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w Alejach Sienkiewicza.
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Polski, angielski i WOS już za maturzystami
Zakwitły kasztany.
Tegoroczni maturzyści
mają już za sobą pierwsze
pisemne egzaminy
z języka polskiego,
angielskiego oraz wiedzy
o społeczeństwie.
Trzymajmy kciuki za ponad
900 maturzystów
z powiatu łowickiego.

H

armonogram matur z przedmiotów dodatkowych oraz egzaminów ustnych
jest różny w różnych szkołach. W większości z nich egzaminy ustne zaczynają się już
w połowie przyszłego tygodnia. Pisemne
matury potrwają od 5 do 21 maja, ustne do 31 maja. Maturzystów czeka więc miesiąc wytężonej pracy. Miejmy nadzieję, że
maturalny stres opłaci się.
Co było na polskim? Między innymi Prus, Mickiewicz, Mrożek, Myśliwski
i Różewicz. „Sen jako sposób przedstawienia postaci literackiej na podstawie ‘Lalki’
Prusa” oraz „Młodzi i ich stosunek do pokolenia ojców w ‘Odzie do młodości’ Mickiewicza” - to tematy esejów do wyboru, które
pisali tegoroczni maturzyści na egzaminie

Maturzyści z ZSP nr 4 tuż przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego
z języka polskiego.
z języka polskiego na poziomie podstawowym. Oprócz tego maturzyści musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do publicystycznego
tekstu o blogach z „Rzeczpospolitej”, autorstwa Igora Jankego.
Jednym z tematów esejów do wyboru,
które pisali tegoroczni maturzyści na eg-

zaminie z języka polskiego na poziomie
rozszerzonym była „Analiza i interpretacja
opowiadania Mrożka Lolo”. Piszący ten temat mieli zwrócić uwagę m.in. na uniwersalny charakter tego opowiadania. W drugim temacie - według maturzystów - trzeba
było porównać postawę wobec języka
w powieści „Kamień na kamieniu” Wiesła-

wa Myśliwskiego i w jednym z wierszy Stanisława Różewicza, cytowanym w arkuszu
egzaminacyjnym. Abiturienci musieli także
rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem,
odnoszący się do tekstu Czesława Miłosza
o literaturze przed 1939 rokiem.
Egzamin na poziomie podstawowym
trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180. Zdaniem maturzystów czasu było
wystarczająco. Wiele osób wyszło jeszcze
przed oficjalnym zakończeniem egzaminu. - Niektórzy siedzieli do końca, żeby nie
robić hałasu, ale nic nie pisali w tym czasie
- powiedział nam Paweł z „Chełmońskiego”. Egzaminy rozpoczęły się w łowickich
szkoła punktualnie o godzinie 9.00. Pierwsi maturzyści opuszczali sale egzaminacyjne już około 11 przed południem. - Dzisiaj
nie było tak strasznie, ale znacznie bardziej
boję się jutrzejszego języka - mówiła nam
w poniedziałek Katarzyna z ZSP Nr 4
z Łowicza. Większość osób wychodziła
z egzaminu zadowolona. Na wyniki jednak przyjdzie jeszcze długo poczekać - do
30 czerwca. - Pierwsi maturzyści, którzy wychodzili z sal, powiedzieli mi, że spodziewali się takich tematów i nie wydawały im się
trudne - powiedziała nam dyrektorka ZSP
Nr 4 Zofia Szalkiewicz.
dok. na str. 4

Więcej policjantów
na ulicach
Dodatkowe dwuosobowe policyjne patrole piesze, opłacane
przez miasto, będzie można napotkać na ulicach Łowicza. Policjanci będą patrolowali miasto zgodnie
z ustalonym grafikiem, opracowanym przez policję po uzgodnieniu
z burmistrzem.

P

olicjanci za dodatkową służbę będą
otrzymywali 120 złotych brutto.
W budżecie miasta zapisano na ten cel
45 tys. zł. Rozmieszczenie służb ponadnormatywnych ma odbywać się zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia
przestępczością. W poniedziałki policjanci będą uczestniczyć w kontrolach czystości i porządku na terenie miasta, zaś w piątki, soboty, niedziele będą patrolować teren
miasta i targowiska miejskiego. Pozostałe
terminy służb patrolowych ustalane będą
na roboczych spotkaniach przedstawicieli Już po raz 50. z majową, łowicką pielgrzymką na Jasną Górę podróżuje Jerzy Kosiorek z Popowa (z lewej). Jednoratusza i policji.
cześnie jubileusz półwiecza kapłaństwa obchodzi inny pielgrzym - ks. Ludwik Wnukowicz z Borówka. O najstarszej
(mak) w Polsce pielgrzymce do Częstochowy czytaj na stronie 15.

Centrum Kształcenia w OSP Bielawy

Kolejne pół miliona dla Łowicza S

Sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna na okólnej i ośmiotorowa na
prostej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi ma powstać jeszcze
w tym roku na stadionie Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy Jana
Pawła II w Łowiczu.

W

czoraj, w środę 7 maja, miasto otrzymało wstępne potwierdzenie z łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania inwestycji kwotą 500 tysięcy
złotych.
Ostateczna decyzja zapadnie jednak
w Ministerstwie Sportu w ciągu kilku naj-

trażacy zachęcają wszystkich
mieszkańców do korzystania
z Centrum Kształcenia na
bliższych dni. Ponieważ dotację trzeba SP3 na Korabce. - Teoretycznie trzy podmio- Odległość, działającego w budynku
wykorzystać do końca roku lub zwrócić ty, w tym samorząd, Urząd Marszałkowski OSP w Bielawach w dni powszednie
pieniądze, zwołana została nadzwyczajna oraz Ministerstwo Sportu, mają współfinan- w godz. 17-22. Centrum działa od
sesja Rady Miejskiej w Łowiczu, na której sować tę inwestycję w 1/3. Już teraz jednak 15 marca, ale do wielu osób nie dotarły
jeszcze informacje o możliwości
przedstawiona zostanie uchwała zmieniają- wiemy, że będzie ona kosztowała więcej niż nieodpłatnego korzystania
ca budżet. - Chcemy w ten sposób zaoszczę- zakładany 1 milion złotych i resztę musi z komputerów, głównie w celu
dzić nawet kilka dni i przyspieszyć procedu- dołożyć samorząd - mówi skarbnik Arka- dokształcania się. Pomieszczenia na
piętrze zostały wyposażone, dzięki
ry przetargowe - powiedział nam skarbnik diusz Podsędek.
Arkadiusz Podsędek.
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych programowi EFS, w 6 zestawów
komputerowych oraz meble. Dzięki
Na poniedziałkowej, nadzwyczajnej se- o tak znaczną kwotę było możliwe po roz- programowi „Centra kształcenia na
sji radni będą głosować nad uchwałą zwięk- liczeniu ubiegłorocznych kredytów i poży- odległość na wsi” finansowana jest
szającą wydatki budżetowe o kwotę ogółem czek. - Nie była to nadwyżka budżetowa, także opieka edukacyjna nad osobami
2.450.000, z czego 2,1 mln na bieżnię przy tylko różnica pomiędzy sumą dochodów dokształcającymi się. W Centrum przez
roku dyżurować będzie informatyk
stadionie OSiR. Oprócz tego zwiększone i przychodów a sumą wydatków i rozchodów pół
oraz pedagog.
mają zostać wydatki na budowę boiska przy - powiedział nam skarbnik.
dok. na str. 2 (eb)
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Szczupak gigant z Guźni
Ponad metrowego szczupaka,
ważącego 8 kilogramów,
złowił na pobliskim zbiorniku
po wyrobisku kopalnianym Marek
Gajda z Guźni.

J

ryby. 8 kg sztukę wyciągnął na plecionej
żyłce ze stalowym przyponem, czyli specjalną końcówką zakładaną na żyłkę, żeby
szczupak jej nie przegryzł. Użył 4 metrowej wędki Daiwa.
Najczęściej poluje on na drapieżnego szczupaka. Ryba ta osiąga długość do
1,5 m i masę do około 35 kg. Rekord Polski, jeżeli chodzi o złowionego szczupaka,
to 24,10 kg. Każdy rybak wie, że niebezpieczeństwo niosą zęby szczupaka, które
na dolnej szczęce są skierowane do środka
i są bardzo ostre. 8-kilogramowa sztuka
z Guźni została już usmażona, ale jeszcze
nie zjedzona w całości. - Głowa będzie
oprawiona. Obiecałem to trofeum koledze
- mówi pan Marek.
(eb)

ego pasja wędkarska trwa już od 30 lat.
Zacięcie do wędkowania odziedziczył
po ojcu, który pracował jako rybak na
stawach hodowlanych, m.in. na jeziorze
Okręt. Zdarzało mu się już wcześniej złowić
duże okazy, np. szczupaka 7 kg, szczupaka
4 kg i karpia 5 kg. Ale zdobycz z pierwszych
dni maja jest największa w jego karierze.
Na połów chodzi zazwyczaj w weekendy, bo w tygodniu pracuje. Łowi sam bądź
z kolegą. - Chodzę blisko domu. Sporadycznie szukam miejsca na zbiorniku w Guźni
dalej od domu - mówi Marek Gajda. Jak złoMieć w ręku taką rybę. Jeszcze lewić dużą rybę? Pan Marek uważa, że trze- piej ją złowić. A to udało się Markoba umieć jej szukać, zmieniać miejsce po- wi Gajdzie z Guźni, który wędkuje już
łowu i umieć obserwować wodę i żerujące od 30 lat.

Fotoradar w Łyszkowicach
jednak stanie przy Głowackiego
Słup z wysięgnikiem,
na którym zostanie
zainstalowany fotoradar,
jednak stanie przy ulicy
Głowackiego w Łyszkowicach.

W

czoraj dostaliśmy pozytywną decyzję z Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi. Możemy rozpocząć teraz
ustalenia z łowicką policją w sprawie miejsca, w którym stanie słup pod fotoradar powiedział nam 30 kwietnia wójt Włodzimierz Traut.
Gmina czyniła starania o zlokalizowanie przy ulicy Głowackiego policyjnego
fotoradaru od ponad roku. Argumenty, jakie padały w korespondencji z policją oraz
zarządcą drogi wojewódzkiej do Brzezin,

mówiły o zwiększającym się ruchu samochodów, również ruchu samochodów ciężarowych. - Jestem pewien, że większość samochodów w okolicach targowiska i przy
blokach komunalnych jedzie z prędkością
co najmniej 80 - 90 kilometrów na godzinę - mówił wójt.
Ostatecznie porozumienie przewiduje, że
gmina na własny koszt postawi słup z wysięgnikiem, a policja będzie okresowo wstawiała tam urządzenie rejestrujące nadmierną
prędkość. - Na pewno będzie to też działanie
prewencyjne dla kierowców. Wystarczy, że
zobaczą znak informujący, że w pobliżu jest
fotoradar i już zdejmują nogę z gazu - powiedział nam naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego łowickiej Komendy Powiatowej
Policji podinspektor Leszek Okoń.
(mak)

Plaga pijanych w długi weekend
Siedemnastu nietrzeźwych kierowców i rowerzystów zatrzymali
w długi weekend i tuż po nim policjanci z łowickiej Komendy Powiatowej Policji.

S

pośród zatrzymanych sześć osób jechało samochodami osobowymi, trzech
pijanych kierowców wysiadło z samochodów ciężarowych, a pozostała siódemka jechała rowerami. - To są tylko ci pijani
kierowcy, których udało się zatrzymać, a ilu
z nich jeszcze przejechało, bo policjanta na
drodze nie było? - zastanawia się zastępca
komendanta KPP w Łowiczu Andrzej Rokicki. Pijanych kierowców policja zatrzymywała zarówno w Łowiczu, jak też na

drogach powiatu. Oprócz tego zatrzymany
został na ulicy Starzyńskiego w Łowiczu
kierowca, który nie powinien prowadzić
samochodu z uwagi na orzeczony przez
sąd za poprzednie przestępstwa - jazdę po
pijanemu - zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów. Pijani kierowcy ciężarówek zatrzymani zostali na drogach krajowych. Ilość zatrzymanych świadczy o tym, że to
bardzo niebezpieczne zjawisko. Wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu to brak elementarnej odpowiedzialności za siebie i innych - uważa komendant
Rokicki.
Kto, kiedy i gdzie został zatrzymany za
jazdę po pijanemu czytaj na stronie 15.
(mak)

dok. ze str. 1

Kolejne pół miliona
dla Łowicza
ie jest wykluczone, że do poniedziałku
projekt uchwały może ulec kolejnym
N
modyfikacjom. W tym czasie może bowiem
wpłynąć do miasta potwierdzenie przyznania 500-tysięcznej dotacji z Ministerstwa
Sportu, która na razie jest tylko potwierdzona przez Urząd Marszałkowski. - Minister
musi po prostu przyklepać decyzję Urzędu
Marszałkowskiego i przysłać stosowne pismo. Te pieniądze są dla nas pewne - wyjaśnia skarbnik.

Jaka bieżnia przy OSiR
Złożony przez miasto wniosek dotyczy dofinansowania budowy przy stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy

Podwyżka dla wójta

R

ada Gminy Sanniki przyznała
wójtowi Gabrielowi Wieczorkowi
podwyżkę wynagrodzenia
w wysokości 10%. Decyzja zapadła
jednogłośnie na sesji 29 kwietnia. Po
podwyżce, która wchodzi w życie od
1 maja, wójt zarabiać będzie
7.717,54 zł brutto. Sumę tę tworzą
następujące składniki: wynagrodzenie
zasadnicze 4.933,50 zł, dodatek
funkcyjny 1.210 zł, dodatek specjalny
w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego
oraz dodatek stażowy 7%
wynagrodzenia zasadniczego, ulegający
wzrostowi w marcu każdego roku.

Wandale znów zniszczyli
młode drzewa

350 zł wynoszą straty po zniszcze- prowadzonego przez funkcjonariuszy po
niu 5 wiśni kulistych, zasadzonych podobnej dewastacji, uda się zidentyfikować sprawców. Wtedy sprawa miała finał
wiosną w Alejach Sienkiewicza.
przed sądem.
- Szkoda tych drzew, zwłaszcza że dopieaczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł Gaw- ro zostały posadzone. Te starsze, rosnące
roński powiedział nam, że informacje w Alejach Sienkiewicza, którym udało się
o działaniu wandali otrzymał rano 6 maja od przetrwać wandali, są zielone i pięknie kwitpracowników zajmujących się konserwacją ną - zapowiedział, nam Gawroński i dodał,
zieleni. O fakcie została powiadomiona po- ze w miejsce zniszczonych wiśni zostaną
licja. Naczelnik ma nadzieję, że tak, jak pra- posadzone nowe.
(tb)
wie dwa lata temu, w wyniku dochodzenia

N

Jana Pawła II w Łowiczu pełnowymiarowej, sześciotorowej lekkoatletycznej
bieżni poliuretanowej oraz miejsc do trenowania skoków wzwyż, skoków w dal,
trójskoku i rzutów kulą. Ma to być kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku
modernizacji stadionu (sztuczna murawa
i oświetlenie). Trzecim etapem ma być
przyszłoroczna rozbudowa infrastruktury
przy stadionie.
Wokół sztucznego i niedawno oświetlonego boiska za halą OSiR ma powstać
sześć torów na okrężnej oraz osiem torów
dla biegaczy na prostym odcinku bieżni. Zgodnie z normami sportowymi długość bieżni będzie „po okręgu” wynosiła
400 metrów. Prosty, ośmiotorowy odci-

kronika
policyjna
n 30 kwietnia około godziny 11 policja
otrzymała zgłoszenie kradzieży niebieskiego roweru marki Jubilat o wartości około
200 złotych z okolic ulicy Chełmońskiego
w Łowiczu na szkodę mieszkanki Łowicza.
n W dniach od 30 kwietnia do 2 maja
nieznani sprawcy wybili szybę w kiosku
z gazetami sieci Kolporter w Łowiczu. Właściciel oszacował straty na około 500 złotych.
Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie
6.30 w piątek, 2 maja.
n 2 maja około godziny 12.30 na ulicy
Starzyńskiego w Łowiczu policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu
łowickiego, który prowadził samochód
osobowy pomimo orzeczonego przez sąd
prawomocnego wyroku zakazującego mu
prowadzenia wszelkich pojazdów.
n 2 maja policja otrzymała zgłoszenie
kradzieży 10,5 m3 drewna brzozowego
z terenu lasu w okolicach Łyszkowic na
szkodę gospodarstwa rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Do kradzieży mogło dojść w okresie od
30 kwietnia do 2 maja.
n 3 maja około godziny 2 w nocy nieznani
sprawcy, wykorzystując nieuwagę mieszkań-

nek będzie miał natomiast długość powyżej 110 metrów, żeby można było na nim
rozgrywać na przykład biegi na 110 metrów z przeszkodami. Nawierzchnia bieżni
ma być tartanowa - z poliuretanu wysokiej
klasy. Parametry poliuretanu zostaną ustalone w przetargu. Podbudową sztucznej nawierzchni będzie specjalny asfalt.
- Szacuję, że całość inwestycji może kosztować nawet trzy miliony złotych. Będzie
tam przecież prawie 6 tysięcy m2 w syntetyku, będą do przebudowy kolizje z wodociągami i kanalizacją i istniejące trybuny do
rozbiórki - powiedział nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorz
Pełka. Istniejące obecnie trybuny musiałyby zostać rozebrane, żeby w ich miejscu
powstał ośmiotorowy odcinek bieżni lekkoatletycznej. W przyszłości trybuny powstałyby w miejscu istniejącego ogrodzenia betonowego.
(mak)

ca Łowicza, ukradli mu portfel z dowodem
osobistym i kartą kredytową.
n 3 maja około godziny 17.30 policja
otrzymała zgłoszenie kradzieży z włamaniem do samochodu marki Polonez Truck
zaparkowanego na ulicy Napoleońskiej
w Łowiczu. Nieznani sprawcy, po wyjęciu
tylnej szyby, ukradli z wnętrza samochodu
cztery głośniki o łącznej wartości około
60 złotych na szkodę mieszkańca Łowicza.
n 3 maja około godziny 14 policja otrzymała zgłoszenie o samobójstwie 56-letniego
mieszkańca Mysłakowa w gminie Nieborów. Mężczyzna powiesił się w miejscu
zamieszkania. Lekarz wykluczył udział
osób trzecich.
n 4 maja na ulicy Bolimowskiej w Łowiczu doszło do kradzieży z włamaniem.
Nieznani sprawcy ukradli z terenu prywatnej
posesji cztery felgi, radioodtwarzacz marki
Sony i agregat prądotwórczy z kompresorem o łącznej wartości około 2,5 tysiąca
złotych.
n 5 maja Prokuratura Rejonowa w Łowiczu zastosowała środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu
opuszczania kraju wobec 41-letniego mieszkańca powiatu łowickiego, który kilka lat
temu wyłudził z banku kredyt w wysokości
około 8,5 tysiąca złotych.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała sierżant
Urszula Szymczak
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W Kodanie
nie będzie zwolnień
- Kodan nie planuje masowych
zwolnień, nie będzie też likwidował
zakładu w Łowiczu - powiedziała
nam kierownik duńskiej szwalni Kodan w Łowiczu Renata Mackiewicz.
apewniła jednocześnie, że zwolnienia,
do jakich doszło w ostatnich dniach
Z
kwietnia, były spowodowane redukcją etaMiejsce białej cegły zajęły estetyczne, nowoczesne kolory - budynek świeci
nowym blaskiem.

Szkoła na Ułańskiej docieplana
Nowym blaskiem zaczyna
świecić obiekt Szkoły
Policealnej Samorządu
Województwa Łódzkiego
w Łowiczu - w którym mieści
się też II LO.

O

d 20 kwietnia trwają tam prace nad
ociepleniem ścian i stropów budynku. Ściany pokrywane są nie tylko
warstwą izolującą, ale także tynkiem akrylowym, który malowany jest następnie na
żywy, jasny kolor.

W ramach prac ocieplona zostanie łączna powierzchnia 3.600 metrów kwadratowych. Dach internatu wykonany został
w roku ubiegłym, obecnie pozostało do docieplenia około 2,5 tys m2.
Prace kosztować będą około 600 tys zł.
Objęte są nimi: internat, szkoła, sala gimnastyczna i dom nauczyciela. Zakończyć
się mają do 30 czerwca. Wykonuje je Zakład Ogólnobudowlany Jana i Jerzego Pogorzelskich ze Skierniewic. - Jak duże będą
oszczędności na energii cieplnej, okaże się
po pierwszym sezonie grzewczym - mówi
dyrektor szkoły Tadeusz Żaczek.
(wcz)

tów związaną ze zmniejszeniem produkcji.
Zwalniano też osoby, z których pracy zakład
nie był zadowolony.
Do redakcji Nowego Łowiczanina
zgłosiła się mieszkanka Łowicza, która
poinformowała, że 29 kwietnia wypowiedzenia z pracy w Kodanie otrzymało ok.
20 osób. Wypowiedzenia, jak powiedziała, zostały wręczone, mimo że wcześniej
dyrekcja zakładu zapewniała, że zakład
w Łowiczu się rozwija, będzie utrzymywał
dużą produkcję i zwolnień na pewno nie
będzie. Dlatego dla większości osób, których to dotyczyło, zwolnienie było dużym
zaskoczeniem.
Zdaniem mieszkanki Łowicza już od
stycznia 2008 roku rozpoczęła się redukcja
pracowników. - Podczas gdy na stołówce
wcześniej nie było wolnych miejsc, powoli
robiło się coraz luźniej. Wielu osobom, które zakład zatrudnił w lipcu i sierpniu, nie
przedłużono po prostu umów - usłyszeliśmy
- Stopniowo spadała także produkcja. Kie-

Duńskie zakłady szwalnicze Kodan w Łowiczu.
dyś przez stanowiska przechodziło po blisko
2000 ubrań, w ostatnim okresie było ich kilkaset. Mimo to na spotkaniach zapewniano,
że nie będzie zwolnień. Podkreśliła przy tym,
że w Kodanie wiele osób czuło się bezpiecznie, przy zatrudnieniu dostali od razu umowy, opłacane były wszystkie składki - a to,
w Łowiczu i okolicy nie jest czeste.
Kierownik zakładu Renata Mackiewicz
przyznaje w rozmowie z NŁ, że wraz ze
spadkiem produkcji zakład musi redukować zatrudnienie. Podkreśliła jednak, że

taki jest w dużym stopniu „urok” branży
odzieżowej, gdzie produkuje się w rytmie
sezonowym, a czas pomiędzy nimi bywa
mniej aktywny. Dodała, że nie wyklucza,
że w okresie wakacyjnym Kodan będzie
chciał ponownie zatrudnić dużą ilość nowych pracowników. Obecnie jednak zakład pracuje na jedną zmianę i zatrudnia ok.
200 osób. Ale o zamknięciu się nie mówi.
Co więcej, firma buduje z drugiej strony
miasta duży magazyn.
(tb)

Będzie parking przed przychodnią
Rada Gminy Kocierzew na sesji
30 kwietnia ponownie wprowadziła do budżetu gminy budowę zatoki
parkingowej przed ośrodkiem zdrowia. Inwestycja ma być wykonana
do końca lipca.

P

arking ten był planowany do realizacji
jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy jednak gmina nie zdążyła zgromadzić potrzebnej do tego dokumentacji. W tym roku
w budżecie gminy parking ponownie zapisano w zadaniach inwestycyjnych. Wkrótce
jednak go wykreślono, z powodu wystawienia budynku ośrodka zdrowia na sprzedaż
przez łowickie starostwo. W kwietniu odbył

się drugi przetarg na budynek ośrodka i jego
nabywcą została dotychczasowy kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stanisław Deka.
Biorąc pod uwagę to, że placówka nie
zmieni swojego charakteru i nadal będzie
służyć mieszkańcom gminy, radni zdecydowali o potrzebie wykonania parkingu.
Materiał potrzebny do tego przekazało gminie łowickie starostwo, na robociznę Rada
Gminy przeznaczyła 27 tys. zł. Pieniądze
zostały przesunięte z rezerwy budżetowej,
bieżących wydatków na utrzymanie dróg
oraz planowanych wydatków na składki
ZUS w oświacie.
(mwk)

Jest p.o. dyrektora wydziału edukacji
Na pół roku, od 5 maja, pełniącą
obowiązki dyrektora wydziału edukacji łowickiego starostwa została
Izabela Pawluk, dotychczas pracująca w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w SkierniePolska - kraj wytęskniony. Złote łany zboża, kwieciste łąki, gęste zielone lasy, krystalicznie czysta woda i chleb - te wicach.
motywy przewijały się przez spektakl pt. „Chleb polski”, wystawiony pod koniec kwietnia przez Koło Żywego Słowa
laczego nie została dyrektorem,
w Gimnazjum w Zdunach. Pięknie - ale marzyłaby się jeszcze historia bez błędów, jak w dacie Konstytucji 3 maja na
a tylko p.o.? Nie spełnia bowiem
widocznej w tle tablicy.
wszystkich wymogów stawianych
przed kandydatem na to stanowisko. Po
tym, jak dyrektorem wydziału przestała
być Teresa Wicher, obowiązki dyrektora

100-lecie PTTK w Łowiczu
W najbliższą sobotę odbędą się
w Łowiczu uroczystości 100-lecia
istnienia w Łowiczu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

P

olskie Towarzystwo Krajoznawcze
zawiązało się pod zaborem rosyjskim
w 1906 r. Oddział w Łowiczu został zaś zarejestrowany już dwa lata później, 23 marca 1908 roku. Inicjatorami jego powstania
były najważniejsze dla miasta postaci działaczy społeczno-oświatowych z przełomu
XIX/XX wieku. Należy tu wymienić takie
nazwiska jak: Mierzejewski, Oczykowski, Tarczyński, Rybacki, Chmielińska. Już

w drugim roku PTK w Łowiczu liczyło
86 członków i miało szereg sekcji, swoim
działaniem obejmowało też: Skierniewice,
Kutno, Sanniki.
Dziś PTK, przekształcone w okresie powojennym w PTTK, także prężnie działa,
czego świadectwem są liczne, opisywane
przez nas rajdy, wycieczki itp. Łowicz jest
jednym z niewielu miast Polski, gdzie ocalał po przemianach ustrojowych zorganizowany ruch turystyczny.
Uroczystości100-lecia rozpoczną
się o godz. 9.00 w kościele o.o. Pijarów
uroczystą msza świętą, po której członkowie PTTK przejdą na Stary Rynek, gdzie
pod tablicą poświęconą działaczom or-

ganizacji zostaną złożone kwiaty. Dalsza
część uroczystości przewidziana jest
w muszli koncertowej na łowickich Błoniach. O godz. 11.00 rozpocznie się część
oficjalna, z odczytaniem historii ruchu turystycznego w Łowiczu, wręczeniem okolicznościowych medali dla zasłużonych
działaczy i wystąpieniami gości. Od godz.
13 zarówno turyści, jak i wszyscy inni goście - bo spotkanie jest otwarte - wyruszą na
zwiedzanie miasta. Po obiedzie, przed godz.
16.00, wszyscy przejadą do muzeum rodziny Brzozowskich w Sromowie, gdzie
będą zwiedzać muzeum i spotkają się na
przy ognisku.
(tb)

D

Ukradli wózek sprzed Biedronki
2 maja ok. godz. 15.30
dwóch szesnastoletnich
mieszkańców Łowicza ukradło
wózek zakupowy sprzed marketu
Biedronka przy ulicy Warszawskiej.
Maszerujących ze zdobyczą zobaczyli
policjanci z plutonu patrolowego.
Okazało się, że para 16-latków nie
była w stanie wytłumaczyć, do czego
im ten wózek, wart około 300 złotych.
Skradzione mienie wróciło do sklepu,
a nastolatków przekazano rodzicom.
Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego
i Nieletnich.
(mak)

powierzono sekretarzowi starostwa, jednocześnie ogłaszając konkurs na nowego dyrektora. Zgłosiły się dwie osoby, obydwie
jednak nie spełniały jednego z wymogów:
dwóch lat przepracowanych na stanowisku
urzędniczym.
Starosta Janusz Michalak uznał, że większe kwalifikacje z tej dwójki ma właśnie
Izabela Pawluk i to ona została p.o. dyrektora. Czy kiedy minie jej kadencja, zorganizowany zostanie nowy konkurs? O tym
zadecyduje w przyszłości Zarząd
Powiatu.
(wcz)
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Polski, angielski i WOS
już za maturzystami
W

tej szkole do matury przystąpiło w tym roku łącznie
183 uczniów, w tym 63 z LO,
32 z Liceum Profilowanego,
59 z Technikum Ekonomicznego
i 29 z Technikum Handlowego.
Egzaminy odbywały się jednocześnie w 12 salach. Dlatego też
młodsze klasy miały przez dwa
dni wolne.
Maturzyści musieli przystąpić
obowiązkowo do egzaminu pisemnego z języka polskiego, wybranego języka obcego nowożytnego
oraz z jednego wybranego przedmiotu (lub przedmiotów - maksymalnie trzech). W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie
i wiedza o tańcu. - W naszej szkole
nie mają zastosowania prawidłowości zauważane w skali całego kraju.
U nas na przykład 57 osób zdaje biologię, a poziom rozszerzony angielskiego 65 osób przy 70 na poziomie
podstawowym - powiedziała nam
wicedyrektor I LO „Chełmońskiego” Renata Stajuda. W tej szkole
język niemiecki zdaje na poziomie
podstawowym 18 osób, 14 - rozszerzony, język rosyjski rozszerzony 8 osób, podstawowy - 9. Trzy osoby zdecydowały się zdawać język

francuski, w tym jedna osoba zdaje
poziom rozszerzony.
W innych szkołach bywa różnie, np. w „Medyku” większość
osób zdaje język angielski, ale tylko
5 osób zdecydowało się zdawać angielski rozszerzony. Język niemiecki zdaje tam natomiast 13 osób, w
tym 2 poziom rozszerzony. W „Ekonomiku” natomiast angielski zdaje
136 maturzystów - poziom podstawowy i 29 poziom rozszerzony. Język niemiecki zdają 23 osoby.
Maturzysta, który nie zda jednego
z egzaminów, ma prawo do poprawki; 26 sierpnia będzie można zdawać
ponownie egzamin pisemny, między 25 a 29 sierpnia - ustny.
Niezależnie od tego niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.
Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty.
biturienci mogą wybrać, czy
chcą zdawać przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- Duży stres jednak jest... Wczoraj trochę mnie puścił, ale dzisiaj
powrócił - powiedziała nam po zakończonym maturalnym egzaminie
pisemnym z języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym tegoroczna
maturzystka z „Ekonomika” Kinga

A

Szymajda. W ręku trzymała podpisany na odwrocie kalkulator, który niosła do sekretariatu. Będzie
z niego mogła korzystać na egzaminie z matematyki. - Szkoła otrzymała w tym roku kalkulatory, ale skoro uczniowie są przyzwyczajeni do
swoich, to nie robimy problemów
- dowiedzieliśmy się od dyrektor
Szalkiewicz.
ie ona jedna była tego dnia zestresowana. Z opinii zebranych
przed egzaminami wynikało, że tegoroczni maturzyści bali się najbardziej właśnie egzaminu z języka angielskiego. Trzeba przyznać,
że egzamin ten nie należał do najłatwiejszych. Uczniowie, którzy
zdawali go na poziomie podstawowym musieli wysłuchać angielskiego tekstu odtwarzanego z płyty
CD, co najważniejsze: zrozumieć
go i potem wykonywać polecenia
do tego tekstu. Mieli na to 120 minut. Uczniowie, którzy postanowili
zdawać język angielski na poziomie
rozszerzonym najpierw rozwiązywali test, a potem, po półgodzinnej
przerwie, przez kolejnych 70 minut
pracowali nad tekstem, który był im
puszczony z płyty CD.
- Egzamin był, moim zdaniem,
średnio trudny. Myślę, że poszło mi
nieźle. Najtrudniejsze było słuchanie ze zrozumieniem z taśmy - po-

N

Gmina Domaniewice

80 lat OSP Reczyce
Przypadające
w niedzielę święto patrona
strażaków w Reczycach
obchodzono dzień
wcześniej, 3 maja.
Uroczystości zostały
połączone
z obchodami 80-lecia
istnienia jednostki
oraz poświęceniem
samochodu ratowniczogaśniczego.

Star 244. Samochód z 1988 roku został kupiony rok wcześniej. W grudniu ubiegłego roku przeprowadzony
został jego karosaż, tak że samochód
jest jak nowy. Karosaż kosztował
130 tys. zł i został sfinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Wojewódzki OSP oraz

Z

godnie z tradycją, uroczystości strażackie rozpoczęły się
mszą świętą w kościele parafialnym
w Domaniewicach. Przypomniany został kult św. Floriana oraz rola
strażaków w społeczeństwie wiejskim. Następnie samochody ze
wszystkich ośmiu jednostek OSP
z gminy Domaniewice, a także zaprzyjaźnione jednostki z Łyszkowic, Czatolina i Wrzeczka, przejechały kawalkadą pod odnowioną
remizę OSP w Reczycach.
Tutaj prezes WFOŚiGW Cezary Dzierżek, prezes powiatowego
OSP Stanisław Bednarek oraz wójt
gminy Domaniewice Grzegorz Redzisz przekazali na ręce prezesa jednostki Adama Pawłowicza kluczyki
i dokumenty do nowego samochodu

Star 244 po karosażu wygląda
i działa jak nowy.
gminę Domaniewice. Samochód
został wyposażony w zbiornik na
wodę o poj. 2,5 tys. litrów, zbiornik
na pianę 200-litrowy, motopompę,
węże, narzędzia i radiostację.
Jeszcze nie uczestniczył w żadnej
akcji ratowniczo-gaśniczej. Do pożaru pojedzie nim kierowca jednostki z Reczyc Sławomir Felczyński.
Dotychczas jednostka dysponowała
tylko 20-letnim Żukiem. Po gratulacjach i podziękowaniach, wręczeniu
okolicznościowych statuetek gości
zaproszono na poczęstunek. Zaba-

wa taneczne trwała, jak to u strażaków, całą noc.

Historyczne korzenie
Jednostka w strażacka w Reczycach powstała 17 listopada 1927
roku dzięki inicjatywie ówczesnego sekretarza gminy Łyszkowice,
bo do tej gminy należały Reczyce, Henryka Kowalczyka z Gągolina. Pierwszym naczelnikiem został
Wacław Godziszewski, jego zastępcą Wacław Strugiński. Jednostka liczyła 16 członków. W 1952 roku została wybudowana pierwsza remiza
murowana, której dziś już w Reczycach nie ma. W 1957 roku jednostka wygrała na strażackich zawodach powiatowych motopompę,
a w 1988 roku również na zawodach strażackich, z tym że szczebla
wojewódzkiego, wygrała samochód
marki Żuk, którego nadal używa.
W tym samym roku oddano do użytku nową piętrową strażnicę z okazji
jubileuszu 60-lecia istnienia jednostki. To w niej 3 maja strażacy świętowali poświęcenie Stara 244. Obecnie jest 47 członków czynnych,
9 honorowych i 7 dziewczyn. Działa również 7-osobowa drużyna młodzieżowa. Funkcję naczelnika pełni Mirosław Więcek, a o kronikę
troszczy się Robert Warda. (eb)

Matura niezaliczona
przez komórkę

Dotkliwie odczuł surowość
przepisów dotyczących przeprowadzania matury jeden
z tegorocznych, pierwszych
absolwentów Pijarskiego Liwiedziała nam Małgorzata Janicka
ceum Ogólnokształcącego
z Zespołu Szkół PonadgimnazjalKrólowej Pokoju w Łowiczu.
nych Nr 4 w Łowiczu. - Zdecydowałam się poprawić język angielczeń ten, absolwent klasy
ski i chyba poszło nieźle. Dla mnie
matematyczno-fizycznej, noto już koniec matur - powiedziatabene jeden z najlepszych
ła nam Monika Posłajko. - Pierwuczniów w szkole, regularnie zdasza część była łatwiejsza, trudniej
jący matury próbne z kilku przedbyło z częścią ze słuchaniem tekmiotów, których w tym liceum nie
stu - uważa.
brakowało, na powyżej 80% możW I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego liwych do uzyskania punktów z zaw tym roku do matury przystąpiło kresu rozszerzonego, nie będzie
160 uczniów oraz 36 poprawiało sklasyfikowany z matury rozszerzonej z j. angielskiego, którą pioceny z poprzednich lat.
W II LO maturę pisało 88 tego- sał 6 maja.
Powodem jest to, że w trakcie egrocznych maturzystów oraz siedem
zaminu
zadzwoniła u niego komórosób poprawiało wyniki z poprzednich lat. Zdecydowana większość ka. Przepisy zakazują posiadania
osób spośród języków obcych no- przy sobie podczas egzaminu mawożytnych wybrała na egzamin ję- turalnego telefonów komórkowych.
zyk angielski, niemiecki zdawało Poinformowała o tym przed rozpołącznie 15 osób, w tym dwie - po- częciem egzaminu komisja. Uczeń
ziom rozszerzony. - Uczniowie wy- komórkę wyłączył, położył na ławchodzili z egzaminów zadowoleni ce komisji, jak kazano i zaczął pisać.
- powiedziała nam dyrektor II LO W przerwie egzaminu - bo taka jest,
Dorota Urbańska.
(mak) przed przystąpieniem do drugiego

U

zestawu - wziął jednak machinalnie
telefon, na korytarzu uruchomił, by
sprawdzić, czy ktoś doń nie dzwonił - i schował do kieszeni. Po chwili
już nie pamiętał, że ją ma. No i tym
razem nie wyłączył...
Gdy w drugiej części egzaminu,
podczas odsłuchiwania tekstu, jego
komórka zadzwoniła, komisja zgłosiła ten fakt dyrekcji, a ta, zgodnie
z przepisami, zaprotokołowała to
i przekazała do Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łodzi. Nie mogło być innej decyzji jak nie zaliczyć
egzaminu - gdyż używanie komórki
jest traktowane jako przeszkadzanie
w przeprowadzeniu matury.
Uczeń deklarował zdawanie kilku przedmiotów, rozszerzony angielski zgłaszał jako przedmiot dodatkowy. Pozostałe przedmioty
może zdawać - ale niezaliczona matura z tego jednego znacznie ogranicza paletę uczelni, o przyjęcie na
które może się ubiegać.
Komórka zaś sygnalizowała tylko SMS. Pisał przyjaciel z innej
szkoły. - Skończyłeś już maturę? pytał. Odpowiedź brzmi dziś: Tak,
tę jedną definitywnie.
(wal)
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Cenny dar dla
biblioteki w Bełchowie
Uroczyste otwarcie filii
nieborowskiej Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Bełchowie Osiedlu,
w poniedziałek 5 maja,
zainaugurowało obchody
Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek na
terenie gminy Nieborów.

O

twarcie uświetnił występ Kwintetu Państwowej Szkoły Muzycznej
w Sochaczewie. Dziewczęta trochę
się do Bełchowa spóźniły, jednak były
jak najbardziej usprawiedliwione wszystkie są maturzystkami i jechały na

Imprezę poprowadził dyrektor nieborowskiej biblioteki Andrzej Czapnik.
W tle dyrektor biblioteki powiatowej
Renata Frączek i wójt Andrzej Werle.
koncert wprost z pisemnego egzaminu
z języka polskiego. Zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się
m.in. przedstawiciele bibliotek z ziemi łowickiej, zasiedli przy okrągłych,
kawiarnianych stolikach. - Chodziło nam
o taką właśnie, nieobowiązującą
atmosferę - mówi dyrektor biblioteki w Nieborowie Andrzej Czapnik. - Aby przy ciastku i kawie porozmawiać o ulubionych książkach,
o tym, jaka jest i czym jest biblioteka.
Wszak hasło przewodnie tegorocznych
obchodów brzmi: „Biblioteka miejscem
spotkań.”
Na ręce dyrektora Czapnika spłynęły upominki dla nowo otwartej bełchow-

Prosimy więcej
takich akcji
Bardzo ucieszyła mnie wiadomość podana na Waszej stronie internetowej na
temat możliwości dokonania bezpłatnego przeglądu samochodu.
Dnia 30 kwietnia br. około godzinie
18. 00 podjechałem na stację obsługi przy
ulicy Nadbzurzańskiej. Niestety, bardzo miły Pan, poinformował mnie, że
taki przegląd można było zrobić ale
tylko do godziny 10:00. Tak więc odjechałem z niczym. Choć nie tak do końca z niczym, ponieważ bardzo zależało
mi na regulacji ciśnienia w oponach, pozwolono mi na sprawdzenie, za co bardzo dziękuję.

skiej filii, m.in. od władz gminy, powiatu
i innych bibliotek. - Cieszy mnie, że właśnie w Bełchowie, największym skupisku mieszkańców na terenie naszej
gminy, otwarta została w końcu filia
biblioteki - powiedział wójt Andrzej
Werle. - W najbliższym czasie powstanie w niej kawiarenka internetowa. Także
księgozbiór będzie stale rozbudowywany.
Na szczególną uwagę zasługuje
dar osoby, której nikt w Nieborowie ani
Bełchowie nie zna. Warszawianka Barbara Wyszyńska, ekonomistka, niegdysiejszy
redaktor naczelny obcojęzycznego pisma
„Rynki Zagraniczne”, przekazała dla nieborowskiej biblioteki swój księgozbiór,
a ten, decyzją dyrekcji, trafił właśnie do
filii w Bełchowie.
Z nieborowską placówką skontaktowała się jakiś czas temu siostra ofiarodawczyni Joanna Prosnak - konserwator
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Często bywa ona w nieborowskim
pałacu. Jakiś czas temu jej prace prezentowane były wraz z pracami innych
konserwatorów na wystawie w łowickim
muzeum. Jest zaprzyjaźniona z nieborowską biblioteką i tym sposobem właśnie tutaj trafił dar jej siostry.
Na razie jest to ponad 100 nowych
książek - wiele z nich to drogie wydawnictwa albumowe, a w połowie miesiąca biblioteka przyjmie kolejną partię woluminów.
A Tydzień Bibliotek? 6 maja zorganizowano w filii bibliotecznej w Kompinie spotkanie dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Bednarach. W środę
7 maja tamże miało miejsce spotkanie
dyskusyjne pań z Koła Gospodyń
Wiejskich na temat: „Czy tylko
romans... - co czytają kobiety.” 9 maja
w południe zorganizowane zostanie w bibliotece nieborowskiego muzeum spotkanie
dla bibliotekarzy i nauczycieli z terenu gminy, a o 17.00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Nieborowie otwarta zostanie
wystawa prezentująca wybrane eksponaty z archiwum nieborowskiego kościoła parafialnego. No i w sobotę 10 maja
bibliotekarze jadą do warszawskiego teatru Ateneum.
(wcz)
Gdzie zatem tkwi błąd skoro z notki wynikało, że przegląd można zrobić w dni robocze do godziny 20:00?
Poprzednio już dwa razy w sezonie jesiennym korzystałem z takich okazji i nigdy nie było problemu, pomimo iż przyjeżdżałem właśnie w godzinach 18 - 19.
Jeszcze taka refleksja. Dla kogo zatem
była tym razem ta akcja? Znaczna większość łowiczan wraca z pracy w godzinach 17 - 19. Nie wszyscy mogą w pracy
korzystać z internetu. Tak więc tego samego dnia, gdy ukazała się ta informacja.
niewielu mogło z niej skorzystać. Zakładając, że tego dnia wchodzili do internetu
i wszyscy mają internet w domu.
Inicjatywa bezpłatnych przeglądów jest
jak najbardziej potrzebna i tym, którzy ją
wymyślili należą się słowa uznania. Szkoda, że tym razem nie do końca się udało.
Mam nadzieję, że następne akcje będą
ogłaszane wcześniej i w sposób bardziej
przemyślany, gwarantujący dotarcie do jak
największej ilości zainteresowanych.
Z poważaniem
Zbigniew K.
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Rozpoczął się na dobre sezon szkolnych wycieczek. Na bardzo interesującej, 4-dniowej eskapadzie na Kaszubach
byli w początku tego tygodnia gimnazjaliści z Błędowa, z którymi pojechał m.in. ich nauczyciel, jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, Marcin Kosiorek. W drodze na Kaszuby zwiedzali polskie i krzyżackie zamki w Ziemi Chełmińskiej, a pod koniec wycieczki Gdańsk z Centrum Solidarności i Oliwę. Z wycieczki wracają dzisiaj - a urok
takich miejsc jak to się długo będą pamiętać

Strażacy w hołdzie
papieżowi

W

związku z Dniem Strażaka
i świętem patrona strażacy OSP
powiatu łowickiego oddadzą
w sobotę 10 maja hołd papieżowi
Janowi Pawłowi II, maszerując
z kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza
do pomnika papieża. - Chcemy
kultywować pamięć o wielkim Polaku
- mówi prezes Zarządu Powiatowego
OSP Stanisław Bednarek. Przemarsz
rozpocznie się o godzinie 18. Weźmie
w nim udział około 70 pocztów
sztandarowych z powiatu łowickiego
oraz poczet z zaprzyjaźnionej jednostki
w Sierzchowie. Pod pomnikiem
modlitwę w intencji strażaków oraz
rychłej beatyfikacji Jana Pawła II
poprowadzi biskup łowicki oraz
kapelan powiatowy strażaków ks. Józef
Paciorek z Bednar. Za tydzień,
16 maja, Dzień Strażaka obchodzić
będą strażacy zawodowi.
(eb)

tylko na naszej stronie internetowej.
Zamieściliśmy są w klasycznym, papierowym wydaniu gazety, która ukazała
się 24 kwietnia. W tej też notatce pojawił
się błąd, że bezpłatne sprawdzanie stanu
technicznego odbywać się będzie
w dni robocze w godz. 8-10, tymczasem
odbywało się ono w godz. 8-20, czyli
w godzinach pracy stacji - i takie godziny
podaliśmy w informacji na naszej stronie
internetowej.
Jak jednak dowiadujemy się w stacji PZM, badania wykonywane były
od 25 do 30 kwietnia przez cały dzień
pracy stacji - w ramach tzw. wolnych
mocy przerobowych. Możliwości stacji
większe są od rana, gdy na zmianie jest
dwóch diagnostów, po południu pracuje tylko jeden.
Sytuacji opisanej przez autora listu pracownicy stacji nie pamiętają, ale mówia,
że w miarę możliwości starali się każdego klienta obsłużyć.
Kierownik Okręgowej Stacji
PZM Mirosław Kobierecki dodaje, że
każdy klient tej stacji, dokonujący w niej
płatnych przeglądów rejestracyjnych, może
w każdej chwili przyjechać, aby
sprawdzić stan techniczny swojego poOd redakcji
jazdu.
Informacja na temat akcji Okręgowej
Z poważaniem
Stacji PZM w Łowiczu ukazała się nie
Mirosława Wolska-Kobierecka

Odwołanie skarbnika
Radni Gminy Sanniki jednogłośnie
przegłosowali na sesji 29 kwietnia
uchwałę o odwołaniu skarbnik Marianny Poryszewskiej po tym, jak
dzień wcześniej złożyła ona wypowiedzenie.

R

adny Franciszek Kamiński pytał
Poryszewską o przyczyny jej decyzji oraz o to, czy jest ona nieodwołalna.
W odpowiedzi usłyszał, że skarbnik zdania
nie zmieni. Zdecydowała się na powrót do
pracy na rok, ten czas minął. Dodać warto,
że jeszcze w 2006 roku, czyli w poprzedniej kadencji, Rada Gminy odwoływała
panią skarbnik, gdy nabrała ona praw do
świadczenia emerytalnego, jednak po kilku miesiącach zdecydowała się wrócić
do pracy.
Wójt Gabriel Wieczorek przyznał, że
jest zaskoczony decyzją pani skarbnik. Nie

widział przed sesją podania o rozwiązanie
umowy o pracę (opatrzone było one datą
28 kwietnia - przyp. red.), bo dzień wcześniej był poza urzędem. Wspomniał też, że
na stanowisko skarbnik przygotowywana
była inna pracownica urzędu, przebywająca obecnie na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Z tego powodu planuje w najbliższym
czasie wybrać inną osobę do pełnienia obowiązków skarbnika.
Pytany przez nas o to, czy nie ogłosi
konkursu na to stanowisko, wójt przyznał,
że nie będzie go robić, aby zaoszczędzić
trochę pieniędzy. Podnosił też drugi argument: jest przekonany, że wśród pracowników urzędu są też inne osoby posiadające
predyspozycje do pracy na tym stanowisku, tylko trzeba je do tego przygotować.
Na razie nie podjął decyzji, kogo widziałby w tej roli.
(mwk)
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Gmina Nieborów

Dzierzgówek

Co dalej z nazwą szkoły
Może być tylko lepiej,
czyli absolutorium dla wójta
Rada Gminy Nieborów ma związane ręce - nie może zająć się sprawą zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku noszącej
nadal imię Żołnierzy Gwardii Ludowej Ziemi Łowickiej, z powodu różnych stanowisk wypracowanych
przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.

Jednogłośnie udzielili radni Rady
Gminy Nieborów na sesji 29 kwietnia absolutorium dla wójta Andrzeja
Werle za wykonanie budżetu w roku
2007. Głosowanie w tej sprawie poprzedzone zostało dyskusją, w której radni wyrażali swoje zadowolenie
z uzyskanego wyniku finansowego,
snuli też plany na przyszłość.

W

niosek o zmianę tej nazwy wpłynął co prawda do przewodniczącego rady gminy Tadeusza Kozioła, jednak pochodzi on od rady sołeckiej
wsi Dzierzgówek oraz odrębny - od sołtysa tej wsi i radnego gminnego Mieczysława Kowalskiego. W myśli przepisów ani
rada sołecka, ani też sołtys nie mają jednak
prawa o to wnioskować. Rada gminy przegłosować może zmianę nazwy szkoły tylko wtedy, gdy z wnioskiem wystąpią rada
pedagogiczna, rada rodziców, samorząd
uczniowski.
Przewodniczący Kozioł poprosił zatem
13 marca o opinię w tej sprawie wspomniane trzy podmioty. 11 kwietnia otrzymał pi-

D

ochody gminy Nieborów w ubiegłym
roku zaplanowane zostały w kwocie,
16.628.814 zł. Wykonanie wyniosło natomiast 17.189.257 zł. Wydatki zaplanowane
zostały w kwocie 16.943.379 zł. Wykonanie
było dużo niższe - 16.029.920 zł.
Powstała nadwyżka budżetowa przesunięta na ten rok, wynosi ona 1.159.363 zł.
Wyższe dochody wynikają przede
wszystkim z korzystnej sprzedaży komunalnego mienia - głównie gminnych działek,
a także wyższego o 8 procent udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognozowany przez ministerstwo finansów udział wynosił 2.552.618, natomiast
gmina osiągnęła kwotę 2.759.844 zł.
Niższe wydatki wzięły się w pierwszym
rzędzie z oszczędności na przetargach,
w drugiej z niewykonania niektórych zaplanowanych na 2007 rok prac, na przykład rozpoczęcia rozbudowy strażnicy OSP
w Nieborowie.
W trakcie sesyjnej dyskusji radny Jarosław Papuga zwrócił w pozytywnym
kontekście uwagę na wysoką nadwyżkę
budżetową oraz na to, iż udało się w minionym roku pozyskać zewnętrzne pieniądze na chodniki. - Powinniśmy zastanowić
się obecnie nad pozyskaniem kolejnych
pieniędzy unijnych - mówił. - Mamy wszak
doświadczenie. Za zewnętrzne pieniądze

Za udzieleniem absolutorium głosowali przewodniczący rady Tadeusz Kozioł
(z prawej) i wiceprzewodniczący Karol Kroć. Tak samo głosowała też reszta rady.
wykonany został na terenie gminy szereg inwestycji. Nie tylko wykonany, ale również i tutaj ukłon w stronę urzędników za dobre
spełniony obowiązek - dobrze przygotowany
i rozliczony w kwestii dokumentacji. Dzięki
temu otrzymaliśmy zwrot części kosztów, za
które to pieniądze wykonane zostały dodatkowe drogi w Mysłakowie i Bełchowie.
Radny zauważył też, że pomyśleć trzeba o szerszej promocji gminy. Sesja odbyła
się po wyjątkowo pogodnym weekendzie,
w trakcie którego Nieborów przeżywał
prawdziwe oblężenie turystów. - Warto sięgnąć zatem po pieniądze unijne i zadbać
o wizerunek gminy na zewnątrz.
Radny Karol Kroć powiedział, że opisane
wyżej wykonanie budżetu świadczy o tym,
iż rada gminy potrafiła zgodnie współpra-

cować, a wójt i urzędnicy dobrze wykonywali nałożone na nich obowiązki. On też
uważał, że nastawić się trzeba na promocję
gminy i pozyskiwanie kolejnych pieniędzy
unijnych, tym bardziej, że brak zadłużenia
gminy pozwala bez przeszkód sięgnąć po
zewnętrzną pomoc. - Ważne jest przy tym,
abyśmy jako radni nadal potrafili dochodzić
do kompromisu i patrzeć przez pryzmat dobra całej gminy. W tym roku może być tylko
lepiej - zakończył optymistycznie radny.
Henryk Bakalarski zauważył, że wysoka
nadwyżka budżetowa dobrze rokuje na ten
rok. Dzięki niej bowiem zrobione zostaną,
dodatkowe, nie zapisane w budżecie drogi,
czy inne inwestycje.
Radni udzielili absolutorium jednogłośnie.
(wcz)

Sportowcy docenieni

T

radycją stało się już, że na sesji
Rady Miejskiej burmistrz Krzysztof
Kaliński wręcza gratulacje
łowiczanom promującym miasto lub
pracującym na jego rzecz. 24 kwietnia
burmistrz uhonorował Kamila Sobola
nagrodą I stopnia za szczególne
osiągnięcia sportowe w taekwondo.
Ponadto stypendium w wysokości
150 zł miesięcznie, za wysokie wyniki
sportowe w taekwondo otrzymał
Dominik Cipiński. Obaj sportowy tego
samego dnia po południu polecieli na
Mistrzostwa Europy w taekwondo do
Irlandii.
(eb)

smo, którego treść przedstawił zebranym
na sesji 29 kwietnia. Rada Pedagogiczna
szkoły opowiedziała się za zmianą nazwy
placówki, za to rada rodziców chce utrzymania dotychczasowej nazwy. Stanowisko samorządu uczniowskiego jest takie
samo jak rodziców - spośród głosujących
84 uczniów klas IV - VI za zniesieniem nazwy opowiedziało się 33, reszta chce jej
pozostawienia.
Gmina radziła się w tej sprawie swojego mecenasa i stanowisko jest takie, że
bez zgodnych wniosków tych trzech instytucji, rada gminy nie może zająć się zmianą nazwy.
Co dalej? Rada zobowiązała władze
szkoły do zorganizowania lekcji poglądowych na omawiany temat w licznie
3 - 5. W najbliższym czasie zorganizowane też zostanie spotkanie wójta i przewodniczącego rady z dyrektorem szkoły
i wnioskodawcą zmiany nazwy w celu
wypracowania wspólnego stanowiska.
Na rozstrzygnięcie tej kwestii przyjdzie
zatem poczekać.
(wcz)

Gmina Kocierzew

Inwestycje za milion i małe zadłużenie
Wydatki na inwestycje w gminie
Kocierzew wyniosły w ubiegłym
roku 1 mln 189 tys. zł. Zadłużenie
gminy na koniec roku wynosiło
115 tys. zł, a jego spłata zaplanowana jest na ten rok. To tylko część danych ze sprawozdania z wykonania
budżetu gminy, które było podstawą do udzielenie absolutorium wójtowi Grzegorzowi Stefańskiemu.

D

ochody po wszystkich wprowadzonych w ciągu roku zmianach wynosiły
8 mln 21 tys. zł i stanowiły 98,5% planowanych, wydatki zamknęły się w kwocie
8 mln 210,9 tys. zł i było to 99% planu.
Na inwestycje drogowe gmina wydała ponad 611 tys. zł. Modernizowana była
droga długości 575 m z Wejsc w kierunku
gminy Iłów - koszt 179 tys. zł. Na modernizację dróg dojazdowych do pól: 380 m
drogi Wicie - Karnków i 720 m Różyce Kocierzew Południowy, otrzymano 50 tys.
zł dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi. Pod koniec
roku otrzymano kolejną dotację z tegoż fun-

duszu w wysokości 25 tys. zł, która przeznaczona została na wykonanie prac na drodze
o długości 572 m Konstantynów - Kocierzew Północny.
Nowe nakładki asfaltowe wykonano
na drogach: w Ostrowcu (600 m), Różycach Żurawieńcu w kierunku Skowrody
(645 m), Gągolin Południowy w kierunku
granicy gminy (560 m).
Z pozostałych inwestycji wymienić trzeba remont budynku i ogrodzenia siedziby
biblioteki (ponad 69 tys. zł), remont elewacji Zespołu Szkół w Kocierzewie Południowym (209 tys. zł). Na oświetlenie uliczne
w Boczkach wydano 70 tys. zł, 22 tys. zł
wyniosła dotacja dla policji na zakup nowego radiowozu. Na dokończenie budowy boisk przy Zespole Szkół w Kocierzewie Południowym wydano 39 tys. zł z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz 147 tys. zł z innego rozdziału budżetu gminy.
Rada Gminy Kocierzew na sesji
30 kwietnia jednogłośnie udzieliła wójtowi
absolutorium za wykonanie budżetu w roku
ubiegłym.
(mwk)
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Ileż tego jest!
W gminie Zduny
zbierano folie po
kiszonkach
i nawozach.
Z wielkim sukcesem.

wa. Podpisało się pod nim 8 osób,
które były przeciwne wprowadzeniu opłaty abonamentowej za wywóz śmieci.

nicznej, przejechał już 250 tys. km
i bardzo często zdarzają się awarie,
powodując jego unieruchomienie.
Radni w podjętej uchwale zaznaczyli, że wyrażają zgodę na przekazanie pieniędzy na samochód, który
trafi do Zdun.
Będzie to kwota 37 tys. zł, kwota
została przesunięta z działu dochody własne w budżecie gminy. Pieniądze zgodnie z ustaleniami trafią
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji w Łodzi, skąd będą dysponowane w momencie finalizowania przez komendę zakupów. Według informacji posiadanych przez
Bończaka, do przekazania auta dojdzie w sierpniu.
(tb)

Gmina Bielawy

Spada bezrobocie
Folie ładowano z magazynów SKR wprost na samochody, które odwoziły je do sortowni w Skierniewicach.
dowozili je samodzielnie na miejsce składowania.
Folie zostały odebrane przez
przedsiębiorstwo Estibu ze Skierniewic, zajmujące się segregacją
odpadów i przekazywaniem ich do
recyklingu. W tym wypadku folie
zebrane z gminy Zduny posłużą do
produkcji komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych.
Wójt Jarosław Kwiatkowski powiedział nam, że mieszkańcy mogą
się spodziewać kolejnej takiej akcji najwcześniej w przyszłym roku.
- Sądzę, że pozbyto się przy tej akcji folii, które uzbierały się w ciągu kilku ostatnich lat, dlatego po-

czekamy z kolejną zbiórkę - mówi wać, a także w których miejscach
je ustalić. Część z nich chciała, aby
Kwiatkowski.
zbiórkę prowadzić w każdej wsi.
Jednak to okazało się niemożliwe
Będą też zbierać
dla firmy, gdyż punktów powstałow Bielawach
by zbyt wiele. Gmina Bielawy jest
Konstanty Murawski z firmy Es- bardzo rozległa i dlatego postanotibu wraz z asystentką, namawiał do wiono wyznaczyć więcej niż trzy
zorganizowania akcji zbiórki folii punkty. Na pewno będą one w rejoczarnych i po sianokiszonkach, wor- nie Bielaw, Soboty, Chruślina i Waków po nawozach i innych środkach liszewa. Zadaniem rolników będzie
ochrony roślin oraz paszach, na sesji dostarczenie folii do wyznaczonego
Rady Gminy w Bielawach 25 kwiet- punktu w ustalonym terminie. Nania. Jako przykład dobrej organizacji stępnie należy pogrupować worki
zbiórki podawał gminę Zduny. Soł- i folie według rodzajów i przewiątysi od razu na propozycję przysta- zać sznurkiem. Firma Estibu sama
li. Dyskutowali o tym ile punktów załaduje tak przygotowane folie na
zbiórki folii i worków zorganizo- samochód.
Wójt Sylwester Kubiński zaznaczył, że na terenie gminy w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie także zbiórka lodówek, pralek
itp. sprzętów. O szczegółach mieszkańcy będą poinformowani, jak tylko zostaną one ustalone.
(eb, tb)
da na właścicieli i użytkowników
posesji obowiązek opróżniania pojemników na odpady przynajmniej
co miesiąc.
Radny Zygmunt Dylik zabierając głos powiedział, że zmiana zasad
wygląda tak, jakby Hatrex celowo
„łapał” klientów, a potem zmieniał
zasady. A radny Zbigniew Popławski prosił, aby w przyszłych latach
odpowiednio wcześniej znane były
ceny usług, aby mieszkańcy gminy
mogli podjąć decyzję, z oferty której
firmy chcą korzystać. Przypomnijmy, że alternatywą w gminie Kiernozia jest firma Eko-Serwis, która
na terenie gminy odbiera śmieci już
od 2000 roku.
(mwk)

Abonament za śmieci

rzed głosowaniem uchwały
odczytano pismo, jakie wpłyP
nęło do Urzędu Gminy z Terese-

Rada Gminy Zduny jednomyślnie przyjęła na sesji
10 kwietnia uchwałę, zgodnie
z którą gmina pokryje w połowie koszty zakupu nowego
radiowozu marki Kia Cee’d
dla łowickiej Komendy Powiatowej Policji.

S

Gmina Kiernozia

Maksymalne stawki za odbiór odpadów i wywóz nieczystości płynnych przyjęła na sesji 23 kwietnia Rada
Gminy Kiernozia. Wynoszą
one za pojemnik 120 litrowy
15 zł plus 7% VAT, za 240-litrowy 25 zł plus VAT, za 1 m3
nieczystości płynnych 20 zł
plus vat.

Rada daje policji na nowy samochód

amochód, jak ustalono z komendantem policji w Łowiczu
Zygmuntem Galantem, trafi
konkretnie do trzeciego ogniwa prewencji w Zdunach i zastąpi wykorzystywanego w nim aktualnie poloneza. Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bończak powiedział na
sesji, że dotychczasowy samochód
jest w bardzo złej kondycji tech-

W

yniki akcji przerosły nasze
oczekiwania, widać, że mieszkańcy gminy czekali, aż będą mogli
pozbyć się tych folii ze swoich posesji w sposób legalny, a nie wywożąc
je do lasu, czy zakopując na swoich
posesjach - powiedział nam z satysfakcją w głosie wójt gminy Zduny
Jarosław Kwiatkowski.
W piątek 25 kwietnia zakończyła się pierwsza w tej gminie akcja
zbiórki folii po kiszonkach, balotach kiszonkowych oraz po nawozach. Przez tydzień zebrano około 500 m3 folii, które zmieściły
się na prawie 30 dziewięciotonowych naczepach samochodów ciężarowych.
Gospodarze mogli oddać folię nieodpłatnie. Gmina wynajęła transport ze Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Zdunach, zapewniając swoich pracowników. Transport
pojawiał się kolejno w poszczególnych wsiach gminy, których rolnicy
byli o tym wcześniej powiadamiani. W niektórych obejściach czekały
już zresztą nawet załadowane, pełne
folii przyczepy. W takim przypadku nie były one przeładowywane,
tylko jeśli rolnik się zgodził, kierowane bezpośrednio do jednego
z trzech punktów, w bazach kółek
rolniczych w Strugienicach, Złakowie Borowym i Łaźnikach, gdzie
folie były magazynowane do czasu
odbioru. Rolnicy, którzy się spóźnili z ich przekazaniem w posesjach,

Zduny

Pismo związane było z ofertą firmy Hatrex z Gąbina, w której do
końca ubiegłego roku nie było takich
opłat. Klienci tej firmy mogli wystawiać pojemnik ze śmieciami nawet
co kilka miesięcy i tylko wtedy płacili za usługę. Od tego roku Hatrex
wprowadził opłatę miesięczną, odpady odbierane są co 4 tygodnie.
Przedstawicielka tej firmy tłumaczyła na sesji w Kiernozi, że stała
opłata abonamentowa od tego roku
musiała być wprowadzona, bo firmę zobowiązują do tego wymogi
unijne. Wspomniała też o regulaminie utrzymania czystości na terenie
gminy, który został przyjęty jeszcze
w ubiegłym roku. On także nakła-

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach za ubiegły rok wynika,
że od 2005 roku spada liczba
bezrobotnych korzystających
z pomocy społecznej.

W

edług oceny kierownik ośrodka Teresy Kociak, jest to wynik utworzenia miejsc pracy
w nowych zakładach, które powstały w tym czasie na terenie gminy, chodzi tu o Green Steel Poland
i „Santa”. W 2005 roku liczba rodzin
korzystających ze świadczeń socjalnych wynosiła 262, w 2006 roku 246, a w 2007 - 233.

W ubiegłym roku w gminie Bielawy na pomoc społeczną wydano
1,9 mln zł, z czego zdecydowana
większość, bo 1.353.476 zł przekazano na świadczenia rodzinne.
Pozostałe pieniądze przeznaczone
były na zasiłki i pomoc w naturze 285 tys. zł, 146 tys. zł to koszty
utrzymania ośrodka, 73 tys. zł to
pieniądze rządowe na dożywianie,
30 tys. zł to koszt utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy
społecznej, 17 tys. zł - przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające
świadczenia.
(eb)

Gmina Bielawy

Za ile wodociąg w Piotrowicach

J

eszcze tylko Piotrowice nie mają
na terenie gminy Bielawy wodociągu. Rozległa gmina od 2004
roku rozpoczęła budowę drugiego
etapu wodociągów wiejskich, wcześniej sieć powstała w Bielawach,
Sobocie, Walewicach. W 2004
roku, kiedy to powstało 11 km sieci Piaski - Żdżary. Najwięcej, bo aż
30 km sieci wodociągowej powstało w 2005 roku.
Zainteresowanie mieszkańców
Piotrowic budową wodociągu było

nieduże, gdyż niektórzy mieszkańcy mieli swoje studnie głębinowe.
W gminie ustalony został zwyczaj,
że rolnicy dokładają do wodociągu
w ramach społecznego komitetu po
około 2 tys. zł. Obecnie już zdanie
zmienili i chcą korzystać z wygód
sieci wodociągowej.
Projekt wodociągu zostanie niebawem opracowany. Obecnie gmina rozesłała do okolicznych firm
zapytanisa o cenę wykonania projektu.
(eb)
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Gmina Łowicz

Murem za absolutorium

- Starałem łączyć się zasady
ekonomii z funkcjami społeczno - socjalnymi gminy - mówił
wójt gminy Łowicz Andrzej
Barylski na sesji 30 kwietnia,
przedstawiając sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2007
rok. Radni udzielili mu jednogłośnie absolutorium z tego
wykonania.

D

o chody gminy Łowicz
w ubiegłym roku zaplanowano
na 14.653.527 zł, a wykonano
w kwocie 15.232.850 zł, co stanowi 103,95% planu. Wydatki miały
wynosić 17.095.931 zł, a wynosiły
15.382.358 zł, czyli 89,98% planu.
Głównym tego powodem było przesunięcie płatności za budowę OSP

Zawady na ten rok. Na inwestycje
i remonty z budżetu wydanych zostało 4,3 mln zł, czyli 28,17%.
W ubiegłym roku wykonano inwestycje za ponad 4 mln zł, co stanowi 26% wydatków budżetowych.
Wśród inwestycji wodociągowych
znalazły się: budowa sieci wodociągowej w Jamnie, Dąbkowicach Górnych i Guźni za 163 tys.
zł, wykonanie projektu wodociągu
Klewków-Niedźwiada za 55 tys.
zł, dokumentacja na budowę sieci
w Małszycach, Klewkowie, Strzelcewie i Zabostowie - 17 tys. zł, odwiert
studni głębinowej w Bocheniu 200
tys. zł, zakup zbiornika do hydroforni
w Bocheniu 9,5 tys. zł, pompy głębinowej do hydroforni w Jastrzębi 11
tys. zł oraz urządzenia inkasenckie-

go do poboru opłat za wodę i ście- w miejscowości Ostrów za 71 tys.
ki 10 tys. zł.
zł, kupiono wiaty przystankowe
W ubiegłym roku wykonano pro- i ułożono na przystankach kostkę
jekt sieci kanalizacyjnej w Popo- łącznie za 90 tys. zł. Ułożono podbuwie za 25 tys. zł, przydowę na trzech drogach:
łącza kanalizacyjne
Placencja-Bobrowniki
w Jastrzębi za 156 tys.
za 365 tys. zł, w Zielzł oraz w Pilaszkowie
kowicach za 145 tys.
za 10 tys. zł.
zł oraz w Jamnie koło
Jeżeli chodzi o inGrudz za 85 tys. zł. Gmiwestycje drogowe to
na kupiła grunty pod
w 2007 roku udało się:
drogi za 19,5 tys. zł.
położyć nakładki asWśród zakupów infaltowe na dwóch od- Andrzej Barylski
westycyjnych znalazł
cinkach w Popowie za 224 tys. się sprzęt komputerowy oraz oprozł i drugi za 81 tys. zł, na dro- gramowanie do Urzędu Gminy za
dze Urbańszczyzna - Wygoda za 25 tys. zł, piec c.o. w SP Dąbko419 tys. zł, w Dąbkowicach Dol- wice. Dofinansowano zakup sanych za 266 tys. zł. Wyremonto- mochodów strażackich dla PSP
wano most na rzecze Bobrówce w Łowiczu kwotą 35 tys. zł, mo-

Ania wie jak rozwijać
gospodarstwo ojca
Anna Gawrysiak, uczennica
klasy III Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu
została laureatką konkursu
Fundacji im. Roberta Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”. Finał
konkursu odbył się 24 lutego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

o rozwój hodowli bydła. Zakup kolejnych maszyn wynika z potrzeby rozwoju tej hodowli. - Reszta to
marzenia - mówi o planach dotyczących koni.

T

ata laureatki faktycznie ma
11-hektarowe gospodarstwo
rolnicze w Stroniewicach w gminie
Domaniewice. Zdaniem córki dalszy jego rozwój powinien iść w kierunku udoskonalania hodowli bydła
i wzbogacania parku maszynowego.
Nowe kierunki, jakie zakłada praca
konkursowa, to wprowadzenie hodowli koni śląskich oraz założenie
szkółki jeździeckiej.
- Część planu już jest realizowana przy pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- mówi Anna, dodając, że chodzi

Ania Gawrysiak w konkursowej
pracy uwzględniła rozwój hodowli bydła mlecznego i dodatkowo hodowlę koni śląskich.

Większość radnych
miejskich poparła
utrzymanie ulg dla służb
mundurowych
w korzystaniu
z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej,
będących własnością
miasta.

U

chwała w sprawie ustalenia
zasad korzystania z miejskich
obiektów (chodzi tu przede
wszystkim o dwie hale sportowe
oraz pływalnię miejską) podejmowana jest co roku przez Radę Miejską. Wątpliwości nie budziło zwolnienie z opłat uczniów klas IV i V
szkół podstawowych z miasta, które korzystają z pływalni w ramach
wf, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów korzystających
z obu hal w ramach wf, członków

uczniowskich klubów sportowych,
Szkolnego Związku Sportowego
i TKKF, pracowników PSP - Ratownictwo Wodne korzystających
z pływalni.
Nie budziły wątpliwości radnych
ulgi 50% dla osób niepełnosprawnych oraz uczniów podstawówek,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym nie jest miasto. Dla uczniów
szkół miejskich ulga wynosi 80%.
- Jestem za likwidacją grup zawodowych uprzywilejowanych, które uprawnione są do tak wysokich
zniżek - podnosił jednak radny Ryszard Szmajdziński (SLD). Chodziło mu o uprawnienie do opłat
wynoszących tylko 20% dla strażaków, policjantów oraz funkcjonariuszy Zakładu Karnego i jednostki wojskowej. - Dlaczego do
grupy tej nie dołączyć pielęgniarek,
honorowych dawców krwi, straża-

S

ków ochotników, ani zawodników
Pelikana? Czy mam jutro zapisać
się do TKKF, żeby korzystać z ulg?
- pytał radny.
Naczelnik wydziału promocji
Urzędu Miejskiego Artur Michalak
wyjaśniał, że ulgi dla służb mundurowych zostały wprowadzone dwa
lata wcześniej z uwagi na nałożony
na tych pracowników obowiązek
dbania o formę, dzięki której wydajniej mogą służyć społeczeństwu.
Ryszarda Szmajdzińskiego poparł
radny Robert Wójcik proponując
dokładniejsze rozważenie sprawy
ulg i zdjęcie punktu z obrad kwietniowej sesji. Po 10-minutowej przerwie w obradach przeciwko wnioskowi opowiedziało się 12 radnych,
2 - za, 6 wstrzymało się od głosowania. Głosy odwróciły się przy
głosowaniu uchwały, którą poparło 12 radnych, 2 było przeciwnych,
6 wstrzymało się od głosu. (eb)

O

koło 300 tysięcy złotych
będzie kosztować gminę
Chąśno położenie nowej
nakładki bitumicznej na
2130 m drogi przebiegającej
przez Przemysłów. Gmina
ogłosiła przetarg na wyłonienie
wykonawcy prac, na oferty
czeka do 15 maja, realizacja
ma nastąpić w czerwcu. Droga
znajduje się pomiędzy drogami
powiatowymi, łączącymi
gminę Chąśno ze Złakowem
Kościelnym. Radni zdecydowali
o remoncie całego odcinka
drogi, choć we fragmencie
ok. 600 m jej stan techniczny
jest dość dobry. Radni doszli
bowiem do wniosku, by
sprawę załatwić kompleksowo
i nie wracać do niej w ciągu
najbliższych lat. Gminie udało
się zdobyć na ten cel 43 tys.
złotych z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Urzędu
Marszałkowskiego.
(tb)

Absolutorium udzielone bez dyskusji

Jednogłośnie i bez dyskusji zostało udzielone wójtowi gminy Łyszkowice
WłodzimierzowiTrautowiabsolutorium budżetowe za ubieZakończony właśnie kon- gły rok.
kurs trwał od listopada ubiegłego
esja, na której skarbnik gminy
roku. Wtedy odbyło się pierwsze
Krystyna Kołudzka przedstaspotkanie organizacyjne. W ściwiła sprawozdanie z wykonasłym finale znalazło się 10 osób,
które przed jurorami prezentowało nia budżetu odbyła się w środę, 30
pracę i odpowiadało na pytania kwietnia - ostatniego dnia, do któzwiązane z nią. - Pytano mnie dla- rego Rada Gminy miała termin na
czego takie maszyny i dlaczego
chcę hodować konie - mówi w rozmowie z nami Ania. Pytania o maszyny łatwo było uzasadnić, bo
rozwój hodowli bydła mlecznego
wymusza kolejne inwestycje. Na
pytanie o konie śląskie mogła odpowiedzieć w sposób mniej naukowy - to jej marzenie jeszcze z dzieciństwa.
Tytuł laureatki konkursu „Jak
zreformować gospodarstwo mojego ojca” upoważniać będzie uczennicę szkoły na Blichu do podjęcia
studiów na Wydziale Rolnictwa
i Biologii SGGW. Z indeksu planuje skorzystać, oczywiście dopiero
za rok, ponieważ chodzi do technikum 4-letniego.
(mwk)

Mundurowi zachowali zniżki

dernizację strażnicy OSP Pilaszków
kwotą 24 tys. zł oraz OSP Jamno
kwotą 36 tys. zł, zakup placu zabaw
w SP Jamno kwotą 19 tys. zł.
Prawie 327 tys. zł gmina przeznaczyła na remonty, wśród których znalazły się: konserwacja
i kopanie rowów za 98,5 tys. zł, naprawy wodociągów 50 tys. zł, naprawa drogi Jastrzębia - Pilaszków
11 tys. zł, Ostrów - Świące za 38
tys. zł, Popów - Strzelcew 13 tys.
zł, remont łazienek w SP Dąbkowice Dolne za 47 tys. zł, malowanie pomieszczeń w SP Jamno, modernizacja instalacji elektrycznych
i oświetlenia w pracowniach multimedialnych w szkołach za 18 tys.
zł oraz remont dachu gimnazjum
w Popowie za 40 tys. zł.
(eb)

Nowa nakładka
w Przemysłowie

głosowanie nad absolutorium. - Jak misji. Wszystkie były pozytywne
radni oceniają realizację budże- i nie wnosiły uwag. Przewodnitu? Zapraszam do przedstawiania czący Komisji Rewizyjnej Jacek
swojego zdania - zachęcał do dys- Borowski przedstawił wniosek
o udzielenie wójtokusji przewodniczący
wi absolutorium, któEdward Warda. Radni
re przegłosowano po
jednak nie wypowiaodczytaniu opinii
dali się w tej kwestii.
skierniewickiej delegaPrzewodniczący potury Regionalnej Izby
szczególnych komisji
Obrachunkowej w Łorady odczytali jedynie
dzi.
opinie wypracowane
(mak)
na posiedzeniach ko- Włodzimierz Traut
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Bogato na pikniku w Bednarach Kolonii
Po zielonym kolorze widać, że to Dzień Ziemi.

W kolorach przyrody w Wygodzie

Już po raz trzeci 3 maja całe
rodziny bawiły się na pikniku
w Bednarach Kolonii.
Miejscowe KGW dopięło
wszystko na ostatni guzik.
W tym roku paniom udało się
pozyskać wyjątkowo dużo
sponsorów i fantów na loterię.

I

mpreza rozpoczęła się już o godzinie 13.00,
„Ziemia Odzyskana” - to hasło tegoroczale prawdziwe tłumy pojawiły się na placu przed
nych obchodów Tygodnia Ekologicznego strażnicą OSP po południu. Przewodnicząca koła Jow Szkole Podstawowej w Wygodzie, który za- anna Papiernik zabawiała kolejno wszystkich gości.
kończył się pod koniec kwietnia.
Kolejka ustawiała się przy okienku, w którym sprzeoszczególne dni tygodnia oznaczone były kolo- dawano losy loterii fantowej. Nikt nie żałował 5 zł, bo
rami, według których dzieci dobierały ubrania. każdy los wygrywał, a kusiły nagrody główne, których
Dzień pierwszy to dzień natury i kolor niebieski. zgromadzono prawie 40. Wśród najciekawszych znaW tym dniu odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Dzie- lazł się sprzęt AGD: mikrofalówka, żelazko, frytkowci nauczyły się hymnu ekologicznego szkoły zatytuło- nica, suszarki itp, usługi fryzjerskie i wejścia na sowanego ,,Do kosza”. Drugi dzień to dzień ziemi ozna- larium, talony na paliwo, na przeglądy samochodów,
czony kolorem brązowym. Uczniowie przygotowali zmianę opon, 25-litrowe bańki z płynem do mycia saprzedstawienie ekologiczne pt. ,,Czarownice z lasu na- mochodów, fotel biurowy, komplet naczyń i wiele inrobią hałasu”. Następny dzień to dzień przyrody - kolor nych. Organizację pikniku wspomógł ponadto Urząd
zielony. Dzieci porządkowały teren wokół szkoły oraz Gminy kwotą 5 tys. zł.
Przed strażnicą stały kolorowe parasole, a na ustabrały udział w konkursie wiedzy ekologicznej pod hasłem ,,Zwierzęta chronione” (klasy 0-III) i ,,Eko-pla- wionej scenie występowali zaproszeni muzycy. Pierwsi zaprezentowali swój dorobek panowie z funkcjonuneta” (klasy IV-VI).
Kolejny dzień był dniem słońca z kolorem żółtym. jącej od pół roku kapeli podwórkowej z Bełchowa.
Uczniowie podziwiali kompleks pałacowy w Nieboro- Śpiewali podwórkowe szlagiery przy akompaniamenwie i park w Arkadii. W dniu tym odbyła się też dysko- cie akordeonów, bębna i gitary. Następnie scenę przeteka ekologiczna. Ostatni dzień to dzień zdrowia - ko- jęły dzieci i młodzież, ćwiczące pod okiem Kariny
lor pomarańczowy. Dzień ten przebiegał pod hasłem Sędkowskiej. Nie zabrakło popisów cyrkowych pani

P

,,Zdrowe odżywianie - zdrowa żywność w każdej klasie”. Nad rozbudzaniem ekologicznej świadomości czuwały nauczycielki Beata Tomala i Anna Gardener.
(eb)

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu

Wystawa w Dniu Bibliotekarza

W

ramach obchodów Powiatowego Dnia Bibliotekarza zorganizowana zostanie dziś - w czwartek 8 maja - w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu wystawa „Druki i wydawnictwa w łowickich zbiorach archiwalnych”. Będzie na niej można
obejrzeć najciekawsze zbiory łowickiego oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy. Początek imprezy - godzina 13.00. W planach jest wystąpienie szefa
łowickiego oddziału archiwum Marka Wojtylaka, a także występ młodziutkiej laureatki konkursu poetyckiego
Pauliny Łapy, która zaprezentuje poezję śpiewaną.
(wcz)

Nie podnoś
lisich szczepionek!
Od 5 maja do najbliższego poniedziałku, tj. 12 maja, prowadzona jest na terenie
województwa łódzkiego - z wyłączeniem
terenów zabudowanych i akwenów wodnych - wiosenna akcja szczepienia lisów
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

S

zczepienia są wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki w ilości 20 dawek na 1 km2 zatopionej we wnętrzu przynęty
w kształcie ściętego stożka, koloru szarego, o wymiarach
3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym.
Za naszym pośrednictwem wojewódzki lekarz weterynarii Roman Owecki zwraca się z prośbą do mieszkańców całego województwa - w tym do naszych czytelników - o pozostawienie przynęt ze szczepionką
w miejscu ich wyłożenia. Dotykanie przynęt, branie ich
do rąk powoduje w następstwie fakt niepodjęcia szczepionki przez lisy, a to przekreśla zasadność prowadzonej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie. W żadnym wypadku przynęta nie może
być konsumowana przez ludzi.
W okresie dwóch tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój, ciszę i ograniczyć
w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.
(rpm)

Gmina Sanniki

Występ podopiecznych Kariny Sędkowskiej w piosence „Laleczka z saskiej porcelany” zrobił furorę.
Ludmiły z Warszawy. Czynny był gorący bufet, oferujący zapiekanki, hot dogi, pierogi. Członkinie KGW
dwoiły się i troiły, aby nikt nie czekał zbyt długo na zamówioną potrawę. Dla sponsorów imprezy przygotowany był stół wiejski.
Najwięcej osób zgromadziło się na tyłach strażnicy, gdyż tam stanęła dmuchana zjeżdżalnia, trampoli-

go 595.504 zł na ul. Parkową w Sannikach (o długości
815 m), a 295.200 zł na drogę w Barciku.
Wydatki inwestycyjne w strażach wyniosły
102.500 zł, a pieniądze te zostały przeznaczone na zakup Forda Transita dla OSP w Osmolinie
Ze środków własnych gmina spła- 97.500 zł i zakup wyciągarki do tego saciła pożyczki i kredyty na łączną kwomochodu - 5.000 zł.
tę 424.384 zł. Uzyskano też 104.988 zł
Inwestycje oświatowe pochłonęz tytułu umorzenia pożyczki. Zadłuły 2.236.994 zł, z czego najwięcej, bo
żenie gminy na koniec roku wynosiło
2.166.000 zł, kosztowała budowa nowej
3.759.416 zł.
siedziby przedszkola. Zakup 2 pieców
Na inwestycje przeznaczono
dla Szkoły Podstawowej w Sannikach
4.062.269 zł, co stanowiło 27,5%
pochłonął 52 tys. zł.
wszystkich wydatków. Wydatki inKolejne inwestycje to budowa kawestycyjne zrealizowano w 99,3%.
nalizacji z ul. Fabrycznej do Tkackiej Gabriel Wieczorek
Środki własne na inwestycje wynosi230.400 zł oraz przygotowania do podłąły 1.329.400 zł, czyli 33%, kredyty - 2.048.600 zł, czenia kanalizacji do szkoły w Sannikach - 5.577 zł.
co stanowi 50%, pozyskane dotacje - 651.511 zł,
Na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego wyczyli 17%.
dano 92.999 zł, z czego środki własne gminy stanowiInwestycje wodociągowe we wsiach Lasek, Brze- ły 23.249 zł, a pozostała część - 69.750 zł - to dotacja
zia i Osmólsk kosztowały ogółem 458.620 zł. Na bu- z Urzędu Marszałkowskiego.
dowę dróg gminnych wydatkowano 890.607 zł, z cze(mwk)

Jednogłośnie absolutorium dla wójta
Wójt gminy Sanniki Gabriel
Wieczorek na sesji 29 kwietnia
otrzymał absolutorium za wykonanie
budżetu w ubiegłym roku.
Za udzieleniem absolutorium
głosowali wszyscy obecni na sesji
radni, czyli 12 osób.

D

ochody gminy Sanniki na 2007 rok planowane
był w wysokości 13.144.935 zł, a ich wykonanie wyniosło 12.927.874 zł, co stanowi 93,3%.
Wydatki planowano zaś w wysokości 14.769.151 zł,
z czego wykonano 14.475.588 zł, czyli 98%. Rok sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości ponad 1,5 mln zł.

na oraz gokarty. Można było skorzystać z przejażdżki
bryczką zaprzężoną w kuce, którą powoził nowy prezes gminnego OSP Jacek Kapusta.
O godzinie 21.00 pod niebo wystrzeliły sztuczne
ognie. Po fajerwerkach scenę przejął zespół muzyczny
Ines z Łowicza, który prowadził zabawę taneczną do
3 rano.
(eb)
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Ratusz wypłaci stypendia socjalne
Ratusz w Łowiczu otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego 95 tys. złotych na
wypłaty stypendiów socjalnych dla
uczniów, których rodziny mają problemy finansowe.

P

ieniądze te to druga transza pomocy
dla uczniów, przyznawana w obecnym
roku szkolnym, obejmująca okres styczeń - czerwiec. Jak powiedziała nam zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Małgorzata Nowak, złożono 221
wniosków o przyznanie pomocy. Jest to stała liczba, pomoc otrzymają wszyscy spełniający kryteria, z których najważniejszym
jest kryterium dochodowości na jednego

członka rodziny, który nie może przekraczać
351 złotych. Stypendia będą wypłacane
jednorazowo, za całe półrocze. W zależności od sytuacji rodziny kwota ta mieści się
w widełkach 256 zł - 512 zł.
Pieniądze są przeznaczone na wydatki
związane z edukacją, zakupem lektur, atlasów, podręczników szkolnych, na opłaty na
zajęcia dodatkowe, np. nauki języka obcego
itp. Za pieniądze te możliwy jest też zakup
strojów sportowych. Wszyscy rodzice, którzy uzyskają pomoc na swoje dziecko w ramach stypendium socjalnego, będą musieli
do końca roku rozliczyć się z wydania pieniędzy za pomocą rachunków.
(tb)

Łyszkowice

Powstaje koncepcja przedszkola
Na pierwszym planie Marianna i Wacław Płóciennik w tle pozostałe pary obchodzące Złote Gody.

Na ukończeniu jest koncepcja
budowy przedszkola
samorządowego w miejscu,
gdzie obecnie stoi stara
strażnica Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łyszkowicach.

Miłość po półwieczu P
Złote Gody świętowało
30 kwietnia 21 par
małżeńskich z gminy Bielawy.
Przeżyli ze sobą pół wieku,
a miłość nadal kwitnie.
Małżonkowie dają świadectwo
swoim rodzinom i otoczeniu,
jak należy żyć. Najważniejszy
jest kompromis i szacunek.
Szanować trzeba małżonka,
ale i siebie.

dnowienia przyrzeczenia małżeńskiego pary obchodzące jubileusz dokonały
O
podczas uroczystej mszy świętej odprawio-

nej w zespole szkół w Bielawach. Proboszcz
bielawskiej parafii ks. Jan Widera nawiązał

w homilii do Hymnu do miłości św. Pawła
wskazując, że miłość ludzka powinna dążyć do miłości Bożej.
Po uroczystościach religijnych wójt Sylwester Kubiński wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Andrzejem Zimińskim wręczyli jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, po czym specjalny program
artystyczny wraz z życzeniami dalszych lat
życia w miłości zaprezentowały dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Gaju Wojewodzy.
W uroczystości uczestniczyło setka osób
- 16 par małżeńskich wraz z rodzinami. Najdłużej trwają w związku małżeńskim, bo aż
60 lat Stefan i Janina Kostusiak z Borowa.
50 i więcej lat ze sobą przeżyli: Janina i Stanisław Dębski z Oszkowic, Henryka i Jan
Gałaj z Wojewodzy, Lucyna i Józef Kłos
z Bogumina, Janina i Henryk Kociak z Bie-

law, Stanisława i Stanisław Kołaczyński
z Piotrowic, Janina i Stanisław Krysztofiak z Janinowa, Helena i Czesław Kubiak
z Drogoszy, Wanda i Stefan Małasiński
z Bielawy, Alicja i HenrykMiszczak z Łazina, Marianna i Wacław Płóciennik z Zakrzewia, Janiana i Jan Redyk z Przezwisk,
Cecylia i Stanisław Rutkowski z Brzozowa, Lucyna i Jan Sut z Chruślina, Krystyna i Tadeusz Walczak z Woli Gosławskiej
oraz Marianna i Tadeusz Wolscy z Chruślina. Pięć par nie przybyło z uwagi na zły
stan zdrowia: Marianna i Stanisław Banachowicz z Leśniczówki, Krystyna i Franciszek Kluska z Borowa, Stanisława i Roman
Ptaszyńscy z Leśniczówki, Zofia i Stanisław
Rusek z Drogoszy oraz Halina i Józef Rutkowski z Bielaw. Medale zostaną im wręczone w domach.
(eb)

ierwotnie wójt zaproponował radnym, a nawet było to uwzględnione
w uchwale budżetowej, wybudowanie w miejscu starej strażnicy bloku komunalnego. Na jednej z poprzednich sesji
radni jednak zrezygnowali z tej inwestycji
na rzecz pobudowania przedszkola
z ogródkiem jordanowskim dostępnym dla
wszystkich mieszkańców. Wstępny pomysł
na przedszkole w tym miejscu jest taki, żeby

wyburzyć piętro w strażnicy i wykorzystać
do budowy przedszkola część fundamentów i murów parterowej części budynku.
Koncepcja ma być gotowa w ciągu najbliższego miesiąca i wójt Włodzimierz Traut zamierza ją pokazać na majowej sesji Rady Gminy
w Łyszkowicach. - Jeśli nam się spodoba, to następnym etapem będzie zlecenie
wykonania projektu - powiedział nam
wójt.
Według niego inwestycja powinna rozpocząć się najpóźniej we wrześniu tego roku.
Przed zimą mogłyby wtedy powstać mury
i dach nowego przedszkola, a zimą toczyłyby się roboty wewnątrz budynku. Nowe
przedszkole powinno zostać otwarte na początku września 2009 roku.
(mak)

Zmiana porozumienia w sprawie przedszkola

R

ada Gminy Domaniewice 29 kwietnia, a Rada Gminy Łowicz 30 kwietnia zmieniły uchwałę w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy tymi
jednostkami w sprawie świadczenia opieki
przedszkolnej. Jedno dziecko z terenu
gminy Łowicz uczęszcza bowiem do

niepublicznego przedszkola w Domaniewicach. Zmieniły się nieco przepisy, gmina Łowicz będzie musiała zapłacić gminie
Domaniewice za utrzymanie przedszkola
ok. 3,5 tys. zł - ale dziecko może z przedszkola korzystać.
(eb)
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Młody Łowiczanin Roku
dopiero na jesieni

J

ak poinformował nas Michał
Zalewski, ze stowarzyszenia
Forum Młodych Łowiczan
(jednocześnie pracownik wydziału
promocji łowickiego ratusza)
zrezygnowano na tę chwilę
z wręczania tytułu Młody Łowiczanin
Roku 2007. Powodem jest zbyt mała
liczba zgłoszonych kandydatur.
Do chwili obecnej zgłoszono do
tytułu, w czterech dziedzinach życia
społecznego: edukacji, kultury
i sztuki, sportu i upowszechniania
turystyki, działalności społecznej
i samorządowej, przedsiębiorczości
i biznesu, tylko 7 młodych ludzi.
W latach minionych było ich
kilkunastu. Nie oznacza to jednak
całkowitej rezygnacji z wręczania
tytułu. Zalewski powiedział, że
ostatecznie postanowiono, by wrócić
do niego jesienią. Wtedy wybory
Młodego Łowiczanina roku 2007
zostałyby połączone z wyborami za
rok 2008.
Szczegóły dotyczące nadawania
tytułu można odnaleźć na stronie
internetowej Forum www.lowicz.
spinet.pl, stąd jest także możliwy do
ściągnięcia wniosek o przyznanie
tytułu.
(tb)

Gmina Bielawy

Radni jednomyślnie za absolutorium
Mimo kilku niewykonanych inwestycji (w tym boisko w Bielawach),
radni gminy Bielawy jednogłośnie
udzielili absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2007 rok wójtowi
Sylwestrowi Kubińskiemu.

B

udżet gminy na 2007 rok wynosił po
stronie dochodów 10.787.911 zł, które zostały zrealizowane w 101,5%, zaś po
stronie wydatków zaplanowano 10.791.451
zł, z czego udało się wykonać 10.239.556
zł, co stanowi 94,9% planu.

Co się nie udało
Wśród wydatków, których nie udało
się zrealizować z przyczyn niezależnych
od gminy znalazło się boisko gminne w
Bielawach, na które pozyskano dotację w
wysokości 260 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj przesunięcie wyniknęło
w związku ze śmiercią pierwszego inwestora i brakiem chętnych do prowadzenia prac.
Nie udało się ponadto zamontować pieca
olejowego w zespole szkół w Bielawach,
gdyż duży piec musiał być ściągany z Nie-

Chętniej sprawdzamy samochód
Aż 72 pojazdy osobowe sprawdzone zostały od 25 do 30 kwietnia przez
Okręgową Stację Polskiego Związku
Motorowego w Łowiczu przy ul. Nadbzurzańskiej w Łowiczu. Była to bezpłatna akcja związana z tzw. weekendem majowym, w którym często
wybieramy się w podróż. Współorganizatorem akcji była Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

K

ierownik stacji PZM Mirosław Kobierecki przyznaje, że z roku na rok zainteresowanie kierowców bezpłatnymi
badaniami jest coraz większe. Poprzednia
3- dniowa akcja tego typu odbyła się

w lutym, przed feriami zimowymi. Tym razem, podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdów wykrywano zwykle luzy
w układzie kierowniczym oraz nieprawidłowe ustawienie świateł. W żadnym z kontrolowanych pojazdów nie stwierdzono niesprawnych hamulców, amortyzatorów lub
innych poważnych awarii.
W jakim celu akcja jest organizowana?
- Chcemy uświadamiać klientom - kierowcom, że nie wystarczy mieć ważny przegląd
rejestracyjny - mówi Kobierecki. Drogi
mamy, jakie mamy i stan pojazdu trzeba
sprawdzać po to, aby wszystkie usterki usuwać na bieżąco.
(mwk)

miec, co wydłużyło realizację o 2 miesiące. - Wojdówce z uwagi na zmianę przepisów
Na ten cel zaplanowanych było 68 tys. zł. w tym względzie i konieczność unieważniePiec został zamontowany na początku tego nia przetargu. - Zawinił człowiek i poniósł
roku. Nie ułożono chodników w Bielawach konsekwencje błędu - wyjaśnił wójt Sylwew ul. Podrzecznej i Garbarskiej za 6 tys. zł, ster Kubiński. Z zaplanowanych 170 tys. zł
gdyż w tym roku ma być w tym miejscu na budowę oświetlenia wydano 10 tys. zł na
budowana sieć ciepłociągu. Termomoder- dokumentację.
nizacja Urzędu Gminy kolejny raz została
Co się udało
przesunięta o rok.
Nie odnowiono też mogił żołnierskich
Udało się natomiast przeprowadzić rozna cmentarzu w Starym Waliszewie, gdyż budowę sieci wodociągowej w Brzozowie
zaszła konieczność przeprowadzenia we- za 17,5 tys. zł, w Sobocie za 3 tys. zł, poryfikacji nazwisk osób tam
łączenie sieci wodociągopochowanych. Obecnie lista
wej Starego Waliszewa za 2
jest już sporządzona i czeka
tys. zł, rozbudowę sieci Biena akceptację Urzędu Wojelawy - Rulice za 50 tys. zł
wódzkiego. Nie sporządzooraz wybudować studnię dla
no ponadto dokumentacji
stacji wodociągowej w Staoczyszczalni ścieków, gdyż
rym Waliszewie za 85 tys. zł.
nie było jeszcze koncepcji
W ubiegłym roku przeprokanalizacji dla całej gminy
wadzono modernizację dróg
na co zaplanowano 20 tys. zł.
dojazdowych do gruntów
Sylwester Kubiński
Najpierw powstała zatem konrolnych w Bielawskiej Wsi
cepcja. Nie udała się pobudować oświe- za 95 tys. zł. Wymieniono dach na budyntlenia w Leśniczówce, Woli Gosławskiej, ku komunalnym w Brzozowie za 24 tys. zł
Brzozowie, Starym Waliszewie i Sobocie oraz dokonano podziału geodezyjnego dzia-

łek pod wykup w Brzozowie za 4 tys. zł. Do
Urzędu Gminy kupiono komputery wraz z
oprogramowaniem za 25 tys. zł. Kupiony
został pług odśnieżający dla OSP w Sobocie za 2,7 tys. zł. Wybudowana została ponadto wiata przystankowa w Walewicach.
Utworzony został gminny zespół reagowania, za 10 tys. zł zakupiono wyposażenie: sprzęt komputerowy, szafę metalową i meble.
Radni nie mieli uwag co do wykonania
budżetu, ale rady na ten rok. Radny Władysław Pietrzak wskazywał, że wójt powinien
jeszcze zaostrzyć egzekucję opłat na rzecz
gminy - zarówno podatków jak i opłat za
wodę. Ponadto z ubolewaniem przyznał,
że od bardzo dawna nie było tak niskiej realizacji inwestycji. Radny Krzysztof Chlebny przypomniał, że miał powstać zespół
pracowników do pozyskiwania środków
z zewnątrz, w tym z Unii Europejskiej.
Prawdopodobnie gmina poszuka specjalisty
od pisania wniosków o dofiansowanie dla
gminy z zewnątrz, bądź zleci opracowywanie wniosków specjalistycznej firmie.
(eb)

Eternit wyrzucony
koło rezerwatu
Jeszcze tego samego dnia, gdy
rozmawialiśmy z zastępcą wójta
gminy Nieborów Adamem Janiakiem o eternicie, który został przez
kogoś wrzucony w zadolenia drogi
przy rezerwacie Siwica w Puszczy
Bolimowskiej, gmina wysłała swoich pracowników, którzy zebrali niebezpieczne odpady.
ternit został wyrzucony około 100 metrów od leśniczówki Siwica, na gminEnej drodze
gruntowej do Chyleńca. O fakcie

poinformował nas mieszkaniec miejscowości Piaski w gminie Nieborów. Byliśmy
na miejscu. Zanim go sprzątnięto, trafił on
w największe zadolenia, prawdopodobnie
ktoś, kto to robił myślał, że robi przysługę
kierowcom, którzy mieli problem z pokonaniem błotnistych przeszkód. Nie wziął jednak pod uwagę tego, że wyrzucony eternit
to nie tylko śmieci, ale także niebezpieczny
materiał, który musi być poddawany utylizacji. Było go na tyle dużo, że musiano dowieźć go na miejsce przyczepą. Przejeżdżający drogą młodzi ludzie ze Skierniewic,
którzy byli w trakcie rajdu rowerowego po
Puszczy Bolimowskiej, powiedzieli nam
wzburzeni: - To skandal, granice rezerwatu sięgają niemal tej drogi, eternit powinien
stąd zniknąć jak najszybciej, jego miejsce
jest w zakładzie utylizacji, a nie tu!
Oburzenia sprawą nie krył sprawą także
dyrektor Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Stanisław Pytliński. - Niestety, teren parku jest miejscem, gdzie bardzo często

Eternit, który powinien trafić do utylizacji wypełnił dziury w drodze koło rezerwatu Siwica.
wyrzucane są śmieci, choć najczęściej są to
rzeczy pozostawione przez ludzi, którzy organizują sobie w parku piknik.
- Zebrany eternit czeka teraz na przewiezienie do utylizacji, szukamy firmy, która się
tego podejmie - powiedział nam Adam Janiak. - Najgorsze jest to, że gmina będzie
musiała ponieść koszty czyjejś nieodpowiedzialności i na pewno nie będą to małe pieniądze - dodał.
Temat eternitu, który jest uznany za
szkodliwy dla zdrowia ze względu na znajdujący się w nim azbest powraca co jakiś
czas. Do obecnej chwili jednak, właścicie-

le budynków, którzy zdejmą go z dachów
w celu wymiany poszycia nie mogą liczyć
na jakąkolwiek pomoc finansową w doprowadzeniu do jego utylizacji - a jest to
ich obowiązkiem. W gminach przeprowadzono już kilka lat temu spis powierzchni
eternitowych, oceniając ich wielkość i tym
samym wielkość koniecznej pomocy - i temat na tym się zakończył. Jak powiedział
nam Janiak, mieszkańcy gminy Nieborów
są tematem żywo zainteresowani. Do tej
pory jednak nie ma żadnych wieści o dofinansowaniu utylizacji.
(tb)
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„Ekspresówka”
ilka dni spędzonych na Węgrzech
utwierdziło mnie w przekonaniu,
że z naszą kochaną Polską nie
jest tak źle, jak niektórym się wydaje. Widać to niemal na każdym kroku. A przecież
do nowej, demokratycznej Europy startowaliśmy właśnie z Węgrami czy Czechami
w podobnej, jeśli nie gorszej, sytuacji.
Na pewno w jednym obu tym krajom
ustępujemy - i nad Dunajem i nad Wełtawą
mają już całkiem przyzwoicie rozwinięty
system autostrad. W obu też, a także na
Słowacji, zrezygnowano z poboru opłat
za korzystanie z autostradowego dobrodziejstwa w specjalnych punktach,
a kierowców obowiązuje tak zwany system winietowy. Przy czym na Węgrzech
zrobiono już krok do przodu, bowiem
zrezygnowano tam z nalepek na przednie
szyby, a opłaty, uiszczane na stacjach
benzynowych (najkrócej na cztery dni)
rejestrowane są elektronicznie. W sposób
elektroniczny, przy pomocy specjalnych
kamer, są też wychwytywani ci, którzy tych
opłat próbują uniknąć.

K

powiadał mi znajomy Polak, od
trzydziestu lat mieszkający w Budapeszcie, że zdarzyło mu się
kiedyś popełnić tak zwany czeski błąd
przy podawaniu numeru rejestracyjnego
swojego auta i kamery natychmiast to wychwyciły. A więc system jest skuteczniejszy
niż obserwowanie przez lornetki winietek
na szybach. Początkowo Węgrzy mieli na
swych autostradach również kolekcję „budek” z kasami, ale doszli do wniosku, że to
bez sensu. Prywatnym konsorcjom, które
te autostrady budowały, zrekompensowano koszty, a system uproszczono z korzyścią przede wszystkim dla użytkowników.

O

ymczasem u nas zamieszanie
z budową autostrad ciągle trwa.
Właśnie poinformowano, że premier
Tusk zastanawia się, czy na brakujących
odcinkach A-1 i A-2 zamiast prawdziwych
autostrad ze wszystkimi szykanami nie
zbudować dróg ekspresowych. Autostrady
na tych odcinkach, a więc także na najbardziej nas interesującym fragmencie A-2
ze Strykowa do Warszawy, wedle obec-

T

nych ustaleń, mają być budowane przez
konsorcja prywatne, które potem, przez
kilkadziesiąt lat, miałyby sobie „odbijać”
koszty budowy i eksploatacji pobieraniem
opłat. Wcale nie takich małych. Dla osób,
które odcinek z Łowicza do Warszawy albo
do Łodzi (z węzła Nieborów) miałyby pokonywać codziennie, na przykład dojeżdżając
do pracy, takie opłaty stanowiłyby już bardzo poważne obciążenie. Bo jeśli przejazd
w jedną stronę kosztowałby 10 zł, a zdaje
się, że takie mniej więcej są przymiarki, to
tygodniowa opłata za przejazd autostradą
wyniosłaby równą stówkę. Przez miesiąc
czterysta. Nie licząc paliwa, którego tygodniowo trzeba byłoby zużyć, nawet przy niewielkim i bardzo oszczędnym samochodzie,
co najmniej czterdzieści - pięćdziesiąt litrów
na tydzień. A to już wydatek niebagatelny.
Więc ja, mając podobną perspektywę,
jestem za „ekspresówką”, bo przejazd nią
na odcinku Nieborów - Warszawa wydłużyłby się najwyżej o dziesięć minut.
est tylko jedno „ale”. Praktyka dowodzi, że w Polsce wszelkie prowizorki
mają niezwykle długi żywot. Jeśli
więc w miejsce planowanej autostrady
powstanie droga ekspresowa, co oznaczałoby zapewne rezygnację z bezkolizyjnych
wjazdów, wówczas na tych odcinkach
na prawdziwe autostrady trzeba byłoby
czekać pewnie z kilkadziesiąt lat. Ale jeśli
taka „ekspresówka” miałaby powstać powiedzmy o rok wcześniej niż autostrada,
to dodatkowo przemawia za tym oszczędniejszym wariantem.

J

łychać nieraz opowieści prosto z USA
czy Kanady, jak to ludzie dojeżdżają
tam do pracy po kilkadziesiąt, a bywa,
że i więcej, kilometrów. Tyle, że benzyna
u nich, w stosunku do naszej, ciągle tania,
samochody również, zarobki kilka razy
wyższe, a za przejazd autostradami nie pobiera się żadnych opłat. I na dodatek duże
miasta mają rozbudowane metro, więc na
ogół dojeżdża się do jednej ze stacji, gdzie
na kierowców czekają olbrzymie parkingi.
Dla nas długo jeszcze w sferze marzeń.
Więc niech będzie już ta „ekspresówka”.
I to jak najszybciej.

S

Konkursy o Janie Pawle II
rozstrzygnięte
Uczczenie trzeciej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II przyświecało międzygminnemu konkursowi zatytułowanemu „Papież Jan Paweł II
i jego młodzi przyjaciele”, rozstrzygniętego w kategorii plastycznej
oraz teoretycznej. W jego organizację włączyły się gminy: Domaniewice, Łowicz, Łyszkowice i Bielawy.
race plastyczne nadsyłali uczniowie
szkół podstawowych do 22 kwietnia.
P
Inspiracją do ich stworzenia było zawoła-

nie „Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie” (Mk 10,14) i postawa Jana Pawła
II jako orędownika miłości Pana Jezusa do
dzieci. Nadesłanych zostało 176 prac. Przy
ich ocenie komisja, pod przewodnictwem
ks. Pawła Jóźwiaka, brała pod uwagę zgodność z tematem, stopień trudności, pomysłowość, estetykę i kolorystykę.
W grupie klas I nagrody otrzymali: Tomasz Walczak z SP w Bielawach, Natalia
Kowalska z SP w Łyszkowicach, Dominik
Szychowski z SP w Łyszkowicach, Patrycja
Ciesielska z SP w Bielawach, Marta Kmita
z SP w Domaniewicach i Daria Zwolińska
z SP w Popowie.

Miasto dotuje strażaków
i policjantów

R

adni miejscy w Łowiczu na sesji
24 kwietnia jednomyślnie
zagłosowali za udzieleniem
pomocy finansowej powiatowi
łowickiemu. 20 tys. zł przeznaczono
na zakup umundurowania bojowego
strażaków Komendy Powiatowej PSP
w Łowiczu. Jednocześnie Rada Miejska
zapewniła, że nie zapomni w tym roku
o policji. Dotacja zostanie przekazana
na dodatkowe patrole głównie
w rejonie targowicy miejskiej.
W obu przypadkach chodzi
o poprawienie bezpieczeństwa
mieszkańców.
(eb)

Przedstawiciel NBP Sławomir Kabza wręcza banknoty kolekcjonerskie
z wizerunkiem Jana Pawla II.
W grupie klas II - III nagrodzeni zostali:
Klaudia Kwasek z SP w Popowie, Dominika Sut z SP w Bocheniu, Miłosz Kolec z SP
Skaratkach, Paulina Siek z SP w Domaniewicach, Mateusz Wojda z SP w Skaratkach,
Aleksandra Pawłowska z SP w Stachlewie
i Michalina Siekiera z SP w Popowie.
W grupie najstarszych uczniów podstawowej nagrody przyznano: Aleksandrze
Godos z SP w Jamnie, Krzysztofowi Paw-

łowskiemu z SP w Domaniewicach, Darii
Płóciennik z SP w Domaniewicach oraz
Anecie Graszce z SP w Jamnie. Ponadto
przyznano kilkanaście wyróżnień.
Do konkursu literackiego zgłosiło się
46 uczestników, którzy 30 kwietnia pisali
w Domaniewicach test z wiedzy o życiu
i nauczaniu Jana Pawła II. Na półfinalistów
czekał drugi etap - ustny. Pytania do obu ułożył ks. Sławomir Sobierajski, proboszcz parafii w Domaniewicach, w oparciu o homilie
Jana Pawła II z Łowicza z 1999 roku, z Łodzi
z 1987 roku oraz „Słowa do dzieci pierwszokomunijnych” z Zakopanego z 1997 roku.
Pierwsze miejsce wywalczyła Justyna
Kujawiak z GOK w Domaniewicach. Drugie miejsce otrzymała Monika Wojtysiak
z SP w Skaratkach, trzecie Małgorzata Kuśmierek z GOK w Domaniewicach, czwarte - Ewa Pawłowska z Gimnazjum w Domaniewicach, piąte - Monika Ciesielska
z SP w Bocheniu oraz szóste Milena Gosławska z SP w Wygodzie.
Laureaci konkursu oprócz nagród książkowych otrzymali z rąk przedstawiciela
łódzkiego oddziału NBP banknoty kolekcjonerskie z wizerunkiem Jana Pawła II.
(eb)

Potrafią zrobić coś z niczego
Wśród wszystkich zgłoszonych prac ju36 prac wpłynęło na Rodzinny
Konkurs Ekologiczny, który po raz rorzy wyłonili 10 takich, których autorzy
trzeci organizował Gminny Ośrodek otrzymali równorzędne nagrody. Przyznano
je: Dominice Burzyńskiej za pracę „Słoń”,
Kultury w Kiernozi.
Karolinie Więcek za pracę „Motyl”, Jagoonkurs adresowany jest do dzieci dzie i Konradowi Winieckim za „Motyla”,
z miejscowego przedszkola, w tym Weronice Matuszewskiej za „Kosz z oworoku nagrody ufundowało Starostwo Po- cami”, Dominice Jamroziak za „Pinokia”,
Paulinie Dudkiewicz za pracę „Krysztawiatowe w Łowiczu.
Konkursowe prace wykonane są prawie łowa kula”, Julii Kruszewskiej za „Sokowyłącznie z surowców wtórnych, takich jak robka”, Weronice Kalińskiej za „Domek”,
karton, opakowania z tworzyw sztucznych Dominikowi Plichcie za „Karuzelę”, Kryi innych. Ponieważ jest to konkurs rodzin- stianowi Machale za „Pociąg”. Autorzy
ny, to pomoc rodziny w przygotowaniu prac pozostałych 26 prac otrzymali nagrody za
uczestnictwo w konkursie.
(mwk)
była mile widziana.

K
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Dzieci uczą się chronić przyrodę
- Jesteśmy jedyną szkołą na terenie gminy Nieborów, w której
działa Liga Ochrony Przyrody mówi dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dzierzgówku Bolesław Kowalski.
- Zorganizowana u nas 23 kwietnia
gminna impreza, miała zatem z jednej strony uczcić 80-lecie LOP w Polsce, z drugiej zaś stać się przyczynkiem do powstania kół ligi w innych
szkołach.
ymbolem tego były rozdawane na koniec uroczystości sadzonki żyworódki
Spierzastej,
rośliny będącej panaceum na wie-

le różnych chorób. - Chcielibyśmy, aby idea
ochrony przyrody rozrastała się tak szybko
jak ta roślina - dodaje dyrektor.
Na uroczystości obecne były m.in. prezes zarządu okręgowego LOP Iwona Leśniewicz, członek zarządu Krystyna Zbierska i pracownik zarządu Zofia Zawadzka,
a także przedstawiciele szkół i jednostek kultury. Rozstrzygnięty został gminny konkurs
plastyczny: „Chrońmy naszą przyrodę”.
Oceniono 25 prac ze szkół podstawowych
w Bełchowie, Bobrownikach, Dzierzgówku, Mysłakowie i Nieborowie. W kategorii klas I - III pierwsze miejsce przyznano
Klaudii Wiesiołek z klasy III, a drugie Zuzannie Ambroziak z klasy II SP Dzierzgówek. Miejsce trzecie zdobyli Jakub Salamon
z klasy II i Eliza Nowak z klasy I SP Bełchów.
W kategorii klas IV - VI pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Ambroziak z klasy
V SP Nieborów, drugie Kinga Bakalarska
z klasy IV SP Mysłaków i miejsce trzecie
Marta Zrazek z VI SP Dzierzgówek. Laureaci otrzymali książki o ochronie przyrody.
LOP w SP Dzierzgówek powstała z inicjatywy dyrektora Kowalskiego 5 października 1990 roku. Działają w niej uczniowie
klas III - VI. Przewodniczącą jest uczennica klasy V Anna Stań. Podczas uroczystości pokazano prezentację multimedialną dokumentującą dorobek uczniów.
Jest się czym chwalić: organizowanie akcji Czysty Las i Sprzątanie Świata, konkursy na najładniejszy karmnik

Zmartwienie
leśnych krasnali

T

aki tytuł nosiła bajka ekologiczna wystawiona przez uczniów z klas I - VI
w Szkole Podstawowej w Popowie,
pod kierunkiem Agnieszki Sobolewskiej,
z okazji corocznych obchodów Dnia Ziemi
21 kwietnia. Dekoracje i oprawę muzyczną przygotowała Dorota Kuśmider. Przesłanie przedstawienia stanowiło wzmacnianie
świadomości ekologicznej uczniów oraz zachęcanie do dbania o przyrodę.
Ponadto 22 kwietnia odbył się Bal Zielonych, zorganizowany dla klas 0 - III, którego inicjatorką była Dorota Kuśmider. Tego
dnia wszystkie dzieci przybyły w pięknych
zielonych strojach, często zdobionych własnoręcznie. Były tańce i turnieje ekologiczne z licznymi nagrodami. Atrakcją balu
były wybory króla zielonych, którym został Mateusz Szafarowicz z klasy I i królowej zielonych - Darii Szafarowicz, uczennicy klasy III.
(eb)

Sprostowanie

W

opublikowanym w ubiegłym tygodniu artykule „Wariacje na temat
Romea i Julii” błędnie podałam nazwisko uczennicy, która była pomysłodawczynią przedstawienia przygotowanego przez uczniów I LO w Łowiczu. Jest
nią Dorota Piorun, która opracowała także choreografię i taniec. Dominika Siejka
to odtwórczyni roli Julii, wybrana podczas
castingu. Za pomyłkę przepraszam.
Mirosława Wolska-Kobierecka

i budkę lęgową, dokarmianie zwierzyny
leśnej, opieka i hodowla roślin i zwierząt m.in. chomik i świnki morskie - w szkole.
Uczniowie z LOP organizują coroczną zbiórkę wśród uczniów cebulek tulipanów, które obecnie kwitną już w szkolnym
ogródku. We wrześniu zajęli 2. miejsce
w gminnym konkursie na ekologiczną inscenizację. Organizują wycieczki do alpinarium
i arboretum w Rogowie - ostatni wyjazd,
w nagrodę za owocną działalność, sponsorowany był w całości przez okręgowy
zarząd LOP. Z tego samego źródła szkoła
otrzymuje materiały, publikacje i pomoce
szkolne. Uczennica Anna Cichal dostała się
do finału turnieju wiedzy przyrodniczej, organizowanego przez zarząd okręgowy.
Członkowie LOP prowadzą własną kronikę, organizują też wycieczki w Tatry,
Pieniny, Kotlinę Kłodzką, a także rajdy po Podczas spotkania uczniowie obdarowali gości sadzonkami żyworódki pierzaPuszczy Bolimowskiej. Sadzą las, organi- stej, aby idea ochrony przyrody rozrastała się tak jak owa roślina.

zują w szkole zbiórkę makulatury, zbierają
karmę dla łowickiego schroniska zwierząt,
organizują szkolny konkurs na największe warzywo.
Środowa uroczystość okraszona została
uczniowskim przedstawieniem „Skrzydlata
historia”, traktującym o bocianach. Widzów
zauroczyła szczególnie swoją grą aktorską uczennica Anna Cichal z klasy V, która
wcieliła się w rolę bociana o imieniu Olo.
Za organizację uroczystości odpowiedzialne były nauczycielki Bogusława Salamon i Agnieszka Multan. Poczęstunek dla
uczniów sfinansował Eko Serwis.
W okręgu skierniewickim, najwięcej organizacji LOP jest w powiecie rawskim 23 koła - 1260 uczestników. Łowickie jest
na miejscu drugim - 18 kół i 850 członków.
Być może dzięki inicjatywie SP Dzierzgówek ta liczba jeszcze wzrośnie.
(wcz)
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Do ciepłych krajów
Wakacje dla dwóch osób
nad Morze Śródziemne,
ufundowane przez
Galerię Łowicką z okazji
jej pierwszych urodzin,
losowano 30 kwietnia.

W

urnie znalazło się około
dwóch tysięcy kuponów
Aby wygrać, należało być
obecnym na losowaniu. Główną
nagrodą był dwuosobowy wyjazd
wakacyjny do Turcji lub Tunezji,
z przelotem, do trzygwiazdkowego
hotelu z wyżywieniem all inclusive.
Ponadto od sponsorów szczęśliwcy otrzymali dodatkowe nagrody:
cztery bony zakupowe do empiku,
dwa bony zakupowe do salonu
Atlantic i jeden bon zakupowy
do Cropptown.

konkursie opatrzonym mottem: „Mamy tylko jedną
W
Ziemię” udział wzięło kilkunastu

uczniów. Zachętą do uczestnictwa były nagrody rzeczowe zakupione ze środków pozyskiwanych
z Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach

Druga edycja Gminnego
Konkursu Matematycznego pod hasłem „Miej trzeźwy
umysł”, rozegrana 30 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Bednarach, zgromadziła
drużyny ze wszystkich szkół
podstawowych z gminy Nieborów, a także szkołę z Dębowej Góry. Najlepsi okazali się
gospodarze.
onkurs powołały do istnienia
w ubiegłym roku trzy mateK
matyczki ze szkół gminy Niebo-

Janina Wysocka-Pikula (pierwsza z prawej) wygrała urodzinową
loterię Galerii Łowickiej.
Zdobywczynią głównej nagro- dził ze sklepu CCC, gdzie kupiła
dy została Janina Wysocka-Pikuła. buty. Na swoje wakacje pani JaniDługo nie mogła ukryć zaskoczenia na wyjedzie już w lipcu, prawdopo(mak)
i radości. Zwycięski kupon pocho- dobnie z wnuczkiem.

Dzień Ziemi z konkursami w tle
Konkurs fotograficzny oraz
quiz towarzyszyły obchodom
Dnia Ziemi 22 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie.

Gminny konkurs matematyczny

Programu Edukacji Ekologicznej
młodzieży szkolnej na 2008 rok.
I tak: nagrodę za pierwsze miejsce,
jaką był aparat cyfrowy, otrzymał
Marek Guzek z klasy III Technikum Weterynaryjnego, drugie
miejsce i odtwarzacz MP3 otrzymała Paulina Sokołowska z kl.
I Technikum Weterynaryjnego, trzecie miejsce i flashdrive otrzymała
Paula Kaniowska z kl. I TW.
W quizie zaś wzięły udział cztery drużyny, z których dwie przeszły
do finału. Uczniowie odpowiadali

na pytania związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody. Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie:
Paulina Sokołowska, Paula Kaniowska i Karolina Bokuniewicz
z kl. I Technikum Weterynaryjnego.
Obchodom Dnia Ziemi towarzyszyło przygotowane przez młodzież stoisko ekologiczne z wystawą własnych zdjęć, ulotkami
propagującymi właściwe postawy proekologiczne. Na przerwach
pokazywano prezentację multimedialną, której tematem są gatunki
chronione zwierząt i roślin, a członkowie Ligi Ochrony Przyrody przygotowali akademię.
(tb)

rów: Iwona Charążka z SP w Bobrownikach, Małgorzata Kret z SP
w Nieborowie i Karolina Kotecka
z SP Bednary. - Zdecydowałyśmy się
na organizację tego konkursu, gdyż
większość zewnętrznych konkursów,
w jakich uczestniczyć mogłyby dzieci, wiąże się z odpłatnością - mówi
nam Karolina Kotecka. - Poza tym
zadania są zazwyczaj trudne i nie

pozwalają dzieciom tak naprawdę pobawić się matematyką. Ten
przedmiot jest trudny. Uczniowie
są do niego zniechęceni i jeśli zobaczą, że matematyka może być dobrą
zabawą, chętniej zgłębiać będą ten
przedmiot na lekcji.
Na początku nie wszyscy byli
przekonani do tego przedsięwzięcia. W pierwszej edycji, rozegranej
w SP w Bobrownikach, udział wzięły trzy szkoły: z Bednar, Bobrownik
i Nieborowa. Teraz nikogo nie trzeba było zachęcać. Poza gminnymi
szkołami zgłosiły się też placówki
z zewnątrz - wspomniana Dębowa
Góra a także m.in. Wygoda, która
koniec końców nie dojechała.
Każda z siedmiu szkół reprezentowana była przez czteroosobową
drużynę. Zadania rozwiązywane
były w grupach. Obok typowych zadań do rozwikłania były też rebusy
i domina matematyczne. Poziom
drużyn był bardzo wyrównany,

o końcowej klasyfikacji zadecydowały dopiero zadania otwarte.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP w Bednarach, w składzie:
Aleksandra Figat, Szymon Zwoliński, Tomasz Gładki i Bartłomiej Zajączkowski. Zdobyli 43 punkty na
45 możliwych do uzyskania.
Drugie miejsce zajęła drużyna SP
Bobrowniki, zdobywając 41 punktów. Skład: Mateusz Burzyński, Jagoda Pokora, Kinga Kubel i Adrian
Kossenda. Opiekunem była nauczycielka Iwona Charążka.
Trzecie miejsce zajęła drużyna SP Mysłaków w składzie Martyna Lichman, Łukasz Karczewski, Paulina Naumienko i Anna
Mularska. Ich opiekunem jest nauczycielka Halina Lepieszka. Drużyna zdobyła 40,5 punktu. Kolejne drużyny nie plasowały się pod
względem punktów wcale tak daleko, zdobywając na przykład
39 i 37 punktów.
(wcz)

Zduńska Dąbrowa

Najlepszy w województwie z ekologii
Dariusz Kotulski z klasy
III Technikum Rolniczego Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie okazał się najlepszy
w Wojewódzkiej Olimpiadzie
Wiedzy o Ekologii i Ochronie
Środowiska. Finał jej odbył się
26 kwietnia w Bratoszewicach,
podczas Targów Rolnych
„Agrotechnika 2008 roku”. Dariusz Kotulski odbiera puchar w czasie targów w Bratoarek walczył o laur zwy- szewicach.
cięstwa w grupie ponad ści finału ustnie przed jury. W osta30 uczniów szkół rolniczych tecznej punktacji Darek znacznie
i producentów rolnych z terenu wo- wyprzedził swoich konkurentów
jewództwa łódzkiego. Tak jak inni i odebrał z rąk organizatorów pumusiał odpowiedzieć na pytania char ufundowany przez marszałka
z zakresu ochrony środowiska pi- województwa łódzkiego oraz censemnie w teście oraz w drugiej czę- ne nagrody rzeczowe. Jak powie-

D

działa zastępczyni dyrektora w Zespole Szkół w Zduńskiej Dąbrowie
Maria Rosa, Darek należy do grupy
najbardziej ambitnych uczniów placówki. Cechuje go ogromna skromność, która czasami przeszkadza mu
w rozwinięciu skrzydeł. Uczeń swoją przyszłość wiąże z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego rodziców
o powierzchni 17 ha. Po zdaniu
matury myśli o studiach. Jego zainteresowania wiążą się z ochroną
środowiska i leśnictwem. Przygotowywała go do olimpiady nauczycielka Jolanta Bilska.
Obok Dariusza Kotulskiego
w olimpiadzie brał udział także drugi
uczeń Zduńskiej Dąbrowy - Marcin
Dałek. Zajął on V miejsce.
(tb)

15

8.05.2008 r.

zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Józef Ambroziak (1919-2007)

ózef Ambroziak urodził się 12 maja 1919
roku w Łodzi, jednak od chwili przejścia
Jna emeryturę
mieszkał u swojej jedynej cór-

ki w Łowiczu. Był synem dwójki przedwojennych łódzkich nauczycieli Jerzego i
Haliny Ambroziaków, jednak sam wybrał
inną drogę niż rodzice. Cała rodzina spodziewała się bowiem po nim, że także zostanie nauczycielem, oczekiwano nawet, że
akademickim.
- Nic z tego nie wyszło, bo tata miał silny
charakter i był prawdziwym indywidualistą - mówi jego córka Mariola. Od początku chłopca pociągała bowiem kolej. Miał
w rodzinie stryja kolejarza i kiedy tylko stryj
odwiedzał jego dom rodzinny, nie odstępował go na krok. Słuchał opowieści o pociągach, przymierzał czapkę. Bardzo imponował mu kolejarski mundur. - Babcia zawsze
wspominała, że od najmłodszych lat uwielbiał liczyć przejeżdżające przy zamkniętym
przejeździe wagony. Że zapierało mu dech
w piersiach, gdy widział pociąg. Ale nikt
wtedy nie przypuszczał, że te dziecięce fascynacje zaważą na całym jego życiu.
Kiedy młodzieniec stanął przed wyborem drogi życiowej, rodzina już się tak nie

cieszyła z jego zainteresowań. Kiedy oznajmił, że idzie do szkoły kolejarskiej, w domu
wybuchła prawdziwa awantura. - Dzisiaj,
po tylu latach, z perspektywy czasu, całe
zamieszanie wydaje się śmieszne i niewiele
znaczące - opowiada córka - jednak wtedy
wydawało się prawdziwą tragedią. Bo co
innego przecież dziecięca fascynacja parowozami, a co innego mało prestiżowa praca zawiadowcy.
Rodzice pana Józefa właściwie nigdy
nie pogodzili się z jego wyborem. - Może
z czasem, gdy widzieli, że jest szczęśliwy,
że życie mu się ułożyło - opowiada córka.
- Bardzo też polubili moją mamę. To ona
była takim plastrem na rany, który potrafił pogodzić rodziców z synem. Swoją żonę
pan Józef poznał kiedy zaczął pracować na
stacji kolejowej w Koluszkach. Co ciekawe dziewczyna była nauczycielką w tamtejszej szkole. Spełniło to w pewnym sensie ambicje teściów.
Jedyna córka urodziła się im w roku
1941. Na studiach w Łodzi poznała swego
męża, który pochodził z Łowicza. Po ślubie
zamieszkali w pelikanim grodzie. Pan Józef
nie dochował się więcej dzieci. Jego żona

była osobą chorowitą, z czasem wymagała
coraz większej opieki, co w sytuacji pracy
kolejarza nie było łatwe. Korzystali z opiekunek, pomocy społecznej. Kiedy pan Józef przeszedł na emeryturę, w całości poświęcił się opiece nad żoną, która była coraz
bardziej niedołężna, w ostatnich latach życia
nie wstawała już z łóżka.
Zmarła w roku 1989. - Po pogrzebie
wzięliśmy ojca do siebie. Źle znosił samotność, był przyzwyczajony do mieszkania
w mamą, do opiekowania się drugą osobą.
W Łodzi i tak nie miał za wielu znajomych
i przyjaciół - opowiada córka. Pan Józef dożył u niej sędziwego wieku. Nie był jednak
ciężarem. Przyzwyczajony do troszczenia
się o innych to on dbał o wnuki, wysyłał je
rankiem do szkoły. Kupował poranne bułki
i ser na kanapki. - Mówiłam mu wielokrotnie, po co tata myje tak często te okna
- szczególnie, że był już wiekowy i bałam
się że kiedyś wypadnie. Ale jemu nie dało
się przetłumaczyć. Chciał coś robić i być
potrzebny.
Józef Ambroziak zmarł nagle 20 lutego
2007 roku. Pochowany został w Łodzi, obok
swojej żony.
(wcz)

odeszli od nas

(25.04.-4.05.2008 r.)

25 kwietnia: Krystyna Wojciechowska, l.85, Rulice; Piotr Prytycki, l.84,
Łowicz; 26 kwietnia: Ryszard Studziński, l.73, Łowicz; 27 kwietnia: Krystyna
Bliźniak, l.59, Kiernozia; Jan Stolarczyk, l.62, Łowicz; Halina Dziuda, l.54, Dmosin II;
Henryk Wnuk, l.54, Sierzchów; 28 kwietnia: Feliks Polit, l. 59, Głowno; Mieczysław
Król, l.59, Seroki; 29 kwietnia: Aniela Grzywacz, l.94, Bednary; Krystyna Szkop,
l.78, Łowicz; 30 kwietnia: Józefa Pelska, l. 81, Bratoszewice; 1 maja: Lucyna Rutkowska, l.73, Skaratki; 3 maja: Ryszard Wężyk, l. 51, Bratoszewice; Wiktoria Król,
l.82, Niedzieliska; Janina Kucharek, l.72, Niedzieliska; Piotr Różycki, l.56, Łowicz;
4 maja: Cecylia Legencka, l.83, Brzozowo; Jan Trepa, l.77, Natolice.

Po raz 353. w drodze na Jasną Górę
Jak co roku
w poniedziałek przed
świętem Zesłania Ducha
Świętego o godz. 7.30
wyruszyła z Łowicza
piesza pielgrzymka na
Jasną Górę - już 353.
w historii. Pątnicy wyruszyli
po mszy świętej w kościele
ss. Bernardynek.

O

dprowadzał ich biskup pomocniczy
diecezji łowickiej Józef Zawitkowski
oraz mieszkańcy miasta. Pożegnanie
nastąpiło w połowie ul. Katarzynów, choć
kilkadziesiąt osób z rowerami odprowadzało pątników aż do Uchania Dolnego.
Łowiczanie będą szli 6 dni, przejdą 190 kilometrów. W tym roku w trasę wyruszyło
około 400 osób, nieco więcej niż w roku
ubiegłym, kiedy do Częstochowy poszło
360 pielgrzymów.
- Na początku mojego pielgrzymowania
byłem zdziwiony, że na pielgrzymkę zapisało się tylko 5 osób. Martwiłem się, że nie
pójdziemy. W tym roku zapisało się około
setki pielgrzymów, a na trasie pojawiło się
prawie 300. Około stu dojdzie po drodze
w ciągu pierwszego dnia - wyjaśnia ks. Wiesław Frelek z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu, przewodnik pielgrzymki.
- Wszyscy się znamy. Od razu wiemy,
kto idzie po raz pierwszy - mówi Barbara Osóbka z Bobrownik, pełniąca służbę
medyczną podczas pielgrzymki. W łowickiej pielgrzymce nie ma tradycji wcześniejszych zapisów. Pani Barbara związała się
z tą majową, łowicką pielgrzymką przed
4 laty i posługuje na niej jako pielęgniarka. Oprócz niej w służbach medycznych
pielgrzymkowych jest Danuta Dziąg ze
Skierniewic, która na Jasną Górę idzie
5 rok. Przed kilkoma laty szła z młodzieżową pielgrzymką warszawską. - Wtedy byłam
młoda i atmosfera tamtej pielgrzymki mi odpowiadała. Dziś cenię sobie tradycję i skupienie modlitewne na pielgrzymce łowickiej.
- mówi. Pierwszego dnia pątnicy jeszcze nie
czują zmęczenia, ale po drugim dniu jest już
co robić na postojach. Czas trzeba dzielić
pomiędzy posiłek, a opatrywanie ran.
Drugi postój, po wyjściu z Łowicza
w Uchaniu Dolnym, to jedyny taki na tarasie. Mieszkanki wsi, jak zwykle, przygotowały w pobliżu kapliczki stoły zastawio-

Na szlaku pątnicy mają okazję do
szczerej rozmowy ze swoim przewodnikiem ks. Wiesławem Frelkiem.
ne pachnącymi wypiekami. Własnoręcznie
smażone pączki i pieczone ciasta drożdżowe
smakują wyjątkowo. - Tu zawsze jest tak serdecznie, dalej na trasie się już tak nie zdarza
- docenia Barbara Osóbka, trzymając pączki w obu dłoniach.

Pół wieku w drodze

był zachwycony. Ponownie trud ten podjął po roku przerwy. Od tego czasu opuścił tylko dwie pielgrzymki z uwagi na poważne problemy zdrowotne. Dziś, w wieku
65 lat, idzie z rowerem. Taka asekuracja potrzebna jest po to, żeby nie wsiadać do samochodu wiozącego bagaże. - Kiedyś było
inaczej. Szło się na boso lub w drewniakach i tylko nogi wodą w strumieniu pątnicy obmyli. Dziś mamy specjalne obuwie
i ubrania. Zamiast polnych dróg są asfalty.
Cieszę się, że od lat chodzimy już legalnie,
bo na początku nasze pielgrzymowanie nie
było mile widziane przez władze - przekazuje swoje spostrzeżenia pielgrzym z półwiecznym stażem.
To nie jedyny jubilat tegorocznej pielgrzymki. 50-lecie święceń kapłańskich obchodzi ks. Ludwik Wnukowicz z Borówka,
przez współbraci określany mianem „maskotki pielgrzymkowej”, z uwagi na swój
rubaszny humor. Sypie kawałami jak z rękawa. Ks. Ludwik idzie z pielgrzymką po
raz 17. - Nieraz człowiek pada na nos, ale
jest OK. Codziennie odmawiamy cztery różańce, ale nikomu się nie nudzi. Trochę mi
tylko przykro z jednego powodu, że mnie za
starego dziadka uważają i tak często śpieszą
z pomocą - wyznaje ks. Ludwik.
Dla obu jubilatów pielgrzymi wraz z prowadzącym ks. Wiesławem Frelkiem szykowali niespodziankę, ale o tym mogą opowiedzieć dopiero po powrocie, żeby nie
zdradzić się przed nimi.

- Ja idę dopiero piąty raz, a mamy wśród
nas brata, który pół wieku chodzi w pielgrzymce łowickiej do Częstochowy, obTydzień w trasie
chodzi jubileusz - dodaje Bożena GąsecDziś 8 maja, jak każdego dnia, pielgrzyka z Łowicza. Istotnie, pan Jerzy Kosiorek
z Popowa pod Łowiczem po raz pierwszy mi wstali o 4.30 a o 5.00 wyruszyli z Pluposzedł do Częstochowy z mamą, mając cic. Być może są już po śniadaniu, które
dok. na str. 26
11 lat. Przeszedł wówczas połowę trasy. Nie zjedli we wsi Chojak.

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
§ 1 maja o godzinie 5.10 na ulicy
Mostowej w Łowiczu rowerem jechał
nietrzeźwy 21-letni mieszkaniec Jeleniej
Góry (0,71 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc).
§ 1 maja o godzinie 17.10 na drodze
krajowej nr 14 w Domaniewicach samochodem ciężarowym jechał nietrzeźwy
30-letni obywatel Litwy (0,43 mg/dm 3
alkoholu).
§ 1 maja na ulicy Mostowej w Łowiczu
rowerem jechał nietrzeźwy 35-letni mieszkaniec Łowicza (1,01 mg/dm3 alkoholu).
§ 2 maja o północy w Al. Sienkiewicza
w Łowiczu motocyklem jechał nietrzeźwy
36-letni mieszkaniec powiatu łowickiego.
§ 2 maja o godzinie 14.40 na ulicy Kiernozkiej w Łowiczu samochód osobowy
prowadził nietrzeźwy 25-letni mieszkaniec
powiatu brzezińskiego (0,88 mg/dm3
alkoholu).
§ 2 maja o godzinie 17.00 na drodze
krajowej nr 14 w Jamnie w gminie Łowicz
samochód osobowy prowadził nietrzeźwy
29-letni mieszkaniec Łodzi (0,48 mg/dm3
alkoholu).
§ 2 maja o godzinie 20.18 w Mysłakowie w gminie Nieborów rowerem jechał
nietrzeźwy 48-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego.
§ 3 maja o godzinie 1.40 na ulicy
Łęczyckiej w Łowiczu rowerem jechał

nietrzeźwy 62-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego.
§ 4 maja o godzinie 16.15 na drogą
krajową nr 2 w okolicach Klewkowa
w gminie Łowicz samochód ciężarowy prowadził nietrzeźwy 40-letni obywatel Łotwy
(0,53 mg/dm3 alkoholu).
§ 4 maja o godzinie 19.20 w Maurzycach w gminie Zduny Autosanem jechał
nietrzeźwy 55-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego (0,31 mg/dm3 alkoholu).
§ 4 maja o godzinie 23 w Łyszkowicach
samochodem osobowym nietrzeźwy
jechał 18-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego (0,57 mg/dm3 alkoholu).
§ 5 maja o godzinie 1.30 na ulicy Blich
w Łowiczu samochód osobowy prowadził
nietrzeźwy 21-letni mieszkaniec Łowicza
(0,92 mg/dm3 alkoholu)
§ 5 maja w Grudzach w gminie Łyszkowice rowerem jechał nietrzeźwy
50-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,66 mg/dm3 alkoholu)
§ 5 maja o godzinie 8.45 na ulicy
Prymasowskiej w Łowiczu samochodem
osobowym jechał nietrzeźwy 40-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(1,14 mg/dm3 alkoholu).
§ 5 maja o godzinie 9.10 w Kiernozi
rowerem jechał nietrzeźwy 43-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (1,18 mg/dm3
alkoholu).
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Młodzieńcza brawura
w Galerii Browarna
Zabrakło siedzących
miejsc na koncercie
20-letniego
pianisty Stanisława
Drzewieckiego,
zorganizowanym 2 maja
w Galerii Browarna.
tłok panował w sali koncerprzed sześcioma miesiącami,
TkiedyakitowejtosamStanisław
Drzewiecki nie mógł

Oprawę muzyczną uroczystości trzeciomajowych zapewniła miejsko-strażacka orkiestra dęta.

Majowe uroczystości
patriotyczno-religijne
O tym, że Polska musiała długo
czekać, aby móc sięgnąć do swojej
tradycji, mówił biskup ordynariusz
Andrzej Dziuba podczas uroczystej
homilii z okazji święta Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski oraz
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja w Łowiczu.

N

a sobotniej sumie sztandary szkół oraz
organizacji łowickich tworzyły dostojny szpaler prowadzący do głównego
ołtarza. Mszę uświetnił występ miejskostrażackiej orkiestry dętej. Biskup ordynariusz zachęcał, aby nie wypominając nikomu, dziękować Bogu za to, że możemy
modlić się w kościele w dniu 3 maja. Przywołał wydarzenie z 1 kwietnia 1656 roku,
kiedy to król Jan Kazimierz zawierzył kraj
Matce Bożej w katedrze lwowskiej, a także
dzień 3 maja 1791 roku, kiedy to uchwalono ustawę rządową zaczynającą się słowami „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedy-

nego”. - Nikt wówczas nie czynił zarzutów,
że Rzeczpospolita jest państwem wyznaniowym. Te dwa wydarzenia spotykają się dzisiaj z woli opatrzności. - mówił podczas kazania biskup Dziuba.
Mówił ponadto o klarownych barwach
narodowej flagi. Biskup łowicki biel utożsamia z niewinną, codzienną pracą, związaną z małymi ofiarami, zaś czerwień
z przelaną krwią.
Po uroczystej mszy świętej procesja ze
sztandarami na czele przemaszerowała
pod pomnik Synów Ziemi Łowickiej. Tutaj
przedstawiciele władz miasta, powiatu, partii politycznych, szkół, związków kombatanckich i innych złożyli wieńce. Następnie,
już pod pomnikiem papieża Polaka, biskup
Dziuba i proboszcz łowickiej katedry ks.
Wiesław Skonieczny modlili się o szybkie
wyniesienie na ołtarze papieża Jana Pawła II. Tutaj również złożone zostały wieńce
i zapalone znicze.
(eb)

przybyć na zapowiadany wcześniej w Łowiczu koncert z powodów osobistych. Wówczas w zastępstwie grał m.in. jego ojciec,
prof. Jarosław Drzewicki. Tym większa
była więc radość melomanów, gdy
2 maja przed nimi pojawił się długo oczekiwany Stasio, nazywany tak zdrobniale
z uwagi na swój młody wiek oraz bardzo
wczesny początek kariery muzycznej:
pierwsze koncerty dał w wieku zaledwie 4 lat.
W Łowiczu wykonał głównie utwory Sergiusza Rachmaninowa z okazji
135. rocznicy jego urodzin i 65. rocznicy
śmierci. Drzewiecki zagrał na specjalnie
przywiezionym fortepianie koncertowym
model D firmy Steinway & Sons. Występ
podzielony został na dwie części, przed
którymi wstęp wygłosił prof. Drzewiecki.
W pierwszej części Staś zagrał szlagiery
muzyki poważnej: Fryderyka Chopina Nokturn cis-moll oraz Sergiusza Rachmanino-

3 maja, również o godzinie 17, Galeria Browarna ponownie otworzyła swe
podwoje dla miłośników muzyki poważnej. Tym razem muzyka płynęła „pro-

Niedługo Miecugow

Naprawić to, co w głębi

Dziennikarz, współgospodarz
popularnego programu TVN24
„Szkło kontaktowe” Grzegorz
Miecugow odwiedzi łowicką
Pracownię Sztuki Żywej w ramach
pierwszego spotkania z cyklu
„Konfrontacje”.

N

a spotkaniu opowie o swojej pracy
oraz będzie można zadawać
pytania. Planowane jest ono na 24
maja, wstęp wolny. Godzina jeszcze
nie została ustalona. Urodzony w 1955
roku w Krakowie Grzegorz Miecugow
opowiada o sobie, że jako absolwent
filozofii i dziennikarz z 2-letnim stażem
dorabiał, zbierając butelki w Lasku
Bielańskim. Wcześniej w Paryżu
pracował jako baby-sitter u madame
Truszkowskiej, byłej narzeczonej
Sławomira Mrożka, chrzestnego jego
siostry. Obecnie Miecugow jest szefem
zespołu wydawców w TVN24.
Jest również współgospodarzem
„Szkła kontaktowego” i współautorem
książki o tym tytule. Wcześniej był
dziennikarzem, wydawcą i prezenterem
Wiadomości w TVP 1, pracował
w Programie III Polskiego Radia,
był prezenterem Faktów TVN
oraz prowadził pierwszą polską edycję
Big Brothera.
(mak)

Biblioteka w Zdunach

Obrazy Rapackiego z kart kolekcji Miziołka
W gminnej Bibliotece Publicznej w Zdunach można obejrzeć od
1 maja wystawę widokówek z kolekcji Edwarda Miziołka, przedstawiających malarstwo Józefa Rapackiego.
a wystawie można zobaczyć
50 kart, wydanych w okresie przed
N
II wojną światową, na których znalazły
się kolorowe reprodukcje malarstwa Rapackiego. Ten naukę malarstwa rozpoczął
w 1885r. w warszawskiej klasie rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona, studiował w Szkole Sztuk Pięknych
w Krakowie oraz w Monachium w prywatnej
szkole Friedricha Fehra. Po powrocie do

Warszawy rozpoczął współpracę z czasopismami jako ilustrator. Po 1900r., zagrożony chorobą płuc, często przebywał
w Krakowie, Zakopanem i Szczawnicy.
W 1907r. osiadł na stałe w Olszance - niewielkiej wsi położonej na skraju Puszczy
Mariańskiej i od tego czasu rozpoczęła się twórczość Rapackiego, z która jest
on najmocniej obecnie kojarzony - czyli
malarstwo pejzażowe, przede wszystkim
Mazowsza. Całe dnie spędzał w plenerze,
notując pędzlem i ołówkiem bogactwo
form, barw i zmienność światła w naturze.
Jego ulubione motywy to realistycznie ujęte, widoki rozległych pól i łąk, często otulonych mgłą lub oświetlonych bla-

dymi promieniami wschodzącego słońca.
I to wszystko można obejrzeć w zduńskiej
książnicy.
Edward Mizołek, z którego kolekcji pochodzą karty, jest dobrze znany zarówno
w Zdunach, gdzie przed ponad 10 laty miał
pierwszą wystawę prezentującą jego karty, jak i w powiecie łowickim. Pochodzi
z Jackowic pod Zdunami, mieszka w Łodzi.
Zasłynął on jako autor wydanego kilka lat
temu wydawnictwa nagrodzonego Złotym
Exlibrisem przez bibliotekę wojewódzką
w Łodzi, poświęconego łowickiej pocztówce. Jest to jedna z najbardziej poszukiwanej
obecnie książek przez kolekcjonerów kart
pocztowych.
(tb)

Stanisław Drzewiecki wraz ze swoim ojcem prof. Jarosławem Drzewieckim
przed drugą częścią koncertu.
wa Polkę de VR i Melodię E-dur op. 3 nr
3 z cyklu Morceaux de fantaise. Grał również utwory Fritza Kreislera i Franciszka
Liszta. W ostatniej części koncertu zagrał
etiudy Rachmaninowa, wśród nich etiudę
„Czerwony kapturek i wilk”.

Ukraińskie nuty

24 nauczycieli z Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu i łowickich przedszkoli wzięło udział w szkoleniu „Wprowadzenie do integracji sensorycznej”
26 kwietnia w Przedszkolu Integracyjnym nr 10.
zterogodzinne zajęcia prowadziła
Marta Perekitko, terapeutka pracująca
C
w przedszkolu integracyjnym i Centrum Re-

habilitacyjnym w Helenowie pod Warszawą. Celem szkolenia było wprowadzenie do
integracji sensorycznej jako metody pracy
z dziećmi specjalnej troski i dziećmi zdrowymi. Emilia Żebrowska, dyrektor Przedszkola nr 10, mówi, że metoda ta polega na

sto z serca Ukrainy”. Na bandurze, ludowym ukraińskim instrumencie, zagrała
Alina Zapolska, śpiewając pełne sentymentu pieśni. W drugiej części sobotniego koncertu zagrała na skrzypcach młoda
łowiczanka Weronika Mońka z Zielkowic,
o której sukcesach niejednokrotnie pisaliśmy na łamach NŁ. Młoda artystka gra m.in.
w Łowickiej Orkiestrze Kameralnej i kapeli zespołu Koderki. Ognistym czardaszem zachwyciła ona nieliczną publiczność
zgromadzoną w Galerii Browarna - tym razem bowiem tłumów nie było.
(eb)

tym, żeby w pracy z dzieckiem, u którego
stwierdzono problem, skupić się nie tyle
na skutku, co na przyczynie jego powstania. Podaje przykład wiązania sznurówek.
Jeśli dziecko sobie z tym nie radzi, pomoc
polegać ma nie tylko na automatycznym
ćwiczeniu tej konkretnej umiejętności, ale
na stymulacji narządów, które pomogą w
zdobyciu tej umiejętności, a więc narządu
słuchu i ruchu rąk. - Po prostu nie skupiamy się „na sznurówce”, bo chcemy usprawnić to, co „w głębi” jest uszkodzone - mówi.
Dodaje, że placówka przez nią kierowana
jest dość dobrze wyposażona do pracy tą
metodą, choć można byłoby ją wzbogacić
o kilka pomocy.
(mwk)
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Wycieczka za miasto i wypad na obiad
Nie tylko w weekend
majowy i nie tylko
łowiczanie lubią się
wybrać na wycieczkę
za miasto. Miejscem
najczęściej odwiedzanym
w okolicy Łowicza jest
Nieborów. Miejsce to,
poza walorami rezydencji
Radziwiłłów, staje się
coraz bardziej atrakcyjne
dla turystów, bo przybyło
w nim restauracji.

W

tym roku do listy nieborowskich lokali gastronomicznych, na której dotąd
była pizzeria, bar w stajni „U kowala”, Oberża pod Złotym Prosiakiem i Zajazd Rozdroże, dołączył Dworek Biała Dama.

mówi współwłaścicielka dworku Katarzyna Kuśmier.
Wracając jednak do gastronomii deklaruje: - Oferta nasz skierowana jest dla ludzi,
którzy lubią dobre jedzenie, ładnie podane,
w eleganckim wnętrzu - mówi o ofercie.
Dlatego w karcie restauracji znalazły się
wykwintne dania kuchni polskiej: mięsne,
rybne i z dziczyzny. Okazuje się, że właśnie
dziczyzna, choć stosunkowo droga, cieszy
się sporym powodzeniem.
Do wyboru są: pieczeń z jelenia w marynacie z żubrówki w sosie morelowo-śliwkowym (porcja 200 gr kosztuje 35 zł) lub
filet z sarny z borówkami i puszystym puree z ciecierzycy (porcja kosztuje 37 zł).
Z innych potraw zwróciliśmy uwagę np. na
kaczkę pieczoną w pomarańczach z nutą imbiru, pstrąga smażonego w płatkach migdałowych, solę w sosie cytrynowym na zielonych szparagach.
Podczas bardziej popularnych weekendów, przed obiektem ustawiany ma być

Dzierżawca karczmy w skansenie Jacek Latoszewski deklaruje, że jego w Maurzycach znadzie się coś smacznego
dla każdego klienta.
jest do oczekiwań klientów. Dowodem na
to było wprowadzenia dań z kopytkami, ale
też poszerzenie oferty dwóch rodzajów pierogów do sześciu. Poza tym w sezonie letnik podawany jest chłodnik i kompot, inne
są surówki i sałatki niż jesienią i zimą.
Dodatkową zachętą dla rodzin, które
często odwiedzają to miejsce, jest ogródek i plac zabaw dla dzieci. Chętnych do
odwiedzenia tego miejsce nie brakuje i
to nie tylko w sezonie letnim. Oberża od
dłuższego czasu jest popularnym miejW Dworku Biała Dama goście siadają przy stolikach z gotową zastawą i świe- scem spotkań. Tutaj także można zatrzymać się na nocleg.
żymi kwiatkami.

Wystrój Oberży Pod Złotym Prosiakiem utrzymany jest w stylu regionalnym, podobnie jak menu.
Dworek, a w zasadzie jego oferta gastronomiczna dostępna jest od 2 tygodni. W ciągu najbliższych dni udostępnionych będzie
też 5 pierwszych pokoi hotelowych. Docelowo miejsc w hotelu będzie dla około
50 osób. Jesienią planowane jest oddanie
do użytku sali konferencyjnej, w przyszłości oferta będzie wzbogacona o mini spa,
w którym będzie możliwość skorzystania
z usług kosmetycznych, masażu, ale też
kąpieli w jacuzzi. - Zależy na na tym, aby
ktoś przyjeżdżając do nas, trochę tu pobył -

grill, na którym będą przygotowywane dania lubiane i popularne, takie jak: łosoś, karkówka, ale też kiełbasa.
Zupełnie inny charakter ma nieborowska Oberża pod Złotym Prosiakiem,
która istnieje od lipca 2006 roku. Tutaj klimat, na który składa się kuchnia i wystrój są
regionalne, czyli na ludowo. Sam budynek
też zresztą jest drewniany. Siedzi się więc
na ławach, dekoracje są łowickie, potrawy
proste np. pierogi, karkówka, ale też zupy.
Oferta oberży cały czas dostosowywana

Ofertę, która cenowo mieści się między
tymi obiektami, posiada Zajazd „Rozdroże”, który działa już pół roku. Jak
mówi menager zajazdu Dominika Strupińska, dania kuchni polskiej stanowią około
80% zamówień, a dania kuchni europejskiej około 20%, przy czyn największą popularnością wśród tych potraw cieszy się
shoarma zapożyczona z kuchni tureckiej.
Klienci zajazdu to poza grupami zorganizowanymi (uczestnikami szkoleń i konferencji) klienci tzw. biznesowi i rodziny.

Najczęściej w restauracji zajazdu podawany jest jednak żurek, placek zbójnicki
(placek ziemniaczany z sosem gulaszowym
zaprawianym kwaśną śmietaną), pieczona
kaczka z jabłkiem i żurawiną, pierogi, bigos
i dania z dziczyzny. Przedział cenowy obiadu dla jednej osoby to 20-45 zł.

Nad wodę
lub do skansenu
Jeśli ktoś indywidualnie zdecyduje się
wybrać na wycieczkę w tym samym kierunku, ale nieco dalej, do Joachimowa Mogił
nad zalew na Rawce, to w tym roku nie będzie miał możliwości skorzystania z oferty
Letniej przystani Lecha. Jak mówi jej
właściciel Patryk Kołosowski, po 4 latach
działalności rodzinnej na razie zdecydowano się ograniczyć ją do organizacji zamkniętych imprez oraz wypożyczania kajaków na
spływy. Przystań dysponuje 24 kajakami,
część ma na własność, reszta to sprzęt wypożyczony z PTTK w Żyrardowie. To nie
oznacza jednak, że Przystań będzie niedostępna, bo już 4 osoby Kołosowscy są skłonni uznać za grupę zorganizowaną.
Sezon w tym miejscu zaczyna się 1 maja,
ale już od dłuższego czasu zarezerwowane
są kajaki na spływy w weekend majowy.
W połowie kwietnia przyjmowano już też
rezerwacje na drugi weekend majowy.
Jeśli ktoś zdecyduje się na wycieczkę do
skansenu wsi łowickiej w Maurzy-

cach, tam również od maja rusza karczma. Podobnie jak w latach poprzednich
prowadzić ją będzie Jacek Latoszewski
z Łowicza, który wygrał przetarg ogłoszony przez Muzeum w Łowiczu.
Ajent deklaruje, że karczma będzie czynna w tych samych godzinach co skansen,
a ceny będą bardzo przystępne. Obiad kosztuje bowiem od 10 do 18 zł. W ofercie karczmy znajdują się m.in. żurek, frytki, chleb ze
smalcem i ogórkiem. W latach ubiegłych,
w czasie upałów, bardzo dużym powodzeniem cieszyły się ziemniaki okraszone
skwarkami z maślanką.
Z ofert karczmy korzystają często grupy zorganizowane. W tym przypadku odpowiednio wcześniej ustalane jest menu
i cena. I tak np. dzieci z wycieczki, która zapowiedziała się w maju jeść będą zupę pomidorową z makaronem oraz kotlet mielony
z ziemniakami i zestawem surówek.
Dania obiadowe mogą też zjeść w skansenie indywidualni turyści, jednak - jak dodaje nasz rozmówca - na realizację zamówienia trzeba trochę poczekać, bo dania są
przygotowywane na bieżąco, czyli po złożeniu zamówienia.
Tak więc wybierając się na wycieczkę po
Ziemi Łowickiej, nie musimy zabierać ze
sobą kanapek i napojów. Po pełnej emocji
wycieczce możemy skorzystać z coraz bogatszej oferty gastronomicznej. Wystarczy
tylko mieć przy sobie „trochę” grosza.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Cinqecento lub Tico zadbane, tel. kom.
0500-420-702.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Punto lub Matiza zadbanego, tel. kom.
0500-420-702.
Wszystkie auta powypadkowe i skorodowane,
tel. kom. 0660-087-390.
ABSOLUTNIE AUTA CAŁE, USZKODZONE, tel. (046) 831-01-29, tel.
kom. 0601-317-076.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Całe i uszkodzone, tel. kom.
0606-238-179.
Kupię Polonezy, łady samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.
Kupię uszkodzone, skorodowane, tel. kom.
0666-186-157.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Naczepy uszkodzone, tel. kom.
0504-105-141.
Syrena, Warszawa samochód, części, literatura,
dokumenty, tel. kom. 0696-623-621.
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.
SKODA Pickup D 2000 rok, kupię, tel. kom.
0504-032-375.
Absolutnie kupię wszystkie modele
Daewoo, Fiata, Forda, Opla, Renault,
Peugeot, Seata, Skody, Toyoty, VW oraz
dostawcze do 3,5 t, po 1995 roku, tel.
kom. 0500-026-841.
Kupię Fiata 126p, Wartburga 1.3, Skodę
Favorit, tanio, lub zamienię na sprzęt RTV.
Sochaczew, tel. kom. 0696-848-663.
SKUP AUT, tel. kom. 0513-019-003.

SKODA Fabia 2000 rok, 15000 zł, granat perła,
serwisowany, I właściciel, mały przebieg, tel.
kom. 0728-346-401.
VW Passat CL 1.8 gaz 1990 rok, hak, 2500 zł
do negocjacji, tel. kom. 511-368-506.
LUBLIN III 1999 rok, izoterma, tel. kom.
0502-086-560.
OPEL Astra II combi 2.0 D 2001/2002 rok,
klima, elekt., tel. kom. 0504-221-009.
ROBUR skrzyniowy, silnik orginalny, mały przebieg, cena 3500 zł, tel. kom.
0662-247-288.
Polonez Atu, 1998 rok, hak, gaz, tel.
kom. 0605-090-155.
Przyczepkę bagażową zarejestrowaną marki
Niewiadów, typ n-250c, tel. (042) 719-43-41,
tel. kom. 0606-887-634.
Seicento gaz 2001 rok, niedrogo, tel. kom.
0792-261-009.
MAZDA 323 F 1998 rok, tel. kom.
0668-199-742.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 8 r o k , t e l . k o m .
0605-525-893.
KIA Rio 2002 rok, i silnik 380 V, 15KW i
heblarkę, tel. kom. 0513-636-680.
FIAT 126p 1998 rok tel. (046) 839-18-31.
FIAT Siena 1.6 16V, 1998 rok, stan bdb.,
tel. (042) 719-32-34 po 18.00.
MAN 8153 1996 rok, kontene+winda, tel.
kom. 0515-215-299.
MAN 8163 2000 rok, kontener+winda, tel.
kom. 0601-272-490.
SKODA Felicja pickup +gaz 1998 rok, 3500
zł, biały, tel. kom. 0601-272-490.
DAEWOO Nubira combi 1.6 16V 1998 rok,
8800 zł, bordo metalik, gaz, pełna opcja, tel.
kom. 0601-204-034.
PEUGEOT 405 1.6 1994 rok, 4200 zł, gaz,
ABS, wspomaganie kierownicy, tel. kom.
0601-204-034.
RENAULT Laguna 2.2 D 1998 rok, wersja angielska, cena do ustalenia, tel. kom.
0509-747-325.
OPEL Corsa 1.4 1997 rok tel. (046) 839-29-52,
tel. kom. 0722-099-688.
FIAT Ducato 14 2.8 D 2000 rok,
400000 km, biały, cena do uzgodnienia, tel. (042) 719-30-63, tel. kom.
0608-618-201, Głowno.
VW Golf III combi 1.9 TDI 1994 rok, tel. kom.
0501-328-401.
OPEL Agila 1.0 2002 rok, 11500 zł, granat,
wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, tel. kom. 0500-294-407.
BMW 520 2.0 130 KM 1989 rok, 260000 km,
czerwony, instalacja gazowa sekwencja roczna,
el. lusterka, szyberdach, wspomaganie, kierownicy, centralny zamek, stan bdb, używany,
zadbany, sprzedam, tel. kom. 0697-081-876.
AUDI 80 TDI 1984 rok, 1200 zł, tel. kom.
0602-187-540.
OPEL Vectra 1998 rok tel. (046) 838-78-96 po
16.00, tel. kom. 0602-882-994.
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FIAT 126p 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0509-610-252.
RENAULT Master 2.5 D 1995/1996 rok, 6-osobowy, stan bdb, tel. kom. 0602-123-360.
TOYOTA Corolla 1.3 1992 rok, metalik, 5-drzwiowy, stan dobry, niedrogo,
tel. (046) 837-96-77.
POLONEZ Caro Plus gaz 1998 rok, 4000 zł,
tel. kom. 0508-191-221.
Naczepa wywrotka 2-osiowa, resorowana,
ładowność 27 t, 1988 rok, 10000 zł, tel. kom.
0601-154-851.
CC 700 1995 rok, 1,8 tys zł, zielony metalik,
centralny zamek, elektryczne szyby, nowy
gaźnik Weber + części, tel. (046) 837-31-83,
tel. kom. 0693-398-514.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1999 rok,
12000 z ł, srebrny metalik, ABS, ASR, klima,
elektryczne szyby, 2x Air BAG, wspomaganie,
relingi, drugi komplet kół i opony zimowe, stan
bdb, tel. kom. 0696-803-050.
MERCEDES 190 2.0 benzyna 1990 rok, stan
bdb, tel. kom. 0500-287-779.
OPELAstra I 1.4 16V 1997/1998 rok, cena 3000
zł do negocjacji, tel. kom. 0501-247-990.
HONDA Civic 1.4 1999 rok, 115000 km,
benzyna, stan idealny, bogate wyposażenie,
skórzana tapicerka, klimatyzacja, itd., tel. kom.
0662-112-121.
Golf III 1992 rok, benzyna + gaz, zadbany, stan
techniczny dobry, tel. kom. 0787-243-052.
FIAT CC 900 1995 rok, tel. kom.
0880-493-373.
VW Vento 1.8 90 kM 1994 rok, wiśnia
metalik perła, benzyna + gaz, salon, tel. kom.
0508-160-198.
BMW 525 TDS 1999/2000 rok, wersja biznes, pełna dokumentacja, zadbany, tel. kom.
0504-231-567.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, 10700 zł,
bordo, benzyna, gaz, tel. kom. 0501-518325.
FIAT Punto II 1.2 2000 rok, stan bdb, tel. kom.
0508-281-012.
FORD Mondeo 2.0 16V 1993 rok, żółty
tel. (046) 837-49-27.
Seicento 1.1 2001 rok, ciemny niebieski, gaz,
tel. kom. 0608-810-714.
ŻUK, Zielkowice I 15.
PEUGEOT Partner 2000 rok, diesel, tel. kom.
0504-064-991 0505-581-431.
PEUGEOT 1996 rok, tel. kom.
0604-779-223.
RENAULT Scenic diesel 2002 rok, granat,
możliwość kredytu, tel. kom. 0692-879-684.
OPEL Astra 1.4 gaz 1992 rok, tel. kom.
0604-469-945.
RENAULT 19 1.8 1995 rok, elektryczne szyby,
centralny zamek, poduszka powietrzna, gaz,
szyber-dach, tel. kom. 0604-469-945.
Mondeo combi 1.8 TD 1997 rok, tel. kom.
0604-153-959.
PEUGEOT Expert 2.0HDi 2000 rok, dostawczy-blaszak, 3-osobowy, cena do negocjacji
17500 zł, tel. kom. 0698-349-492.
STAR 1142 1992 rok, wywrot, tel. kom.
0604-403-654.
RENAULT Laguna 1.8 gaz 1996 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0609-524-676.
FIAT Brawa 1.9 JTD 1999 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0663-630-668.
Daewoo Espero 1997 rok, full opcja. Fiat
126p gratis, tel. (046) 838-13-45, tel. kom.
0668-935-816.
FIAT Palio Weekend 1.6 16V gaz 1997 rok,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0509-061-449.
FIAT Panda, 13000 km, niebieski, zakupiony w salonie w lipcu 2006 roku, tel. kom.
0783-277-807.
AUDI 80 B3 benzyna, gaz, tel. kom.
0501-248-335.
SKODA Felicia LXI 1.3 combi 1997 rok, 5800
zł, wiśniowy, stan dobry, tel. (046) 830-38-37,
tel. kom. 0696-160-629.
VOLVO 440 1994 rok, ARS, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i lusterka,
klimatyzacja, centralny zamek, alufelgi, radio,
tel. kom. 0691-033-690.
Przyczepka N-126E, tel. kom. 0791-094-713.
PEUGEOT 2 HDI 2003 rok, dostawczy, tel.
kom. 0505-334-013.
FIAT 125p 1990 rok, stan dobry, benzyna +
gaz, tel. kom. 0608-492-082.
Sprzedam naczepę firankę, 1996 rok
prod, 33 palety, nowe opony i hamulce,
tel. kom. 0608-533-431.
SEICENTO 900 1999 rok, tel. kom.
0508-130-791.
Trabant 1988 rok, zarejestrowany, na chodzie,
450 zł do negocjacji, tel. (046) 837-12-76, tel.
kom. 0695-025-915.
Seicento 900 1999 rok, czerwony
tel. (046) 837-14-09.
CITROEN Saxo 1.1 1998 rok, tel. kom.
0694-657-086, 0600-111-559.
RENAULT Clio 1.5 DCI 2002 rok, 14800 zł
tel. (046) 837-60-84.
OPEL Corsa 1.0 2000 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-856-495.
SEAT Cordoba 1999 rok, pilnie sprzedam, tel. kom. 0602-308-105.
FORD Orion 1991 rok, tel. kom.
0508-107-655.
Laguna II 1.9 DCI XII 2001 rok, stan bdb, tel.
kom. 0604-932-479.
DAEWOO Tico 1997 rok, fioletowy metalik,
centralny zamek, elektryczne szyby, stan bdb,
tel. kom. 0507-957-679.
ŁADA Samara 1500 1992 rok, stan bdb,
mały przebieg, tel. (046) 838-13-23, tel. kom.
0600-731-977.
CITROEN Jumpy HDI 2002 r. przystosowany
do przewozu osób na wózku inwalidzkim,
uszkodzony, tel. kom. 0511-005-773.
PEUGEOT 307 1.4 HDI 2003 rok, salon, pełna
opcja, tel. kom. 0509-877-266.

MAZDA 323F 1.8 16V, GT DOHC SPORT,
1992 rok, 130.000 km, obniżane zawieszenie,
wzmacniane hamulce, alufelgi 15, elektryczne
lusterka, szyberdach, koła zimowe, tel. kom.
0887-341-475.
PEUGEOT Boxer 1.9 D 1994 rok, krótki, niski,
tel. kom. 0608-601-221.
PEUGEOT 406 1.8 16V kat 1997 rok, 256000
km, złoty metalik, tel. kom. 0514-539-001.
TOYOTA Yaris diesel 2005 rok, tel. kom.
0886-955-255.
DAEWOO Matiz 1999 rok, tel. kom.
0608-079-573.
POLONEZ Caro 1.6 benzyna, tel. kom.
0885-254-501.
RENAULT Twingo 1.2 1994 rok, tel. kom.
0601-358-325.
FORD Escort 1.8 TD 1996 rok, 3500 zł, stan
dobry, tel. kom. 0602-491-984.
Seicento 1100 2000 rok, niebieski, tel. kom.
0503-515-552.
VW Passat 1.9 TDI, ganatowy metalik,
130KM, sedan,, tel. kom. 0692-601-689.
VW Golf III 1.6 benzyna 1993 rok, 5-drzwi,
tel. kom. 0600-407-961.
MAN TGA 410 XXL 2001 rok, z hydrauliką, sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
0608-420-169.
FORD Transit kontener 4,20, X 2003 rok, salon
Polska, serwisowany, od I właściciela, bezwypadkowy, tel. kom. 0606-479-819.
MERCEDES Sprinter 310 D 1999 rok, Kontener 4,10 m, tel. kom. 0606-479-819.
AUDI 1.9 TDI 1995 rok, 13200 zł, tel. kom.
0693-542-137.
FIAT Seicento 1999 rok, gaz, tel. kom.
0696-032-174.
RENAULT Megane 1.9 DTI 2002 rok, granat,
stan bdb, Łowicz, tel. kom. 0609-837-150.
RENAULT Kangoo 1.5 DCI 2004 rok,
145.000 km, biały, stan idealny, serwisowany,
wersja ciężarowa, tel. kom. 0604-943-696.
VW Transporter T4 2.5 TDI 102 kM 2002 rok,
131000 km, czarny, stan bdb, przedłuzony, tel.
kom. 0604-943-696.
RENAULT Megane Classic, 1.6., 1998 rok,
tel. kom. 0504-226-974.
VW Passat combi TDI 1994 rok, 10200 zł, stan
licznika 200000 km, tel. (024) 277-22-10.
OPEL Vectra 1.8 1997 rok, zielony metalik,
instalacja gazowa, pełne wyposażenie, 3 lata
w kraju, tel. kom. 0791-006-542.
OPEL Vectra combi 1997 rok, tel. kom.
0600-240-752.
Żuk 1990 rok, tel. kom. 0661-610-153.
VW LT 28 2.4 D, zarejestrowany jako
osobowy, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0668-241-849.
Punto 1.1 1999 rok, 95000 km, czerwony,
5-drzwiowy, tel. kom. 0609-309-482.
IVECO DAILY 4910 1991 rok, 5500zł,
400000km, sprawny technicznie, tel. kom.
0608-537-727.
SUZUKI Vitara Cabrio 1.6 benzyna 1990 rok,
110000 km, biały, data I rejestracji 1999 rok,,
tel. kom. 0604-771-777.
KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0604-771-777.
FORD Focus combi 1.8 TDDI 2001 rok,
220000km, srebrny metalik, 0600-447-843,
tel. kom. lub 0888-282-836.
OPEL Corsa B 2000 rok, 3-drzwiowa, tel. kom.
0604-062-775.
OPEL Corsa A na części, BMW 318, mocno
uszkodzony, w całości lub na części, tel. kom.
0604-454-032.
NISSAN Serena 1.6 gaz 1995 rok, tel. kom.
0604-454-032.
PEUGEOT 405 1.9 TD combi 1994 rok, VW
Golf 1.8 combi, 1994 rok; BMW 318i, gaz,
1992 rok, tel. kom. 0604-454-032.
FORD TRANSIT FAEY 260S 2004, tel. kom.
0695-608-791.
TOYOTA Camry 1989 rok w całości, i drugą
na części, tel. kom. 0695-608-791.
FIAT Palio HL 1.6 16V 1998 rok, 165.000 km,
szary metalik, benzyna + gaz, hak, homologacja na ciężarowe, elektryczne szyby, tel. kom.
0600-988-626.
OPEL Astra 1.6 benz.+gaz 1995 rok, bordo
metalik, stan bdb, tel. kom. 0504-138-667.
CITROEN Berlingo 2l HDI 2003 rok,
srebrny metalik, z salonu, faktura, tel. kom.
0605-121-531.
RENAULT Scenic 1.9 DTI 1998 rok,
stan bdb, bogate wyposażenie,, tel. kom.
0664-748-684.
FIAT Seicento 0.9 1999 rok, 6400 zł, bordo
metalik, 100% bezwypadkowy, garażowany,
stan bdb, tel. kom. 0507-105-983.
RENAULT 19 1994 rok, stan bdb, tel. kom.
0781-779-638.
HONDA CRV 2.0 2001 rok, srebrny metalik, orurowana, benzyna + gaz, tel. kom.
0602-170-154.
SKODA Felicia GLX 1.3 MPI 2000 rok,
114.000 km, zielony, benzyna + gaz, I właściciel, salon Polska, bezwypadkowa, tel. kom.
0697-675-681.
Golf III 1.9 TDI 1996 rok, 190000 km, czerwony, 3-drzwiowy, wizualnie i technicznie bdb,
tel. kom. 0663-491-192.
TOYOTA Corrola 1.4 16V 75 kM 1996
rok, 9000 zł, 3-drzwiowa, gaz, tel. kom.
0505-939-725.
RENAULT Megane cupe 1.4 16V 2000 rok,
tel. kom. 0609-600-077.
Liczniki samochodowe - naprawy,
korekty, tel. kom. 0509-963-064.
FIAT CC 700 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-086-917.
SKODA Octavia II 2.0 TDI 190 kM 2006
rok, salonowa, na gwarancji, pełne wyposażenie, tel. kom. 0606-735-365.
OPEL Corsa 1.2 16V 2004 rok, 19800 zł, srebrny, I właściciel, wspomaganie, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0668-445-178.

FORD Ka 1998 rok, żółty, stan idealny,
tel. kom. 0692-932-070.
RENAULT Megane 1.4 16V 1999 rok,
13400 zł, wyposażony, 5-drzwiowy, tel. kom.
0668-445-178.
TOYOTA Corrolla 1.4 1998 rok, granat,
I właściciel, pełne wyposażenie, tel. kom.
0606-395-256.
FIAT Seicento 900 1999 rok, czerwony, I właściciel, zadbany, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Agilla 1.2 2000 rok, 13900 zł,
serwisowany, bezwypadkowy, tel. kom.
0500-026-841.
RENAULT Megane 1.4 16V 2002 rok,
14600 zł, biały, wyposażony, tel. kom.
0608-409-744.
RENAULT Thalia 1.4 16V 2001 rok, 13900
zł, gaz, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-409-744.
RENAULT Megane 1996/1997 rok, 5-drzwiowy, zadbana, tel. kom. 0500-026-841.
OPEL Vectra C sedan 1.6 16V 2002/2003
rok, 31500 zł, I właściciel, salon, tel. kom.
0509-369-540.
OPEL Astra combi 1.6 16V 1999/2000 rok,
gaz, I właściciel, tel. kom. 0503-022-526.
PEUGEOT 405 1994 rok, gaz, tel. kom.
0509-369-540.
SEAT Cordoba 1.6 1998 rok, wspomaganie,
tel. kom. 0509-732-602.
OPEL Corsa 1.2 16V 2003 rok, wspomaganie, I właściciel, 3-drzwiowy, tel. kom.
0509-732-602.
Golf 1.3 1991 rok, uszkodzona skrzynia
biegów, zarejestrowany, opłacony, tel. kom.
0663-362-351.
Ciągnik siodłowy Man TGA410, 2001 rok,
sprowadzony z Niemiec, z hydrauliką, tel.
kom. 0608-420-169.
CITROEN Yumper Maxi 2.8 HDI 2002 rok,
190.000 km, biały, sprowadzony, tel. kom.
0604-771-777.
Punto II 2000 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0609-524-676.
FORD Escort 1.4 1992 rok, czarny, 3-drzwiowy, tel. kom. 0607-126-587 po 18.00.
SKODA Fabia 1.2 2004 rok, stalowy metalik,
salon, I właściciel, tel. kom. 0698-349-492.
FIAT Ducato 2.5 TDI 1997 rok, 228000 km, tel.
kom. 0609-311-546, 0513-072-021.
POLONEZ caro 1.6 GLI 1996 rok, tel. kom.
0721-280-652.
SEAT Ibiza 1996 rok, tel. kom.
0691-114-101.
MAZDA 626 hatchbag 1995 rok, benzyna +
gaz, wyposażony, tel. kom. 0600-763-979.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, benzyna,
gaz, tel. kom. 0880-445-598.
VW Golf II 1.3 1989 rok, srebrny, w całości lub
na części, tanio, tel. kom. 0782-152-911.
Ducato Max 2.8 D 1998 rok, CITROEN
Berlingo, 2000 rok, 1.9 D, tel. kom.
0608-049-180.
Golf IV 1.9 SDI 2000 rok, 21000 zł, tel. kom.
0604-905-486.
SEAT Cordoba 1.4 1998 rok, 8000 zł, tel. kom.
0602-795-257.
FIAT 126p 1998 rok, 1500 zł, stan bdb, tel.
kom. 0667-556-372.
FIAT Seicento 2001 rok, 114.000 km, tel. kom.
0516-398-658.
RENAULT Laguna 1998 rok, tel. kom.
0663-253-139.
VW GOLF IV 1.6 benzyna+gaz 1998 rok,
czarny, 3-drzwiowy, full opcja, alufelgi, tel.
kom. 0693-542-118.
VW Vento 1.8 1993 rok, benzyna + gaz,
wspomaganie kierownicy, ABS, tel. kom.
0664-715-659.
OPEL Astra combi 1.7 TD 1995 rok, tel. kom.
0506-119-917.
O P E L Ve c t r a 2 . 0 T D 1 9 9 7 r o k
tel. (046) 863-06-04 po 20.00.
Opony używane, importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
CC700 1997 rok, niebieski
tel. (046) 838-80-99.
FIAT Siena 1.6 1997 rok, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, regulacja kierownicy, centralny zamek, tel. kom. 0513-860-734.
RENAULT 19 1991 rok, szyber-dach, gaz, tel.
kom. 0602-579-575.
NISSAN Sunny 1300 1989 rok, tel. kom.
0660-524-951.
FIAT Uno 1.0 1994 rok, tel. kom.
0660-524-951.
OPEL Astra 1.4 16V 1998 rok, (benzyna +
gaz), po wypadku, auto w ruchu, z papierami,
ubezpieczone, samochód z aktywną poduszką powietrzną, tel. kom. 0502-156-076,
0608-404-296.
OPEL Vectra B combi 1.8 16V 1999 rok,
srebrny, tel. kom. 0502-518-607.
FORD transit 2,5D 1991 rok, 4000 zł, 9-osobowy + 800 kg, przeszklony, stan dobry,
tel. (046) 837-47-84 po 17.00.
VW Polo Classic 1.4 16v 2001 rok, 115.000
KM, srebrny, tel. kom. 0504-167-269.
FIAT CC 700 1994 rok, tel. kom.
0504-167-269.
OPEL Mriwa 1.6 2003 rok, benzyna + gaz, I
właściciel, tel. kom. 0601-220-241.
SKODA Favorit 1994 rok, benzyna + gaz, stan
bdb, tel. kom. 0505-031-488.
FIAT CC 900 1996 rok, 4300 zł, szary metalik,
stan bdb, tel. kom. 0514-962-094.
FORD Escort 1994 rok, 3900 zł, 5-drzwiowy,
gaz, tel. kom. 0608-220-937.
OPEL Astra 1995 rok, benzyna, gaz,
tel. (046) 861-24-61.
FIAT Punto benz., gaz 1997 rok, niebieski metalik, 5-drzwiowy, elektryczne szyby, centralny
zamek, stan bdb, tel. kom. 0663-329-483.
FIAT Palio benzyna, gaz 1998 rok, czerwony,
I właściciel, tel. kom. 0663-329-483.

FORD Fiesta 1998 rok, 79000 km, 5-drzwiowy, I właściciel, książka serwisowa w serwisie
Forda, stan bdb, tel. kom. 0692-639-555.
FIAT 126p 1999 rok, czerwony, bez śladów
korozji, stan blachowy i mechaniczny bdb, tel.
kom. 0889-339-680.
CITROEN Berlingo 1.4 gaz sekwencyjny 1999
rok, 12000 zł, komplet drugich kół, tel. kom.
0693-422-743.
OPELAstra combi 1.6 16V 2000 rok, sprowadzony, tel. kom. 0600-611-851.
SKODA Fabia 1.4 MPI gaz, I właściciel, tel.
kom. 0604-843-149, 0692-694-065.
Ti c o 1 9 9 7 , f i o l e t o w y, t e l . k o m .
0698-012-879.
Cinquecento 900 1996, stan bdb, 3700 zł,
metalik, tel. kom. 0888-596-487.
RENAULT Clio 1.1 benzyna gaz 1992 rok,
3200 zł, 5-drzwiowy, czerwony, tel. kom.
0888-596-487.
Punto 1.2 1995 rok, 6500 zł, stan bdb, tel. kom.
0668-974-748.
NISSAN Primera 2.0 Turbo Diesel 1998,
srebrny metalik, ABS, 2x poduszka, wspomaganie, szyberdach, halogeny, stan bdb,
tydzień w kraju, gotowy do rejestracji, tel. kom.
0880-948-646.
FORD Escort combi 1.6 1992 rok, 2300 zł, tel.
kom. 0504-334-798.
POLONEZ Caro 1160 1995 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-59-70.
OPEL Astra 1.6 1997, 2 poduszki, ABS,
wspomaganie, grafit metalik, klimatyzacja, tel.
kom. 0880-948-646.
OPEL Vectra 1.8 16V 1999, salonowy, zadbany, złoty metalik, tel. kom. 0694-036-487.
RENAULT Megane 1.4 gaz sekwencja
1999/2000, zielony metalik, salonowy, wspomaganie, centralny zamek, el. szyby i lusterka,
tel. kom. 0694-036-487.
RENAULT Clio 1.2 1999, 88000 km, miedziany metalik, klimatyzacja, ABS, wspomaganie,
el. szyby, 4-drzwiowy, bardzo ładny, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Astra II 1.6 gaz sekwencyjny 2001,
srebrny metalik, wspomaganie, salon, stan bdb,
tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Omega 2.5 V6 benzyna 1998, 13500
zł, pełne wyposażenie, grafit metalik, tel. kom.
0513-071-265.
TOYOTA Corolla 1.4 benzyna 2002, 25400
zł, combi, zadbany, niebieski metalik, tel. kom.
0513-071-265.
FIAT CC 700 1997, stan bdb, tel. kom.
0516-723-275.
FORD Escort 1.8 D 1996, zadbany, tel. kom.
0501-818-524.
OPEL Omega 2.5 TD 1995, full wypas, combi,
tel. kom. 0600-970-598.
FIAT CC 1994, 2000 zł, stan bdb, tel. kom.
0666-186-157.
BMW E-30 1.6 kat gaz 1990, stan bdb, 260000
km, biały, tel. kom. 0508-153-886.
Tico 1998, zielony metalik, tel. kom.
0886-218-982.
FIAT Uno gaz 1997, 5-drzwiowy
tel. (046) 863-60-14.
Sprzedam ciągnik siodłowy MAN 403, 1997
rok, stan bdb, tel. kom. 0607-090-247.
AUDI A4 combi 1.9 TDI 1998 rok, BMW 520,
2 l, benzyna, gaz, tel. kom. 0608-409-694.
FORD Transit 2.5 D 1996/97, czerwony, wspomaganie kierownicy, ABS, alarm, radio, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0502-392-753.
Sprzedam dwukółkę samochodową zarejestrowaną, opłaconą, tel. kom. 0502-392-753.
FIAT Seicento 900 1999, II właściciel, 2 pary
kluczyków, tel. kom. 0605-535-396.
RENAULT Clio 1.2 1997, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0605-535-396.
OPEL Astra II combi 1999, salonowy, bogate wyposażenie, srebrny metalik, tel. kom.
0606-330-976.
FORD Esxort 1.6 16V 1997 rok, 5300 zł, gaz,
zarejestrowany, tel. kom. 0504-169-282.
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1997 rok, 10300
zł, sprowadzony, tel. kom. 0504-169-282.
POLONEZ 1.9 D 1996, stan dobry, tanio, tel.
kom. 0604-929-031.
FORD Focus combi 1.8 TD 1999, tel. kom.
0661-758-076, 0607-701-177.
FIAT Seicento 1999, 5700 zł, 140000 km,
czarny, tel. kom. 0695-094-800.
SKODA Felicia 1.3 LXI gaz 1999, 128000
km, ciemna zieleń, I właściciel, 100% bezwypadkowy, 7700 do negocjacji, tel. kom.
0501-032-036.
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1997/1998 rok,
benzyna + gaz, tel. kom. 0889-564-479.
PEUGEOT 405 1991 rok, 2800 zł, benzyna +
gaz, tel. kom. 0886-347-787.
OPEL Astra II 1.6 2001 rok, 16900 zł, zielony,
klimatyzacja, tel. kom. 0501-213-067.
CITROEN C5 sedan 2002 rok, 21400 zł, granat
metalik, pełna opcja, tel. kom. 0501-213-067.
TOYOTA Yaris diesel 2003 rok, 25400 zł,
5-drzwiowa, tel. kom. 0501-213-067.
CC 1996 rok, II właściciel, garażowany, stan
bdb, tel. kom. 0509-443-110.
VOLVO V40 1.9 TD 1998 rok, 191000 km,
klimatyzacja, hak, tel. kom. 0696-061-809.
AUDI A4 2.5 TD 1998/1999 rok, tel. kom.
0691-671-312.
HYUNDAI Gallper 2.5 TDI 1998 rok, 20000
zł, czarny, 5-drzwiowy, 4 x elektryczne szyby,
wspomaganie, hak, klima, do negocjacji, tel.
kom. 0503-112-184.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 2000 rok, tel.
kom. 0693-025-899.
OPEL Astra II 2002/2003 rok, bogate wyposażenie, tel. (046) 837-05-25, tel. kom.
0604-131-581.
FIAT Punto, 1.9 diesel, 2000 rok, tel. kom.
0603-047-265.
VW Golf 1.9 TDI 1995 rok, tel. kom.
0888-387-202.

Golf II 1.6 TD 1988 rok, szary, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0665-737-437.
AUDI 80 combi 1.9 TDI 1995 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0667-615-147.
RENAULT Twingo 1997 rok, el. szyby, lusterka, tel. kom. 0606-332-997.
Golf 1.9 TDI 1995 rok, tel. kom.
0607-738-601.
Seicento Brush 2001 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.
AUDI 80 B4 1992 rok, benzyna + gaz,
centralny zamek, wspomaganie, tel. kom.
0693-230-126 po 14.00.
Golf II 1.6 1987 rok, tel. kom. 0696-864-558.
MERCEDES 124 300 D 1992 rok, I właściciel
w kraju, tel. (046) 838-48-42 po 20.00.
Punto II 1.2 gaz 2001 rok, 5-drzwiowy; Vectra
B 1.6 16V 1996 rok, zarejestrowany, bogata
wersja, tel. kom. 0604-392-876.
DAEWOO Lanos 1.5 8V gaz 1998 rok,
SKODA Felicia 1.3 MPI XII.1998 rok + combi
XII.1996 rok, tel. kom. 0604-392-876.
FIAT CC 700 1995 rok, tel. kom.
0609-398-544.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 8 r o k , t e l . k o m .
0793-385-895.
OPEL Corsa 1.0 1999 rok, 88000 km, zadbany,
5-drzwiowy, tel. kom. 0601-050-926.
PEUGEOT 605 2.0 1991 rok, 1800 zł, benzyna, gaz, PEUGEOT 605, diesel, 1991 rok, 1800
zł, tel. kom. 0512-476-760.
VW Golf III combi 1.8 1995 rok, 7000 zł, benzyna, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT 19 1995 rok, stan bdb
tel. (042) 719-70-53, (046) 874-51-73.
VW Golf III combi 1996 rok, 9000 zł, 1.9 turbo
diesel, sprowadzony, stan bdb, po opłatach, tel.
kom. 0513-876-844.
Sprzedam przyczepkę samochodową Niewiadów, skrzynia ładunkowa Żuka, tel. kom.
0889-406-509.
PEUGEOT 306 1.4 1995 rok, 4900 zł, stan bdb,
tel. kom. 0515-752-654.
CC 700 1992 rok, 1500 zł, stan dobry
tel. (046) 874-61-88.
HYUNDAI Atos gaz, tel. kom.
0508-364-849.
RENAULT Laguna 1.8 1994 rok, benzyna,
tanio, tel. kom. 0509-647-629.
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1999 rok, świeżo
sprowadzony, bogata wersja, stan bdb, tel. kom.
0608-580-044.
FORD Mondeo 1.8 1999 rok, 9700 zł, tel. kom.
0692-845-998.
AUDI A4 sedan 1.9 TDI 1996/97 rok, 18700
zł, srebrny, tel. kom. 0607-476-879.
Golf IV 1998 rok, 12500 zł, tel. kom.
0505-056-590.
FIAT Cinquecento 700 1998 rok, stan bdb,
radio CD, tel. kom. 0660-573-239.
Passat 2001/02 rok, 24500 zł, I właściciel,
salon, tel. kom. 0505-056-590.
Astra 2005 rok, 24500 zł, I właściciel, salon,
tel. kom. 0505-056-590.
VW Passat B5 1.6 1997 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0692-345-655.
Golf combi III 1.9 TD 1994 rok, tel. kom.
0660-159-673.
IVECO 35E 2.8 12V 1999 rok, furgon, max
długi i wysoki, ładowność 1500 kg, DMC 3500,
cena do uzgodnienia, tel. (024) 277-37-43, tel.
kom. 0607-325-906.
Sprzedam części do Forda Eskort 1.6 16V,
silnik w całości lub na części, zawieszenie
przednie, tylne, drzwi boczne itd., tel. kom.
0509-610-253.
STAR 1142 1988 rok, tel. kom.
0695-197-672.
OPEL Astra 1.7 TDI 1997 rok, 2500 zł, po
wypadku, tel. kom. 0663-744-316.
Punto II 1.2 2002 rok, 15700 zł, 5 drzwi, I
właściciel, sprzedam ew. zamienię, tel. kom.
0694-216-417.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 2004 rok, 5-drzwiowy, sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0501-715-609.
Uno 900 +gaz 2001 rok, 5 drzwi, tel. kom.
0665-977-562.
FIAT Seicento 1.1 +gaz 2000 rok, wiśniowy
metalik, tel. kom. 0504-221-035.
FIAT Punto II 1.2 +gaz 2000 rok, 5 drzwi, tel.
kom. 0606-535-457.
PEUGEOT 2062003 rok 74000 km. niebieski.
WK, centralny zamek,AIR BAG, 4/5 Poj. 1100
cm3 B. bezwypadkowy serwisowany, cena
19300 zł, tel. kom. 0 603-223-385.
AUDI 80 B4 2.0 1992 rok, stan bdb, bezwypadkowy, zarejestrowany w Polsce, tel. kom.
0600-214-972.

Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.
Autoholowanie 24h, Sochaczew, tel. kom.
0880-211-798.
Naprawa naczep, tel. kom. 0504-105-141.
Sprzedam części Honda Civic, 1996 rok, tel.
kom. 0695-384-425.
Sprzedam Alufelgi 14’ do Forda, tel. kom.
0889-534-302.
Holowanie, pomoc drogowa, 24
h, F-VAT, tel. kom. 0608-532-321
0512-391-051.
Felgi aluminiowe z oponami 15”, 4 śruby,
tłumik sportowy, części do BMW 316 E36,
tel. kom. 0506-713-289.
Alufelgi: Passat, Golf, Octavia, Mondeo,
BMW, tel. kom. 0605-324-456 po 17.00.
Sprzedam przyczepkę samochodowa ocynk.,
tel. kom. 0691-961-255.
Auto - kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.
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Usługi: blacharstwo i lakiernictwo,
tel. (046) 838-33-33.
Sprzedam tubę basową z wzmacniaczem, tel.
kom. 0880-472-006.
Sprzedam przyczepkę niska wywrotka, tel.
kom. 0607-317-128.
Sprzedam akumulator i tłumiki do Vectry A
nowe, tel. kom. 0508-107-655.
Agregat chłodniczy Carier na dostawczy, tel.
kom. 0606-479-819.
Sprzedam przyczepkę samochodową Sam,
nowa 230x123x40 ze stelarzem do plandeki,
do rejestracji, tel. kom. 0505-928-735.
Alufelgi - naprawa i renowacja, tel. kom.
0698-467-889.
Sprzedam przyczepkę przerobioną Multicara, nierejestrowana, 800 zł, tel. kom.
0515-959-420.
Części Opel Vectra A 2.0, tel. kom.
0608-354-769.
Sprzedam części do Audi B4, tel. kom.
0660-524-951.
Sprzedam silnik, skrzynię od Opla Omegi, 2.0,
tel. kom. 0500-098-817.
Sprzedam przyczepkę samochodową Sam, tel.
kom. 0692-447-493.
Silniki używane. Auta osobowe i dostawcze.
Import Holandia, Niemcy - szybka realizacja
zamówień, pisemna gwarancja jakości. tel.
kom. 0509-349-884.
Sprzedam 4 koła do Mercedesa, ogumienie
215/45, alufelgi, orginalne, stan bdb, tel. kom.
0501-250-642.
Sprzedam silnik kompletny ZX 1.4 oraz inne
części do Citroena, tel. kom. 0602-717-207.
Sprzedam skrzynię biegów 5 do Golfa II, 1.6
benzyna, tel. kom. 0697-366-263.
Sprzedam przyczepę 9 t i 6 t oraz przyczepę
beczkę 3000 l, opony 1100x20, tel. kom.
0606-519-851.

WFM Osa skuter, części, literatura, dokumenty
lub inny stan skuter, tel. kom. 0696-623-621.

Skutery, Quady, crossy, części i akcesoria motocyklowe, sprzedaż serwis, MR MOTORS, Wyskoki 10 k/
Głowna, tel. (042) 710-76-11, tel. kom.
0513-185-357.
Skuter Romet RXL 50, tel. kom.
0502-086-560.
Skuter Paggio i Malaguti F10 stan dobry, tel.
kom. 0505-261-079.
MZ ETZ250, tel. kom. 0696-481-794.
Sprzedam ogara czeskiego do drobnego remontu bez dokumentów, tel. kom. 0663-647-082
po 19..
Motorower Romet Ogar z rejestracją, tel. kom.
0661-951-258.
Quad ATV 250 cm3, 2008 rok, stan bdb, bardzo
mało używany, atrakcyjna cena, tel. kom.
0662-112-121.
Sprzedam Honda 450S, tel. kom.
0788-214-918.
Naprawa motocykli i motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.
Quad młodzieżowy + ładowarka, tel. kom.
0512-462-209.
Motocykl MZ TS-150, stan dobry, cena do
uzgodnienia, Łowicz, ul. Chełmońskiego 76,
tel. (046) 830-38-15 po 18.00.
Kawasaki EN-500 (czoper), 1994 rok, tel. kom.
0506-152-437.
Quad 150, gwarancja do maja, homologacja,
tel. kom. 0791-094-713.
Ogar 3-biegowy + części, tel. kom.
0784-906-444.
WSK 125, Osa 175, tel. (046) 839-65-96 .
Suzuki GSX600F, 1998 rok, 69000 km,
pojemność 600 cm3, 7500 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki GSX600F, 1998 rok, 31000 km,
pojemność 600 cm3, 7500 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki GSX750F, 2000 rok, 37000 km,
pojemność 750 cm3, 10500zł, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki BAndit, 2004 rok, 38000 km,
pojemność 600 cm3, 11000 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki cross DR, 1993 rok, pojemność 125
cm3, 2500 zł, tel. kom. 0889-248-239.
Yamaha Diversion, 1993 rok, 44430 km,
pojemność 600 cm3, 4000 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki GXS600F, 1997 rok, pojemność 600
cm3, silnik na chodzie, niekompletny, bez dokumentów, 2200 zł, tel. kom. 0889-248-239.
Sprzedam skuter Kingway Quba, 2007 rok, tel.
kom. 0889-432-219.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0604-771-777.
Suzuki GSX-R1000 K6, 2006 rok, tel. kom.
0691-191-100.
Naprawa motocykli, motorowerów, kosiarek,
tel. kom. 0698-467-889.
Sprzedam Yamahę 600, 2004 rok, tel. kom.
0509-641-165.
S k u t e r, 2 0 0 7 r o k , z g w a r a n c j ą ,
tel. (046) 838-61-01, tel. kom. 0667-633-468.
Jawka 50, skuter, tel. (046) 838-61-04, tel. kom.
0667-633-468.
Skuter QUEST, 2004 rok, 605142474.
Sprzedam Simson S53 enduro, 1989 rok, tel.
kom. 0662-036-143.
Sprzedam MZ 150, tel. (042) 719-67-51.

MZ 250TS na części, tel. kom.
0697-366-263.
Motocykl ETZ 150, tel. kom. 0607-196-533.

Sprzedam garaż blaszany, tel. kom.
0600-875-309.
Sprzedam garaż na os. Szarych Szeregów, tel.
kom. 0601-288-890.
Garaż przy blolu, ul. Kwiatowa, tel. kom.
0608-684-292.
Sprzedam garaż na os. Dąbrowskiego, tel. kom.
0601-360-278.
Sprzedam garaż blaszak, tel. kom.
0608-212-212.

Do wynajęcia garaż os. Kopernika Głowno,
tel. kom. 0798-808-470.

Kupię działkę, gospodarstwo - Łowicz - okolice, tel. kom. 0601-257-098.
Mieszkanie 2-pokojowe do 40mkw, z widną
kuchnią, z balkonem, I lub II piętro, wykluczone wieżowce, tel. (046) 855-83-36.
Kupię kawalerkę. Pilnie, tel. kom.
0792-284-020.
Kupię dom lub działkę Łowicz lub Zduny, tel.
kom. 0721-848-851.
Kupię M-3, bloki, Głowno, tel. kom.
0666-284-990 po 16.00.
Kupie działkę z domkiem letniskowym na ul.
Łódzkiej, tel. kom. 0697-116-271.
Kupie domek drewniany z małą działką lub
bez w Łowiczu lub poza Łowiczem. Może
być na wsi. Do 15 km od Łowicza, tel. kom.
0782-152-911.
Kupię dom do remontu z działką, okolice Skierniewic lub Łowicza, tel. kom. 0666-254-026.

Mieszkania o pow. do 100 mkw przy ul. Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działka 4 ha, szer. 75 m, Łowicz, ul. Poznańska, tel. (046) 837-90-70.
Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0602-797-678.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Działka 4600, Łowicz, tel. kom.
0502-163-313.
Warsztat wulkanizacyjny z budynkami, tel.
kom. 0502-163-313.
Działka budowlana 1296 mkw., Zielkowice,
cena 50 zł/mkw, tel. kom. 0606-448-046.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu (37mkw.,
c.o, blok z cegły), tel. kom. 0600-127-143.
Sprzedam działki budowlane w miejscowości
Seroki 1276 mkw., 4500 mkw., cena do uzgodnienia, tel. kom. 0721-551-548.
Sprzedam mieszkanie pilnie 60 mkw. os.
Bratkowice, tel. kom. 0603-099-826.
Dom parterowy, murowany, Walewice Wieś
18, tel. kom. 0669-346-302.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.
Kawalerkę 25 mkw. sprzedam, lub zamienię
na większe, tel. (046) 837-46-11.
Zagospodarowana, zabudowana ogródki działkowe, Niedźwiadek, tel. kom. 0601-157-630.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0605-030-274 0721-546-919.
M-6 własnościowe, os. Kopernika, Głowno
zamienię na M-3 na I -II piętrze, tel. kom.
0505-370-525.
Sprzedam działkę 1,40 ha, tel. kom.
0782-152-923.
Sprzedam 6 ha gruntów rolnych w Janinowie k/Bielaw, tel. (046) 839-21-69.
Sprzedam 38mkw. os. Starzyńskiego, tel. kom.
0791-504-191.
Sprzedam działkę budowlaną z lasem 55
arów Dzierzgówek, tel. kom. 0693-625-267
0605-970-152 po 20.00.
Ziemia orna 3,40 ha, 5 i 6 klasa, przyległa do
nowobudowanego zjazdu autostrady A2, tel.
kom. 0693-625-267 0605-970-152.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0608-591-756.
Sprzedam 6 ha ziemi, Świeryż II, tel. kom.
0515-730-219.
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz
z zabudowaniami, gmina Zduny, tel. kom.
0693-457-587.
Sprzedam działkę 2500mkw w Łowiczu ul.
Kiernozka, tel. kom. 0662-279-490.
M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-411-472.
Sprzedam działkę budowlaną, pow. 37 arów,
okolice Łowicza, tel. kom. 0792-235-440.
Działka rekreacyjna 1200 kmw., stara chata
wiejska (do małego remontu), przystępna cena,
Karsznice Małe 59, tel. (046) 895-13-62, tel.
kom. 0785-076-535.
Działka 4000 mkw., pod lasem, Łowicz, ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0512-276-112.
Dom przy ul. Łęczyckiej 106, Łowicz.

Działka 3800 mkw. budowlano-rolna z dostępem do Bzury w miejscowości Patoki, tel.
kom. 0601-692-820.
Kawalerka 31 mkw., Łódz Retkinia,
tel. (042) 719-56-47, tel. kom. 0605-578-500
po 20.00.
Sprzedam ziemię 3,36 ha w Bogorii Górnej,
tel. (046) 838-23-47.
Działka budowlana 2000 mkw. przy trasie
Dmosin -Głowno, prąd, woda w działce, tel.
kom. 0515-132-167.
Działka rekreacyjno -budowlana 2100 mkw.,
las, łąka, przy działce prąd, woda. Grodzisk gm.
Dmosin, tel. kom. 0515-132-167.
Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz, ul.
Armii Krajowej. www.dzialka.lowicz.com.pl,
tel. kom. 0505-346-069.
Kawalerka 24,5 mkw., Łowicz, tel. kom.
0601-613-959 po 16.00.
Bratkowice 54mkw IVp., tel. kom.
0508-578-982.
Sprzedam M-4, 60,54 mkw., Łowicz, os.
Bratkowice, tel. kom. 0602-640-627.
Dwie działki rolno - budowlane 0,8 ha i 1 ha,
okolice Głowna, tel. kom. 0668-852-406.
M-2, 34,70 mkw., IV piętro, Łowicz,
tel. (046) 837-08-96 po 18.00.
M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0691-753-419.
Sprzedam mieszkanie 38 mkw. z działką 500
mkw., zagospodarowana - Walewice, tel. kom.
0601-662-927.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła, Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309.
Sprzedam w Łowiczu mieszkanie M-3, 48
mkw. III piętro, os. Bratkowice, tel. kom.
0696-075-623 0787-167-450.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.,
parter, środkowe, okna, drzwi wejściowe, podłogi wymienione, nie obciążone kredytem, os.
Bratkowice, tel. kom. 0663-274-367.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw., parter, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0601-206-953.
Mieszkanie 46 mkw., cegła, I piętro, Łowicz, ul. Baczyńskiego,
tel. (046) 837-90-95, tel. kom.
0694-020-143.
Wydzierżawię ziemie 1.6ha przy ul. Poznańskiej (Łowicz), tel. kom. 0602-159-095.
Działka do sprzedania 7200mkw w
tym budowlana, szer. 18m. Szczudłów,
tel. (046) 839-28-16.
Sprzedam działkę zabudowaną pow. 800mkw
na wsi, tel. kom. 0608-497-701.
O s . N o a k o w s k i e g o , 4 7 , 8 m k w. ,
tel. (046) 830-22-88.
Mieszkanie 4 pokoje + kuchnia (duża) 90
mkw., blok z cegły, tel. kom. 0660-181-788.
Dom na działce 3600 mkw., 1 km od Łowicza
(Zielkowice 67a), tel. (046) 830-39-45.
Sprzedam działkę budowlaną w Głownie, media w ulicy, ul. Dworska, tel. kom.
0504-571-878, 0509-440-136.
Pół bliźniaka na Zabrzeźni w Głownie,
tel. (042) 719-28-89 po 18.00.
Starzyńskiego, 38 mkw., tel. kom.
0791-504-191.
Działka rolno-budowlana 3000 mkw.,
wszystkie media, koło Sochaczewa, tel. kom.
0507-957-679.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Łowicz, Kostka 51,1 mkw., CO + CW, I piętro,
po remoncie, tel. kom. 0500-081-902.
M-2, dwupokojowe, 32,3 mkw., do
remontu, os. Starzyńskiego, tel. kom.
0664-949-091.
Działki budowlane w Głownie, tel. kom.
0691-521-076.
Mieszkanie 65 mkw., I pietro, cegła, CO, CW,
os. Kostka, sprzedam lub zamienię na mniejsze,
tel. kom. 0606-718-917.
Gospodarstwo 2 ha z domem i młynem, okolice
Wolborza, tel. kom. 0664-115-664.
Budowlana 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam działki budowlane w Łowiczu, tel.
kom. 0602-615-399.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na os.
Kostka, tel. kom. 0605-621-096.
Sprzedam dom na wsi, Strugienice 84, tel. kom.
0506-142-238.
Cegła 58 mkw., komfortowe, tel. kom.
0696-525-149.
Sprzedam działkę budowlana 3000 mkw.,
Bednary, tel. kom. 0668-534-832.
Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw., tel.
kom. 0603-916-520.
Po remoncie 54mkw Warszawa (Ursynów),do zamieszkania, tel. kom.
0601-375-385.
Sprzedam mieszkanie 75mkw na os. Baczyńskiego (Łowicz), tel. (046) 837-57-21, tel. kom.
0601-338-870.
Sprzedam 1,58 ha ziemi rolnej, w tym
0,55ha lasu (ok.100 m3 drewna) w gminie
Iłów, tel. (046) 837-36-80 po 18., tel. kom.
0696-654-468 po 18..
Grunt rolny z prawem do zabudowy, pow.
9700mkw. przy ulicy asfaltowej w której
energia i woda, Bednary Wieś, tel. kom.
0602-691-756 po15.00..
Sprzedam mieszkanie os. Kostka (Łowicz)
47mkw, tel. kom. 0605-422-650.
Dom w Łowiczu, cegła, tel. (046) 837-55-42.
Działka budowlana, Ziewanice, tel.
kom. 0695-280-354.
Mieszkanie, 34 mkw., sprzedam,
tel. (046) 837-21-13.
Cegła, 50 mkw., parter, Armii Krajowej,
tel. (046) 837-80-05, tel. kom. 0513-636-689.
Budowlana niedaleko Głowna, tel. kom.
0507-569-401.
Restauracja, motel, stacja CPN
w budowie (powierzchnia 14000 mkw.)
przy trasie A-2 (Łowicz-Kutno), tel. kom.
0604-208-588.

Sprzedam lub zamienię na mniejsze, mieszkanie 39 mkw., Starzyńskiego, tel. kom.
0692-101-989.
Sprzedam budynki gosp. wraz z domem
mieszkalnym o pow. 100 mkw., w tym stodoła,
obora, garaże, przy trasie Głowno -Bielawy, tel.
kom. 0518-627-795.
Przenośny kontener sklepowy 36 mkw., tel.
kom. 0604-896-787.
Mieszkanie 38,5 mkw., parter, os. Tkaczew, tel.
kom. 0668-345-240.
Działka budowlana pow. 6000 mkw. lub
dwie po 3000 mkw., Łowicz, ul. Małszycka,
tel. (046) 837-90-57, tel. kom. 0880-652-769
0728-319-244 po 17.00.
Sprzedam działkę we wsi Kompina 29, 5500
mkw., tel. kom. 0605-274-931.
M-5, 58 mkw. Starzyńskiego IV p., tel. kom.
0698-293-861 po 13.00-tej.
Atrakcyjne M-3 48 mkw., os. Skiorskiego,
Głowno, I piętro, duży balkon, tel. kom.
0889-959-992.
Mieszkanie 75 mkw., ul. Bolimowska, I piętro,
4 pokoje, tel. kom. 0602-593-995.
Domaniewice- działki budowlane w centrum,
blisko lasu, tel. kom. 0606-193-215.
Sprzedam ziemię pod inwestycję w centrum
Łowicza, tel. kom. 0602-244-718.
Mieszkanie 48,15 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0889-479-030.
Sprzedam dom wolnostojący zamieszkały w
Łowiczu na działce o pow 1050 mkw, tel. kom.
0519-728-118.
Sprzedam mieszkanie 72 mkw., tel. kom.
0605-065-790.
Sprzedam 42 mkw., os. Kostka, tel. kom.
0505-002-528 0501-531-019.
Sprzedam mieszkanie 49 mkw., tel. kom.
0691-219-981.
Sprzedam działkę o powierzchni 1 ha w
okolicach Łowicza, tel. (046) 838-92-62
wieczorem.
Sprzedam dom (140 mkw.), zabudowania gospodarcze (500 mkw.), ziemię orną 3,15 ha pod
Skierniewicami, tel. kom. 0606-352-494.
Mieszkanie 48 mkw., os. Konopnickiej, tel.
kom. 0609-467-413.
Sprzedam mieszkanie os. Starzyńskiego (Łowicz) pow. 50mkw, I-sze piętro, wewnętrzna
klatka, urządzona kuchnia, łazienka, przedpokój, i sypialnia, nowe wszystkie okna, drzwi
wewn. szklane przesuwane. Jasne wnętrza,
stan bdb, tel. kom. 0518-584-550.

Do wynajęcia pokój, tel. kom.
0506-109-913.
Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego
składowania 3500 mkw. lub mniej w Głownie,
tel. kom. 0604-610-057.
Wynajmę tanie pokoje noclegowe30
i więcej miejsc, tel. (046) 837-99-16, tel.
kom. 0512-098-358.
Do wynajęcia hala 250 mkw. z wiatą 300 mkw.
na działce 4500 mkw. w centrum Łowicza przy
trasie głównej z wjazdem dla samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0606-494-778.
Do wynajęcia lokal na działalność usługową,
Łowicz, tel. kom. 0665-313-213.
Stryków - centrum miasta - 100 mkw na biura
lub inną działalność gospodarczą, tel. kom.
0511-428-240.
Do wynajęcia lokal handlowy 500
mkw., ul. Zduńska, Łowicz, tel. kom.
0605-990-363.
Wynajmę magazyny firmy budowlanej, tel.
kom. 0501-508-747.
Tanio udostępnię pomieszczenie
(stębnówka i overlock), Głowno, tel.
kom. 0607-607-465.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
Do wynajęcia warsztat samochodowy, częściowo wyposażony, w Łowiczu przy trasie
Warszawa - Poznań, tel. kom. 0602-187-540.
Do wynajęcia wolno stojący lokal o łącznej
powierzchni 105 mkw. na gabinety, biura,
usługi itp. w Łowiczu, tel. kom. 0605-283-903,
0695-973-618.
Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy 35
mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 837-68-90.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Pokój, tel. kom. 0608-755-314.
Do wynajęcia drewniany dom bez łazienki,
Złaków, tel. (046) 839-13-83.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Poszukuję kawalerki lub mieszkania dwupokojowego w Łowiczu lub Sochaczewie, tel.
kom. 0663-599-633.

Do wynajęcia lokal pow. 33mkw na działalność usługową Wiadomość:, tel. kom.
0601-288-841.
Wynajmę lokal w Głownie na salon fryzjerski,
biuro, sklep, tel. (042) 719-12-36.
Wynajmę mieszkanie na terenie Łowicza,
pilnie, tel. kom. 0721-096-021.
Wydzierżawię duży budynek gosp., siła,
woda, światło, gm. Dmosin, tel. kom.
0504-571-878.
Do wynajęcia M-3, Głowno, tel. (042) 719
-21-10.
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje z kuchnia,
47 mkw., II piętro, Łowicz, Kostka, tel. kom.
0609-091-721.
Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią + garaż,
blisko centrum, tel. kom. 0608-693-834 po
17.00.
Poszukuję do wynajęcia taniego, małego
domku mieszklano-gospodarczego, minimum
wygód, trasa Łowicz-Łódź, okoliczne miejscowości, tel. kom. 0696-848-663.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność,
tel. (046) 837-10-69.
Wynajmę sale wykładowe w Łowiczu, ul.
Seminaryjna 6 ( 3 sale: 170 mkw., 50 mkw.,
20 mkw. + zaplecze administracyjne), tel. kom.
0600-365-799.
Wynajmę sale wykładowe w Skierniewicach,
ul. Kardynała Stefan Wyszyńskiego 12 ( 3 sale
wykładowe + ewentualność korzystania z Centrum Rekreacji), tel. kom. 0600-365-799.
Wynajmę pod działalność gospodarczą
pomieszczenia biurowe w Łowiczu, Stary
Rynek 24/30 (51 mkw.), ul. Seminaryjna 6
(30 mkw.), w Zdunach (200 mkw.), tel. kom.
0600-365-799.
Poszukuje mieszkania do wynajęcia na terenie
Łowicza, pilne, tel. kom. 0721-096-021.
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w
Łowiczu, tel. kom. 0602-274-514.
Poszukuję do wynajęcia M-2 lub M-3,
umeblowane w blokach, Łowicz, tel. kom.
0600-746-366.
M-3 do wynajęcia, tel. kom. 0604-133-348
po 16.00.
Lokal do wynajęcia na sklep lub inną działalność, Głowno, tel. (042) 710-82-78.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy,
16 mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
Łowicz, tel. kom. 0608-446-487.
Do wynajęcia 80 mkw. w Głownie na dowolną działalność gospodarczą z możliwością
zamieszkania. tel. kom. 0 601-675-564 po
17 00-tej..
Poszukuje do wynajęcia M-2, M-3, Głowno,
Stryków i okolice tel. kom. 0692-658-322.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Wydzierżawię budynek gosp. 600 mkw.,
okolice Głowna, Strykowa, tel. kom.
0668-442-474.
Do wynajęcia lokal 123 mkw., Głowno,
Piątkowska, tel. kom. 0694-859-330.
Firmie - domek jednorodzinny, kwatery pracownicze, tel. kom. 0601-692-820.
Do wydzierżawienia działka rekreacyjna, Huta
Józefów, tel. kom. 0798-808-470.
Kawalerka w Głownie do wynajęcia, tel. kom.
0503-028-208.
Wynajmę lub sprzedam pawilon
40 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0604-739-461.
Do wynajęcia 3 pokoje z kuchnią (51 mkw.)
w centrum Łowicza, tel. (042) 643-77-55, tel.
kom. 0691-864-020.
Domek murowany, wygodny, bez centralnego, 30 mkw. do wynajęcia, tel. kom.
0889-547-478.
Poszukuje mieszkania do wynajęcia 2-3 pokoje
z kuchnią tel. kom. 0793-011-770.

Zamienię kawalerkę w blokach komunalnych
w Żyrardowie na podobną w Łowiczu, tel.
kom. 0785-520-880.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Różne monety, kolekcje monet oraz antyki, tel.
kom. 0887-221-227.
Kupię przedmioty z wojny, tel. kom.
0664-964-367.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel. kom.
0516-907-429.

Silniki rowerowe, części, literatura, tel. kom.
0696-623-621.
Kupię konstrukcje metalowe i drewniane do
rozbiórki, tel. kom. 0509-440-293.
Kupię klucz pneumatyczny do 300 N, tel. kom.
0601-965-191.
Kupię kartę pamięci do Gry Play Station II,
tel. kom. 0601-965-191.
Kupię silnik jednofazowy 1,5 kW, 1400 obr.,
tel. kom. 0609-541-352.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Drewno budowlne, łaty, pokrycia dachowe, płyty OSB. Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.
Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Komputery używane, laptopy, notebooki,
monitory LCD - bardzo duży wybór. Najtańsze komputery poleasingowe. Nawigacja
GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A-2
(Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-75-45, tel.
kom. 0601-946-286.
Segment pokojowy, tel. kom. 0691-224-672.
Ciągnik C-330, spawarka elektryczna Migmag, tel. kom. 0502-322-564.
Sukienka komunijna, tel. (046) 830-30-97.
Sprzedam blachę trapezowaną na wymiar, tel.
kom. 0506-844-177.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam suknię ślubną, ecri, rozmiar 36/38,
tel. kom. 0507-080-434.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Okna PCV, nowe, używane, gospodarcze, drzwi przeszklone - niedrogo, duży
wybór, Piątek, tel. kom. 0602-617-895.
Styropian, klej, tel. kom. 0506-335-466.
Kompresor 50l, spawarka 170A, agregat
2000W, komplet do spawania gazowego, tel.
kom. 0602-366-564.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Suknię ślubną rozm. 44, biała,
tel. (046) 837-51-61.
Siatka ogrodzeniowa, słupki stalowe,
betonowe, bramy, ogrodzenia staloweproducent, tel. kom. 0508-382-120.
Zbiorniki stalowe na szambo, tel. kom.
0504-105-141.
Stal zbrojeniową 14- 100 sztuk, pustaki keramzytowe połówki - 700 szt,
tel. (046) 874-60-29.
Szkło nowe na szklarnię, tanio 400mkw., tel.
kom. 0662-247-288.
Kamienie polne z dowozem, tel. kom.
0693-064-361.
Betoniarkę 150l, tel. kom. 0665-120-511.
Wkład kominowy z kwasówki- kompletny 4m,
rowerek dziecinny stan bdb, myjkę ciśnieniową
KARCHER- 130 bar, antenę satelitarną, tel.
kom. 0601-546-395.
Sprzedam kuchnie elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem, tel. kom. 0666-288-624.
Stemple budowlane 3-metrowe, tel. kom.
0609-141-542.
Tanio, komputer do muzyki, filmów, internetu,
tel. kom. 0601-334-513.
Sprzedam granulak steropianowy do ociepleń
+transport, tel. kom. 0605-978-418.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124-700.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l na
palecie, tel. kom. 0697-677-530.
Płotki ogrdzeniowe, tel. kom. 0508-230-392.
Maszyny stolarskie i szafki BHP, tel. kom.
0508-230-392.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0723-461-264.
Sprzedam flet Yamaha 361, otwarte klapy, tel.
kom. 0889-126-215.
Sprzedam eternit, tel. kom. 0695-068-710.
Sprzedam za pół ceny nowe drzwi balkonowe
drewniane firmy Humdrex, wymiar 1,48x 2,31
m, tel. kom. 0609-024-427.
Sprzedam łubianki plastikowe używane, drewniane nowe, tel. kom. 0886-825-610.
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Suknia ślubna + bolerko, atrakcyjna, rozmiar 36, wzrost 1,57 m, tanio, tel. kom.
0503-968-810.
Wózek 3-funkcyjny, tel. kom. 0504-226-867.
Segment, wersalka, szafki kuchenne, tanio, tel.
kom. 0509-838-542.
Mała tokarka, tel. kom. 0504-070-837.
Sprzedam blachę trapezową 0,75 nową,
tel. kom. 0605-097-071.
Barak budowlany, tanio, tel. kom.
0602-387-748.
Sprzedam blaty metalowe (szalunki), rozmiar
100 cm/50 cm, silnik do betoniarki 2,2 kW, tel.
kom. 0605-896-130.
Sprzedam butlę gazową propan-butan 11 kg,
podkłady kolejowe nowe, długość 3,80 m,
skrzynki z butelkami po piwie, 100 szt, po 5
zł, tel. kom. 0605-896-130.
Sprzedam pozostałości po budowie domu,
przewody elektryczne, przedłużacze, rozety
wielowtykowe 380/220 V, blaty metalowe
rozmiar 97 cm/ 45 cm, tłuczeń drogowy, imadło
ślusarskie + nażynki, elektrody 2 i 2,5, tel. kom.
0605-896-130.
Sprzedam pustaki 12, tel. kom.
0693-552-221.
Pustak 6 karamzytowy 400 sztuk, tel. kom.
0502-768-100.
Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.
Overlock, nóż taśmowy, 2-igłówka, stebnówka,
tel. kom. 0505-042-841.
Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.
Sprzedam wózek głęboko-spacerowy, firmy
Deltim, stan bdb, pompowane koła, Łowicz,
tel. (046) 837-32-19.
Pralka automatyczna Polar, lodówka Polar
135”, wysokość 85 cm, wanna blaszana 140x70
cm, używane, tel. kom. 0782-294-034.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny PRAMPOL,
pompowane koła, tel. kom. 0694-763-971.
Overlock 3-nitkowy, 2-igłówka, stebnówka,
tel. (046) 838-98-98.
Regał jasny, pokojowy, stan dobry, Łowicz, tel.
kom. 0504-487-273.
Sprzedam deski szerokie 32”, 25”, okolice Głowna, tel. kom. 0605-097-071.
Cegła klinkierowa Kosmo, tel. kom.
0605-046-558.
Sprzedam garnki aluminiowe 80 l, tel. kom.
0509-440-293.
Krajzega, tel. kom. 0509-440-293.
Sprzedaż: kamień, kora, kostka granitowa, tel.
kom. 0516-324-160.
Sprzedam wyposażenie sklepu: lada chłodnicza, waga, regały, tel. kom. 0509-899-591.
Samsung J600E, tel. kom. 0604-153-959.
Ogórki kwaszone, tel. (046) 838-24-84.
Nokia 6230i, Sony Ericson K800i, tel. kom.
0600-880-267.
Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel. kom.
0601-558-669.
Sprzedam deski i blaty po budowie, tel. kom.
0695-021-146.
Sprzedam tanio łóżeczko dziecinne- fińskie,
tel. (046) 837-68-19.
Wózek dziecięcy dwufunkcyjny i wózek
spacerowy, tel. kom. 0600-561-205.
Sprzedam drzewo olchę w klocu, tel. kom.
0601-269-410.
Sprzedam bele okrągłe wiązkowe dł.4 m i 5
sztuk tregier (14), tel. (046) 838-91-31.
Kantówk, krokfy, tel. kom. 0691-989-118.
Solarium, tel. kom. 0505-550-612.
Maszyny do obróbki drewna okazyjnie sprzedam, tel. kom. 0889-561-534.
Wentylatory, silniki elektryczne dużej mocy,
elektrowciąg 1,6 t, tel. kom. 0889-561-534.
Gruz betonowy drobny płukany, tel. kom.
0889-561-534.
Kocioł warzelny parowy, tel. kom.
0791-094-713.
Bryczka konna, tel. kom. 0791-094-713.
Rower, waga, okna, tel. (046) 838-24-91.
Sprzedam kuchnie elektryczną z płytą ceramiczną firmy Ariston, stan bdb, tel. kom.
0600-927-436.
Wózek dziecinny głęboko-spacerowy, tanio,
tel. (046) 837-61-80, tel. kom. 0695-357-737.
Łubianki drewniane, nowe, tel. kom.
0607-889-775.
Sprzedam piłę spalinową Alpina 2,2 KM, tel.
kom. 0600-636-372.
Sprzedam kamień, okolice Kiernozi, tel. kom.
0503-827-620 po 20.00.
Drzwi pokojowe z demontażu, tel. kom.
0609-842-677.
Sprzedam topole ścięte, tel. kom.
0691-753-439.
Sprzedam silnik SW 680 Turbo, tel. kom.
0605-384-399.
Podkłady drewniane, odbiór Głowno lub Koluszki, 20 zł/szt., tel. kom. 0691-521-076.
Rębak do gałezi, spalinowy, tel. kom.
0601-358-325.
Kamień polny, gruby i drobny, tel. kom.
0518-595-441.
Opony letnie 185x60x14, dywan 3x4, dywan
3,5x3, kuchnia gazowa 4-palnikowa, akumulator 45 amperogodzin, tel. (046) 838-33-44.
Regały magazynowe, silniki elektryczne, motoreduktor, wentylator, pompa wodna, opony
750/20, tel. (042) 719-59-36.
Kanapa narożna o wymiarach 240x170x90 cm,
tel. kom. 0609-810-777.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m,
wiertarkę stołową 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Odsprzedam wyposażenie restauracji i zakładu
fryzjerskiego, tel. kom. 0602-192-572.
Sprzedam telewizor Sony, panoramiczny, 32
cale, tanio, tel. kom. 0608-189-585.
Wóz konny, drzwi garażowe, tel. kom.
0660-742-978.
Małą, przydomową elektrownię wiatrową; dużą ocieplaną budę dla psa, tel. kom.
0510-799-027.
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Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe, tel. kom.
0609-616-848.
Sprzedam suknię ślubną, biała, gorsetową,
rozm. 34/36, tel. kom. 0602-711-706.
Styropian twardy 10 cm, 12 cm, tel. kom.
0665-723-997.
Roczny komputer, cena do negocjacji, e-mail:
degas@tlen.pl, tel. kom. 0504-767-086.
Palety drewniane 3 zł/szt. - sprzedam, tel. kom.
0602-657-161.
Zlewozmywak z ociekaczem, szafka przydrzwiowa (kolor jasny, dł. 120 cm), tel. kom.
0697-634-094.
Kamera cyfrowa nowa 400 zł, radio samochodowe z DVD 500 zł, tel. kom. 0504-065-348.
Sprzedam kołki do szalowania fundamentu
oraz dachówkę cementową z rozbiórki, tel.
kom. 0604-432-909.
Zamrażarka bez szuflad, tel. (046) 837-55-42.
Lodówkę i zamrażarkę skrzyniową po 150 zł,
tel. kom. 0698-367-366.
Pawilon o wymiarach 3x7mb, nadający się
na działalność gospodarczą lub na działalność
rekreacyjną, tel. kom. 0605-121-531.
Sprzedam pilnie maszt flagowy aluminiowy 8m, tel. kom. 0602-370-470.
Ipod Apple 80 GB, tel. kom. 0781-851-753.
Tanio sprzedam materac rehabilitacyjny z 2-letnią gwarancją, tel. kom. 0510-965-899.
Stół wibracyjny, tel. kom. 0666-285-487.
Sprzedam wełniak łowicki, tel. kom.
0698-658-275.
Dziurkarka, guzikarka, yuki, podszywarka, tel.
kom. 0607-174-099.
Tralka betonowa balkonowa, tel. kom.
0607-174-099.
Płotek myśliwski używany, tel. kom.
0607-174-099.
Wózek wielofunkcyjny spacerowy, roczny, stan
idealny, Głowno, tel. kom. 0604-661-282.
Waga elektroniczna, lada chłodnicza, tel. kom.
0604-083-992.
Sprzedam kuchnię węglową, kuchnie gazową,
butlę gazową, tel. kom. 0514-753-196.
Sprzedaż przyczepek samochodowych
nowych, do łodzi, do motocykli, quadów oraz łodzi wędkarskich, tel. kom.
0696-287-385, 0608-171-821.
Oddam gruz, tel. (046) 837-15-54, tel. kom.
0663-766-557.
Sprzedam cegłę Max (mała, duża),
tel. (046) 838-85-28, tel. kom. 0662-657-219.
Bramy uchylne Horman kolor brąz
2500x2125, cena 840 zł (brutto), promocja. PSB Grzegory Zduny 107b,
tel. (046) 838-81-00.
Sprzedam meble zachodnie, tel. kom.
0605-721-113.
Zbiornik olejowy 1000 l,tel. (046) 83859-92.
Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego,
tel. kom. 0604-896-787.
Drewno kominkowe, wysoka jakość, niska
cena, sprzedam, tel. (046) 838-34-79.
Sprzedam krzesełko dla dziecka + pasy, nowe,
nieużywane, tel. kom. 0691-710-308.
Grzejniki żeliwne, tel. kom. 0608-684-292.
Sprzedam laptop, 2 okna, plastiki, tel. kom.
0693-093-615.
Sprzedam nową kamerę cyfrową Samsung
Mini DV, tel. kom. 0697-736-673.
Budy dla psów. Huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0502-981-959.
Huśtawki i stoły ogrodowe, tel. kom.
0501-658-261.
Sprzedam dwa wózki widłowe( Bułgar,
udźwig 3 t; GPW, udźwig 2 t), tel. kom.
0603-061-820.
Sprzedam segment pokojowy, tel. kom.
0606-804-786.
Kamień polny, grzejniki Faviera, tel.
kom. 0516-180-211.
Zestaw kina domowego Panasonic, 5.1, na
gwarancji, tel. (046) 838-17-76, tel. kom.
0606-520-022.
Laptop ACER, 5220, na gwarancji,
tel. (046) 838-17-76, tel. kom. 0606-520-022.
Sprzedam komplet wypoczynkowy, 3-2-1,
tanio, tel. kom. 0602-492-168.
Sprzedam olej przekładniowo - hydrauliczny
Mobil, tel. kom. 0603-755-309.
Tokarka TUC 50, komplety do spawania
gazowego (2 szt.), butle tlenowe (4 szt.), butle
acetylenowe (2 szt.), rury kwasówki, tel. kom.
0501-250-642.
Stemple, palety i stal, tel. (042) 719-57-09.
Nowe, super stoły bilardowe, tel. kom.
0605-278-868.
Sprzedam wełnę mineralną, grubość 10 cm,
tel. kom. 0661-966-148.
Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklona,
stan dobry, tanio, pojemność 1200 l, tel. kom.
0604-109-057 po 16.00.
Sprzedam wózek głęboko -spacerowy, tel.
kom. 0608-648-644.
Sprzedam betoniarkę oraz drzwi garażowe, tel.
kom. 0600-626-597.
Sprzedam kabel siłowy w miedzi,
tel. (046) 838-08-66.
Komputer 230 zł, tel. kom. 0500-204-559.
Telefon komórkowy Nokia 6500, nowy, tel.
kom. 0606-479-819.
Sprzedam telewizor Philips 21”, nieużywany,
tel. kom. 0604-569-679.
Biurko młodzieżowe, tel. kom.
0889-406-590.
Wykrywacz metali „Penetrator”, gwarancja,
tel. kom. 0603-395-360.
Regał trzyczęściowy, szerokość 240 cm i biurko komputerowe, tel. kom. 0793-493-655.
Cegła Porotherm Winneberger, 3100 szt.,
tel. (046) 837-88-12, tel. kom. 0789-016-339.
Sprzedam monitor 17, tel. kom.
0505-037-872.

Sprzedam segment młodzieżowy jasne
drewno + niebieskie elementy, tel. kom.
0501-664-554.
Sprzedam ubikację plastikową, tel. kom.
0692-963-077.
Sprzedam dystrybutor paliwowy Adast, tel.
kom. 0692-963-077.
Komputer 260 zł, monitor 17’’ 120 zł,
tel. (046) 830-09-06.
Ławeczka do ćwiczeń, gryf, tel. kom.
0788-983-023.
Maszt widlaka 4 t, 2000 zł, tel. kom.
0695-197-672.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki.
Gatunek II, tel. kom. 0510-158-880.

Jeżeli chcesz decydować o wysokości
swojego dochodu i masz potencjał
oraz chęć działania, skontaktuj się
z menadżerem sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych i
Otwartego Funduszu Emerytalnego,
e-mail: golik_l_15607@agent.cu.com.
pl, tel. kom. 0501-725-143.
Zatrudnię kierowcę C + E z doświadczeniem
w transporcie krajowym, międzynarodowym,
tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, stała praca, rejestracja, Głowno,
tel. kom. 0602-457-089.
Szwaczkę do zakładu i chałupniczkę, Głowno,
tel. kom. 0501-671-060.
Zatrudnię gipsiarzy, malarzy, pracowników do ociepleń i robót wykończeniowych lub zlecę, tel. kom.
0798-453-658.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Zlecę szycie biustonoszy tradycyjnych, tel. (042) 672-76-24,
tel. kom. 0692-406-127.
Zatrudnię elektromontera z uprawnieniami,
tel. (046) 837-23-33, tel. kom. 0508-174-814.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz, Głowno, okolice,
możliwość dowozu, tel. kom. 0604-500-826
0602-241-861.
Zatrudnię fryzjerkę od zaraz, Bolimów, tel.
kom. 0509-513-701.
Zatrudnię szwaczki całorocznie -tkanina, Głowno, tel. kom. 0509-571-801.
Zatrudnię elektryka z doświadczeniem, z
uprawnieniami, tel. kom. 0604-238-322.
Firma zatrudni magazyniera, tel. (046) 830-21-05, tel. kom.
0608-427-671.
Zatrudnię księgową z doświadczeniem,
tel. (046) 837-45-96.
Zatrudnię krojczego, istnieje możliwość
przyuczenia, tel. kom. 0607-443-788.
Zatrudnię pracownika do baru (mężczyznę),
mile widziane doświadczenie w gastronomii,
Grill-Bar Krępa 57, tel. kom. 0509-700-345,
0515-264-777.
Zatrudnię szwaczki, tel. (042) 719-36-93.
Zlecę przeszycia zakładom i chałupnikom z
okolic Glowna, tel. kom. 0668-295-033.
Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina lub biustonosze,
praca całoroczna, rejestracja, tel. kom.
0603-107-489, 0781-315-399.
Przyjmę księgową do pracy w biurze rachunkowym, tel. kom. 0605-578-502.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz i okolice,
tel. kom. 0601-360-267.
Zatrudnię dekarzy, cieślę, murarza, osoby do
przyuczenia zawodu, okolice Łyszkowic, tel.
kom. 0694-470-514.
Zatrudnię fryzjerkę salon Beauty
Łowicz. Wysokie zarobki, tel. kom.
0501-788-112.
Zatrudnię pracowników do prac budowlanych
i wykończeniowych, tel. kom. 0513-345-654,
0508-239-775.
Zatrudnię kierowcę kat. C, C + E. Pracownik
fizyczny na magazynie. Nowo powstałe stanowiska pracy, tel. kom. 0606-123-379.
Zatrudnię operatora koparki, tel. kom.
0502-124-098.
Zatrudnię kierowcę kategorii CE okolice Strykowa, tel. kom. 0605-097-071.
Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 0608-353-034.
Hurtownia Materiałów Budowlanych
w Zdunach zatrudni sprzedawców.
Doświadczenie w branży mile widziane, tel. (046) 839-13-85, tel. kom.
0601-303-235.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie, tel. kom.
0506-115-015.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy na terenie Łowicza, tel. kom. 0604-247-131.
Przyjmę na staż, Zajazd Szymanowice, tel.
kom. 0601-439-657.
Zespół poszukuję dobrego basisty - wesela,
wiek do 30 lat, mile widziany dobry wokal,
tel. kom. 0607-449-803.
Pracownik do lokalu gastronomicznego
oraz na staż osoby z Łowicza, tel. kom.
0600-251-672.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza,
praca Łowicz, tel. kom. 0601-332-896.
Zatrudnię mężczyzn do obsługi maszyn
oraz prac pomocniczych, tel. (046) 837-3892.

Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej w terenie z kat. prawa jazdy B do 45
lat, tel. kom. 0608-816-582.
Potrzebna od zaraz opiekunka au pair do 4 letniego dziecka- okolice Barcelony- prawo jazdy,
Bliższe informacje-, tel. kom. 0694-192-007.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat.
B, tel. kom. 0504-215-704.
Przyjmę do prac pielęgnacyjnych w zieleni
miejskiej na terenie Łowicza (koszenie trawy,
podlewanie roślin, cięcie żywopłotu), tel. kom.
0695-634-141.
Zatrudnię szwaczki na stałe, Głowno, tel. (042) 710-73-31, tel. kom.
0608-496-344.
Przyjmę do pracy panią (tylko z Łowicza) do
ksiegowości, rozliczanie, fakturowanie sprzedaży (ze znajomością Symfonii) oraz panią do
działu kontroli i wysyłek, wiek 23-35 lat, CV
wraz ze zdjęciem agawoj66@wp.pl.
Zatrudnię w gospodarstwie, tel. kom.
0515-938-370.
Firma Damir zatrudni pracowników
budowlanych z kwalifikacjami, tel. kom.
0691-979-310.
Do prac porządkowych (4-8 godz. dziennie)
na posesji w Głownie zatrudnię, tel. kom.
0668-816-813.
Zatrudnię do pracy przy koniach (możliwość
zamieszkania), tel. kom. 0607-174-084,
0607-508-808.
Zatrudnię kierowcę z kat. C na wywrotkę, z
okolic Łowicza, tel. kom. 0793-065-376.
Zatrudnię mechanika samochodowego, tel.
kom. 0600-352-099.
Kierowca kat. C + E, jazda na tarczki, tel. kom.
0609-999-685.
Stacja paliw BP zatrudni pracowników podjazdu, tel. kom. 0609-999-685.
Poszukuję pracownika do układania kostki, tel.
kom. 0668-171-450.
Zatrudnię młodego, operatywnego,
uczciwego mężczyznę. mile widziana
znajomość komputera. Praca w zespole, tel. kom. 0518-674-134.
Zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy, tel.
kom. 0513-823-750.
Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887.
Zatrudnię pracownika do prac porządkowych,
tel. kom. 0601-076-850.
OPOZH w Głownie zatrudni kierowców z prawem jazdy kat. C+E,
tel. (042) 719-11-06, tel. kom.
0601-256-323.
Zatrudnię szwaczki, stała praca, rejestracja. Zatrudnię prasowaczkę i prace wykończeniowe.
Możliwość dowozu, tel. (042) 719-18-43, tel.
kom. 0665-217-483.
Zatrudnię kierowcę kat. C, C + E, tel. kom.
0604-237-423.
Zatrudnię portiera, tel. kom. 0509-234-001.
Przyjmę do zbioru czereśni, czerwiec -lipiec,
tel. kom. 0508-164-380.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię kierowców kat. C+E, tel. kom.
0608-577-421 lub 0697-530-901.
Commercial Union zatrudni kierownika ds.
rekrutacji. CV - na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B.
Kancelaria Podatkowa zatrudni księgową z doświadczeniem,
tel. (046) 837-45-96.
Zatrudnię osobę do montowania bram, tel.
kom. 0787-240-507.
Przyjmę kierowcę do pracy kat. C+E,
tel. kom. 0662-235-975.
Agent ubezpieczeniowy, tel. kom.
0600-410-385.
Zatrudnię fryzjera, tel. kom.
0603-668-444.
Kierowca C+E, kraj, tel. kom. 0668-274-953.
Zatrudnię z terenu gminy Rybno i okolic do
pracy na Stacji Paliw „Bliska” w Wężykach
(pracownik baru - kobieta, pracownik stacji mężczyzna), tel. kom. 0605-121-531.
Zatrudnię kierowcę C + E, kraj, tel. kom.
0605-721-125 0601-069-699.
Pomoc do cukierni, Głowno - Osiny, tel. kom.
0602-815-186.
Zatrudnię do zbioru truskawek, tel. kom.
0600-919-417.
Firma Wirbud Meble w Osmolinie
zatrudni: elektryka, lakiernika, stolarzy,
tel. (024) 277-62-44.
Sprzedawca panele podłogowe i drzwi,
tel. kom. 0668-422-789.
Zatrudnię do zbioru truskawek, zapewniam
nocleg, wyżywienie, płace od łubianki, tel.
kom. 0514-952-004.
Głowno, szwaczki, rygiel, tel. kom.
0607-174-099.
Zatrudnię pracownika na stacje paliw i kierowcę z ADR, tel. kom. 0787-825-400.
Do pracy w księgowości zatrudnimy z miasta
i okolic Łowicza, Głowna, Strykowa, tel. kom.
0604-988-647 w godz. 18.00 - 20.00.
Firma zatrudni kierowców w ruchu międzynarodowym, tel. kom.
0660-493-490.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa,
tel. kom. 0509-877-081.
Zatrudnię do zbioru truskawek w sezonie, tel.
kom. 0608-021-018.
Praca dla przedsiębiorczych i kreatywnych,
wysokie zarobki, tel. kom. 0603-330-995
po 16.00.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-890-451.
Przyjmę do pracy operatora na spycharkę
gąsiennicową, z uprawnieniami, może być na
1/2 etatu,, tel. kom. 0601-239-804.
Przyjmę do pracy na 1/2 etatu mechanika przy sprzętach budowlanych, tel. kom.
0601-239-804.
Zatrudnię osoby do układania kostki brukowej i do ocieplania budynków, tel. kom.
0605-118-329.

Zatrudnię młodych pracowników- brukarzy,
Łowicz, tel. kom. 0604-413-669.
Praca w Głownie. Poszukuję kobiet
do pracy w ogrodnictwie, sadzenie i
pielenie roślin. Praca od poniedziałku
do środy, tel. kom. 0502-769-246.
Poszukujemy osób do rozdawania ulotek oraz
ankieterów. Atrakcyjne wynagrodzenie. Start
People tel. (0-42) 632-55-90 wewn. 101.
Zatrudnię dekarzy, cieślę. Od 10 zł/h,
tel. kom. 0505-138-149.
Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym w Łowiczu - pełny etat, tel. kom.
0512-088-422.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, teren
kraju, tel. kom. 0607-403-256.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0600-626-597.
Mechanik pojazdów samochodowych (prawo
jazdy) oraz pracownik gospodarstwa rolnego,
tel. kom. 0512-476-760.
Zatrudnię blacharza samochodowego,
tel. (046) 837-44-22, tel. kom. 0602-786-412.
Roznoszenie ulotek, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0600-371-576.
Zatrudnię szwaczkę, prasowaczkę do zakładu
Stryków, tel. kom. 0663-514-363.
Zatrudnię opiekunkę do staruszki, 8-9 godz.
dziennie, Dąbrówka Duża, trasa Stryków
-Brzeziny, tel. kom. 0505-054-075.
Magister filologii polskiej szuka pracy, tel. kom.
0668-474-845.
Przyjmę pracowników do prac elewacyjnych i
wykończeniowych, tel. kom. 0606-737-576.
Zatrudnię panią do opieki nad dzieckiem, tel.
kom. 0793-686-743.
Zatrudnię kierowcę C + E w ruchu międzynarodowym, tel. kom. 0501-250-633
0509-659-963.
Zatrudnię ślusarzy, spawaczy, monterów, tel.
kom. 0793-065-376.
Wandex Sp.z o.o.zatrudni szwaczki
w nowo uruchomionym zakładzie
w centrum Sochaczewa, tel. kom.
0501-229-428 0502-686-901.
Zatrudnię fizjoterapeutkę, masażystkę, rehabilitantkę tel. kom. 0793-011-770.

Podejmę parce. Wykształcenie licencjat administracji. Iwona 25 lat, tel. kom. 0602-263-804.
Bus 1500 kg, dyspozycyjny, tel. kom.
0691-745-585.
Nauczycielka języka polskiego (młoda,
doświadczenie) podejmie prace w szkole, tel.
kom. 0603-688-072.
Krojczy poszukuje pracy dorywczej, tel. kom.
0660-804-525.
Akordeonista poszukuje pracy w zespole, tel.
kom. 0793-444-005.
Przyjmę przeszycia na stębnówkę o overloc
5-nitkowy, tel. kom. 0602-726-095.
Technik dentystyczny z długoletnim stażem
prace w akrylu, tel. kom. 0602-219-877.
Operator koparko-ładowarki podejmie pracę, uprawnienia na wózki widłowe, prawo
jazdy kat. B, wykształcenie średnie, tel. kom.
0502-358-304.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.

Potrzebne V-CD-Roms, typu F, 5 zł/szt., os.
Marii Konopnickiej 9/18, Łowicz.

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Cyfrowe wideofilmowanie, tanio, solidnie, tel.
kom. 0603-451-221.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607-916-001.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.
Wesela, tel. kom. 0501-358-009.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych oraz reklamy, www.
studionadachu.pl, tel. kom. 0604-101-516.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.
Filmowanie i wynajem limuzyny, tel. kom.
0601-301-417.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.

Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Usługi remontowo-budowlane, gipsowanie,
malowanie, glazura, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.
Dachy kompleksowo, tel. kom.
0790-403-988.
Dachy, przeróbki, roboty murarskie, tel. kom.
0508-213-801.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
faktury VAT, Łowicz, Centrum Parkietu, ul.
Chmielińskiej 21, tel. (046) 830-22-54, tel.
kom. 0502-321-194.
Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni z kostki brukowej „Budomix”
Łowicz, ul. Armii Krajowej 45 c,d,
tel. (046) 837-49-54(55).
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne, podłofowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel. kom.
0502-939-374.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
Kominy-montaż wkładów kominowych ze
stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Sprzedaż i montaż okien PCV, z drewna, aluminium,bram garażowych,rolet,drzwi zewnętrznych,wewnętrznych,
parapetów, gładzi gipsowych wraz z
malowaniem, układanie paneli podłogowych, glazury i terakoty, adaptacja
poddaszy, tel. (046) 830-20-78, tel. kom.
0602-370-470.
Ogrodzenia, bramy przesuwne, siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom. 0503-572-046.
Kompleksowe wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, wolne terminy,
tel. kom. 0607-328-032.
Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe,
malowanie, tel. (046) 838-30-66, tel. kom.
0609-569-365.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom.
0605-233-844.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Wieźby, pokrycia dachowe, blachodachówka,
papa, andulina, tel. kom. 0503-955-975.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie
budynków, płyta k/g, malowanie, tel. kom.
0693-332-598 0502-321-390.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki,
tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny, tel. kom.
0600-917-292, 0507-431-463.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wykonywanie tynków gipsowych agregatem
wewnątrz budynku, wysoka jakość usług,
atrakcyjne ceny, tel. kom. 0604-144-668.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Wykonuję docieplenia budynków, elewacje
zewnetrzne, glazure, terakotę, adaptacje poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz.
Faktura VAT, tel. kom. 0606-737-575.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, płyta k/g, adaptacja poddaszy, panele podłogowe,
tel. kom. 0668-462-197.
Solidnie układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
klinkier, tel. kom. 0793-035-025.
Usługi projektowe, tel. kom. 0509-299-685.
Roboty wykończeniowe, budowlane; glazura,
terakota, gładzie - Firma budowlana, tel. kom.
0501-508-747.
Pokrycia dachowe, obróbki, montaż i konserwacja, tel. kom. 0517-737-627.
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PRODUCENT OGRODZEŃ BETONOWYCH, www.betomet.republika.pl, tel.
kom. 0501-670-100.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Producent siatek, bram i balustrad. Możliwość
montażu - konkurencyjne ceny, tel. kom.
0500-371-161.
Montaż: panele podłogowe i drzwi,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
0668-422-789.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Usługi remontowo - budowlane: murowanie, tynkowanie, docieplenia, tel.
kom. 0791-966-970.
Firma „MARKO - BUD” oferuje usługi remontowe i wykończeniowe mieszkań, domów
i innych pomieszczeń. Fachowo i solidnie, tel.
kom. 0500-738-600.
Gładź, malowanie, solidnie, tel. kom.
0884-149-435.
Usługi remontowo-budowlane, tel. kom.
0604-557-609.
Rozbiórki starych budynków, konstrukcji itp., tel. kom. 0607-364-068.
Wykonam gładź, tynkowanie, tel. kom.
0888-232-247.
Usługi remontowo-budowlane, ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem
lub watą, gładź gipsowa, glazura,
terakota, tel. (046) 839-13-73, tel. kom.
0602-814-481.
Okna, parapety, żaluzje, rolety, mostikiery, Łowicz, ul. Stanisławskiego 20,
tel. (046) 830-22-39, tel. kom. 0607-343-336.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Tynki maszynowe agregatem tynkarskim, tel.
kom. 0505-102-406 0607-343-357.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Układanie kostki brukowej, solidnie, konkurencyjne ceny, tel. kom. 0695-384-425.
Remonty Adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Wynajmę sprzęt budowlany, tel. kom.
0501-508-747.
Remonty Profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Usługi remontowo -wykończeniowe, tel. kom.
0791-384-320.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0723-461-270.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel. kom.
0791-384-320.
Usługi koparko - ładowarką,
tel. kom. 0888-095-793.
Konstrukcje, pokrycia dachowe, tel. kom.
0501-694-856.
Kost-bruk układanie kostki, tel. kom.
0668-171-450.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0605-867-746.
Koparko - ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT,
tel. kom. 0602-445-248.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0607-898-307.
Malowanie, gipsowanie, panele, tynki
(dekoracyjne) i inne drobne remonty,
tel. kom. 0798-067-242.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel. kom.
0602-736-692, 0512-342-751.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.
Ogrodzenia kute z profila, bramy przesuwane
i skrzydłowe, balustrady. Konkurencyjne ceny,
tel. kom. 0787-240-507.
Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki
dachowe, tel. kom. 0500-076-158.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe. Instalacje i centralki telefoniczne, tel. kom.
0601-207-689.
Koparko-ładowarka 9 2 łyżki: wąska i szeroka),
tel. kom. 0692-947-293.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.
Szybko, tanio, solidnie: glazura, terakota,
głdzie, płyty k/g, tel. kom. 0663-801-194.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Rozbiórki, cięcie i kucie betonu, tel. kom.
0666-045-106.
Usługi koparko-ładowarką, faktura Vat,
tel. kom. 0692-488-093.
Tynki, wylewki, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.
Ślusarstwo-bramy, kraty, ogrodzenia, balustrady, tel. kom. 0609-722-809 od 8. do 17..
Profesjonalne ocieplanie budynków,
tel. kom. 0507-043-684.
Malowanie, tel. kom. 0781-781-316.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel. kom.
0508-862-015 0504-877-307.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Usługi elektro-instalacyjne, kompleksowe,
modernizacja i naprawy bieżące, tel. kom.
0691-795-442 0503-955-975.

Hydrauliczne instalacje w nowych budynkach, www.hydraulik2.republika.pl, tel. kom.
0602-882-617.
„Elektryk” dom szybko, profesjonalnie, negocjacja cen, tel. kom. 0605-274-529.
„Elektryk” przyłącza profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0788-953-563.
Usługi hydrauliczne - pełny zakres, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601-379-355.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, odgromówka, automatyka budynkowa EIB, KNX,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe, monitoring wizyjny CCTV,
kontrola dostępu, uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601-303-858.
Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja
przemysłowa, domofony, kontrola dostępu, automatyka do bram, tel. kom.
0691-715-506 0609-688-506.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0785-539-568.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Pogotowie elektryczne całodobowe 7 dni w
tygodniu + święta, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych. Przyłącza elektrycze.
Faktury VAT, uprawnienia SEP,, tel. kom.
0517-322-374.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania,
pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego
(monitoring), tel. kom. 0601-207-689.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony, wideodomofony. Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom. 0601-207-689.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel.
kom. 0602-633-407.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Montaż instalacji alarmowych w mieszkaniach,
domkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczyvh. Tel,, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacje anten satelitarnych: Cyfra,
Polsat, N-TV. Instalacje sygnalizacji
włamania, nadzoru wizyjnego. Montaż,
serwis, pełny zakres usług.CB-radia,
car-audio, elektronika samochodowa.
Liczniki samochodowe, diagnostyka,
naprawy, tel. kom. 0509-963-064.

Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego okna
również do dachowych. Vesal Łowicz,
ul. Ikara 10, tel. (046) 837-44-25.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Odnawianie wanien, tel. kom. 0600-979-826.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0693-776-474.
Autoholowanie, przewóz maszyn rolniczych do
2 ton, faktury VAT, tel. kom. 0665-956-595.
Zespół muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-854-670.
Śluby - limuzyna, najnowszy biały Mercedes,
tel. kom. 0603-569-990.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom.
0501-431-978.
Samochód na ceremonie ślubne dla
młodej pary, tel. kom. 0600-255-390.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Limuzyny Linkoln, tel. kom.
0605-305-579.
Sprzątanie terenu budowy i wywóz gruzu i
śmieci. Sprzedam Ostrówek 1990 rok, tel.
kom. 0509-853-390.
Śluby - BMW5, tel. kom. 0604-500-949.
Hondą do Ślubu, www.civic-nowy.pl,
tel. kom. 0510-060-985.
Przeprowadzki, towary różne, kontener
20 m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.
Trapezowanie blach płaskich do 3 m, tel. kom.
0506-844-177.
Zespół muzyczny MEXX, bale, wesela, zabawy, tel. kom. 0507-792-106.
Opieka pielęgniarska, tel. kom.
0697-473-225.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
KOMPUTEROWY SERWIS (INTERNET,
SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE), tel.
kom. 0607-122-199.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja ,
tel. (044) 725-02-95, tel. kom. 0504-171-191.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Kamaz - przewóz piaski, źwiru, torfu, tel. kom.
0601-630-882.
Śluby VW Passat 2004 rok, srebrny z wystrojeniem. Tanio, tel. kom. 0500-371-161.
Dekoracja kościołów, sal weselnych+ stół wiejski. Ceny do negocjacji, tel. (046) 837-95-67,
tel. kom. 0512-250-166.

Firma TYM-CAR oferuje wymianę i montaż
tłumników w tym sportowych oraz naprawy
zawieszeń, hamulców, łożysk itp. ul. Chmielińskiej 15(Łowicz), tel. kom. 0694-740-969.
Zespół Panda- gramy wesela, studniówki i inne
imprezy, tel. kom. 0783-883-449.
Firma zaprojektuje strony internetowe:
strony firmowe, galerie, portale. Fvat,
szybka realizacj, e-mail:biuro@netzip.
pl, tel. kom. 0601-079-971.
Meble na wymiar, szybko, dokładnie (szafy,
kuchnie, meble pokojowe itp.). Montaż i dowóz
gratis, tel. kom. 0889-474-502.
Zawiozę do ślubu Ford Mondeo, Kia Sorenta,
tel. kom. 0660-733-094.
DJ-profesjonalna obsługa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe,
itp., tel. kom. 0607-195-033.
Transport piasku pod kostkę i ziemi,
tel. (046) 838-88-46, tel. kom. 0603-213-798.
Rozbiórki starych budynków, konstrukcji itp., tel. kom. 0607-364-068.
Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.
Śpiewam „Ave Maria” na ślubach, oprawa
muzyczna ślubów, tel. kom. 0784-025-147.
Pomoc w prowadzeniu rozliczeń z
zakresu stomatologii i POZ z NFZ (w
oparciu o program mEDICA), tel. kom.
0721-806-448.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Kredyty - Głowno, ul. Targowa 3 /5, tel.
kom. 0504-180-926.
Dekoracje sal weselnych, samochodów, kościołów oraz imprez okolicznościowych, tel.
kom. 0609-880-041.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Naprawa komputerów - diagnoza, instalacja urządzeń, oprogramowania, tel. kom.
0886-489-150.
Dekoracja sal weselnych, 0513-748-813,
tel. kom. 0784-487-536.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Pranie tapicerek samochodowych,
tanio, tel. kom. 0787-500-189.
Zespół muzyczny, wieloletnie doswiadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Śluby, CHRYSLER 300C, TOURING,
srebrny, tel. kom. 0608-128-457.
Ścinka drzew, sprzedaż drewna kominkowego,
tel. kom. 0660-680-409 0665-050-041.
Czarne Audi A6, limuzyna, tanio zawiozę do ślubu, tel. kom. 0607-762-942.
Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Zawiozę do ślubu czarną Vectrą C, tel. kom.
0605-214-925.
„Kapela”, tel. kom. 0692-101-989.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Zespół muzyczny FOR-RENT, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Lakiernictwo pojazdowe, tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 0608-220-937.

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

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Korepetycje język niemiecki, studenka, Zduny,
tel. kom. 0604-181-556.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942.
Angielski, tel. (046) 837-53-15.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303-279.
Język niemiecki, korepetycje, matura, tel. kom.
0600-850-913.
Język angielski korepetycje, matura, tel. kom.
0692-956-207.
Nauczyciel języka niemieckiego udzieli
korepetycji, tanio i profesjonalnie, wszystkie
poziomy, Łowicz, tel. kom. 0691-715-557.
Przygotowanie do egzaminu z rysunku na
architekturę, tel. kom. 0668-359-180.
Prezentacje maturalne, solidnie, niedrogo,
dojeżdżam, tel. kom. 0509-766-108.
Język rosyjski - matura, tłumaczenia. Tanio,
tel. (046) 838-74-40.
Matematyka, tel. (046) 837-53-15.
Prezentacje maturalne, szybko, tel. kom.
0509-766-108.
Korepetycje z języka angielskiego, studentka,
Łowicz, tel. kom. 0669-275-339.

Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel. kom.
0695-102-426.
Kupię zboża paszowe bez żyta i owsa, tel. kom.
0600-993-338.
Słomę kupię, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.

Owies kupię, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.
Sianokiszonka w balotach, tel. kom.
0660-980-085.
Sprzedam pszenżyto, tel. (046) 838-61-28.
Mieszanka zbożowa, jęczmień, owies, Kompina 54.
Sprzedam słomę kostkę, tel. kom.
0668-295-143.
Kupie zboże, tel. kom. 0667-566-276.

Kupie cieliczki do 80 kg, tel. kom.
0886-098-053.
Kupię cieliczki do 80 kg, do chowu, tel. kom.
0668-534-832.
Skup bydła rzeźnego, tel. kom.
0667-257-268.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna lub Bolko,
tel. kom. 0509-984-797.
Każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom.
0607-809-288.
Tury do ciągników rolniczych, wózek widłowy
3,5 t, tel. kom. 0660-733-094.
Kupię ciągnik MF lub Zetor do 65 kM, tel.
kom. 0664-083-373.
Kupię maszyny rolnicze, używane, różne, tel.
kom. 0888-534-332.
Kupię ciągnik do remontu i maszyny
rolnicze, tel. kom. 0607-809-288.
Kupię ciągnik C-328, C-330, T-25 i inne, tel.
kom. 0660-468-633.
Kupię przyczepę 4,5 lub 6 t, wywrot
3-stronny, może być do remontu, tel. kom.
0600-696-620.
Kupię beczkę asenizacyjną od 4000 do 5000 l,
tel. (046) 835-32-05.
Kupujemy sadzarki łańcuchowe do ziemniaków i kopaczki, pługi 2 i 3 -skibowe. Ceny
atrakcyjne, tel. (046) 838-72-80.
Kupujemy kosiarki listwowe tzw. Osy,
zgrabiarki 4 zawieszane do siana tzw. Słoneczka, grabiarki konne. Centy atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.

Kwotę mleczną kupię, tel. kom.
0503-007-351.
P r z y j m ę z i e m i ę z w y k o p ó w,
tel. (042) 719-37-42.

Siano, baloty 120x120, Nowy Złaków,
tel. (046) 838-71-71.
Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.
Ziemniaki Wineta, tel. kom. 0510-099-950.
Słomę w dużych belach 120x120, cena 35zł,
tel. (046) 838-79-06.
Ziemniaki jadalne: Satina, Denar, Winieta, tel.
kom. 0667-276-254.
Słoma, tel. (046) 838-16-00.
Siano, tel. (046) 837-06-30, tel. kom.
0782-294-004.
Sprzedam siano w małych kostkach, tel. kom.
0691-125-654, Marywil 20.
Sprzedam wysłodki suche granulowane toffi w
workach po 30 kg, tel. kom. 0604-079-029.
Sprzedam słomę w małych kostkach, tel. kom.
0607-817-492 po 20.00.
Jęczmień, pszenżyto, żyto, mieszanka,
łubin, tel. kom. 0605-097-071.
Sprzedam słomę z mieszanki zbożowej,
tel. (046) 838-11-20.
Sadzeniaki ziemniaka, trawy, kukurydza, środki ochrony roślin i inne
towary w Firmie Granum (Centrala
Nasienna) Łowicz - Katarzynów 46,
tel. (046) 837-23-05.
Sprzedam słomę w belach okrągłych, Łaźniki
33, tel. (046) 838-72-74.
Słoma w belach i siano w kostkach, tel. kom.
0887-396-779 wieczorem.
Słoma jęczmienna w dużych belach ze stodoły,
tel. kom. 0692-375-540.
Sprzedam sinokiszonkę w balotach,
tel. (046) 838-88-46.
Sprzedam 5 ton pszenżyta i 5 ton mieszanki,
tel. kom. 0509-231-811.
Zboża, słoma, siano, tel. kom. 0784-085-656.
Czosnek, tel. (046) 839-10-18.
Sprzedam siano, Sypień 61,
tel. (046) 838-64-56.
Sprzedam kiszonkę z 4 ha z liści buraczanych,
tel. kom. 0721-557-754.
Słoma belowana, tel. kom. 0600-696-620.
Sprzedam słomę, tel. kom. 0514-242-188.
Słoma w kostakach, Kompina 10.
Słoma ze stodoły. Skowroda Płd. 40,
tel. (046) 838-12-12.
Słoma żytnia ze stodoły, Sromów,
tel. (046) 838-44-77.
Słoma w dużych belach, Wrzeczko 25, tel.
kom. 0514-528-316.
Sprzedam siano i siano-kiszonke w balotach,
Stary Waliszew 7, tel. kom. 0785-611-572.
Sprzedam siano i słomę w kostkach,
tel. (046) 838-92-42 po19..
Sprzedam zboże, tel. kom. 0663-077-029.
Sprzedam słomę w belach, betoniarkę 150,
gruz oraz kamienie, tel. (046) 838-77-22.

Żyto, tel. (046) 839-29-89.
Sprzedam siano w balotach i owies, tel. kom.
0600-415-353.
Słoma ze stodoły, tel. kom. 0603-629-823.
Słoma w okrągłych belach ze stodoły, tel. kom.
0603-080-109.
Słomę w kostkach, tel. kom. 0667-115-451.
Sprzedam słomę ze sterty, Chruślin,
tel. (046) 839-21-92 po 19.00.
Siano, słoma w belach, tel. (046) 837-47-70.
Sprzedam słomę ze stodoły, tel. kom.
0791-557-197.
Żyto, tel. kom. 0604-990-668.
Sprzedam ziemniaki jadalne i paszowe, tel.
kom. 0606-383-995.
Sprzedam ziemniaki paszowe, tel. kom.
0693-711-208.
Ziemniaki jadalne i paszowe irga, Denar, cena
15 gr, tel. kom. 0781-252-729.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0669-960-140.
Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.
Sprzedam zboże, tel. kom. 0501-735-775.
Siano w kostkach, 1,50 zł/kostka, tel. kom.
0608-128-670.
Sprzedam ziemniaki paszowe, tel. kom.
0693-711-208.
Sprzedam pszenicę, tel. kom. 0721-280-652.
Sprzedam siano, Stare Grudze, tel. kom.
0609-810-818.
Siano, słoma w kostkach,
tel. (046) 838-90-28.
MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
Sprzedam jęczmień, tel. (046) 838-73-34.
Jęczmień paszowy dobrej jakości, skrzynki
uniwersalki, tel. kom. 0696-425-214.
Siano, słoma, tel. (046) 838-45-05, tel. kom.
0696-604-979.
Sprzedam mieszankę, tel. (046) 830-37-31.
Sprzedam siano, okrągłe bele, tanio, tel. kom.
0691-715-486.
Słoma, tel. (042) 719-56-16.
Sprzedam słomę w dużych belach i w kostkach,
tel. (046) 838-73-83, tel. kom. 0607-344-141.
Słoma w belkach okrągłych, zboże, pszenżyto,
jęczmień, tel. kom. 0606-434-651.
S p r z e d a m s ł o m ę z e s t o d o ł y,
tel. (046) 838-72-80.
Pszenica, jęczmień, pszenżyto, tel. kom.
0512-522-648.
Siano prasowane, 2 osie z felgami do wozu, na
koła 750/20, tel. (046) 838-99-25.
Pszenżyto, mieszanka zbożowa 30 t,
tel. (042) 719-71-66 po 20.00, tel. kom.
0513-972-051.
Jeczmień, mieszanka, tel. (046) 838-15-16.
Jęczmień, tel. (046) 838-11-74, tel. kom.
0606-901-931.
Siano i słoma w kostkach,
tel. (046) 838-91-91.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność. Transport gratis,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Kurczęta odchowane, ogólno użytkowe, szczepione, Leśniczówka 52,
gmina Bielawy, tel. (046) 838-28-07, tel.
kom. 0692-673-808.
Jałówki hodowlane, cielne, kilka sztuk w
ciągłej sprzedaży, cena od 5500 zł, tel. kom.
0507-057-551.
Sprzedam 16 szt. cieląt o wadze do 200 kg lub
oddam na umowę, tel. kom. 0605-100-293.
Sprzedam 2 źrebice, hodowlane,
tel. (024) 285-40-13.
Dwie jałówki wysokocielne,
tel. (042) 719-48-38.
Sprzedam krowę na wycieleniu,
tel. (046) 838-31-15.
Sprzedam jałówkę, wycielenie 17 maj, tel.
kom. 0783-985-848.
Jałówka na ocieleniu, tel. (046) 838-60-89.
Jałówka na wycieleniu 10.06, tel. kom.
0885-369-083.
Sprzedam jałówkę, maciorę na oproszeniu maj,
1,5 t ziemniaków na paszę, gm. Kiernozia, tel.
kom. 0600-504-400.
Sprzedam krowę 5 lat, wycielenie koniec maja,
tel. (024) 277-96-42, tel. kom. 0696-785-194.
Sprzedam krowę, tel. kom. 0660-437-464.
Krowa na wycieleniu, 28.05.08 z trzecim cielakiem, likwidacja stada, tel. (046) 838-89-79.
Klacz źrebna + źrebak, tel. kom.
0506-252-622.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0607-172-809.
Sprzedam tanio jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 0693-157-117.
Sprzedam byka ok.300kg, tel. (046) 837
-47-65.
Sprzedam jałówkę, wycielenie w maju, tel.
kom. 0885-448-473.
Krowa na wycieleniu, tel. kom.
0666-237-677.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (024) 277-91-96.
Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (046) 838-12-12.

Sprzedam kozę mleczną, 2-letnią, tel. kom.
0600-763-979.
Krowa, jałówka wysokocielne, tel. kom.
0793-051-461.
Dwie jałówki roczne, tel. kom.
0695-301-081.
Jałówka wysokocielna, termin 20.05,
tel. (046) 838-85-18.
Jałówki na ocieleniu, maciory zaproszone,
Urzecze 73, tel. (046) 838-81-34.
Sprzedam jałówkę, wycielenie maj, tel. kom.
0665-931-726.
Sprzedam krowę na ocieleniu, roztrząsacz do
siana, tel. kom. 0512-181-380.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu (10.05),
Sromów 35, tel. (046) 838-60-12.
Sprzedam klacz 5,5 letnią, gniadą, kategorii
lekkiej, nieoprzągniętą. Miejscowość Sanniki,
cena 3500 zł, tel. kom. 0783-203-805.
Jałówka cielna. Niespusza 6, tel. (046) 838
-13-85.
Jałówka, tel. kom. 0721-139-399.
Sprzedam krowę z cielakiem po wycieleniu i jałówkę na wycieleniu, Stachlew 67,
tel. (046) 839-61-51, tel. kom. 0605-381-134.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0691-534-526.
Dwie jałówki do zacielenia, tel. kom.
0505-138-675.
Dwie jałówki wysokocielne, siano i słoma
belowana, kostki, tel. (046) 838-83-02.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0889-406-509.
Sprzedam byczka na odchów; sprzedam dwie
kózki i koziołka, tel. kom. 0608-577-899.

Schładalniki do mleka, dojarki, zamiana
serwis, gwarancja, tel. (046) 833-07-27,
tel. kom. 0505-039-888.
Sprzedam dmuchawę do siana, przetrząsarkograbiarkę 5 i wychładacz mleka, tel. kom.
0608-413-856.
Części do maszyn uprawowych zachodnich Kverneland, Overum, Lemken, Rabewerk. „Agrofarm”, ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz, pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. (046) 837-37-53 837-94-54.
Sprzedam sieczkarnie do kukurydzy Z350/3 +
heder do kukurydzy, podbieracz do zielonek,
kultywator 16, brony 5, sadzarkę do ziemniaków czeską, tel. (046) 838-79-20, tel. kom.
0886-315-029.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin, hurt, detal. Chemfil, Dmosin
124, tel. (046) 874-72-88, tel. kom.
0609-455-676.
Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.
Przyczepę samozbierającą Jugosłowiankę 1,
tel. kom. 0697-714-837.
Kosiarki spalinowe, tel. kom.
0785-622-468.
Sprzedam maszty przystosowane do ciągnika,
wózek widłowy Rak,orkan II i siewnik poznaniak, wywrotnice do skrzyniopalet, tel. kom.
0601-210-549.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest
Bielawy, tel. kom. 0506-140-584.
Orkan, przyczepka samochodowa, tel. kom.
0607-889-775.
Obsypnik (kopcy, kiszonek) Wulkan, tel. kom.
0697-714-837.
Przyczepa zbierajaca do siana T72, dmuchawa
pionowa do siana, tel. (046) 838-24-70.
Opryskiwacz Pilmet rozpiętość ramion 12m
pojemność 1000l, tel. kom. 0693-457-587.
Sprzedam przyczepę Sanok D-7320/12PR,
dwustronny wywrot 4t, tel. kom.
0665-752-681.
Sprzedam dmuchawę z silnikiem 11kW
mało używana i rozsiewacz KOS, tel. kom.
0665-752-681.
Sprzedam ciągnik MF 699, 1986 rok prod,
o mocy 97 KM + ładowacz 4-stopniowy 1996 rok prod, stan idealny, tel. kom.
0601-272-490.
Prasa zwijająca Sipma walcowo-łańcuchowa
Z-569/1, szeroki podbieracz, belka 120x120,
tel. kom. 0600-885-627.
Agregat 2,10 m na kultywatorze,
tel. (046) 838-95-01.
Sadzarka do warzyw, 3 namioty foliowe, rozsiewacz nawozów, tel. kom. 0607-889-899.
Rozsiewacz 1-talerzowy, 600-800 kg (fabryczny), rozsiewacz Motyl, tel. kom.
0880-353-819.
Sprzedam basen Frigomilk 550 l w bardzo dobrym stanie, I właściciel, tel. kom.
0785-543-614.
Ciągniki rolnicze Valtra moc 74-280
KM, sprzedaż, serwis, części, tel. kom.
0606-112-794.
Auto-laweta transport rolniczy, tel. kom.
0509-260-732.
Sprzedam kombajn Bizon Z058, 1987 rok
lub zamienię na ciągnik rolniczy, cyklop
1985 rok, mało używany,2 bramy używane
po cenie złomu, opryskiwacz 600l z atestem,
tel. (046) 838-79-95 wieczorem.
MF 698, 1987 rok + tur, przyczepa HL8011,
pług obrotowy, sadzarka, roztrząsacz do siana,
kosiarka rotacyjna, tel. (046) 838-79-27, tel.
kom. 0660-733-094.
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Mini koparka Volvo, 2002 rok, JCB 1999 rok,
JCB 3CX, 1989 rok, koparko-ładowarka FM,
tel. kom. 0660-733-094.
MF 2640, 1983 rok, 4x4, 120 kM, po remoncie
silnika, stan bdb, tel. kom. 0602-123-360.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 838-85-18.
Sprzedam pompę wtryskową do Bizona,
uszkodzona, 2 przyczepy wywrotki, ładowność
10 t i 11 t, cena 10.000 zł za sztukę, tel. kom.
0605-896-130.
Sprzedam widlak przystosowany do ciągnika,
2 t, wysokość 2,5 m, koła do przedniego napędu
do Ursusa 914-1224, rozmiar 14,9/24, opony
2 sztuki rozmiar 15,5/80/24, felga do przyczepy
HL80,11, tel. kom. 0605-896-130.
Sprzedam Ursus 904 z przednim napędem,
1982 rok, 26000 zł, przyczepa HL 8 t, 1992
rok, 9000 zł, tel. kom. 0601-154-851.
Rama do Tura 1,2, tel. (046) 861-26-46.
Sprzedam kombajn Bolko, 1992 rok,
stan dobry, tel. (046) 838-72-68, tel. kom.
0698-391-949 po 20.00.
Sprzedam cyklop, tel. (046) 837-14-54.
Agregat prądotwórczy 30 kW, agregat uprawowy na bronie 2,80, dojarka na wałek
do ciągnika, konwia kompletna, tel. kom.
0609-857-023.
Prasa Sipma Z-224/1, 1994 rok, stan bdb,
kosiarka rotacyjna Z-173, mało używana, tel.
kom. 0501-513-310.
Kombajn zbożowy Fama M66, 1985 rok oraz
sadzarkę do ziemniaków, 1990 rok, sortownik
do ziemniaków, tel. (046) 838-17-20.
Przetrząsacz karuzelowy 2-gwiazdowy, rozsiewacz nawozów lejkowy, wspomaganie kierownicy Zetor, opony mało używane 195x65x15R,
195x70x14R, 175x80x14R (nowe), tel. kom.
0692-146-594.
Opryskiwacz sadowniczy z dużym koszem, łyżka do Białorusi 40 cm, tel. kom.
0504-178-884.
Prasa Z-224/1, tel. kom. 0668-807-613.
Trząsarka karuzelowa, tel. kom.
0607-469-872.
Sadzarka czeska, beczka do ślęzy,
tel. (046) 838-98-98.
Przetrząsacz karuzelowy czterogwiazdkowy, zaczepiany, tel. kom.
0889-722-699.
Dmuchawa do siana i wóz konny, tel. kom.
0889-722-699.
Opony ciągnikowe 12.4/32, zgrabiarka 7
niedrogo, tel. kom. 0693-115-260.
Sprzedam mikrociągnik RJS-1 z przyczepką, pługiem, bronami oraz rozredlaczem do ziemniaków w bardzo
dobrym stanie, tel. kom. 0500-098-840
po 15.00.
C-328 +wąskie koła, tel. kom. 0602-451341.
Sprzedam tura do C-360, pług 2-skibowy i
5-skibowy na podorywkę a kupię ciągnik C-25,
może być do remontu, tel. (046) 838-33-33.
Śrutownik, kamienie 50, nie nacinane, stan bdb,
tel. (046) 838-69-44.
Sprzedam opryskiwacz 300l z atestem,
tel. (046) 838-98-34.
Kombajn Anna, słomę ze stodoły, duże bele,
tel. (046) 838-23-55.
Sprzedam sadzarkę 4-rzędową do warzyw, tel.
kom. 0661-268-316.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Rozdrabniacz do buraku Jemioł 1,5kW,
Jemioł bez silnika, stan bdb, tel. kom.
0880-353-819.
Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, tel. kom.
0880-353-819.
Opiełacz do buraku i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Rozsiewacz Lejek (ocynkowany), tel. kom.
0880-353-819.
Siewnik Poznaniak 2,7 m, stan bdb, tel. kom.
0880-353-819.
Śrutnownik Bak, 7,5 kW - bijakowy; Bąk 5,5
kW, tel. kom. 0880-353-819.
Śrutownik bijakowy ssąco-tłoczący Odolanów
11 kW, tel. (046) 861-25-51.
Wózek widłowy Linde, udźwig 4,5t; karmniki
dla trzody, tel. (046) 861-25-51.
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Prasa do słomy, mała kostka, tel. (046) 838
-05-94.
Opony rolnicze nowe kormoran
Land Pro 12.4-32 2 szt., faktura VAT,
tel. (042) 719-37-42.
Beczki po olejach silnikowych 200 l, 60 l,
tel. (042) 719-37-42.
Ciągnik U-912, pług 4-skibowy Atlas, stan
idealny, tel. (024) 285-39-73.
Ferguson 699, 4x4, 105 kM, 6-cylindrowy
Perkins, tel. kom. 0600-623-430.
Przyczepa ciągnikowa wywrotka do remontu,
tel. kom. 0501-149-093.
Sprzedam prasę kostkującą, rozrzutnik, tel.
kom. 0604-605-485.
Obsypnik do ziemniaków, Zielkowice 214.
Ciągnik rolniczy MTZ 80, 1979 rok,
słomę, tel. kom. 0888-095-793.
Opryskiwacz 300 l z atestem, pług 2-skibowy,
3-skibowy, 7-skibowy podorywkowy, tel. kom.
0660-261-800.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy,
tel. kom. 0601-272-521.
Pługi Kverneland zagonowe, obrotowe, zabezpieczenia resorowe, tel. kom. 0601-272-521.
Silos zbożowy, montowany wewnątrz budynku, tel. kom. 0601-272-521.
Siewnik do kukurydzy pneumatyczny, tel.
kom. 0601-272-521.
Zgrabiarka do siana, tandem, tel. kom.
0601-272-521.
Rozsiewacz nawozu Amazone. Koper (nasiona
zeszłoroczne), tel. kom. 0601-272-521.
Widlak na przód i na tył ciągnika, tel. kom.
0601-272-521.
Przetrząsarka do siana, zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.
Wybierak do kiszonek, tel. kom.
0601-272-521.
Przyczepa samozbierająca TO50/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do siana,
tel. (046) 838-37-01, tel. kom. 0505-210-560.
Kabina do C-330, tel. (046) 838-40-83.
Siewnik zbożowy, zgrabiarka karuzelowa, gruber, dmuchawa do zboża, siewka 2-talerzowa,
tel. kom. 0663-647-066.
Agregat pradotwórczy, trójfazowy 220/380
V - 9.6 KW, nowy, pilnie sprzedam,
tel. (046) 837-14-07 wieczorem, tel. kom.
0664-083-471.
Ursus C-360, tel. kom. 0668-035-910.
Orkan, stan bdb, tel. kom. 0698-677-187.
C-330, C-360, opryskiwacz Termit, tel. kom.
0600-731-977.
Sprzedam prasę kostkującą z podajnikiem bel
Z-511 Famarol Słupsk, mało używana, tel.
kom. 0723-466-276.
Kopaczka ciągnikowa, wałek z talerzem atakującym do glebogryzarki, tel. (046) 838-99-10.
Sprzedam Zetor 4718 3 cylindry, tel. kom.
0604-440-469.
Wywrot 3-stronowy do Stara 200, ciągnik Sam
z osprzętem, tel. (046) 838-17-57 po 19.00, tel.
kom. 0516-840-503.
Rozrzutnik obornika 1- lub 2-osiowy, silnik
do C-360, glebogryzarka, tanio, tel. kom.
0600-335-473.
Sprzedam prasę Z-224, przyczepę zbierającą,
dmuchawę do siana pionową, silnik elektryczny 12 kW, tel. kom. 0609-842-677.
Sprzedam kosiarkę listwową, tel. kom.
0692-668-521.
Siewnik 4-rzędowy mechaniczny do kukurydzy Klain, siewnik 2,5 m zbożowy, zgrabiarka
do siana fella, koła uprawowe 8R36, tel. kom.
0880-855-911.
Przyczepa 6 t wywrotka, przyczepa wywrotka
Autosan D732, rozrzutnik 2-osiowy, Orkan II,
glebogryzarka, tel. (024) 277-48-09, tel. kom.
0693-555-430.
Sprzedam cyklop i wózki widłowe, tel.
kom. 0692-824-327.
Sprzedam siewnik zbożowy poznaniak, przednią kompletną oś do ciągnika 912 lub 1222, tel.
kom. 0602-454-043.
Sprzedam rozrzutnik, stan dobry, tel. kom.
0781-941-297, 0607-156-221.
Sprzedam przyczepę samozbierającą, tel. kom.
0602-315-644.
Sprzedam rozrzutnik i przyczepę szmozbierającą Klassa z nożami, Ostrówek, tel. kom.
0660-491-277.

Sprzedam sieczkarnie Fortschritt kompletny
+ podbierak + części + części Toron, tel. kom.
0694-146-962.
Sprzedam Ursus 5314 1998 rok, Wygoda
45A.
Sprzedam przyczepę samozbierającą do siana
i zielonek T124 oraz dmuchawę pionową do
siana, tel. (046) 838-90-51.
S p r z e d a m a g r e g a t u p r a w o w y,
tel. (046) 838-04-73.
Opryskiwacz sadowniczy Ślęza 1014 (duży
kosz), tel. (046) 861-27-22.
Opryskiwacz ciągnikowy, silnik elektryczny
15 kW, tel. (046) 839-23-83.
Sprzedam przyczepę samozbierającą 1990 rok,
dmuchawę do siana ciągnik rolniczy Johanderr
2030, tel. kom. 0602-519-741.
Sprzedam Ursus C4011: 1965 rok, stan dobry,
tel. kom. 0667-248-240.
Ford 3-cylindrowy, 1975 rok, z silnikiem Perkinsa; Massey Ferguson 6070, 4x4, 1988 rok,
beczki asenizacyjne 3-,4-,5-, 6000 l, przetrząsacz do siana, tel. kom. 0604-771-777.
Przetrząsarko-zgrabiarka, kosiarka rotacyjna z
przetrząsaczem, rozsiewacz do wapna i nawozu Amazone 8,5 t, tel. kom. 0604-771-777.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków czeską i
redło 5, tel. kom. 0600-415-353.
Ciągnik C330, dwukółke, rozsiewacz nawozu KOS i pług 2-skibowy, tel. kom.
0601-983-597.
Przyczepę samozbierającą Claas Sprint 330S,
ład. 8 t, zespół tnący z nożami i rotorem grzebieniowym, tel. kom. 0888-097-094.
Orkan, tel. (046) 837-47-70.
Ciągnik Fiat 4x4, 110 KM, MTZ oraz maszyny
towarzyszące - sprzedam lub zamienię na
mniejszy, korytka kamionkowe, przyczepa 10t,
agregat 160 kW, tel. kom. 0504-475-567.
C-330, MTZ, C-360, Białoruś, Anna i Wincent,
siewniki, motoreduktory, opony, silniki, części
ciągnikowe różne - kupię sprzedam, zamienię,
tel. kom. 0504-475-567.
R o z r z u t n i k j e d n o o s i o w y,
tel. (046) 838-23-09.
Dojarka dwukonwiowa i zbiornik 300l,
tel. (046) 838-12-30.
Beczka ascenizacyjna 4500 l, 10800 zł, tel.
kom. 0698-356-221.
Ciągnik C-4011 z silnikiem 60, tel. kom.
0509-614-113.
Stare maszyny rolnicze, tel. kom.
0609-108-315.
Rozrzutnik dwuosiowy na resorach, brony 3 polowe, silnik C-360-3P, tel. kom.
0693-830-160.
Ursus 1614, 1993 i 1990 rok, Zetor 8245, 1992
rok, Fendt 311 Turbo Matic, 1989 rok, tel. kom.
0792-999-135.
Case 5140 Power Shift, 1992 rok, pług
4-skibowy obrotowy Overum, Kverneland,
przetrząsacz karuzelowy Deutz-Fahr 4-,
6-gwiazdowy, hydraulicznie składany, tel. kom.
0792-999-135.
Mieszalnik pasz 800 kg, tel. (042) 719-63-67.
Rozrzutnik dwuosiowy, tel. kom.
0697-714-837.
Sieczkarnia Claas marki Jaguar 690SL, stan
bdb, 1989 rok, sprawna technicznie, rozrzutnik
Forschnit T088, sprawny technicznie, tel. kom.
0691-517-865.
Cyklop, stan dobry, tel. (046) 837
-14-54.
Ciągnk C-360-3P, 1985 rok, stan bdb, T-25, tel.
kom. 0509-260-732.
Agregat uprawowo-siewny + siewnik, tel. kom.
0604-802-045 0602-852-353.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę,
pługi 2-, 3-skibowe. Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam kombajn Anna, tel. (024) 285
-51-05.
Sprzedam ładowacz obornika czeski Nujn 100,
tel. (046) 838-28-84.
Siewnik zbożowy Poznaniak, rozsiewacz do
nawozów, tel. kom. 0693-824-664.
Kombajn zbożowy Forschnit E-514, 1988 rok,
tel. kom. 0604-961-560.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandeny, agregaty, brony,
zgrabiarki 7, zgrabiarki, tel. (046) 837-53-86.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy, tel. kom.
0782-621-357.
Orkan 2, rozrzutnik dwuosiowy, koła wąskie
do C-330, tel. kom. 0661-143-536.
Sprzedam sieczkarnię Moral 150, idealny stan, 1993 rok, z gniotownikiem,
tel. (024) 285-82-25 wieczorem.
Ursus 2812, przyczepa wywrotka 4,5 t, dłużyca
jednoosiowa, kombajn ziemniaczany Anna,
sadzarka do ziemniaków czeska, opryskiwacz
300 l, tel. kom. 0510-199-367.
Sprzedam przetrząsaczo -zgrabiarkę 5 polską,
stan bdb, tel. kom. 0660-431-555.

Ursus U-912, 1990 rok, kultywator 18 z
wałkiem, brony 5, siewnik nawozowy Lej, tel.
kom. 0604-213-682.
Zetor 10540, 4x4, 2000 rok, sprowadzony
z Niemiec, siewnik poznaniak, tel. kom.
0692-601-689.
Prasa Z-224/1 Sipma z podajnikiem, 2000 rok,
tel. kom. 0608-420-169.
Prasa belująca z-276/1 Sipma, 1998 rok, prasa
kostkująca Z-224/1 sipma, 1997 rok, tel. kom.
0692-601-689.
Rozsiewacz Kos, rama kultywatora, tel. kom.
0512-544-156.
Sprzedam maszt widlaka, tel. kom.
0509-704-345.
Tury nowe do Ursusa C-360, C-330, 3512,
2812, MF 255/235, T-25, na linkę i hydrauliczne, najnowsze systemy mocowań, szerokie
łychy, wysokość podnoszenia od 2,90 do
2,95 m. Promocyjne ceny, tel. kom.
0608-128-670.
Prasa zwijka Z-543 - Warfama, 2004
rok, kosiarka rotacyjna słupska, tel. kom.
0608-128-670.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwu-talerzowy 600 kg Amazone, tel. (024) 277-8499.
C-330, lub 25, Łowicz, ul. Czajki 8.
Zetor 5211, tel. kom. 0608-354-272.
Sprzedam opryskiwacz polowy 400 l, 10
m dmuchawa do słomy, zboża, duża, pług
3-skibowy obrotowy Rabe Werk, tel. kom.
0721-280-652.
Prasa Z224, tel. kom. 0608-106-614.
Ursus C-360 3P, stan bdb, tel. kom.
0607-809-288.
Prasa Sipma Z279, tel. kom. 0607-809-288.
Warfama 543, 2002 rok, tel. kom.
0608-354-272.
Orkan van, Cyklop T214, tel. kom.
0663-252-589.
Wał korbowy do silnika SW-400 (Bizon),
tel. (042) 719-41-45, tel. kom. 0600-389-356.
Trelinka, duże ilości, tel. kom.
0604-208-588.
Kombajn zbożowy Record Z-058, 1998 rok,
tel. kom. 0506-115-015.
Sprzedam 3512, 1999 rok, tel. kom.
0603-312-669.
Ciągnik 4011 przerobiony na C-360, tel. kom.
0502-906-384.
Roztrząsacz widełkowy, pająk 5,
tel. (046) 838-82-56.
C-360, stan dobry, tel. kom. 0511-740-971.
Sprzedam brony 3, radełka 3, tel. kom.
0512-630-603.
Zbiornik na mleko 550 l, 5-letni, I właściciel, Złaków Borowy,
tel. (046) 839-13-85.
Kosiarka rotacyjna polska, tel. kom.
0608-338-302.
Sprzedam ciągnik C-330,
tel. (046) 838-33-04.
Śrutownik - kamienie, silnik elektryczny 5,5 kW, używany, sprzedam, tel. kom.
0605-254-821.
Sprzedam kombajn Z-56, kosiarkę rotacyjną,
polską dmuchawę do siana, przyczepa 3,5 t,
drewnianka, tel. kom. 0880-403-431.
Sprzedam kopaczkę i glebogryzarkę,
tel. (046) 838-75-75.
Opryskiwacze 300, 400, 600 l, kabiny ciągnikowe, agregaty 2,1; 2,5; 3m, pługi 3 i 4 skibowe, żmijki 4,6,9m, tel. kom. 0608-684-292.
Rozrzutnik 2-osiowy z nadstawkami, tel. kom.
0691-666-967.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, dojarkę do
mleka, tel. (046) 838-61-93.
Sprzedam rozrzutnik Tandem 6 t, rozrzutnik
2-osiowy, wagę stacjonarną 1 t, agregat uprawowy, Orkan II, tel. kom. 0660-593-920.
Sprzedam C-360, 1982 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-190-033.
Sprzedam zgrabiarkę Pottinger 2,8 m, tel. kom.
0696-387-402.
Sprzedam agregat uprawowy 2,2 m, tel. kom.
0608-039-767.
Sprzedam ciągnik Massey Ferguson
3080, 4x4, 105 kM, prasy rolujące
120x120, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.
Ścinacz zielonek Z-368,samozbierajacą,
przegrabiarkę 7, sieczkarnię Jaguar 40 z podbieraczem do traw zaczepiana do ciągnika, tel.
kom. 0601-296-271.
Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb; Belaros
13x90, 4x4, 1994 rok, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
Zetor 5211, 1993 rok, wzmocniony, stan bdb,
tel. kom. 0518-179-494.
Pług 4-skibowy, tel. kom. 0503-065-714.
Orkan II, tel. kom. 0668-804-209.

Mieszalnik 1 t, śrutownik walcowy z podajnikiem, wóz paszowy, tel. kom. 0693-036-673
wieczorem.
Sprzedam ładowacz cyklop,
tel. (046) 838-11-05.
Ursus C-330, 1986 rok, Zetor 7211, 1991 rok,
Wygoda 8.
Kombajn zbożowy Fortschritt 512, 15000 zł,
tel. kom. 0604-161-873.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka II,
tel. kom. 0667-468-883.
Orkan, tel. kom. 0667-468-883.
Wspomaganie kierownicy do ciągników
C-36, C-360, T-25, 1800 zł, tel. kom.
0692-335-998.
Dmuchawa do siana, tel. kom. 0889-443-360.
Kombajn Bizon, 1986 rok, stan dobry,
tel. (046) 861-16-27 do 15.00.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy z nadstawkami do zielonek, stan bdb, tel. kom.
0607-734-613.
Chwytak do bel Sipma na tył do ciągnika, agregat na bronie 2,30, tel. kom. 0604-948-641.
Maszt widlaka, 1400 zł, tel. kom.
0609-316-663.
Siewnik Lejek, ocynk, 400 zł, brony lekkie,
posiewne, 300 zł, tel. kom. 0609-316-663.
Sprzedam 2 roztrząsacze do siana, tel. kom.
0888-310-618.
Kopaczka ciągnikowa, pług 4-skibowy, opryskiwacz ciągnikowy, tel. (046) 838-23-30.
Ciągnik C-360, 1982 rok, stan bdb, tel. kom.
0500-041-366.
Sieczkarnia Fortschritt + 3 przystawki, przetrząsacz karuzelowy do siana polski Z-260,
tel. kom. 0600-361-148.
Beczka asenizacyjna 8000 l, tel. kom.
0506-178-432.
Ciągnik C-360, 1982 rok, stan dobry, tel. kom.
0663-652-660.
Orkan II A, kombajn Bolko, agregat uprawowy
na bronie 2,20 m, sprawne, tel. (046) 839-10-12,
tel. kom. 0692-644-112.
Prasa Z-224/1, stan idealny, tel. (046) 838
-77-04.
Przyczepa samozbierająca jugosławianka 1,
opryskiwacz 300 l, 2 jałówki wysokocielne,
tel. (024) 285-09-88, tel. kom. 0694-316-412.
Opryskiwacz zawieszany, 450 zł, tel. kom.
0506-178-432.
Ciągnik International 105 KM, tel. kom.
0667-614-100.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, tel. kom.
0667-614-100.
Agregat uprawowy czynny z hydropakiem, tel.
kom. 0667-614-100.
Przyczepa D-47A wywrotka, tel. kom.
0667-614-100.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat
przedsiewny, zgrabiarka do siana, przyczepa
zbierająca, tel. kom. 0602-473-422.
Rozrzutnik obornika, siewka do nawozu,
pług 2-skibowy, kosiarka rotacyjna, słoneczko do siana, waga do żywca, tel. kom.
0607-666-848.
Silosy na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.
Zetor 7245, I właściciel, agregat uprawowy 4,8
m, tel. kom. 0887-535-506.
Ciągnik rolniczy Białoruś, 1983 rok, śrutownik,
tel. (046) 895-13-97, tel. kom. 0886-591-844.
Sprzedam różne ciągniki rolnicze, tel.
kom. 0501-363-951.
Ciągnik Sam, silnik C-28, tel. kom.
0506-098-861.
Przekładnia WD-200, reduktor, wielorak,
kosiarka Osa, tel. (042) 719-58-61.
Rozrzutnik Forschmit na tandemie, orkan
do zielonek, kosiarka dyskowa ciągana 3 m,
kosiarka rotacyjna Mescko, uszkodzona, tel.
kom. 0600-822-089.
Kombajn Bizon Rekord, 1987 rok, tel. kom.
0781-244-184.
Ciągnik Ursus 5314, napęd 4x4, stan idealny,
1999 rok, tel. (042) 719-75-97.
Przyczepa zbierająca z nożami, Orkan, Cyklop,
tel. kom. 0508-364-849.
Kombajn ziemniaczany, prasa Z-224, tel. kom.
0516-415-809.
Sprzedam prasę Z-224, orkan, tel. kom.
0607-809-288.
Maszyna do łuskania bobru, tel. kom.
0604-931-629.
Kombajn typu Forschnit E516B, 1991 rok,
21000 zł, rozsiewacz nawozu i wapna 3500
zł, tel. kom. 0695-197-672.
Sprzedam C-360, tel. kom. 0608-440-797.
Sprzedam komplet kół R-15 (balonówki) do
przyczepy rolniczej lub rozrzutnika, 4 szt., tel.
kom. 0 663-032-891.
Sprzedam ładowacz do ciągnika na tył, widły
+ łyżka, tel. kom. 0665-374-423
Pług 5 grudziądz, podorywka, kultywator mały
11, zamrażarka 120l, jamnik 1 rok, tel. kom.
0697-025-388.
Sprzedam - konstrukcje tuneli foliowych 8×30
m, tel. kom. 0694-411-110.
Konstrukcja namiotu foliowego 30×7, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0601-270-563.

Obornik koński sprzedam lub zamienię na
słomę, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Działka budowlana przy lesie 1200 mkw., tel.
kom. 0500-243-428.
Sprzedam zbiornik na mleko 400l stan idealny,
tel. kom. 0692-412-566.
Sprzedam wóz konny w dobrym stanie koła
20x650, tel. (046) 830-39-97.
Torf, tel. kom. 0609-108-315.
Wydzierżawię łąkę 0,5 ha, tel. (046) 838
-82-56.

Sprzedam obornik bydlęcy, tel. kom.
0600-822-089.

Siew kukurydzy i sorga siewnikami
Becer z dozowaniem nawozu i kontrola
siewu Romax, tel. kom. 0604-078-564.
„Woźniak” świadczy usługi siewu
kukurydzy siewnikami Becker, talerzykowym lub redlicowym z dozownikiem
nawozu i kontrolą wysiewu, tel. kom.
0602-709-962.
Malowanie obór, oddmuszanie, odkażanie,
tępienie gryzoni, tel. kom. 0516-190-454.
Siew kukurydzy siewnikiem Becker z
dozownikiem nawozu i kontrolą wysiewu, tel. kom. 0604-463-486.
Profesjonalny zbiór żyta i innych
zielonek na kiszonki sieczkarniami
Claas z odwozem, Romax, tel. kom.
0604-078-564.
Cięcie żyta na kiszonkę + odwóz. „AMIX”, tel.
kom. 0604-463-486.
„Wożniak” świadczy usługi zbioru traw
i żyta na kiszonkę nową 12t przyczepą
samozbierającą „Pottinger” z nożami
tnącymi, tel. kom. 0602-709-962.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.
Sprzedam pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angieslki, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
Labradory 7 tygodni, tel. kom.
0505-101-729.
Ryby do oczek wodnych jaź orfa, żywce
karasia, tel. kom. 0506-671-456.
Sznaucerek miniatura krycie, tel. kom.
0512-462-209.
Dużego dobrego psa w dobre ręce, tel. kom.
0502-229-021.
Sprzedam szczenęta owczarka niemieckiego,
krótkowłose, tel. kom. 0665-752-681.
Sprzedam szczeniaki 6-tygodniowe, bernardyny, tel. kom. 0691-989-118.
Kozy dobrej rasy, tel. kom. 0696-770-148.
Owczarki niemieckie, tanio, tel. kom.
0668-156-494.
Oddam śliczne kociaki, 4-tygodniowe,
tel. (046) 837-52-48.
Oddam rocznego, czujnego psa,
tel. (046) 837-52-48.
Kuce szetlandzkie, tel. kom. 0603-591-544.
Klacz 5-letnia z paszportem, tel. kom.
0509-704-358.
Tanio sprzedam parę owczarków niemieckich,
bażanty ozdobne pary lęgowe, kurczaki siłki
białej, tel. kom. 0608-815-516.
Kury, koguty Feniks sprzedam, tel. kom.
0660-389-023.
Sprzedam szczenięta Ratlerki, gołębie Kingi,
tel. kom. 0500-583-446.
Malamut alaskan, roczny, szczepiony, tel. kom.
0501-529-071.
Owczarek niemiecki, suczka, 2,5-miesięczna,
długowłosa, 250 zł, tel. kom. 0505-939-725.
Siberian Husky, szczenięta, tel. kom.
0664-329-912.
Szczenięta Rotweiller, tel. kom.
0515-138-358.
Owczarek niemiecki, długowłosy, po szkoleniu, bardzo agresywny, krycie, tel. kom.
0505-639-859.
Yorki, szczenięta, tanio, tel. kom.
0505-639-859.
Yorki 18 miesięcy, tel. kom. 0510-254-526.
Oddam małe kotki (kocurki),
tel. (046) 837-21-07.
Kozy kotne 15-30 maj, tel. kom.
0502-076-530.
Oddam szczeniaka mieszańca Owczarka niemieckiego, tel. kom. 0781-289-968.
Oddam psa Boksera w dobre ręce, tel. kom.
0504-169-282.
Szczeniaki ratlerki, 9-tygodniowe, tel. kom.
0604-109-057.
Sprzedam szczenięta Yorka z hodowli domowej, tel. kom. 0668-171-618.
Owczarki niemiecki, 7-tygodniowe, po szczepieniach, maść ciemna, długowłose, tel. kom.
0604-784-713.
Oddam w dobre ręce suczkę dobermana -7
miesięcy, tel. kom. 0505-777-761.
Krycie - beagle, husky, alaskan malamute, tel.
kom. 0518-903-260.
Bernardyn 1,5 roku, tel. kom. 0694-629-134.
Dobermany, szczenięta, szczepione, tel.
(046)814-34-25, 0517-969-361.
Owczarki podhalańskie, szczeniaki, tel. kom.
0509-822-012.
Tanio owczarki Coli, tel. kom. 0502-220-168.
Źrebak, 13 miesięcy, tel. kom. 0500-292-921.
Pekińczyki sprzedam, tel. kom. 0662-035-261,
0784-943-993 po 15-tej.
Cocer-spaniel- szczenięta, tel. kom.
0667-659-095.
York piesek, 3.5 miesiąca, tanio, tel. kom.
0784-466-971.
Owczarek niemiecki, tel. kom.
0606-511-435.
2 klacze rasy Konik Polski w dobrej kondycji,
tel. kom. 0506-186-208.
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Wystawa Syndomana
wyjedzie do Kartuz i Zakopanego
Wystawa fotografii pt. Księżacy, autorstwa Stanisława
Syndomana, która do końca maja będzie prezentowana w Galerii Łowickiej w Łowiczu, stanie się w okresie
wakacji ambasadorem kultury łowickiej na Kaszubach
i w Tatrach.

N

ic dziwnego, zdjęcia pokazują
barwny strój łowicki oraz kilka najważniejszych naszych
zespołów ludowych. Jak powiedział nam Rafał Pawłowski, szef
Centrum Kultury, Turystyki i Pro-

mocji Ziemi Łowickiej w starostwie, wystawa będzie towarzyszyła delegacjom młodzieży i twórców
ludowych, które zostaną wysłane
w lipcu na „Biesiadę Kartuską” do
Kartuz oraz w sierpniu na „Tatrzańskie Wici” do Zakopanego. Łowickie starostwo od kilku lat prowadzi
współpracę w tymi dwoma powiatami w zakresie między innymi
ruchu turystycznego i kultury ludowej. Wymienione imprezy są największymi, jakie odbywają się tam
w okresie turystycznym.
Zdjęcia będą pokazane nie tylko
w czasie trwania imprez, ale przez

dwa - trzy tygodnie. Przypomnijmy, że wystawa pokazuje 40 fotografii wybranych spośród tysięcy
zdjęć wykonanych przez Stanisława Syndomana. Główny ciężar jej
przygotowania spoczywał na Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej, działającym przy
starostwie, oraz na Galerii Łowickiej. Inicjatorem jej zorganizowania
był Stanisław Wielec, były kierownik zespołu Blichowiacy, obecnie
kierownik zespołu Masovia, którego
z nieżyjącym autorem prac łączyła
bliska znajomość.
(tb)

Koncert HC w sobotni wieczór Napisali test
Na koncert Hardcore Punk
Night 2 zaprasza w sobotę,
10 maja Pracownia Sztuki Żywej w Łowiczu.

P

odczas koncertu zagrają trzy
zespoły, w tym jeden związany z Łowiczem. Zagrają: Fast Forward
grający melodyjny
hardcore z oldschoolowymi tempami,
z ex-wokalem
HUNDRED INCH
SHADOW w składzie. Na koncie mają świeżo wydaną
EP-kę i szykują się
do wydania pełnego materiału.
Drugi zespół to Maypole - milanowsko - skierniewicki kwartet

Unikatowa książka
na wystawie w Nieborowie
Ręcznie pisane
i wyprodukowane
książki, unikatowe
dzieła, w tym
zatytułowane jako
„Spacery
nieborowskie”,
autorstwa Anny Marii
Bauer, wystawione są
od 26 kwietnia
w Domku Ogrodnika
w Nieborowie.

N

a wystawie zaprezentowano
kilkanaście autorskich książek.
działający nieprzerwanie od 2001
Każda z nich powstała w jednym egroku. W swojej twórczości miezemplarzu. Jak opisać tę sztukę? Na
o raz dziewiąty odbył się
szają hardcore z punk rockiem
pierwszy rzut oka prace te wyglądaKonkurs
Wiedzy
i doprawiają to mnóstwem meloo Filmie „Nienazwany Kadr” ją jak nieuporządkowane odręczne
dii i pozytywnej energii. Na koncie organizowany przez Dyskusyjny notatki, złożone niekiedy z posklemają dwa wydawnictwa. Aktual- Klub Filmowy „Bez Nazwy”,
janych, zapisanych nierównym pinie skończyli pracę nad płytą, która działający przy Łowickim
smem karteluszków. Tu zobaczywyjdzie we wrześniu na- Ośrodku Kultury. Konkurs został my wklejone między tekst zdjęcie,
kładem Burning Chords przeprowadzony w formie
tam zasuszony między kartkami
testu w sali kina Fenix, 30
Records.
kwiatek. Całość przywodzi na myśl
kwietnia. Spośród gimnazjów
Trzeci zespół to łowicdziewczęce pamiętniki.
test napisało 11 osób a ze
ki C4 - pięcioosobowy szkół ponadgimnazjalnych
Każda taka praca jest jednak uniskład działający od 2006 17. Wyniki będą ogłoszone
katowym połączeniem grafiki z poroku. Ich muzyka to so- 16 maja o godz. 18.30 przed
ezją i własnymi przemyśleniami arlidny hardcore z cros- seansem filmowym. Ponieważ
tystki. Każda z nich od początku do
sover’owymi partiami projekt jest dofinansowany ze
końca jest w pełni autorskim dzieśrodków Polskiego Instytutu
i zmianami tempa.
łem, począwszy od wyboru rodzaSztuki Filmowej „Wspieranie
Start koncertu o go- Działalności Kin i Dyskusyjnych ju papieru, poprzez treść, sposób zadzinie 19.00, wstęp kosztuje 7 zło- Klubów Filmowych”, można
pisu tekstu, wybranie zdjęć i innych
tych.
ozdobników, aż po układ graficzny
spodziewać się atrakcyjnych
(mak) nagród. (mak)
i stworzenie okładki.

wiedzy o filmie

P

Księgi Anny Bauer, dotyczące nieborowskich ogrodów, wymagają chwili zadumy i skupienia.
A że książki te często traktują
o spacerach po nieborowskim parku
- artystka sama przyznała podczas
otwarcia wystawy, że bez Nieborowa nie potrafi żyć i stale tu wraca - wystawa spodobać się może
ogrodnikom i wielbicielom zieleni.
Spodoba się też poetom i tym którzy żyją twórczo. Poprzez swoje nawiązanie do dziecięcych pamiętników i wyklejanek, trafi też w gust
najmłodszych.
Czy zainteresuje kogoś jeszcze? Aby właściwie ją odebrać należy zatrzymać się przynajmniej na godzinę. Tu słowo zamienia się w obraz.
To dzieło z głębokim intelektualnym
podtekstem - mówi kurator Muzeum

w Nieborowie i Arkadii Stefan Górski. Autorka książki urodziła się
w 1956 r. Studiowała na ASP
w Warszawie, na wydziale grafiki.
Dyplom z wyróżnieniem obroniła
w 1981 r. Zajmuje się rysunkiem,
autorską książką unikatową, instalacjami i performance. Opublikowała
3 tomiki poetyckie. Miała kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą. Najlepiej przekonać się samemu czym
są jej książki, odwiedzając nieborowski Domek ogrodnika.
Otwarty jest on dla zwiedzających w weekendy, w tygodniu możliwość zwiedzenia wystawy istnieje,
po zgłoszeniu się do pracowników
muzeum.
(eb, wcz)
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01; 046-91-91;
046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA „Pasiaczek”, Łowicz, ul. św. Floriana 7
(muszla na Błoniach), 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
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Informacje w Głownie:
Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: 042-719-11-51, 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:

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
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy
tel. 046-839-20-95

Informacje:

Informacja PKP 046-837-63-11
Informacja o krajowych numerach tp 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 118-912
Informacja miejska tp 9491
Rozmowy międzynarodowe tp - zamawianie 9051
Naprawa telefonów - błękitna linia tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287

Apteki:

Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30, sob.
8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: 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
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb.
10.00-14.00
Kiernozia, T. Kościuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00

ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Dyżury przychodni:
w Głownie:
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;

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

Dyżury przychodni:

 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium
Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww.
Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania tych zakładów.
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte w niedziele i święta:
 Parafia św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
 Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00, 18.30;
 Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
 Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
 Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
 Kaplica seminaryjna: 10.00;
 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej  Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 17.00;
 Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30.

Wystawy:
 „Księżacy” - wystawa fotografii Stanisława Syndomana. Autor utrwalił na zdjęciach występy zespołów
folklorystycznych, procesje Bożego Ciała, barwne

śr. 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; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw.
pt.

8.05. ul. Swoboda 17/19
9.05. ul. Swoboda 17/19

tel. 042-719-44-66
tel. 042-719-44-66

stroje i obrzędy. Galeria Łowicka. Wystawa czynna
do 26 maja.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 „Kartki z podróży...” - wystawa pocztówek
z kolekcji Jana Chlebnego, Muzeum w Łowiczu,
wystawa czynna do 29 czerwca.
 „Druki i wydawnictwa w łowickich zbiorach
archiwalnych”- otwarcie wystawy 8 maja o 13.00
w łowickiej Powiatowej Bibliotece Publicznej,
w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Piątek - niedziela, 9-11 maja:

 godz. 17.00 - „Kroniki Spiderwick” - film opowiada historię rodziny Grace’ów która z Nowego
Jorku przeprowadza się do starego wiktoriańskiego
domu...
 godz. 19.30 - „Mała Wielka Miłość” - opowieść
o Ianie, wziętym prawniku z renomowanej kancelarii, jest młody, przystojny, ma powodzenie
u kobiet i wspaniałe perspektywy: wkrótce zostanie
partnerem w firmie. I wtedy właśnie jeden telefon
wszystko zmieni....
Poniedziałek, 12 maja:
 godz. 19.30 - „Mała Wielka Miłość”
Wtorek-środa, 13-14 maja:
 godz. 17.00 - „Kroniki Spiderwick”
 godz. 19.30 - „Mała Wielka Miłość”

Inne
Czwartek, 8 maja:
 godz. 19.00 - XXXVI SLAM - Turniej Prezentacji
Poetycko-Muzycznych, wstęp wolny, Pracownia
Sztuki Żywej
Sobota, 10 maja:
 godz. 21.00 - Hardcore Punk Night #2 - koncert
z udziałem Fast Forward, Maypole i C4, bilety 7 zł,
Pracownia Sztuki Żywej

sob.
ndz.
pn.
wt.
śr.
czw.

10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.

ul. Swoboda 17/19
ul. Sikorskiego 45/47
ul. Sikorskiego 45/47
ul. Sikorskiego 45/47
ul. Sikorskiego 45/47
ul. Sikorskiego 45/47

tel. 042-719-44-66
tel. 042-719-10-28
tel. 042-719-10-28
tel. 042-719-10-28
tel. 042-719-10-28
tel. 042-719-10-28

Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 11.05. ul. Plater 2
tel. 042-719-80-41
Apteka pełni dyżur 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, sob. 9.00-14.00

Wystawy:
 „Promujemy młode talenty...” wystawa prac malarskich Ady Michalskiej, Miejski Ośrodek Kultury
w Głownie
 „Promujemy młode talenty...” wystawa prac malarskich Pawła Chojniarza ucznia klasy IV Szkoły
Podstawowej, Miejski Ośrodek Kultury w Głownie,
wystawa czynna do 31 maja

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Tkaczom z Łowicza
- państwu Bandurom z Łowicza
- państwu Cieślakom z Łowicza
- państwu Seligom z Seligowa
- państwu Wilińskim z Łowicza
- państwu Gulasiewiczom z Popowa

SYNKOWIE

- państwu Słomianym z Bobrownik
- państwu Miziołkom z Popowa
- państwu Podleśnym z Długich
- państwu Multanom z Łowicza
- państwu Wójcikom z Łowicza
- państwu Franczykom z Łowicza
- państwu Kowalskim z Goleńska
- państwu Rokickim ze Skowrody
- państwu Krysickim z Głowna

ślubowali sobie:

- Agnieszka Sut z Rogóźna
i Marcin Dziuda z Grudz Nowych
- Małgorzata Florczak z Głowna
i Jarosław Kalinowski z Płocka

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 6.05.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,60 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,60 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,60 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,70 zł/kg+VAT
 Ziemawice: 3,60 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,60 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,60 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,60 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,80-4,00 zł/kg+VAT; byki
4,40-5,00 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/g+VAT;
 Mastki: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki 4,80 zł/
kg+VAT; jałówki 4,00 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki 4,80 zł/
kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki
5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/g+VAT.
 Domaniewice:
krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80-4,00 zł/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 6.05.2008 r.)

 sprzedawca  kierowca kat.C  sprzedawca paliw
 palacz kotłów wysokociśnieniowych  nauczyciel
fizyki  robotnik budowlany  serwisant urządzeń
kopiarkowych  grafik komputerowy  tokarzfrezer  mechanik samochodów osobowych  robotnik budowlany (wykańczanie wnętrz)  kierowca
kat. C+E (uprawnienia na ADR)  robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (zakład masarski)
 informatyk - fakturzysta  rzeźnik-wędliniarz
 operator myjni  bufetowy/ka - barman/ka
 inspektor nadzoru robót budowlanych  informatyk - specjalista zastosowań informatyki  sprzedawca w restauracji  nauczyciel języka angielskiego
 fryzjer  robotnik drogowy
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

dok. ze str. 15

Po raz 353. w drodze na Jasną Górę

D

o pokonania mają 32 kilometry. 8 maja
będą spali w Gildach. W nogach mają
już 111 km. Przed nimi jeszcze tylko
85 km. Pierwszego dnia przez Uchań, Pszczonów, Lipce Reymontowskie i Słupię doszli
do Jeżowa. Odcinek liczył 34,5 km. Wtorek
był dla pielgrzymów najcięższym dniem,
bo musieli tego dnia przemaszerować najdłuższą trasę, liczącą 40 km, do Polichna. Szli przez Węgrzynowice, Budziszyce, Ujazd, Komorniki i Wolbórz. Wczoraj
przeszli 36,5 km przez Piotrków Trybunalski, Longinówkę, Rozprzę do Plucic.
W Piotrkowie z pielgrzymami spotkał się
biskup ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej Dziuba.
Jutro pielgrzymi pobudkę mają dopiero
o 5.00, a do przejścia 30 km. Przez „zielony mosteczek”, Kajetanowice, Nową Wieś,
Świętą Annę i Wolę Mokrzycką dotrą do
Krasic. W sobotę wyruszą stąd na Jasną
Górę. Przejdą przez Mostów, sanktuarium
Ojca Pio, Mirów. U ojców bernardynów
przed wejściem na Jasną Górę przygotują
procesję, ubiorą się w stroje ludowe.
Na Jasnej Górze witać ich będą, również zgodnie z tradycją, łowiczanie, którzy z różnych powodów nie mogli podjąć

trudu pieszej wędrówki. Odświętnie ubra- „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”
ni będą uczestniczyć we mszy św. o godz. (J 16,33). W poniedziałek modlono się
o łaskę prawdziwego i pełnego spotkania
16.00 w bazylice.
z Bogiem w czasie pielgrzymiej drogi. Na
wybrane zostało zdanie: „Słowa,
To nie rajd, tylko akt religijny wtorek
które Mi powierzyłeś, im przekazałem”.
W regulaminie pielgrzymkowym pierw- Pielgrzymi modlili się w intencji wszystsze już zdanie wskazuje na to, że pielgrzym- kich, którym trudno przyjąć i wypełniać
ka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym, wolę Bożą. W środę rozważano następuto niezwykła forma wędrownych rekolek- jący wers: „Uświęć ich w prawdzie. Słocji i nie należy jej traktować jako turystycz- wo Twoje jest prawdą”. Dzisiaj, 8 maja,
nej eskapady. Pielgrzymi idą w tym roku rozważają słowa: „Abyśmy wszyscy staz hasłem: „Z Chrystusem przez życie”. - nowili jedno” i modlą się w intencji Ojca
Od Chrystusa chcemy się uczyć żyć, bo to Świętego, prymasa, biskupów łowickich
i wszystkich kapłanów o dary Ducha Święon jest dla nas jedyną Drogą, Prawdą i Żytego, a także od uzdrowienie duchowe dla
ciem. Kto w niego wierzy, nigdy nie jest sam
ludzi zagubionych. Słowa: „Czy miłujesz
- mówi ks. Wiesław Frelek.
Mnie więcej, aniżeli ci...” towarzyszyć będą
Podczas pielgrzymowania nikt nie jest pątnikom w piątek, 9 maja. Będą się tego
sam także w sensie bardziej ludzkim. Piel- dnia modlili za wszystkich zniewolonych
grzymi pomagają sobie wzajemnie w zno- przez szatana i prosili o łaskę wyzwolenia z
szeniu trudów długiej i ciężkiej wędrówki. grzechu ciężkiego, a ponadto za chrześcijan
Są wielką rodziną, w związku z czym nie pełniących odpowiedzialne funkcje społeczużywają zwrotów „pan”, „pani”, lecz „brat”, ne. Ostatni dzień pielgrzymowania przebie„siostra”. Wypełniają podstawowe prawo gnie ze słowami: „Ty pójdź ze Mną”, kiedy
chrześcijańskie - o miłości Boga i bliźniego. to modlili się będą się o powołania kapłańOprócz hasła całej pielgrzymki każdego skie i zakonne. To czas na podjęcie postanodnia rozważane są wybrane słowa Pisma wienia, poprzez które będą urzeczywistniali
Świętego. Na pierwszy dzień brzmiały one ducha pielgrzymkowego na co dzień. (eb)
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Koszykówka - 12. kolejka ligi kadetów o miejsca 5-11

Tenis stołowy - półfinał do XIV OOM

Ksiê¿acy na podium

Superpogoñ Ksiê¿aka

 MSZS Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 64:72 (21:11, 16:8, 19:26, 8:27)
Księżak: Maciej Kucharek 40 (4x3), Piotr
Pawłowski 6, Łukasz Jagas 6,Adrian Guzek 2
i MateuszAnyszka orazAntoniNowak13,Mateusz Wasiak 2, Maciej Koper 2 i Kajetan Mosiński. Najwięcej dla Kutna: Filip Filiński 23.
Kutno, 30 kwietnia. Tuż przed weekendem majowym drużyna kadetów Księżaka z rocznika 1993 - 92 rozegrała swój ostatni pojedynek w rundzie finałowej o miejsca
5-11. Rywalem łowiczan była nieobliczalna
ekipa z Kutna, która w tym sezonie ograła
m.in. mocny zespół łódzkiego Startu. Księżacy już od pierwszych minut meczu mieli problemy ze skutecznością. Rywale byli
mocniejsi fizycznie i trudno było przebić się
przez ustawioną dziesięciu minutach łowiczanie przegrywali 11:21.
W drugiej odsłonie było jeszcze gorzej.
Księżacy popełniali proste błędy, 37:16, za-

tem różnica była ogromna. 21. punktów straty nie załamało jednak naszego zespołu. Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego
od 18. minuty zaczęli bronić na całym boisku. Ciężka praca nie dała jednak szybkiego efektu. Mozolne odrabianie start zaczęło być widoczne w 25. minucie, kiedy to po
„trójce” Macieja Kucharka starta stopniała do trzynaście oczek.
Przed ostatnią odsłoną gospodarze wygrywali 56:45. Początek czwartej kwarty to
popis skuteczności łowiczan. W pięć minut
zdobyli dwadzieścia punktów, a rywal zero.
Motorem napędowym był Kucharek, który
dobrze bronił i trafiał do kosza. Kilka ważnych punktów dorzucił Antoni Nowak
i w 35. minucie łowiczanie wygrywali 65:56.
Trener Jarosław Żak był lekko zdziwiony sytuacją na parkiecie. Jednak agresywna
gra w obronie spowodowała, że Księżacy
pospadali za pięć przewinień. Od 37. minu-

ty musieli grać w czwórkę. Do końca spotkania zostały 2 minuty i 45 sekund, a przewaga wynosiła tylko sześć „oczek” (62:68).
W końcówce jednak bardzo dobrze spisał się
Piotr Pawłowski, który świetnie przetrzymywał piłkę. Gra na czas dała dobry efekt.
Rywale musieli faulować, a „Piter” trafił
dwa z czterech osobistych i łowiczanie spokojnie dowieźli zwycięstwo do końcowego gwizdka.
Na razie kadeci Księżaka są liderami grupy 5-11, ale ŁKS i Start mają jeszcze zaległe
spotkania do rozegrania. Wszystko jednak
wskazuje, że łowiczanie ostatecznie uplasują
się na szóstym miejscu w lidze. To dobry wynik, bo przecież nasz zespół to głównie zawodnicy z rocznika 1993, zatem rok młodsi
od rywali z pierwszej czwórki. W przyszłym
sezonie kadeci Księżaka na pewno będą walczyć o miejsce na podium.
(zł)

Szachy - Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski

Kacper Piorun mistrzem Ma³opolski
Kraków, 27 kwietnia - 4 maja. W reprezentacyjnych salach Hotelu Europejskiego w Krakowie zostały rozegrane Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów
i Juniorów w szachach, a na starcie stanęło
ponad stu zawodników z Polski oraz liczni
zawodnicy z Ukrainy, Białorusi, Rosji, a nawet z Belgii. Po raz pierwszy w tym prestiżowym turnieju zagrał nasz najlepszy szachista
- Kacper Piorun (ELO 2397).
17-letni uczeń Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu ponownie potwierdził swoją klasę i po raz pierwszy od wielu lat
przełamał hegemonię szachistów ze Wschodu. Tegoroczny wicemistrz Polski juniorów
z wynikiem siedmiu punktów wygrał turniej
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główny open, w którym pokonał m.in. znakomitego zawodnika z Białorusi - mistrza
międzynarodowego Evgeniya Podolchenko (ELO 2482) oraz mistrza Lecha
Sopura (ELO 2431) z Płocka.
Końcówka była bardzo emocjonująca - w
ostatniej rundzie padły remisy: Kacpra z Olegiem Kalininem (Ukraina) oraz Sopura z
Mirosławem Michałem. Natomiast Kirill
Stupak wygrał - o zwycięstwie więc zadecydowały dodatkowe punkty Bucholza,
których nasz zawodnik miał najwięcej. (p)
1. Kacper Piorun (Polska)
7,0 39,5
2. Kirill Stupak (Białoruś)
7,0 38,0
3. Lech Sopur (Polska)
6,5
4. Evgeniy Podolchenko (Białoruś) 6,0
Kacper Piorun.

Kraków, 2 maja. W ufundowanych
przez Starostę Łowickiego nowych strojach
zagrali w półfinałach do XIV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym
młodzi pingpongiści UMKS Księżak, którzy rywalizowali zarówno w turniejach drużynowych, jak i indywidualnych.
Ekipa chłopców w składzie Piotr Podsędek i Damian Winnicki rywalizowała turnieju kadetów w grupie B, w którym
rozstawieni byli dopiero z czwartym numerem (w całym turnieju z jedenastym). Podopieczni trenera Cezarego Znyka przegrali z LKS Jar Kielnarowa 1:3 oraz pokonali
MKS KSOS Kraków 3:1 i UKS Ułan Bolmin 3:1. Łowiczanie zajęli ostatecznie drugie
miejsce w grupie, ale do finałów XIV OOM
awansowali tylko zwycięzcy.
1. LKS Jar Kielnarowa
3
3 9-3
2. UMKS Księżak Łowicz
3
2 7-5
3. MKS KSOS Kraków
3
1 5-7
4. UKS Ułan Bolmin
3
0 3-9
Kadetki UMKS Księżak w składzie Ksenia Włuczyńska i Wiktoria Guzek zgrały w grupie A przegrywając z Bronowianką
Kraków 0:3 i KKTS Krosno 1:3 oraz pokonały PKS Rafaello II Kazimierza Wielka
3:0. Łowiczanki zostały sklasyfikowane na
trzecim miejscu w grupie.
1. Bronowianka Kraków
3
3 9-0
2. KKTS Krosno
3
2 6-4
3. UMKS Księżak Łowicz
3
1 4-6
4. Rafaello II Kazimierza Wlk. 3
0 0-9
W turniejach indywidualnych Piotr Podsędek w turnieju kadetów przegrał z Dariuszem Drożdżem (LKS Jar Kielnarowa) 0:3,
potem wygrał z Mariuszem Smugą (MKS
KSOS Kraków) 3:0 i przegrał z Bartłomiejem Mleczko (Olimpia Bucze) 0:3 zajmując
ostatecznie miejsce 5-6. Natomiast w rywalizacji dziewcząt Ksenia Włuczyńska pokonała Katarzynę Kawa (Tarnovia Tarnów)
3:2, ale przegrała z Dominiką Wenc (KKTS

Pingpongiści UMKS Księżak w nowych strojach.
Krosno) 2:3 i z Karoliną Kaczyńską (Macovia Maków) 1:3 i także została sklasyfikowana na miejscu 5-6.
Skierniewice, 27 maja. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
Łódzkiego młodziczek i młodzików w tenisie stołowym wystąpili zawodnicy UMKS
Księżak, a najlepiej z podopiecznych trenera Cezarego Znyka spisał się Mateusz Podsędek. W grze deblowej wraz z Bartłomiejem Maczużakiem (Burza Pawlikowice)
łowiczanin wywalczył brązowy medal.
W turnieju indywidualnym Mateusz zajął
miejsce 5-6.
Wśród dziewcząt zadebiutowała Anna
Nowakowska, która jednak nie rozegrała
dotąd żadnego turnieju i stąd silna rywalka
już w pierwszej rundzie i w konsekwencji
miejsce 21-35. Lepiej było w grze deblowej,
w której zawodniczka Księżaka wystąpiła
wraz z Klaudią Machnicką (Legion Skierniewice), zajmując miejsce 5-8.
(p)

Tenis stołowy - Mistrzostwa Gminy Zduny

Zdunianie przy sto³ach
Zduny, 13 kwietnia. W tegorocznych
Mistrzostwach Gminy Zduny w tenisie stołowym, których organizatorem był tradycyjnie Wiesław Makowski (UKS GOK
Zduny), wystartowało 38 zawodniczek i zawodników, a zawody rozegrano w sześciu
kategoriach. Mistrzami w najliczniej obsadzonych turniejach open zostali Sandra
Wójcik i Tomasz Makowski.
Szkoły podstawowe - klasy 0-4 (rocznik 1997 i młodsi): 1. Damian Nasalski (SP
Bąków), 2. Jan Wójcik (SP Nowe Zduny),
3. Filip Politowicz (SP Bąków), 4. Adam
Wasiak (SP Bąków). Klasy 5-6 (rocznik
1995-96): 1. Rafał Guzek (SP Bąków), 2. Pa-

Gimnazja (rocznik 1992-94): 1. Maciej
Makowski (GP Nowe Zduny), 2. Mariusz
Dylik (GP Nowe Zduny), 3. Paweł Kołodziejczyk (GP Nowe Zduny), 4. Rafał Guzek (SP Bąków).
Szkoły ponadgimnazjalne (rocznik
1988-91): 1. Mariusz Jędrachowicz (II LO
Łowicz), 2. Maciej Makowski (GP Nowe
Zduny), 3. Łukasz Wichulski, 4. Przemysław
Bogusz. Kobiety - open: 1. Sandra Wójcik,
2. Patrycja Rzepecka, 3. Karolina Tarkowska,
Najlepsi w kategorii „open”.
4. Monika Guzek. Mężczyźni - open: 1. Totryk Nasalski (SP Bąków), 3. Jakub Adamski masz Makowski, 2. Maciej Makowski, 3. Ma(SP Nowe Zduny), 4. Jakub Strawiak (SP riusz Jędrachowicz, 4. Jacek Dzik.
(p)
Bąków).

Koszykówka - finały wojewódzkiej ligi żaczek U-12 o miejsca 1-5

Nic siê nie zmieni³o

Łowicz, 26 kwietnia i Tomaszów
Mazowiecki, 27 kwietnia. Pierwsze
mecze rundy finałowej o miejsca 1-5 w ramach rozgrywek wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek U-12 nie przyniosły żadnych
zmian w klasyfikacji. Podopieczne trenerki
Karoliny Pierzchały odniosły jedno zwycięstwo (wygrały z Widzewem 30:21) i trzy
razy zeszły pokonane w pojedynkach z wyżej notowanymi rywalkami.
W najbliższy weekend zakończą się już
tegoroczne rozgrywki wojewódzkiej ligi
koszykówki żaczek. Najpierw „Małe Centerki” w sobotę 10 maja zagrają w Aleksandrowie Łódzkim o godz. 10.00 z Basketem I
i o godz. 11.30 z Widzewem. Następnego
dnia łowiczanki zmierzą się w Kutnie o godz.
9.30 z miejscowym MKS I oraz o godz. 11.30
z Liderem Tomaszów Mazowiecki.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - WIDZEW II Łódź 30:21 (14:3, 4:5, 12:0,
0:13)
Księżak: Weronika Rondoś 10, Natalia
Liberska 6, Aleksandra Wojda 4, Elżbieta
Siekiera 4, Eliza Stawicka 4, Paulina Wie-

lemborek 2, Oliwia Wiechno, Weronika
Szczepańska, Natalia Mostowska i Urszula Szwarocka.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - BASKET I Aleksandrów Łódzki 31:52
(12:11, 7:19, 4:12, 8:10)
Księżak: Natalia Liberska 10, Weronika
Rondoś 6, Eliza Stawicka 6, Paulina Wielemborek 4, Aleksandra Wojda 3, Weronika Szczepańska 2, Elżbieta Siekiera, Oliwia Wiechno, Urszula Szwarocka i Natalia
Mostowska.
 LIDER Tomaszów Mazowiecki UMKS KSIĘŻAK Łowicz 51:10 (20:0,
10:1, 10:5, 10:4)
Księżak: Eliza Stawicka 6, Aleksandra
Wojda 2, Paulina Wielemborek 2, Weronika
Rondoś, Elżbieta Siekiera, Natalia Liberska,
Maja Liberska, Oliwia Wiechno, Weronika
Szczepańska i Urszula Szwarocka.
 MKS I Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 54:15 (12:2, 25:0, 9:6, 7:8)
Księżak: Aleksandra Wojda 5, Weronika
Rondoś 4, Elżbieta Siekiera 4, Natalia Liberska 2, Eliza Stawicka, Paulina Wielemborek,

Maja Liberska, Oliwia Wiechno, Weronika
Szczepańska i Urszula Szwarocka.
1. kolejka finałów wojewódzkiej ligi żaczek U-12 o miejsca 1-5: UMKS Księżak
Łowicz - MUKS Widzew II Łódź 30:21,
MKS I Kutno - Lider Tomaszów Mazowiecki 45:27, UMKS Księżak Łowicz - Basket
I Aleksandrów Łódzki 31:52, MKS I Kutno - MUKS Widzew II Łowicz 42:9, Lider
Tomaszów Mazowiecki - Basket I Aleksandrów Łódzki 28:35. 2. kolejka finałów wojewódzkiej ligi żaczek U-12 o miejsca 1-5:
Lider Tomaszów Mazowiecki - UMKS
Księżak Łowicz 51:10, Basket I Aleksandrów Łódzki - MKS I Kutno 37:40, Lider
Tomaszów Mazowiecki - MUKS Widzew
II Łowicz 42:17, MKS I Kutno - UMKS
Księżak Łowicz 54:15, Basket I Aleksandrów Łódzki - MUKS Widzew II Łódź 28:14.
1. MKS I Kutno
4 8 181:88
2. Basket I Aleksandrów
4 7 152:113
3. Lider Tomaszów Maz.
4 6 148:107
4. UMKS Księżak Łowicz 4 5 86:178
5. Widzew II Łódź
4 4 61:142
(p)
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Piłka nożna - 15. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Trzeci remis w tej rundzie

doprowadził do remisu. Uderzył ładnie piłkę
z piętnastu metrów po długim słupku i był
remis 1:1. Jeszcze w końcówce była szansa
na zwycięska bramkę, ale dośrodkowania
Pochwały nie wykorzystali Sikora z Sołtysiakiem, przeszkadzając sobie wzajemnie.
W końcówce była jeszcze dość nietypowa sytuacja. Stoper gospodarzy wziął piłkę
w ręce w polu karnym podczas gry, gdy zauważył ze jego trener robi zmianę. Sędzia
gwizdnął po czym nakazał wykonać zmianą. Czyżby jakieś nowe przepisy?
Wczoraj ekipa Pelikana 1994 poleciał
na turniej do naszego miasta partnerskiego Montoire-sur-le-Loir na coroczny mię- Juniorzy starsi zgromadzili na wiosnę siedem punktów.
dzynarodowy turniej piłkarski. Biało-ziePiłka nożna - 18. kolejka ligi juniorów starszych
loni będą tam przebywać od 7 do 12 maja.
Nasi piłkarze będą przyjmowane przez rodziny francuskie. Do Francji jedzie 22 piłkarzy z klasy sportowej Ic Gimnazjum nr 3
w Łowiczu.
 PELIKAN Łowicz - POGOŃ- mobója. W 38. minucie biało-zieloni mogli
Zbigniew Łaziński
prowadzić 2:0, ale Zabost w dogodnej sytuEKOLOG Zduńska Wola 2:0 (1:0)
1:0 - samobójcza (12), 2:0 - Patryk Demi- acji zszedł za mocno w bok i z ostrego kąta
strzelił obok słupka.
dowicz (84 karny).
Piłka nożna - 16.kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza
Po zmianie stron goście grali bardzo ładPelikan: Pietrzak - Szczypiński, Demidowicz, Gajda - Górowski, Bończak, Dylik, nie, ale nic z tego nie wynikało. Większość
Wawrzyniecki, Zabost - Woźniak (75 Dzie- akcji kończyła się na 20-25 metrze. Pelikan groźnie kontratakował i rywal musiał
dziela), Frątczak (65 Zawadzki).
Łowicz, 3 maja. Juniorzy starsi Pelika- liczyć się, że może być zaskoczony. Pierwna, którzy zajmują ostatnie miejsce w lidze sze ostrzeżenie było już w 50. minucie.
Biało-zieloni dzielnie bronili się do 30. który zajmuje wysokie - trzecie miejsce wojewódzkiej, przebudzili się i odnieśli cen- Ponownie Zabost stanął przed szansą, ale
 MULKS Łask - PELIKAN Łominuty. Do tego czasu mogli nawet prowa- w tabeli. Początek meczu na stadionie OSiR ne zwycięstwo nad ekipą Pogoni-Ekologa. z trzech metrów w wyśmienitej sytuacji
wicz 7:1 (3:0)
dzić po sytuacji z 15. minuty, kiedy to Pa- przy ul. Jana Pawła II 3 o godz. 12.30.
6:1 - Damian Kosiorek (65 karny).
Zespół ten nie należy do najmocniejszych trafił z głowy w poprzeczkę. W 78. minu(zł) ekip, ale w tabeli jest dużo wyżej od Pelika- cie znów dobrą okazje do zdobycia bramPelikan: Milczarek - Wardziak, Rokicki, tryk Pomianowski stanął przed bramCzubak - Plichta, Nieradka, Krysiak, Po- karzem miejscowych, ale nie zdołał go
na. Zajmuje dziesiąte miejsce i ma na koncie ki miał Bończak, który w sytuacji jeden na
pokonać. Dziesięć minut przed końcem Piłka nożna - Liga Zakładowa
mianowski - Olejniczak, Kosiorek.
22. punkty. Zatem w Łowiczu goście wystą- jeden z bramkarzem, próbował kiwać, jedŁask, 3 maja. Po zwycięstwie nad eki- pierwszej odsłony gospodarze „napoczęli”
pili w roli faworytów. Nasi zawodnicy spra- nak mu to nie wyszło. Kiedy już wszyscy
pą WKS Wieluń młodzi piłkarze Pelikana łowiczan. Jeszcze przed zmianą stron trafiwili bardzo miłą niespodziankę i zwyciężyli z niecierpliwością czekali na koniec tego
Łowicz, walczący o utrzymanie w woje- li dwukrotnie i prowadzili 3:0.
2:0. Warto dodać, że jest to pierwsze zwycię- pojedynku, ładną akcję przeprowadził DaW drugiej połowie miejscowi odważnie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu stwo w lidze juniorów Pelikana. Do tej pory niel Górowski, który wszedł w pole karwódzkiej lidze Michałowicza doznali bolesnej porażki z sąsiadującym w tabeli ze- atakowali i zdobywali kolejne bramki. Pe- zaprasza do udziału w rozgrywkach
mieli na koncie cztery punkty, w tym jedno ne i został faulowany. Sędzia pokazał „jelikanowi udało się zdobyć honorową bram- Ligi Zakładowej w piłce nożnej.
społem z Łasku.
denastkę”, a na bramkę zamienił ją Patryk
zwycięstwo, ale walkowerem.
Po spotkaniu z Wieluniem zawod- kę w 65. minucie. Patryk Nieradka po- W turnieju wezmą udział zespoły
Podopieczni trenera Leszka Sowiń- Demidowicz. Była 84. minuta i Pelikan
dziewięcioosobowe,
a
mecze
nicy obiecali trenerowi Jarosławowi dał do Damiana Kosiorka, a ten został rozgrywane będą jednocześnie
skiego w pierwszej połowie nie byli stroną wygrywał 2:0. Do końcowego gwizdka nic
Rachubińskiemu, że bez względu na sfalowany w polu karnym. „Jedenastkę” na dwóch boiskach wyznaczonych
przeważającą. Mecz ułożył się dość szczę- złego się nie stało i młodzi piłkarze Ptaków
miejsce w lidze, będą walczyć do końca. na bramkę zamienił sam poszkodowany. na „sztucznej trawie”. Pierwsze mecze śliwie. Już w 2. minucie bliski szczęścia był mogli cieszyć się z pierwszego zwycięstwa
Jednak obietnice nie spełniły się. Główną Przed końcowym gwizdkiem ekipa z Łasku zaplanowano na sobotę 17 maja na
Przemysław Bończak, który źle przy- w lidze wojewódzkiej.
W najbliższą sobotę nasz zespół wyruprzyczyną porażki były braki w składzie. zdobyła jeszcze jedną bramkę i cieszyła się godz. 11.00, a losowanie odbędzie się jął piłkę, będąc sam na sam z bramkarzem.
Do Łasku pojechało tylko dziesięciu za- z wysokiej wygranej 7:1.
w poniedziałek 12 maja o godz. 14.00. W 9. minucie po wrzutce Łukasza Zabo- sza w długa wyprawę do Radomska, gdzie
W najbliższą niedzielę biało-zieloni Wtedy także upływa termin zgłoszeń.
sta napastników Pelikana wyręczył obroń- o zwycięstwo będzie jednak bardzo ciężko.
wodników, zatem trudno było marzyć
Zbigniew Łaziński
zmierza się w Łowiczu z łódzkim ŁKS, (p)
ca gości, który źle przyjął piłkę i strzelił sao zwycięstwie.

 MPK Zgierz - PELIKAN Łowicz
1:1 (0:0)
1:1 - Rafał Sołtysiak (63)
Pelikan: Burzykowski - Rybus, Koza,
Gawryjałek - Łukawski (55 Wyszogrodzki),
Kaczor Patryk, Sikora, Pochwała, Bogus Sołtysiak, Lepieszka (50 Salamon).
Zgierz, 2 maja. W długi majowy weekend drużyna Pelikana z rocznika 1994 zagrała wyjazdowy mecz w Zgierzu z niżej
notowanym MPK. Podopieczni trenera Roberta Wilka mieli w tym spotkaniu przewagę, ale udało się wywalczyć tylko jeden
punkt. Zatem kolejne punkty uciekły (trzeci remis w tej rundzie). Spotkanie odbyło się na małym, niewymiarowym boisku
i to trochę utrudniało konstruowanie akcji.
Miejscowi byli groźni szczególnie w stałych fragmentach gry, ponieważ mieli przewagę wzrostu.
W pierwszej połowie jako pierwszy bramkę mógł zdobyć Albert Lepieszka, który

w 17. minucie po rzucie rożnym egzekwowanym przez Adama Pochwałę uderzył
z pierwszej piłki, jednak bramkarz sparował
piłkę przed siebie. Szkoda, że zabrakło dobitki. W 23. minucie Lepieszka zagrywał na
prawo do Dawida Sikory, który uderzył na
bramkę. Po drodze stoper gospodarzy ewidentnie zatrzymał piłkę ręką, ale sędzia nie
zareagował. W 31. minucie ładnie lewą strona pociągnął Pochwala, który wpadł w pole
karne i zamiast uderzać próbował dryblować i stracił piłkę.
Po przerwie mecz nie ułożył się po myśli biało-zielonych. W 53. minucie łowiczanie tracili bramkę, po koszmarnym błędzie bramkarza, który wypuścił łatwą piłkę
z rąk, chociaż wcześniej spisywał się dobrze. Po stracie bramki Pelikan rzucił się
do odrabiania strat. Doskonałej sytuacji jeden na jeden nie wykorzystał wprowadzony
w drugiej połowie Adrian Wyszogrodzki.
Wreszcie w 63. minucie Rafał Sołtysiak

Juniorzy wreszcie wygrali

Zagrali tylko w dziesiêciu

Gramy na sztucznej

Judo - XIV OOM

Poza ósemk¹
Głogów, 25-27 kwietnia. W finałach
XIV Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży „Dolny Śląsk 2008” w judo
wystartowali dwaj podopieczni trenerki
Iwony Grzegory-Gajda. Obaj
zawodnicy MKS Zryw Łowicz - Piotr
Leszczyński i Krystian Piekacz
zostali ostatnio sklasyfikowani
na miejscach 9-12. 66 kg: 1. Bartosz
Kurkiewicz (UKS Ryś Warszawa),
2. Piotr Płoński (Gwardia Jelenia Góra),
3. Patryk Ciechomski (Jutrzenka Płock)
i Paweł Bienia (Walter Rzeszów),
9-12. Piotr Leszczyński (Zryw
Łowicz). 46 kg: 1. Krzysztof Kiełbas
(Juvenia Wrocław), 2. Łukasz
Ziembikiewicz (Gwardia Piła), 3. Patryk
Godek (Koka Jastrzębie-Zdrój) i Patryk
Ziembikiewicz (Gwardia Piła), 9-12.
Krystian Piekacz (Zryw Łowicz).
Klasyfikacja klubowa: 1. Juvenia
Wrocław - 36, 2. Gwardia Łódź - 28,
3. UKJ Ryś Warszawa - 21, 35. MKS
Zryw Łowicz - 4. (p)

“

Czwórka” na sportowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 31a, wraz z sekcją
koszykówki UMKS Księżak i sekcją
piłki nożnej MUKS Pelikan, organizują
od września tego roku klasy sportowe
- koszykarską dziewcząt i piłkarską
chłopców dla uczennic i uczniów klas I
(rocznik 2001) i klas IV (1998r.). Więcej
informacji na stronie: www.sp4.low.pl
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z trenerami:
Paweł A. Doliński 0-504-072-390 lub
Arturem Balikiem 0-604-195-614.
(p)

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

Juniorzy m³odsi awansowali
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
14. kolejka: Mazovia Rawa Mazowiecka - Dar Placencja 1:0, Astra Zduny Orzeł Nieborów 1:2, Orlęta Cielądz - Pogoń
Godzianów przełożony, Olimpia Niedźwiada - Victoria Chrząszczew 3:0 (w.o.). Pauza: Czarni Bednary.
1. Mazovia Rawa Maz.
13 37 50-7
2. Olimpia Niedźwiada
13 25 29-12
3. Orlęta Cielądz
12 23 31-29
4. Pogoń Godzianów
10 20 26-11
5. Orzeł Nieborów
11 15 20-20
6. Czarni Bednary
10 14 24-17
7. Astra Zduny
13 11 32-35
8. Dar Placencja
12 6 13-56
9. Victoria Chrząszczew (wyc.) 12 0 7-55
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
 LAKTOZA Łyszkowice - RAWKA
Bolimów 5:1 (2:0); br.: Dominik Kwiatkowski 3 (wszystkie z karnych), Adrian Kędziora i Hubert Wojciechowski.
Laktoza: Igor Wojciechowski - Rybus
(Wiśniewski), Kwiatkowski, Wieczorek,
Grabowicz - Pryk, Dąbrowski, Piątkowski,
Kędziora (Hubert Wojciechowski) - Szkup,
Strugiński.
Podopieczni trenera Stanisława Nezdropy odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu
 PELIKAN Łowicz - RAWKA Bolimów 9:0 (2:0); br.: Dawid Sut 4, Tomasz
Janus 2, Patryk Krzeszewski, Michał Marcinowski i Jarosław Rusek.
Pelikan: Rusek - Pająk (41 Sumiński), Płacheta (60 Grzybek), Kędziora, Plichta - Marcinowski, Jarosz, Janus, Kuciński - Krzeszewski (54 Fudała), Dawid Sut.

Pomimo, że do przerwy goście stawiali
zacięty opór ostatecznie piłkarze Pelikana-91
odnieśli kolejne wysokie zwycięstwo. Cieszy
nie tylko bardzo dobra skuteczność, ale również brak straconych goli w rundzie wiosennej - stwierdził trener Artur Balik.
17. kolejka: Vagat Domaniewice - Olimpia Chąśno 4:4, Juvenia Wysokienice Fenix Boczki 3:0 (w.o.), Pelikan Łowicz Widok Skierniewice przełożono, Laktoza
Łyszkowice - Rawka Bolimów 5:1, Naprzód Jamno - GKS Głuchów 3:0 (w.o.),
Sierakowianka Sierakowice - Start Złaków Borowy 3:0 (w.o.). 18. kolejka: Olimpia Chąśno - Sierakowianka Sierakowice
2:1, Start Złaków Borowy - Naprzód Jamno 3:4, GKS Głuchów - Laktoza Łyszkowice 0:3 (w.o.), Pelikan Łowicz - Rawka
Bolimów 9:0, Widok Skierniewice - Juvenia Wysokienice 0:3 (w.o.), Fenix Boczki Vagat Domaniewice 0:3 (w.o.).
1. Pelikan Łowicz
16 48 128-10
2. Juvenia Wysokienice
17 38 54-24
3. Rawka Bolimów
18 33 46-40
4. Olimpia Chąśno
18 29 41-46
5. Sierakowianka
18 28 49-43
6. Laktoza Łyszkowice
18 28 39-37
7. Vagat Domaniewice
18 28 56-62
8. Naprzód Jamno
18 24 42-43
9. Start Złaków Borowy
18 18 27-43
10. Widok Skierniewice
17 13 21-44
11. Fenix Boczki (wyc.)
18 13 23-72
12. GKS Głuchów (wyc.)
18 8 14-75
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
14. kolejka: Jutrzenka Drzewce - Jutrzenka Mokra Prawa 1:1, Macovia Maków Mazovia Rawa Mazowiecka 2:4, Czarni
Bednary - Białka Biała Rawska 3:4, Pe-

likan Łowicz - Pogoń Bełchów 3:0 (w.o.),
Witonia Osiek - Wulkan Wólka Lesiewska 4:1.
1. Pelikan Łowicz
14 40 66-3
2. Mazovia Rawa Maz.
14 33 51-20
3. Białka Biała Rawska
14 24 35-22
4. Jutrzenka Mokra Pr.
14 20 31-36
5. Czarni Bednary
13 19 54-39
6. Jutrzenka Drzewce
14 17 47-41
7. Witonia Osiek
14 15 27-55
8. Macovia Maków
13 5 14-58
9. Wulkan Wólka Lesiewska
14 3 19-79
10. Pogoń Bełchów (wyc.)
14 19 37-32
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA:
15. kolejka: Olimpia Jeżów - Laktoza
Łyszkowice 3:0 (w.o), Orlęta Cielądz - Widok Skierniewice 1:4. Pauza: GLKS Wołucza. 16. kolejka: Olimpia Jeżów - Widok
Skierniewice 4:0, GLKS Wołucza - Laktoza Łyszkowice 3:0 (w.o.). Pauza: Orlęta Cielądz.
1. Olimpia Jeżów
13 28 47-21
2. Widok Skierniewice
13 26 37-14
3. Orlęta Cielądz
12 24 34-23
4. GLKS Wołucza
13 10 21-41
5. Laktoza Łyszkowice (wyc.) 13 3 8-54
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
13. kolejka: Pogoń Bełchów - Mazovia
Rawa Mazowiecka 2:1, Fenix Boczki Astra Zduny 0:5, Macovia Maków - Widok Skierniewice 1:8, Start Złaków Borowy - Rawka Bolimów 5:2.
1. Start Złaków Bor.
12 29 64-27
2. Pogoń Bełchów
12 28 64-21
3. Mazovia Rawa Maz.
12 24 64-19
4. Widok Skierniewice
12 22 47-31
5. Rawka Bolimów
12 19 28-21

6. Macovia Maków
12 13 18-57
7. Astra Zduny
12 12 28-52
8. Fenix Boczki
12 0 2-69
9. Jutrzenka Drzewce (wyc.)
8 6 19-36
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
11. kolejka: Widok Skierniewice - SAS
Vis 2007 Skierniewice 2:1 (1:0), Pelikan Łowicz - Juvenia Wysokienice 6:0,
GLKS Sadkowice - Mazovia Rawa Mazowiecka 5:1, Sokół Regnów - Olimpia
Chąśno 0:4.
1. SAS Vis 2007 Skierniewice 11 28 61-2
2. Widok Skierniewice
11 27 49-7
3. Pelikan Łowicz
11 22 49-16
4. Olimpia Chąśno
10 20 36-17
5. Mazovia Rawa Maz.
10 10 11-37
6. GLKS Sadkowice
11 9 23-36
7. Sokół Regnów
11 7 9-54
8. Juvenia Wysokienice
11 3 7-76
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
LAKTOZAŁyszkowice - PELIKAN I
0:6 (0:4); br.: Michał Fabijański 2, Przemysław
Płacheta 2, Julian Rosa i Dominik Bogusz.
Pelikan I: Jan Ruciński - Pęksa, Piorun,
Czapnik, Siejka - Jarosz, Fabijański, Bogusz,
Płacheta - Guzek, Rosa.
10. kolejka: Mazovia Rawa Mazowiecka
- Widok I Skierniewice 2:1, SAS Vis 2007
Skierniewice - Widok II Skierniewice 8:0
(2:0), Laktoza Łyszkowice - Pelikan I Łowicz 0:6. Pauza: Pelikan II Łowicz.
1. Pelikan I Łowicz
7 21 56-1
2. SAS Vis 2007 Skierniewice 8 21 34-8
3. Mazovia Rawa Maz.
8 12 16-16
4. Widok I Skierniewice
7 6 12-20
5. Pelikan II Łowicz
6 6 7-22
6. Widok II Skierniewice
8 0 3-61
(p)

30

SPORT 

SPORT 

SPORT 

SPORT

8.05.2008 r.

Taekwondo - Mistrzostwa Europy

Po dwa medale ³owiczan

Cork, 26-27 kwietnia. Na zielonej wyspie położonej na północy Europy - malowniczej Irlandii, odbyły się Mistrzostwach
Europy w taekwondo, w których wzięło
udział ponad tysiąc zawodników z czternastu krajów z trzech federacji: ITF (International Taekwondo Federation), GTF
(Global Taekwondo Federation) i TI (Taekwondo International). Nie zabrakło również reprezentacji Polskiej Unii Taekwondo, w skład której wchodzili zawodnicy
z Krakowa, Łodzi, Płocka i Łowicza.
Nasi zawodnicy startowali zarówno
w układach formalnych, czyli tzw. tulach
jak również w walkach Light i Semi Contact. Polska reprezentacja zdobyła jedenaście medali: pięć złotych, trzy srebrne
i trzy brązowe. Bardzo dobrze wypadli
dwaj łowiczanie: Kamil Sobol i Dominik Cipiński, którzy zdobyli łącznie aż

„Rodzina” motocrossowców z Łowicza jest coraz większa...

Motocross - Puchar PZMot

£owiczanie zaczêli sezon
Lidzbark Warmiński, 20 kwietnia.
Wiosna to początek zmagań zawodników
uprawiający motocross. W Łowiczu zaczął
bardzo prężnie działać ŁKM, czyli Łowicki
Klub Motorowego, którego zawodnicy biorą udział w szeregu imprez w całym kraju.
Na łamach NŁ będziemy zamieszczać wyniki łowickich zawodników. Dzisiaj pierwsza seria rezultatów i krótkie podsumowania startów.
Pierwsze zawody w ramach Pucharu Polskiego Związku Motorowego odbyły się
w Lidzbarku Warmińskim. Pogoda dopisała, ale tor był jeszcze nasiąknięty wodą i to
utrudniało jazdę. Na otwarcie sezonu przyjechało ponad dwustu zawodników, w tym aż
piętnastu reprezentantów Łowickiego Klubu Motorowego. W klasie 65cc klub z Łowicza reprezentował Kevin Białecki, ale
zakończył on swój udział w zawodach już
na treningach.
W klasie 85 cc po raz pierwszy startował
Krystian Białek i w swoim debiucie dojechał do mety na 21. miejscu. Z wyścigu
z powodu awarii motocykla wycofać się musiał Alan Białecki.
Najwięcej zawodników (aż 79) wystartowało w klasie 125cc. Do biegu głównego zakwalifikowało się najlepszych czterdziestu motocyklistów. Ta sztuka udała się
tylko dwóm z siedmiu zawodników ŁKM.
Dobry występ zaliczył Dawid Kruk, który zajął ogólnie szóste miejsce i ma realne szanse na walkę o podium w całym cyklu oraz Łukasz Walczak, który był 35.
W biegach pocieszenia 13. miejsce zajął
Mateusz Kujawa, 20. był Marcin Kalinowski, 21. Krzysztof Ruta, 26. Zbigniew Wróblewski i 38. Krystian Jędrzejewski.

Zawody kończyła klasa powyżej 175cc.
W tej mocno obsadzonej stawce wystąpiło pięciu zawodników z łowickiego klubu.
Najlepiej oczywiście zaprezentował się nasz
najbardziej doświadczony motocrossowiec Paweł Wizgier, który zajął ogólnie czwarte miejsce. Wynik mógł być lepszy jednak
w drugim biegu, po brawurowym starcie
miał upadek w pierwszym zakręcie i to spowodowała, że cały bieg musiał gonić rywali, którzy znacznie odjechali. W klasie tej 30.
miejsce zajął Sylwester Wielec, 31. był
Zbigniew Majewski, 32. Tomasz Gabara i 37. Krzysztof Białek.
Gdańsk, 27 kwietnia. Tydzień po zawodach w Lidzbarku odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w motocrossie w klasach 125 cc oraz powyżej 175 cc
w Gdańsku. W pierwszej rundzie doskonale
zaprezentowali się zawodnicy Łowickiego
Klubu Motorowego, a szczególnie Paweł
Wizgier, który zajął 10. miejsce w klasie
125 cc. To naprawdę bardzo dobry wynik
zawodnika z Łowicza i daje spore nadzieje na dobre rezultaty w kolejnych startach.
Bardzo dobre 18. miejsce zajął drugi startujący w tej klasie zawodnik łowickiego klubu – Dawid Kruk. W klasie powyżej 175
cc ŁKM reprezentował Ryszard Krzemień, który zajął 22. miejsce. W drugim
biegu tej klasy treningowo pojechał Wizgier
i zajął 14. miejsce.
Rzeszów, 3 maja. Druga runda Pucharu PZMot w motocrossie odbyła się na nowo
wybudowanym torze w Rzeszowie. Niestety pogoda nie dopisała i zawodnicy musieli
zmagać się z padającym deszczem i śliskim
torem. W rywalizacji najmłodszych (klasa
65 cc) klub z Łowicza reprezentował Kevin Białecki, który ogólnie zajął 9. miejsce.

Wynik mógł być lepszy, ale niestety Kevin
w drugim biegu złapał gumę. W klasie 85
cc wystartowało dwóch zawodników w łowickich barwach. Alan Białecki zajął 12.
miejsce, natomiast Krystian Białek był 20.
Największa ilość zawodników, podobnie jak
dwa tygodnie wcześniej w Lidzbarku, zgłosiła się do rywalizacji w klasie 125 cc. Do
wyłonienia finałowe „40”, która może startować w biegach głównych potrzebny był
trening kwalifikacyjny i w tej fazie z rywalizacji odpadli niestety Zbigniew i Cezary
Wróblewscy oraz Krystian Jędrzejewski. Pozostali łowiccy zawodnicy, którzy
awansowali do dalszej rywalizacji mieli
sporo pecha. Łukasz Walczak, po upadku, nie ukończył niestety pierwszego biegu,
a w drugim zajął 25. miejsce. Mateusz Kujawa po bardzo dobrych startach, nie potrafił
utrzymać pozycji w czołówce w dalszej fazie biegu i zawody ukończył na 23. miejscu.
Dawid Kruk w pierwszym biegu zajął 11.
miejsce, natomiast w drugim jego motor odmówił posłuszeństwa i stanął, kiedy Dawid
jechał na ósmej pozycji i pozostały mu już
tylko dwa okrążenia do mety. Daniel Gołębiewski, dla którego był to pierwszy start w
zawodach tej rangi, zajął 37. miejsce.
Doskonale spisali się zawodnicy ŁKM,
którzy startowali w klasie powyżej 175 cc.
Ze startu może być zadowolony Paweł Wizgier, który mimo awarii skrzyni biegów zajął drugie miejsce w pierwszym biegu oraz
trzecie w drugim - dało mu to trzecią pozycję w klasyfikacji ogólnej zawodów oraz pozwoliło na awans w klasyfikacji generalnej
cyklu na drugie miejsce. Dobrze zaprezentowali się także Zbigniew Majewski, który zajął ogólnie 16. pozycję oraz Krzysztof
Białek - 18 miejsce.
Zbigniew Łaziński

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 8 do 14 maja

n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę w regionie kształtować będzie pogodny układ wyżowy.
Napływa ciepła i sucha masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Słonecznie, bez opadów oraz ciepło, zachmurzenie małe
i umiarkowane.
Widzialność: dobra.
Wiatr: z kierunków północnych, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 17 ºC do + 19 ºC.
Temp. min w nocy: + 7 ºC do + 4 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Słonecznie, bez opadów oraz cieplej,
zachmurzenie małe i umiarkowane.
Widzialność: dobra.
Wiatr: wschodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 19 ºC do + 21 ºC.
Temp. min w nocy: + 8 ºC do + 5 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Pogodnie oraz nadal ciepło, lokalnie przelotne opady deszczu,
możliwe burze. Widzialność: dobra do umiarkowanej, zamglenia.
Wiatr: wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 19 ºC do + 21 ºC.
Temp. min w nocy: + 9 ºC do + 6 ºC.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Pogoda korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie,
dobra sprawność psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”.

cztery medale. Dominik zdobył wicemistrzostwo Europy w układach tradycyjnych oraz brązowy medal w układach dowolnych startując w pasach uczniowskich.
Kamil zaś zdobył złoty medal w formach
technicznych dowolnych i wicemistrzostwo Europy w układach tradycyjnych
wyższych pasów.
Jest to jak dotąd największy sukces tych
zawodników, ale założyciele Łowickiej
Akademii Sportu nie zamierzają spocząć
na laurach i już dziś zapowiadają start w
Mistrzostwach Świata, które odbędą się w
październiku we Włoszech. Abyśmy mogli
dalej się rozwijać musimy jeździć na kolejne
mistrzostwa i turnieje - podsumowuje Sobol. Dlatego liczymy na pomoc sponsorów.
W wakacje pojawiła się szansa, aby lecieć
na obóz treningowy do Korei.
(p)

Polacy zdobyli w Cork w sumie 11 medali.
dok. ze str. 32

Piêæ medali w Stanisławowie

W końcowej klasyfikacji drużynowej
ekipa z Łowicza zajęła piąte miejsce, a na
koncie Łowickiego Klubu Karate Tsunami
znalazło się pięć medali: jeden złoty (Łukasza Szczepanika) oraz po dwa srebrne (Elizy Frontczak i Huberta Kozy) i
brązowe (Piotra Sumińskiego i Daniela Bogusza).
Sumo-Grappling - kadeci: 1. Barbara Majewska (Taekwondo Dębe Wielkie), 2. Eliza Frontczak (Tsunami Łowicz), 3. Natalia Gnich (Tsunami Stanisławów). Full

Contact Kumite - juniorzy: 1. Patryk Matwiej (Taekwondo Dębe Wielkie), 2. Hubert
Koza (Tsunami Łowicz), 3. Damian Pechcin (Ju-Jitsu Ruda). Seniorzy do 100 kg: 1.
Łukasz Szczepanik (Tsunami Łowicz),
2. Mateusz Ładno (Taekwondo Dębe Wielkie), 3. Piotr Sumiński (Tsunami Łowicz).
Instruktorzy / Trenerzy: 1. Dawid Matwiej
(Taekwondo Dębe Wielkie), 2. Adam Żukowski (Ju-Jitsu Ruda), 3. Daniel Bogusz
(Tsunami Łowicz).
(p)

Ekipa Łowickiego Klubu Karate Tsunami wywalczyła pięć medali.
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Piłka nożna - 20. i 21. kolejka ligi okręgowej seniorów

Przekroczyli “setkê”

20. kolejka:
 LAKTOZA Łyszkowice - OLIMPIA
Chąśno 1:0 (1:0); br.: Kamil Woszczyk (37).
 POGOŃ Bełchów - KOPERNIK
Kiernozia przerwany.
Kopernik prowadził w Bełchowie 2:1,
a bramki zdobyli: Cezary Kindel (3) - Marcin
Mika 2 (8 i 22), ale sędzia postanowił przerwać mecz ze względu na burzę.
 JUTRZENKADrzewce - WITONIA
Osiek 3:4 (0:1); br.: Łukasz Marat (75) i Jarosław Łyszkowicz 2 (82 i 86) - Krzysztof
Papuga 3 (15, 50 i 90+3) i Orlik (90).
 MACOVIA Maków - CZARNI Bednary 3:1 (0:1); br.: Piotr Winciorek (59), Michał Frączek (75 karny) i Tomasz Pawelczak
(85) - Pisarek (25).
 ORZEŁ Nieborów - BIAŁKA Biała Rawska 1:3 (0:1); br.: Łukasz Papuga
(55) - Gwiazdowicz (30), Stawiński (71)
i Kowalski (79).
 WIDOK Skierniewice - GKS Głuchów 7:0 (3:0); br.: Jacek Budek 3 (12, 35
i 65), samobójcza (25), Adam Bombała (55
karny), Piotr Wysocki (78) i Daniel Wieczorek (84).
 ASTRA Zduny - PELIKAN II Łowicz przełożono na 8 maja.
21. kolejka:
 PELIKAN II Łowicz - ORZEŁ Nieborów 11:0 (5:0); br.: Adam Kardasz 2 (6
i 85), Piotr Gawlik (11), Marcin Kosiorek 4

(16, 36, 49 i 53), Jakub Kaźmierczak (40), Jarosław Walczak (60), Przemysław Bury (80)
i Mariusz Jędrzejewski (90 karny).
Pelikan II: Jędrzejewski - Pomianowski,
Styszko (46 Walczak), Kaźmierczak (46 Domińczak) - Gawlik (60 Michał Plichta), Kardasz, Cipiński, Jóźwiak, Zimecki (60 Bury)
- Kosiorek, Czerbniak.
Setną bramkę w tegorocznych rozgrywkach dla Pelikana II zdobył Marcin Kosiorek.
 GKS Głuchów - ASTRA Zduny 1:3
(0:1); br.: Gessek (36) - samobójcze 2 (23
i 56 ) i Mariusz Ochmański (90+1 karny).
Astra: Koza - Błaszczyk, Mariusz
Ochmański, Owczarek, Modliński - Pietrzak, Wiśniewski, Masłowski, Legęncki Surma, Jankowski (80 Guzek).
 KOPERNIK Kiernozia - LAKTOZA Łyszkowice 3:2 (2:2); br.: Damian Żurek (11) i Kołodziejczyk 2 (25 i 82) - Rafał
Mostowski 2 (15 i 32).
Laktoza: Matysek - Miziołek, Korwek,
Sowiński, Bodek - Woszczyk, Mostowski
(80 Pryk), Szymajda, Tromczyński - Piątkowski (60 Krajewski), Sitarski.
 WITONIAOsiek - POGOŃ Bełchów
4:1 (1:0); br.: Piątkowski (3), Krzysztof Papuga 2 (60 i 77) i Damian Taraska (90) - Daniel Tryngiel (50).
 OLIMPIA Chąśno - CZARNI Bednary 2:1 (0:0); br.: Tomasz Janeczek (73)

i Marcin Matuszewski (79) - Dominik
Myczka (80).
 WIDOK Skierniewice - MACOVIA Maków 1:0 (1:0); br.: Robert Rosiński (18).
BIAŁKABiała Rawska - JUTRZENKA Drzewce 0:0
1. Pelikan II Łowicz (1)
20 57 108-14
2. Widok Skierniewice (3)
21 45 56-29
3. Astra Zduny (2)
20 44 46-25
4. Olimpia Chąśno (4)
21 33 41-37
5. Białka Biała Rawska (5) 21 31 43-37
6. Czarni Bednary (6)
20 26 31-37
7. Macovia Maków (9)
21 25 37-46
8. Witonia Osiek (12)
21 25 38-58
9. Laktoza Łyszkowice (10) 20 24 27-27
10. Jutrzenka Drzewce (7)
21 24 37-38
11. Pogoń Bełchów (8)
20 23 34-50
12. Kopernik Kiernozia (13) 20 21 45-69
13. Orzeł Nieborów (11)
21 20 39-56
14. GKS Głuchów (14)
21 7 22-81
W dniach 10-11 maja odbędzie się 22.
kolejka klasy okręgowej seniorów, a zagrają wówczas: sobota - godz. 15.00: Laktoza
Łyszkowice - Witonia Osiek, godz. 17.30:
Orzeł Nieborów - GKS Głuchów, niedziela - godz. 11.00: Macovia Maków - Olimpia Chąśno, Pogoń Bełchów - Białka Biała
Rawska, Astra Zduny - Widok Skierniewice, godz. 15.00: Pelikan II Łowicz - Jutrzenka Drzewce i Czarni Bednary - Kopernik Kiernozia.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 20. i 21. kolejka skierniewickiej klasy A

Start odrobinę w górê tabeli
20. kolejka klasy A: Sierakowianka Sierakowice - Manchatan Nowy Kawęczyn
3:0, Orlęta Cielądz - Start Złaków Borowy 5:1, Jutrzenka Mokra Prawa - Wola
Wola Chojnata 5:1, Sokół Regnów - Victoria Chrząszczew, Juvenia Wysokienice - GLKS Wołucza 2:0, Pogoń Godzianów - GLKS Sadkowice 3:0, LKS Grabice
- Sobpol Konopnica. 21. kolejka klasy A:
LKS Grabice - Sierakowianka Sierakowice
3:2, Sobpol Konopnica - Pogoń Godzianów
2:2, GLKS Sadkowice - Juvenia Wysokienice 0:5, GLKS Wołucza - Sokół Regnów
6:1, Victoria Chrząszczew - Jutrzenka Mokra Prawa 0:2, Wola Wola Chojnata - Orlęta
Cielądz 2:4, Start Złaków Borowy - Manchatan Nowy Kawęczyn 2:4.

1. Juvenia Wysokienice (3) 21 45 46-24
2. Manchatan N. Kaw. (1)
21 45 54-33
3. Pogoń Godzianów (2)
21 40 39-29
4. Orlęta Cielądz (4)
21 39 64-46
5. GLKS Wołucza (5)
21 38 49-33
6. Sierakowianka (7)
21 36 59-41
7. Sobpol Konopnica (6)
20 32 37-40
8. Victoria Chrząszczew (8) 21 28 38-39
9. Jutrzenka Mokra Pr. (9)
21 26 31-39
10. LKS Grabice (11)
21 21 30-49
11. Start Złaków Borowy (12) 20 20 25-39
12. GLKS Sadkowice (14)
21 18 33-53
13. Sokół Regnów (13)
21 17 33-53
14. Wola Wola Chojnata (10) 21 16 38-58
Mecze 22. kolejki klasy A zaplanowano
na weekend 10-11 maja, a zagrają wówczas:
sobota - godz. 16.00: Sokół Regnów - GLKS

Piłka nożna - skierniewicka klasa B

Fenix dogoni³ Vagat

 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
Fenix Boczki zanotował tym razem komplet zwycięstw. Najpierw w Bolimowie
Rawka uległa ekipie prezesa Marka Borkowskiego 0:1 (0:1), a jedyną bramkę
z rzutu karnego zdobył Damian Bryszewski. W kolejnym meczu Fenix wygrał z Naprzodem Jamno 7:1 (4:1), a bramki zdobyli:
Mariusz Ignaczewski 2, Michał Dobrzyński, Dominik Borkowski, Robert Różycki,
Mariusz Woźniak i Marcin Grocholewicz.
Ekipa ta została wzmocniona kolejnymi
wychowankami Pelikana - w Boczkach zadebiutowali Jarosław Morawski i Emil
Godos.
13. kolejka: Vagat Domaniewice - Dar
Placencja 1:1, Victoria Bielawy - Victoria Zabostów Duży 6:2, Naprzód Jamno
- RTS Gągolin 4:3, Rawka Bolimów - Fenix Boczki 0:1, Zjednoczenie Bobrowniki
Dzierzgów - Zryw Wygoda 2:1. 14. kolejka: Victoria Zabostów Duży - Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów 2:1, Zryw Wygoda - Rawka Bolimów 4:0, Fenix Boczki
- Naprzód Jamno 7:1, RTS Gągolin - Vagat Domaniewice 1:8, Dar Placencja - Victoria Bielawy 1:3. Zaległy mecz 10. kolejki:
Victoria Bielawy - Rawka Bolimów 0:2.
1. Vagat Domaniewice (1)
14 34 59-12
2. Fenix Boczki (2)
14 34 40-10
3. Zryw Wygoda (3)
14 28 37-15
4. Zjednoczenie B.-D. (4)
14 23 20-22
5. Victoria Bielawy (9)
14 17 27-38
6. Rawka Bolimów (6)
14 16 26-34
7. Dar Placencja (5)
14 15 25-27
8. Victoria Zabostów (8)
14 15 27-48

9. Naprzód Jamno (7)
14 15 24-48
10. RTS Gągolin (10)
14 6 19-50
W 15. kolejce klasy B w niedzielę 11 maja
zagrają: godz. 11.00: Vagat Domaniewice - Fenix Boczki, godz. 11.15: Dar Placencja - Victoria Zabostów Duży, godz.
15.00: Victoria Bielawy - RTS Gągolin,
Naprzód Jamno - Zryw Wygoda i Rawka Bolimów - Zjednoczenie Bobrowniki
Dzierzgów.
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
15. kolejka: Miedniewiczanka Miedniewice - Iskra-Dobropasz Babsk 5:2, Wulkan
Wólka Lesiewska - GLKS II Sadkowice 1:2,
Olimpia Jeżów - Sorento-Zadębie Skierniewice 2:1, All Stars Boguszyce - GLKS RZD
Żelazna 2:2, Olympic Słupia - Lesiew Wólka
Lesiewska 3:0 (w.o.). 16. kolejka: SorentoZadębie Skierniewice - All Stars Boguszyce 6:3, Lesiew Wólka Lesiewska - Miedniewiczanka Miedniewice 0:3 (w.o.), GLKS II
Sadkowice - Olimpia Jeżów 1:7, Wulkan
Wólka Lesiewska - Olympic Słupia 0:4,
Iskra-Dobropasz Babsk - GLKS RZD Żelazna 0:2.
1. Sorento-Zadębie S-ce (1) 14 39 85-16
2. Olimpia Jeżów (2)
14 35 54-25
3. Olympic Słupia (3)
14 34 68-13
4. Miedniewiczanka (4)
14 25 45-38
5. GLKS RZD Żelazna (6) 14 19 33-48
6. Wulkan Wólka Les. (5) 	 14 17 41-45
7. Iskra-Dobropasz Babsk (8) 14 12 34-51
8. Lesiew Wólka Les. (7)
14 10 24-49
9. All Stars Boguszyce (9)
14 7 24-65
10. GLKS II Sadkowice (10) 14 7 12-70
Paweł A. Doliński

Sadkowice, niedziela - godz. 11.30: Pogoń
Godzianów - LKS Grabice, godz. 15.00: Sierakowianka Sierakowice - Start Złaków
Borowy, godz. 16.00: Manchatan Nowy
Kawęczyn - Wola Wola Chojnata, Orlęta
Cielądz - Victoria Chrząszczew, Jutrzenka
Mokra Prawa - GLKS Wołucza i Juvenia
Wysokienice - Sobpol Konopnica. Natomiast 23. kolejka rozegrana zostanie w środę 14 maja o godz. 17.30: Pogoń Godzianów
- Sierakowianka Sierakowice, LKS Grabice
- Juvenia Wysokienice, Sobpol Konopnica Sokół Regnów, GLKS Sadkowice - Jutrzenka Mokra Prawa, GLKS Wołucza - Orlęta
Cielądz, Victoria Chrząszczew - Manchatan Nowy Kawęczyn i Wola Wola Chojnata - Start Złaków Borowy.
(p)
dok. ze str. 32

Wygrana z liderem by³a blisko
Po pierwszej bezbramkowej połowie
trudno było nie być optymistą, a w przerwie prezeska Pelikana - Jolanta Papuga zapowiadała, w rozmowie z dyrektorem sportowym Lechii - Radosławem
Michalskim (byłym piłkarzem Widzewa), dwie bramki naszej drużyny. No i się
nie pomyliła. W 52. minucie przypomniał
o sobie Radosław Kowalczyk, który wyprowadził Pelikana na prowadzenie. Stary,
dobry „Kowal”… Łowiczanie nie zwalniali. Kolejny silny strzał oddał Petřík, a piłka
minimalnie minęła słupek gdańskiej bramki.
W 72. minucie futbolówka znalazła już drogę do siatki. Po podaniu Wilka doskonale
spisał się Wyszogrodzki, który jednym zwodem minął dwóch obrońców Lechii i w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi przyjezdnych.
Niestety łowiczanie chyba za szybko
uwierzyli, że dwubramkowe prowadzenie
dadzą nam już trzy punkty z liderem II ligi.
Miejscowi nie ochłonęli jeszcze po drugiej
bramce, kiedy było już tylko 2:1, a gola,
pomimo asysty dwóch naszych obrońców,
zdobył Karol Piątek. Piłka po rękach Studzińskiego trafiła do naszej bramki. Łowiczanie cofnęli się pod swoją bramkę, raz po
raz wyprowadzając kontry. W 88. minucie
powinno być 3:1, kiedy po szybkiej akcji łowiczanie mieli przewagę trzech na jednego,
ale strzał Roberta Hyżego pewnie obronił
Kapsa. Niestety w 190. sekundzie doliczonego czasu gry (sędzia przedłużył mecz o trzy
minuty) akcja ostatniej szansy zakończył się
golem Macieja Rogalskiego. Ostatecznie
2:2, a było tak blisko...
(p)
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Piłka nożna - 28. kolejka II ligi

Motor rozjecha³ Pelikana
 MOTOR Lublin - PELIKAN Łowicz 3:0 (2:0)
1:0 - Michał Maciejewski (20), 2:0 - Daniel Koczon (30), 3:0 - Marcin Popławski (90+2).
Motor: Mierzwa - Maciejewski, Płotka,
Ptaszyński, Syroka - Rafał Król, Maziarz,
Żmuda - Stachyra (68 Popławski), Kamil Król (63 Kamiński), Koczon (79 Kołodziejski).
Pelikan: Ludwikowski (46 Studziński) Cichoń, Staniek, Pastuszka, Petřík - Wyszogrodzki, Łochowski, Pacan, Wilk (71 Kowalczyk), Adamczyk (46 Hyży) - Sojka.
Sędziował: Marcin Roguski (Warszawa).
Żółte kartki: Rafał Król (1) i Paweł Maziarz
(8) -Motor. Widzów: 1500.
Lublin, 30 kwietnia. Ekipę Pelikana w
pojedynku z Motorem prześladował wyraźnie pech, a końcowy wynik meczu 0:3 jest
efektem wielu niesprzyjających wydarzeń.
Po pierwsze łowiczanie wyjechali do Lublina w dniu meczu i niestety po drodze autokar
utknął w korku. Ostatecznie biało-zieloni dotarli na stadion na 45. minut przed meczem
i naprawdę trudno było o stuprocentową
koncentrację - nie mówiąc o odpoczynku.
Fatum nie opuściło naszego zespołu także
w czasie pojedynku. Co prawda w 9. minucie powinno być 0:1 po silnie bitym strzale
Michała Łochowskiego, ale w 18. minucie Marcinowi Ludwikowskiemu
odnowiła się kontuzja lewego łokcia. Łowicki bramkarz upadł na niego interweniując po strzale Kamila Stachyry, a mocny
ból utrudniał mu dalszą grę. Niestety wykorzystał to po chwili Michał Maciejew-

ski, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uprzedził „Ludwika”. Dziesięć minut
później kopia tej akcji i miejscowi prowadzili już 2:0. Tym razem centrował Marcin
Syroka, a celną główką popisał się Daniel
Koczon. Była to już jego trzynasta bramka
w tym sezonie, a trzecia strzelona Pelikanowi. W 43. minucie wydawało się, że Marcin Staniek zdobędzie gola kontaktowego,
ale jego strzał głową z siedmiu metrów instynktownie obronił Przemysław Mierzwa. Po 45. minutach było już 2:0.
W przerwie trener Bogdan Pisz dokonał dwóch zmian. W bramce pojawił się
były gracz Motoru - Jakub Studziński
(występ Ludwikowskiego w kolejnym meczu z Lechią wydawał się być wykluczony),
a w pomocy pojawił się w miejsce Michała Adamczyka - Robert Hyży. Niestety
łowiczanie nie potrafili stworzyć kolejnych
stuprocentowych sytuacji, a w doliczonym
czasie łowickie „Ptaki” zostały „dobite”
przez Marcina Popławskiego, który wykorzystał kontrę lublinian.
Szansa na utrzymanie w II lidze wciąż
istnieją, ale po porażce z Motorem trudno
było być optymistą. Łowiczanie przywieźli z Lublina bagaż w postaci trzech bramek,
którego trzeba było szybko pozbyć się z podświadomości. Taka postawa w kolejnym,
środowym meczu wyjazdowym z Wartą w
Poznaniu praktycznie przekreśli szansę na
utrzymanie się w II lidze. Wszystko zatem w
nogach i... głowie łowickich graczy. Po wiosennych meczach biało-zieloni zasługują na
utrzymanie. Ech, gdyby nie ta jesień!
(p)

Piłka nożna - 28. i 29. kolejka II ligi

Szanse malej¹, ale…
28. kolejka II ligi:
 ŁKS Łomża - WARTA Poznań 0:1
(0:0); br.: Paweł Iwanicki (77).
 TUR Turek - ARKA Gdynia 1:4
(0:3); br.: Krzysztof Sikora (75 karny) Grzegorz Niciński (13) i Marcin Wachowicz 3 (25, 27 i 80).
 PIAST Gliwice - STAL Stalowa Wola
2:0 (1:0); br.: Michał Szczyrba (3) i Stanisław Wróbel (66).
 LECHIA Gdańsk - PODBESKIDZIE Bielsko Biała 4:2 (1:1); br.: Andrzej
Rybski (3), Piotr Cetnarowicz (55) i Paweł
Buzała 2 (60 i 63) - Paweł Żmudziński (15)
i Krzysztof Zaremba (70).
 GKS Jastrzębie - ZNICZ Pruszków
0:2 (0:1); br.: Mikołaj Rybaczuk (42) i Daniel Kokosiński (54).
 WISŁA Płock - ŚLĄSK Wrocław
0:4 (0:1); br.: Sebastian Dudek 2 (34 i 73
karny), Przemysław Łudziński (50) i Patryk Klofik (87).
 ODRA Opole - KMITA Zabierzów
1:0 (0:0); br.: Marek Tracz (17).
 POLONIA Warszawa - GKS Katowice 3:1 (2:1); br.: Lumír Sedláček 2 (4 i 30)
i Daniel Mąka (48) - Tomasz Prasnal (31).
 MOTOR Lublin - PELIKAN Łowicz 3:0 (2:0); br.: Michał Maciejewski
(20), Daniel Koczon (30) i Marcin Popławski (90).

29. kolejka II ligi:
 PODBESKIDZIE Bielsko Biała WARTA Poznań 2:1 (0:1); br.: Krzysztof Zaremba 2 (71 i 73) - Tomasz Magdziarz (43).
 TUR Turek - ŁKS Łomża 0:2 (0:1);
br.: Tomasz Bzdęga (9) i Rafał Różycki (53
samobójcza).
 STAL Stalowa Wola - WISŁA Płock
2:0 (2:0); br.: Bartłomiej Piszczek (40) i Jaromir Wieprzęć (43 karny).
 ŚLĄSK Wrocław - GKS Jastrzębie
2:1 (1:1); br.: Przemysław Łudziński 2 (45
i 49) - Kamil Wilczek (36).
 ZNICZ Pruszków - POLONIAWarszawa 3:2 (3:2); br.: Robert Lewandowski 2
(2 i 31) i Tomasz Feliksiak (17) - Radosław
Gilewicz (21) i Mariusz Mowlik (45).
 ARKA Gdynia - PIAST Gliwice 2:0
(1:0); br.: Olgierd Moskalewicz (43) i Łukasz Kowalski (70).
 KMITA Zabierzów - MOTOR Lublin 1:0 (0:0); br.: Jan Cios (79 karny).
 GKS Katowice - ODRA Opole 1:1
(1:1); br.: Graţvydas Mikulënas (43) - Łukasz Ganowicz (2).
 PELIKAN Łowicz - LECHIA
Gdańsk 2:2 (0:0); br.: Radosław Kowalczyk (52) i Maciej Wyszogrodzki (72) - Karol Piątek (74) i Maciej Rogalski (90+4).
(p)

1. Lechia Gdańsk (1)
29 57 50-32
17-6-6
14 35 30-9
15 22 20-23
2. Znicz Pruszków (2)
29 55 49-25
16-7-6
15 26 27-16 14 29 22-9
3. Śląsk Wrocław (4)
29 54 48-26
15-9-5
15 33 32-11 14 21 16-15
4. Piast Gliwice (3)
29 52 36-19
13-9-4
14 31 27-9
15 21 9-10
5. Arka Gdynia (5)
29 51 54-26
16-8-5
15 36 38-11 14 20 16-15
6. Polonia Warszawa (6)
29 47 43-28
13-8-8
14 33 26-9
15 14 17-19
7. Podbeskidzie B.-B. (7)
29 45 43-23
15-6-8
15 34 25-6
14 17 18-15
8. Wisła Płock (8)
29 39 43-49
11-6-12
14 25 24-19 15 14 19-30
9. GKS Katowice (9)
29 37 35-34
9-10-10 15 27 24-12 14 10 11-21
10. GKS Jastrzębie (10)
29 36 37-46
9-9-11
14 21 21-18 15 15 16-28
11. Motor Lublin (11)
29 35 32-46
10-5-14
14 22 17-9
15 13 15-37
12. Stal Stalowa Wola (12)
29 33 24-43
9-6-14
15 24 16-13 14 9 8-30
13. Odra Opole (13)
29 32 26-35
8-8-13
14 21 16-15 15 10 10-20
14. Kmita Zabierzów (14)
29 28 24-34
6-10-13 15 17 13-13 14 11 11-21
15. ŁKS Łomża (15)
29 28 29-50
8-4-17
14 12 14-22 15 16 15-28
16. Warta Poznań (17)
29 27 23-38
6-9-14
14 17 14-16 15 10 9-22
17. Tur Turek (16)
29 25 19-37
5-10-14 14 17 12-18 14 8 7-19
18. Pelikan Łowicz (18)
29 21 30-54
4-9-16
15 14 19-24 14 7 11-30
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów,
punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i
stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.
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Piłka nożna - 29. kolejka II ligi

Wygrana z liderem by³a blisko
 PELIKAN Łowicz - LECHIA
Gdańsk 2:2 (0:0)
1:0 - Radosław Kowalczyk (52), 2:0 - Maciej Wyszogrodzki (72), 2:1 - Karol Piątek
(74), 2:2 - Maciej Rogalski (90+4).
Pelikan: Studziński - Pastuszka, Staniek,
Pacan, Petrik - Wyszogrodzki (90+2 Pomianowski), Łochowski, Hyży, Cichoń - Kowalczyk (69 Sojka), Wilk (79 Adamczyk).
Lechia: Kapsa - Pęczak (61 Speichler),
Wołąkiewicz, Manuszewski, Kosznik - Piątek, Trałka, Miklosik (79 Kalkowski), Rogalski - Rybski (64 Hirsz), Cetnarowicz.
Sędziowali: Tomasz Musiał jako główny
oraz Mariusz Ocieczek i Jakub Ślusarski (Kraków). Żółte kartki: Maciej Wyszogrodzki (1)
- Pelikan oraz Jacek Manuszewski (12) i Karol Piątek (5) - obaj Lechia. Widzów: 1500.
Łowicz, 4 maja. Po środowym 0:3 z
Motorem trener Pelikana - Bogdan Pisz
dokonał trzech zmian. Oprócz wymuszonej kontuzją absencji Marcina Ludwikowskiego, którego zastąpił mało ograny

ostatnio Jakub Studziński (nie dość, że
w pierwszym zespole siedział tylko na ławce, to w rezerwach bronił tylko Mariusz
Jędrzejewski). Niestety jego brak pewności był widoczny od pierwszej do ostatniej
minuty… Na ławce zasiedli także Michał
Adamczyk i Arkadiusz Sojka, a od początku zagrali Robert Hyży i Radosław
Kowalczyk. Pojawienie się w naszej ekipie tego ostatniego gracza wyraźnie ożywiło poczynania biało-zielonych. Kiedy łowi-

3. minucie Maciej Wyszogrodzki został
w ostatniej chwili zablokowany przez rywala, a piłka minimalnie minęła słupek. Tylko
rzut rożny, a mogło być tak piękne otwarcie
wyniku miejscowych. „Mumia” zresztą stawał dwukrotnie w tej części meczu na zdobycie gola. W 8. minucie po podaniu Kowalczyka młody łowicki pomocnik znalazł się
sam na sam z bramkarzem Lechii, ale Paweł Kapsa wygrał ten pojedynek. W 39.
minucie po zagraniu Roberta Wilka nie-

W Skierniewicach i w Łowiczu odbyły się Mistrzostwa Polski U-12 im. Leszka
Jezierskiego, w których najlepsi okazali się reprezentanci Krakowa. Na kolejnych miejscach zespoły z Poznania, Bydgoszczy i Łodzi.

Łowicki informator sportowy

Które miejsce?

Kibice z Łowicza zadają sobie pytanie: Które miejsce musi zająć Pelikan, aby utrzymać się w II lidze (czyli
nowej I lidze)? Dziś trudno jest podać
jednoznaczną odpowiedź. Teoretycznie ligę opuszczają cztery ostatnie zespoły, ale liczba ta może być jednak
mniejsza. O ile PZPN podtrzyma swoją decyzję o karnej degradacji Zagłębia
Sosnowiec i Widzewa Łódź (które spadłyby wówczas o dwie klasy) to grono
spadkowiczów zmalałoby do dwóch.
To jednak nie koniec. W wypadku fuzji Groclinu Grodzisk Wielkopolski ze
Śląskiem Wrocław może się zwolnić
kolejne miejsce w II lidze i wówczas
spadałby tyko ostatni zespół. Na razie to miejsce zajmuje Pelikan, ale dystans do Tura Turek wynosi tylko pięć
„oczek”, które w pięciu ostatnich na
pewno jesteśmy w stanie odrobić. Trzeba zacząć jednak wygrywać...
(p)

Kolejny dobry mecz w Pelikanie rozegrał Michał Łochowski (z prawej).
czanie prowadzili w 72. minucie z liderem
ligowej tabeli 2:0 wydawało się, że przy
Starzyńskiego 6/8 dojdzie do sensacyjnego
rozstrzygnięcia, ale w doliczonym czasie
gry (a właściwie nawet po nim) Lechia odrobiła straty. Skończyło się zatem tylko niespodziewanym remisem, który nam nie daje
niestety zbyt wiele.
Pelikan rozpoczął ze sporym animuszem,
ale przewagi z niego wynikającej miejscowi
długo nie potrafili zamienić na bramki. Już w

pewnie interweniowali gdańscy defensorzy, ale po sytuacyjnym uderzeniu Wyszogrodzkiego golkiper zdołał wybić jednak
piłkę na rzut rożny. Do tego były jeszcze
strzały Wilka, Przemysława Cichonia,
Marcina Pacana i kilka prób bardzo aktywnego tego dnia Josefa Petříka. Swoje
szanse mieli także rywale. Sporo przypadku było w 28. minucie, kiedy po główce Łukasza Trałki piłka niespodziewanie spadła
na łowicką poprzeczkę.
dok. na str. 31

I Otwarty Puchar Polski Karate Tsunami

Piêæ medali w Stanisławowie

W Stanisławowie odbył się I Otwarty
Puchar Polski Karate Tsunami rozgrywany w dwóch konkurencjach: sumo-grappling (połączenie zapasów i sumo) oraz
w formule kumite (walki kontaktowe) i
full-contact (pełny kontakt i siła). Organizatorem turnieju był klub UPLKS Stanisławów, a turniej odbył się pod honorowym patronatem Polskiej Federacji Sztuk
i Sportów Walki, której prezesem jest soke
Ryszard Murat. Do hali sportowej w
Stanisławowie zjechało siedemdziesięciu
uczestników prezentujących różne odmiany stylów i sztuk walki: oprócz karate tsunami wystartowali także zawodnicy
uprawiający ju-jitsu i taekwondo z pięciu
ośrodków: UPLKS Stanisławów, Rudy k/
Dębego Wielkiego, Akademii Sztuk Walki
z Dębego Wielkiego, Bytomia i Łowicza
(prowadzona przez meijin Daniela Bogusza 3 dan).

Turniej rozgrywany był w pięciu kategoriach wiekowych (osobno wśród kobiet
i mężczyzn): kadetów (klasa 0-III szkoły
podstawowej), juniorów młodszych (kl. IVVI szkoły podstawowej), juniorów (gimnazjum) i juniorów starszych (szkoły ponadgimnazjalne oraz seniorzy i instruktorzy).
Nie obowiązywał natomiast podział na kategorie wagowe.
W konkurencji full contact - kumite walki prowadzone były w pełnym ekwipunku
ochronnym: kask z kratownicą, ochraniacz
łokci, rękawice bokserskie, ochraniacz na

korpus/tułów, rękawice bokserskie, suspensor, ochraniacz piszczel i stopa. Dozwolone były wszystkie techniki nożne i ręczne
zadawane z pełna siłą, uderzenia łokciem,
kolanem, sierpowe i haki, rzuty i podcięcia, a także zaznaczenie ciosu przy walce w
parterze. O zwycięstwie decydowało wskazanie bez przyznawania punktów. Jedyne
zabronione techniki to atakowanie stawów
kolanowych, podstawy czaszki, i kręgosłupa ze względu na niechroniony obszar walki przez pancerz.
dok. na str. 30

Czwartek, 8 maja;
 9.30-13.00 - stadion OSiR Łowicz,
ul. Jana Pawła II 3; eliminacje powiatowe
I Mistrzostw „Mini Euro 2012 przez Łowicz, Łęczycę i Kutno” - grupqa B;
Piątek, 9 maja;
 9.00-15.00 - stadion OSiR Łowicz,
ul. Jana Pawła II 3; eliminacje powiatowe
I Mistrzostw „Mini Euro 2012 przez Łowicz, Łęczycę i Kutno” - grupa C;
 18.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zaległy mecz 3. kolejki Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki: Dy-Go-Ty Łowicz Team Spirit Łowicz;
Sobota, 10 maja:
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej „Górskiego”: Pelikan Łowicz
- Widok Skierniewice;
 12.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi „Michałowicza”: Pelikan
Łowicz - ŁKS Łódź;
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 4. kolejka Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki; godz. 16.00: Budowa Łowicz - Dobre Żarty Łowicz, godz.
17.15: Team Spilit Łowicz - Torpedo Łowicz, godz. 18.30: Dy-Go-Ty Łowicz - Star-Oil Bełchów;
 17.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej juniorów młodszych: Pelikan
Łowicz - GKS Głuchów;
Niedziela, 11 maja:
 9.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej ligi wojewódzkiej koszykówki żaków o miejsca
1-5; godz. 9.30: UMKS Księżak Łowicz UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski,
godz. 10.30: Wiking Tomaszów Mazowiecki - UKS Jordan Łódź, godz. 11.30: UMKS
Księżak Łowicz - MSZS II Kutno, godz.
12.30: UKS Jordan Łódź - UMKS Piotr-

covia Piotrków Trybunalski, godz. 13.30:
Wiking Tomaszów Mazowiecki - MSZS
II Kutno;
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 31. kolejki II
ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Podbeskidzie Biesko-Biała;
 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej seniorów: Pelikan II Łowicz Jutrzenka Drzewce;
 17.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej „Deyny”: Pelikan Łowicz Czarni Bednary;
Poniedziałek, 12 maja:
 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej orlików: Pelikan II Łowicz Widok I Skierniewice;
Wtorek, 13 maja:
 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; Miejskie IMS w minipiłce nożnej dziewcząt;
 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Miejskie IMS w minipiłce nożnej chłopców;
Środa, 14 maja:
 9.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; Powiatowe IMS w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców;
Czwartek, 15 maja:
 9.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; finał Powiatowej Gimnazjady
Szkolnej w minipiłce nożnej dziewcząt.
Piątek, 16 maja:
 9.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Gimnazjada Szkolna w lekkiej atletyce dziewcząt
i chłopców;
 18.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zaległy mecz 2. kolejki Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki: Team Spirit Łowicz Dobre Żarty Łowicz. Paweł A. Doliński

