwóch d³ugow³osych, wydaje siê styczne z kierunkiem
obranym w ci¹gu ostatnich lat
Sêkalski.
basista Tomek Madanowski.
przez polskie zespo³y klasycznego heavy metalu, takie jak choæby
Chainsaw. Do wokalu Sebastiana
trzeba siê przekonaæ, zauwa¿yæ
jednak nale¿y, ¿e w utworze I Cant
Hide, jego maniera wokalna mocno przypomina Grzegorza Kupczyka z Turbo, a takich porównañ raczej nikt by siê nie powstydzi³. Obecne oblicze zespo³u kojarzyæ siê te¿ mo¿e w warstwie
gitarowej i aran¿acyjnej z brytyjskimi power thrashersami z Xentrix. Brawa nale¿¹ siê grupie za
Perkusista Witek Figurski, w ze- Niegdy d³ugow³osy gitarzysta wielk¹ przebojowoæ i chwytlispole od 2005 roku.
Maciek Durmaj.
woæ kompozycji.

Jedynym mankamentem nagrañ
jest perkusja, graj¹ca sztampowo
i momentami nierówno, ale przecie¿ w zespole jest ju¿ nowy pa³ker. Wydaje siê za to, ¿e po latach
poszukiwañ Sebastian trafi³
wreszcie na odpowiedniego basistê, który potrafi oddaæ wszystkie pomys³y tworzone przez nieprzeciêtn¹ wyobraniê muzyczn¹ leadera - vide I Cant Hide.
Zamieszczone w sieci kompozycje ciesz¹ siê powodzeniem
wród internautów. W komentarzach fanów nie ma opinii negatywnych. Kolejny amatorski zespól z ciekawym materia³em i brakiem funduszy na powa¿n¹ promocjê i profesjonalne nagrania.
Grajcie dalej, ch³opaki. Niele
Wam to wychodzi. Mam nadziejê
us³yszeæ wiêcej takich pere³ek jak
Bohaterowie w przysz³oci.
Najlepiej w niedalekiej przysz³oci. Gitarzyci - jestecie WIELCY!!! - napisa³ MetalFan.
Ale super gracie, masakra.
Bohaterowie to naprawdê fajna piosenka, ale mnie siê podoba
bardziej I can hide. Styl bardzo
fajny - napisa³ Szypekwst.

Cudnie siê tego s³ucha, to jest
to co lubiê. Powiem szczerze ¿e wczeniej myla³em, ¿e to co tworzycie
jest trochê przeciêtne, ¿e nie s³ucha
siê tego a¿ tak fajnie i przyjemnie. Ale
teraz wiem, ¿e siê myli³em. To s¹
naprawdê dobre kawa³ki. Polecam
wszystkim ci¹ganie utworów Filii
Noctis - napisa³ Pin Head.
Na razie grupa nie ma na swoim
koncie ¿adnych nowych nagrañ.
Niedawno Sebastian zarejestrowa³
w warszawskim studiu kolegi
skomponowany kilka lat temu
utwór instrumentalny. Zagra³ na
wszystkim, ³¹cznie z perkusj¹.
Mimo i¿ bardzo ciekawe, nie jest
to jednak nagranie oficjalne, a tylko próba mo¿liwoci studia. Kiedy zatem nowe nagrania. - Na razie pracujê ca³y czas nad oficjaln¹
stron¹ internetow¹ zespo³u - mówi
Sebastian. - Ponadto staram siê
dokopaæ do wszystkich najstarszych nawet nagrañ wideo z prób
i koncertów zespo³u. Trochê tego
jest i chcê zgraæ te vhs-y, na p³yty
dvd, w celach archiwalnych. Co
dalej zobaczymy. Na pewno zespó³
nie przestanie dzia³aæ.
(wcz)
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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. 6.09. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
pt. 7.09. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
sob. 8.09. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
ndz. 9.09. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pn. 10.09. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
wt. 11.09. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
r. 12.09. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
Apteki pe³ni¹ dy¿ury w godz.: 19-8.00 dnia nastêpnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia nastêpnego.

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 Wystawa fotogramów Micha³a Godlewskiego
Indie - prezentacja 26 zdjêæ powiêkszonych
do formatu 70x100 cm. Pa³ac w Sannikach, wystawa czynna do 17 wrzenia.
Dy¿ury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 9.09. ul. Targowa 14
tel. 042-719-86-89
Apteka pe³ni dy¿ur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00,
sb. 9.00-14.00.

Dy¿ury przychodni:
w G³ownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- 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

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Pi¹tek - sobota, 7-8 wrzenia:
l godz. 15.00, 17.00, 19.00 - Na fali - film animowany prod. USA
G³ówny bohater pingwin Cody
Maverick to wschodz¹ca gwiazda
surfingu. Poniewa¿ na Antarktydzie p³ywanie na desce jest raczej
trudne przenosi siê on na s³oneczne pla¿e jednej z tropikalnych wysp,
gdzie ma wzi¹æ udzia³ w wielkich
mistrzostwach, firmowanych nazwiskiem niejakiego Big Z. Dziêki
turniejowi, nowo poznanym przyjacio³om od deski,
a tak¿e nieocenionym radom samego Wielkiego Zeta,
Cody ma okazjê udowodniæ, ¿e pingwin, mimo, ¿e nielot, swoje potrafi.
Niedziela, 9 wrzenia:
l godz. 13.00, 15.00, 17.00 - Na fali
Poniedzia³ek-wtorek, 10-11 wrzenia:
l godz. 15.00, 17.00, 19.00 - Na fali

Inne:

Sobota, 8 wrzesnia:
l godz. 21.00 - Just Dance Baby! - impreza taneczna,
zagra dj Martin Jacques; Pracownia Sztuki ¯ywej;
bilety 10 z³.
Niedziela, 9 wrzenia:
l godz. 19.00 - koncert zespo³u FARBEN LEHRE,
Pracownia Sztuki ¯ywej, bilety: w przedsprzeda¿y
12 z³, w dniu koncertu 15 z³.

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 4.09.2007 r.)

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

- urolog: r. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; r. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., r., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., r. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., r., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., r. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25;
wt., r. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kociuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30

Wystawy:
l Wystawa fotografii kapliczek z terenu gminy
Dmosin, zabytkowych dewocjonaliów, modlitewników itp. wietlica przyparafialna w Dmosinie, czynna w dni robocze w godz. 14.00-18.00.

Kino w G³ownie:
l Nieczynne.

urodzi³y siê:
CÓRECZKI

- pañstwu Miazkom z Ch¹na
- pañstwu Siekierom z £owicza
- pañstwu Walakom z Popowa
- pañstwu Plichtom ze Sromowa

SYNKOWIE

- pañstwu Krukowskim z D¹browy Zduñskiej

lubowali sobie:

- Beata Ko³aczek z Nowego Z³akowa
i Dariusz Sut z Rogóna
- Sylwia Pêko z Kurabki
i Jaros³aw Jaworski ze Skierniewic
- Agnieszka Wojda z Boczek i Krzysztof
Ksiê¿niak z £owicza
- Karolina Nowak z Boczek i Erwin Bolimowski
z Zabostowa Du¿ego

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

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W £OWICZU z dnia 31.08.2007 r.
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
botwina
broku³y
cebula
czosnek
jab³ka
fasola str¹ki
kapusta kiszona
kapusta pekiñska
kapusta m³oda
kapusta w³oska
kalafior
koperek
marchew
ogórki
ogórek ma³osolny
papryka
pieczarki
pietruszka
pietruszka m³oda
pomidory
por m³ody
sa³ata
seler
szczypiorek
liwki
rzodkiewka
w³oszczyzna
ziemniaki
gruszki
miód
brzoskwinie

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

5,00
6,00
1,00
1,20
2,00-3,00
1,80
0,50-0,80
2,50-3,50
3,00
2,00
2,50
1,50-2,00
3,00
2,00-3,00
0,50-0,80
1,00
0,60-1,00
2,50
3,00-4,00
6,00-9,00
3,00
1,50
0,60-1,00
1,00
1,50
2,50
1,00
3,00
2,00
1,50
0,70
4,00-5,00
20-22,00
3,00-4,00

OFERTY PRACY

Powiatowy Urz¹d Pracy w £owiczu
(stan na 1.09.2007 r.)
n sprzedawca,
n pracownik budowlany,
n szwaczka,
n mechanik samochodowy,
n lakiernik samochodowy,
n blacharz samochodowy,
n magazynier,
n lusarz,
n dziewiarz,
n technik mechanik,
n kierowca C+E,
n liczarz,
n g³ówna ksiêgowa,
n pielêgniarka,
n elektryk,
n kelnerka,
n kucharz/pizzermen,
n kierowca kat. B,
n ciela,
n monter szalunków,
n dziewiarz,
n osoba do segregacji tworzyw sztucznych,
n kierowca kat. D,
n hydraulik,
n spawacz,
n dozorca,
n osoba do kandyzowania owoców,
n pomoc operatora maszyn klej¹cych,
n specjalista ds. kadr i p³ac,
n malarz budowlanych,
n tynkarz,
n glazurnik/gipsiarz,
n murarz,
n mechanik maszyn i urz¹dzeñ rolniczych,
n hodowca byd³a,
n kierownik szwalni,
n magazynier,
n dekarz,
n kierowca kat. C,
n wulkanizator,
n przedstawiciel handlowy,
n robotnik pomocniczy w przemyle przetwórczym,
n instruktor nauki jazdy,
n sprz¹taczka z II lub III gr. inwalidzk¹,
n salowa z gr. inwalidzk¹,
n nauczyciel nauczania zintegrowanego
PUP nie udziela ¿adnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt osobisty.
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Wspomnienie z Woodstock
N

a festiwalowym polu swoje
stoiska roz³o¿y³y te¿ organizacje ekologiczne i walcz¹ce
o poszanowanie praw cz³owieka,
m.in. Amnesty International i Greenpeace.

Zabawa
ponad wszystko
Bibi Ribozo and The Banditos zagra³ koncert w rozbudowan¹
sekcj¹ dêt¹.

II urodziny Próbowni

Wiêcej potrzeba takich koncertów
Koncert z okazji dwulecia
istnienia Próbowni - wyremontowanej w³asnymi si³ami
zespo³ów sali prób na dziedziñcu £owickiego Orodka
Kultury przyci¹gn¹³ kilkudziesiêciu m³odych ludzi.

Z

espo³y, które wyst¹pi³y na
dziedziñcu prezentuj¹ coraz
wy¿szy poziom. To efekt tego, ¿e
maj¹ praktycznie nieograniczon¹
mo¿liwoæ korzystania z sali prób mo¿e nie do koñca doskonale wyposa¿onej, ale za to prawie w³asnej.
Pomimo m¿awki oraz chmur, które
31 sierpnia zbiera³y siê nad miastem,
impreza nie zosta³a przeniesiona do
klubu Pracownia i bardzo dobrze siê
sta³o. Po pierwsze nie wszyscy by
siê zmiecili w klubie, a po drugie

koncerty na zewn¹trz wypadaj¹ lepiej ni¿ w niezbyt dobrej akustycznie sali.
Podczas koncertu zagrali: C Cztery, Ohio, Tumbleweed, Tau, Bibi
Ribozo and The Banditos, Filantropia oraz Ósmy Dzieñ Tygodnia.
Poniewa¿ style muzyczne, które
reprezentowa³y zespo³y by³y przeró¿ne, nie sposób oceniæ, który
z nich zagra³ najlepszy koncert.
W imprezie chodzi³o raczej o to, ¿eby
pokazaæ, ¿e remont Próbowni mia³
sens. Ponad 30 osób z 8 zespo³ów
ma gdzie graæ i rozwijaæ muzyczne
talenty. Nawet jeli nikt z nich nie
zostanie muzykiem zarabiaj¹cym na
chleb graj¹c w zespole, bêd¹c w Próbowni nie straci czasu wy³¹cznie
na picie piwa.
(mak)

Organizatorzy festiwalu staraj¹ siê zapewniæ uczestnikom maksimum bezpieczeñstwa, dlatego na
teren przystanku nie mo¿na wnosiæ napojów w szklanych butelkach i ostrych przedmiotów. Jedynym dostêpnym w te dni alkoholem na terenie imprezy i ca³ego
miasta jest piwo, sprzedawane
oczywicie tylko osobom pe³noletnim. W kilkusettysiêcznym t³umie mo¿e jednak dojæ do mniej
lub bardziej gronych incydentów.
Zdarzaj¹ siê drobne kradzie¿e, dlatego tak wa¿ne jest, by nie rozbijaæ siê samotnie, a w otoczeniu
dobrych znajomych i najlepiej unikaæ sytuacji, w której w danym obozowisku nikt nie zostaje. W grupie,
w której na Woodstock przyjecha³a
Kasia Gwód, zdarzy³ siê jeden
powa¿ny wypadek: - Mój kolega, Tomek, usiad³ na popsutej ³awce, która siê pod nim zarwa³a
i przygniot³a mu palec.
Poszkodowany ch³opak natychmiast trafi³ do szpitala, gdzie
udzielono mu pomocy. S³u¿by
medyczne zapewni³y mu rodki
przeciwbólowe i odka¿aj¹ce oraz
regularn¹ zmianê opatrunków,

Na festiwalu mo¿na spotkaæ przeró¿nych ludzi - od spokojnych, ustatkowanych, po takich, którzy
w jakikolwiek sposób chc¹ zwróciæ na siebie uwagê.
¿e za rok mia³by siê nie odbyæ.
W oficjalnych wypowiedziach Jurek Owsiak jest ³agodniejszy ni¿ kilka tygodni temu. Rozwa¿a zmianê
formu³y festiwalu, lecz co mia³oby
to oznaczaæ, na razie nie wiadomo.
Póki co szef WOP w wywiadach
Gdy mi ciebie
dla mediów od¿egnuje siê od plazabraknie
nów biletowania bezp³atnej dotychUczestnikom 13. Przystanku czas imprezy, ale wielu woodstocWoodastock trudno uwierzyæ, kowiczów gotowych by³oby zap³aniezbêdn¹ w doæ trudnych, polowych warunkach. Dlatego nawet
pomimo bardzo powa¿nego zranienia na festiwalu móg³ pozostaæ
do koñca.

ciæ kilkadziesi¹t z³otych po to, by
móc znowu siê spotkaæ na zalanym
s³oñcem polu namiotowo-koncertowym. Kasia Gwód podziela tê
opiniê: - Rozmawialimy o tym
ze znajomymi. Wszyscy z³apali bakcyla i chcieliby, aby Przystanek odby³ siê za rok, choæby za op³at¹. Nie
wyobra¿amy sobie, ¿e go nie bêdzie.
El¿bieta Woldan-Romanowicz;
foto Kasia Gwód
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Nowy rok
w wiejskich szko³ach
W

zwi¹zku z tym, ¿e w roku szkolnym 2007-2008 szko³a zmniejszy³a siê o trzy klasy, nowych nauczycieli nie
zatrudniono.
W Gimnazjum w Sannikach nie zasz³y ¿adne zmiany kadrowe. - Cieszymy siê
ze sprzêtu komputerowego, który otrzymalimy z ministerstwa i EFS na now¹ pracowniê internetow¹ oraz centrum multimedialne
- mówi dyrektor Dariusz Wachowicz.
W Szkole Podstawowej w Osmolinie w ci¹gu dwóch wakacyjnych miesiêcy
pomalowano 2 klasy i korytarz, wyremontowano zaplecze administracyjno-gospodarcze oraz pomalowano wejcie do szko³y.
Ponadto wymieniona zosta³a czêciowo instalacja elektryczna do liczników.
Po wakacjach rozpoczê³a tu pracê nowa
nauczycielka jêzyka angielskiego Magdalena D¹browska, która zast¹pi³a Annê Majchrzak. Polskiego uczy³a bêdzie w ramach
zastêpstwa Emilia Gociniak. Na emeryturê odesz³a natomiast nauczycielka przyrody Ewa Gawêda.
W Szkole Podstawowej w Brzezi
po wakacjach uczniowie rozpoczêli naukê
w dwóch pomalowanych salach lekcyjnych.
Odnowiono równie¿ korytarz, szatniê i kuchniê. Wymieniany 2 lata temu dach z papy
termozgrzewalnej wymaga³ naprawy, co
równie¿ uda³o siê zrobiæ w czasie wakacji.
Na emeryturê odesz³o dwóch nauczycieli: Joanna Chudzñska nauczycielka jêzyka
polskiego oraz Barbara Seweryn nauczycielka przyrody. Zatrudniona zosta³a natomiast
nauczycielka jêzyka polskiego i historii Nina Igielska.

Gmina Zduny
Na stanowisku dyrektora w Gimnazjum
Publicznym w Zdunach pozostaje na kolejne 5 lat dotychczasowa dyrektorka Jolanta Gajewska. Wójt gminy Zduny Jaros³aw
Kwiatkowski powiedzia³ nam, ¿e stanowisko zosta³o jej powierzone na kolejn¹ kadencjê bez og³aszania konkursu. Gmina skorzysta³a z mo¿liwoci, które daje prawo
w sytuacji, gdy organ prowadz¹cy jest zadowolony z pracy dyrektora.
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Oprócz tego w szkole zatrudnionych
zosta³o na zastêpstwa czterech nowych nauczycieli: jêzyka angielskiego, matematyki
i historii
W szkole prowadzone s¹, mimo rozpoczêcia roku szkolnego, prace remontowe finansowane przez gminê, polegaj¹ce na wymianie ponad 100 okien z drewnianych na
PCV. Roboty koñcz¹ siê obecnie w sali gimnastycznej (szerzej o tym na str. 18). Oprócz
tego szko³a wraz z Rad¹ Rodziców sfinansowa³a za³o¿enie nowej wyk³adziny z tworzywa sztucznego za ³¹czn¹ kwotê 11 tys.
z³.
W Szkole Podstawowej w B¹kowie nowy rok rozpocz¹³ siê od przedstawienia nowej dyrektorki placówki, któr¹
zosta³a Ma³gorzata Znyk-Kaszewska. Zast¹pi³a ona wieloletniego dyrektora placówki Jana Znyka, który odszed³ na emeryturê.
Poza tym w szkole nie dosz³o do wiêkszych
zmian personalnych, oprócz zatrudnienia
na okres roku nowego nauczyciela historii.
W okresie wakacyjnym nie prowadzono
w szkole ¿adnych prac remontowych.
W Szkole Podstawowej w Zdunach w okresie wakacyjnym przeprowadzono sporo drobnych remontów, na
przyk³ad malowanie ma³ej sali gimnastycznej, gabinetu pedagoga, obieralni przy sto³ówce, tam te¿ u³o¿ono na cianach glazurê, dokonano tak¿e uzupe³nieñ terakoty na schodach, naprawiono orynnowanie i pêkniêcia powsta³e na ³¹czniku. Prace sfinansowano z bud¿etu szko³y i Rady
Rodziców.
Na emerytury odesz³y dwie osoby, które pracowa³y w podlegaj¹cym szkole przedszkolu: El¿bieta Kantorek i Ewa Tadrzak,
do placówki w Zdunach przesz³y za dwie
nauczycielki pracuj¹ce w zlikwidowanej filii
szko³y w Z³akowie Kocielnym: Beata Ko³aczyñska i Krystyna Kosiorek. Pierwsza
zajmie siê kszta³ceniem zintegrowanym, druga nauczaniem przedszkolnym.
W filii szko³y w Z³akowie Borowym
w okresie wakacyjnym nie prowadzono
wiêkszych prac remontowych, na wrzesieñ
zaplanowana jest konserwacja dachu.
(eb, mak, tb, wcz)
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WAKACJE NA SPORTOWO 2007
Beach-soccer - turniej zespo³ów trzyosobowych

W nogê na pla¿y


£owicz, 12 lipca. Po raz drugi w te
wakacje mogli spróbowaæ si³ mi³onicy pi³ki no¿nej w nowej dyscyplinie. Na boisku
do pla¿ówki (8x16 m) na Bratkowicach
rozegrano drugi turniej Beach-Soccera, czyli
pla¿owej pi³ki no¿nej. Ju¿ pisalimy o tej
dyscyplinie, ale warto przypomnieæ, ¿e
powsta³a ona w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych. Do roku 1992 sport ten nie posiada³ ¿adnych oficjalnych regu³ gry, ani oficjalnej wiatowej federacji. Pierwsze profesjonalne zawody w beach-soccera zorganizowane zosta³y w Miami Beach w roku 1993
roku. Najlepsi na wiecie s¹ obecnie Brazylijczycy, którzy sporód dziesiêciu edycji
Mistrzostw wiata, zwyciê¿ali dziewiêciokrotnie, pocz¹wszy od I Mistrzostw wiata zorganizowanych w 1995 roku w Rio de
Janeiro. W ³owickim turnieju wystartowa³o
osiem zespo³ów. Zawody rozegrano w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów
(w ka¿dej zagra³y po cztery zespo³y). Najpierw rozlosowano pary pó³fina³owe, których zwyciêzcy zagrali w fina³ach a pokonani walczyli o trzecie miejsce.
Wród najm³odszych najlepiej radzili sobie w piachu zawodnicy dru¿yny Pelikana
o nazwie Nie Wiem (Adam Pochwa³a,
Dominik £ukawski i Bart³omiej
Tkacz), którzy w decyduj¹cym spotkaniu
pokonali Mistrzów 4:1.
W stawce czterech zespo³ów gimnazjalistów wygrali pi³karze zespo³u Piotru Team
(Piotr Tkacz, Micha³ Karmelita, Wojciech Wójcik i Jakub Czerbniak). Tu w
planowym czasie w fina³owym pojedynku
by³ remis 2:2 i o wyniku decydowa³y karne.
SZKO£Y PODSTAWOWE:
Mecze pó³fina³owe:
n FC ZWN (Maciej Jarosiñski, Damian Bolimowski i Sylweter Raczek) - NIE
WIEM (Adam Pochwa³a, Dominik £ukawski i Bart³omiej Tkacz) 2:7; br.: Maciej Jarosiñski 2 - Bart³omiej Tkacz 4, Adam Pochwa³a 2 i samobójcza.
n FC ZIOMY (Mariusz Dobrzyñski,
Adrian Strugacz i Grzegorz Andrzejczyk) FC MISTRZOWIE (Micha³ Rokicki, Wik-

tor Wawrzyñczak i Mateusz Dobrzyñski)
0:3; br.: Micha³ Rokicki 2 i Mateusz Dobrzyñski.
Mecz o 3. miejsce:
n FC ZWN - FC ZIOMY 3:0; br.:
Maciej Jarosiñski 3.
Mecz fina³owy:
n NIE WIEW - MISTRZOWIE 4:1;
br.: Bartek Tkacz 4 - Micha³ Rokicki.
1. Nie Wiem
2 6 11-3
2. FC Mistrzowie
2 3
4-4
3. FC ZWN
2 3
5-7
4. FC Ziomy
2 0
0-6
GIMNAZJA:
Mecze pó³fina³owe:
n PIOTRU TEAM (Piotr Tkacz,
Micha³ Karmelita, Wojciech Wójcik i Jakub Czerbniak) - TATRZAÑSKIE HARNASIE (Rados³aw Brzeziñski, Bartosz
Tomczak i Mateusz Tomczak) 6:0; br.:

Jakub Czerbniak 4 i Wojciech Wójcik 2.
n FC RONSON (Rafa³ Bukowski, Micha³ Konieczny i Pawe³ Wojciechowski) ALL STARS (Dawid Chmurski, £ukasz
Kozmana i Jakub Fiutkowski) 1:3; br.: Rafa³
Bukowski - Jakub Fiutkowski 2 i Dawid
Chmurski.
Mecz o 3. miejsce:
n TATRZAÑSKIE HARNASIE - FC
RONSON 3:1; br.: Rados³aw Brzeziñski 3
- Rafa³ Bukowski.
Mecz fina³owy:
n PIOTRU TEAM - ALL STARS 2:2
k.1:0 br.: Wojciech Wójcik , Micha³ Karmelita -Dawid Chmurski 2.
Zbigniew £aziñski
1. Piotru Team
2 4 8-2
2. All Stars
2 4 5-3
3. Tatrzañskie Harnasie
2 3 3-7
4. FC Jonson
2 0 2-6

Pla¿owa pi³ka siatkowa - turniej gimnazjalistów

Pewniacy ze Zdun najlepsi w £owiczu

£owicz, 17 sierpnia. Na boisku do pla¿ówki Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi z Bratkowic, odby³ siê turniej pla¿ówki dla gimnazjalistów. Organizatora rozgrywek £ukasza Niedzielskiego mile zaskoczy³a frekwencja. Do zawodów zg³osi³o siê
a¿ siedem par. Do tej pory tak¹ iloæ mog³y
zgromadziæ tylko rozgrywki w pi³kê no¿n¹.
M³odzi siatkarze rywalizowali systemem
pucharowym do dwóch przegranych
Zawodnicy grali jednego seta do 21. Najlepszy okaza³ siê duet ze Zdun - Pewniacy
(Pawe³ Florczak i Arkadiusz Lebioda),
który nie poniós³ ¿adnej pora¿ki.
Runda I: ALL STARS (Dawid Chmurki
i £ukasz Kozmana) - MISTRZOWIE (Mateusz Krysiak i Piotr Czarnota) 14:21, CELESTA TEAM (£ukasz Klimczak i Mateusz Wojciechowski) - SSWGP (Micha³
Karmelita i Patryk Gawryja³ek) 17:21, CE-

LESTA ROOX (Kamil Makar i Tomasz
Zabost) - BEACH TEAM (Mateusz Wiêcek i Damian Kurek) 21:7. Los wolny: PEWNIACY (Pawe³ Florczak i Arkadiusz Lebioda). Runda II: MISTRZOWIE  SSWGP
22:20, PEWNIACY - CELESTA ROOX
21:7. Mecze repasa¿owe - I runda: ALL
STARS - CELESTA TEAM 19:21. Mecze
repasa¿owe - II runda: CELESTA TEAM CELESTA ROOX 8:21, BEACH TEAM
- SSWGP 21:15. Mecze repasa¿owe - III
runda: CELESTA ROOX - BEACH TEAM
21:15. Mecz o 2. miejsce: CELESTA
ROOX - MISTRZOWIE 21:17. Mecz
o 1. miejsce: PEWNIACY - MISTRZOWIE 21:14.
Koñcowa klasyfikacja: 1. Pewniacy,
2. Celesta Roox, 3. Mistrzowie, 4. Beach
Team, 5. Celesta Team i SSWGP, 7. All Stars.
Zbigniew £aziñski
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nowy £OWICZANIN

Pi³ka no¿na - 1.kolejka wojewódzkiej ligi Micha³owicza

Szkoda straconej szansy

£owiczanie czêsto gocili pod bramk¹ WKS Wieluñ.

Pi³ka no¿na - 2. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Ciesz¹ bramki, ale wynik nie

n PELIKAN £owicz - WKS Wieluñ
3:6 (1:3)
1:0 - Wojciech Kuc (16), 2:4 - Wojciech
Kuc (51), 3:5 - Mateusz Piechowski (77).
Pelikan: Rusek - £ukasz Fuda³a, Domiñczak, Leszczyñski, Gajda, Domalewski (46
Dylik) - Boñczak (80 Mateusz Fuda³a),
Brzozowski (67 Stêpieñ), Koza (75 Zawadzki) - Piechowski, Kuc (64 Fr¹tczak).
£owicz, 2 wrzenia. Pierwsze dwa
spotkania w wojewódzkiej lidze juniorów
starszych pokaza³y, ¿e ekipa Pelikana, nie
bêdzie mia³a ³atwego zadania w walce
o punkty. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
³owiczanie to m³oda dru¿yna. Wiêkszoæ
pi³karzy to zawodnicy z rocznika 1990
i 1991, natomiast rywale przewa¿nie s¹
starsi o rok. Po pora¿ce 0:13 z Widzewem mog³a odejæ ochota od grania. Na
szczêæcie ³owiczanie siê nie za³amali.
W drugim meczu zagrali ju¿ lepiej i podjêli walkê z rywalem z Wielunia. Zespó³
trenera Grzegorza Majchrzaka zacz¹³
od mocnego uderzenia. Ju¿ w 1. minucie
meczu Mateusz Piechowski przegra³

pojedynek sam na sam z bramkarzem goci, a mog³o byæ 1:0. To co nie uda³o siê
Piechowskiemu dobrze wykona³ Wojciech Kuc, który zdoby³ prowadzenie
w 16. minucie. Radoæ by³a du¿a, bia³ozieloni prowadzili 1:0. Jednak po kwadransie rywal wyrówna³, za po chwili
wyszed³ na prowadzenie 2:1. Przed
przerw¹ w 43. minucie zawodnicy z Wielunia zdobyli kolejn¹ bramkê i szansa na
punkty powoli ucieka³a.
W drugiej ods³onie gocie zaczêli od podwy¿szenia wyniku. Jednak Pelikan nie podda³ siê. W 51. minucie Kuc po raz drugi wpisa³
siê na listê strzelców. Tym razem popisa³ siê
³adnym lobem z 18. metrów. By³o zatem
2:4. Nasi pi³karze, krótko cieszyli siê ze zdobytej bramki. Po chwili przegrywali ju¿ 2:5
i trudno by³o liczyæ ju¿ na niespodziankê.
Ale m³odzi pi³karze z £owicza strzelili trzeci¹ bramkê. Tym razem z 8. metrów dobrym strza³em w d³ugi róg pokona³ bramkarza goci Kempes. Oczywicie w drugiej
czêci spotkania mog³o paæ jeszcze kilka
bramek dla Pelikana. W 47. minucie Prze-

mys³aw Boñczak po rzucie ro¿nym
z trzech metrów przestrzeli³ nad poprzeczk¹,
a w 55. minucie Tomasz Gajda po rzucie
ro¿nym bardzo dobrze g³ówkowa³, jednak
bramkarz wybi³ pi³kê na kolejny korner.
W 70. minucie bramkarz goci wygra³ pojedynek sam na sam z Adrianem Fr¹tczakiem.
Po spotkaniu trener Majchrzak podsumowa³ wystêp dru¿yny: To jest m³oda dru¿yna. Nie mamy zawodników z rocznika
1989, wiêc trzeba siê liczyæ z pora¿kami
w tym sezonie. Trochê mnie martwi fakt, ze
nikt nie jest zainteresowany by wzmocniæ ten
zespó³. Musimy graæ takim sk³adem jakim
mam do dyspozycji. M³odzi pi³karze musz¹
sobie radziæ, ale to dla nich dobre. Du¿o siê
naucz¹. Wa¿ne jest to, ¿e po wysokiej pora¿ce z Widzewem nie odesz³a moim podopiecznym ochota od gry. Walcz¹, zdobywaj¹ bramki i z ka¿dym spotkaniem bêdzie lepiej. Zawodnicy chc¹ graæ i chc¹ trenowaæ. Na wyniki trzeba poczekaæ. Na pewno na wiosnê
bêdzie lepiej.
Zbigniew £aziñski

n PELIKAN £owicz - WIDZEW £ód
2:3 (1:2)
1:0 - Patryk Pomianowski (5), 2:2 - Damian Kosiorek (50).
Pelikan: Milczarek - Wardziak, Rokicki,
Kantorek (65 Szufliñski) - Plichta (60 Taranowicz), Nieradka, Czubak, £azêcki (75
Trakul), Domiñczak (70 Talarowski) - Kosiorek, Pomianowski.
£owicz, 2 wrzenia. W tym sezonie
Pelikan ma a¿ trzy ekipy w tych rozgrywkach wojewódzkich. Jako jedyni rywalizacjê kontynuuj¹ pi³karze z rocznika 1993,
którzy z trudem zapewnili sobie ligowy byt.
Miejmy nadziejê, ¿e w tym sezonie nie bêdzie tak nerwowo i nie trzeba bêdzie siê
martwiæ o spadek.
Na pocz¹tek rundy jesiennej podopieczni trenera Jaros³awa Rachubiñskiego
podejmowali u siebie dru¿ynê ³ódzkiego
Widzewa. Rywal nie by³ znany ³owiczanom, ale okaza³ siê grony.
Mecz rozpocz¹³ siê dla Pelikana bardzo
szczêliwie. Bia³o-zieloni szybko zdobyli
prowadzenie. W 5. minucie Patryk Pomianowski wykorzysta³ b³¹d bramkarza goci
. Dosta³ wietny prezent i pewnie zdoby³
gola. W 10. minucie mog³o byæ 2:0, ale nasz
podstawowy snajper Damian Kosiorek
nie wykorzysta³ sytuacji jeden na jeden
z bramkarzem. Sytuacja na boisku rozwija³a
siê powoli na korzyæ rywala, który przejmowa³ inicjatywê. W 18. minucie przy wyprowadzaniu pi³ki Ptaki pope³ni³y prosty
b³¹d. Widzewiacy przeprowadzili sprawn¹
akcjê i ³adnym strza³em przelogowali Jacka Milczarka. W 32. minucie nasz golkiper musia³ wyjmowaæ pi³kê z siatki po raz

drugi. Po rzucie ro¿nym nikt nie zdo³a³ wybiæ pi³ki i napastnik rywala strzeli³ z bliskiej
odleg³oci. By³o zatem 1:2 i trzeba by³o odrabiaæ straty.
W drugiej czêci meczu ³owiczanie mocniej zaatakowali. Spotkanie by³o bardzo
wyrównane. Jednak wiêcej klarownych sytuacji mia³ Pelikan. W 50. minucie indywidualna akcje przeprowadzi³ Kosiorek. Swój
raj zacz¹³ z po³owy boiska i mijaj¹c przeciwników doszed³ w pole karne, gdzie zd¹¿y³ czubkiem buta pokonaæ bramkarza Widzewa. By³ remis i jeszcze czas, aby zdobyæ trzy punkty. Prowadzenie dla Pelikana
móg³ zdobyæ Wojciech Rokicki, który
jest nowym zawodnikiem i dobrze spisuje
siê w szeregach Ptaków. Jednak bêd¹c
w dogodnej sytuacji niepotrzebnie poda³ do
Kosiorka, który zdoby³ bramkê, ale sêdzia
jej nie uzna³ bo by³ spalony. Kiedy wydawa³o siê, ¿e na inauguracjê rozgrywek Pelikan zdobêdzie jeden punkt, gocie zdobyli
prowadzenie w ostatniej minucie spotkania.
Wystarczy³ moment braku koncentracji przy
rzucie ro¿nym i znów widzewiacy wykorzystali prosty b³¹d obrony.
Po pierwszym wystêpie w lidze wojewódzkiej trener Rachubiñski stwierdzi³: Jestem zadowolony z postawy moich podopiecznych, tylko szkoda, ¿e zabrak³o punktów na
inauguracje. Moim zawodnikom nale¿¹ siê
s³owa uznania za to spotkanie, bo nie zas³u¿yli na pora¿kê. Mam nadziejê, ¿e w tym
sezonie nie bêdê siê musia³ denerwowaæ do
ostatniej kolejki o ligowy byt.
W najbli¿szy weekend Pelikan zagra
w Opocznie.
Zbigniew £aziñski

Pi³ka no¿na - wojewódzkie ligi m³odzie¿owe

Pierwszy lider z £owicza
n WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
2. kolejka: UKS SMS £ód - MKS Kutno 7:0, Pogoñ-Ekolog Zduñska Wola - Piotrcovia Piotrków Trybunalski 1:2, Mechanik
Radomsko - Orze³ £ód 2:3, Ceramika
Opoczno - £KS £ód 7:1, Pelikan £owicz
- WKS Wieluñ 3:6, Widok Skierniewice Widzew £ód 2:3, Lechia Tomaszów Mazowiecki - GKS Be³chatów 0:3.
1. Widzew £ód
2 6 16-2
2. Ceramika Opoczno
2 6 12-2
3. UKS SMS £ód
2 6 9-0
4. GKS Be³chatów
2 6 7-1
5. Piotrcovia Piotrków Tryb. 2 6 6-1
6. Orze³ £ód
2 6 6-3
7. WKS Wieluñ
2 3 7-8
8. £KS £ód
2 3 6-7
9. Pogoñ-Ekolog Zd. Wola 2 0 2-5
10. Widok Skierniewice
2 0 3-7
11. Lechia Tomaszów Maz.
2 0 0-5
12. Mechanik Radomsko
2 0 2-8
13. MKS Kutno
2 0 0-11
14. Pelikan £owicz
2 0 3-19
n WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
M£ODSZYCH:
2. kolejka: UKS SMS £ód - Warta Sieradz 6:0, Mechanik Radomsko - W³ókniarz
Konstantynów £ódzki 1:1, Mabudo-Ferax
Suchoczasy - £KS £ód 0:1, Mazovia Rawa
Mazowiecka - WKS Wieluñ 0:2, Unia Skierniewice - Widzew £ód 1:1, Ceramika
Opoczno - GKS Be³chatów 0:8. Pauza: Lechia Tomaszów Mazowiecki. Zaleg³y mecz
1. kolejki: Widzew £ód - Mazovia Rawa
Mazowiecka 3:1.

1. UKS SMS £ód
2 6 9-0
2. £KS £ód
2 6 4-1
3. Widzew £ód
2 4 4-2
4. Unia Skierniewice
2 4 2-1
5. GKS Be³chatów
2 3 8-1
6. Lechia Tomaszów Maz.
1 3 2-1
Mabudo-Ferax Suchoczasy 2 3 2-1
8. WKS Wieluñ
2 3 2-2
9. W³ókniarz Konstantynów 1 1 1-1
10. Mechanik Radomsko
2 1 2-4
11. Mazovia Rawa Maz.
2 0 1-5
12. Warta Sieradz
2 0 1-8
13. Ceramika Opoczno
2 0 0-11
n WOJEWÓDZKA LIGA DEYNY:
1. kolejka: Orze³ £ód - £KS £ód 0:2,
Mazovia Rawa Mazowiecka - UKS SMS
£ód 0:9, Warta Sieradz - GKS Be³chatów
1:4, LKS Czarnocin - Widzew £ód 0:1,
Unia Skierniewice - WKS Wieluñ 2:2, W³ókniarz Pabianice - MKP Zgierz 2:0.
1. UKS SMS £ód
1 3 9-0
2. GKS Be³chatów
1 3 4-1
3. £KS £ód
1 3 2-0
W³ókniarz Pabianice
1 3 2-0
5. Widzew £ód
1 3 1-0
6. Unia Skierniewice
1 1 2-2
WKS Wieluñ
1 1 2-2
8. LKS Czarnocin
1 0 0-1
9. MKP Zgierz
1 0 0-2
10. Orze³ £ód
1 0 0-2
11. Warta Sieradz
1 0 1-4
12. Mazovia Rawa Maz.
1 0 0-9
n WOJEWÓDZKA LIGA MICHA£OWICZA:
1. kolejka: £KS £ód - ¯ak Godzianów
12:0, UKS SMS £ód - MULKS £ask 9:0,

Unia Skierniewice - WKS Wieluñ 3:0, W³ókniarz Pabianice - PMOS Zduñska Wola 6:0,
GKS Be³chatów - WOY Opoczno prze³o¿ono, Pelikan £owicz - Widzew £ód 2:3.
1. £KS £ód
1 3 12-0
2. UKS SMS £ód
1 3 9-0
3. W³ókniarz Pabianice
1 3 6-0
4. Unia Skierniewice
1 3 3-0
5. Widzew £ód
1 3 3-2
6. WOY Opoczno
0 0 0-0
GKS Be³chatów
0 0 0-0
8. Pelikan £owicz
1 0 2-3
9. WKS Wieluñ
1 0 0-3
10. PMOS Zduñska Wola
1 0 0-6
11. MULKS £ask
1 0 0-9
12. ¯ak Godzianów
1 0 0-12
n WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA:
1. kolejka: £KS £ód - UKS Trójka Tomaszów Mazowiecki 3:1, UKS SMS £ód
- MKP Zgierz 3:2, Unia Skierniewice - Warta Sieradz 4:3, W³ókniarz Pabianice - PMOS
Zduñska Wola 2:0, GKS Be³chatów - WOY
Opoczno 2:0, Pelikan £owicz - Widzew
£ód 5:3.
(p)
1. Pelikan £owicz
1 3 5-3
2. £KS £ód
1 3 3-1
3. GKS Be³chatów
1 3 2-0
W³ókniarz Pabianice
1 3 2-0
5. Unia Skierniewice
1 3 4-3
6. UKS SMS £ód
1 3 3-2
7. Warta Sieradz
1 0 3-4
8. MKP Zgierz
1 0 2-3
9. Widzew £ód
1 0 3-5
10. Trójka Tomaszów Maz.
1 0 1-3
11. PMOS Zduñska Wola
1 0 0-2
WOY Opoczno
1 0 0-2

Rywale dysponowali znacznie lepszymi warunkami fizycznymi.

Pi³ka no¿na - 1. kolejka ligi juniorów starszych

Na wstêpie têgie lanie

n WIDZEW £ód - PELIKAN £owicz
13:0 (6:0)
Pelikan: Pietrzak - Fuda³a £ukasz, Domiñczak, Stêpieñ, Koza (80 Fuda³a Mateusz) - Boñczak (70 Domalewski), Brzozowski (24 Szczypiñski), Dylik, Gajda (46 Fr¹tczak) - Kuc (56 Zawadzki), Piechowski.
Ró¿yca, 26 sierpieñ. Jako pierwsi rozgrywki wojewódzkie grup m³odzie¿owych
³owickiego Pelikana rozpoczêli juniorzy starsi. Podopieczni trenera Grzegorza Majchrzaka nie mieli ³atwego zadania. W lidze
okrêgowej o zwyciêstwa by³o du¿o ³atwiej.
Teraz trzeba bêdzie ciê¿ko walczyæ o ka¿dy
punkt. Potwierdzi³o siê to ju¿ w pierwszej
kolejce. Na pocz¹tek Pelikan musia³ zagraæ z
Widzewem, a to bardzo mocny zespó³. Widzew nie wystawi³ dru¿yny w M³odej
Ekstraklasie, a to sprawia, ¿e wszyscy najlepsi zawodnicy graj¹ w³anie w lidze wojewódzkiej juniorów starszych. Trener Widzewa - Tomasz Kmiecik, który by³ kiedy graczem Pelikana, powiedzia³, ¿e zespó³ ten budowany jest z myl¹ o przy-

sz³ym sezonie, kiedy to ma graæ w M³odej
Ekstraklasie.
Juniorzy Pelikana nie bêd¹ mi³o wspominaæ inauguracji rozgrywek. O spotkaniu
z Widzewem powinni jak najszybciej zapomnieæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mecz by³ bez
historii. Spotkanie rozpoczê³o siê o dyskusyjnego rzutu karnego ju¿ w 1. minucie. Szybko zatem ³owiczanie stracili pierwsz¹ bramkê. Póniej by³o nawet niele, ale worek
z bramkami rozwi¹za³ siê w 37. minucie.
Choæ trzeba powiedzieæ, ¿e bia³o-zieloni
te¿ próbowali co strzeliæ. Mieli nawet dwie
sytuacje bramkowe. W 22. minucie, po strzale Mateusza Piechowskiego, obroñca
wybi³ pi³kê g³ow¹ z linii bramkowej,
a w 25. minucie uderzenie Wojciecha
Kuca z osiemnastu metrów minimalnie przesz³o obok bramki.
Trzeba siê szybko otrz¹sn¹æ, pozbieraæ i
graæ dalej. Naszym zadaniem jest utrzymaæ
siê w tej lidze i nabieraæ dowiadczenia powiedzia³ trener Majchrzak.
(z³y)
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Pi³ka no¿na - 3. i 4. kolejka ligi okrêgowej seniorów

Komplet rezerwistów


3. kolejka SKO:
n BIA£KA Bia³a Rawska - PELIKAN
II £owicz 0:3 (0:2); br.: Honorat Stró¿ (35),
Jaros³aw Walczak (43) i Nowotka (60).
Pelikan II: Zieliñski - Goryszewski, Górski, Pomianowski (60 Knera) - Zimecki (70
Zwierz), Brzózka, Stró¿ (70 Demidowicz),
Walczak, Nowotka (70 Patos) - £ugowski,
Kosiorek.
Bia³a Rawska, 29 sierpnia. W niezwykle ciekawym sk³adzie wyst¹pi³a w Bia³ej Rawskiej ekipa rezerw Pelikana. Zespó³
trenera Zbigniewa Czerbniaka nie mia³
wiêkszych k³opotów z pokonaniem Bia³ki,
choæ fatalne boisko na pewno sprzyja³o miejscowym.
n OLIMPIA Ch¹no - ASTRA Zduny
2:0 (1:0); br.: Mariusz Wiêcek (39) i Grzegorz Czerbniak (89 karny).
Olimpia: Rafa³ Gaæ - Malinowski, Czebniak, Kacprowski, Janeczek - Woniak (20
Rembowski), Sochala (75 Nych), Matuszewski, Wiêcek (85 Mariusz Gaæ) - Przy¿ycki (80 Kotlarski), Winiewski.
Astra: Koza - Zrazek, Ochmañski, Klimczak, Owczarek - Legêncki, Winiewski,
Modliñski, Krawczyk (80 Wolski) - Bogusz (70 Pietrzak), Jankowski (75 Lis).
Ch¹no, 29 sierpnia. Nadspodziewanie ³atwo prowadzona przez trenera Witolda Kunikowskiego Olimpia ogra³a siln¹
w tym sezonie Astrê Zduny.
n CZARNI Bednary - ORZE£ Nieborów 2:2 (0:2); br.: Daniel Grzywacz 2 (54
karny i 56) - Rados³aw Gos³awski (30)
i Patryk Woniak (45 karny).
Czarni: Fabryczewski - Salamon, Grzegorz Pêko, Arkadiusz Grzywacz, Sylwester Pêko - Damian Grzywacz (80 Da³ek),
Daniel Grzywacz, Dominik Myczka, Ostaszewski (46 Laska) - Jaros³aw Plichta, Przemys³aw Grzywacz.
Bednary, 29 sierpnia. Remis w derbach gminy Nieborów. Orze³ prowadzi³ ju¿
2:0, ale nie wiele brakowa³o, aby zszed³
z boiska pokonany. Najpierw Daniel Grzywacz zdoby³ dwa gole, ale w koñcówce
meczu trafi³ jedynie w s³upek.
n WITONIA Osiek - GKS G³uchów
4:1 (1:1); br.: Krzysztof Papuga 3 (30, 65
i 67) i Ma³kowski (80) - Kucharski (15).
Witonia: Michalski - Bogusz (10 Grzegorz Milczarek), Dariusz Pi¹tkowski, Micha³ Milczarek (85 D¹browski) - Piaskowski, Orlik, Niemczyk (70 Taraska), Mariusz
Pi¹tkowski (60 Piotrowski), Ma³kowski Papuga, Trakul.
n KOPERNIK Kiernozia - WIDOK
Skierniewice 1:4 (1:1); br.: Michalak (20)
- Adam Bomba³a 2 (4 i 65) i Pawe³ P¹ko 2
(80 i 85).
n POGOÑ Be³chów - MACOVIA Maków prze³o¿ony na rodê 5 wrzenia na godz.
17.00.
n LAKTOZA £yszkowice - JUTRZENKA Drzewce prze³o¿ony na rodê
12 wrzenia na godz. 17.00.



Vagat nadal na czele
1. Vagat Domaniewice (1) 2 6 8-1
2. Fenix Boczki (2)
2 6 7-3
3. Dar Placencja (4)
2 4 5-3
4. Naprzód Jamno (10)
2 3 6-4
5. Zryw Wygoda (3)
2 3 5-4
6. Zjednoczenie (8)
2 3 2-3
7. Rawka Bolimów (5)
1 1 2-2
8. RTS G¹golin (7)
2 0 3-6
9. Victoria Zabostów Du¿y (9) 2 0 4-10
10. Victoria Bielawy (5)
1 0 0-6
W 3. kolejce klasy B w niedzielê 9 wrzenia zagraj¹: godz. 11.00: Zryw - Victoria
Zabostów Du¿y, Vagat - Victoria Bielawy, godz. 15.00: Rawka - RTS i Naprzód Dar. Mecz: Zjednoczenie - Fenix zosta³
prze³o¿ony na niedzielê 28 padziernika,
godz. 15.00.

l

SPORT

37

wietny pocz¹tek

n PELIKAN £owicz - WIDZEW £ód
5:3 (1:2)
1:1 - Rafa³ So³tysiak (30 karny), 2:2 Adam Pochwa³a (48), 3:2 - Rafa³ So³tysiak
(54), 4:2 -Rafa³ Bogus (55), 5:2 - Rafa³ So³tysiak (58).
Pelikan: Trupinda - Gawryja³ek, Koza,
Rybus (68 Tkacz) - Bogus, Skoneczny, Pochwa³a, Kaczor (68 £ukawski), Salamon Lepieszka (45 Sikora), So³tysiak (68 Wyszogrodzki).
£owicz, 2 wrzenia. Ekipa Pelikana
z rocznika 1994 swoje przygotowania do
pierwszego sezonu w lidze wojewódzkiej,
podobnie jak inne dru¿yny, rozpoczyna³a
od obozu w Pogorzelicy. Póniej by³y treningi i sparingi na miejscu. Nad morzem podopieczni Roberta Wilka rozegrali kilka sparingów, które pokaza³y, ¿e trzeba siê jeszcze
du¿o uczyæ. M³odzi zawodnicy przegrali
mecz z kolegami z rocznika 1993 1:4 (br.:
Adam Pochwa³a), ulegli a¿ 2:9 bardzo
mocnemu zespo³owi Korony Kielce (br.: Kamil Koza i Pochwa³a) oraz przegrali z Podbeskidziem Bielsko-Bia³a 2:5 (br.: Albert
Lepieszka i Adam Salomon). Nad przygotowaniem zespo³u czuwa³ kierownik Pelikana £ukasz Niedzielski i kierownik dru¿yny S³awomir Lepieszka. Jak siê okaza³o bia³o-zieloni dobrze przepracowali okres
przygotowawczy. Dowodem na to by³ ich
pierwszy mecz w rundzie jesiennej. Do
£owicza na stadion przy Starzyñskiego
przyjecha³a ekipa Widzewa, która musia³a
uznaæ wy¿szoæ pelikani¹tek.
Mecz rozpocz¹³ siê nie najlepiej dla ³owiczan. Pechowa okaza³a siê 13. minuta,
w której Koza dotkn¹³ przypadkowo pi³ki
w polu karnym i sêdzia odgwizda³ rzut kar-

ny, po którym widzewiacy wygrywali 1:0.
W 25. minucie móg³ byæ remis, ale po strzale
Lepieszki futbolówka trafi³a w s³upek. Do
remisu uda³o siê doprowadziæ w 30. minucie. Adam Pochwa³a zosta³ sfaulowany
w polu karnym i arbiter pokaza³ jedenastkê. Pewnym uderzeniem bramkarza goci
pokona³ Rafa³ So³tysiak. Kiedy wydawa³o siê, ¿e pierwsza po³owa zakoñczy siê
remisem, ³odzianie strzelili gola do szatni.
To jednak nie pod³ama³o ³owiczan. M³odzi
pi³karze po przerwie zagrali koncertowo.
W 10. minut zdobyli 4 bramki i w 58. minucie prowadzili a¿ 5:2. Do remisu w 48. minucie doprowadzi³ piêknym strza³em z naro¿nika pola karnego Pochwa³a. W 54. minucie ³adn¹ akcjê lewym skrzyd³em przeprowadzi³ So³tysiak i po d³ugim rogu umieci³ pi³kê w siatce. Gocie nie zd¹¿yli jeszcze otrz¹sn¹æ siê po stracie prowadzenia,
a po chwili przegrywali ju¿ dwoma bramkami. Dobrym uderzeniem popisa³ siê Rafa³
Bogus i by³o 4:2. I na koniec tej z³otej serii
swoj¹ trzecia bramkê w tym spotkaniu zdoby³ So³tysiak, który wykorzysta³ b³¹d bramkarza i z trzech metrów zdoby³ gola.
Po meczu kierownik ekipy S³awek Lepieszka powiedzia³: Kluczem do zwyciêstwa w tym
spotkaniu by³o indywidualne krycie dwóch najlepszych zawodników Widzewa. Przed sezonem gralimy sparing w Nieborowie i przegralimy 3:7, a jeden z nich strzeli³ nam wtedy
a¿ piêæ bramek. Teraz indywidualne zadania
dostali: Patryk Gawryja³ek i Bartek Skoneczny - wykonali je bardzo dobrze.
Wygrana z Widzewem w 1. kolejce ligi
wojewódzkiej Kuchara to wietny pocz¹tek pelikani¹tek i dobry prognostyk na ca³y
sezon.
Zbigniew £aziñski

Zduny, 2 wrzenia. Kopernikowi nie
pomóg³ na ³awce trenerskiej Leszek Sowiñski. Jego zespó³ okaza³ siê jednak minimalnie s³abszy od Astry Zduny.
n POGOÑ Be³chów - LAKTOZA
£yszkowice 2:2 (2:2); br.: Dziêgielewski 2
(17 i 35) - Kamil Szymajda (28) i Pawe³
Siatkowski (43).
Laktoza: Kocemba - Wojda, Szaleniec (62
Mizio³ek), Strugiñski, Bodek - Sitarz, Golis,
Szymajda I, Mostowski (75 Foks) - Bednarek, Siatkowski.
Be³chów, 2 wrzenia. Punkt na wyjedzie cieszy, tym bardziej wywalczony na
gor¹cym terenie w Be³chowie, ale mo¿na by³o
ugraæ wiêcej - podsumowa³ prezes Laktozy
- Waldemar Krajewski.
nGKS G³uchów - BIA£KA Bia³a Rawska 2:4 (1:2); br.: Maliñski (5) i Nezdropa
(50) - Mariusz Wielgus (31), Wieczorek (40)
i Cukiert 2 (62 i 67).
n JUTRZENKA Drzewce - CZARNI
Bednary prze³o¿ono na wtorek 4 wrzenia,
godz. 17.00.
1. Pelikan II £owicz (1) 4 12 20-4
2. Widok Skierniewice (2) 4 10 15-7
3. Olimpia Ch¹no (6)
4 9 9-6
4. Astra Zduny (3)
4 9 4-3
5. Witonia Osiek (9)
4 7 11-14
6. Bia³ka Bia³a Rawska (4) 4 6 13-9
7. Pogoñ Be³chów (6)
3 4 7-7
8. Jutrzenka Drzewce (5) 1 3 3-2
9. Kopernik Kiernozia (8) 4 3 8-13
10. Laktoza £yszkowice (10)3 2 3-4
11. Orze³ Nieborów (11)
4 2 6-8
12. Czarni Bednary (12)
3 1 4-7
13. GKS G³uchów (13)
4 0 5-14
14. Macovia Maków (14)
2 0 0-10
W 5. kolejce skierniewickiej ligi okrêgowej w weekend 8-9 wrzenia zagraj¹: sobota
- godz. 16.00: Laktoza £yszkowice - Macovia Maków, niedziela - godz. 11.00: Czarni Bednary - Pogoñ Be³chów, Witonia
Osiek - Astra Zduny, godz. 14.00: Olimpia Ch¹no - Jutrzenka Drzewce, godz.
16.00: Kopernik Kiernozia - Orze³ Nie- M³odzi pi³karze Pelikana w pierwszym meczu pokonali rywali z ³ódzkiego
borów, Bia³ka Bia³a Rawska - Widok Skier- Widzewa. Zespó³ trenera Roberta Wilka zosta³ pierwszym liderem rozgrywek.
niewice i Pelikan II £owicz - GKS G³uchów.
Pi³ka no¿na - 3. i 4. kolejka skierniewickiej klasy A
Pawe³ A. Doliñski

Pi³ka no¿na - skierniewicka klasa B

n Skierniewicka Klasa B - grupa I:
Drugie zwyciêstwo w B-klasie odniós³
Vagat Domaniewice. Zespó³ ten pokona³
Victoria Zabostów 5:1 (2:0), a bramki dla
zwyciêzców strzelili: Przemys³aw Imio³ek
2, Piotr Michalak i Emil Kruk.
Po raz drugi wygra³ tak¿e Fenix, który
pokona³ w Boczkach ekipê Zrywu Wygoda
1:0 (0:0), a jedyn¹ bramkê bezporednio
z rzutu ro¿nego zdoby³ w 61. minucie Marcin Grocholewicz.
2. kolejka: Dar Placencja - Rawka Bolimów 2:2, RTS G¹golin - Zjednoczenie
Bobrowniki Dzierzgów 0:1, Victoria Zabostów Du¿y - Vagat Domaniewice 1:4,
Victoria Bielawy - Naprzód Jamno 0:6
(0:3), br.: Marcin P³acheta 2, Marcin P³acheta 2, Rados³aw Kosiorek i Kucharek, Fenix
Boczki - Zryw Wygoda 1:0.
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Pi³ka no¿na - 1. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Astra Zduny odnios³a trzecie zwyciêstwo w sezonie - tym razem z Kopernikiem.
4. kolejka SKO:
n ORZE£ Nieborów - OLIMPIA Ch¹no 1:2 (0:2); br.: Andrzej Osowski (41) Grzegorz Czerbniak 2 (4 karny i 19 karny).
Orze³: Robert Sobolewski - Krawczyk,
Dymek, Gos³awski, Rychlewski - Strugiñski (71 Borcuch), Karwat, Osowski, Wierzbicki - Woniak, Papuga (51 Ambroziak).
Nieborów, 1 wrzenia. Swojej szansy na doprowadzenie do remisu nie wykorzysta³ Patryk Woniak, który w 81. minucie nie wykorzysta³ rzutu karnego.
n WIDOK Skierniewice - WITONIA
Osiek 3:3 (3:1); br.: Adam Bomba³a 2 (10
i 25) i Jacek Budek (30) - Mariusz Trakul (15), Micha³ Milczarek (65) i Jaros³aw
Rachubiñski (80).
Witonia: Michalski - Grzegorz Milczarek, Dariusz Pi¹tkowski, Micha³ Milczarek,
Taraska - Orlik, Mariusz Pi¹tkowski, Niemczyk (46 Rachubiñski), Ma³kowski - Papuga, Trakul.
Skierniewice, 1 wrzenia. Widok do
przerwy prowadzi³ ju¿ 3:1, ale w drugiej
po³owie Witonia doprowadzi³a do remisu.
Kluczow¹ zmian¹ przeprowadzi³ trener Jaros³aw Rachubiñski, który wys³a³ do
boju siebie.
n MACOVIA Maków - PELIKAN II
£owicz 0:3 (0:1); br.: Przemys³aw Pomianowski (5) i Marcin Kosiorek 2 (60 i 81).
Pelikan II: Zieliñski - Pomianowski
(60 Demidowicz), Górski, Knera - Gawlik,
Brzózka (46 Szakiel), Stró¿, Patos, Zimecki
(85 Drzewic) - £ugowski (75 Surma), Kosiorek.
Maków, 2 wrzenia. Moglimy wygraæ nawet 10:0 - stwierdzi³ trener Zbigniew
Czerbniak. Trudno siê z nim nie zgodziæ
skoro tylko Honorat Stró¿ zmarnowa³
trzy sytuacje sam na sam z bramkarzem,
a dwa razy swoich szans na gola nie wykorzysta³ Piotr Gawlik.
n ASTRA Zduny - KOPERNIK Kiernozia 1:0 (0:0); br.: Pawe³ Jankowski (46).
Astra: Koza - Zrazek, Mariusz Ochmañski, Klimczak, Owczarek - Legêncki, Winiewski (65 Krawczyk), Modliñski, Pietrzak - Jankowski (70 Gabriel Ochmañski),
Mas³owski.
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n Skierniewicka Klasa B - grupa II:
2. kolejka: Miedniewiczanka Miedniewice - GLKS RZD ¯elazna 2:5, Olympic S³upia - GLKS II Sadkowice 16:0, Lesiew Wólka Lesiewska - Sorento-Zadêbie Skierniewice 0:5, Wulkan Wólka Lesiewska - All Stars
Boguszyce 7:5. Pauza: Iskra-Dobropasz
Babsk i Olimpia Je¿ów. Pawe³ A. Doliñski
1. Wulkan Wólka Les. (1) 2 6 11-7
2. Olympic S³upia
2 3 19-4
3. Sorento-Zadêbie Sk-ce (6) 1 3
5-0
4. GLKS RZD ¯elazna
1 3
5-2
5. Olimpia Je¿ów (3)
1 3
4-3
6. Lesiew Wólka Les. (2)
2 3
3-6
7. Miedniewiczanka (5)
2 1
3-6
8. GLKS II Sadkowice (4) 2 1
1-17
9. Iskra-Dobropasz Babsk 1 0
2-4
10. All Stars Boguszyce
2 0
6-10

Start nadal bez punktu

Nadal bez punktów pi³karze Startu Z³aków Borowy, którzy doznali ju¿ czterech
pora¿ek w rozgrywkach klasy A.
3. kolejka: Jutrzenka Mokra Prawa - Sierakowianka Sierakowice 1:6, Orlêta Ciel¹dz
- Sokó³ Regnów 6:2, Manchatan Nowy
Kawêczyn - Juvenia Wysokienice 1:2, Start
Z³aków Borowy - Pogoñ Godzianów 0:1,
Wola Wola Chojnata - LKS Grabice 1:2, Victoria Chrz¹szczew - Sobpol Konopnica 2:3,
GLKS Wo³ucza - GLKS Sadkowice 2:1.
4. kolejka: Sierakowianka Sierakowice GLKS Sadkowice 1:2, Sobpol Konopnica GLKS Wo³ucza 2:0, LKS Grabice - Victoria
Chrz¹szczew 2:3, Pogoñ Godzianów - Wola
Wola Chojnata 2:2, Juvenia Wysokienice Start Z³aków Borowy 3:2, Sokó³ Regnów Manchatan Nowy Kawêczyn 1:2, Jutrzenka Mokra Prawa - Orlêta Ciel¹dz 2:5.
1. Sobpol Konopnica (1)
4 12 13-4
2. Juvenia Wysokienice (4) 4 10 11-6
3. Orlêta Ciel¹dz (8)
4 9 18-12

4. Manchatan N. Kawêczyn (2) 4 9 10-5
5. GLKS Sadkowice (5)
4 7 9-7
6. Sierakowianka (7)
4 6 12-7
7. Sokó³ Regnów (3)
4 6 6-9
8. LKS Grabice (9)
4 6 8-10
9. GLKS Wo³ucza (6)
4 6 9-7
10. Pogoñ Godzianów (12)
4 4 6-8
11. Victoria Chrz¹szczew (11) 4 4 7-12
12. Wola Wola Chojnata (13) 4 1 6-11
13. Jutrzenka Mokra Pr. (10) 4 1 4-13
14. Start Z³aków Borowy (14) 4 0 3-11
Mecze 5. kolejki klasy A zaplanowano
na sobotê 9 wrzenia, a zagraj¹ wówczas:
godz. 11.00: Victoria Chrz¹szczew - Pogoñ
Godzianów, GLKS Sadkowice - Sobpol
Konopnica, godz. 13.30: Start Z³aków Borowy - Sokó³ Regnów, godz. 15.00: Wola
Wola Chojnata - Juvenia Wysokienice,
GLKS Wo³ucza - LKS Grabice, godz. 16.00:
Orlêta Ciel¹dz - Sierakowianka Sierakowice
i Manchatan Nowy Kawêczyn - Jutrzenka
Mokra Prawa.
Pawe³ A. Doliñski

38

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

l

SPORT

6.09.2007 r.

nowy £OWICZANIN

Wakacyjna Akcja OSiR £owicz WAKACJE NA SPORTOWO 2007
Pla¿owa pi³ka siatkowa - fina³ VIII edycji Otwartych Mistrzostw £owicza

Lekka atletyka - cykl biegów Cztery pory roku 2007

Ca³e podium dla G³owna Kolejny start Zimnego
£owicz, 1 wrzenia. Na boiskach
³owickich B³oni w sobotê przyszed³ czas na
fina³ VIII edycji Otwartych Mistrzostw
£owicz w pla¿ówce, które odbywaj¹ siê
w ramach wakacyjnej akcji Wakacje na sportowo 2007. Organizatorem zawodów by³
tradycyjnie Orodek Sportu i Rekreacji
w £owiczu oraz £owicka Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, obchodz¹c¹ w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia.
W turnieju fina³owym prawo do gry mia³o dwanacie najlepszych par, ale ostatecznie w imprezie wystartowa³o jedenacie
duetów. Niestety, pary z £owicza nie zaprezentowa³y siê najlepiej. Wród czterech
ekip najwiêksze szanse walki z siedmioma
parami z G³owna dawano Mice (Micha³
Komider i Kamil Górski), którzy
w ostatnim turnieju zajêli trzecie miejsce.
Jednak okaza³o siê, ¿e tym razem nie trafili
z form¹ i musieli odpaæ po pora¿ce z Bankiem (Dariusz Kazimierczak i Zdzis³aw
Kujawiak) i zajêli miejsce 5-6. Najwy¿ej
z ³owiczan sklasyfikowany zosta³ zespó³
£azki-Piaski (Zbigniew £aziñski i Tomasz Piasecki). Para ta doæ nieoczekiwanie w walce o pó³fina³ pokona³a bardzo
silny duet Beker (Piotr Beker i Bartosz
Gawroñski) 22:22. To spotkanie kosztowa³o ich wiele si³ i w pó³finale oraz w meczu
o trzecie miejsce zabrak³o im wyranie si³.
W turnieju fina³owym zwyciê¿y³a dru¿yna Rzemios³o (Miros³aw Godziszewski i Krzysztof Wróbel) pokonuj¹c w decyduj¹cym pojedynku Gawrony (W³adys³aw Gawroñski i Grzegorz Gawroñski). Trzecie miejsce równie¿ nale¿a³o do
G³owna. W ma³ym finale Bank pokona³
³owick¹ parê £azki-Piaski do 7.
Na zakoñczenie zawodów zawodnicy
otrzymali nagrody pieniê¿ne, puchary i pami¹tkowe medale.
Runda I: BOLEK i LOLEK (Dominik
Ku, Piotr Chrapulski) - BARTKI (Bart³omiej Kazimierczak i Bart³omiej Kujawiak)

Warszawa, 1 wrzenia. Po wakacyjnej przerwie na trasy biegowe powróci³
Emanuel Zimny. Pierwszy jesienny start
odby³ siê w Warszawie i by³ to bieg Lato
z cyklu Cztery pory roku. Start ten zakoñczy³ tegoroczn¹ edycjê, a ³owiczanin
zaj¹³ tym razem 21. miejsce na 235. startuj¹cych z rekordem ¿yciowym na dystansie 10 kilometrów z czasem 36:58 h.
Czas ten w kategorii 20-30 lat da³ Zimnemu ósme miejsce. W ca³ym cyklu zawodnik z £owicza zaj¹³ 36. miejsce na 574.
sklasyfikowanych. W kategorii 20-30 lat
w ca³ym cyklu da³o mu 17. miejsce na 83.
zawodników.
Z pewnoci¹ miejsca w klasyfikacji generalnej by³yby wy¿sze i z pewnoci¹ w swojej
kategorii wiekowej Zimny awansowa³by do
czo³owej pi¹tki, ale wystartowa³ tylko

10:21, FART (Bart³omiej Pakowski i Robert Stêpniewski) - £AZKI-PIASKI (Zbigniew £aziñski i Tomasz Piasecki) 20:22,
PROFESJONALICI (Piotr Daszczyñski i Hubert Laska) - RZEMIOS£O (Miros³aw Godziszewski i Krzysztof Wróbel)
12:21. Runda II: GAWRONY (W³adys³aw
Gawroñski i Grzegorz Gawroñski) - BARTKI 21:14, MIKA (Kamil Górski i Micha³
Komider) - BANK (Dariusz Kazimierczak
i Zdzis³aw Kujawiak) 16:21, BEKER (Piotr
Beker i Bartosz Gawroñski) - £AZKI- PIASKI 21:12, RZEMIOS£O - EXPANDOR
(Marcin Moszczyñski i S³awomir Stopczyñski) 21:12. Runda III: GAWRONY - BANK
21:13, BEKER - RZEMIOS£O 16:21.

w dwóch z czterech organizowanych biegów. Kolejny cykl Czterech pór roku 2008
zaczyna siê biegiem jesiennym 20 padziernika. Emanuel zapowiada, ¿e tym razem nie
odpuci ¿adnego z czterech biegów.
Po zawodach powiedzia³ dla czytelników
N£: Bieg wyszed³ mi nie do koñca tak jak
chcia³em, poniewa¿ jestem w dobrej formie
i marzy³o mi siê z³amanie 35 minut. Niestety
za ostro ruszy³em, ale i tak nabiega³em
¿yciówkê. Najbli¿szy mój start planujê 7 wrzenia w Sochaczewie na dystansie 21 km. Zamierzam po raz drugi z³amaæ 1:20 h i jest to
bardzo mo¿liwe.
(z)
1. Marcin Kufel (Entre.pl Team)
32:32
2. Mateusz Markiewicz (Zamoæ)
32:54
3. Dariusz Nozyñski (DCS Warszawa) 32:55
21. Emanuel Zimny (ZS Sochaczew) 36:58

Lekka atletyka - Mityng I kategorii
Triumfatorami okazali siê gracze
z G³owna - Krzysztof Wróbel (od lewej)
Miros³aw Godziszewski.
pasa¿owe-runda III: BANK - MIKA 21:16,
BEKER - £AZKI-PIASKI 20:22. Mecze
pó³fina³owe: GAWRONY - £AZKI-PIASKI 21:15, RZEMIOS£O - BANK 21:16.
Mecz o 3. miejsce: £AZKI-PIASKI BANK 7:21. Mecz o 1. miejsce: GAWRONY -RZEMIOS£O 16:21.
Koñcowa klasyfikacja: 1. Rzemios³o,
2. Gawrony, 3. Bank, 4. £azki-Piaski, 5-6.Beker i Mika, 7-8. Expandor i Profesjonalici
oraz 9-11. Bartki, Fart i Bolek i Lolek.
Najlepiej z ³owiczan wypadli Tomasz
Zbigniew £aziñski
Piasecki (ty³em) i Zbigniew £aziñski.

Trzy rekordy ¿yciowe

£ód, 1 wrzenia. Bardzo dobrze
w pierwszym po wakacjach Mityngu I kategorii, który rozgrywany by³ na stadionie
³ódzkiego AZS zaprezentowali siê m³odzi
zawodnicy UKS Jedynka £owicz. Podopieczni trenerów Jacka Szwarockiego i Waldemara Kreta pobili w tych
zawodach swoje trzy rekordy ¿yciowe.
Po raz pierwszy barierê 25 sekund pokona³ w biegu na 200 m Pawe³ Wróblewski,
który wygra³ swoj¹ seriê z czasem 24,73 s.
Ten sam zawodnik w skoku w dal uzyska³

odleg³oæ 5,78 m. W biegu na 800 m swoje
¿yciówki poprawili dwaj lekkoatleci:
£ukasz Wróblewski (2:06,96 min)
i Witold Kapusta (2:12,15 min), a na tym
dystansie pobieg³ równie¿ Dominik cibor (2:13,20 min). Ponadto Karolina
Sumiñska w biegu na 200 m uzyska³a
czas 30,09 s, a w skoku w dal 4,36 m.
Natomiast w biegu na 1500 metrów Marcin Puszewkiewicz osi¹gn¹³ wynik
4:32,00 min.
(p)

Mecze repasa¿owe - I runda: PROFESJONALICI - BARTKI 21:19, FART - MIKA
15:21, BOLEK I LOLEK - EXPANDOR
17:21. Mecze repasa¿owe - runda II: PROFESJONALICI - MIKA 21:19, EXPANDOR - £AZKI-PIASKI 18:21. Mecze re-

Podsumowanie Akcji Wakacje na sportowo

Nagrody dla najlepszych
£owicz, 1 wrzenia. Tradycyjnie ju¿
podczas w ostatni¹ sobotê wakacji na ³owickich B³oniach, przy okazji turnieju pla¿owej pi³ki siatkowej, uhonorowano najlepszych uczestników poszczególnych sportowych imprez. Wród wyró¿nionych medalami i nagrodami za zwyciêstwa w turniejach Wakacyjnej akcji Wakacje na sportowo 2007 znaleli siê:
n PI£KA NO¯NA - Liga Osiedlowa:
Szko³y podstawowe: PELIKAN-94 (Dawid Sikora, Adam Pochwa³a, Dominik
£ukawski, Adam Bry³a, Bart³omiej Skoneczny i Mateusz Goszczycki).

Na koniec wakacji nad Bzur¹ znowu pojawili siê mi³onicy rowerów.

Cross rowerowy

Rekord frekwencji
Na B³oniach uhonorowano m³odych
graczy Pelikana-94 za zwyciêstwo
w turnieju pi³ki no¿nej.

Szko³y gimnazjalne: NIEPEWNI
(£ukasz Kwiatkowski, Tomasz Janus,
Dawid Plichta, Arkadiusz Kromski, Wojciech Wieteska, Sebastian Jówicki i Mateusz Wójcik).
n PLA¯OWA PI£KA SIATKOWA:
Szko³y podstawowe: FC KOZAKI
(£ukasz Kosiorek i Dominik Dró¿ka)
Szko³y gimnazjalne: MISTRZOWIE
(Mateusz Krysiak i Piotr Czarnota).
Najlepsz¹ pingpongistk¹ Wakacyjnen WAKACYJNE GP £OWICZA W TEgo GP £owicza okaza³a siê Wiktoria NISIE STO£OWYM: Wiktoria Guzek.
Guzek.
(z³)

£owicz, 1 wrzenia. Po raz czwarty
i zarazem ostatni w tym roku na ³owickich
B³oniach w minion¹ sobotê Marian Dymek
przeprowadzi³ cross rowerowy w ramach
akcji Wakacje na sportowo 2007. G³ównym organizatorem zawodów by³ OSiR
£owicz, a do akcji do³¹czy³a siê £owicka
Spó³dzielnia Mieszkaniowa, Starostwo Powiatowe w £owiczu i Urz¹d Gminy w £owiczu, które ufundowa³y atrakcyjne nagrody
dla uczestników crossu rowerowego.
Przypomnijmy, ¿e Dymek ca³y czas usi³uje propagowaæ wycigi rowerowe w £owiczu. Chêtnych na razie jest ma³o, ale pan
Marian nie zniechêca siê. Na efekty pracy
trzeba trochê poczekaæ. Przypomnijmy, ¿e
pierwsze zawody zorganizowano w 2005
roku, a ich zwyciêzc¹ by³ w³anie Dymek.
W ostatnim tegorocznym wycigu pad³ re-

kord frekwencji. Do zawodów zg³osi³o siê
czternastu mia³ków. Wród nich pojawi³
siê najlepszy ³owiczanin w tej dziedzinie Krzysztof Paw³owski, który regularnie
startuje w cyklu Mazovia Maraton MTB.
Oczywicie by³ ona faworytem zawodów
i nie zawiód³. Pewnie wygra³ wycig, wyprzedzaj¹c Wojciecha Budza³ka i Jacka Kosiorka. Wród amatorów rowerów
znalaz³ siê równie¿ burmistrz Bogus³aw
Boñczak, który jest nie tylko zagorza³ym
kibicem, ale równie¿ chêtnie sam uczestniczy w imprezach sportowych. Po pokonaniu trasy crossu rowerowego wraz prezesem £owickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Armandem Rut¹ i dyrektorem Orodka
Sportu i Rekreacji w £owiczu - Zbigniewem Kuczyñskim wrêczy³ pami¹tkowe
medale i upominki zwyciêzc¹ rywalizacji

wakacyjnych turniejów w ramach akcji
Wakacje na sportowo 2007. Uhonorowano równie¿ Mariana Dymka,
Krzysztofa Paw³owskiego i Zenona
Zabosta za promowanie £owicza na trasach wycigów Mazovia Maraton MTB.
Po dekoracjach wszyscy uczestnicy zawodów zakoñczyli wakacje wspólnym
grillowaniem.
Klasyfikacja wycigu: 1. Krzysztof Paw³owski, 2. Wojciech Budza³ek, 3. Jacek Kosiorek, 4. Kamil Klimczyñski, 5. Ryszard
Kosierkiewicz, 6. Mateusz Latoszewski,
7. Krzysztof Latoszewski, 8. Jacek Rembowski, 9. Szymon Kosiorek, 10. Ma³gorzata Bucka, 11. Andrzej Bucki, 12. Marian
Dymek, 13. Bogus³aw Boñczak i 14. £ukasz
Latoszewski.
Zbigniew £aziñski

nowy £OWICZANIN
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Pi³ka no¿na - skierniewickie ligi okrêgowe

Rozpoczêli na pi¹tkê

LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
1. kolejka (1-2 wrzenia): Orlêta Ciel¹dz Mazovia Rawa Mazowiecka 1:7, Pogoñ
Godzianów - Victoria Chrz¹szczew 6:1.
Mecz: Orze³ Nieborów - Czarni Bednary prze³o¿ono na 11 wrzenia, godz. 17.30.
Mecz: Astra Zduny - Olimpia Niedwiada prze³o¿ono na 12 wrzenia, godz. 17.00.
Pauza: Dar Placencja. Z rozgrywek wycofa³a siê Jutrzenka Mokra Prawa.
1. Mazovia Rawa Maz.
1 3 7-1
2. Pogoñ Godzianów
1 3 6-1
3. Astra Zduny
0 0 0-0
Czarni Bednary
0 0 0-0
Dar Placencja
0 0 0-0
Olimpia Niedwiada
0 0 0-0
Orze³ Nieborów
0 0 0-0
8. Victoria Chrz¹szczew
1 0 1-6
9. Orlêta Ciel¹dz
1 0 1-7
W najbli¿szy weekend 8-9 wrzenia odbêdzie siê 2. kolejka spotkañ: sobota - godz.
10.00: Czarni - Pogoñ, godz. 11.00: Orlêta - Astra, godz. 15.00: Mazovia - Victoria
i niedziela - godz. 12.00: Olimpia - Dar.
Pauza: Orze³.
LIGA OKRÊGOWA JUNIORÓW
M£ODSZYCH:
n LAKTOZA £yszkowice - PELIKAN
£owicz 2:7 (0:4); br.: Emilian Pi¹tkowski
i Kamil Grabowicz - Patryk Krzeszewski
(16), Dawid Sut (23, 27, 34 i 68), Mateusz
Wójcik (46) i £ukasz Kwiatkowski (73).
Laktoza: Wojciechowski - Pi¹tkowski,
Kutermankiewicz, Kwiatkowski, Rosiñski
- Pryk (40 Wojciechowski), D¹browski, Wieczorek, Strugiñski (65 Bartosiewicz) - Marat, Grabowicz.
Pelikan: Rusek - Rafa³ Sut (55 Sumiñski),
Wawrzyn, Kêdziora (65 Grzybek), Plichta
- Paj¹k (41 Grzanka), Jarosz (61 Kuciñski),
Marcinowski (49 Kwiatkowski), Krzeszewski (41 Wójcik) - Gendek (66 Ratajczyk),
Dawid Sut.
£yszkowice, 1 wrzenia. Dru¿yna
Pelikana przyst¹pi³a do tegorocznych rozgrywek w bardzo zmienionym, w porównaniu do poprzedniego roku, sk³adzie. Zespó³ zmieni³ siê w 50%.
Mecz z Laktoz¹ (trener Stanis³aw Nezdropa) rozstrzygn¹³ siê praktycznie ju¿
w pierwszej po³owie, w której zawodnicy
Pelikana zdecydowanie dominowali. Prowadzenie 4:0 by³o odzwierciedleniem du¿ej
przewagi goci. W drugiej po³owie dysponuj¹cy obecnie 22- osobow¹ kadr¹ pi³karzy
trener Artur Balik dokona³ a¿ siedmiu
zmian. Wysokie prowadzenie i du¿a iloæ
zmian spowodowa³a nieco rozlunienia
w szeregach pelikanowców, którzy stracili dwie
bramki, ale w kolejnych minutach dorzucili jeszcze trzy i zwyciê¿yli bezdyskusyjnie.
1. kolejka: GKS G³uchów - Widok Skierniewice 4:2, Laktoza £yszkowice - Pelikan £owicz 2:7, Start Z³aków Borowy Fenix Boczki 1:1, Sierakowianka Sierakowice - Vagat Domaniewice 2:2 (br.:
Przemys³aw Boczek i Damian Kostrzewa),
Naprzód Jamno - Juvenia Wysokienice
1:5, Rawka Bolimów - Olimpia Ch¹no
3:1 (br.: Sebastian Lenarczyk).
1. Pelikan £owicz
1 3 7-2
2. Juvenia Wysokienice
1 3 5-1
3. GKS G³uchów
1 3 4-2
4. Rawka Bolimów
1 3 3-1
5. Sierakowianka Sierakowice 1 1 2-2
Vagat Domaniewice
1 1 2-2
7. Fenix Boczki
1 1 1-1
Start Z³aków Borowy
1 1 1-1
9. Widok Skierniewice
1 0 2-4
10. Olimpia Ch¹no
1 0 1-3
11. Naprzód Jamno
1 0 1-5
12. Laktoza £yszkowice
1 0 2-7
W 2. kolejce, która odbêdzie siê w sobotê
8 wrzenia, a zagraj¹ wówczas: godz. 10.00:
Fenix - Sierakowianka, Rawka - GKS
G³uchów, godz. 11.00: Juvenia - Laktoza,

godz. 16.00: Olimpia - Pelikan, Widok Start. Mecz: Naprzód - Vagat prze³o¿ono
na 11 wrzenia, godz. 17.00.
LIGA OKRÊGOWA DEYNY:
n CZARNI Bednary - JUTRZENKA
Drzewce 7:2 (2:1); br.: Dawid Kaleson
Bury 2, Adam Ostaszewski 2, Mateusz
Kwiatkowski, Piotr Multan i Micha³ Ostapowicz.
Bednary, 1 wrzenia. Od zwyciêstwa
rozpoczêli gracze Czarnych Bednary (trener Miros³aw Fiutkowski), którzy pokonali Jutrzenkê Drzewce.
n BIA£KA Bia³a Rawska - PELIKAN
£owicz 0:0
Pelikan: Klimkiewicz - Wójcik, Pochwa³a, Dudziñski, (41 Janik), Kamil Wojda
(41 Grenda) - Oniszk (55 Czerbniak), Kosiorek, Karmelita, Byczek - Pisarkiewicz,
Rafa³ Wojda.
Bia³a Rawska, 1 wrzenia. Pomimo
sporej przewagi m³odzi gracze Pelikana nie
zdo³ali potwierdziæ jej bramk¹. Mam nadziejê, ¿e ten wynik podzia³a mobilizuj¹co na
samych zawodników ten nasz nieciekawy
wynik - podsumowa³ trener Jaros³aw
Walczak.
1. kolejka: Jutrzenka Mokra Prawa Witonia Osiek 2:1, Czarni Bednary Jutrzenka Drzewce 7:2, Macovia Maków
- Pogoñ Be³chów 0:4, Bia³ka Bia³a Rawska - Pelikan £owicz 0:0, Mazovia Rawa
Mazowiecka - Wulkan Wólka Lesiewska 7:1.
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Pi³ka no¿na - 8. kolejka II ligi

Walkower i... horror!!!

Nie by³ dobry tydzieñ Pelikana. Najpierw
odwo³any zosta³ mecz z Wis³¹ P³ock
i w konsekwencji ³owiczanie zostali ukarani
przez Wydzia³ Gier PZPN walkowerem
(nasz klub odwo³a³ siê do Komisji Odwo³awczej PZPN), potem prowadz¹c 3:1 nasi
gracze przegrali z GKS Jastrzêbie 3:4, a nastêpnie z bia³o-zielonymi po¿egna³ siê trener Jacek Cyzio.
Zast¹pi³ go pracuj¹cy ju¿ w £owiczu
w 2001 roku Marek Chojnacki, który
sprawowa³ ostatnio w naszym klubie funkcjê trenera koordynatora, a do Pelikana pod
koniec okienka transferowego do³¹czyli kolejni trzej gracze.
Zweryfikowany mecz 7. kolejki II ligi:
n PELIKAN-HORTPAK £owicz - WIS£A P³ock 0:3 (w.o.)
8. kolejka II ligi:
n ODRA Opole - WARTA Poznañ 1:0
(0:0); br.: Tomasz Copik (79).
n £KS £om¿a - STAL Stalowa Wola

5:1 (2:0); br.: Piotr Petasz 2 (21 i 81), £ukasz
Adamski (45) i Maxwell Kalu 2 (65 i 69) Kamil Gêla (53).
n TUR Turek - ZNICZ Pruszków 0:0
n MOTOR Lublin - LECHIA Gdañsk
0:1 (0:0); br.: Marcin Sza³êga (77).
nPOLONIA Warszawa - PODBESKIDZIE Bielsko Bia³a 0:2 (0:1); br.: Dariusz
Ko³odziej (45 karny) i Juraj Danèík (62).
n WIS£A P³ock - KMITA Zabierzów
1:0 (0:0); br.: Krzysztof Kretkowski (89).
n ARKA Gdynia - L¥SK Wroc³aw
1:1 (1:1); br.: Marcin Wachowicz (42) - Robert Rosiñski (14).
n PIAST Gliwice - GKS Katowice 2:0
(0:0); br.: Wojciech Kêdziora (83) i Pawe³
Gamla (90+2).
n GKS Jastrzêbie - PELIKAN-HORTPAK £owicz 4:3 (1:1); br.: Marcin Pontus
(33), Marcin Narwojsz 2 (58 i 70) i Robert
¯bikowski (79) - Robert Wilk 2 (6 i 47)
i Marcin Pacan (53).
(p)

LIGA OKRÊGOWA KUCHARA:
1. kolejka: Astra Zduny - Start Z³aków
Borowy 2:5, Pogoñ Be³chów - Rawka Bolimów 2:1, Fenix Boczki - Macovia Maków
0:2, Mazovia Rawa Mazowiecka - Widok
Skierniewice 4:0. Pauza: Jutrzenka Drzewce.
1. Mazovia Rawa Maz.
1 3 4-0
2. Start Z³aków Bor.
1 3 5-2
3. Macovia Maków
1 3 2-0
4. Pogoñ Be³chów
1 3 2-1
5. Jutrzenka Drzewce
0 0 0-0
6. Rawka Bolimów
1 0 1-2
7. Fenix Boczki
1 0 0-2
8. Astra Zduny
1 0 2-5
9. Widok Skierniewice
1 0 0-4
W 2. kolejce w weekend 8-9 wrzenia
zagraj¹: sobota - godz. 10.00: Start - Pogoñ,
godz. 12.00: Widok- Macovia, godz. 13.00:
Mazovia - Astra, niedziela - godz. 15.00:
Rawka - Jutrzenka. Pauza: Fenix.
KLASA OKRÊGOWA GÓRSKIEGO:
1. kolejka: Mazovia Rawa Maz. - Unia 1. Znicz Pruszków (1)
8 17 16-6
5-2-1
3 4 6-3
5 13 10-3
Skierniewice 0:3, Olimpia Ch¹no - Peli- 2. Wis³a P³ock (8)
8 17 14-10 5-2-1
4 10 8-4
4 7 6-6
kan £owicz 2:2 (br.: Sebastian Witkowski 3. GKS Jastrzêbie (4)
8 15 16-12 4-3-1
5 13 12-7
3 2 4-5
i Domininik Kaliñski), Sokó³ Regnów - Wi- 4. Tur Turek (3)
8 14
8-2
3-5-0
4 8 4-1
4 6 4-1
dok Sk-ce 2:14. Pauza: GLKS Sadkowice.
5. Polonia Warszawa (2) 8 14 13-8
4-2-2
5 12 11-4
3 2 2-4
1. Widok Skierniewice
1 3 14-2
6. Piast Gliwice (7)
8 14 12-9
4-2-2
4 10 11-5
4 4 1-4
2. Unia Skierniewice
1 3 3-0
7. l¹sk Wroc³aw (5)
8 13
5-5
3-4-1
3 5 2-1
5 8 3-4
3. Olimpia Ch¹no
1 1 2-2
8. GKS Katowice (6)
8 11
9-9
3-2-3
3 4 3-2
5 7 6-7
Pelikan £owicz
1 1 2-2
9. Arka Gdynia (9)
7 10 16-6
4-3-0
4 10 12-3
3 5 4-3
5. GLKS Sadkowice
0 0 0-0
10. £KS £om¿a (11)
8 10 14-13 3-1-4
4 4 8-7
4 6 6-6
6. Mazovia Rawa Maz.
1 0 0-3
11. Lechia Gdañsk (12)
7
8 10-11 2-2-3
3 4 6-4
4 4 4-7
7. Sokó³ Regnów
1 0 2-14
12. Podbeskidzie B-B (14) 8
7 12-6
4-1-3
4 6 5-3
4 7 7-3
13. Motor Lublin (10)
8
7
8-9
2-1-5
5 4 4-5
3 3 4-4
14. Stal Stalowa Wola (13) 8
5
6-20 1-2-5
3 3 3-6
5 2 3-14
15. Pelikan-Hortpak (15) 8
4 10-19 1-1-6
4 4 6-6
4 0 4-13
16. Warta Poznañ (16)
8
4
5-14 0-4-4
4 3 2-5
4 1 3-9
17. Kmita Zabierzów (17) 8
2
4-14 0-2-6
4 2 2-4
4 0 2-10
18. Odra Opole (18)
8
0
5-10 3-1-4
5 7 3-5
3 1 2-5
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 awansuj¹ 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 9. kolejkê II ligi

W Makowie zespó³ kategorii Deyna Pogoni Be³chów wygra³ a¿ 4:0.
(foto: www.macoviamakow.info).
1. Mazovia Rawa Maz.
1 3 7-1
2. Czarni Bednary
1 3 7-2
3. Pogoñ Be³chów
1 3 4-0
4. Jutrzenka Mokra Pr.
1 3 2-1
5. Bia³ka Bia³a Rawska
1 1 0-0
Pelikan £owicz
1 1 0-0
7. Witonia Osiek
1 0 1-2
8. Macovia Maków
1 0 0-4
9. Jutrzenka Drzewce
1 0 2-7
10. Wulkan Wólka Lesiewska 1 0 1-7
W 2. kolejce odbêdzie siê w sobotê 8 wrzenia: godz. 11.00: Jutrzenka D. - Pelikan,
Witonia - Mazovia, godz. 12.00: Czarni Macovia, godz. 15.00: Wulkan - Bia³ka
i Pogoñ - Jutrzenka MP.
KLASA OKRÊGOWA MICHA£OWICZA:
1. kolejka: Olimpia Je¿ów - Widok
Skierniewice 3:1. Pauza: Orlêta Ciel¹dz.
Mecz: GLKS Wo³ucza - Laktoza £yszkowice prze³o¿ono na 10 listopada, godz.
14.00.
1. Olimpia Je¿ów
1 3 3-1
2. GLKS Wo³ucza
0 0 0-0
Laktoza £yszkowice
0 0 0-0
Orlêta Ciel¹dz
0 0 0-0
5. Widok Skierniewice
1 0 1-3
W 2. kolejce, która odbêdzie siê w sobotê
8 wrzenia, a zagraj¹ wówczas: godz. 13.00:
Orlêta Ciel¹dz - Olimpia Je¿ów i godz. 14.00:
Widok Skierniewice - GLKS Wo³ucza. Pauza: Laktoza £yszkowice.

W 2. kolejce w sobotê 8 wrzenia zagraj¹:
godz. 10.00: Pelikan - Sokó³, godz. 10.30:
Widok - GLKS Sadkowice i godz. 11.30:
Mazovia - Olimpia. Pauza: Unia.
KLASA OKRÊGOWA ORLIKÓW:
n PELIKAN I £owicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 5:0 (5:0); br.: Julian
Rosa 2, Przemys³aw P³acheta, Tomasz Szufliñski i Krystian Fuda³a.
£owicz, 1 wrzenia. M³odzi pi³karze
Pelikana rozpoczêli na pi¹tkê. Na pocztek
strzelili piêæ goli rywalom z rawskiej Mazovii.
1. kolejka: Widok I Skierniewice - Unia
Skierniewice 1:2 (1:0), Pelikan I £owicz Mazovia Rawa Mazowiecka. Pauza: Pelikan II £owicz i Widok II Skierniewice.
Z rozgrywek wycofa³a siê Unia II Skierniewice.
1. Pelikan I £owicz
1 3 5-0
2. Unia Skierniewice
1 3 2-1
3. Pelikan II £owicz
0 0 0-0
Widok II Skierniewice
0 0 0-0
5. Widok I Skierniewice
1 0 1-2
6. Mazovia Rawa Maz.
1 0 0-5
W 2. kolejce w sobotê 8 wrzenia zagraj¹: godz. 9.00: Widok I Skierniewice Widok II Skierniewice, godz. 10.00: Mazovia Rawa Mazowiecka - Pelikan II
£owicz. Pauza: Pelikan I £owicz i Unia
Skierniewice.
(p)

W niedzielê na zielono

W niedzielne przedpo³udnie na stadionie
przy ul. Starzyñskiego 6/8 o godz. 11.15
bia³o-zieloni podejmuj¹ warszawsk¹ Poloniê. £owiczanie zmierz¹ siê z zajmuj¹cymi
pi¹te miejsce rywalami ze stolicy, którzy
nie ukrywaj¹ swoich aspiracji do awansu.
Nazwiska pi³karzy tej dru¿yny robi¹
zreszt¹ wra¿enie: Rados³aw Majdan,
Krzysztof B¹k, Rados³aw Gilewicz, Mariusz Pawlak czy Grzegorz Wêdzyñski
Pocz¹tek spotkania w niedzielê 9 wrzenia o godz. 11.15, a wszyscy kibice bêd¹
mile widziani w zielonych koszulkach.

9. kolejka  8-9 wrzenia (sobota - niedziela): WARTA Poznañ - MOTOR Lublin
(S - 15.00), STAL Stalowa Wola - ARKA
Gdynia (S - 16.00), PODBESKIDZIE Bielsko Bia³a - ODRA Opole (S - 16.00), KMITA Zabierzów - GKS Jastrzêbie (S - 16.00),
PELIKAN-HORTPAK £owicz - POLONIA Warszawa (niedziela - godz. 11.15),
ZNICZ Pruszków - PIAST Gliwice
(N - 12.00), GKS Katowice - WIS£A P³ock
(N - 14.40), LECHIA Gdañsk - £KS £om¿a
(N - 16.00) i L¥SK Wroc³aw - TUR Turek
(N - 18.00).
(p)

Najskuteczniejsi w II lidze

7. goli - Bartosz Winiewski (Znicz),
6. goli - Bartosz Karwan (Arka),
5. goli - £ukasz Adamski (£om¿a) i Dariusz Ko³odziej (Podbeskidzie),
4. gole - Pawe³ Gamla (Piast), Robert
Lewandowski (Znicz), Olgierd Moskalewicz
(Arka), Marcin Narwojsz (GKS Jastrzêbie),
S³awomir Peszko (Wis³a), Marcin Pontus
(Jastrzêbie) i Robert Wilk (Pelikan),
3. gole - Hubert Jaromin (Katowice), Jacek Kosmalski (Polonia), Piotr Petasz
(£om¿a), Pawe³ Posmyk (Warta) i Marcin
Wachowicz (Arka),
2. gole - Mariusz Adaszek (GKS Jastrzêbie), Artur Andruszczak (Lechia), Artur B³a-

¿ejewski (Odra), Tomasz Copik (Odra),
Robert Hy¿y (Pelikan), Maxwell Kalu (£KS
£om¿a), Daniel Koczon (Motor), Krzysztof Kretkowski (Wis³a), Krystian Lebioda
(Stal), £ukasz Matusiak (Tur), Daniel M¹ka
(Polonia), Krzysztof Michalski (Polonia),
Grzegorz Niciñski (Arka), Pawe³ Olszewski (Tur), Marcin Pacan (Pelikan), Tomasz Piotrowski (Znicz), Tomasz Podgórski (Piast), Micha³ Rozkwitalski (Pelikan),
Krzysztof Sikora (Tur), Damian wierblewski (£KS £om¿a), Pawe³ Tomczyk (Motor), Jaromir Wieprzêæ (Stal), Mariusz Zasada (Polonia) i Robert ¯bikowski (GKS
Jastrzêbie).
(p)
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Trener Jacek Cyzio rozsta³ siê z II-ligowym Pelikanem!
Pi³ka no¿na - 8. kolejka II ligi

Ale szkoda

Pi³ka no¿na - II runda Pucharu Polski OZPN Skierniewice

Pozosta³a ju¿ ósemka
Osiem zespo³ów walczy nadal o awans
z okrêgu skierniewickiego do etapu wojewódzkiego Pucharu Polski. Jedynakiem
z zespo³ów Ziemi £owickiej na szczeblu
OZPN Skierniewice pozostaje Start Z³aków
Borowy. Z rozgrywkami po¿egna³y siê
ostatnio zespo³y Pogoni Be³chów i Vagatu
Domaniwice.
Zaleg³e mecze II rundy Pucharu Polski:
n VAGAT Domaniewice - SAS VIS
2007 Skierniewice 0:2
Vagat: Zimny - Truszkowski, Emil Kruk,
Sumiñski, Rados³aw Kruk (70 Szymajda) -

Robert Kruk, £ukasz Strugiñski, Sylwester
Strugiñski (75 Szymon Kuciñski), Sylwester Wielec - Imio³ek, Marek Wielec.
n POGOÑ Be³chów - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 0:5
III runda Pucharu Polski (roda - 12 wrzenia, godz. 16.30): START Z³aków Borowy - WIDOK Skierniewice (w Z³akowie
Kocielnym), BIA£KA Bia³a Rawska MAZOVIA Rawa Mazowiecka, ORLÊTA Ciel¹dz - MACOVIA Maków i GLKS
Sadkowice - VIS 2007 Skierniewice.
Pawe³ A. Doliñski

n GKS Jastrzêbie - PELIKAN-HORTPAK £owicz 4:3 (1:1)
0:1 - Robert Wilk (6), 1:1 - Marcin Pontus (33), 1:2 - Robert Wilk (47), 1:3 - Marcin
Pacan (53), 2:3 - Marcin Narwojsz (58), 3:3
- Marcin Narwojsz (70), 4:3 - Robert ¯bikowski (79).
Jastrzêbie: Pa - Woniak, Ciemiêga
(56 Narwojsz), Jêdrzejczyk, Wrzeniak Foszmañczyk, Wawrzyczek, Sa³ek (46 Wilczek), Ma³kowski - Pontus, ¯bikowski (89'
Pielorz).
Motocross - III Runda Pucharu PZMot
Pelikan: Jêdrzejewski - Pacan, Czerbniak,
Styszko (84 Adamczyk), Znyk - Kowalczyk (64 Gawlik), Wodniok, £ochowski (84
Terlecki), Nowotka - Wilk, Rozkwitalski.
Sêdziowa³: Marcin Szrek (Kielce). ¯ó³te
kartki: Marcin Pontus (2) - Jastrzêbie oraz
Rosówek, 26 sierpnia. Bardzo dobre Walczak, który ostatecznie zosta³ sklasyMicha³ £ochowski (1) - Pelikan. Widzów:
trzecie
miejsce podczas III Rundy Pucharu fikowany na osiemnastym miejscu.
4500.
PZMot w motocrossie wywalczy³ zawodW klasyfikacji generalnej Wizgier zajmuJastrzêbie Zdrój, 1 wrzenia. Kiedy
nik
£owickiego
Klubu
Motorowego
je
dziewi¹te
miejsce, a Walczak - 29.
pi³karze Pelikana, po naprawdê dobrym wyPawe³ Wizgier. Na nowym torze moto- 1. Oskar Wojciechowicz (Gdañsk)
94
stêpie, prowadzili w Jastrzêbiu Zdrój z miejcrossowym
w
Rosówku
³owiczanin
przy2.
Sebastian
Knoff
(AKM
Cz³uchów)
66
scowym GKS ju¿ 3:1, wydawa³o siê, ¿e
jecha³ najpierw czwarty, a póniej drugi, zaj- 3. Marcin Krakowski (Jastrz¹b Lipno) 58
bia³o-zieloni przywioz¹ swoje pierwsze
muj¹c najni¿sze miejsce na podium.
9. Pawe³ Wizgier (£KM £owicz)
40
punkty z meczu wyjazdowego. Niestety
W zawodach tych odpowiednio 18. i 16. 18. £ukasz Walczak (£KM £owicz)
8
okaza³o siê, ¿e ³owiczanie stracili jeszcze trzy
miejsca zajmowa³ drugi z ³owiczan - £ukasz
(p)
gole i wrócili z Górnego l¹ska znowu
na tarczy.
W trzecim meczu wyjazdowym nasi gracze stracili wiêc znowu cztery gole, a cieszyæ mo¿e jedynie, i¿ strzelaj¹ coraz wiêcej
bramek. W Gdyni z Ark¹ by³o 4:0, póniej
w Gliwicach z Piastem uda³o siê zdobyæ
jednego gola, a teraz z GKS Jastrzêbie ju¿
trzy. Drugiej strony pozostaje pytanie: ile
Pelikan musi zdobyæ goli, aby zdobyæ punkty na boisku rywala?
Przed sobotnim meczem w Pelikanie istna rewolucja. Tu¿ prze zamkniêciem letniego okienka transferowego do ³owickiego Bardzo niepewnie w meczu z GKS Jastrzêbie interweniowa³ ³owicki bramkarz
zespo³u do³¹czyli trzej kolejni gracze: Mi- - Mariusz Jêdrzejewski.
cha³ £ochowski (£KS £ód via GossoWprowadzony kilka minut wczeniej
Stal G³owno), Pawe³ Nowotka (MKS Cie- z bliska skierowa³ j¹ do siatki. Chwilê póchanów via Start Otwock) i Honorat Stró¿ niej znowu b³¹d bramkarza Pelikana napra- Marcin Narwojsz najpierw w 58. minucie
zaskoczy³ Jêdrzejewskiego strza³em z bli(Pogoñ Szczecin via Kotwica Ko³obrzeg - wi³ wlizgiem Czerbniak.
W normalnych warunkach Jêdrzejewski sko trzydziestu metrów za ko³nierz,
ten ostatni nie zmieci³ siê na razie do kadry). Dwaj pierwsi szybko znaleli sobie w przerwie powinien zostaæ zmieniony, ale a w 70. minucie wykorzysta³ zawahanie Jêmiejsce w pierwszym sk³adzie, a zreszt¹ trener Jacek Cyzio niestety nie mia³ pola drzeja przy dorodkowaniu. W 81. minuw Jastrzêbiu zupe³nie zmieniona by³a linia manewru, bowiem rezerwowy bramkarz - Ro- cie miejscowi postawili kropkê nad i, a po
pomocy. W rodku £ochowski z Rafa³em bert Nowogórski odczuwa³ wci¹¿ bolesne ³adnej zespo³owej akcji wielk¹ radoæ miejscowej publicznoci sprawi³ Robert ¯biWodniokiem, a na bokach Nowotka i wy- zderzenie sprzed tygodnia z meczu rezerw.
Pocz¹tek drugiej po³owy kowski.
cofany z napadu Rados³aw
przyprawi³ miejscowych kibiW poniedzia³ek 3 wrzenia zarz¹d kluKowalczyk. Z kolei z przodu
ców o palpitacjê serca. Ju¿ bu podj¹³ decyzjê o odsuniêciu od sztabu
tatu z synkiem, czyli Robert
w 47. minucie ³owiczanie prze- szkoleniowego trenera Cyzio, a samoWilk i Micha³ Rozkwitalski.
prowadzili piêkn¹ akcjê, któr¹ dzielnym szkoleniowcem zosta³ Marek
I takie zestawienie naszych graW Rosówku ciga³o siê dwóch motokrosowców £KM: Pawe³ Wizgier
zapocz¹tkowa³ w rodku pola Chojnacki.
czy da³o naszej dru¿ynie znaRozkwit. Prostopad³e podaPawe³ A. Doliñski i £ukasz Walczak.
komity efekt.
nie do Kowalczyka zupe³nie zaOba zespo³y przyst¹pi³y do
skoczy³o defensorów z Jastrzêmeczu z ogromnym animubia, a Kowal doskona³ym poszem, ale znacznie lepiej bêd¹
Prognoza pogody dla rejonu £owicza w dniach 6-12 wrzenia 2007 r.
daniem obs³u¿y³ osamotnionewspominali pierwsze fragmengo
na
pi¹tym
metrze
Wilka.
ty meczu ³owiczanie. Ju¿ w 6.
Kiedy w 53. minucie Marcin JAKI PIERWSZY WRZESIEÑ, TAKA BÊDZIE JESIEÑ.
minucie po dorodkowaniu Pawe³ Nowotka
Pacan po rzucie ro¿nym pod- n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Wodnioka najbardziej dowiadczony ³owiczanin - Wilk, najpierw prze³o- wy¿szy³ na 3:1 wydawa³o siê, ¿e nasi gra- Pogodê kszta³towaæ bêdzie wschodnia czêæ
¿y³ obroñcê, a po chwili umieci³ pi³kê cze odnios¹ sukces, ale niestety sta³o siê ina- uk³adu wy¿owego znad Wysp Brytyjskich.
Z pó³nocnego-zachodu nap³ywa ch³odna i wilgotna
w siatce. Niestety póniej okaza³o siê, ¿e czej.
ciep³a masa powietrza polarno-morskiego.
w bardzo s³abej dyspozycji by³ tego dnia
Mariusz Jêdrzejewski. W 10. minucie
n CZWARTEK - PI¥TEK: Zachmurzenie umiarkowane
po jego niepewnej interwencji przed utrat¹
do du¿ego, przelotne opady deszczu oraz ch³odno.
bramki uratowa³ nasz zespó³ Zbigniew
Widzialnoæ dobra, w czasie opadów s³aba.
Wiatr pó³nocno-zachodni, umiarkowany, okresami
Czerbniak. Póniej co prawda gronie
silniejszy. Temp. max w dzieñ: + 18°C do + 21°C.
strzela³ £ochowski, a sytuacji sam na sam
Temp. min w nocy: + 12°C do + 7°C.
nie wykorzysta³ Rozkwitalski, ale jednak to
Sobota, 8 wrzenia:
miejscowi zdobyli gola. Po wrzutce Wojn SOBOTA - NIEDZIELA: Pogodnie,
l 10.00 - boisko SP 7 w £owiczu,
ciecha Sa³ka niespodziewanie Jêdrzej ul. M³odzie¿owa; mecz pi³ki no¿nej ligi
zachmurzenie umiarkowane, miejscami du¿e
wypuci³ pi³kê z r¹k, a czyhaj¹cy na taki okrêgowej Górskiego: Pelikan £owicz z przelotnymi opadami deszczu.
b³¹d naszego golkipera Marcin Pontus Sokó³ Regnów;
Widzialnoæ dobra, w czasie opadów s³aba.
Wiatr zachodni i pó³nocno-zachodni, s³aby
Niedziela, 9 wrzenia:
do umiarkowanego. Temp. max w dzieñ: + 17°C
l 11.15 - stadion Pelikana w £owiczu,
do + 20°C. Temp. min w nocy: + 12°C do + 7°C.
ul. Starzyñskiego 6/8; mecz 9. kolejki II ligi
pi³ki no¿nej: Pelikan £owicz - Polonia Warn PONIEDZIA£EK - RODA: Zachmurzenie umiarkowane
do du¿ego, okresami opady deszczu oraz ch³odno.
szawa;
Widzialnoæ dobra, w czasie opadów s³aba. Wiatr zachodni
l 16.00 - stadion Pelikana w £owiczu,
i pó³nocno-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy.
ul. Starzyñskiego 6/8; mecz pi³ki no¿nej
Prognoza biometeorologiczna:
Temp. max w dzieñ: + 17°C do + 20°C.
skierniewickiej ligi okrêgowej seniorów:
Warunki biometeorologiczne niekorzystne.
Temp.
min
w
nocy:
+
12°C
do
+
8°C.
Pelikan II £owicz - GKS G³uchów.
(p)

Trzecie miejsce Wizgiera

Biuro Meteorologiczne Cumulus.
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