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Strajkujemy i nic nie wiemy
Związkowcy z ZNP
stawiają rodziców
pod ścianą - ale nie
wszędzie nauczyciele są
za strajkiem.

T

ak jak w całej Polsce, tak i w Łowickiem Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje strajk w szkołach na
najbliższy wtorek, 27 maja. Ale do wczoraj związkowcy nie potrafili określić, gdzie
będą strajkować, a gdzie nie.
- Nic nie wiemy, będziemy mieć informację we wtorek, do tego czasu nie udzielamy żadnych informacji - taką odpowiedź
na pytanie, jak będzie wyglądał w szkołach w Łowiczu i na terenie gmin naszego
powiatu najbliższy wtorek usłyszeliśmy
w biurze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łowiczu.

Starszy głos, bo mężczyzna odmówił podania nam nazwiska, podając tylko, że jest
przewodniczącym sekcji emerytów ZNP,
zastrzegł, że związek nic nie wie, bo obecnie (wtorek 20 maja), wszystko jeszcze toczy się na poziomie szkół.
Prezesa oddziału ZNP Wojciecha Jefimki nie było w biurze i - jak powiedział nam
głos - „dziś go nie będzie”. Udało nam się
w końcu porozmawiać z nim telefonicznie, ale prezes też nie miał dla nas żadnych
konkretów. Powiedział tylko, że większość
szkół na terenie Łowicza i powiatu przystępuje do strajku. Dodał, że więcej informacji będzie mógł udzielić dopiero w poniedziałek.
Brak informacji w biurze związku oraz
niechęć do ich udzielania fatalnie świadczy
o związku, który wobec wagi problemu, jaki
stwarza strajk dla tysięcy uczniów na terenie naszego powiatu oraz ich rodziców, po-

winien sam z siebie poinformować media sekretarka przekazała nam słowa pani dyo planowanym rozmiarze i formie protestu rektor, iż ustalenia są takie, że wszelkich
informacji na ten temat udzielał będzie kow szkołach, w których działa.
mitet strajkowy Związku Nauczycielstwa
Polskiego - a jak on „udzielił”, pisaliśmy
Nie wszędzie będą
już wyżej.
strajkować
Normalnie pracować będą szkoły na
Referenda strajkowe odbyły się w we terenie gminy Zduny. Przewodnicząca
wszystkich szkołach na terenie Łowicza, gminnej organizacji ZNP Irena Biskupinformacje o ich wynikach we wtorek do- ska powiedział nam, że postanowiła ona
piero docierały do dyrektorów, stąd trudno o niewchodzeniu w spór zbiorowy z dypowiedzieć, czy we wtorek będą strajko- rektorami placówek, ponieważ, choć są
pracodawcami, nie od nich zależy rewać wszystkie.
Są na pewno szkoły, które w strajku nie alizacja postulatów strajkowych. Strajk
wezmą udziału. Na przykład zajęcia dydak- odbędzie się natomiast w szkołach gmityczne będą prowadzone zgodnie z planem ny Chąśno. Gminna organizacja złożyła
m.in. w Gimnazjum nr 2 i Zespole Szkół w tej sprawie pismo do Urzędu Gminy inPonadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu. Po- formujące o wynikach referendów i o tym,
dobnie będzie w szkołach pijarskich. W ło- że ponad 50% pracowników szkół poparwickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ło akcję strajkową.
dok. na str. 3
nr 4, popularnie zwanym Ekonomikiem,

Przejazd w Arkadii
zamkną na dwa tygodnie

C

ałkowicie wyłączony z ruchu
zostanie na dwa tygodnie
przejazd kolejowy w Arkadii.
PKP zamierza zamknąć przejazd
w poniedziałek 26 maja o godzinie
8.00 i będzie on nieczynny do
godziny 16.00 w niedzielę 8 czerwca.
Ruch na krajowej „70” z Łowicza
do Skierniewic będzie prowadzony
objazdami. Samochody osobowe
będą mogły omijać przejazd kolejowy
w Arkadii, jadąc przez Zielkowice, zaś
ruch ciężarowy będzie prowadzony
przez Łyszkowice i Bełchów.
Stosowne znaki już są ustawione,
zarówno od strony Łowicza,
jak i Skierniewic. Pracownicy
warszawskiego Zakładu Linii
Kolejowych spółki PKP Polskie Linie
Kolejowe zdejmą ze znaków czarną
folię na kilkanaście minut przez
zamknięciem przejazdu.
dok. na str. 2

Boże Ciało już jutro

J

uż jutro, w czwartek 22 maja,
Łowicz utonie w kolorowym tłumie
turystów, Księżanek i Księżaków
ubranych w tradycyjne pasiaki, a to
za sprawą kościelnych uroczystości
święta Bożego Ciała (Święto Ciała
i Krwi Chrystusa), z których nasze
miasto słynie na całym świecie.
Warto pamiętać, że ten czwartek jest
jednym z niewielu dni, gdy nasze
miasto pęka pod naporem osób,
które przyjeżdżają z zewnątrz. Należy
spodziewać się na długo przed
południem, że na ulicach Łowicza
zaparkuje bardzo dużo samochodów
- co spowoduje też poważne
utrudnienia w ruchu. Jednocześnie
pamiętajmy, że największe miejsca
parkingowe w centrum znajdują się
na tyłach ratusza i na ulicy Kaliskiej
(przy basenie miejskim).
Wesołe miasteczko stanie na
łowickich Błoniach. Tam też, oraz
wzdłuż ulicy Floriana i Koziej,
zlokalizowana zostanie większość
stoisk handlowych.
Uroczystości kościelne Bożego Ciała
rozpoczną się mszą świętą w bazylice
katedralnej o godz. 10.30, o godz. 11.30
nastąpi wyjście procesji ze świątyni.
dok. na str. 3

Od soboty można w łowickim muzeum oglądać „gabinet kolekcjonera”. Nie jest to może wierne odtworzenie
gabinetu prekursora łowickiego muzeum Władysława Tarczyńskiego, ale daje pogląd, jak ten gabinet mógł wyglądać. Więcej na str. 21.

Kolorowe Emocje na Nowym Rynku
„Kolorowe Emocje” - cykliczna
impreza dla dzieci odbywająca się
do tej pory tylko w centrach dużych
polskich miast - zawita w sobotę,
24 maja, o godzinie 11.00 na Nowy
Rynek do Łowicza.

J

ej głównym mecenasem jest koncern budowlany Baumit, a organizatorem wrocławska Agencja inplusPR. Najważniejszy
cel akcji dyktuje już sama jej nazwa. Skierowana do dzieci oferta działań plenerowych
polega na zaangażowaniu najmłodszych
wokół idei zbiorowego tworzenia prac plastycznych w przestrzeni miejskiej.
W procesie tworzenia uczestniczyć
może każde dziecko w wieku od 3 do
12 lat. „Kolorowe Emocje” to wydarzenie,
które zapewnia najmłodszym nieskrępowaną artystyczną ekspresję - zachęcają organizatorzy.

Kolorowe emocje z kolorowymi, atestowanymi farbami... Żeby tylko pogoda dopisała.
Na młodych artystów na płycie Nowego
Rynku już od godziny 11.00 czekać będą
wielkie, niepomalowane Kąciki Emocji. Zadaniem dzieciaków będzie przyozdobienie
ich zgodnie z nazwą: Kącik Miłości, Życzliwości, Marzeń. Do wnętrza każdego kącika prowadzić będą drzwi, za którymi dzieci

nauczą się, w jak różny sposób można wyrażać pozytywne emocje.
Zanim wnętrza kącików zostaną otwarte,
dzieci otrzymają kolorowe pelerynki, ochraniacze na obuwie, pędzle i farby. Najpierw
ozdobią fasady kącików, a następnie ich
wnętrza. O właściwy przebieg malowania
i zabaw zadbają wykwalifikowani moderatorzy - pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie, którzy przygotowali dzieciom gry i zabawy edukacyjne na
terenie wnętrz kącików oraz konkursy dostępne dla tych wszystkich, którzy zmęczą
się malowaniem i będą chcieli spróbować
swoich sił w innych aktywnościach.
Ruszyła aktualizowana na bieżąco strona internetowa www.koloroweEMOCJE.pl,
na której można dowiedzieć się na bieżąco
o szczegółach imprezy.
(mak)
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Spłonął bar i serwis TIR
Pomieszczenia baru Saba
oraz firmy TIR - Servis,
mieszczące się w jednym
budynku przy trasie nr 2
na wysokości Popowa pod
Łowiczem, spłonęły niemal
doszczętnie w nocy
z 15 na 16 maja. Pozostały tylko
nadpalone ściany i popękane
od wysokiej temperatury mury.
Straty oszacowano na 220 tys. zł.
łaścicielem całego budynku oraz firmy oferującej usługi kierowcom tiW
rów jest Andrzej Nowiński, mieszkaniec
Popowa, mający swój dom i gospodarstwo
po sąsiedzku. Z okien domu zauważył on
w nocy pożar budynku usługowego. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 2.36.
W akcji gaśniczej wzięły udział 4 samochody z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Łowiczu oraz 5 samochodów z jednostek OSP, łącznie 26 strażaków. Kiedy
pierwsi strażacy dojechali na miejsce pożaru 3/4 powierzchni dachu i poddasza zajął już ogień, który rozprzestrzeniał się dalej. Najpierw ogień strażacy tłumili trzema
strumieniami wody, po przyjeździe kolejnych jednostek do akcji włączyły się kolejne dwa węże.
W międzyczasie strażacy ratowali sprzęt
znajdujący się w budynku zakładu wulkanizacji. Wyniesiono 4 butle gazowe i specjalistyczny sprzęt. - Nie wiedzieliśmy, co

14-latek na motocyklu

W

sobotę, 17 maja, o godz. 17.30
w Sielcach w gminie Sanniki
doszło do wypadku drogowego
z udziałem motocykla Aprilia
i samochodu Fiat 170. Kierujący
motocyklem 14-latek zjechał na lewy
pas ruchu i uderzył w samochód
kierowany przez 30-letniego
mieszkańca powiatu łowickiego, który
wykonywał manewr wyprzedzania.
Motocykl przewrócił się i jego pasażer
doznał urazu głowy.
Inni uczestnicy wypadku nie odnieśli
poważniejszych obrażeń ciała.
Nastolatek i jego również 14-letni
pasażer są mieszkańcami gminy
Sanniki. Policja zwraca uwagę, że
kierujący motocyklem nie posiadał do
tego uprawnień. Taki brak nadzoru nad
dziećmi często skutkuje wypadkami,
także śmiertelnymi. (oprac. mwk)

Zgliszcza zostały po pożarze budynku usługowego przy trasie nr 2 w Popowie. Nie wiadomo jeszcze, czy konstrukcja
będzie musiała być zburzona, czy zostanie wykorzystana przy odbudowie.
ratować. Dopiero teraz rozumiem ludzi,
którzy muszą wynieść z palącego się domu
najpotrzebniejsze rzeczy. W takiej sytuacji
nie wiadomo, co brać, bo tak dużo trzeba
zostawić - mówi właściciel budynku Andrzej Nowiński.
Spalił się całkowicie blaszany dach
oraz lekkiej konstrukcji poddasze (płyty
kartonowo-gipsowe). Ogień strawił także urządzenia do legalizacji i sprawdzania
tachografów, urządzenia z warsztatu wulka-

nizacyjnego, wyposażenie kotłowni olejowej i dokumentację dotyczącą sprawdzania
tachografów. Żywioł zniszczył także całe
wyposażenie barowe. Ogień opanował powierzchnię 261 mkw. Nadpalona została
jedna ściana budynku.
Właściciel rozpoczął już demontaż spalonych części budynku. - Jeszcze nie wiadomo, czy budynek będzie remontowany, czy
musi być zburzony i postawiony od początku.
W najbliższym czasie wypowiedzą się na ten

temat specjaliści. Na pewno nie wycofam się
z działalności - mówi właściciel budynku.
W poniedziałek 19 maja stał już na posesji budynek tymczasowy, gdzie prowadzona
będzie nadal działalność usługowa. Przerwa
techniczna trwała tylko kilka dni. Nie funkcjonuje natomiast bar „Saba”.
Jak oceniają strażacy, przyczyną pożaru
była prawdopodobnie wada urządzeń elektrycznych bądź wada instalacji elektrycznej.
(eb)

dok. ze str. 1

Przejazd w Arkadii zamkną na dwa tygodnie

R

emont torowisk w Arkadii miał rozpocząć się już ponad miesiąc temu. PKP
jednak uzależniały termin rozpoczęcia
robót od dostawy płyt, które zostaną ułożone
pomiędzy torami. Wstępnie szacowano, że
na poprawienie stanu przejazdu kolejowego wystarczy tydzień. Dla bezpieczeństwa
jednak PKP ustaliła dwutygodniowy okres
wyłączenia przejazdu z ruchu.
Wymianie będzie podlegała zarówno
nawierzchnia drogowa, jak też same torowisko, pod którym wymieniona zostanie
podbudowa. Tory będą remontowane pojedynczo, żeby całkowicie nie wstrzymywać ruchu pociągów.
W tym samym tygodniu, po 26 maja,
rozpoczną się również prace remontowe mostu przez Skierniewkę w Arka-

Nawet przez dwa tygodnie przejazd
w Arkadii będzie całkowicie wyłączony dla ruchu samochodowego.
dii. Tam czasowo ruch będzie odbywał
się wahadłowo i będzie sterowany przez
sygnalizację świetlną. - Całkowitego za-

mknięcia mostu i organizowania objazdów nie będzie - powiedział nam Włodzimierz Męcina z łowickiego Zarządu Dróg
Krajowych. Należy jednak spodziewać się
utrudnień związanych z ruchem na moście.
Kiedy zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na moście, zależeć będzie od firmy Dromost, która będzie go remontowała. Prace powinny zakończyć się do końca
sierpnia tego roku.
Most na Skierniewce będzie remontowany połówkami. - Nie ruszamy na nim nawierzchni asfaltowej, ale robimy dużo prac
związanych z remontem konstrukcji, poboczy technicznych, zamontujemy bariery
energochłonne i umocnimy skarpy - powiedział nam Włodzimierz Męcina.
(mak)

Będą utrudnienia na skrzyżowaniu
Poznańskiej z Zamkową
Kolejnych poważnych
utrudnień muszą spodziewać
się kierowcy od początku
przyszłego tygodnia na
skrzyżowaniu „dwójki”
z „czternastką” - obwodnicą
Łowicza w stronę Łodzi.
Powstają wysepki. Przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Poznańską
układana jest kostka brukowa na kilku wysepkach oddzielających pasy jezdni. Prace toczą się dokładnie pośrodku dwupasmowej jezdni. Ale zjazd z trasy
krajowej nr 2 w ul. Warszawską jest już swobodny, o wiele łatwiejszy niż przed
rozpoczęciem przebudowy. Prace przy przebudowie drogi krajowej nr 2 na odcinku od ul. Zamkowej przez miasto w stronę Sochaczewa, aż do granicy z powiatem sochaczewskim, zakończą się z końcem sierpnia.
(eb)

ędziemy tam w poniedziałek 26 maja
robić skrzyżowanie i ruch będzie muB
siał odbywać się odcinkami wahadłowo

- powiedział nam zastępca kierownika
budowy Ryszard Misiewicz. To jednak
jeszcze nie koniec modernizacji „dwójki”
w pobliżu tego miejsca. Cały czas jeszcze
trwają prace na wiadukcie nad ulicą Semi-

naryjną i samochody jeżdżą po tymczasowym nasypie.
Kolejne utrudnienia i ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego przewidywane
są już na początku czerwca na odcinku bliżej Sochaczewa. Przez około tydzień będzie tam układana warstwa ścieralna asfaltu.
W ostatni weekend zakończone natomiast
zostało układanie ostatniej (tzw. ścieralnej) warstwy bitumicznej asfaltu na około
5-kilometrowym odcinku „dwójki” od Łowicza na wschód, ale bliżej miasta, w rejonie
Popowa i Zabostowa. Ruch odbywa się tam
po wyznaczonych pasach, nie ma konieczności wprowadzania ruchu wahadłowego,
co miało miejsce przez kilka ostatnich dni.
Nie powinny się wiec już tworzyć kilkukilometrowe korki.
(mak)

kronika
policyjna
n 14 maja ok. północy na drodze osiedlowej na os. Dąbrowskiego policjanci
zatrzymali samochód osobowy marki Fiat
126p, którym kierował 32-letni mieszkaniec
Łowicza. Badanie narkotestem wykazało,
że jest pod wpływem narkotyku.
n 16 maja o godzinie 0.35 na ulicy
Prymasowskiej w Łowiczu policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód
marki Opel Astra. Okazało się, że kierujący
nim 24-letni mieszkaniec Olsztynka nie
posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały mu one odebrane za
jazdę pod wpływem alkoholu. Tym razem
mężczyzna był trzeźwy.
n 16 maja policja w Łowiczu została
poinformowana o kradzieży portfela
z dokumentami i pieniędzmi, do czego miało dojść w okolicach targowiska miejskiego
przy ulicy Starzyńskiego w Łowiczu pod
koniec kwietnia tego roku.
n 18 maja o godzinie 16.45 w Małszycach w gminie Łowicz doszło do wypadku
drogowego, podczas którego kierująca
samochodem osobowym marki Daewoo
Nexia 62-letnia mieszkanka Warszawy
wymusiła pierwszeństwo przejazdu na
samochodzie marki Suzuki Swift, którym
kierował 53-letni mieszkaniec Warszawy,
i doprowadziła do zderzenia. W wyniku
wypadku ze złamaniem mostka i potłuczeniami zabrany został kierowca Suzuki.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z komendą w Łowiczu.
Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak

Gmina Łowicz

Przetarg na drogi

R

emont ponad 10 km dróg asfaltowych
niedługo rozpocznie się na terenie gminy Łowicz. Ogłoszony został przetarg
na wzmocnienie istniejących nawierzchni
w Otolicach na długości 1 km, w Małszycach na 0,35 km, w Parmie na długości
0,34 km, w Jamnie i Ostrowiu nieco ponad
pół kilometra. Wyremontowana zostanie także, na mocy porozumienia ze starostwem łowickim, droga powiatowa Ostrów - Bocheń
- Mystkowice na długości 7,75 km. Oferty
na wykonanie prac można składać w Urzędzie Gminy do 9 czerwca. Inwestycje mają
zakończyć się przed 30 listopada.
(eb)

Wpadł do rowu na Łowickiej

Z

obrażeniami głowy, kręgosłupa i ogólnymi potłuczeniami całego ciała odwieziony został do skierniewickiego
szpitala kierowca, który 18 maja dachował
w Bolimowie przy ulicy Łowickiej.
33-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
Sebastian S. prowadziłAudiA4. Około godz.
17.30 z bliżej nieustalonych przyczyn wjechał do rowu i dachował. Był trzeźwy. (wcz)
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Łowiczanie biegali
na Błoniach

- Biegło się dobrze, ale trasa była
za krótka - mówili niektórzy uczestnicy przełajowego biegu o długości około 1,5 km, który odbył się
Wbrew temu, co organizatorzy na- 17 maja w parku Błonie w Łowiczu.
pisali na plakacie, spotkanie będzie Bieg zorganizował Ośrodek Sportu i
z Miecugowem i Sianeckim, nie Sa- Rekreacji w Łowiczu w ramach akcji
nieckim. Naprawdę.
„Cała Polska Biega”. Wystartowało
w nim około 150 osób.

Szkło kontaktowe
na Podrzecznej

Na spotkanie z Grzegorzem
Miecugowem i Tomaszem
Sianeckim - twórcami „Szkła
kontaktowego” nadawanego w TVN
24 - zaprasza w sobotę 24 maja
o 18.00 Pracownia Sztuki Żywej
przy ŁOK w Łowiczu. Wstęp wolny.

N

a temat programu „Szkło
kontaktowe” powstało już kilka
prac magisterskich, pękają
w szwach internetowe fora
sympatyków, fani urządzają zloty.
Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki
znają się od dwudziestu lat, a spotkali
się w radiowej Trójce. I „zbyt wiele
ich łączyło”, czyli: „radio, harcerska
przeszłość, piłkarska teraźniejszość
i zamiłowanie do wieczornych rozmów
Polaków (co się jednak nijak ma do
harcerstwa)”. Dzisiaj są jednymi z
najbardziej popularnych dziennikarzy
w Polsce. Spotkanie będzie miało
też charakter promocyjny. Grzegorz
Miecugow i Tomasz Sianecki będą
promowali swoją książkę „Kontaktowi,
czyli szklarze bez kitu”, którą wydał pod
koniec ubiegłego roku Świat Książki.
(mak)

Młode debiutantki
w powiatowej bibliotece

W

ystawa rysunku i malarstwa
Malwiny Jagóry i Aleksandry
Grzegorek otwarta zostanie
w piątek 30 maja o godzinie 16.00
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu. Autorki prac są
uczennicami 2 klasy Państwowego
Liceum Plastycznego w Łodzi.
Aleksandra Grzegorek jest mieszkanką
Łowicza, Malwina Jagóra pochodzi
z Kocierzewa. Malują postacie, martwą
naturę, pejzaże. Projektują też
i wytwarzają przedmioty użytkowe.
(wcz)

Burmistrz zaprasza
na Dzień Matki

S

ylwia Strugińska i jej goście
wystąpią na koncercie
dedykowanym wszystkim
mamom z okazji Dnia Matki, na który
zapraszają burmistrz oraz Łowicki
Ośrodek Kultury. Koncert odbędzie się
w niedzielę 25 maja o godzinie 19.00
w sali barokowej łowickiego muzeum.
Wstęp wolny.
Sylwia Strugińska jest sopranistką
pochodzącą z łowickiego. Jest
absolwentką Akademii Muzycznej
w Łodzi i od niedawna jej wykładowcą.
Jest też solistką Teatru Muzycznego
w Łodzi. W swoim repertuarze ma
utwory muzyki klasycznej, sakralnej,
songi i partie operowe.
(mak)

B

iegłam pierwszy raz, trochę wcześniej
ćwiczyłam. W następnych biegach wezmę z chęcią udział - mówi Patrycja Bończak z klasy V Szkoły Podstawowej nr 1
Łowiczu.
- W ubiegłym roku biegłam i chętnie
znów pobiegnę, bo najfajniejsze jest to, że
biegnie się swoim tempem - mówi Patrycja
Janicka z tej samej szkoły. - W biegu biorę udział z chęcią, a nie po to, żeby dostać
szóstkę z wf.
- Za krótka trasa - mówi z kolei Przemysław Błaszczyk z SP nr 2, który pierwszy raz
zdecydował się brać udział w tego typu imprezie. Jak mówi, najbardziej podobało mu
się to, że tak dużo osób zdecydowało się na
udział w biegu. W biegu debiutował też Łukasz Miziołek z „Dwójki”. Jak przyznaje,
zależało ma na otrzymaniu lepszej oceny z
wf., ale na następną edycję biegów chętnie
się zgłosi, bo bardzo mu się podobało.
Z kolei nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 Joanna
Kachel dodaje, że najfajniejszym efektem
akcji jest to, że zgłaszają się na nią nie tylko osoby najaktywniejsze, najbardziej predysponowane do uprawiania sportu, ale też
osoby słabsze czy przeciętne. A to tylko
może cieszyć. Zbigniew Kuczyński, dyrek-

150 młodych biegaczy, pilotowanych przez Zbigniewa Łazińskiego, ruszyło spod muszli koncertowej. Do pokonania
mieli około 1,5 km.
tor OSiR, podkreśla, że to trzecia już w Ło- 4-kilometrową trasę wzdłuż Bzury. Kolejny ceptacji przez nas aktywnego spędzania czawiczu edycja akcji „Cała Polska Biega”. Po bieg odbył się jesienią.
su, oderwania się od telewizji i komputera
raz pierwszy biegi takie zorganizowane były
Dlaczego organizowane są te biegi? - py- - usłyszeliśmy w odpowiedzi.
przed rokiem. Wtedy przygotowano ponad taliśmy Kuczyńskiego. - Jest to forma ak(mwk)

dok. ze str. 1

Strajkujemy i nic nie wiemy
N

ie wszystkie szkoły z gminy Nieborów przystąpią do strajku. We wtorek
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół miał informacje, iż strajk
podejmą szkoły podstawowe w Dzierzgówku, Bełchowie i Bednarach. Pozostałe jeszcze się nie zdeklarowały. - Tak naprawdę
w naszym przypadku strajk będzie specyficzny, bo część nauczycieli wyjeżdża z
uczniami na zieloną szkołę i siłą rzeczy oni
strajkować nie będą. Strajk podejmą ci z nauczycieli, którzy zostaną - mówi dyrektor SP
w Dzierzgówku Bolesław Kowalski.
Dyrektor zobowiązał nauczycieli do przekazania informacji rodzicom. Każdy z rodziców zwrócić ma do szkoły podpisaną
przez siebie kartkę, na dowód, iż wszyscy
zostali poinformowani. Nauczyciele przyj-

dą we wtorek do szkoły, jednak lekcje się
nie odbędą. Jeśli któryś z rodziców zdecyduje się przysłać dziecko do szkoły, będzie
miało ono zapewnioną opiekę. Nie podjęła natomiast strajku Szkoła Podstawowa
w Mysłakowie - tak bowiem zadecydowali
w referendum nauczyciele.
Podobnie w gminie Bolimów - nie wszystkie szkoły przystąpią do strajku. Strajkować będzie SP w Bolimowie - ale jeśli rodzice zdecydują posłać dziecko
do szkoły, będzie ono miało opiekę.
Na 15 pracowników szkoły w zebraniu
i referendum wzięło udział 9 osób. Pracować będzie bolimowskie gimnazjum wśród nauczycieli nie ma członków ZNP,
więc nikt nie podjął tematu. Strajkować będzie natomiast ZSP w Bolimowie.

Bezpieczniej w gospodarstwie
P

rzypomnieniu zasad zapewniających
bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym w okresie wiosennym i przed
wakacjami służyło spotkanie z Grzegorzem Żebrowskim, przedstawicielem łowickiego oddziału KRUS, z uczniami
klas V i VI Szkoły Podstawowej w Jamnie, 28 kwietnia. Gość mówił dzieciom
o tym, jakich prac nie powinny wykonywać i jak chronić się przed wypadkami. Jest
to bardzo ważne, gdyż dziecko prawie cały
czas przebywa w swoim gospodarstwie,

które jest jednocześnie miejscem pracy a dla niego miejscem zabawy.
Został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. ,,Bezpieczna praca na wsi”,
którego rozstrzygnięcie nastąpiło 5 maja.
Najładniejszą pracę namalował Bartłomiej
Słoma z kl VI, który w nagrodę otrzymał
odtwarzacz mp3. Drugie miejsce zajął
Damian Mitek z kl. V, a trzecie - Aleksandra Zajewska z kl. VI. Oboje otrzymali plecaki.
(eb)

SP w Huminie nie strajkuje - za strajkiem
opowiedziałosię25%związkowców,przeciw
było 75%. Nie strajkuje też SP w Kęszycach,
tam temat strajku nie został w ogóle podjęty.
W gminie Bielawy strajkować będą prawie wszystkie szkoły, z wyjątkiem podstawówki w Bielawach. Uczniowie mają
tego dnia nie przyjeżdżać do szkoły: nauczyciele zwrócili się do rodziców, za pośrednictwem dzieci, z prośbą o zapewnienie im opieki. - Jeżeli rodzic nie będzie
w stanie zapewnić opieki, gdyż pracuje, nauczyciele opiekę zapewnią, ale nie w formie zajęć dydaktycznych - mówi prezes
oddziału gminnego ZNP Krystyna Jercha.
W gminie Domaniewice strajk obejmie
wszystkie trzy szkoły. Do strajku przyłączyło się około 80 osób, nie zdecydowały się

Sztandar na 90-lecie
OSP Płaskocin

P

oświęcenie i nadanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Płaskocinie w gminie Kocierzew
Południowy będzie najważniejszym punktem obchodów jubileuszu 90-lecia tamtejszej straży, w najbliższą niedzielę 25 maja.
O godz. 14.00 rozpocznie się msza św. polowa. Po niej planowane jest oficjalne powitanie zaproszonych gości, przedstawienie
rysu historycznego jednostki, przekazanie
sztandaru i wręczenie odznaczeń. (mwk)

na to zaledwie 4. Również i tu od 19 maja
szkoły za pośrednictwem uczniów zwróciły się z prośbą do rodziców o zapewnienie dzieciom opieki. Dyrektor Gimnazjum
w Domaniewicach Marek Jędrzejczak podkreśla, że nie jest zaangażowany w strajk,
ale przyznaje rację strajkującym, jeżeli chodzi o uprawnienia emerytalne. Dyrektor zapewnia, że szkoła da opiekę tym uczniom,
którzy się w niej pojawią 27 maja.
Przy okazji strajku nauczycieli warto pamiętać, że choć dyrektorzy szkół, informując rodziców o akcji strajkowej nauczycieli, proszą o zatrzymanie na ten dzień dzieci
w domach i zapewnienie im opieki, to i tak
są zobowiązani prawem do zapewnienia im
opieki w szkole. Dlatego dzieci, jeśli nie ma
innego wyjścia, można wysłać do szkoły.
Nauczyciele chcą strajkiem wywalczyć
od rządu w terminie do 2010 roku 50-procentowe podwyżki płac, oprócz tego chcą
utrzymania zapisanych w Karcie Nauczyciela przywilejów, np. 18-godzinnego pensum,
a także prawa do wcześniejszych emerytur.
(tb, wcz, mwk, eb)
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Dzień Strażaka

Strażacy chcą kupić samochód
- Będziemy starali się
w tym roku kupić ciężki
samochód gaśniczy
i liczymy nie tylko na pomoc
komendy wojewódzkiej, ale
również przychylność władz
powiatowych i miejskich mówił na uroczystościach
z okazji Dnia Strażaka,
które odbyły się 16 maja na
terenie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu komendant
łowickiej jednostki, młodszy
brygadier Andrzej Porczyk.

D

zień Strażaka był okazją do spotkania
władz miejskich i powiatowych ze strażakami oraz emerytowanymi pracownikami straży. Podczas części oficjalnej, która
podobnie jak w latach poprzednich odbyła
się na placu przez budynkiem straży, wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie
strażackie. Goście mieli też okazję zwiedzić
jednostkę oraz obejrzeć kroniki strażackie,

które w tym czasie były wyeksponowane
w świetlicy w ramach VII Powiatowego
Przeglądu Kronik Strażackich.
Minister spraw wewnętrznych i administracji nadał srebrną odznakę Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej aspirantowi sztabowemu Piotrowi Wójcikowi. Brązowe odznaki zostały natomiast wręczone
starszemu kapitanowi Janowi Gładysowi
oraz aspirantom sztabowym Sylwestrowi
Kostrzewie i Adamowi Szkupowi.
Uchwałą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP przyznano
medale Za Zasługi dla Pożarnictwa - złoty: at. asp. Andrzejowi Mitkowi i ogniomistrzowi Jackowi Bakalarskiemu, srebrny:
młodszemu ogniomistrzowi Zbigniewowi
Murasowi, brązowy: sekcyjnym Romanowi Sitkiewiczowi i Maciejowi Szkopowi.
MInister spraw wewnętrznych i administracji z dniem 4 maja nadał stopień starszego kapitana kp. Krzysztofowi Jedrachowiczowi. Stopień oficerski został nadany na
Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w
Piotrowie Trybunalskim.
Komendant główny PSP nadał z tym samym dniem stopnie: aspiranta sztabowego

Odznaczenia z rąk prezesa powiatowego OSP otrzymują: Maciej Szkop, Jacek Bakalarski i Roman Sitkiewicz.
- asp. Romanowi Perzyńskiemu, aspiranta
- mł. asp. Jackowi Rolewskiemu. Łódzki
komendant wojewódzki PSP nadał stopnie
starszego ogniomistrza - ogn. Rajmundowi
Plichcie, stopnie młodszych ogniomistrzów
- st. sekc. Romanowi Jaśniewskiemu, Stani-

sławowi Kostrzewie, Arturowi Miziołkowi.
Łowicki komendant powiatowy PSP mianował na wyższe stopnie starszego strażaka - strażaków Marcina Chojeckiego, Piotra
Klimkiewicza i Mariusza Marksa.
(mak)

Układają nowy chodnik
Rozpoczęły się prace przy układaniu chodnika od budynku Gminnego
Ośrodka Kultury do obiektu ośrodka zdrowia w Bolimowie. Jest to dalsza część prac rozpoczętych jeszcze
w ubiegłym roku.

W

tedy to pracownicy gospodarczy
Urzędu Gminy ułożyli chodnik
z kostki od tegoż urzędu do końca budynku GOK. Teraz chodnik ułożony

zostanie nawet dalej niż do ośrodka zdrowia, bo do ulicy Wodociągowej, w części
przy drodze powiatowej, na co gmina ma
pozwolenie.
W następnej kolejności ułożony zostanie
chodnik po prawej stronie ulicy Farnej. Jak
mówi wójt Stanisław Linart, jest to jedna
z reprezentatywnych ulic Bolimowa, a znajdujące się tam płyty chodnikowe są w fatalnym stanie. Dlatego tak ważne jest zastąpienie ich estetyczną kostką.
(wcz)

Autobus dla Miejskiego Zakładu Komunikacji
Figura Chrystusa stojąca przy kościele w Złakowie Kościelnym.

Figura czeka na odnowienie
Proboszcz powiedział nam, że od rady
parafialnej zależy, co stanie się z figurą, czy
trafi ona od razu do konserwacji, czy też
nie i jak długo ewentualnie będzie się tam
znajdowała. Parafia ma zakupioną już podobną figurę Chrystusa z tworzyw sztucznych. Mogłaby ona zostać ustawiona na odnowionym postumencie do czasu powrotu
(tb)
ak przyznał w rozmowie z nami pro- starej figury z konserwacji.
boszcz, figura, która po wstępnych oględzinach miała być gipsowym odlewem,
okazała się jednak wapienną rzeźbą. Dlatego parafia powinna przeprowadzić jej
konserwację. Nie będzie to jednak tanie.
Figura pochodząca z początku XX wieku
i mierząca około 1,5 m wysokości jest pokryta kilkoma warstwami kolorowej farby.
Ma także liczne ślady uszkodzeń, dodatkowo jest mocno zawilgocona. Po dokonaniu
napraw musiałaby zostać ona jeszcze dodatkowo zabezpieczona przed czynnikami
zewnętrznymi. Doprowadzenie jej do porządku może zamknąć się w kwocie od 6 do
nawet 10 tys zł. Jeśli takie prace zostałyby
wykonane, figura trafiłaby na swoje miejsce i pozostała na kolejne lata, ale nie byłaby już malowana.
Rada parafialna parafii w Złakowie Kościelnym wraz z proboszczem
ks. Piotrem Jankowskim zadecydują
niedługo, co stanie się z figurą Jezusa Chrystusa, która stoi w zielonym
zakątku po prawej stronie wejścia na
teren kościoła.

J

Wydział Spraw Komunalnych łowickiego ratusza przygotowuje aktualnie przetarg na zakup nowego
autobusu średniej wielkości dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

S

amochód ma być typu niskopodłogowego, z pomostem dla wózków inwalidzkich, długości 10 - 11 metrów,
mogący przewieźć powyżej 70 pasażerów.
O zakup pojazdu wystąpił do Rady Miejskiej w styczniu tego roku dyrektor MZK
Bogdan Suchanek, składając dokumentację opisującą oczekiwania zakładu. Radni miejscy przyznali w budżecie ponad
600 tys. złotych. Pieniądze mają starczyć na

zakup samochodu średniej klasy, ale spełniającego wszelkie wymagania.
Autobus ma wzmocnić tabor MZK, który obsługuje cztery linie miejskie o łącznej długości 80 km. Samochody dziennie
przewożą średnio tysiąc osób, w ciągu roku
jest to 360 tysięcy. Trasa, jaką w tym czasie pokonują, to 460 tys. km. Jest to bardzo
dużo, dlatego tabor musi być systematycznie uzupełniany i wymieniany na nowy.
MZK ciągle ma w swoim taborze kilkunastoletnie autosany typu H9, priorytetem
jest właśnie ich wymiana. Obecnie posiada 4 autobusy przystosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym dwa nowe
autobusy marki JELCZ Midi.
(tb)

Gmina Kiernozia

Rozstrzygnąć czy
unieważnić przetarg?
3 oferty wpłynęły na przetarg na
termomodernizację budynku biblioteki,
który 7 maja odbył się w Urzędzie
Gminy w Kiernozi. Nie wiadomo na
razie, czy zostanie on rozstrzygnięty
czy unieważniony, ponieważ najtańsza
oferta jest droższa od kwoty zapisanej
na ten cel w budżecie gminy.
Sekretarz gminy Jarosław Bogucki
mówi, że decyzji w sprawie przetargu
można spodziewać się pod koniec
maja, ponieważ oferenci związani są
ofertą przetargową przez miesiąc.
Najkorzystniejsza oferta opiewa na
153 tys. zł, każda z pozostałych jest
o kilkanaście tysięcy droższa. Gmina
ma zarezerwowane tylko 130 tys. zł.
W takiej sytuacji można przetarg
unieważnić lub Rada Gminy może
dokonać zmian w budżecie gminy
umożliwiających realizację inwestycji.
Prace w budynku biblioteki polegać
mają na termomodernizacji ścian,
dobudowie klatki schodowej i wymianie
pokrycia dachu z eternitu na blachę.
Wysoka cena remontu wynika właśnie
z konieczności zdjęcia i utylizacji
eternitu.
(mwk)

Tymczasowy pociąg
z Bobrownik
do Warszawy Wschodniej

D

o 14 czerwca będzie kursował
tymczasowy przyspieszony
pociąg relacji Bobrowniki Warszawa Wschodnia. Dlaczego PKP
Koleje Mazowieckie uruchomiły takie
„egzotyczne” połączenie? Dlaczego
pociąg nie mógłby jechać z Łowicza?
- To wszystko z powodu remontu linii
skierniewickiej w stronę Warszawy.
Konieczne było wprowadzenie zmian
w rozkładzie jazdy i niektóre pociągi
jadą na bocznicę w Sochaczewie
i stamtąd zaczynają trasę dowiedzieliśmy się w PKP. Tak też jest
z tym pociągiem. Do Bobrownik jedzie
z torów postojowych w Sochaczewie.
Pierwszą stacją na jego trasie są więc
właśnie Bobrowniki. Tam jest
o godzinie 6.10, potem w Bełchowie
o 6.15, w Skierniewicach o 6.42
i dojeżdża do Warszawy Centralnej na
godzinę 8.07. Przewoźnikiem, który
obsługuje ten pociąg, jest spółka PKP
Koleje Mazowieckie. W rozkładzie
na swojej stronie internetowej pociąg
ten jest uwzględniony w relacji
Skierniewice - Warszawa Wschodnia
z lakoniczną informacją, że jedzie
z Bobrownik. - Jest natomiast stosowna
informacja na stacjach i przystankach zapewniono nas w PKP.
(mak)
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Syntex odczuwa brak fachowców P

Place zabaw
na Bratkowicach i Konopnickiej

lac zabaw z drewnianymi
urządzeniami powstaje na osiedlu
Bratkowice w Łowiczu. Łowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa zapisała
w budżecie na ten projekt 50 tysięcy
złotych. - Atestowane zabawki są
niestety bardzo drogie, a innych nie
możemy ustawić, ponieważ byłoby
to niezgodne z prawem - powiedział
nam prezes spółdzielni Armand
Ruta. Na lokalizację placu zabaw
wybrano miejsce w rejonie bloków
4 - 5 - 6. Prace są zaawansowane,
plac zabaw ma być uruchomiony
przed Dniem Dziecka. Podobny plac
zabaw ma powstać również na osiedlu
Konopnickiej w Łowiczu. Zjeżdżalnie,
huśtawki, piaskownica i drewniane
zabawki mają zostać zamontowane
w sąsiedztwie boiska naprzeciwko
bloku numer 6. Teren ten należy do
miasta i to ratusz jest tam inwestorem.
(mak)

W Łowiczu
zaczyna brakować
doświadczonych
mechaników maszyn
dziewiarskich
i dziewiarzy.

W

Synteksie, a więc największej fabryce branży pończoszniczej na naszym terenie, brakuje dziewiarzy do obsługi 100 maszyn, a mechanicy po regulacji
wynagrodzenia zgodzili się pracować więcej, choć w okrojonym składzie.
Wiceprezes zarządu spółki Jarosław Zieliński mówi, że mechanik maszyn dziewiarskich to jeden z ważniejszych zawodów
w tej firmie. Aby Syntex pracował bez problemów, potrzeba jest 18 mechaników,
zwykle brakuje 6-8. Ponieważ od pewnego czasu nie było możliwości zatrudnienia
polskich mechaników, fabryka szukała fachowców poza granicami kraju. Przez rok
w Łowiczu pracowało 6 mechaników ze Słowacji. Choć wybrano osoby z kwalifikacjami i doświadczeniem, to jednak okazało się,
że swoją wiedzą i umiejętnościami znacznie odbiegali od rodzimych fachowców.
Po roku z ich usług zrezygnowano, więc
problem pozostał. Wtedy zarząd spółki przeprowadził rozmowę z pracującymi w Łowiczu mechanikami i wyrazili oni zgodę na to,
aby wziąć na siebie więcej obowiązków, za
odpowiednio zwiększone wynagrodzenie.
- I tak to funkcjonuje. Obsługa maszyn jest
dobra. To są osoby, które mają bardzo duże
doświadczenie. Niektórzy z nich pracują
w zakładzie 20 i więcej lat - mówi wiceprezes.
Drugim zawodem, którego deficyt odczuwa zakład, jest dziewiarz maszynowy.
Wśród osób, które obsługują pracę maszyn
dziewiarskich, są bardzo duże dysproporcje
wydajności. I tak np. dobry dziewiarz, a takich jest w zakładzie około 70%, obsługuje
15 maszyn i układa wyprodukowane przez
te maszyny rajstopy czy skarpety, a są też
osoby, które nie mogą sobie poradzić z obsługą 8-10 maszyn.
Dziewiarzy cały czas brakuje, o czym
świadczy fakt, że w fabryce jest 400 maszyn dziewiarskich, ale pracuje tylko 300.
Dodać warto, że od poniedziałku do piątku
praca odbywa się w systemie 3-zmianowym, w soboty w 1-zmianowym. Wśród
załogi Synteksu, wynoszącej 570 pracowników, dziewiarzy jest około 60.
W nieco mniejszym stopniu zakład odczuwa brak szwaczek. Okazuje się, że zatrudnienie dobrej szwaczki też nie jest proste, bo wiele szwaczek z Łowicza dojeżdża
do pracy do zakładów produkujących bieliznę do Głowna.

Wykształcić pracowników
Wiceprezes Synteksu uważa, że zapotrzebowanie na fachowców do pracy w tej
branży powinno zaowocować otwarciem
klasy, która kształciłaby młodych ludzi

Remont w szkole w Kiernozi

K

utnowska firma Remo-Bud
wygrała przetarg na prace
remontowe w Szkole Podstawowej
w Kiernozi. W piątek 15 maja gmina
podpisała umowę, która opiewa na
38.759 zł brutto. W przetargu brały też
udział Bud-Had z Pabianic oraz firma
Wiesława Łona z Kiernozi, ale oferty te
były droższe o 15-20 tys. zł.
Prace obejmować będą malowanie
ścian, sufitu i metalowej konstrukcji
sali gimnastycznej, wymianę na gres
Obsługi maszyn dziewiarskich obecnie nie uczy żadna szkoła. W łowickim Syteksie brakuje już osób do tej tej pracy. istniejącej podłogi z PCV w łączniku
z głównej części budynku do sali.
Od nowego roku szkolnego w ZSP nr 3 Termin wykonania prac ustalony został
w kierunku włókienniczo-dziewiarskim, logii odzieży, takie zawody jak technik włóprzez co rozumie trzy zawody: mechanik kiennik oraz operator maszyn w przemyśle planowane jest utworzenie 2-letniej kla- do 20 sierpnia, jednak wykonawca
sy szkoły zawodowej kształcącej w za- prawdopodobnie rozpocznie prace już
maszyn dziewiarskich, szwaczka i dzie- włókienniczym.
wodzie krawiec. - To bardziej zbliżone na początku wakacji, a skończy na
wiarz. Gdyby jedna z łowickich szkół poprzełomie lipca i sierpnia.
jest do zawodu szwaczki, jednak absolnadgimnazjalnych była zainteresowana
Czy rzeczywiście
(mwk)

kształceniem w tym kierunku, zakład byłaby chętny wesprzeć takie przedsięwzięcie.
W jakiej formie - byłoby do uzgodnienia.
- Nauka powinna odbywać się jednak
w takim systemie, aby uczniowie gros czasu spędzali w fabryce, ucząc się pod okiem
doświadczonych pracowników. Tylko tam
można się nauczyć zawodu - mówi Zieliński. Dodaje też, że byłby skłonny pomóc
pracownikom, którzy mieliby pracować
z uczniami przy zdobywaniu przygotowania pedagogicznego.
Czy jednak są szanse, aby taka klasa powstała? Z pytaniem takim zwróciliśmy się
do Jana Sałajczyka, dyrektora sąsiadującego z zakładem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Szkoła ta przez lata kształciła
przecież przyszłych pracowników dla Synteksu. Teraz jednak tak nie jest. Od 2 lat nie
udał się nabór do klasy Technikum Technologii Odzieży - choć i tak planowano tylko
jedną. W tym roku nabór do tej klasy nie
jest już planowany.
Dyrektor Sałajczyk podkreśla przy tym,
że w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej nie
ma zawodu dziewiarz. A to właśnie MEN
określa zawody, w których szkoły mogą
kształcić. Wśród zawodów pokrewnych na
tej liście znajdują się, obok technika techno-

mało atrakcyjne?

Zapisy ministerialne to jeden problem, ale
przede wszystkim to jednak młodzi ludzie
musieliby chcieć kształcić się w zawodzie
dziewiarz. Gdyby nawet akty prawne na to
pozwoliły, musiałby się znaleźć 26-30 chętnych. A zainteresowania zarówno kształceniem w tym kierunku, jak i pracą w tym
zawodzie nie ma. - To nie są zawody promowane przez media, więc uznawane są
za mało atrakcyjne, pomimo perspektywy
stałej pracy i nie najgorszych zarobków uważa dyrektor Sałajczyk. Przypomina, że
w poprzednim systemie, szkoła kształciła
w kierunku dziewiarz maszynowy i było
to kształcenie pod kątem obsługi maszyn
dziewiarskich w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej.
Zmiany w szkolnictwie nasuwają naszemu rozmówcy refleksję, że obecnie powinno to być technikum, bo nauka w szkole zasadniczej trwa 2 lata i to byłoby zbyt
krótko, aby dobrze przygotować przyszłego dziewiarza. Gdyby było to technikum,
tym bardziej musiałby być sporo chętnych
do podjęcia nauki, bo w technikach nie ma
klas wielozawodowych. Możliwość tworzenia takich klas jest tylko w zasadniczych
szkołach zawodowych.

Sala niedługo pod dachem

T

rwają prace przy budowie sali
gimnastycznej przy szkole
w Błędowie w gminie Chąśno.
Zakończyły się główne prace
murarskie, montowana jest już stalowa
konstrukcja dachu. Zakończyło się też
wylewanie posadzek. Wykonawca,
firma Terbud Wiesława Łona
z Kiernozi, chce doprowadzić do
zamknięcia budynku przed zimą, by
móc prowadzić prace wykończeniowe.
Koszt tej inwestycji, która zaczęła się
jesienią roku minionego, a zakończy
w roku przyszłym, to prawie 1,7 mln
złotych, z czego 500 tys. złotych udało
się gminie pozyskać w tym roku ze
środków Totalizatora Sportowego.
(tb)

wenci mogliby po przyuczeniu pracować
jako operatorzy maszyn włókienniczych mówi Sałajczyk.
Trudno jednak przewidzieć, czy nabór
do tej klasy będzie wystarczający, aby powstała. Bo do szkół zawodowych chętnych jest mało, większość gimnazjalistów
wybiera naukę w liceach i technikach.
A w każdym razie jeszcze rok, dwa temu
tak wybierała. Teraz wiele się zmienia,
widać gołym okiem, że konkretny fach
w ręku to atut. - Życie zweryfikuje nasze
plany i już wkrótce przekonamy się, czy klasa powstanie - mówi dyrektor Sałajczyk.
Mirosława Wolska-Kobierecka

Dzień Matki w Chruślinie

M

szą świętą o 11.00 w kościele
w Chruślinie 25 maja rozpoczną
się uroczystości z okazji Dnia
Matki w gminie Bielawy. Głównym
organizatorem imprezy jest działająca
od tego roku Gminna Rada Kobiet
z przewodniczącą Ireną Białas.
Po modlitwie w intencji kobiet w domu
ludowym w Wojewodzy odbędzie się
dla nich przyjęcie. - Co roku obchody
będą odbywały się w innej części
gminy - mówi pani Irena.
(eb)
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Gmina Bolimów

Solidniejsza naprawa dróg
Pieniądze zarezerwowane w budżecie gminy Bolimów na remont
gminnej oczyszczalni ścieków nie
zostaną wydane w tym roku. Gmina
występuje o dofinansowanie tego
zadania.
rząd Marszałkowski przyjmuje wnioski do 13 czerwca, jednak nie wiadoU
mo, kiedy będą one rozpatrzone. Biorąc pod

uwagę terminy weryfikacji wniosków, oczekiwanie na akceptację, potem terminy przetargów, pozwoleń itd, gmina przyjmuje, że
pieniędzy w tym roku nie spożytkuje.
W związku z tym wójt Stanisław LiStoiska twórców ludowych budziły zainteresowanie turystów, pytających
nart zamierza przedstawić radnym gmino wiele tajników rękodzieła turystów.
nym propozycję przesunięć budżetowych.
Część pieniędzy zabezpieczonych z my-

Nasi na Święcie Łodzi
15 i 16 maja Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
wspólnie z Wydziałem Promocji
Urzędu Miejskiego w Łowiczu brało
udział w obchodach Święta Łodzi.

N

asze stoiska przyciągnęły olbrzymią
ilość turystów, nieprzerwaną strugą
płynących ulicą Piotrkowską i pasażem Schillera. Wielkim zainteresowaniem
cieszył się tzw. łowicki bobik - połączenie
ruletki z telewizyjnym kołem fortuny, którego większość z nas pamięta z odpustów
czy łowickiego Bożego Ciała. Koło ozdobione było motywami wycinanki łowickiej,
zatrzymywała je figurka Łowiczanki, a pod
danymi polami ukryte były nagrody - długopisy, breloczki, ołówki, smycze do telefonów - wszystko to z elementami łowicki-

mi. Na stoiskach rozdawane były materiały
promocyjne - w tym najnowszy folder
wydany przez Powiatowe Centrum Kultury, zatytułowany „Wytnij w łowickie”.
Na naszych stoiskach obecni byli twórcy
ludowi. Pierwszego dnia byli to: hafciarka Marianna Madanowska, wycinankarka Maria Stachnal i właściciel prywatnego
muzeum w Sromowie rzeźbiarz Wojciech
Brzozowski. Drugiego dnia: hafciarka Genowefa Miazek, wycinankarka Grażyna
Gładka i Krystyna Konopczyńska z bolimowskiej garncarskiej rodziny Konopczyńskich.
Obecni też byli Blichowiacy - pary
w strojach łowickich roznosiły wśród turystów tace z kanapkami ze smalcem oraz
ulotki promocyjne.
(wcz)

dok. ze str. 1

Boże Ciało już jutro
uroczystościach udział wezmą parafianie - członkowie kół i wspólnot
W
modlitewnych, dzieci komunijne, poczty

sztandarowe oraz łowicka orkiestra miejsko-strażacka, księża oraz biskupi pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Andrzeja Dziuby.
Procesja przejdzie ulicami: Podrzeczną, Browarną, Zduńską na Stary Rynek,
po drodze zatrzyma się przy czterech ołtarzach. Przy największym, który stanie
przy froncie łowickiego muzeum, zostanie
wygłoszona homilia. W ostatnią niedzielę
w łowickiej katedrze, w czasie ogłoszeń
parafialnych, apelowano do wiernych, by
licznie pojawili się w strojach ludowych.
Po procesji, o godz. 13.00, będzie możliwość uczestniczenia we mszy świętej.
W Boże Ciało, 22 maja, przypada także
czwarta rocznica sakry biskupiej i ingresu biskupa ordynariusza Andrzeja Dziuby.
Z tej okazji o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta msza święta dziękczynna.
Od czwartku przez całą oktawę Bożego Ciała katedra zaprasza wiernych na nieszpory przy Najświętszym Sakramencie
i procesje, które będą odbywać się o godz.

17.30. Na koniec oktawy Bożego Ciała,
w czwartek 29 maja, uroczysta procesja, która wyjdzie z kościoła ss. Bernardynek, odbędzie się także w Alejach Sienkiewicza.
Na ludowo na Nowym Rynku
W czwartek 22 maja, po uroczystościach
kościelnych, na Nowym Rynku odbędą
się występy folklorystyczne oraz pokazy
twórczości ludowej w wykonaniu twórców z Łowicza i ziemi łowickiej. Początek
o godz. 13.00, nastąpi wtedy rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie, którego organizatorem jest ratusz, pt. „Boże Ciało w Łowiczu”. Na miejscu będzie można
obejrzeć prace na pokonkursowej wystawie plenerowej.
Pół godziny później rozpoczną się występy folklorystyczne Na scenie zobaczymy od 13.30, w półgodzinnych programach, kolejno zespoły: „Jarzębina”
z Zielkowic, Kapela Ludowa z OSP Łowicz, „Koderki” (I Grupa), „Masovia”,
„Koderki” (II Grupa), „Blichowiacy”,
„Koderki” (III Grupa). Na zakończenie, o godz. 17.00, wystąpi gość specjalny - chór dziecięcy „Radość” z Moskwy.
(tb)

T

o coś uwiązane za jedną nogę do wbitych w ziemię patyków i wiszące głową w dół to martwa dorosła kawka. Ptak
posłużył gospodarzowi jako odstraszacz na
inne ptaki, które chciałyby wylądować na
jego polu i wybierać nasiona.
Swej roli martwa kawka jednak nie spełniła, zanim zrobiliśmy zdjęcie spłoszy-

nym stanie, gmina w ramach opisanej inwestycji załatała tam już istniejące dziury. Jeśli radni przychylą się do propozycji wójta,
wkrótce na długości 1300 metrów w przypadku Józefowa i 900 m w przypadku
Ziąbek zrobiony zostanie nowy, porządny asfalt.
Dwuwarstwowa nakładka powstać miałaby też na mierzącej 2.400 km drodze gruntowej w Kolonii Wola Szydłowiecka Wieś.
Droga przygotowywana była pod tę inwestycję w poprzednich latach. Jest wykorytowana, nawieziona tłuczniem, wyrównana
żwirem. Teraz czas na asfalt.
Do pomysłu przesunięcia pieniędzy przychylić muszą się radni. Wójt przedstawi im
tę propozycję na sesji 29 maja.
(wcz)

Julcia znów stanie przed kamerami
4,5-letnia Julia Miazek z Wygody
w gminie Łowicz została zaproszona
do specjalnego odcinka „Mini Szansy”. Dziewczyna wystąpi w łowickim
pasiaku, a zaśpiewa ludową piosenkę „Miała baba koguta”.

P

rogram nagrywany będzie 27 maja
w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie, emisja planowana jest w Dniu
Dziecka - 1 czerwca - w TVP 2. Julia już
raz występowała w programie, o czym pisaliśmy na naszych łamach przed miesiącem. W kwietniu emitowany był program
z udziałem zespołu „Łzy”, w którym dziewczynka śpiewała piosenkę pt. „Agnieszka”.
Jak mówi jej mama, Marzena Miazek, była
najmłodszą uczestniczką programu, ale

PSL przed zjazdem
powiatowym

N

a początku czerwca
odbędzie się powiatowy
zjazd Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Jest on planowany
w kinie Fenix w Łowiczu, które
pomieści zaproszonych gości oraz
ponad stu delegatów wybranych
w ostatnich miesiącach na zjazdach
gminnych.
W dwóch gminach nastąpiła zmiana
prezesów: w Zdunach wieloletniego
prezesa Jana Znyka, który odmówił
zgody na kandydowanie, zastąpił
wybrany
w głosowaniu jawnym Jerzy Wolski,
były radny gminny, od dwóch
kadencji radny powiatowy. Zmiana
nastąpiła także w gminie Chąśno,
gdzie za wieloletniego prezesa
Henryka Żaczka wybrano Irenę
Kolos. Gmina Chąśno była jedyną,
w której głosowano tajnie.
Na czerwcowym zjeździe delegaci
ze wszystkich gmin wybiorą prezesa,
zarząd, komisję rewizyjną oraz
delegatów na zjazd wojewódzki,
który ma odbyć się w wakacje.
(tb)

Makabryczny strach na wróble
Niestety, na terenie naszego powiatu można jeszcze spotkać się
z takimi obrazkami - i to nie daleko
na polu, ukryte przed wzrokiem ciekawskich, ale tak jak w tym przypadku tuż koło drogi, niedaleko centrum
jednej z miejscowości.

ślą o oczyszczalni, posłuży na zmniejszenie zadłużenia gminy. Dzięki temu
w przyszłym roku samorząd będzie miał
lepszy start po pieniądze zewnętrzne. Część
pieniędzy miałaby zostać przesunięta natomiast na nakładki na drogach w Kolonii Wola Szydłowiecka, Józefowie
i Ziąbkach.
Nakładki na tych drogach były planowane do wykonania, jednak dzięki dodatkowym pieniądzom, zakres prac ulegnie
zmianie. - Pierwotnie planowaliśmy położenie jednowarstwowej nakładki o grubości
4 cm - mówi nam wójt Stanisław Linart. Specjaliści radzą jednak, aby zrobić te drogi raz a porządnie. Zamiast jednej nakładki
wykonać dwie warstwy po 3 cm grubości.
Drogi w Józefowie i Ziąbkach są w fatal-

liśmy z zaoranego pola gołębie, wróble
i szpaki.
Nie wiemy, czy na potrzeby tej instalacji zabito kawkę. Jeśli tak, to za taki czyn
przewidziana jest kara. Kawka jest ptakiem
podlegającym ścisłej, całorocznej ochronie
gatunkowej - zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody i rozporządzeniem ministra ochrony środowiska z 2004 roku. Zgodnie z prawem nie tylko zabicie jej, ale także zebranie, przetrzymywanie i posiadanie martwej
jest naruszeniem przepisów, za co można
zostać ukaranym. Policja poinformowana
o takim fakcie ma obowiązek podjąć interwencję. Naprawdę lepiej ustawić na polu Martwa kawka na postrach wróblom
zwykłego stracha na wróble...
(tb) stała się częścią tej instalacji.

nym Julci, która już od 2 lat należy do zespołu Jarzębina w Zielkowicach. Z tego też
powodu na eliminacjach do poprzedniego
programu wykonywała piosenkę „Od serduszka mojego”. Okazało się, że swoją interpretacją tak ujęła jurorów, że ponownie
zaproszono ją do udziału w nagraniu.
Występ dzieci w odcinku specjalnym
oceniać mają tacy jurorzy jak Katarzyna
Cerekwicka czy Tatiana Okupnik. Na razie
Julia przygotowuje się do występu, choć
nie zawsze chętnie. Gdy pytamy ją, czy lubi
śpiewać, dowiadujemy się, że śpiewa „jak
Julia Miazek
się jej chce”. Ostatnio w repertuarze małej
wykonywała piosenkę najdłuższą i jedną artystki dominują pieśni kościelne, ponieważ wraz z całą rodziną szła w majowej
z trudniejszych.
Warto podkreślić, że występ w telewizyj- pielgrzymce na Jasną Górę.
(mwk)
nym programie nie był debiutem artystycz-
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Miasteczko drogowe
przyjechało do Błędowa
na celu wspomaganie wychowania komunikacyjnego w szkołach.
W Błędowie, oprócz prelekcji, przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne
w plenerze na ustawionym miasteczku ruchu drogowego. Uczniowie mogli również
obejrzeć film pt. „Z rowerem za pan brat”.
Jeszcze w maju odbędą się kolejne spotkania w szkołach w Jamnie w gminie Łowicz
(mak)
zkolenia są organizowane we współpra- i w Sobocie w gminie Bielawy.
cy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Skierniewicach. Objazdowe Aspirant Paweł Cichański z KPP
miasteczka docierają do szkół podstawo- w Łowiczu nadzorował jazdę rowerawych w całym powiecie. Działania te mają mi w miasteczku drogowym.

Objazdowe miasteczko ruchu
drogowego odwiedziło Szkołę Podstawową w Błędowie w gminie Chąśno. Policjantem, który 14 maja uczył
dzieci bezpiecznych zachowań na
drodze, był aspirant Paweł Cichański z Sekcji Ruchu Drogowego łowickiej policji.

S

Konfrontacji
znowu nie było
Nie doszło do konfrontacji świadków podczas kolejnej rozprawy
przed Sądem Rejonowym w Łowiczu, w której były poseł ziemi łowickiej Tadeusz G. zasiada na ławie
oskarżonych. Nie stawiło się bowiem
dwóch spośród czterech wezwanych na rozprawę świadków. Sprawa
została kolejny raz odroczona.

P

rzypomnijmy, że jest to sprawa o płatną protekcję, która miała pomóc byłym
właścicielom ubojni drobiu w Bobrownikach przy otrzymaniu kredytu bankowego
na jej rozbudowę .
Sprawa jest ponownie rozpatrywana
przez łowicki sąd na skutek apelacji. Sąd
Okręgowy w Łodzi uchylił bowiem wyrok
pierwszej instancji, skazujący Tadeusza G.
na dwa lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na pięć lat, a sprawę przekazał do
ponownego rozpatrzenia.

Na ostatnią rozprawę nie stawił się Tomasz Sz., współwłaściciel ubojni drobiu
w Bobrownikach, którego zeznania miały
być skonfrontowane z Waldemarem K. wykonawcą nowej hali w ubojni drobiu oraz
Marzeną P., która była świadkiem sceny, jak
ówczesny poseł wręczył kwotę około 5 tysięcy zł pewnemu mężczyźnie. - Ponieważ
według nas pan Sz. nie mówi prawdy, twierdząc, że nigdy nie pożyczał pieniędzy mojemu klientowi, poprosiłem sąd o skonfrontowanie świadków. Niestety po raz kolejny
było to niemożliwe i sprawa przeciąga się powiedział nam adwokat Tadeusza G.
Sąd uznał nieobecność świadka Tomasza Sz. za nieusprawiedliwioną, pomimo
przedstawionego przez niego listownie
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do stawiennictwa w sądzie
do 9 czerwca. - Sąd tak stwierdza, znając
z urzędu opinię biegłych sądowych z innych spraw toczących się w tutejszym są-

Wybiorą nowego
skarbnika fundacji
Walne zgromadzenia członków
Fundacji Czyń Dobro im. Jana Pawła II odbędzie się w środę 28 maja
o godz. 19.00 w biurze fundacji, które mieści się w domu parafialnym
przy kościele Chrystusa Dobrego
Pasterza.

P

odczas zebrania planowane jest nadanie
biskupowi seniorowi Alojzemu Orszulikowi tytułu Honorowego Przewodniczącego Fundacji. Poza tym, głównymi punktami
zebranie będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za ubiegły rok. Sprawozdanie to, podobnie jak spra-

wozdania wszystkich organizacji pożytku
publicznego, musi zostać dostarczone do
końca maja do Krajowego Rejestru Sądowego. Na zebraniu uzupełniony też będzie
skład zarządu fundacji o nowego skarbnika,
co związane jest z przejściem w ubiegłym
roku ks. Zbigniewa Kalińskiego do Skierniewic. Pełnienie posługi kapłańskiej poza
Łowiczem przez skarbnika jest zbyt dużym
utrudnieniem, dlatego powstała potrzeba
zmiany osoby pełniącej tę funkcję.
Prezes fundacji Wojciech Urbanek podkreśla, że zebranie ma charakter otarty
i dlatego zaprasza osoby chętne do wzięcia
w nim udziału.
(mwk)

Czytelnicy na wycieczce
43 osoby wzięły udział 10 maja
w wyjeździe do Arkadii i Nieborowa,
który zafundowała miłośnikom czytelnictwa Gminna Biblioteka i Dom
Kultury w Zdunach w ramach Tygodnia Bibliotek.

P

racownica biblioteki Monika Paciorek
powiedziała nam, że wycieczkę zorganizowano, by podziękować osobom, które
są z nią związane od lat. Połowę z uczestników stanowili czytelnicy, którzy najczęściej
odwiedzają bibliotekę. W drugiej połowie

znaleźli się przyjaciele biblioteki, seniorzy
ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Zduny
oraz zespołu wokalnego Wrzos. Wycieczkowicze zwiedzili park w Arkadii oraz pałac i park w Nieborowie, rolę przewodnika
pełnił zaprzyjaźniony ze zduńską książnicą kierownik biblioteki w Nieborowie Andrzej Czapnik. Wyjazd okazał się strzałem
w dziesiątkę dla czytelników, których większość stanowili emeryci i renciści. Te dwa
piękne zakątki Ziemi Łowickiej wielu z nich
odwiedziło po dłuższej przerwie.
(tb)

Profilaktyka wciąż kuleje
Około 20 kobiet zgłosiło się w sobotę 17 maja do poradni położniczoginekolgicznej w Chąśnie na badanie cytologiczne. Były w tym gronie
mieszkanki gmin Chąśno, Kocierzew, ale też Łowicza.

T

ego dnia nie było w Chąśnie mammobusu, który wykonywałby badania piersi, o czym błędnie poinformowaliśmy
naszych czytelników. Informację o mammobusie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Poradnia w Chąśnie jest jedną z dwóch
w powiecie łowickim, która ma kontakt
podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu profilaktyki raka
szyjki macicy, a to oznacza, że może wykonywać bezpłatnie badanie cytologiczne.
Drugim podmiotem posiadającym takie
kontrakt jest Poradnia K na Starym Rynku
w Łowiczu, działająca w strukturach Sa-

dzie, którzy to biegli wypowiedzieli się, że
świadek jest zdolny do stawiennictwa - usłyszeli obecni na sali sądowej świadkowie
i oskarżony. Ponadto sąd zażąda od lekarza,
którzy wystawił zaświadczenie o niezdolności do wyjaśnienia dlaczego jego opinia
jest odmienna od opinii innych biegłych.
Na najbliższą rozprawę sąd zagwarantuje obecność biegłego, którego zadaniem
będzie stwierdzenie na miejscu, czy świadek będzie w stanie zeznawać. - Na wypadek niestawienia się po raz kolejny świadka
na rozprawę sąd zastosuje ostrzejszy środek
w postaci aresztu tymczasowego - wyjaśniał
sąd. Ponadto sąd ponownie wystąpił do warszawskiego banku Pekao S.A. o dostarczenie związanych ze sprawą dokumentów
finansowych, o które sąd występował już
wcześniej, ale do tej pory ich nie otrzymał.
W związku z koniecznością uzupełniania
W najbliższą niedzielę, 25 maja,
materiału dowodowego sąd odroczył spra- o godz. 17.00 miłośnicy zwierząt
wę o blisko półtora miesiąca.
(mak) mieszkający w Łowiczu są zaproszeni na teren Klubu Sportowego
Pelikan, gdzie odbędzie się impreza
promująca dobrą zabawę ze zwierzakami.

modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku
25-59 lat, które nie wykonywały bezpłatnej
cytologii w ciągu ostatnich 3 lat. Takie są
ograniczenia NFZ, choć wiadomo, że każda kobieta cytologię powinna mieć zrobioną
raz w roku. Okazuje się, że teoria daleka jest
od praktyki. Na badania zgłaszają się niekiedy pacjentki, które badań nie robiły kilka lat,
albo panie w wieku około 50 lat, które cytologii nie wykonywały nigdy.
Akcja sobotnich badań organizowana
była po raz pierwszy. Pacjentki zainteresowane badaniem informujemy, że poradnia
w Chąśnie czynna jest 2 razy w tygodniu,
tel. 046/838-14-88, Poradnia K w Łowiczu - 5 dni w tygodniu, tel. 046/837-35-53.
Do każdej z tych poradni mogą się zgłaszać mieszkanki z każdej miejscowości
powiatu łowickiego.
(mwk)

Przyjdź ze swoim zwierzakiem
na boisko Pelikana

Święto Ludowe
tym razem w Zdunach

P

owiatowe Święto Ludowe,
obchodzone zazwyczaj w czasie
tak zwanych Zielonych Świątek,
odbędzie się 25 maja w Zdunach.
Jak powiedział nam prezes zarządu
powiatowego Polskiego Stronnictwa
Ludowego Paweł Bejda, impreza
będzie miała charakter otwarty.
Rozpocznie się o godz. 11
w kościele parafialnym w Zdunach
uroczystą mszą świętą w intencji
ruchu ludowego, po jej zakończeniu
uczestnicy przeniosą się na parking
na tyłach Urzędu Gminy w Zdunach.
Tam na przygotowanej scenie
wystąpią zespoły: folklorystyczny Blichowiacy, wokalny seniorów gminy
Zduny - Wrzos, dziecięcy z parafii św.
Mikołaja Biskupa - Bąkowska Barka
oraz Strażackie Nutki działające
przy jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łowiczu. Oczywiście
imprezie będą towarzyszyć stoiska
z jadłem i piciem.
Organizatorem jest zarząd powiatowy
i gminny PSL oraz wójt gminy Zduny.
Jak podkreślił Bejda, „wędrujące” po
powiecie Powiatowe Święto Ludowe,
(w ubiegłym roku odbyło się na
płycie boiska w Chąśnie), jest okazją
do zaprezentowania się gminnym
strukturom PSL. Służy ponadto
integracji środowiska związanego
z ruchem ludowym i jest wpisane
w jego wieloletnią tradycję.
(tb)

Ł

owickie Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt oraz ratusz organizują dla
wszystkich osób, które mają psy, koty,
oraz inne zwierzęta imprezę, w czasie której
będzie można wziąć udział w jednym z wielu konkursów, np. najmłodszego i najstarszego oraz najładniejszego i najbrzydszego
zwierzaka, na parę właściciel - zwierzak najbardziej do siebie podobną i wiele innych.

W konkursach będzie można wygrać
nagrody, które funduje ratusz i patronujący imprezie burmistrz Krzysztof Kaliński.
Będą to przeróżne akcesoria pomocne dla
każdego hodowcy zwierząt, także książki oraz karma.
Jedną z atrakcji wieczoru mają być bezpłatne konsultacje weterynaryjne przeprowadzane na miejscu przez Przychodnię
Weterynaryjną „Popławscy” z Łowicza.
Lekarz będzie radził właścicielom nie tylko, jak dbać profilaktycznie o swoje ulubione zwierzątko, ale także jak postępować w przypadku poważnych schorzeń,
jak je rozpoznać. Na miejscu będzie możliwość postawienia także wstępnych diagnoz
w prostszych przypadkach.
(tb)
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Oczyszczalnia w Domaniewicach, Wybory uzupełniające
pod koniec czerwca
do tego oczyszczalnie przydomowe U
Gmina Nieborów

Większością 11 głosów
29 kwietnia radni
gminy Domaniewice
pozytywnie zaopiniowali
projekt uregulowania
gospodarki ściekowej,
który zakłada rozbudowę
oczyszczalni ścieków
w Domaniewicach
oraz budowę kilkuset
przydomowych
oczyszczalni.

P

rzeciwny takiemu projektowi był przewodniczący Rady
Gminy Domaniewice Sławomir
Sałek, a trzech radnych wstrzymało się od głosu.
Koncepcja zakłada rozbudowę
już istniejącej w Domaniewicach
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnia zmodernizowana została i uruchomiona w lutym
2005 roku. Doprowadzane są do
niej ścieki z Domaniewic od około 200 mieszkańców oraz dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu
gminy. Ścieki po oczyszczaniu odprowadzane są do rzeki Kalinówki. Rocznie na oczyszczalnię trafia
36.000 m3 ścieków. Moc przerobowa oczyszczalni to 220 m3 na dobę.
Ma ona wzrosnąć po przebudowie
do 400 m3.

Do tak rozbudowanej oczyszczalni odprowadzane będą ścieki
z centrum Domaniewic, Długiej
Wsi, Domaniewic Poduchownych,
Starej Wsi, Szerokiego Pola, Krępy,
Podgóry, Podrzecznej, Sap, Skaratki
Stara Wieś i Strzebieszewa. Obecnie sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 0,8 km, a długość sieci kanalizacyjnej planowana do wybudowania
wynosi 22,6 km. Docelowo z kanalizacji korzystało będzie 3.126 osób,
dziś jest to tylko 200 mieszkańców
Domaniewic.
Na terenie oczyszczalni znajdowała się będzie stacja zlewcza
dla ścieków dowożonych z gminy.
W projekcie przewidziano też budowę aż 667 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach
nieobjętych kanalizacją zbiorczą.
- Wykonanie kanalizacji w centrum Domaniewic będzie podstawą
do dalszej realizacji projektu. Chcemy ubiegać się ponadto o dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt
budowy sieci kanalizacyjnej - mówił na sesji wójt Mirosław Redzisz.
Tylko w tym roku gmina ubiega się
o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1,5 mln zł.
Radny Sławomir Sałek sprzeciwił się projektowi, gdyż jego zdaniem Rogóźno oraz dalsza część
Reczyc również powinny być włą-

szczuplony został w ostatnim
czasie o dwie osoby skład
Rady Gminy Nieborów, co
oznacza, iż mieszkańców z obwodów wyborczych, z których pochodzili składający mandat radni, czekają w najbliższym czasie wybory
uzupełniające.
Dotychczasowa radna w obwodu Mysłaków Urszula Jurkiewicz

Na drogi i na Polcentrum

R
Radni ustalili, że oczyszczalnia w Domaniewicach zostanie rozbudowana o kolejne dwa zbiorniki i będzie to jedyna oczyszczalnia w gminie.
czone do kanalizacji zbiorczej,
jako obszary ze zwartą zabudową.
- Rozmawiałem z mieszkańcami
z Rogóźna. Powiedzieli mi, że wolą
nawet 10 lat czekać na kanalizację,
niż wcześniej budować przydomowe oczyszczalnie za własne pieniądze, chyba że gmina w 75% sfinansuje im koszty budowy - przybliżał
opinie mieszkańców przewodniczący Rady Gminy. Jego zdaniem powinny dodatkowo powstać jeszcze
mniejsze oczyszczalnie.

Gmina Domaniewice

Nowe tereny pod inwestycje
i budownictwo
Kolejny etap uchwalania
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Domaniewice wdrożyli
na ostatniej sesji
29 kwietnia radni gminy,
podejmując uchwałę
w sprawie przystąpienia
do sporządzenia planu.

P

rocedura została wszczęta
jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to uchwalono nowe studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy Domaniewice zaprojektowano nowe tereny
inwestycyjne, które stanowić będą
ofertę dla potencjalnych inwestorów szukających miejsca na biznes

w pobliżu węzła autostradowego
w Łyszkowicach.
Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie 260 ha terenów pod inwestycje: w Krępie - 104 ha, Reczycach
- 100 ha, Domaniewicach - 33 ha
oraz Rogóźnie - 10 ha. Nie powrócono już do projektu terenów pod
budowę w przyszłości obwodnicy
Domaniewic, na skutek licznych
ubiegłorocznych protestów. Na ten
temat toczyła się dyskusja wśród
mieszkańców, o czym informowaliśmy na bieżąco w NŁ. Wzięto pod
uwagę trwającą obecnie przebudowę drogi krajowej nr 2 na odcinku
Kutno - Łowicz, licząc, że tam przeniesie się część tirów z prowadzącej
przez Domaniewice trasy nr 14. Co
prawda w miejsce samochodów ciężarowych pojawi się większa liczba
osobowych, zgodnie ze wskaźni-

Gmina Nieborów

Kolejne działki na sprzedaż
Kolejne działki wystawia na wierzchni 0,2400 ha, 0,0700 ha,
sprzedaż Urząd Gminy w Nie- 0,1200 ha. Brak dla nich planu zagospodarowania przestrzennego.
borowie.
Ponadto w tej miejscowości do
ym razem są to cztery nieru- sprzedania jest nieruchomość
chomości w Bełchowie, w tym zabudowana położona przy
jedna zabudowana, oraz szereg ulicy Przemysłowej 6. Działka
działek w Nieborowie.
ma powierzchnię 0,0508 ha, znajW Bełchowie do sprzedania duje się na niej budynek po byłym
są trzy nieruchomości rolne o po- przedszkolu. Cena wywoławcza

T

została wybrana dyrektorem mysłakowskiej szkoły podstawowej
i zgodnie z przepisami musiała zrzec
się mandatu radnego. Adam Janiak,
z okręgu wyborczego Bobrowniki,
musiał to zrobić, gdyż wójt Andrzej
Werle powołał go na swego zastępcę. Wybory w tych okręgach odbędą
się w niedzielę 29 czerwca.
(wcz)

kami wzrostu liczby samochodów
w Polsce, ale nie są tak uciążliwe jak
tiry. Ponadto większość tirów przestanie tędy jeździć po przedłużeniu
autostrady A 2 do Warszawy.
Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy mają
na celu wprowadzenie poszerzonej oferty terenów pod zabudowę
mieszkaniową w poszczególnych
wsiach (Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy,
Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki), często po drugiej
stronie drogi. Niewielkie tereny
w niemal wszystkich miejscowościach złożyły się na dodatkowych
kilkadziesiąt hektarów. Łącznie
w gminie Domaniewice 387 ha
przeznaczonych jest pod budownictwo mieszkaniowe. Uwzględniono ponadto plany w zakresie
budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od strony Głowna, a także
budowy nowych systemów kanalizacji sanitarnej.
(eb)

wynosi 67 070,00 zł. Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
W Nieborowie do sprzedania
jest dziesięć działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną
z usługami bądź zabudowę mieszkaniowo-usługową. Ceny wywoławcze wahają się od 14 tys. zł do
prawie 31 tys. zł. Przetarg na opisane nieruchomości zorganizowany
zostanie w nieborowskim urzędzie
19 czerwca.
(wcz)

Wójt Redzisz przypomniał, że
radni rozważali możliwość zaprojektowania mniejszych oczyszczalni w Reczycach, Lisiewicach oraz
Skaratkach, ale znacznie wzrastałby w takim przypadku koszt budowy sieci kanalizacyjnej. - W Domaniewicach wystarczy dostawić dwa
zbiorniki, nie trzeba nic budować wyjaśniał wójt. Większość radnych
poparła to stanowisko, pozytywnie
opiniując projekt z jedną oczyszczalnią w Domaniewicach. (eb)

adni gminy Domaniewice
przeznaczyli 12.400 zł na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych,
dojazdowych do gruntów rolnych
w Błotach Krępskich, Rogóźnie,
Stroniewicach i Reczycach.
Ponadto 15 tys. zł przeznaczono
na opłacenie składki za 2008 rok

na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”,
do którego gmina należy od
3 lat.
W obu przypadkach pieniądze zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. Decyzję podjęto
29 kwietnia.
(eb)

Chcą szkolić, ale nie na próżno
Działające od początku roku
w Strykowie stowarzyszenie Polcentrum ma zamiar
ubiegać się o unijne fundusze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.

Ż

eby pieniądze nie zostały
zmarnowane, najpierw sonduje faktyczne zapotrzebowanie. W tym celu opracowało an-

kietę, skierowaną do mieszkańców
gmin Stryków, Głowno, Domaniewice, Ozorków i Piątek. Prosi w niej
o wyrażenie swojej opinii na temat
konkretnych szkoleń, m.in. prawa
jazdy na samochody ciężarowe,
operatorów wózków widłowych,
obsługi komputera czy kursów językowych. Osoby zainteresowane
mogą znaleźć ankietę m.in. w urzędach gmin.
(ljs)
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Festiwal “Z Arkadią
do Europy”

K

olejna edycja organizowanego
przez Gimnazjum w Dzierzgówku
festiwalu „Z Arkadią do Europy”
odbędzie się 28 maja o godzinie
11.00 w radziwiłłowskim parku
w Nieborowie. Tradycyjnie obok m.in.
władz nieborowskiego muzeum
i samorządowych imprezę zaszczycą
swoją obecności przedstawiciele
Zamku Królewskiego w Warszawie.
Uczniowie, pod okiem członków
szkolnej grupy teatralnej Canaletto,
przygotowali plenerowy spektakl
teatralny złożony z fragmentów Pana
Tadeusza - obejrzeć będziemy mogli
m.in. scenę grzybobrania czy zaręczyn
Zosi i Tadeusza.
Następnie w ramach propagowania
tradycyjnych tańców polskich
młodzież odtańczy poloneza. Po nim
wystąpi natomiast dziecięcy ludowy
zespół Krzewina, działający przy filii
nieborowskiego Gminnego Ośrodka
Kultury w Bobrownikach.
W dalszej kolejności zaplanowano
zwiedzanie parku i pałacu
pod przewodnictwem uczniów
dzierzgowskiego gimnazjum. Do tego
momentu impreza jest otwarta dla
wszystkich chętnych. Następnie - tylko
dla zaproszonych gości - młodzież
przygotuje poczęstunek - stół wiejski.
(wcz)

Kontrola od Holandii
aż do Polski

Język niemiecki
nie wygra z angielskim
Popularność języka niemieckiego w szkołach oraz umiejętność
posługiwania się nim w rozmowach
jest coraz mniejsza. Czy wkrótce
podzieli on los języka rosyjskiego,
którego kilkanaście lat temu uczyli
się wszyscy w szkołach podstawowych i średnich, a teraz wielu młodych ludzi nie rozumie, gdy ktoś
mówi „zdrastwujtie”?
ermanistki przekonują, że tak się nie
stanie, ale też nie mają złudzeń, że jęG
zyk niemiecki będzie kiedykolwiek po-

pularniejszy od wszechobecnego języka angielskiego. - Staramy się tłumaczyć
uczniom, że dobra znajomość dwóch języków obcych jest wskazana, a wręcz pożądana na niektórych uczelniach, ale mamy
świadomość, że niemiecki zawsze będzie
„tym drugim” językiem - mówi wicedyrektor ZSP Nr 4 i jednocześnie germanistka Ewa Bury. Zapewnia jednak, że są też
uczniowie, które deklarują już w pierwszej
klasie, że będą starali się dostać na germanistykę i traktują naukę języka niemieckiego
bardzo poważnie. Są też uczniowie, którzy
podchodzą do nauki języków ambicjonal-

B

ez większych rewelacji zakończyła
się policyjna akcja kontroli
samochodów przeprowadzona
w czwartek, 15 maja, w godzinach
popołudniowych i nocnych na
trasie nr 2 w Zdunach. Akcja miała
charakter międzynarodowy, odbyła się
jednocześnie w Polsce, Niemczech
i Holandii. Prowadzili ją policjanci
z Łodzi, Kutna, Łowicza, Skierniewic,
Zgierza, Łęczycy, z Komisariatu
Autostradowego w Parzęczewie,
a także funkcjonariusze Straży
Granicznej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Państwowej Straży
Pożarnej, Izby Celnej, Żandarmerii
Wojskowej oraz przedstawiciele
służb weterynaryjnych. Jednocześnie
prowadzono ją
w innych województwach, przez które
przechodzi droga E-30.
Policjanci kontrolowali pojazdy
i sprawdzali przewożony ładunek na
punktach kontrolnych. W powiecie
łowickim taki punkt zorganizowano na
parkingu w Zdunach.
W efekcie skontrolowano około 50
pojazdów, ujawniając ponad 30
wykroczeń.
(mak)

Ewa Bury
nie. - Jeden z uczniów, który wybrał na egzamin maturalny język niemiecki, powiedział
tak: przecież te kilka lat nauki języka do
czegoś zobowiązuje” - mówi wicedyrektor.
Egzamin maturalny z języka niemieckiego w tej szkole zdawało w tym roku
23 uczniów. Język angielski wybrało natomiast ponad 150 maturzystów. Podobnie
było i w innych łowickich szkołach ponadgimnazjalnych. Przewaga osób wybierających na maturze język angielski jest zdecydowana. W I LO im. J. Chełmońskiego
język niemiecki pisały 32 osoby, podczas
gdy język angielski zdecydowało się napisać 135 maturzystów. W II LO język niemiecki pisało 13 uczniów; angielski - ponad

- My germaniści wcale nie czujemy się jacyś zapomniani. Znajomość drugiego języka stała się atutem. Tak jest już na
wielu uczelniach. Jeżeli ktoś ma łatwość nauki języków obcych, to chętnie uczy się zarówno angielskiego, jak i niemieckiego - mówi germanistka z I LO Alicja Kalińska.
70. - Angielski stał się językiem międzynarodowym. Uczą się go również Niemcy i wielu z nich bardzo sprawnie się nim posługuje
- mówi nauczycielka języka niemieckiego z ZSP nr 1 i 4 w Łowiczu Ewa Michalak. - Angielski jest „wszędobylski” i dzięki
temu szybciej wpada w ucho. Dlatego jest
też dla młodzieży łatwiejszy - dodaje wicedyrektor Bury. Według nich w niemieckim
jest też trudniejsza gramatyka. - Chociaż
w angielskim też jest tyle tych czasów... - zastanawia się głośno inna nauczycielka języka niemieckiego Agnieszka Lewandowska.
Jej zdaniem wzrost popularności angielskiego wynika również z tego względu, że
jest to obecnie język w ofercie większości
szkół. - Kilkanaście lat temu wszyscy uczyli się rosyjskiego i niektórzy niemieckiego.
Nauczycieli języka angielskiego było niewielu - mówi.
Jak więc germanistki starają się motywować uczniów do nauki niemieckiego? - Ci ambitniejsi uczniowie wiedzą, że
w karierze zawodowej przydatna będzie
znajomość dwóch języków - uważa Bury.
W ZSP nr 4 dla zachęty organizowane są
wewnątrzszkolne konkursy języka niemieckiego. Część lekcji językowych odbywa się w pracowni komputerowej. Na
jednej z takich lekcji uczniowie z Łowi-

cza mieli się porozumieć poprzez internet
z uczniami jednej z niemieckich szkół.
Konwersacja szła gładko między innymi
dlatego, że obydwie strony pomagały sobie używając angielskiego. - Nie taki był
cel lekcji, ale uczniowie wykazali się sprytem, a to też jest ważne - mówi nauczycielka. Uczniowie jednej z klas utrzymywali

kontakt listowny z rówieśnikami ze szkoły
w Niemczech. Większość znajomości jednak nie przetrzymała próby czasu. - W tym
przypadku dał o sobie znać słomiany zapał
młodzieży... - mówi Ewa Michalak. - Tymczasem w nauce każdego języka obcego konieczna jest między innymi systematyczność
- dodaje Ewa Bury.
(mak)

Filologia i biznes
Od kilku lat Głowno i okolice to
prawdziwe zagłębie talentów z języka rosyjskiego. Uczniowie tutejszych
gimnazjów oraz liceum odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.
wyborów potem dokonują? Czy
swoją przyszłość wiążą z rosyjskim?
JMówiakich
Alina Filipczak - rusycystka, jedna
z autorek sukcesów głowieńskich gimnazjalistów i licealistów: - Nasi finaliści i laureaci
z gimnazjum często wybierają prestiżowe
łódzkie licea, gdzie kontynuują naukę rosyjskiego i odnoszą kolejne sukcesy. Na maturze często wybierają potem właśnie rosyjski
i zdają go z powodzeniem. Z kolei spośród
absolwentów Liceum Ogólnokształcące-

go w Głownie - ubiegłorocznych finalistów
olimpiady rusycystycznej - aż sześć osób dostało się na filologię rosyjską.
Podobnie było w latach minionych i w sumie już kilkanaście osób z Głowna studiuje filologię rosyjską lub kierunki pokrewne
na wyższych uczelniach. Ale nawet na innych, ekonomicznych czy technicznych kierunkach, absolwenci z Głowna kontynuują
naukę rosyjskiego, wyjeżdżają na wschód
na praktyki i wymiany studenckie, a swoją przyszłość wiążą z pracą w międzynarodowych firmach. Jedna z absolwentek LO
w Głownie, która już pracuje jako tłumaczka języka rosyjskiego, obsługiwała pod tym
kątem festiwal Camerimage w Łodzi.
(ewr)
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Blich

Praktyki za granicą i na miejscu
14 uczniów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
na Blichu w Łowiczu wyjedzie
w tym roku na praktyki
do Niemiec. To nic niezwykłego
- szkoła w poprzednich latach
wysyłała uczniów na praktyki
do Austrii, Szwajcarii,
a w ubiegłym roku do Irlandii
i Szkocji.
le nie tylko za granicą można odbywać praktyki. Uczniowie mają też możliwość pracować
w największych zakładach spożywczych w Łowiczu:
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz w Agros
Nova. - Staramy się dać uczniom możliwość odbycia
praktyk w renomowanych zakładach, gdzie poznają ich
charakter. To ważne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy kończąc u nas kierunki żywieniowe chcą dalej edukować się w tym kierunku i wiązać życie z pracą w tej
branży - podkreśla dyrektor Mirosław Kret. Zauważa,
że praktyki za granicą są postrzegane przez młodzież
jako najatrakcyjniejsze.
W Agros Nova uczniowie sprawdzają m.in. poprawność naklejenia etykiet na opakowaniach.

Uczniowie Blichu w łowickiej OSM, wykonują komputerowe badanie mleka na zawartość tłuszczu
oraz kontrolują jakość produktu, w tym wypadku sera podpuszczkowego krojonego.

Wkrótce o planie dla gminy Chąśno

W

ójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski
powiedział nam, że jeszcze przed
wakacjami radni będą mieli okazję
zapoznać się z roboczą wersją planu
zagospodarowania gminy, przygotowywaną przez
urbanistkę Janinę Załuską. Spotkanie ma służyć
przekazaniu informacji o tym, jakie rozwiązania
zostały zastosowane w planach poszczególnych
miejscowości. Dopiero po ukształtowaniu planu,
jego proponowana ostateczna wersja trafi pod
konsultacje społeczne. Plan zagospodarowania
przestrzennego jest w przypadku wszystkich gmin
podstawowym dokumentem, ułatwiającym przede
wszystkim realizowanie planowanych inwestycji.
(tb)

Remont w szkole w Kiernozi

K

utnowska firma Remo-Bud wygrała przetarg
na prace remontowe w Szkole Podstawowej
w Kiernozi. 15 maja gmina podpisała umowę,
która opiewa na 38.759 zł brutto. W przetargu
brały też udział Bud-Had z Pabianic oraz firma
Wiesława Łona z Kiernozi, ale oferty te były
droższe o 15-20 tys. zł. Prace obejmować będą
malowanie ścian, sufitu i metalowej konstrukcji
sali gimnastycznej i wymianę na gres istniejącej
podłogi z PCV w łączniku. Termin wykonania
ustalono na 20 sierpnia, jednak wykonawca
prawdopodobnie rozpocznie prace już na
początku wakacji, a skończy na przełomie lipca
i sierpnia.
(mwk)

Do końca wakacji powinny zakończyć się
ruszające w czerwcu inwestycje
na powiatowych drogach.
Część przetargów już została
rozstrzygnięta, inne zorganizowane mają
zostać do końca tego miesiąca.

J

A

W tym roku do Niemiec, w okolice Berlina,
wyjedzie 12 dziewcząt i 2 chłopców, z klasy III Technikum Agrobiznesu. Pobyt obejmie miesiące wakacyjne, uczniowie znajdą zatrudnienie w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją roślinną.
W czasie pracy będą poznawać rozwiązania stosowane w tamtejszym rolnictwie, obserwować sposób
prowadzenia gospodarstw. Ale nie tylko, w programie są także wyjazdy i wycieczki. Będą mieli więc
okazję, by zwiedzić Niemcy. Po powrocie zdobytymi doświadczeniami będą dzielić się z pozostałymi
uczniami szkoły. Po ukończeniu nauki uczniowie
przez 1,5 roku będą mieli możliwość znalezienia

Drogi będą
do końca wakacji

zatrudnienia w miejscach gdzie odbywali praktyki. W tym roku wyjazd do Niemiec dla uczniów organizują Ochotnicze Hufce Pracy. Blich znalazł się
wśród 24 szkół z całej Polski na 32, które zgłosiły
chęć wysłania młodzieży na wyjazd.
W przypadku OSM i Agros Nova praktyki odbywają w nich uczniowie klas Technikum Technologii Żywności. Są to zakłady współpracujące w zakresie praktyk
uczniowskich ze szkołą od wielu lat. - Uczniowie zdecydowanie łatwiej przyswajają zagadnienia teoretyczne omawiane na przedmiotach zawodowych w szkole,
jeśli mogą to skonfrontować w praktyce - powiedział
nam dyrektor Kret.

Łącząc wiedzę teoretyczną z praktyczną zdobywają
nowe umiejętności pożądane przez pracodawców na
rynku pracy. Zajęcia pozwalają poznać charakter oraz
zakres pracy na różnych stanowiskach: produkcyjnych,
laboratoryjnych, magazynowych, kontroli jakości.
W Agros Nova uczniowie dokonują analizy chemicznej produktów owocowo - warzywnych, a także zapoznają się z zasadami pracy, poznają nowoczesne linie produkcyjne. Kontrolują np. masę brutto
opakowań typu Tetra Pack, sprawdzają poprawność
i szczelność zamknięć opakowań, etykiet oraz przygotowują je w celu przekazania do magazynu wyrobów gotowych.
Natomiast w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
zapoznają się ze strukturą organizacyjną zakładu oraz
asortymentem wyrobów, a także uczą się obsługi także nowoczesnych linii technologicznych stosowanych
w zakładach przemysłu mleczarskiego. Kontrolują np.
jakość wyrobu gotowego, badają zawartość tłuszczu
w przetworach mleczarskich i pakują je w opakowania zbiorcze.
Młodzież oprócz tego, że zyskuje możliwość poznania coraz to nowszego, bardziej zautomatyzowanego parku maszynowego, w obydwu wymienionych
zakładach uczy się zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP),
a także systemu HACCP. Zapoznaje się z zasadami
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
(tb)

ak informuje nas odpowiedzialny za
tę dziedzinę członek zarządu Powiatu
Łowickiego Dariusz Kosmatka, przetarg
na wykonanie powierzchniowego utrwalania
dróg odbył się 6 maja. Wygrała firma
Lambdar z Łodzi. Wykona prace za 496.164
zł. Powierzchniowe utrwalanie wykonane
zostanie na następujących odcinkach dróg:
Wicie - Lenartów, Sromów, Bełchów Sierakowice, Dzierzgówek, Bednary przy
PKP, Domaniewice od PKP do skrzyżowania
i Skaratki - Sapy. Prace rozpoczną się
na początku czerwca i potrwają do końca
sierpnia.
W tym przetargu startowało 6 firm, jednak zbyt
dużych rozbieżności nie było. Duże różnice
cenowe zanotowano natomiast
w postępowaniu rozstrzygniętym 13 maja,
na nakładkę na 600-metrowym odcinku drogi
Trzcianka - Bobrowa. Przetarg wygrała firma
Cezet Bis ze Starachowic, dając kwotę 94.481
tys zł. Startowało siedem firm, najdroższa
oferta wyniosła aż 190 tys zł. Prace potrwają
przez cały czerwiec.
Dziś, czyli w środę 21 maja, rozstrzygnięty
miał zostać kolejny przetarg na nakładki na
trzech drogach w gminie Bielawy: 294 m
w Bielawach, 945 m w Marywilu i 450 m na
odcinku Sobota - Przezwiska.
W następnej kolejności organizowane
będą przetargi na drogi w gminach Zduny
i Kiernozia, a po nich na drogi w gminach
Chąśno i Kocierzew.
- Rozstrzygnęliśmy ponadto przetarg na
dokumentację na remont przepustu
w Reczycach - mówi Dariusz Kosmatka.
Przypomnijmy, przepust jest w tak złym stanie,
że wprowadzono ograniczenie tonażu i most
pokonywać mogą tylko samochody osobowe.
Mimo to stan przepustu stale się pogarsza.
Jak donoszą mieszkańcy, tiry - szczególnie
nocą, całkowicie lekceważą przepisy.
- Dokumentacja kosztować nas będzie 23 tys.
zł. Także tutaj wystąpią spore oszczędności
- najdroższa oferta wynosiła 57 tys. zł - mówi
Kosmatka. - Dokumenty przygotowane
zostaną do końca czerwca, prace rozpoczną
się w lipcu.
Koszt robót, które potrwają nie dłużej jak
tydzień, wyniesie do 250 tys. zł. Przepust
odbudowany zostanie na bazie karbowanej
rury helkor.
(wcz)
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Matematyka daje przyjemność
Kiedy dziewięć lat
temu pisaliśmy
na naszych łamach
o Adamie Skalskim jako
o młodym, błyskotliwym
brydżyście, nikt jeszcze
nie przypuszczał, że
chłopak z Bartoszewic
wkrótce będzie
znany w Polsce,
Europie i świecie jako
bardzo zdolny młody
matematyk.
19 kwietnia w Warszawie jury
złożone z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego
i Polskiej Akademii Nauk przyznało
Adamowi Skalskiemu nagrodę im.
Kazimierza Kuratowskiego. Stanowi ona uhonorowanie osiągnięć naukowych w zakresie matematyki.
Ma niezwykle prestiżowy charakter, bo przyznaje się ją co najwyżej
raz w roku, tylko i wyłącznie jednej
osobie, która nie ukończyła 30 roku
życia do końca roku poprzedzającego na przyznanie nagrody. Ocenie
podlegają zarówno publikowane,
jak i przyjęte dopiero do druku prace
naukowe kandydatów do nagrody.
Adam Skalski otrzymał ją za prace
z probabilistyki kwantowej.

Geniusz od małego

glądaniu domowej biblioteczki gospodarzy. - Nigdy nie zapomnę, jak
pewnego razu w stanie wojennym,
kiedy działałam w konspiracyjnym teatrze, zabrałam go ze sobą
na jedną z prób w mieszkaniu znajomych w Łodzi. My zajęliśmy się
swoim, a Adaś, który miał wtedy
4 latka, przeczytał ... Balladynę,
a później dokładnie opowiadał, kto
to był Skierka, Kirkor, Alina, Goplana...- wspomina pani Krystyna.
Takie dziecko nie bardzo miało
co robić w przedszkolu, a i w szkole
podstawowej jego wiedza znacznie
wykraczała poza program. Kiedy
miał pięć lat, jego rozwój intelektualny oceniano nawet na lat jedenaście. Adam rozpoczął więc naukę
w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach rok wcześniej, a i tak od razu
z klasy pierwszej przesunięto go do
klasy drugiej. W podstawówce zawsze błyszczał z matematyki. Będąc
w klasie piątej, wygrywał konkursy
przeznaczone dla klas ósmych.
- Spytałam go kiedyś przy okazji
jakiegoś programu telewizyjnego
o niezwykłych dzieciach: dlaczego
właśnie matematyka? A on odpowiedział mi na to: Mamusia, a co
ja miałem robić, jak ciągle widziałem, jak ty liczysz? - uśmiecha się
pani Krystyna.
Ani ona, ani jej mąż nie mają jednak złudzeń: nie tylko dom rodzinny
ma duży wpływ na dziecko. Porównywalny mają nauczyciele, których
spotyka się w szkole. W przypadku

Adam Skalski jako visiting profesor w Instytucie Statystyki i Matematyki w Bangalore, Indie.
w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Jako licealista w latach
1993-1994 był finalistą olimpiady
fizycznej. Później niemalże równorzędnie studiował dwa fakultety
- matematykę i fizykę na Uniwersytecie Łódzkim. Jego średnia zawsze oscylowała wokół piątki, za
co senat uczelni dwa razy uhonorował go medalem „Za chlubne studia”. Przez cztery lata był stypendystą ministra edukacji.

- Moi Rodzice i Siostra pokazali
mi, że zdawanie pytań i szukanie odpowiedzi może być przygodą, że nauka, a zwłaszcza matematyka, może
być źródłem nieustającej przyjemności. Bardzo Wam za to dziękuję
- tak w języku polskim, ale w angielskojęzycznym wstępie do swojej pracy doktorskiej napisał Adam
Skalski. I to właściwie kwintesencja źródeł talentu młodego matematyka. Bliższych szczegółów dowiadujemy się w rozmowie z jego
rodzicami Krystyną Skalską - doktorem matematyki, emerytowanym
pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowcą Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu i Henrykiem Skalskim To, że nauka, a zwłaszcza matematyka, może być źródłem nie- magistrem inżynierem melioracji ustającej przyjemności, młodemu geniuszowi z Bratoszewic powodnej, jednym z założycieli Ze- kazali rodzice Krystyna i Henryk Skalscy.

Sercem w Polsce,
umysłem za granicą

Nie samą nauką człowiek żyje. Adam Skalski najbardziej lubi wypoczywać w górach. Nawet te angielskie przypominają mu najbardziej ukochane - polskie.
społu Szkół Rolniczych w Bratoszewicach i jego wieloletnim nauczycielem.
Jak mówią rodzice, Adam od najmłodszych lat był dzieckiem wyjątkowym. Już jako trzylatek płynnie czytał. W domu często brał do
ręki encyklopedię, którą studiował
słowo po słowie. Będąc u kogoś,
najchętniej spędzał czas na prze-

Adama był to matematyk Paweł
Wesołowski, któremu zawdzięcza entuzjazm do konkurowania
wiedzą zarówno w gronie rówieśników, jak i w gronie starszych
od siebie.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach Adam Skalski kontynuował naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi,

Adam Skalski jest obecnie pracownikiem Wydziału Matematyki
Uniwersytetu Łódzkiego, ale od kilku lat przebywa i pracuje za granicą,
na uniwersytetach brytyjskich. Po
swoim pierwszym odczycie na zagranicznej konferencji został zaproszony na stypendium pre-doc Uniwersytetu w Nottingham w Wielkiej
Brytanii. Wyjechał z Polski w roku
2004 jako doktorant, a dwa lata
później obronił tytuł doktora matematyki z zakresu analizy funkcjonalnej. Obecnie przebywa na stypendium postdoktorskim Uniwersytetu
w Lancaster w Wielkiej Brytanii.
W międzyczasie wygłaszał odczyty na wielu międzynarodowych
konferencjach naukowych, m.in.
w Indiach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych czy Francji.
W 2005 roku został laureatem
nagrody Polskiego Towarzystwa
Matematycznego dla młodych matematyków za cykl czterech prac opublikowanych w latach 2002-2005.
Pracuje nad niekomutatywnym ra-

chunkiem prawdopodobieństwa,
niekomutatywną teorią ergodyczną
i zastosowaniami algebr operatorowych w teorii grup kwantowych.
Jedna z nagrodzonych prac już wówczas zawierała nowe sformułowanie
w języku bialgebr obszernej teorii
dotyczącej istnienia rozwiązań niekomutatywnych stochastycznych równań różniczkowych przestrzeni Focka.
Od tego czasu Adam Skalski opublikował już kilka nowych prac, większość drukowana była w periodykach
będących na filadelfijskiej liście najlepszych czasopism naukowych
świata. Na swoim koncie ma zarówno prace indywidualne, jaki i pisane
wspólnie, m.in. ze swoją siostrą dr
Grażyną Horbaczewską - pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Adam Skalski nie rozstał się ze
swym macierzystym Uniwersytetem Łódzkim. Cały czas mówi, że
wróci, ale póki co woli być za granicą. Dlaczego? Z jego doświadczeń
wynika, że na zachodnich uczelniach jest lepsza niż w Polsce atmosfera do pracy naukowej. W kraju nie
sprzyja temu skostniały system hierarchii pracowników naukowych.
Adam szczególnie ceni sobie pracę z prof. J. Martinem Lindsay’em
z Uniwersytetu w Lancaster i z dr. Joachimem Zachariasem z Uniwersytetu w Nottingham.

Życie według
matematyka
Adamowi Skalskiemu obca jest
chęć zdobywania i posiadania

wszelkich dóbr materialnych. Nie
przywiązuje do tego żadnej wagi.
Interesuje go film, teatr, muzyka,
historia współczesna. Nadal pasjonuje się grą w brydża - jest brązowym medalistą Polski w tej dyscyplinie. Najbardziej ukochał jednak
góry, gdzie najlepiej wypoczywa.
Przemaszerował Tatry, Pireneje,
Góry Skaliste, góry Anglii, Turcji,
Szwajcarii, Meksyku, Francji i Niemiec. Obecnie, przy okazji kolejnego wyjazdu do Indii, wybiera się
w Himalaje. Doskonale posługuje
się językiem angielskim.
W zmaganiach naukowych i poznawaniu różnych zakątków świata
towarzyszy mu żona Joanna - absolwentka informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, aktualnie pracująca
jako wolontariuszka w szkole parafialnej przy polskim kościele katolickim w Lancaster.
Mimo że Adam Skalski jest teraz
daleko od rodzinnych Bratoszewic,
chętnie tu wraca i na bieżąco interesuje się tym, co dzieje się w miejscowości. Jest w stałym kontakcie
z rodzicami i siostrą. Rodzice już
trzykrotnie odwiedzali go w Anglii, zabierając ze sobą za każdym
razem innego z trzech wnuków siostrzeńców Adama. - Na bieżąco
śledzimy jego poczynania, sukcesy
i wędrówki po nieznanych dla nas
zakątkach - mówi Henryk Skalski
i nie może zrozumieć, dlaczego
na dzisiejszej maturze matematyka została tak zmarginalizowana,
przecież to właśnie ona sprawiła, że przed młodym chłopakiem
z maleńkich Bratoszewic świat stanął otworem.
A teraz swoim najbliższym Adam
śle z tegoż szerokiego świata emaile takie jak ten:( ... ) Dzisiaj pracowaliśmy od 9.30 do 22.15 z przerwami na żarełko. Absolutnie super.
Na razie udowodniliśmy w super
skomplikowany sposób jedno twierdzenie, po czym znaleźliśmy 17 razy
prostszy dowód - przynajmniej już
wiemy, że coś się udało...
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
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Boże Ciało

Ś

więto Ciała i Krwi Chrystusa
czyli Boże Ciało jest bez wątpienia jednym z największych
i szczególnie obchodzonych u nas
świąt kościelnych, choć oprócz Polski
tylko w kilku europejskich krajach jest
to oficjalny dzień świąteczny. Ustanowione zostało w roku 1264, rok po
niezwykłym wydarzeniu, jakie miało
miejsce w środkowych Włoszech,
w Umbrii. Zdarzyło się wówczas, że pielgrzymujący do grobów świętych Piotra
i Pawła kapłan Piotr z Pragi zatrzymał
się w Bolsenie, by odprawić mszę przy
grobie świętej Krystyny (zmarła śmiercią
męczeńską w III wieku, mając zaledwie
dwanaście lat, zamordowana przez swego ojca, arystokratę imieniem Urban).
Podczas rozdzielania Komunii Świętej
jedna z Hostii zaczęła nagle krwawić,
ale zachowała postać białego chleba,
zaś Krew spłynęła przez palce kapłana
na białe płótno korporału.
ę właśnie Hostię Piotr z Pragi
zawinął w korporał, włożył do
kielicha i chciał wrócić do zakrystii. Kilka kropel Krwi upadło jednak na
posadzkę. Kapłan stracił przytomność,
a świadkowie zauważyli na pozostawionym na ołtarzu korporale dwadzieścia pięć kropli Krwi układających się
w podobiznę Ukrzyżowanego. W tym
też czasie w pobliskim Orvieto przebywał papież Urban IV, który natychmiast
posłał na miejsce cudu swoich teologów.
Ci potwierdzili prawdziwość faktu, zabrali relikwię i wrócili do papieża, który
wyszedłszy im na spotkanie wziął korporał z Hostią z ich rąk i ukazał tłumom
wiernych. Miejsce tych niezwykłych
wydarzeń odwiedziło dotąd czterdziestu
papieży. Jan Paweł II przewodniczył tam
uroczystościom Bożego Ciała w roku
1990. Rzecz jasna, że właśnie w Orvieto, niezwykłym miasteczku położonym
na górującej nad okolicą płaskiej górze,
procesja jest szczególnie uroczysta,
a jedną z jej atrakcji jest trzystuosobowy
historyczny orszak.

T

iezwykle uroczysty charakter
z bogatymi akcentami historycznymi ma też procesja w Toledo,
centralna dla kościoła w Hiszpanii.
Zaczyna się i kończy w przepięknej,
niezwykle zabytkowej i bogatej katedrze.
Zawsze prowadzi ją prymas Hiszpanii.
Miałem okazję być tam przed rokiem.
Mieszkańcy Toledo w wąskich uliczkach,
którymi wędruje procesja, instalują na
wysokości drugiego czy trzeciego piętra
kilkukilometrowy ciąg baldachimów, które
mają chronić wiernych przed piekącym
słońcem.

N

Polsce Boże Ciało stosunkowo
szybko zyskało sobie należną
rangę, a z czasem stało się
też okazją do manifestowania uczuć patriotycznych. Tak było podczas zaborów,
tak też w czasach PRL-u. Krakowskie
uroczystości pięknie opisywał Cyprian
Kamil Norwid, a kronikarka Maria Estreicherówna tak je scharakteryzowała:
„Nabożeństwa uroczyste zaczęły coraz
bardziej nabierać cech manifestacji patriotycznych, baldachim nieśli obywatele
w świetnych strojach narodowych i przy
karabelach”. Patriotyczny wymiar miała
też w okresie PRL-u główna procesja
warszawska, która jako jedyna w stolicy
mogła do czterech ołtarzy wędrować
poza terenem kościelnym. Dokładnie
na Krakowskim Przedmieściu ruszając
z Kościoła Św. Krzyża do Katedry. Przy
ostatnim ołtarzu, przed kościołem św.
Anny, tysiące warszawiaków słuchało
homilii głoszonej przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego,
a później przez jego następcę, kardynała
Józefa Glempa.

W

e wspaniałego orszaku, skrzącego
się kolorami wełniaków, haftów
i licznych chorągwi słynna jest od
dziesięcioleci nasza łowicka procesja. Jak
co roku, zapewne i teraz, na czwartkowe
uroczystości przyjedzie do Łowicza wielu
wiernych spoza naszego miasta, a nawet
zwykłych turystów. Niech wywiozą od nas
jak najlepsze wrażenia.

Z

Walerian W. przed sądem
Pierwsza rozprawa
przeciwko byłemu
dyrektorowi łowickiego
muzeum Walerianowi W.,
oskarżonemu
o przekroczenie uprawnień
funkcjonariusza
publicznego w celu
osiągnięcia korzyści
majątkowych, odbyła się
6 maja przed wydziałem
karnym Sądu Rejonowego
w Łowiczu.

P

rokuratura sformułowała zarzut z artykułu 231 par. 2 kodeksu karnego, zagrożony karą pozbawienia wolności do 10 lat. Śledztwo w sprawie nadużyć
finansowych w muzeum wszczęte było
przed kilkoma miesiącami na podstawie
zawiadomienia Starostwa Powiatowego w
Łowiczu. 31 marca zakończono je wniesieniem aktu oskarżenia.
Walerian W. jest jedyną osobą oskarżoną o przekroczenie swoich uprawnień
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Dokładniej chodzi o niezastosowanie się
do rozporządzenia ministra kultury oraz
kodeksu pracy w sprawie wynagradzania
pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, prowadzących działalność
w zakresie jej upowszechniania. Zdaniem
oskarżenia, będąc dyrektorem, Walerian
W., wbrew wymienionym aktom prawnym, doprowadził do wypłaty, w latach
1999-2007 nienależnych świadczeń pracownikom i sobie na kwotę łącznie przynajmniej 165 tys. zł. W ten sposób, według
oskarżyciela, ograniczył finanse na działalność kulturalną placówki i działał na szkodę interesu publicznego.
Drugi poważny zarzut dotyczy tego, że
muzeum posiada własny regulamin wynagradzania pracowników, w którym zawyżone zostały w stosunku do obowiązują-

cych przepisów na przykład stawki nagród
jubileuszowych czy dodatków stażowych.
Powiat stoi na stanowisku, że takiego regulaminu w ogóle nie powinno być, gdyż
wynagrodzenia dla muzealników reguluje
stosowne rozporządzenie ministra kultury.
Regulamin muzeum powstał co prawda
w oparciu o to rozporządzenie, ale także
w oparciu m.in. o opinię związków zawodowych i kodeks pracy. Tymczasem artykuł 5 tegoż kodeksu mówi wyraźnie, że
jeśli istnieją przepisy szczególne (w tym
przypadku wspomniane rozporządzenie
ministra kultury), przepisy kodeksu pracy
stosuje się tylko w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami szczególnymi.
Dla przykładu: w regulaminie nagrody
jubileuszowe przyznawane po 35 latach
pracy wynoszą 400 procent wynagrodzenia. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem po 30 latach pracy wynoszą one
150%, po 35 latach 200%, a po 40 latach
pracy 300%.
Podczas pierwszej rozprawy wyjaśnienia składał tylko oskarżony, odpowiadając na pytania. Walerian W. nie przyznaje
się do zarzucanego mu czynu. - Wszystkie wyjaśnienia złożyłem w toku postępowania prokuratorskiego, jeśli będą jakieś
pytania to udzielę na nie odpowiedzi - powiedział w sądzie. Prokurator nie miał pytań do oskarżonego.

Obrońca pyta
Na pytanie obrońcy dotyczące kontroli w muzeum były dyrektor wyjaśniał, że
w 2004 roku była przeprowadzona kompleksowa kontrola w muzeum, ale w protokołach pokontrolnych nie poddano
w wątpliwość regulaminu wynagradzania.
Starostwo nigdy nie miało zastrzeżeń co
do funkcjonowania regulaminu. Przy jego
uchwalaniu, zresztą na wniosek dyrektora, osoba odpowiedzialna za płace występowała o opinię prawną radcy prawnego
starostwa, który nie zgłosił uwag co do regulaminu. Opinia ta była uzupełniana, ale

również bez uwag. Oskarżony wskazywał,
że inne muzea również wypłacały wynagrodzenia w oparciu o swoje regulaminy,
np. muzeum w Żyrardowie, Kutnie, muzea
warszawskie i łódzkie.
Ponadto przyznał, że podstawowymi
do wypłaty wynagrodzeń są przepisy kodeksu pracy. - Regulamin obowiązujący
w muzeum miał swoje oparcie w układzie
zbiorowym, rozumiem go jako akt prawny
wyższego rzędu. Chodzi o ponadzakładowy
układ pracy - wyjaśniał dalej Walerian W.
Oskarżony uznał, że musi wypłacać wynagrodzenia właśnie w oparciu o ten dokument. Praktyka ta trwała do 2007 roku.

Pytania sądu
Walerian W. wyjaśniał następnie, że
obecnie regulamin wynagrodzeń jest już
zmieniony. Zrobił to kilka miesięcy temu
jego następca Andrzej Pikulski. Były dyrektor odwołał się bowiem od decyzji zarządu powiatu o jego zwolnieniu z pracy
do łowickiego sądu pracy, jednak ten uznał
jego zarzuty za bezzasadne i skargę oddalił. Według przepisów zarząd powiatu powołuje bowiem dyrektora muzeum i może
go odwołać bez podawania jakiejkolwiek
przyczyny. Wyrok nie jest prawomocny,
Walerian W. czeka natomiast na rozpatrzenie odwołania od wyroku sądu pracy.
Łowickie muzeum było rozliczane jako
jednostka budżetowa starostwa. Przedstawiane były raporty finansowe roczne, półroczne i miesięczne. Od 2000 roku
muzeum pozyskiwało pieniądze z Ministerstwa Kultury, które przeznaczano także na bieżące funkcjonowanie placówki.
Pieniądze płynące ze starostwa w ocenie
Waleriana W. wystarczały tylko na trzecią
część kosztów funkcjonowania placówki.
Brakujące kwoty pozyskiwał z zewnątrz,
w tym z ministerstwa i od sponsorów.
To dopiero początek postępowania sądowego w tej sprawie. Na kolejnej rozprawach przesłuchiwani będą świadkowie.
(eb)
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Uczą się nie tylko
przedsiębiorczości
Ewa Murawska z Technikum
Żywienia i Gospodarstwa
Domowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
oraz Kamil Paszowski
z I Liceum
Ogólnokształcącego
w Łowiczu zostali laureatami
tegorocznej edycji Olimpiady
Wiedzy o Regionie
i Przedsiębiorczości.

wickiego”. Dlaczego wybrała taki temat?
- Chciałam pisać o tym, bo temat o regionie, który znam, jest dla mnie interesujący
- mówi z rozmowie z nami.
Praca Ewy składa się z części opisowej,
poświęconej zabytkom i miejscom, któ-

O

piekunami obu laureatów był Waldemar Osica. Konkurencja w olimpiadzie była duża, bo w finale, który odbył się w kwietniu w Łodzi, brało udział
60 uczestników.
Ewa brała udział w olimpiadzie pierwszy raz. - W etapie szkolnym był test wielokrotnego wyboru, w etapie okręgowym - ponownie test. Przed finałem pisaliśmy pracę
na jeden z wybranych tematów - mówi laureatka ze szkoły na Blichu. Temat jej pracy brzmiał: „Strategia rozwoju powiatu ło-

Ewa Murawska z nauczycielem przedsiębiorczości Waldemarem Osicą.

re warto zobaczyć oraz folklorowi. Powiat
łowicki dawniej i powiat łowicki dzisiaj jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia - to też część opisu. Kolejna część pracy
to wnioski, wśród których uczennica wymienia duże szanse w rozwoju współpracy
z powiatem tatrzańskim i kartuskim, z którymi powiat łowicki ma podpisane umowy partnerskie.
Praca Ewy Murawskiej została zauważona nie tylko przez jurorów olimpiady, otrzymała też specjalne wyróżnienie marszałka
województwa łódzkiego za najlepszą pracę
na temat strategii rozwoju regionu, jaka powstała w naszym województwie.
Poza satysfakcją laureatka będzie mogła skorzystać z indeksu na wydziały zaKamil Paszowski odniósł sukces nie rządzania lub marketingu (specjalność adtylko na polu przedsiębiorczości, ale ministracja publiczna) na Uniwersytecie
Łódzkim. Czy z jednego z tych indeksów
też w dziedzinie chemii.

skorzysta? - Nie wiem, mam jeszcze rok do
podjęcia decyzji. Z tegorocznego sukcesu
się cieszę, ale będę startowała także w innych olimpiadach.
Kamil Paszowski, obecnie już absolwent klasy biologiczno-chemicznej
w „Chełmońskim”, pisał pracę na temat biznesplanu kawiarni „Boreasz” w Łowiczu.
Kawiarni takiej nie ma, ale celem pracy
było zaprojektowanie przedsięwzięcia możliwego do zrealizowania, które poradziłoby
sobie na rynku, przynosząc zyski. - Uważam, że jest w Łowiczu grono młodych
ludzi o wspólnych zainteresowaniach, które mogłoby się w takim miejscu spotykać mówi Kamil. Dodaje, że w kawiarni, która
mogłaby postać gdzieś w okolicach I i II LO,
mogłyby odbywać się wieczorami spotkania tematyczne. Zgodnie z jego projektem
kawiarnia miałby prywatnego właściciela, który zatrudniałby barmana i 3 kelnerki,
a praca odbywałaby się na 2 zmiany.
Kamil także nie zamierza skorzystać
z indeksu, jaki wywalczył na tej olimpiadzie. Przyznaje, że kierunek administracja publiczna nie odpowiada jego zainteresowaniom, ale na razie nie chce zdradzać,
jaki jest jego wymarzony kierunek studiów.
Wicedyrektor I LO Renata Stajuda dodaje,
że Kamil Paszowski odniósł też sukcesy
w konkursach chemicznych. Został laureatem II etapu Olimpiady Chemicznej oraz
zajął 10 miejsce w kraju w Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego. Chemiczne sukcesy
wiążą się także z indeksami, tym razem na
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na wydziały chemii, biochemii lub studia międzywydziałowe na kierunku technologia materiałowa. Czy z tych indeksów
maturzysta z I LO skorzysta, na razie nie
mówi.
(mwk)

Konkursy dla dzieci, poza chęcią rywalizacji, wywołały wiele śmiechu.

Rodzinna Wiosenka
Kiełbaski i kaszanka z grilla, do
tego surówki, młoda kapusta duszona, wyroby wędliniarskie, marynaty,
ale też zupa jarzynowa, zimne przekąski i ciasta na deser - to kulinarne
atrakcje Święta Rodziny, jakie w sobotę 17 maja zorganizowało łowickie
Przedszkole „Wiosenka”.

C

hoć znajduje się ono na os. Górki, impreza odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Pawła II.
Impreza z okazji majowego Dnia Matki oraz czerwcowych świąt - Dnia Dziecka i Dnia Ojca nie ograniczała się jednak
do kulinariów. Na początek był okolicznościowy występ dzieci, potem wystąpienia
gości - burmistrza Krzysztofa Kalińskiego

oraz dyrektor Zakładu Obsługi Przedszkoli
Miejskich Joanny Mostowskiej. Nie zabrakło innych gości, którzy na imprezę przyszli z upominkami. Zarząd osiedla Górki
podarował placówce przybory do rysowania, władze miasta - piłki, a Emilia Raczek,
obecnie dyrektor Przedszkola nr 5, a wcześniej nauczycielka w „Wiosence”, podarowała dzieciom słodycze.
Po występach przyszedł czas na konkursy
(m.in. plastyczny), gry i zabawy, które odbywały się w hali OSiR oraz na zewnątrz.
Właśnie na świeżym powietrzu ustawiona
była zjeżdżalnia i batuta do skakania z Bajkolandu. Przez sześć godzin trwania imprezy nie zabrakło dzieci chętnych do zabawy
na tych urządzeniach.
(mwk)

Przedszkolaki robiły masło i ser

R

ozróżniania ziaren różnych zbóż,
sposobu ich mielenia na mąkę tylko
przy pomocy kamieni, kolejnych etapów wypieku chleba oraz wyrobu masła
i sera uczyły się na niedawnych zajęciach
ekologicznych w gospodarstwie agroturystycznym „Zagroda pod Brzozami”
w Kustrzycach przedszkolaki z grupy

III i V Przedszkola nr 1 w Głownie. Podczas spaceru po lesie, łące i podczas wyprawy nad pobliską rzekę rozpoznawały gatunki drzew i kwiatów, oglądały
ptaki, motyle, pszczoły, mrówki i żaby.
Do swojego przedszkola mali głownianie powrócili z własnoręcznie wykonanymi serami, masłem i chlebem.
(rpm)
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Pisała o patronce
Ania Wódka z Jackowic,
uczennica klasy IIa w Zespole Szkół Licealnych w Nowych
Zdunach, zajęła II miejsce
w konkursie „Nasz lokalny
bohater - patriota narodowy”,
który organizowała sekcja
oświaty i wychowania NSZZ
Solidarność w Łodzi.

A

nia stworzyła pracę pisemną dotyczącą życia patronki swojej szkoły Krysi Idzikowskiej, urodzonej i wychowanej
w Szymanowicach pod Zdunami
łączniczki Batalionów Chłopskich,
rozstrzelanej w czasie II Wojny
Światowej.
Praca pod tytułem „Jeśli echa
i głos zamilkną - zginiemy. Krysia
Idzikowska, bojowniczka o wolność
Batalionów Chłopskich”, zawarZespół składający się z 6 instrumentalistów, pod kierunkiem Stefana Staszewskiego (pierwszy ta jest na 19 stronach. W kolejnych
z prawej) wystąpił na zakończenie koncertu.
podrozdziałach znalazł się opis życia Krysi, przez dzieciństwo, naukę
w szkołach podstawowej i średniej,

Na gitarach dla mam

Zbliżający się Dzień
Matki był okazją
do trzeciego już
w tym roku szkolnym
koncertu muzycznego
Centrum Edukacji
Muzycznej w Łowiczu.
Kilkudziesięciu
uczniów tej szkoły
wystąpiło w łowickim
muzeum
w niedzielę 18 maja.

K

oncert rozpoczęła najmłodsza
uczennica szkoły, 5-letnia Zuznanna Opach, która raz ze swoją
nauczycielką Aleksandrą Jaworską
zagrała na fortepianie utwór „Dla
mamy”. Na fortepianie grała także Julia Liberacka, w jej wykonaniu wysłuchać można było „Wspomnienie z wakacji”. W pozostałej
części koncertu dominowali gitarzyści, którzy występowali czasem
solo, ale częściej w duetach, kwarte-

tach, a nawet sekstetach. Nie zabrakło też solistów, do których należy
Kasia Mamińska, ale śpiewali też
Łukasz Juszczak, Kacper Wysocki
i Aleksandra Jaworska.
Repertuar gitarzystów był bardzo
bogaty, od utworów ludowych typu
„Hej bystra woda” (zagrały Gosia
Błaszczyk, Oliwia Doroba oraz Justyna i Sulwia Klimek), „Łowicki walczyk” (wykonali Michalina
Gajda, Agata Grzegorek, Magda
Okaska i Helenka Piorun) czy „Zasiali górale” (Agata Kapusta, Gosia Kobierecka i Olek Staszewski),
poprzez balladę „Gdybym miał gitarę” (Róża Kosmowska, Martyna Piotrowska, Łukasz Juszczak),
klasykę z repertuaru Hanki Ordonówny „Na pierwszy znak” (Paulina Waracka i Mateusz Dobrzyński)
czy The Beatles „Yesterday” (Ola
Kutkowska i Maciej Gawroński).
Były też polskie piosenki z repertuaru „dinozaurów” jak „Historia jednaj znajomości” (Paulina Stawicka,
Aleksander Braszka i Maciej Ku-

śmider) i bardziej współczesne piosenki „Czerwone korale” (Marta
i Dawid Grzelak), „Nie płacz Ewka”
(Paulina i Marta Gawrońskie), „Noc
po ciężkim dniu”(Alicja Wiśniwska
i Mariusz Wróbel), czy ubiegłoroczny szlagier zspołu Feel „A gdy jest
już ciemno” (zagrali i wyśpiewali Klaudia Żmudzińska i Waldemar Gajda).
Na zakończenie koncertu wystąpili gitarzyści bardziej już doświadczeni - Paweł Piorun zagrał etiudę
Mauro Gulianiego, a trio w składzie
Marta Kosiorek, Kacper Kukieła
i Kacper Wysocki wystąpiło w strojach historycznych, wykonując angielski utwór „Zielone rękawy”. Zebrali tak dużo braw, że poproszono
ich o bis. Na zakończenie kierownik szkoły Stefan Staszewski wraz
z piątką gitarzystów wykonali trzy
utwory: Gdy wszyscy ścięci idą do
nieba, Melodię dla Zuzi z repertuaru
Marka & Wacka oraz temat wiodący z filmu Desperado „Cancion Dal
Mariachi”.
(mwk)

Ania Wódka chwilę po odebraniu dyplomu i nagród.
po tajne komplety, historię wstąpienia do Batalionów Chłopskich,
aresztowania, więzienia i śmierci.
Dyrektorka liceum Danuta Zakrzewska powiedziała nam, że praca jest napisana pięknym językiem
i doskonale się ją czyta, dlatego nie
jest zdziwiona sukcesem uczenni-

cy. Jej praca została uznana przez
nauczyciela historii Tomasza Żabkę za najlepszą spośród kilku stworzonych w liceum w celu wysłania
na konkurs. Jak podkreślił w rozmowie z nami, w pracy znalazło się bardzo dużo ciekawych zdjęć patronki
szkoły, w tym kilka mało znanych,
które Ani udało się zdobyć.
Na konkurs zostało nadesłanych
ponad 100 prac ze szkół z terenu
całego województwa łódzkiego.
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 29 kwietnia w Łodzi.
Nagrodzono trzy najlepsze. Ania,
oprócz dyplomu, otrzymała telefon
komórkowy.
Zarówno jej opiekun Tomasz
Żabka, jak i dyrektorka szkoły podkreślają, że Ania jest bardzo dobrą
uczennicą, wyróżniającą się spośród
innych uczniów, interesuje się historią, ale także językiem angielskim,
z którym chciałaby związać swoją
dalszą edukację.
(tb)

Dla małych czytelników Gmina Chąśno ma swoją

P

rogram Czytelniczek,
prowadzony w tym roku
szkolnym przez Gminną
Bibliotekę Publiczną wśród
dzieci klas „0” na terenie gminy
Zduny, zostanie podsumowany
29 maja. Miał on na celu
zapoznać je z książką oraz
biblioteką. Pracownica biblioteki
w Zdunach Monika Paciorek raz
w miesiącu objeżdżała szkoły
w Zdunach, Bąkowie
i Złakowie Borowym, by
najpierw opowiedzieć o książce,
potem zaproponować
maluchom wypożyczenie
jednej z nich. Wszystkie dzieci
na podsumowaniu otrzymają
nagrody - dodatkowe przypadną
tym, które oprócz wypożyczenia
książki w szkole, przyszły
w dodatkowo w tym celu
do biblioteki. (tb)

stronę internetową

- To jeszcze nie jest to, co
bym chciał, strona na pewno
jeszcze się zmieni i pojawi się
na niej wiele nowych rzeczy
- powiedział nam wójt gminy
Chąśno Dariusz Reczulski.

N

iemniej od kilku tygodniu gmina Chąśno ma swoją pierwszą
stronę internetową, na której znajdują się aktualności z życia gminy.
Są także informacje dotyczące jej
historii i realizowanych inwestycji. Na stronie można także znaleźć
galerię wraz ze zdjęciami z imprez,
które odbyły się na jej terenie w ciągu ostatniego roku. Stronę wykona-

ła wykonała firma Pro Info, nie jest
to jednak wersja ostateczna. Wójt
chce, by w przyszłości serwis o gminie rozbudowano, między innymi
o działalność gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz by
można było z niej w prosty sposób
znaleźć się na stronie jednej z dwóch
gminnych szkół. Internet na terenie
gminy staje się coraz bardziej dostępny, przez co coraz więcej mieszkańców może z niego korzystać
w domu. Dlatego - uważa wójt - na
pewno zainteresuje ich oferta by zajrzeć na stronę gminy.
(tb)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Stanisława Mikołajczyk (1929-2007)

Kunikowska rodziła się
2 października 1929 roku w CiechomiSnie tanisława
w gminie Kiernozia. Była najmłodszą

Przez pewien czas rodzina funkcjonowaStanisława Mikołajczyk była osobą barła pomiędzy nowym a starym siedliskiem. dzo pracowitą, opiekuńczą i tolerancyjną.
Dzieci pani Stanisławy wspominają na Wobec swoich dzieci i wnucząt była barz trójki dzieci Eleonory i Kazimierza Ku- przykład, że w czasie gdy mieszkali jeszcze dzo łagodna i wyrozumiała. Nigdy nie innikowskich. Jej rodzice prowadzili duże
gerowała w decyzje, jakie podejmowały
jak na tamte czasy, bo 25-morgowe gospojej dzieci. Rzadko opuszczała dom, choć
darstwo. Chodziła do szkoły do Kiernozi,
zdarzało się jej wybrać do córki mieszkaktóra w tamtych czasach znajdowała się
jącej na Śląsku czy na wycieczkę lub pielw budynkach obecnego Młodzieżowego
grzymkę. Przed laty była aktywną członOśrodka Socjoterapii. Naukę skończyła
kinią Koła Gospodyń Wiejskich, pełniła
po 6 latach.
też funkcję przewodniczącej tegoż koła
W 1952 roku wzięła ślub ze swoim rów Brodnym Towarzystwie.
wieśnikiem, Mieczysławem MikołajczyDzieci pani Stanisławy podkreślają też
kiem z sąsiedniej wsi, Brodnego Towajej religijność. Nieraz widzieli swoją matrzystwa. Rodzina dokładnie nie wie, kiedy
kę z różańcem w ręku, pamiętają, jak lui jak Stanisława i Mieczysław się pobiła jeździć do kościoła na nabożeństwa
znali. Może w szkole, może na zabawie,
różańcowe, wiele lat chodziła w maju pod
a może znali się od dzieciństwa. Wiadomo
krzyż, aby z innymi osobami modlić się
na pewno, że po ślubie młodzi zamieszkai śpiewać pieśni maryjne.
li w rodzinnym domu pana Mieczysława
Mikołajczykowie doczekali się 7 dziew Brodnym. Po pewnym czasie zdecydoci, dużego grona wnucząt, a pani Stanisławali się budować swoje gospodarstwo od
wa także 5 prawnucząt. Mieczysław Mikopodstaw, po przeciwnej stronie drogi. Na
łajczyk zmarł w wieku 62 lat, Stanisława
pustym placu powstała najpierw obora, po- w starym domu, na nowy plac chodzili do zmarła 3 lipca 2007 roku w swoim domu,
tem stodoła, najpierw drewniana, a z czasem studni po wodę do gotowania i picia, bo była w którym do ostatnich chwili opiekowali się
nowa, murowana oraz dom mieszkalny. tam lepsza niż w studni przy starym domu. nią córka Katarzyna i syn Józef. (mwk)

W niedzielę do arboretum

N

a 25 maja została przeniesiona
rowerowa wycieczka z Głowna
do arboretum w Rogowie.
Organizatorzy, jak co tydzień,
zapowiadają wyjazd na godzinę
10 z Placu Wolności. W niedzielę
8 maja, zamiast planowanego
na ten dzień wyjazdu do Rogowa,
uczestnicy wyprawy, z uwagi
na niepewną pogodę, postanowili, że
pojadą do Lipiec Reymontowskich.
Przejazd 40-kilometrowej trasy
wraz ze zwiedzaniem
i odpoczynkami zajął im 4,5 godziny.
Fotograficzne relacje z wypraw
rowerowej grupy turystycznej oraz
bieżące informacje o planowanych
wycieczkach można znaleźć na
www.tourdeglowno.blogspot.com
(ewr)

Zmarł Władysław Walczewski
Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu
W okresie od 14 maja policjanci zatrzymali następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów.
n 14 maja o godzinie 19.15 w Różycach
w gminie Kocierzew 42-letni mężczyzna
z powiatu łowickiej jechał nietrzeźwy rowerem (0,73 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc).
n 15 maja około godziny 19 w Piaskach
w gminie Nieborów 49-letni mężczyzna
z powiatu łowickiego prowadził samochód osobowy marki Fiat Tempra, będąc
pod wpływem alkoholu (1,30 mg/dm3
alkoholu).
n 15 maja o godzinie 20.50 zatrzymany został w Ziąbkach w gminie Bolimów
jadący samochodem Fiat Tipo 36-letni
Jarosław Z. Miał 0,75 gm/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc.
n 17 maja o godzinie 20.30 w Chruślinie w gminie Bielawy 56-letni mężczyzna
z powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
rowerem (0,36 mg/dm3 alkoholu).
n 18 maja o godzinie 15.00 w Emilianowie w gminie Bielawy 23-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
rowerem (1,62 mg/dm3 alkoholu).
n 19 maja o godzinie 18.35 w Sapach
w gminie Domaniewice 46-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
rowerem (1,25 mg/dm3 alkoholu) pomimo
orzeczonego przez sąd prawomocnego
wyroku zakazującego mu jazdy wszelkimi
pojazdami po drogach publicznych.
n 19 maja o godzinie 19.15 w Parmie
w gminie Łowicz 32-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego prowadził w stanie
nietrzeźwości samochód osobowy marki
Fiat 126p (1,09 mg/dm3 alkoholu).

Z zamiłowania był humanistą, posiadał
17 maja członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi pożegnali w Głownie rozległą wiedzę z zakresu historii, filozofii
Władysława Walczewskiego, który i polityki. Do rodziny w Głownie chętnie
zaglądał kilka razy w roku. - Pasją pana
zmarł 15 maja w Zakopanem.
Władysława była lokalna, głowieńska historodził się w1938 roku w Głownie ria, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
w rodzinie działaczy społecznych za- II wojny światowej. Zapamiętam go jako
służonych dla rozwoju naszego miasta. wnikliwego poszukiwacza prawdy histoJego ojciec, również Władysław Walczew- rycznej, który miał rzadką w dzisiejszych
ski, był pionierem głowieńskiego harcer- czasach odwagę analizowania kontrowerstwa, w czasie I wojny światowej - człon- syjnych wydarzeń. - mówi pracownik Mukiem Polskiej Organizacji Wojskowej, zeum przy TPMG Tomasz Romanowicz.
Na początku lat 90-tych Władysław Wala później Ochotniczej Straży Pożarnej, zaangażowanym w okresie międzywojennym czewski wraz z siostrą Aliną Kamińską
przekazał tej placówce Sztandar Ochotniw działalność społeczną i charytatywną.
Władysław Walczewski junior skończył ków Armii Polskiej 1914-1921, który z nastudia ekonomiczne i przez całe swoje ży- rażeniem życia przechowywał jego ojciec.
17 maja został pochowany w rodzinnym
cie zawodowe pracował na kierowniczych
stanowiskach w branży turystycznej w Za- grobowcu na cmentarzu przy ulicy Rynkopanem. Tam ożenił się z góralką z krwi kowskiego w Głownie. Szersze wspomniei kości - Mirosławą. Doczekali się dwóch nia o nim zamieścimy w jednym z kolejnych numerów „Wieści”.
(ewr)
synów i kilkorga wnucząt.

U

odeszli od nas

(6.05.-18.05.2008 r.)

6 maja: Franciszka Kośmider, l.84, Humin; 8 maja: Marianna Pawlina, l.87,
Mastki; Arkadiusz Andrzej Starzec, l.37, Polesie 10 maja: Władysław Kośmider,
l.77, Złaków Kościelny; Stanisław Tomanik, l.62, Głowno; Jan Guzek, l.67, Łowicz;
11 maja: Halina Lesiak, l. 56, Łowicz; Henryk Kutkowski, l.79, Łowicz; Władysława Cichal,
l.84, Łowicz; Zbigniew Pietrzak, l.58, Łowicz, 12 maja: Eugeniusz Wilk, l.49, Łowicz;
13 maja: Lucyna Kołaczek, l.93, Zduny; Cecylia Szymańska, l.91, Parma; 14 maja: Michał
Szydlik, l.37, Łowicz; Cecylia Majcher, l.90, Łowicz; Kazimierz Walczak, l.63, Łowicz;
16 maja: Czesław Maciak, l.77, Głowno; Józefa Wróbel, l.85, Głowno; Wanda Miśkiewicz,
l.74; Piotr Meisner, l. 49, Bratoszewice; 17 maja: Jan Brzózka, l.82, Łowicz; 18 maja:
Stefania Majkowska, l,87, Polanka.
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Dziesięć szkół
w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
Małgorzata Mostowska i Kacper
Kosmowski ze Szkoły Podstawowej
w Zdunach będą reprezentować powiat łowicki na szczeblu wojewódzkim w konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie
- Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. Przygotowywali się pod okiem
Beaty Kołaczyńskiej.

W

Paweł Beręsewicz opowiadał w Strykowie m.in. o swojej ostatniej książce „Na przykład Małgośka”.

Spotkanie z pisarzem
Spotkanie z ciekawym pisarzem to
jest to. Tym razem Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie zaprosiła anglistę, tłumacza, leksykografa
i autora książek dla dzieci Pawła Beręsewicza. Młodzi czytelnicy mieli do
niego mnóstwo pytań.

S

potkanie odbyło się 15 maja w Domu
Kultury. Beręsewicz pisze książki stosunkowo od niedawna, ale na swoim koncie ma już pozycje, które cieszą się uznaniem krytyków i powodzeniem wśród
czytelników. Zanim zajął się pisarstwem,
był nauczycielem angielskiego w jednym

z warszawskich liceów. Później współpracował przy tworzeniu wielkiego słownika
angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
PWN-Oxford. Do Strykowa przywiózł ze
sobą wszystkie dotychczas wydane książki, a wśród nich m.in. „Co tam u Ciumków?”, która w 2006 roku zdobyła nagrodę
PTWK i była nominowana w kilku rankingach do tytułu bestselleru w swojej kategorii. Pisarz zaprezentował też najnowszą
książkę własnego autorstwa pt. „Na przykład Małgośka”.
Mówił o swojej pracy twórczej, o tym,
czym zajmował się, zanim postanowił pisać książki, z czego czerpie inspiracje. Od-

słonił też kulisy powstawania, wydawania
i sprzedaży książek. To ostatnie uczynił na
wyraźne żądanie rezolutnych uczestników
spotkania. Uczniowie zadawali też pytania
o to, czy z pisarstwa da się dobrze żyć…
Paweł Beręsewicz postanowił w sprytny sposób wciągnąć młodych słuchaczy
w świat pisania opowiadań. Przyjechał
z gotową historią, ale z trzema wersjami
zakończenia. Zadaniem czytelników było
wyrażenie własnej opinii na temat każdego
z nich i wybranie najciekawszego. Na koniec dzieci mogły nabyć najnowszą książkę pisarza z jego autografem.
(ljs)

Zduńska Dąbrowa
oddała najwięcej krwi

Z

Adrian Gawinek, Mariusz Łuczak, Emil Rosa, Adam Grabowicz, Patryk Kochanek, Michał Kosman, Kamil Orlikowski, Kamil Zaręba, Rafał Czapnik wywalczyli trzecie miejsce na Politechnice Łódzkiej.

Sukces młodych elektryków
Po raz kolejny grupa uczniów
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu zajęła dobrą, bo trzecią lokatę, w konkursie zorganizowanym w ramach V Wojewódzkich Dni
Młodego Elektryka.

I

mpreza zorganizowana była przez koło
studenckie SEP na Politechnice Łódzkiej 8 maja. Wzięła w nim udział grupa
uczniów z klasy III Technikum Energoelektronicznego: Adrian Gawinek, Mariusz
Łuczak, Emil Rosa, Adam Grabowicz, Patryk Kochanek, Michał Kosman, Kamil
Orlikowski, Kamil Zaręba, Rafał Czapnik
wraz z opiekunem Małgorzatą Bolimowską.
Zwiedzali laboratoria wydziałowe, m.in.

Katedrę Aparatów Wysokich Napięć,
gdzie zaprezentowany im został ultraszybki wyłącznik prądu stałego do pojazdów
trakcyjnych, projektu pracowników PŁ.
W bloku konkursowym uczestnicy musieli rozwiązać dwa zadania konkursowe oraz
odpowiedzieć na 20 pytań z różnych dziedzin techniki np.: jeśli do transformatora
o przekładni k=2 podłączymy po stronie
pierwotnej akumulator, to jaką wartość napięcia otrzymamy po stronie wtórnej?
Uczniowie wysłuchali też dwóch wykładów o systemach informatycznych
w elektroenergetyce oraz o nowoczesnej
konstrukcji silnika prądu stałego do napędu pojazdów elektrycznych.
(eb)

akończyła się rywalizacja
uczniów szkół średnich
w ramach V edycji turnieju
„Młoda Krew Ratuje Życie”. W czasie
trwania konkursu, od października do
końca marca, 352 uczniów oddało
157 litrów krwi.
Krew była oddawana w sześciu
szkołach dwa - trzy razy w ciągu
trwającej 6 miesięcy akcji. Jak
powiedziała nam szefowa łowickiego
biura Polskiego Czerwonego
Krzyża Jolanta Głowacka, bardzo
dobry wynik osiągnęli w tym
roku uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej
Dąbrowie. Tam aż 118 uczniów
oddało 53 litry krwi. Na drugim
miejscu, ale z dużo gorszym
wynikiem, uplasowali
się uczniowie z ZSP nr 2 w Łowiczu:
61 z nich oddało 27 litrów krwi.
Dalsze wyniki to I LO - 58 uczniów
oddało 26 l, II LO - 57 uczniów
oddało 25 l oraz ZSP nr 1 gdzie
43 uczniów oddało 19 l krwi. Warto
zwrócić uwagę, że w tym roku
II LO, które zazwyczaj w turnieju było
w ścisłej czołówce, osiągnęło dużo
słabszy wynik. Na końcu znalazło
się Kolegium Nauczycielskie, gdzie
pobór odbył się tylko raz i od
15 uczestników akcji zebrano 7 litrów
płynu życia.
Niedługo będą znane wyniki turnieju
na szczeblu wojewódzkim. Zduńska
Dąbrowa ze swoim wynikiem ma
szanse na zajęcie jednego z trzech
pierwszych miejsc.
(tb)

trzeciej edycji konkursu wzięło
udział dziesięć szkół z terenu powiatu łowickiego. Odbył się on 12 maja
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Topolowej. Organizatorem konkursu jest od
trzech lat zespół do spraw nieletnich łowickiej Komendy Powiatowej Policji. Współorganizatorem było też Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy „Wektor” z Łowicza.
W konkursie startowały dwuosobowe reprezentacje szkół - uczniowie klas pierwszych.
Zgłosiło się 10 szkół: z Jamna, Łyszkowic,
Bielaw, Oszkowic, Nieborowa, Szkoła Podstawowa nr 7, szkoła ze Starego Waliszewa,
Soboty, Popowa, Zdun.
Konkurs składał się z dwóch części.
Część sprawnościowa polegała na pokonaniu gimnastycznego toru przeszkód.
Część teoretyczną stanowiły pytania testowe dotyczące bezpiecznego zachowania
w różnych sytuacjach. Zwycięzcy konkur-

Zwycięzcy konkursu Małgorzata Mostowska i Kacper Kosmowski ze
Szkoły Podstawowej w Zdunach.
su zajęli pierwsze miejsce zarówno w części
sprawnościowej, jak i teoretycznej.
Po części sprawnościowej uczestników i opiekunów zaproszono na poczęstunek. Nad bezpiecznym przebiegiem
części sprawnościowej czuwała szkolna pielęgniarka Stanisława Zielak. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, natomiast zwycięscy - komplety klocków lego
i oświetlenie rowerowe. Zwycięska dwuosobowa drużyna będzie reprezentowała powiat łowicki na finale wojewódzkim,
który odbędzie się 2 czerwca.
(mak)
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O działalności
bp. Orszulika

Z

bliżające się osiemdziesiąte
urodziny biskupa seniora
łowickiego Alojzego Orszulika
(21 czerwca) będą okazją do
konferencji naukowej pt. „Działalność
ks. bp. Alojzego Orszulika na tle
przemian ustrojowych w Polsce
w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych”. Konferencja
odbędzie się 21 czerwca o 13.15
w Łowiczu, a jej organizatorem
jest Mazowiecka Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Pedagogiczna.
W programie konferencji
zaplanowano wykłady prof. Andrzeja
Stelmachowskiego na temat drogi
Polski do niepodległości
i demokracji, prof. Zbigniewa
Cieślaka, poświęcony możliwościom
przemian, jakie dało prawodawstwo
sejmu kontraktowego. Prof. Wiesław
Chrzanowski wygłosi wykład pt.
„Stanowienie prawa a zasada
bezstronności władz publicznych
wobec światopoglądu i religii”,
a minister Adam Tański mówić będzie
o przemianach gospodarczych
w latach 1989-1990. Kolejni
prelegenci to minister Jacek
Ambroziak (wykład na temat
Rady Ministrów w rządzie
Tadeusza Mazowieckiego),
Zbigniew Komorowski (mówić
będzie o prawnych możliwościach
zagospodarowania majątku po PGR)
i Andrzej Wielowieyski (przedstawi
losy pokolenia 1928-1956).
Ostatnim punktem w programie
konferencji jest msza św. w intencji
bp. Alojzego Orszulika, która
odprawiona zostanie w katedrze
o godz. 18.00. Już dziś, mimo że
czasu jeszcze wiele, warto zaprosić
na tę konferencję i uroczystość.
(mwk)

W muzeum można dotknąć
Z roku na rok wzrasta popularność
lekcji muzealnych, proponowanych
przez łowickie muzeum i w nim przeprowadzanych. W dobiegającym
końca roku szkolnym będzie ich
około 140. Muzeum ma możliwość
przeprowadzenia 3 lekcji dziennie,
więc znacznie wcześniej trzeba się
na nie umawiać.

O

d kilku lat muzeum oferuje szkołom
kilkadziesiąt tematów lekcji muzealnych. Prowadzą je trzej pracownicy, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.
Trwają one od 45 do 60 minut. - Obecnie rzadkością jest zwiedzanie całego muzeum. Wycieczki, nawet z daleka, umawiają się na lekcję muzealną na wybrany
temat - mówi kierownik działu merytorycznego muzeum Anna Kośmider. Najwięcej lekcji w ciągu roku szkolnego prowadzonych jest od razu na początku oraz
pod koniec - w kwietniu, maju i czerwcu.
Muzeum dysponuje katalogiem tematów
lekcji muzealnych dla szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Najczęściej wybieranym tematem jest „Łowicki strój ludowy dla młodszych grup
z warsztatami”, w ramach którego dzieci
poznają elementy stroju ludowego i jego historię. Niektóre mogą się przebrać w strój
łowicki, inne dotknąć materiały i hafty. Na
zakończenie lekcji młodsze dzieci dostają
kolorowanki ze strojami łowickimi i muszą je pokolorować. Drugim pod względem popularności tematem lekcji jest wycinanka łowicka.
Wśród tematów dla podstawówek są następujące: Cechy, gildie i bractwa - daw-

Patryk Pawlaczyk z łowickiego muzeum opowiada uczniom klasy IV ze szkoły z Góry Kalwarii o rodzajach wycinanek.
ne rzemiosło łowickie; Słynne postaci
i wydarzenia związane z Łowiczem; Moda
z malowanej skrzyni; Historia architektury
wiejskiej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego; Łowickie zwyczaje związane ze
świętami dorocznymi i życiem rodzinnym;
Wycinanka łowicka (możliwość spotkania
z wycinankarką); Skarby w ziemi ukryte

(pradzieje ziemi łowickiej). Istnieje ponadto możliwość przeprowadzenia lekcji na temat zaproponowany przez nauczyciela.
Zajęcia odbywają się nie tylko w gmachu
muzeum przy Starym Rynku, ale również
w skansenie, a nawet w pałacyku gen. Klickiego - który można zwiedzać, jednocze-

śnie przybliżając uczniom postać generała.
Lekcja z wykładem muzealnym kosztuje
4 zł od osoby, w przypadku lekcji dotyczącej
wycinanki - 4 zł od osoby oraz dodatkowo
należność dla twórcy (reguluje zamawiający lekcję). Muzeum pośredniczy w kontakcie z twórcami ludowymi.
(eb)

Przedwojenne buteleczki apteczne
Nasi czytelnicy zdążyli chyba zauważyć, iż trawnik przy redakcji Nowego Łowiczanina przy
ul. Pijarskiej w Łowiczu zamienił się
w ostatnim czasie w pełen wykopów i zryty kołami koparki plac budowy. Gmach redakcji będzie rozbudowywany, a że leży w strefie
objętej nadzorem konserwatora
zabytków, przy kopaniu ław fundamentowych obecny musi być stale archeolog.

P

od koniec minionego tygodnia ziemia
wydała ciekawe znalezisko, potwierdzające, iż teren, na którym jest teraz
m.in. budynek naszej redakcji, należał kiedyś do słynnego łowickiego aptekarza Feliksa Tylmana, którego apteka mieściła się
w kamienicy przy Starym Rynku - a dom,
stojący do dziś, właśnie tutaj.
Warstwa ziemi odkryta przy kopaniu fundamentów, zdaniem archeologa
Artura Gintera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, w całości
jest dwudziestowieczna, jednolita, więc
najprawdopodobniej nawieziona na ten
teren w kilku pracach - np. budowlanych.
Podczas prac nie znaleziono ani jednego
starszego zabytku. Gintera trochę to dziwi,
bo to przecież ścisłe centrum zabytkowego miasta - ale widocznie w tym miejscu
nie było kiedyś nic poza ogrodami. Łyżka koparki natrafiła natomiast w ziemi, od
strony chodnika, na duże skupisko szklanych naczyń. Część z nich była potłuczona - być może przez działalność owej koparki, ale część zachowała się w całości.
Są to przedwojenne szklane buteleczki
po lekach, z charakterystycznymi wąskimi szyjkami. Kto inny mógł je tam wyrzucić i zakopać, jeśli nie właściciel apteki i tego terenu?

Archeolog Artur Ginter prezentuje tylko część znalezionych buteleczek. W tle,
jak widać, trwają prace przy kopaniu fundamentów.
Feliks Tylman był potomkiem holenderskich katolików, którzy schronili
się w Polsce w czasach wojny trzydziestoletniej (pierwsza połowa XVII wieku). Przed pierwszą wojną światową, jako
prowizor farmacji i właściciel sklepu
aptecznego i hurtowni farmaceutycznej w Warszawie, przybył do Łowicza
i objął aptekę od XIX wieku prowadzoną przez Wacława Hieroszewskiego.
Od tamtej pory Tylman związany był
z Łowiczem. Urządził aptekę po zniszczeniach 1914 roku, uczynił ją w 1919 roku
apteką szpitala. Był społecznikiem,
m.in. prezesem Koła Przyjaciół Młodzieży łowickiego gimnazjum. Po powstaniu warszawskim urządził nad
apteką i prowadził hurtownię farmaceutyczną. W niej znajdowali chleb

i schronienie uchodźcy z ogarniętej pożogą stolicy.
Umarł w styczniu 1948 roku, powierzając aptekę swojemu następcy - usynowionemu siostrzeńcowi - farmaceucie Juliuszowi Rogowskiemu-Tylmanowi. Dobrej,
starej tradycji kres położył przymus upaństwowienia w 1951 roku.
W ten oto sposób kilka buteleczek
z apteki Tylmana staje się okazją do przypomnienia sylwetki właściciela. Uświadamia nam, spadkobiercami jakich ludzi,
jakich tradycji i jakiej historii jesteśmy
my wszyscy. Znaleziska zostaną oczyszczone, opisane i trafią do łowickiego muzeum. Ich wartość archeologiczna czy
historyczna nie jest może duża, ale wartość sentymentalna i poznawcza nie podlega dyskusji.
(wcz)
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DKF Bez Nazwy

Majowy weekend z filmem
Schyłek lata, Rezerwat, Goście Wieczerzy
Pańskiej i To nie jest kraj dla starych ludzi - te
cztery filmy będzie można obejrzeć w weekend 23 - 25 maja w ramach Majowego Przeglądu Filmowego DKF.

S

chyłek lata - dramat w koprodukcji
Francuzów, Niemców i Wietnamczyków z 2000 roku w reżyserii Anh
Hung Tran opowiada o spotkaniu w kawiarni trzech sióstr i brata. Do spotkania dochodzi z okazji rocznicy śmierci
matki. Rodzeństwo jest sobie bardzo
bliskie, mówi sobie wszystko, dzieli
się wszystkim. Każdy jednak ukrywa
sekret, którego nie śmie wyjawić.
REZERWAT - to polski dramat
z ubiegłego roku w reżyserii Łukasza
Palkowskiego. Fotograf Marcin Wilczyński, po rozstaniu z dziewczyną,
wprowadza się do podupadłej kamienicy na Pradze. Właściciel budynku (gra
go Krzysztof Janczar) zleca mu wykonanie serii zdjęć ilustrujących fatalny
stan posesji. Marcin, fotografując sąsiadów i okolice kamienicy, odkrywa
zupełnie nowy świat, który stopniowo
zaczyna go fascynować. Zauroczony
sąsiadką - zmysłową fryzjerką Hanką
B., trafia na czarną listę zamieszkującego u niej porywczego kryminalisty
Ryśka. Marcin doświadcza też specyficznych dowodów sympatii ze strony
pewnego rudego łobuza. Chłopak najpierw tłucze mu szyby i lustra, a potem
kradnie aparat fotograficzny. Jednak to
dopiero początek serii zdarzeń, które
zmienią życie Marcina, przysparzając
mu nowych przyjaciół i wrogów.
Na każdym comiesięcznym przeglądzie filmowym
organizowanym przez łowicki DKF wyświetlany jest
jeden film starszy - klasyk, którego warto zobaczyć.
Tym razem będzie to szwedzki film GOŚCIE WIECZERZY PAŃSKIEJ w reżyserii Ingmara Bergmana.
Akcja filmu dzieje się w małej rybackiej osadzie. Pastor
Tomas Ericsson wypełnia swoje liturgiczne obowiązki

z dręczącym go poczuciem, że braknie mu wiary. Podczas dnia, w którym toczy się akcja filmu, pojawiają
się u niego wierni ze swoimi problemami i wątpliwościami. Żona jednego z rybaków prosi o pomoc, gdyż
jej mąż jest w depresji i nie chce żyć
w świecie przemocy i zagrożenia atomowego. Słowa pociechy padające
z ust pastora nie brzmią przekonująco.
Nie potrafi oszukiwać, że jego wiara
jest niezachwiana. Pojawia się także
garbaty kościelny, który opisuje pastorowi bezmiar swego cierpienia. Tomas
otrzymuje list od swojej wieloletniej
przyjaciółki Marty, w którym ta oskarża
go, że nie umie dawać miłości. Dopiero
przelanie tej czary goryczy doprowadzi
do zmian w życiu pastora.
Film TO NIE JEST KRAJ DLA
STARYCH LUDZI - amerykański
thriller z 2007 roku w reżyserii braci
Ethana i Joela Coen powstał na podstawie książki Cormac McCarthy. Myśliwy Llewelyn Moss znajduje niedaleko
granicy z Meksykiem paczkę heroiny,
dwa miliony dolarów i wielu zabitych.
Zabiera ze sobą pieniądze. Oczywiście
obie strony nieudanego interesu chcą
odzyskać stracone pieniądze i narkotyki, a także zabić wszystkich świadków. W ten sposób Moss wraz z całą
rodziną musi się ukrywać. Nasłany na
niego morderca nie ma łatwego zadania, gdyż Moss służył w wojsku i umiejętność zacierania po sobie śladów ma
doskonale opanowaną.
Filmy można będzie obejrzeć w następujących terminach:
§ piątek, 23 maja: o godz. 18.00
SCHYŁEK LATA, o godz. 20.00
REZERWAT,
§ sobota, 24 maja: o godz. 18.00 GOŚCIE WIECZERZY PAŃSKIEJ, o godz. 20.00 TO NIE JEST
KRAJ DLA STARYCH LUDZI,
§ niedziela, 25 maja: o godz. 18.00 REZERWAT,
o godz. 20.00 SCHYŁEK LATA.
Bilety kosztują 8 złotych.

Konkurs na drzewo
genealogiczne

T

Koncerty łowickiego zespołu Bibi Ribozo zawsze przyciągają
rzeszę fanów.

Bibi Ribozo
zagra w Pracowni
Łowicka kapela Bibi Ribozo & The Banditos zagra
w piątek 23 maja w klubie Pracownia Sztuki Żywej przy ulicy
Podrzecznej w Łowiczu. Start
koncertu przewidziano na godzinę 21.00, bilety kosztują
7 złotych.

P

rzypomnijmy, że ten popularny, nie tylko w Łowiczu, zespół powstał w 2001 roku jako The
Banditos. W początkowym okresie
działalności dominującym stylem
w twórczości The Banditos była
muzyka reggae. Zespół zagrał wiele koncertów w Polsce i za granicą oraz nagrał płytę demo. Lata

2004/2005 to okres licznych zmian.
Ostatecznie z pierwszego składu pozostało trzech muzyków. Postanowili oni zerwać z brzmieniem reggae na rzecz muzyki ska. Zmianie
uległa także nazwa.
Na przełomie 2006 i 2007 roku
zespół nagrał swoją debiutancką
płytę „Swingujące Banany”, wydaną w wytwórni Burning Chords.
Bibi Ribozo And The Banditos
ma na koncie dziesiątki koncertów, m.in. z takimi legendami ska
jak Bluekilla, The Toasters czy
Skarface. Obecnie zespół ma
w planach występy promujące album.
(mak)

rwa konkurs „Drzewo
genealogiczne mojej
rodziny” ogłoszony przez
Dom Kultury w Niesułkowie
w gm. Stryków. Organizatorzy
czekają na prace do
2 czerwca. Ogłoszenie
zwycięzców konkursu
i rozdanie nagród nastąpi
w czasie Dnia Niesułkowa
8 czerwca. Drzewo może
sięgać dowolną liczbę pokoleń
wstecz, np. do pradziadków
lub prapradziadków. Powinno
być opracowane na podstawie
wiedzy zasłyszanej, w tym także
rozmów z członkami rodziny,
lub wertowania rodzinnych
dokumentów. Organizatorzy
dają pełną dowolność, jeśli
chodzi o technikę pracy.
(ljs)

Potrafią człowieka nabrać

D

om Kultury
w Niesułkowie rozstrzygnął
konkurs „Najbardziej
nieprawdopodobna historia”
ogłoszony z okazji prima aprilis.
Udział wzięło niewiele osób, ale
nadesłane prace były ciekawe,
a ich puenta zaskakująca.
Przyznano dwie pierwsze
nagrody i jedną drugą. Pierwsze
miejsce zajęli Iza Borzęcka i
Łukasz Płuciennik - uczniowie
SP w Niesułkowie, drugie Justyna Ciesielska
z Gimnazjum w Bratoszewicach.
Laureaci otrzymali w nagrodę
gry planszowe.
(ljs)
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Rytmy demonów
O imprezach techno
jako o czarnych
mszach, o własnym
obcowaniu z satanistami
i późniejszym
nawróceniu,
o największej
w dziejach propagandzie
demonów, której celem
jest zagłada świata,
a także o ogromnych
wyzwaniach stojących
przed duchownymi,
mówił 15 maja w auli
łowickiego seminarium
duchownego Lech
Dokowicz.

D

okowicz opowiedział licznie zebranym słuchaczom historię swojego
życia i opisał system i symbolikę satanistycznych treści, wpajanych nieświadomym tego młodym ludziom podczas największych imprez techno.
Związany obecnie ze środowiskiem
„Frondy” i dawnego „Ozonu”, czterdziestodwuletni Leszek do kościoła przestał
chodzić w wieku 14 lat. Uzyskując pełnoletność wyjechał do Monachium. Trenował tam młodzieżowe zespoły koszykarskie, założył z kolegami wspólną grupę
teatralną, odnalazł się ostatecznie jako operator kamery.
Wraz z przyjaciółmi chodził na imprezy techno, na których zaczęły pojawiać się całkiem nowe narkotyki. Otaczali go, jak sam mówił „młodzi, zdolni”,
tworzący ruch związany z muzyką
techno. Interesowali się zagadnieniami związanymi z dźwiękiem, światłem, laserami. Po radę przy tworzeniu
jednego z awangardowych projektów
dźwiękowych, wysłany został przez kolegę do niejakiego Petera. Po rozmowie
z nim był Dokowicz zachwycony swoim
rozmówcą, jego inteligencją i błyskotliwością. Po krótkim czasie zawiązała się między nimi relacja „uczeń - mistrz”.

Pompowanie ego
Peter był dla Dokowicza guru. Dlatego
też nie odmówił gdy ten złożył mu propozycję nakręcenia filmu z imprezy techno
na statku podczas rejsu po Morzu śródziemnym. Co więcej, było to spełnienie
jego młodzieńczych pragnień: na pokład
wstęp miała jedynie „śmietanka”: najlepsi didżeje, producenci odzieży itd.
Zadanie wykonał na tyle fachowo
i z pomysłem, że Peter zaproponował mu osobiste szkolenie. Dla Lecha
Dokowicza spełnieniem marzeń była nauka od „mistrza”. Pochłaniał ogromne ilości książek i wywiadów z osobistościami,
zadawane mu jako prace domowe. Kręcił
podczas największych wydarzeń z muzyką techno. Poznawał najlepszych didżejów
świata, operatorów świateł itd.
Wtedy tego nie czuł, ale z każdym
„awansem” jego ego było stale pompowane. Szczególnie wówczas, gdy hollywoodzka wytwórnia zaproponowała mu
wyprodukowanie filmu dokumentalnego
o imprezach techno. Spotkania z najsłynniejszymi ludźmi branży filmowej oraz
możliwość filmowania największych eventów pod opieką Petera zdawały się mu być

szczytem marzeń. Rozpoczął długą pracę,
zbierając materiały do filmu. Dostrzegał
już wówczas jak coraz bardziej agresywna
staje się muzyka, widział na eventach symbole śmierci, stykał się z nowszymi narkotykami, które zadomowiły się na tego typu
imprezach. Ale tkwił w tym.

W ramionach złego
Podczas pracy nad zbieraniem materiału, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego urodził się mu syn - Robert. Tak
jak się umówili, od razu po narodzinach
pojawił się w szpitalu Peter. Wziął malca
na ręce, głaskał, tulił i szeptał. Po paru minutach oddał chłopca matce. Od tej pory,
każdej nocy przez godzinę dziecko wydawało z siebie dziwne, nienaturalne dźwięki.
Rodzice byli zaniepokojeni, jednak trwało to jedynie godzinę, więc nie szli z małym do lekarza.
Niedługo po jego urodzinach zawitała do ich domu para, którą znali z imprez techno. Co charakterystyczne ta dwójka zawsze stała w klubach z boku,
patrząc na pijanych i zaćpanych uczestników imprezy z wyrazem politowania
na ustach. Przynieśli prezent dla Roberta,
do powieszenia na ścianie pokoju. Obraz
nie spodobał się rodzicom, postanowili
go wyrzucić. Leszek chciał jednak zatrzymać ramkę. Okazało się, że pod obrazem
zamieszczone były dwa inne, identyczne obrazy, przedstawiające lecącego
w górę anioła, w którego głowę leci starzała.
Na imprezach techno didżeje potrafią, wykorzystując otępiający rytm, światło,
lasery i animacje video, wywołać euforię, agresję czy pożądanie seksualne
Zdenerwowany Rooney postanowił u tysięcy ludzi jednocześnie.
spytać o symbolikę tych obrazów swojego mistrza - Petera. Okazją był May- wezwał do siebie Leszka i co kazał mu dyjski znak to oczywiście trzy szóstday 1996 z 30 kwietnia na 1 maja w Do- oglądać puszczane na gigantycznych ki - symbol szatana. Przeplatające się
rtmundzie - największa wówczas impreza ekranach filmy. Były one dziwne. Wi- obrazy skoku do wody i tańczących
techno na świecie, skupiająca najlep- dział delfiny opadające bez sił na dno w transie układały się w kształt krzyszych z najlepszych, impreza - legen- i ryjące dziobami w piach, a następ- ża. Bliźniacy bez jednej nogi to nieświada. Peter, który okazał się być jedną nie odzyskujące siły i płynące w górę dome ogromnej manipulacji, celowo
po torze spiralnym. Delfinami nazywali wprawiane w trans za pomocą szybkich
siebie najważniejsi twórcy ideologii ruchu bitów, basów, narkotyków i laserów
techno i najlepsi didżeje, ponieważ zwie- ofiary mszy, przekazywane niejako szarzęta te komunikują się około dwieście razy tanowi.
Prawdę odkrył Leszek w jednej chwiszybciej niż zwykli ludzie.
W następnej kolejności ujrzał on li. Jak sam mówił, miał wtedy uczucie
trzech ludzi stojących plecami do sie- jego własnej duszy wpadającej do piebie, trzymających w prawych rękach ło- kła. Poczuł, że stracił życie. Upadł na kopatę i kopiących w ziemi. Scena ta trwa- lana i zaczął się modlić. Wtedy to ukazał
ła kilkanaście minut, „kopaczom” udało mu się archanioł Michał i bezpiecznie posię za pomocą łopat utworzyć pewien zwolił opuścić teren imprezy i uzyskać
symbol, który początkowo kojarzył się Do- idealne połączenie kolejowe do Gdyni,
kowiczowi z trzema dziewiątkami buddyj- gdzie mieszkała jego rodzina. Co znaskiego ruchu Zen. Później zobaczył Leszek mienne, kiedy chciał zadzwonić do żony,
„składaka” - relację live z hali, ukazującą po- by ta sprowadziła księdza do dziecka,
Satanistyczna symbolika obecna by- jedyncze tańczące, naćpane i nieświadome które, teraz był pewien, omotane było
obecności kamery osoby przeplataną sfil- nieczystymi siłami, po drugiej stronie
wa na wielu eventach techno.
mowanymi ujęciami skoku do wody z wie- drogi zatrzymał się samochód, z którego
z osób, decydujących o kierunkach rozwo- ży. Oba przekazy zmieniały się na ekranach wysiadł ubrany całkowicie na czarno mężju i przedsięwzięciach całego ruchu tech- z zawrotną prędkością.
czyzna. Rejestracja dortmundzka, ostatnie
no, odpowiedzialny był wraz z Leszkiem
Na koniec zobaczył Leszek dwóch trzy jej cyfry to trzy szóstki. Leszek czym
za przekaz wizualny na gigantycznych bliźniaków, obu z uciętą u kolana jedną prędzej opuścił to miejsce...
ekranach o godzinie 1 w nocy. Wtedy to nogą, Jeden leżał i nieudolnie (co chwiPodróż pociągiem do kraju nie była
za konsoletę wkraczali najlepsi didżeje la się przewracał) próbował wstać, dru- łatwa. Wszędzie wyczuwał obecność
imprezy, sama elita. Co ciekawe, jedynie gi usiłował utrzymać równowagę. Kie- demonów. Odczucia te nasiliły się
właśnie do godziny 1 kamerzyści i foto- dy leżącemu na ziemi udało się stanąć, przede wszystkim podczas przejazgrafowie mogli wykonywać swoją pra- upadł drugi - sekwencja ta powtarza- du przez Berlin - miasto Love Parade,
cę...
ła się przez kilkanaście minut. Tego największych i najsłynniejszych kluZapytany o symbolikę obrazów Pe- Lech nie zrozumiał. Spytał Petera o sens tej bów, miejsce dla tych, którzy w muzyce
ter zdenerwował się i wpadł w zakło- wizualizacji. Ten pokazał ręką na bawiący techno wyznaczali wówczas trendy. Dopotanie. Odsunął dyskusję na później, się tłum - to oni, powiedział.
kowicz porównał je do biblijnej Sodotrzeba było iść ustawiać sprzęt przed immy. Nagłe uczucie, iż siły nieczyste opuprezą i przygotowywać materiał na ekran.
ściły go, pojawiło się w chwili gdy do
Poznanie prawdy
Mayday wystartował! O 1 w nocy nadprzedziału wszedł celnik - na granicy
szedł czas na wizualizacje do muzyWtedy Leszek odkrył z kim obco- z Polską. Wtedy to Leszek uświadomił
ki granej przez West Bem’a. „Mistrz” wał. Byli to sataniści. Domniemany bud- sobie religijność naszej ojczystej, „wy-

Mayday 1996

modlonej”, co roku święconej przez księży ziemi.

Oczyszczenie
Po powrocie do Polski pierwszy raz
od 18 lat Leszek wyspowiadał się. Walka trwała jednak parę lat, ponieważ
wcześniej długo żył tak daleko od Boga,
a tak blisko świata demonów. Pomogły
mu szczególnie surowe rekolekcje ignacjańskie u jezuitów. Mieszkanie oczyścili ze wszystkich broszur ruchu, płyt
od didżejów, na których mnóstwo było
satanistycznych grafik. Dokowiczowie
wyrzucili na przykład obraz otrzymany od przyjaciół z Japonii, wiszący na
drzwiach pokoju dziecka, przedstawiający węża i trzy czarne róże. Mały Robert
został ochrzczony, odprawiane były nad
nim egzorcyzmy, nienaturalne dźwięki
wydawane przez dziecko zniknęły. Leszek nawrócił się, jest obecnie ojcem pięciorga dzieci, jego córki przychodziły na
świat w dni największych świąt maryjnych.
Kręci filmy dokumentalne świadczące
o zagrożeniu niesionym przez ruch techno, o obecności sił nieczystych. Asystował z kamerą między innymi Janowi
Pawłowi II podczas dwóch pielgrzymek
do kraju.

Czarne kolory techno
Na koniec spotkania w auli seminarium
Lech Dokowicz ostrzegał przed ruchem
techno. „Od środka” wyjawił jego sens.
Oto imprezy muzyczne tego typu są niemal czarnymi mszami. Didżej, jako kapłan,
stoi na podwyższeniu. Pojawiają się symbole ognia. Za pomocą bardzo skomplikowanego połączenia bitów i laserów, nieświadomi, będący często pod wpływem
narkotyków młodzi ludzie wprawiani są
w trans. Nie bez przyczyny najlepsi didżeje jeżdżą do plemion pierwotnych, by zbierać sample, które od tysiącleci wprawiały
ludzi w stan odurzenia.
Didżeje pogardzają tłumem. Manipulują
nim, dając dostęp do ich dusz diabłu i demonom. To bawiący się są ofiarami mszy.
Do człowieka będącego w transie siły nieczyste mają bardzo łatwy dostęp, niezwykle szybko „opanowują go”. Podczas wielu imprez hale udekorowane są obrazkami,
normą jest wyświetlanie na ekranie przekazu wizualnego. Leszek pokazał na spotkaniu parę obrazów, nakręconych przez
niego ukrytą kamerą. Na niewyróżniających się niczym dekoracjach, po parokrotnym zbliżeniu doskonale widać było
twarze diabła.
Opowiadał także o berlińskiej Love
Parade - największej imprezie techno na
świecie, w której bierze udział ponad pół
miliona roznegliżowanych ludzi. Pod pomnikiem Anioła Zwycięstwa, wybudowanym na polecenie Bismarcka, który prowadząc antykościelną politykę Kulturkampfu,
nie mógł zlecić budowy pomnika anioła
bożego, didżeje grają szczególny typ muzyki, ciężki i siermiężny. Posąg skąpany
jest w czerwonym świetle, a wielu młodych ludzi, ucharakteryzowanych na czcicieli szatana wznosi ręce w górę.
W zakończeniu Leszek mówił przede
wszystkim do kleryków, przyszłych księży,
o czekającej ich trudnej misji. Przestrzegał o
nadchodzącej największej walce o wolność
dusz i religii. Mówił, że walka, jaką trzeba będzie stoczyć z siłami nieczystymi, nie
da się porównać nawet do sytuacji z lat 60.
ubiegłego stulecia - rewolucji seksualnej hippisów. W tej walce księża mają
być ostoją, przykładem. Nie może
dochodzić do sytuacji, w której dla młodego księdza najważniejsza będzie dobra
parafia, samochód i telewizor na plebanii.
Spotkanie było niezmiernie ciekawe.
Żywy i autentyczny język dającego świadectwo, a także niebywała inteligencja tego
człowieka sprawiły, iż ponad dwugodzinne
spotkanie minęło niezwykle szybko.
Adam Waligórski
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Przegląd Kronik Strażackich

Wybrali 11 kronik z powiatu
Jedenaście kronik strażackich będzie reprezentowało powiat łowicki na Krajowym Przeglądzie Kronik
Strażackich, który odbędzie się pod
koniec września w Tomaszowie Mazowieckim. Kroniki zostały wybrane na ostatnim Powiatowym Przeglądzie Kronik Strażackich, który
odbywał się w dniach 15-16 maja
u strażaków przy ulicy Seminaryjnej
w Łowiczu.

N

Prof. Gustaw Zemła tuż przed otwarciem wystawy, odbierał kwiaty i gratulacje od swoich przyjaciół i studentów.

Profesor Zemła
w Galerii Browarna
Prace wybitnego polskiego rzeźbiarza, profesora Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, obchodzącego w tym roku 50-lecie twórczości, od soboty 17 maja oglądać można w Galerii Browarna w Łowiczu. Na
wernisaż wystawy prof. Gustawa Zemły przybyli jego przyjaciele, rodzina, studenci i łowiczanie.

Majowy piknik w SP Bednary

T

radycją Szkoły Podstawowej
w Bednarach jest majowy piknik
integrujący uczniów, rodziców
i środowisko szkoły, który
w tym roku zaplanowany jest na
21 maja. Od godziny 11.00 dzieci
deklamować będą wiersze i piosenki
z okazji zbliżającego się Dnia Matki.
Następnie klasa VI zaprezentuje
przedstawienie, w całości w języku
niemieckim. W planach są też
tańce oraz gry i zabawy dla dzieci
i rodziców. Uczestnicy uraczeni
zostaną darmową grochówką,
w planach jest też loteria fantowa.
(wcz)

niego ważna jest wrażliwość, wola działania
i ziarno sztuki, które gdy się posieje, wyrosnąć może rzeźba lub inne dzieło.
Na zakończenie prof. Zemła prosił przewrotnie: - Jak wam się coś spodoba, to mi
mówicie, bo jestem łasy na pochwały. Jak
wam się nie spodoba, to mi nie mówicie.
Gustaw Zemła urodził się 1931 roku
w Jasienicy. Ukończył ASP w Warszawie
w 1958 roku i wtedy też rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni.
Był dziekanem na Wydziale Rzeźby i pro-

rektorem ASP. Jest członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności oraz członkiem
Rady Programowej Fundacji Centrum
Twórczości Narodowej. Jest twórcą pomników Powstańców Śląskich w Katowicach, Władysława Broniewskiego w Płocku, Henryka Sienkiewicza i Bitwy o Monte
Cassino w Warszawie, Pomnika Czynu Polaków w Szczecinie, Ernesta Malinowskiego w Peru.
Wystawa będzie czynna do 26 czerwca.
(mwk)

na oraz kroniki prowadzone przez zarząd
gminny OSP w Kiernozi, zarząd gminny
OSP w Łowiczu, łowicki zarząd oddziału
powiatowego OSP oraz kronikę strażaków
z Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Podczas spotkania kronikarze mieli okazję
do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego podziwiania własnych kronik.
(mak)

Wyróżnienie wyśpiewała
reprezentacja Przedszkola
nr 3 w Głownie w tegorocznym
Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej
pod hasłem „W przedszkolnej
mojej krainie wesoło
nam życie płynie”.

W

Tytuły i kształty niektórych prac mówią same za siebie, np. Dwustronna kapliczka, Wskrzeszenie Łazarza.

Część komisji konkursowej oceniającej strażackie kroniki. Od lewej: Halina Słoma, Jan Bąbiński, Agnieszka
Wasiak i Anna Wacławek.

Wokalny sukces
przedszkolaków z „Trójki”

tegorocznej, dziesiątej już edycji festiwalu, którego gospodarzem jest
łódzkie Przedszkole nr 206 udział
wzięła ponad setka przedszkolaków z całego wojeództwa m.in. z Łodzi, Kutna,
Wielunia i Głowna. Na scenie prezentowały się zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne maluchy, bo ideą festiwalu jest
integracja.
Tym razem motywem przewodnim festiwalu były polskie przeboje. Królował hit
zespołu Feel „Jest już ciemno” i „Alibaba”
Andrzeja Zauchy - ten ostatni w wykonaniu
głowieńskich przedszkolaków z Przedszko-

W

łaściciel galerii Andrzej Biernacki,
otwierając wystawę mówił, że Gustaw Zemła reprezentuje klasyczny warsztat, który nie jest ani łatwy, ani zbyt częsty
w sztuce. Z kolei prof. Zemła wyraził najpierw swój podziw dla Biernackiego, który jest człowiekiem - instytucją, potrafiącym zorganizować wszystko, co potrzebne
do tworzenia wystawy. Potem dziękował
wszystkim obecnym za przybycie i obecność. Mówił m.in., że wdzięczny jest za to,
że poświęcili swój czas, bo czas jest rzeczą najcenniejszą, jaką dostajemy od Pana
Boga. To czas nas kształtuje, rzeźbi i pojawia się też w każdej jego rzeźbie, jaka powstała na przestrzeni minionych 50 lat. W czasie mieszczą się najrozmaitsze refleksje, jak np. co to jest sztuka i co to jest piękno.
To jest tajemnica, której od lat nie potrafię
wyjaśnić, bo to jest fenomen niepojęty.
Dodał też, jak ważne jest dla niego, jako
wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych,
rozważanie tej tajemnicy, skoro to słowa
kluczowe w nazwie uczelni. Mówił, że dla

a tegoroczny przegląd wpłynęły łącznie 33 tomy kronik, w tym jedna z Popowa, ale nie tego w gminie Łowicz,
ale Popowa Głowieńskiego. Przewodniczącym jury oceniającego kroniki był druh
Stanisław Masłowski, wiceprzewodniczącym Jan Muras, a sekretarzem Anna Wacławek. Pomagali im Jan Bąbiński, Maria
Pietrzak, Agnieszka Wasiak, Halina Słoma
i Jan Gzula.
Wyróżnili jedenaście kronik z następujących jednostek OSP: Waliszew Stary,
Stachlew, Kiernozia, Zielkowice, Pilaszków, Parma, Retki, Bąków, Bogoria Dol-

„Alibabę” Andrzeja Zauchy wykonały głowieńskie przedszkolaki z Przedszkola nr 3: Zuzanna Wojciechowska,
Marcin Kowalczyk i Maria Roza.
la nr 3: Zuzanny Wojciechowskiej, Marcina Kowalczyka i Marii Rozy. Nie zabrakło
również piosenki Dody, którą wykonywała
niepełnosprawna Ola z jednego z łódzkich
przedszkoli. Większość maluchów potraktowała występ jako dobrą zabawę.
(rpm)
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Muzealna podróż daleko i blisko
W sobotę 17 maja gmach
muzeum w Łowiczu
rozświetlony był do
godz. 22, po której na
dziedzińcu skończył się
koncert Łowickiej Orkiestry
Kameralnej. Był to ostatni
punkt programu Nocy
Muzeów, organizowanej
w Łowiczu po raz pierwszy.
ematem przedsięwzięcia były „Podróże dalekie i bliskie”, a były to podróże
Tdo muzeum
w Łowiczu, Nieborowie i Sro-

mowie oraz skansenu w Maurzycach, które
były przedmiotem konkursu fotograficznego „Muzealne spotkania z fotografią”. Były
też dalsze podróże: do Meksyku - który jest
tematem wystawy fotograficznej Ryszarda
Sobolewskiego i do Afryki - o wędrówce
po której opowiadał Sebastian Domżalski.
Punktem kulminacyjnym Nocy Muzeów
było otwarcie gabinetu kolekcjonera - nowej
sali ekspozycji stałej, poświęconej jest Wła-

z SP 1 „Kowalstwo użytkowe”. Wyróżnione
zostało zdjęcieAgnieszki Balik „Historia stroju łowickiego”. W kategorii gimnazjalistów
I miejsce zajęła praca Katarzyny Mamińskiej
z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu pt. „Rzeczy
nieuchwytne dla oka”, II - Marzeny Osowskiej z Gimnazjum nr 2 „Lustrzane odbicie”.
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła praca Norberta Sawickiego z I LO pt. „Krucyfiks”, II - Michała
Chojnackiego z I LO „Zawieszeni”, III - Dominiki Ulanowskiej z III LO „Urok minionych czasów”. Wyróżniono też zdjęcia wykonane przez Adama Bomrycha z II LO,
zatytułowane „Arkadia - mur z hermami”
oraz „Domowy ołtarzyk” oraz Martyny Maciaszek z ŁOK (bez tytułu).
Nagrodę specjalną Muzeum w Łowiczu
otrzymała Aleksandra Jaros z II LO za prace „Między krużgankami” oraz „Żyrandol
baroku”, nagrodę Muzeum Guzików otrzymała Dominika Strach z II LO za pracę „Pomnik”, nagrodę starosty - Norbert Sawicki
z I LO za pracę „Łowicz 1939”, a nagrodę burmistrza Łowicza - Michał Chojnacki
z I LO „Oporządzić gospodarstwo”.

Ryszard Sobolewski mówił, że trzeba marzyć, bo marzenia się spełniają. Jest o tym głęboko przekonany, bo jako
dziecko marzył, żeby zobaczyć Piramidę Słońca i Piramidę Księżyca w Meksyku (widoczne na zdjęciach), i marzenie
to zrealizował.
Podczas wernisażu swojej wystawy
mówił on, że o podróży do Maksyku marzył od dziecka i jest przekonany, że trzeba marzyć, bo marzenia się spełniają.
Była to jego pierwsza tak daleka podróż,
po której udało mu się zwiedzić inne odległe kraje.
O Meksyku mówił też, że jest tym dla
Ameryki, czym dla Azji Tybet - miejscem
magicznym, rajem dla antropologów. Na
swoich fotografiach Sobolewski pokazał
architekturę prekolumbijską, architekturę
miejską, meksykański barok będący połączeniem sztuki kolonialnej i tradycji inSebastian Domżalski opowiadał o półrocznej podróży po Afryce, w którą diańskich oraz oczywiście ludzi.
w ubiegłym roku wybrał się z żoną Marią.
Uzupełnieniem tej części Nocy Muzeów
był występ Meksykanki Irmy Vargas, która
dysławowi Tarczyńskiemu, którego zbiory
Podróże dalekie
wykonywała współczesne rozrywkowe piobyły zaczątkiem łowickiego muzeum.
senki. Każdy uczestnik wernisażu mógł też
Warto też dodać, że impreza została na- Ameryka i Afryka
skosztować bardzo smacznego nachos - rozwana Nocą Muzeów, ponieważ jej współZgodnie z zapowiedzią dyrektor muzeum dzaj meksykańskich chipsów z mąki kukuorganizatorem było Muzeum Guzików
w Łowiczu, o którym niejednokrotnie pisali- Marzeny Kozaneckiej-Zwierz podczas so- rydzianej oraz dwóch rodzajów sosów - piśmy na naszych łamach. Twórca tego wyjątkowego muzeum, Jacek Rutkowski, przygotował na sobotnią imprezę ekspozycję
guzików, które pokazane były w trzech gablotach, przygotował też krótką prelekcję.
W jednej z gablot były bardzo cenne guziki
liberyjne z XIX i XX wieku, w drugiej guziki osób, których nie trzeba przedstawiać,
wraz z certyfikatami potwierdzającymi autentyczność przedmiotu. Wśród nich były
guziki m.in. Adama Hanuszkiewicza, Lecha Wałęsy, Zofii Kucówny, Ireny Anders,
Aleksandra Kwaśniewskiego, Ryszarda
Kaczorowskiego, Zyty Gilowskiej, Szymona Kobylińskiego i Sławomira Mrożka.
W ostatniej, trzeciej gablocie Rutkowskiemu udało się zgromadzić guziki wszystkich Honorowych Obywateli Łowicza,
w kolekcji tej jest także guzik Jana Pawła II.

Muzealne zdjęcia
nagrodzone
Inną ekspozycją przygotowaną na Noc
Muzeów były prace biorące udział w konkursie „Muzealne spotkania z fotografią”,
organizowanym przez łowickie muzeum,
przy współpracy z Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Łowiczu . Na konkurs wpłynęło 138 prac wykonanych przez 25
osób. Zdjęcia oceniane były w 3 kategoriach
wiekowych. Wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła praca Katarzyny Piórkowskiej z SP 1 w Łowiczu pt. „Zgadnijcie, co
to jest? - Moja wizja eksponatu”, II miejsce praca Martyny Pyszkiewicz z SP 1 „Zwiedzamy skansen”, III - Mateusza Janiszewskiego

my. A były to m.in. kadry z Egiptu, Sudanu, zdobywania Kilimandżaro, nurkowania na Mauritiusie czy narciarskich przeżyć
w Maroku. Ostatnie z pokazywanych zdjęć
zrobione były w Sopocie - miasta najładniejszego zdaniem Marysi Domżalskiej,
co jej mąż skomentował, że najładniejszy jest Łowicz, do czego ma nadzieję ją
przekonać.

Gabinet Tarczyńskiego
mógł tak wyglądać
Najważniejszy punkt Nocy Muzeów nastąpił o godz. 20. Na korytarzu na
I piętrze łowickiego muzeum zgaszono
światła, a dyrektor placówki wprowadziła obecnych w tematykę gabinetu kolekcjonera. Na powierzchni około 30 m2
zgromadzono około 300 zabytków: archeologicznych, ceramicznych, malarskich,
militariów oraz starodruków z XVII-XIX

kiem powstania muzeum w Łowiczu. Warto też pamiętać, że wiele obiektów zgromadzonych przez Tarczyńskiego zachowało
się do dnia dzisiejszego. Część z nich jest
eksponowana w gabinecie, jak np. szafa ze
starodrukami, owe starodruki czy szafa na
dokumenty rodziny Tarczyńskich.
Pomysł na stworzenie takiego gabinetu
w stałej ekspozycji łowickiego muzeum powstał już pewien czas temu. Wstępna koncepcja realizacji tego zamysłu była opracowana na przełomie lutego i marca tego roku.
Fizyczna realizacja przedsięwzięcia, wraz
z remontem pomieszczenia, które dotąd pełniło funkcje gospodarcze, trwała 2 tygodnie.
Słowa podziękowania za to, że gabinet powstał, dyrektor muzeum składała szczególnie Annie Kośmider, Andrzejowi Chmielewskiemu, Patrykowi Pawlaczykowi oraz
Jackowi Rutkowskiemu, który przed laty
pracował w placówce, a teraz chętnie służy
radą i pomocą.

Muzeum Guzików przygotowało 3 gabloty, w których eksponowane były m.in. Koncert w wykonaniu Łowickiej Orkiestry Kameralnej był ostatnim punktem
programu Nocy Muzeów.
guziki polityków, aktorów i artystów.
botniego wieczoru były też retrospekcje
z dalekich podróży. Pierwszą z nich była
wystawa fotograficzna pt. „Meksyk - kraj
bajecznych krajobrazów i wspaniałych ludzi”. Prace eksponowane na niej wykonał
Ryszard Sobolewski, na co dzień ekspert fotografiki z Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie. Okazuje się, że pasją policjanta zajmującego się ekspertyzami kryminalistycznymi i zastosowaniem różnych
technik fotograficznych w kryminalistyce,
są właśnie podróże.

kantnego pomidorowego - co warte uwagi
koloru zielonego - oraz fasolowego.
Na drugą egzotyczną podróż zaprosił
uczestników imprezy łowiczanin Sebastian Domżalski, który z żoną Marią
odbył półroczną podróż po Afryce. Relację
i zdjęcia z tej podróży, która trwała od sierpnia ubiegłego roku do lutego tego roku, publikowaliśmy na łamach Nowego Łowiczanina wielokrotnie. Prelegent bardzo barwnie
mówił o tym, co w Afryce przeżył podczas
podróży przez 17 krajów, a jego opowieść
obrazowały dziesiątki zdjęć i krótkie fil-

wieku. Całość ma pokazać, jak mogło wyglądać miejsce pracy kolekcjonera - badacza historii.
Marzena Kozanecka-Zwierz mówiła, że stworzona w nim aranżacja wnętrza
z przełomu XIX-XX wieku poświęcona
jest Władysławowi Tarczyńskiemu, który
w 1905 roku po raz pierwszy udostępnił
swoje zbiory pod nazwą „Zbiorów Starożytności”, a 2 lata później jego kolekcja została przekształcona w „Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych”. Jego zbiór,
liczący kilka tysięcy obiektów, był zacząt-

Termin otwarcia gabinetu w Noc Muzeów jest dla muzealników nieprzypadkowy, ponieważ 20 maja przypada Dzień
Muzealnika, który był inspiracją do organizowania akcji Noc Muzeów. A o tym, że
akcja jest potrzebna i warta uwagi, można było przekonać się w sobotni wieczór
właśnie w Łowiczu, dzięki ludziom w różnym wieku, którzy przyszli do łowickiego
muzeum. Właściwie przez cały czas było
w gmachu około 100 osób, a wielu momentach o wiele więcej.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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MAZDA 121 1997 rok, 91000 km, tel. kom.
0668-416-185.
RENAULT 19 1.9 diesel 1990 rok, tel. kom.
0509-610-252.
TOYOTA Corolla 1.3 benzyna, gaz 1990 rok,
sedan, tel. kom. 0509-610-252.
FORD Focus combi 1.8 TDi 2001 rok,
metalik, klimatyzacja, elektryczne
szyby, tel. kom. 0600-447-843.
POLONEZ Caro Plus gaz 1998 rok, tel. kom.
0508-191-221.
Peugeot 307 HDI combi 2003 rok,
tel. (046) 838-36-63 po 18.00.
VW Polo 1.2, benzyna, serwis, I właściciel,
salon, tel. kom. 0660-733-094.
SUZUKI Vitara 1.6 1991 rok, stan bdb, tel.
kom. 0600-428-743.
Mondeo combi 1.8 TD 1997 rok, tel. kom.
0604-153-959.

Sprzedam przyczepkę samochodową Niewiadów, skrzynia ładunkowa Żuka, tel. kom.
0889-406-509.

FORD Escort 1.8 TD 1996 rok, combi,
biały, 6300 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0505-331-472.

STAR 200, przystosowany do przewozu owoców, pod plandeką, tel. kom. 0512-335-503.

CITROEN C15 D 1996 rok, tel. kom.
0722-315-685.

TOYOTA Camry 1989 rok w całości, i drugą
na części, tel. kom. 0695-608-791.

Seicento 900, powypadkowe,
tel. (046) 838-72-01 po 20.00.

RENAULT Scenic 1.9 DTI 1998 rok,
stan bdb, bogate wyposażenie,, tel. kom.
0664-748-684.

MERCEDES A- klasa 1.4 2002/2003 rok,
82000km, srebrny metalik, 90 KM, tel. kom.
0604-909-347.

RENAULT Scenic 1.9 TD 1997 rok, I
rejestracja 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0512-455-440.

RENAULT 19 1994 rok, stan bdb, tel. kom.
0781-779-638.

Wszystkie części do POLONEZA Caro 1.6
16V gaz, tel. kom. 0660-169-324.

FIAT 126p Elegant 1995 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-80-55 po 18.00.

Liczniki samochodowe - naprawy,
korekty, tel. kom. 0509-963-064.

POLONEZ GLI 1.6 benzyna+gaz 1996 rok,
130000 km, tel. kom. 0669-419-342.

OPEL Vectra 1.8 benzyna+gaz 1993 rok, tel.
kom. 0604-752-245.

Punto II 2000 rok, benzyna + gaz, tel. kom.
0609-524-676.

Corsa 1999 rok, biały, stan bdb, tel. kom.
0697-634-166.

POLONEZ Caro 1.6 GLI 1996 rok, tel. kom.
0721-280-652.

TOYOTA Starlet 1.0 1991 rok, bardzo ekonomiczna, tel. kom. 0606-233-816.

CITROEN Saxo 1997 rok, 98.000 km, zielony
metalik, gaz, tel. (046) 831-62-12, tel. kom.
0798-301-745.

SEAT Ibiza 1996 rok, tel. kom.
0691-114-101.

PEUGEOT 307 2003 rok, 26500 zł, salon,
klimatyzacja, elektryka, I właściciel, tel. kom.
0509-877-266.

Corsa A na części, BMW 318, mocno uszkodzony, w całości lub na części, tel. kom.
0604-454-032.
Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Cinquecento lub Tico zadbane, tel.
kom. 0500-420-702.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
ABSOLUTNIE AUTA CAŁE, USZKODZONE, tel. (046) 831-01-29, tel.
kom. 0601-317-076.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Punto lub Matiza zadbanego, tel. kom.
0500-420-702.
Kupię wszystkie osobowe do 10000 zł, tel.
kom. 0513-160-551.
Kupię każdy katalizator, tel. kom.
0886-606-123.
Corsa, 5-drzwiowa, tel. kom. 0692-829-882.
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.
Astra sedan, zarejestrowana, tel. kom.
0606-436-231.
Całe i uszkodzone, tel. kom.
0606-238-179.
Punto, 5-drzwiowe, tel. kom. 0695-502-628.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.
VW Polo, zarejestrowane, tel. kom.
0694-216-417.

SKODA Octavia II 2.0 TDI 190 kM 2006
rok, salonowa, na gwarancji, pełne wyposażenie, tel. kom. 0606-735-365.
MAZDA 626 hatchbag 1995 rok, benzyna +
gaz, wyposażony, tel. kom. 0600-763-979.

Przyczepka samochodowa typ Niewiadów
n250c, 500 zł, tel. kom. 0609-842-747.

Sprzedam ulufelgi 16” z oponami do AUDI
A4, tel. (024) 260-77-82.

OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, benzyna,
gaz, tel. kom. 0880-445-598.

Sprzedam FIATA Uno rozbitego na części,
tel. (046) 837-71-92, tel. kom. 0512-763-366.

FIAT Seicento 2001 rok, 114.000 km, tel. kom.
0516-398-658.

F I AT U n o 1 . 7 d i e s e l 1 9 9 7 r o k
tel. (046) 838-89-48.

KIA Carnival, I rejestracja 2005 rok, full
opcja bez skóry, z salonu, bezwypadkowy, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0605-062-396.

OPEL Astra combi 1.7 TD 1995 rok, tel. kom.
0506-119-917.

VW Passat sedan 1.9 TDI 130 kM XII 2003
rok, granat metalik, tel. kom. 0692-601-689.

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

FORD TRANSIT FAEY 260S 2004, tel.
kom. 0695-608-791.

FIAT Siena 1.6 1997 rok, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, regulacja kierownicy, centralny zamek, tel. kom. 0513-860-734.

FIAT Punto 1.1, 1999 rok, 5- drzwiowy, 8.200
zł, tel. kom. 0603-872-897.

FORD Transit 2,5D 1991 rok, 4000 zł,
9-osobowy + 800 kg, przeszklony, stan dobry,
tel. (046) 837-47-84 po 17.00.
SKODA Favorit 1994 rok, benzyna + gaz, stan
bdb, tel. kom. 0505-031-488.
Sprzedam ciągnik siodłowy MAN 403, 1997
rok, stan bdb, tel. kom. 0607-090-247.
FORD Escort 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.

OPEL Astra, 5-drzwiowa, tel. kom.
0695-883-441.

PEUGEOT 405 1991 rok, 2800 zł, benzyna +
gaz, tel. kom. 0886-347-787.

Vectra 1997-2000 rok, tel. kom.
0695-509-226.

AUDI A4 2.5 TD 1998/1999 rok, tel. kom.
0691-671-312.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 2000 rok, tel.
kom. 0693-025-899.

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.
FIAT Seicento Brush 1.1 gaz, 2003 rok, I właściciel, garażowany, tel. kom. 0600-548-716.
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 Vento 1.8 90 kM 1994 rok, wiśnia
metalik perła, benzyna + gaz, salon, tel. kom.
0508-160-198.
ŻUK, Zielkowice I 15.
CITROEN Jumpy HDI 2002 r. przystosowany
do przewozu osób na wózku inwalidzkim,
uszkodzony, tel. kom. 0511-005-773.
RENAULT Twingo 1.2 1994 rok, tel. kom.
0601-358-325.
RENAULT Megane Classic 1.6, 1998 rok, tel.
kom. 0504-226-974.
OPEL Vectra 1.8 1997 rok, zielony metalik,
instalacja gazowa, pełne wyposażenie, 3 lata
w kraju, tel. kom. 0791-006-542.
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.
FORD Focus combi 1.8 TDDI 2001 rok,
220000 km, srebrny metalik, tel. kom.
0600-447-843 lub 0888-282-836.

AUDI B3 1991 rok, automatyczna skrzynia
biegów, tel. kom. 0501-337-251.
VW Golf II 1990 rok, gaz, tel. kom.
0504-435-219.

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

AUDI 80 B4 2.0 1992 rok, stan bdb, bezwypadkowy, zarejestrowany w Polsce, tel. kom.
0600-214-972.

OPEL Astra combi, 1992 rok, tel. kom.
0691-769-510.

SKODA 125L, 800 zł, tel. kom.
0503-695-754.

SKUP AUT, tel. kom. 0513-019-003.

FIAT Seicento Sporting (Abarth), 1999/2000,
benzyna/gaz, opony lato/zima (alufelgi),
autoalarm, I właściciel, tel. (042) 719-26-70,
tel. kom. 0510-281-980.

OPEL Astra 1.4 1997 rok, 8500 zł, benzyna +
gaz, tel. kom. 0511-717-568.

OPEL Astra II 2002/2003 rok, bogate wyposażenie, tel. (046) 837-05-25, tel. kom.
0604-131-581.
AUDI 80 combi 1.9 TDI 1995 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0667-615-147.
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.
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.
RENAULT Laguna 1.8 1994 rok, benzyna,
tanio, tel. kom. 0509-647-629.
FIAT Cinquecento 700 1998 rok, stan bdb,
radio CD, tel. kom. 0660-573-239.
IVECO 35E 2.8 12V 1999 rok, furgon, max
długi i wysoki, ład. 1500 kg, DMC 3500, cena
do uzgodnienia, tel. (024) 277-37-43, tel. kom.
0607-325-906.
Sprzedam części do FORDA Escorta 1.6 16V,
silnik w całości lub na części, zawieszenie
przednie, tylne, drzwi boczne itd., tel. kom.
0509-610-253.
POLONEZ 1992 rok, 78145 tys
tel. (024) 282-22-53.
MAZDA 6 2003 rok, diesel, tel. kom.
0502-132-906.
STAR 1142 1996 rok, stan dobry, tel. kom.
0602-427-001.
AUDI A4 1.6 benzyna 1995 rok, granatowy
metalik, sedan, tel. kom. 0603-673-948.
OPELAstra II 2.0 DTI combi 2001 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0504-221-009.
RENAULT Master 2.5 D 1995/1996 rok, 6-osobowy, stan bdb, tel. kom. 0664-006-089.
HYUNDAI Pony GSL 1991 rok, tel. kom.
0600-287-313.

OPEL Astra 1.7 TD 1995 rok, tel. kom.
0695-608-791.
FORD Mondeo 1996 rok, tel. kom.
0790-295-390.
HONDA Civic 1.5 16V 1989 rok, stan dobry,
tel. kom. 0502-321-390.
VW LT 28 2000 rok, do rejestracji, tel. kom.
0606-786-748.
CITROEN Jumper 2001 rok, tel. kom.
0606-786-748.

NISSAN Sunny 1990/1995 rok, tanio, tel. kom.
0606-222-193.
Seicento gaz 2001 rok, tel. kom.
0792-261-009.
MAZDA 626 2.0 diesel 1991 rok, 221000 km,
hatchbag, tel. kom. 0600-415-610.
Espero 1.5 1996 rok, tel. kom. 0513-314-505.
VW Vento 1.9 TD 1993 rok, 7900 zł, idealny,
utrzymany, tel. kom. 0506-025-611.
FORD Transit 2.5 diesel 1995 rok, 7-osobowy,
tel. kom. 0501-036-022.
OPEL Corsa C 2002 rok, srebrny metalik, gaz
sekwencja, 5-drzwiowy, klimatyzacja, garażowany, stan bdb, tel. kom. 0512-972-362.
FIAT Punto II 1,2 2000 rok, 5-drzwiowy, bezwypadkowy, dwa komplety opon, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0692-896-772.
CITROEN Berlingo 1.4 1999 rok, benzyna, I właściciel, 5-miejscowy, tel. kom.
0668-853-912.

BMW sedan 318 tds. 1997 rok, kilmatronic,
stan bdb, tel. kom. 0600-233-936.
SEAT Cordoba 1994 rok, cena do uzgodnienia,
tel. (046) 838-73-31.
RENAULT Kangoo 1.4 gaz 1999 rok, tel. kom.
0512-335-731.
RENAULT Kangoo 1.9 D 1999 rok, 11500 zł,
tel. kom. 0696-149-071.
Rama dwukółki samochodowej., tel. kom.
0784-922-689.
FIAT Seicento 900 1999 rok, czerwony, I właściciel, zadbany, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Astra III 1.6 + gaz 2004 rok, 35800 zł,
salon, I właściciel, 5-drzwiowy, hatchbag, tel.
kom. 0606-395-256.
OPEL Corsa 1.2 16V 2004 rok, 19800 zł, srebrny, I właściciel, wspomaganie, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0668-445-178.
OPEL Astra II 1.4 16V 1999 rok, 15600
zł, srebrny, gaz, 5-drzwiowy, tel. kom.
0668-445-178.
DAEWOO Lanos 1.5 16V 2001/2002 rok,
gaz, 5-drzwiowy, I właściciel, salon, tel. kom.
0503-022-526.
SKODA Octavia 1.6 2002 rok, I właścicel,
idealny, tel. kom. 0602-367-765.
OPEL Astra sedan 1.4 MPI 1996 rok, 91.000
km, tel. kom. 0503-022-526.
OPEL Astra combi 1.6 gaz 1999 rok, tel. kom.
0509-369-540.
PEUGEOT 405 1.4 gaz 1994 rok, stan idealny,
tel. kom. 0509-369-540.
RENAULT Megane 1.4 16V 2002 rok,
14600 zł, biały, wyposażony, tel. kom.
0608-409-744.
SKODA Fabia 1.4 16V 2001 rok, 13900 zł, gaz,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0608-409-744.

FIAT Punto cabrio 1995 rok, sprowadzony,
zarejestrowany, tel. kom. 0504-169-282.

RENAULT 19 1.4 gaz 1996 rok, biały, el. szyby, wspomaganie, immobilizer, ABS, centralny,
alarm, poduszka, tel. kom. 0600-137-979.

RENAULT Megane cabrio 1997 rok, tel. kom.
0501-624-620.

Opony używane, felgi stalowe, aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.

FIAT Punto 5X 1997/98, tel. kom.
0665-586-142.

PEUGEOT Boxer 1999 rok, długość ramy
4,80, izoterma, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0501-624-620.

POLONEZ Truck 1997 rok, instalacja gazowa,
tel. kom. 0509-853-384.

OPEL Corsa 1997 rok tel. (046) 839-29-52, tel.
kom. 0722-099-688.

FIAT 126p 1997 rok, granatowy, tel. kom.
0604-945-326.

FORD Scorpio GTI 2000 cm3 1994 rok, benzyna, gaz, tel. kom. 0663-657-014.

FIAT Uno 900 gaz 2001 rok, 5-drzwiowy, alarm, centralny zamek, tel. kom.
0513-160-551.

OPEL Vectra 1.6 1995 rok, gaz, tel. kom.
0693-957-353.

OPEL Astra II combi XII.1998 rok, 13000 zł,
tel. kom. 0793-017-923.

FIAT 126p 1997 rok, granatowy, tel. kom.
0604-945-326.
FIAT Punto II 2001 rok, złoty metalik
tel. (046) 862-58-03, tel. kom. 0664-610-109.
POLONEZ Caro 1993/1994 rok, 84.000 km,
tel. kom. 0602-318-971.

VW Passat 1.6 benzyna 1988 rok, 3500 zł,
combi, biały, tel. kom. 0505-331-472.

Instalacja gazowa, tel. kom. 0603-523-979.

FIAT 126p 1998 rok, I właściciel, stan bdb, tel.
kom. 0604-363-991.

PEUGEOT 206 1.1 1999 rok, srebrny metalik, stan bdb, wspomaganie, tel. kom.
0512-354-610.

OPEL Astra sedan 1.6 gaz 1995 rok, tel. kom.
0514-704-608.

SEAT Ibiza 1.4 1996 rok, 7400 zł, bordo metalik, 3-drzwiowy, tel. kom. 0500-026-841.

FIAT 126p Elegant 1996 rok, niebieski, stan
dobry, tel. kom. 0604-289-742.

Kabina od Żuka i 4-biegowa skrzynia, tel. kom.
0604-428-615.

NISSAN Terrano 2.4 benzyna, 4x4, 1991 rok,
zarejestrowany, orurowany, sprawne napędy,
8,5 tys. zł., tel. kom. 0793-397-787.

Silnik, skrzynia od Opla, poj. 2.0, tel.
kom. 0500-098-817.

FORD Escort sedan 1.4 1998 rok, zielony,
benzyna, gaz, 2 x poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, ABS, 4 koła z oponami
zimowymi, tel. kom. 0502-320-741.

FORD Transit Max 1993 rok, tel. kom.
0507-229-875.
MITSUBISHI Carisma 1.8 + gaz 1997 rok, tel.
kom. 0505-651-180.
MERCEDES C-klasa 2.2 diesel 1994 rok, tel.
kom. 0602-657-581.
RENAULT Scenic 1.6 2000/2001 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0602-657-581.
Lublin 2-osobowy, 1997 rok, tel. kom.
0661-769-718.
OPEL Vectra combi 1.8 16V 1997 rok, benzyna
+ gaz, tel. kom. 0602-362-910 po 19.00.
POLONEZ Caro 1.6 1996 rok, benzyna + gaz,
Żuk, tel. kom. 0503-039-283 0668-233-170.
FORD Transit 2.5 D, krótki, podwyższany, tel.
kom. 0503-528-645.
HONDA Civic 1.4 16V 1997 rok, bordo metalik tel. (046) 838-68-52, tel. kom.
0502-472-086.
FORD Escort combi 1.6 16V 1994 rok, benzyna + gaz, tel. kom. 0600-312-749.
OPEL Astra 1996 rok, tel. kom.
0607-809-780.

MERCEDES C 220 D 1993 rok, tel. kom.
0604-675-442, 0501-930-953.

KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0600-428-743.

FIAT CC 1993 rok, 3200 zł, po remoncie silnik,
nowe sprzęgło. Alarm, centralny zamek, przyciemnione szyby, 2 komplety nowych opon,
zima, lato, tel. kom. 0601-804-744.

CC-700, stan dobry, garażowany, tel. kom.
0660-969-994.
Seicento Brush 2001 rok, ładny, tel. kom.
0603-872-897.
VW Transporter 1.9 TDI 1998 rok, Octavia combi 1.9 TDi, 2001 rok, PEUGEOT
406 HDI, 2001 rok, sprowadzone z
Anglii, tel. kom. 0518-633-327.
SEAT Ibiza 1.2 1991 rok, system porsche, I
właściciel w Polsce, tel. kom. 0600-136-713.
AUDI A4 1,9 TDI 1996/1997 rok, 18700zł,
srebrny, sedan, tel. kom. 0692-845-998.
AUDI A6 2.5 TDI 1995 rok, tel. kom.
0600-879-563.

FIAT Uno 900 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0605-535-396.
FIAT Seicento 900 1999 rok, tel. kom.
0605-535-396.
OPEL Vectra 1.6 benzyna 1997/98, 10500 zł,
el. szyby, lusterka podgrzewane, alufelgi, 2
poduszki, tel. kom. 0511-846-151.
VW Golf III 1.4 benzyna gaz 1994, 5-drzwiowy, sprowadzony, po opłatach, tel. kom.
0784-077-476.
CITROEN Berlingo 1.9 D 1998, przeszklony,
tel. kom. 0606-330-976.
CITROEN Berlingo 1.9 D 1999, złoty metalik,
serwisowany, klimatyzacja, 2x airbag, ABS,
wspomaganie kierownicy, el. szyby, lusterka,
centralny zamek, II właściciel, stan bdb, tel.
kom. 0606-242-154.
OPEL Astra 1.4 1993 rok, sedan, tel. kom.
0607-096-800.
CITROEN Berlingo ZHDI 2001 rok, 5-osobowy, tel. kom. 0885-303-544.

OPEL Vectra sedan 1.6 16V 1998 rok, 13700 zł,
wyposażony, tel. kom. 0500-026-841.

VW Transporter DOKA 1.9 D 1991 rok, tel.
kom. 0691-270-829.
POLONEZ Caro Plus 1.6 GLI 1998 rok, gaz,
tel. kom. 0605-283-860.
VW Polo 1.9 SDI 1996 rok, tel. kom.
0602-475-061.
OPEL Corsa 1.2 gaz 1996 rok, tel. kom.
0602-475-061.
Cinquecento 900 1996 rok, tel. kom.
0602-475-061.
SKODA Fabia gaz 2000 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
SEAT Ibiza gaz 1999 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
OPEL Astra combi gaz 1996 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
PEUGEOT 306 1.6 1996 rok, 4200 zł, benzyna, tel. kom. 0691-961-143.
PEUGEOT Boxer 1.9 D 1994 rok, 8900 zł, krótki, niski, nowa buda, tel. kom. 0608-601-221,
0604-557-182.

Cinquecento 900, 1994 rok, gaz, tel. kom.
0502-129-794.

SKODA Felicia 1.3 MPI 1999 rok, granat, benzyna + gaz, kupiona w Polsce, bezwypadkowa,
stan bdb, tel. (046) 838-08-66.

LUBLIN 3 1999 rok, blaszak, 3,5 t, tel. kom.
0664-713-342.

FORD Scorpio II 2.3 benz.+gaz sekwencja
3-letnia 1997 rok, srebrny metalik, II właściciel,
tel. kom. 0661-709-954.

FORD Escort 1995 rok, 4900 zł, tel. kom.
0788-359-323.

FIAT Seiceno 1.1, salon, I właściciel, tel. kom.
0604-076-469.

OPEL Astra 1.4 16V gaz sekwencja, zielony
metalik, sedan, tel. kom. 0603-523-979.

VW Golf 1.4 2000 rok, 20000 zł, z salonu, tel.
kom. 0501-280-594.
Cinquecento 1997 rok, tel. kom.
0889-194-504.

OPEL Omega 2.0 DTI 1999 rok, 15500 zł,
granat, wspomaganie kierownicy. elektryczne
lusterka, centralny zamek, poduszki powietrzne, klimatyzacja, tel. kom. 0664-928-295.

CITROEN Saxo 1.1 1998 rok, tel. kom.
0694-657-086 0600-111-559.

FORD Scorpio benzyna+gaz 1994 rok, tel.
kom. 0886-980-681.

FIAT Ducato 2.8 TDI 1998 rok, podwyższony, przedłużony, stan bdb, tel. kom.
0888-895-150.

KIA Rio 2002 rok, tel. kom. 0513-636-680.

FORD Escort 1.3 gaz 1994 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0514-962-094.

Golf IV 1998 rok, tel. kom. 0503-452-605.

MERCEDES 310 2.3B 1989 rok, skrzynia 4m,
tel. kom. 0604-076-469.
VW Golf III combi 1.8 1995 rok, 7000 zł, benzyna, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
Opel Astra II 2001rok, granat, 1.4 16 VB centralny zamek, wspomaganie, elektryczne szyby,
105000 km, 19500 zł, tel. kom. 0603-223-385,
BMW 1992 rok, 1,6 B, 7500zł, tel. kom.
0603-223-385.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 7000 zł, sprowadzony, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kwiaciarnia „ikebana” przy ul. bielawskiej (róg nowego rynku);  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep
P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...”
p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga
W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep P. marzeny piecki W Złakowie borowym 139a
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary

23

21.05.2008 r.

FIAT Brava 1,2 16 V, 1999 rok, tel. kom.
0697-478-099, tel. (0-42) 719-56-65.

FIAT Cinquecento 900 1996 rok, tel. kom.
0606-336-123.

VW Polo 1.0, 1997 rok, 134000 km, 2 x airbag,
ABS, wspomaganie + regulacja kierownicy,
biały 3 d, stan bdb, książka serw., tel. kom.
0601-921-166.

FORD Escort 1.4 1989 rok, srebrny metalik,
wersja sportowa, szyberdach, 3-drzwiowy, tel.
kom. 0785-622-421.

CITROEN Berlingo 2.0 HDI 1999/2000
rok, osobowy, tel. kom. 0692-304-433
0608-793-032.
FIAT CC 700 1997 rok, tanio, stan bdb, tel.
kom. 0516-723-275.

SKODA Favorit gaz 1991 rok, niebieski, tel.
kom. 0502-507-768.

OPEL Omega 2.5TD 1995 rok, bogate wyposażenie, rok w kraju, tel. kom. 0600-970-598.
Vectra 1.6 gaz 1993 rok, 5500 zł, bordo metalik,
5-drzwiowy, nowe opony, alufelgi, idealny, tel.
kom. 0880-348-630.

FIAT126p elx, 1998 rok, przebieg 50650 km,
tanio, tel. 0601-865-829.

OPEL Astra F 1.4 sedan LPG, 140000 km,
bordo metalik, 1998 rok, rejestracja 1999 rok,
stan bdb, radio CD, autoalarm, ubezpieczenie
opłacone na rok, 8400 zł do negocjacji, tel.
kom. 0694-506-667.

OPEL Astra 2.0 DTI 1998 rok, 5-drzwiowa,
tel. kom. 0504-221-035.

OPEL Vectra B 1.8 1999 rok, 15500 zł, złoty,
salon, bardzo ładny, tel. kom. 0694-036-487.

FIAT Punto 1.1 1999 rok, 5-drzwiowa, tel.
kom. 0606-535-457.

RENAULT Thalia 1.4 16V, 2001 rok, kupiony
w 2002 roku, salon, I właściciel, wspomaganie,
poduszki, elektryczne szyby, centralny zamek,
halogeny, 12500 zł, tel. kom. 0606-975-932.

VW Sharan 1997 rok, TDI 110 km, zadbany,
klimatronic, automat, webasto, alufelgi, ciemne
szyby, 7 osobowy, obracane fotele, tel. kom.
0602-121-312.

NISSAN Serena 1.6 1995 rok, gaz, tel. kom.
0604-454-032.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 2004 rok, 5-drzwiowy, wyposażony, sprzedam ewentualnie
zamienię, tel. kom. 0501-715-609.
FIAT Palio Weekend 1.7 TDI 1999/2000 rok,
10700 zł, tel. kom. 0668-033-457.
VW Passat sedan 1.9 TDI 1998 rok, srebrny
metalik, klimatronic, tel. kom. 0608-108-139.
BMW 318 I 1.8 1992 rok, gaz, tel. kom.
0604-454-032.
VW Golf Combi 1,8 1994 rok, tel. kom.
0604-454-032.
ŻUK chłodnia uszkodzony, tel. kom.
0509-599-379.
Corsa A, BMW 318i, w całości lub na części,
tel. kom. 0604-454-032.
MERCEDES 124 300 D 1991 rok, biały, stan
bdb, tel. kom. 0696-441-703.
Pilnie sprzedam Golfa III, 1.8, benzyna +
gaz, 5-drzwiowy, stan dobry, czarny, tel. kom.
0503-135-476 po 17.00.
RENAULT Clio II, 1,2, 2000 rok, czarny,
100% bez wypadku, stan bdb, bogate wyposażenie, tel. kom. 0784-816-212.
FORD Escort 1.4 1991 rok, 2800 zł, tel.
kom. 0602-133-182.
RENAULT Megane coupe 1.4 16V 2000 rok,
tel. kom. 0609-600-077.
RENAULT 19 1991 rok, gaz, wspomaganie
kierownicy, centralny, szyberdach, tanio, tel.
kom. 0608-845-436.
VW Passat 1.6 1998 rok, srebrny metalik, benzyna, tel. kom. 0605-539-232.
OPEL Vectra 1996 rok, gaz, centralny, alarm,
alufelgi, wspomaganie kierownicy, tel. kom.
0691-166-990.

OPEL Vectra C 2.0 DTH, 2003/2004 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0606-488-198.
RENAULT Clio 1.2 1999 rok, 11000 zł, 88000
km, miedziany metalik, klimatyzacja, zadbany,
tel. kom. 0694-036-487.
DAEWOO Tico 1997 rok, bezwypadkowy, lakier fabryczny, stan super, tel. kom.
0604-610-577.
VW Golf III 1995 rok, czarny, 5-drzwiowy,
elektryczny szyberdach, wspomaganie, 2
poduszki, podgrzewane fotele, alufelgi, I
właściciel, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0604-610-577.
Nexia 1997 rok, gaz, tel. kom. 0880-652-769.
BMW 316 gaz 1993 rok, niebieski metalik, tel.
kom. 0888-654-439.
Ti c o 1 9 9 8 r o k , z i e l o n y m e t a l i k
tel. (046) 863-60-14.
FIAT Uno benzyna gaz 1997 rok, bordo metalik, 5-drzwiowy, tel. kom. 0886-218-982.
VOLVO V40 combi 1.9TD 1997 rok, 12500
zł, czerwony, idealny, centralny zamek, wspomaganie, rok w Polsce, zarejestrowany, tel.
kom. 0880-348-630.
OPEL Astra II 1.6 gaz sekwencyjny 2001 rok,
17500 zł, srebrny metalik, salonowy, wspomaganie, tel. kom. 0694-036-487.
Vectra 1.6 gaz w kole 1993 rok, 5500 zł,
bordo metalik, salon, Polska, 5-drzwiowy,
nowe opony, multilock, idealny, tel. kom.
0880-348-630.
POLONEZ Caro Plus 1.6 GLi 1999 rok,
niebieski metalik, stan bdb, tel. kom.
0889-854-735.
FIAT Seicento 900 gaz 1998/99 rok, srebrny,
zadbany, tel. kom. 0886-802-487.

RENAULT Megane 2002 rok, 18000 zł,
144.000 km, granatowy, diesel, 5-drzwiowy,
4xpp, klima, ABS, kupiony w kraju, stan bdb,
tel. kom. 0609-837-150.

AUDI A4 combi 1.9 TDI 1998 rok, tel. kom.
0608-409-694.

OPEL Tigra 1995 rok, ciemny fiolet, 2
poduszki, wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach, tel. kom. 0507-105-118.

BMW 520 2l, 6000 zł, benzyna, gaz, tel. kom.
0608-409-694.

SEAT Ibiza 1.0 benz. 1998 rok, bogate wyposażenie, 3-drzwiowy, sprowadzony, tel. kom.
0504-065-348.
MERCEDES C240 2.4V6 1999 rok, 18000 zł,
131.000 km, srebrny, benzyna, automat, zarejestrowany w Polsce, tel. kom. 0502-269-825.
AUDI 80 B4 1994 rok, srebrny, pełne
wyposażenie, do uzgodnienia, tel. kom.
0503-779-159.
FIAT Seicento 0.9 2000rok, 115000km, biały,
stan bdb, radiomagnetofon, tylne szyby uchylane, serwisowany do 2006 roku, 5600zł do
negocjacji, tel. kom. 0694-506-667.

FIAT Seicento 900 SX gaz 1998 rok, błękitny,
zadbany, tel. kom. 0505-959-200.

RENAULT Megane Scenic 2.0 benzyna,
gaz 1997 rok, 9800 zł, (do uzgodnienia),
ABS, wspomaganie, 2 poduszki, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny
zamek, autoalarm, tel. kom. 0791-440-007
0600-921-071.
DAEWOO Lanos benzyna gaz 2002 rok,
stan bdb, 8000 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0501-818-524.
Astra 1.4 MPI gaz 1995 rok, 7500 zł, bordo
metalik, sedan, oryginalny lakier, hak, idealny,
salonowy, tel. kom. 0880-348-630.
NISSAN Sunny 1.4 sedan 1995 rok, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.

FORD Escort 1.8D 1996 rok, stan bdb,
cena 5500 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0666-186-157.
OPEL Corsa 1.4 benzyna gaz 1997 rok, bordo
metalik, 4-drzwiowy, pełne wyposażenie, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0510-306-890.
TOYOTA Avensis diesel 1999 rok, srebrny
metalik, bogate wyposażenie, stan bdb, tel.
kom. 0509-936-686.
FIAT Cinquecento 900 1996 rok, 3150 zł, tel.
kom. 0888-596-487.
Vento 1.8 gaz 1993 rok, ABS, szyberdach, stan
dobry, tel. kom. 0697-145-940.

Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h, F-VAT,
tel. kom. 0608-532-321 0512-391-051.
Sprzedam przyczepkę samochodową Sam,
nowa 230x123x40 ze stelażem do plandeki, do
rejestracji, tel. kom. 0505-928-735.

Skuter Romet RXL 50, tel. kom.
0502-086-560.
Ogar 3-biegowy + części, tel. kom.
0784-906-444.
Naprawa motocykli, motorowerów, kosiarek,
tel. kom. 0698-467-889.
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, tel. kom.
605-142-474.
Jawka 50, bez dokumentów, tel. kom.
0601-086-844 po 20.00.
Skuter Peugeot 100, tel. (046) 838-89-48.
Sprzedam Benelli włoski skuter po pełnym
tuningu, tel. kom. 0721-308-989.
Sprzedam motorynkę, tel. kom.
0606-711-285.
Skuter Paggio Ciao, 1998 rok, tel. kom.
0663-801-463.
Sprzedam Hondę 50 i Malaguti F10, stan dobry,
tel. kom. 0505-261-079.
Naprawa motocykli i motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.
Ta n i o s p r z e d a m m o t o r R o m e t ,
tel. (046) 838-30-81.
Motocykl W.S.K. 125. na chodzie zarejestrowany, 3 rowerki dziecinne, cena do uzgodnienia, tel. (046) 839-64-90.

Kupię 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.
Kupię działkę rolno- budowlaną w okolicy Łowicza o pow. ok. 1 ha, tel. kom.
0604-752-245.
Kupię mieszkanie powyżej 45 mkw. lub działkę z domkiem do 150000 zł, okolice Strykowa,
Głowna, tel. kom. 0513-413-478.
Kupię chatę wiejską lub dworek w okolicy
Łowicza, tel. kom. 0508-248-188.

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.
Dom parterowy, murowany, Walewice wieś
18, tel. kom. 0669-346-302.
Kawalerkę 25 mkw. sprzedam lub zamienię na
większe, tel. (046) 837-46-11.
Zagospodarowana, zabudowana ogródki działkowe, Niedźwiadek, tel. kom. 0601-157-630.

Sprzedam motorower Komar po remoncie kapitalnym, zarejestrowany, niedrogo,
tel. (046) 837-64-88 rano 7.00 - 9.00.

Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz
z zabudowaniami, gmina Zduny, tel. kom.
0693-457-587.

Sprzedam przyczepę campingową
holenderską KIP390 (3-4 osobowa)
z przedsionkiem, stan bdb, tel. kom.
0604-428-289.

MZ-TS 250, 1980 rok, stan bdb, tel. kom.
0505-512-653.

Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.

Skutery, crossy, części, akcesoria
motocyklowe, sprzedaż -serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna, tel. (042) 710-76-11, tel. kom.
0513-185-357.

Działki budowlane w Głownie, tel. kom.
0691-521-076.

Sprzedam alufelgi nowe 17” z oponami od
AUDI A3, tel. kom. 0695-604-259.

Sprzedam skuter Simson, 1990 rok, stan bdb,
tel. kom. 0605-384-399.
Suzuki GSX-R1000 K6, 2006 rok, tel. kom.
0691-191-100.
Sprzedam motor ETZ 150, 1989 rok, 650 zł,
tel. kom. 0604-386-513.

Junaka kupię, tel. kom. 0506-582-682.
Kupię WSK-175 z dokumentami, tel. kom.
0600-653-073.

Cegła, 58 mkw., komfortowe, tel. kom.
0696-525-149.
Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw., tel.
kom. 0603-916-520.
Po remoncie 54 mkw., Warszawa
(Ursynów),do zamieszkania, tel. kom.
0601-375-385.

Sprzedam 1,58 ha ziemi rolnej, w tym 0,55
ha lasu (ok. 100 m3 drewna) w gminie Iłów,
tel. (046) 837-36-80 po 18.00, tel. kom.
0696-654-468 po 18.00.

Podnośnik samochodowy 2-kolumnowy, udźwig 2,5 t, tel. kom. 0661-280-215,
0668-825-713.

Junaka, stan obojętny, kupię, tel. kom.
0880-124-455.

Budowlana 4200 mkw., Kalenice 15,
tel. (046) 838-33-44.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., os. Baczyńskiego (Łowicz), tel. (046) 837-57-21, tel. kom.
0601-338-870.

Sprzedam przyczepkę samochodową, tel. kom.
0603-242-799.

Tanio sprzedam garaż, stan bdb, tel. kom.
0607-249-762.

Sprzedam mieszkanie os. Kostka (Łowicz) 47
mkw., tel. kom. 0605-422-650.

Sprzedam garaż blaszany, lokalizacja przy Magdannie (Łowicz), tel. kom. 0696-308-687.

Cegła, 50 mkw., parter, Armii Krajowej,
tel. (046) 837-80-05, tel. kom. 0513-636-689.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.

Do wynajęcia garaż, tel. kom. 0691-620-837.
Do wynajęcia garaż na os. Bratkowice (Łowicz)
przy Intermarche, tel. kom. 0500-134-201.

Restauracja, motel, stacja CPN w
budowie (powierzchnia 14000 mkw.)
przy trasie A2 (Łowicz-Kutno), tel. kom.
0604-208-588.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze, mieszkanie 39 mkw., Starzyńskiego, tel. kom.
0692-101-989.
Przenośny kontener sklepowy 36 mkw., tel.
kom. 0604-896-787.

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.

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 mieszkanie 38 mkw. z
działką 500 mkw., zagospodarowana Walewice, tel. kom. 0601-662-927.

Sprzedam przyczepę 9 t i 6 t oraz przyczepę
beczkę 3000 l, opony 1100x20, tel. kom.
0606-519-851.

Kredyty samochodowe, bez pierwszej
wpłaty, bez zaświadczeń o dochodach,
do 100000 zł, dla osób fizycznych,
firm i rolników. Łowicz, ul. Jana Pawła
II 35, tel. (046) 837-55-39, tel. kom.
0507-327-219 0698-624-369.

Mieszkanie 48,15 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0889-479-030.

Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.

Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0608-591-756.

Przyczepka samochodowa, silnik benzyna 1,8
VW II, zawieszenie przednie, amortyzatory
tylne, tel. (042) 719-56-77.

Domaniewice- działki budowlane w centrum,
blisko lasu, tel. kom. 0606-193-215.

Sprzedam mieszkanie 49 mkw., tel. kom.
0691-219-981.

Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.

Części OPEL Vectra A 2.0, tel. kom.
0608-354-769.

Mieszkanie 75 mkw., ul. Bolimowska, I piętro,
4 pokoje, tel. kom. 0602-593-995.

Mieszkania o pow. do 100 mkw. przy ul. Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.

MZ ETZ 150, tel. kom. 0661-904-019.

Skuter dwuosobowy, tel. kom. 0660-429-346.

Sprzedam działkę we wsi Kompina 29, 5500
mkw., tel. kom. 0605-274-931.

Sprzedam 42 mkw., os. Kostka, tel. kom.
0505-002-528 0501-531-019.

M-6 własnościowe, os. Kopernika, Głowno
zamienię na M-3 na I -II piętrze, tel. kom.
0505-370-525.

Alufelgi - naprawa i renowacja, tel. kom.
0698-467-889.

Dom w Łowiczu, cegła, tel. (046) 837-55-42.

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 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.
Bratkowice, 60 mkw., III p., tel. kom.
0509-838-542.
Sprzedam mieszkanie 75 mkw., wysoki
standard, cegła, Łowicz, zadbane, tel.
kom. 0695-631-319.
Działka rolno-budowlana 7800 mkw., 18
m szerokości, okolice Łowicza, tel. kom.
0510-750-682.
Działka budowlana w Piaskach, 6000 m
18 zł/mkw., tel. kom. 0516-199-906.
Łąka nad Bzurą 1 ha 21000 zł, tel. kom.
0516-199-906.
Działkę budowlaną w Łowiczu, tel. kom.
0601-576-242.
Sprzedam działkę 1800 mkw, Łowicz, ul.
Armii Krajowej, ogrodzona, media w ulicy,
tel. kom. 0505-346-069.
Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz, ul.
Armii Krajowej. www.dzialka.lowicz.com.pl,
tel. kom. 0505-346-069.
Sprzedam działkę na ul. Chełmońskiego, tel.
kom. 0600-384-172.
Dom wolnostojący w Łowiczu, po termomodernizacji, wysoki parter, pow. 115 mkw.
+ piwnice, działka 713 mkw., tel. kom.
0694-042-123 po 17.00.
Sprzedam działkę budowlaną 700
mkw. na Zabrzeźni, Głowno, tel. kom.
0501-218-374.
Sprzedam M-3 49 mkw. w starym budownictwie, I piętro, tel. kom. 0660-455-742.
Mieszkanie 48 mkw. w Łodzi, 3 pokoje,
tel. kom. 0509-811-568.
Sprzedam atrakcyjny dom w Głownie o pow.
124 mkw., tel. kom. 0784-524-459.
Działka 1800 mkw., 50 zł/mkw., koniec Armii
Krajowej, tel. kom. 0608-264-404.
Pilnie: bloki 50 mkw. + pomieszczenie gospodarcze, tel. kom. 0697-816-324, Jasionna.
Sprzedam działkę 3 ha, okolice Głowna, tel.
kom. 0604-217-613.
Działka 4100 mkw., Wrzeczko Stara Wieś, tel.
kom. 0606-870-908.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw., parter, os. Bratkowice oraz garaż, tel. kom. 0510-124-711.
Do sprzedania kamienica w centrum
Łowicza, tel. kom. 0661-804-522.
Bratkowice 54 mkw., IVp., tel. kom.
0508-578-982.
Starzyńskiego, 38 mkw., tel. kom.
0791-504-191.
Działkę budowlaną na terenie Łowicza, 720
mkw., tel. kom. 0603-984-620.
Tanio sprzedam lub wynajmę piekarnię, cukiernię i twarożkarnię, budynki nadają się pod
każdą działalność, tel. kom. 0605-990-363.
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Mieszkanie 46 mkw., cegła, I piętro, Łowicz, ul. Baczyńskiego,
tel. (046) 837-90-95, tel. kom.
0694-020-143.

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.

Sprzedam mieszkanie w cegle, os. Dąbrowskiego, 65 mkw., tel. kom. 0600-875-309.

Stryków - centrum miasta - 100 mkw. na biura
lub inną działalność gospodarczą, tel. kom.
0511-428-240.

Sprzedam dom o powierzchni 150 mkw.,
doskonała lokalizacja - ul. Botaniczna, tel.
kom. 0666-049-802.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu, 48 mkw., os.
Bratkowice, III piętro, tel. kom. 0696-075-623
0787-167-450.
Mieszkanie 72 mkw., os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0608-676-683.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0609-373-941.
Sprzedam dom w stanie surowym wraz
z działką 2000 m, Bobrowniki osiedle,
tel. (046) 838-86-17 po 20.00.
Mieszkanie 60,05 mkw., IV piętro, Skierniewice, os. Widok, tel. kom. 0695-416-068.
Sprzedam M-4, 60,54 mkw., Łowicz, os.
Bratkowice, tel. kom. 0604-707-628.
Działka rolno- budowlana zagospodarowana
pow. 0,70 ha w tym 0,20 ha sad, przy Poznańskiej (Łowicz), tel. kom. 0507-705-706.
Działka rekreacyjna w Dąbkowicach, tel. kom.
0697-733-360.
Działka rekreacyjno- leśna 1670 mkw. w
Joachimowie Mogiłach, cena 22000 zł, tel.
kom. 0696-317-999.
Sprzedam bloki 62 mkw. w cegle, urządzone,
tel. kom. 0602-241-042.
Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew,
tel. kom. 0509-147-501.
Sprzedam mieszkanie 33 mkw., centrum
Strykowa, tel. kom. 0600-286-957.
Sprzedam M-2, dwa pokoje z kuchnią 33 mkw.,
IV piętro, Starzyńskiego (Łowicz), tel. kom.
0604-125-320 po 20.00.
Działka budowlana 5.000 mkw., Władysławów, 15 km od Zgierza, tel. (042) 659-94-18.
Działkę, siedlisko 1,5 ha, dostęp do rzeki, domek do remontu,
tel. (046) 874-72-01.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852 po 18.
M-4, 60 mkw., Bratkowice, tel. kom.
0669-046-703.
Sprzedam 47mkw. os. Starzyńskiego (Łowicz),
tel. kom. 0604-182-335.
Działka budowlana, ul. Dworska, Głowno, tel.
kom. 0504-571-878.
Działka rekreacyjno -budowlana 2100 mkw.,
las, łąka, przy działce prąd, woda. Grodzisk gm.
Dmosin, tel. kom. 0515-132-167.

Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
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.
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.
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.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy,
16 mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
Łowicz, tel. kom. 0608-446-487.
Firmie - domek jednorodzinny, kwatery pracownicze, tel. kom. 0601-692-820.
Wynajmę lub sprzedam pawilon
40 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0604-739-461.
Do wynajęcia dwa pomieszczenia 30 mkw. na
działalność gospodarczą, biuro, gabinet, Dmosin, tel. (042) 652-53-07 lub na miejcu.
Wydzierżawię 15 ha ziemi koło Rogóźna,
gmina Zgierz, tel. kom. 0608-641-030.
Wynajmę pokój z dostępem do kuchni i
łazienki + wyżywienie dla samotnej pani, bez
żadnych opłat, możliwość pracy na miejscu,
tel. kom. 0606-678-418.
Do wynajęcia dwa mieszkania M-3, Głowno,
tel. (042) 719-21-10.

Mieszkanie 60 mkw., os. Dąbrowskiego
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Sprzedam mieszkanie - 34 mkw. w Łowiczu,
do remontu, tel. kom. 0693-136-297 po
17.00.

Budowlana niedaleko Głowna, tel. kom.
0507-569-401.
Sprzedam działkę w Zielkowicach 3583 mkw.,
35 zł/mkw., tel. kom. 0692-383-191.
Sprzedam ponad hektar łąki nad Bzurą (rozpoczęty wykop stawu), tel. kom. 0606-332-652.
Sprzedam siedlisko gm. Sanniki 0,3 ha, budynki ok. 600 mkw., na prowadzenie działalności
rolnej lub innej, tel. kom. 0604-069-426.

Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel. kom.
0516-907-429.
Skrzynki plastikowe 15, tel. kom.
0609-063-583.
Odkupię używane skrzynki plastikowe „15”,
mogą być pęknięte, tel. kom. 0501-136-896.

Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.
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.
Budy dla psów. Huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0502-981-959.
Huśtawki i stoły ogrodowe, tel. kom.
0501-658-261.
Sprzedam segment pokojowy, tel. kom.
0606-804-786.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.

Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Kawalerka, wolna, tel. kom. 0692-101-989.
Lokal do wynajęcia przy ul. Zduńskiej w
Łowiczu, wejście z bramy, W.C., C.W., C.O.,
tel. kom. 0602-127-444.
Do wynajęcia pokój w Warszawie, tel. kom.
0609-103-555.
Do wynajęcia nowe lokale na biura, gabinety,
tel. kom. 0692-725-590.
Do wynajęcia pokoje pracownicze, Głowno,
tel. kom. 0691-521-076.
Do wynajęcia lokal handlowy 500
mkw., ul. Zduńska, Łowicz, tel. kom.
0605-990-363.
Poszukuję lokalu na ul. Zduńskiej, tel. kom.
0600-612-011.

M-2, dwupokojowe, 32,3 mkw., os.
Starzyńskiego (do remontu), tel. kom.
0664-949-091.

Kupię przedmioty z wojny, tel. kom.
0664-964-367.

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.

Kamień polny, grzejniki Faviera, tel.
kom. 0516-180-211.
Sprzedam wełnę mineralną, grubość 10 cm,
tel. kom. 0661-966-148.
Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklona,
stan dobry, tanio, poj. 1200 l, tel. kom.
0604-109-057 po 16.00.
Sprzedam betoniarkę oraz drzwi garażowe, tel.
kom. 0600-626-597.

Drewno budowlane, łaty, pokrycia dachowe, płyty OSB. Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.

Komputer 230 zł, tel. kom. 0500-204-559.

Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.

Sprzedam telewizor Philips 21”, nieużywany,
tel. kom. 0604-569-679.

Komputery używane, laptopy, notebooki,
monitory LCD - bardzo duży wybór. Najtańsze
komputery poleasingowe. Nawigacja GPS.
Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-75-45, tel. kom.
0601-946-286.
Sprzedam blachę trapezowaną na wymiar, tel.
kom. 0506-844-177.
Okna PCV, nowe, używane, gospodarcze, drzwi przeszklone - niedrogo, duży
wybór, Piątek, tel. kom. 0602-617-895.

Telefon komórkowy Nokia 6500, nowy, tel.
kom. 0606-479-819.

Biurko młodzieżowe, tel. kom.
0889-406-509.
Wykrywacz metali „Penetrator”, gwarancja,
tel. kom. 0603-395-360.
Sprzedam materac przeciwodleżynowy, wysoki zagłówek- nowy, tel. kom. 0665-477-875.
Nadproża betonowe, belki stropowe, wciągarkę, korzystnie odsprzedam, tel. kom.
0668-816-813.
Sprzedam 12 rolek papy dachowej (nowej), tel.
kom. 0504-221-009.
Ogrodzenie, brama, furtka, tel. kom.
0504-105-141.

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.

Ładowarka Kramer 312 S 4x4, tel. kom.
0664-006-089.

Siatka ogrodzeniowa, słupki stalowe,
betonowe, bramy, ogrodzenia staloweproducent, tel. kom. 0508-382-120.

Wózek widłowy Rak 1990 rok, tel. kom.
0664-006-089.

Sprzedam suknię ślubną, ecru, rozmiar 36/38,
tel. kom. 0507-080-434.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
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.
Rusztowania warszawskie, betoniarki, części
zamienne, naprawa, tel. kom. 0510-124-700.

Szatkownica do kapusty o dużej wydajności,
tel. kom. 0505-608-347.
Sprzedam cegłę pełną kl. 150 i
nowe stemple budowlane, tel. kom.
0603-161-640.

Stemple budowlane, tel. kom. 0693-975-413.

Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.

Sprzedam lodówkę Amica 150x60, tel. kom.
0502-628-310.

Sprzedam deski szerokie 32”, 25”, okolice Głowna, tel. kom. 0605-097-071.

Sofa dwuosobowa rozkładana, tel.
kom. 0607-461-177.
Tanie myjki ciśnieniowe (110 bar) do czyszczenia cokołów, ogrodzeń, tarasów, kostki
brukowej itp. Centrum Budowlane Łowicz,
ul. Łęczycka 64.
Pralko-wirówka, elektryczny ogrzewacz wody
80 l, tel. kom. 0696-545-577 po 16.00.

Piec centralnego ogrzewania miałowy, tel.
kom. 0601-839-916.

Działka budowlana 5000 mkw., szer. 18
m, 2 km od Głowna, 14 zł/mkw., tel. kom.
0784-183-114.

Do wynajęcia lokal handlowo- usługowy róg
ul. Dworcowej i ul, Warszawskiej (Łowicz),
tel. (046) 837-42-46, tel. kom. 0605-578-502.

Działka budowlana 10000 mkw., ul. Łódzka,
Łowicz, tel. (046) 838-92-62 wieczorem.

Dysponuję magazynami o powierzchni
850 mkw. Oczekuję propozycji, tel. kom.
0602-196-913.

Styropian twardy 10 cm, 12 cm, tel. kom.
0665-723-997.
Palety drewniane 3 zł/szt. - sprzedam, tel. kom.
0602-657-161.
Sprzedam kołki do szalowania fundamentu
oraz dachówkę cementową z rozbiórki, tel.
kom. 0604-432-909.
Sprzedam pilnie maszt flagowy aluminiowy 8 m, tel. kom. 0602-370-470.
Tanio sprzedam materac rehabilitacyjny z 2-letnią gwarancją, tel. kom. 0510-965-899.
Segment pokojowy, tel. kom. 0691-224-672.
Wózek wielofunkcyjny spacerowy, roczny, stan
idealny, Głowno, tel. kom. 0604-661-282.
Waga elektroniczna, lada chłodnicza, tel. kom.
0604-083-992.
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 meble zachodnie, tel. kom.
0605-721-113.
Zbiornik olejowy 1000 l,
tel. (046) 838-59-92.
Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego,
tel. kom. 0604-896-787.

M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0691-753-419.
Dwa pokoje z kuchnią, 36,50 mkw, os. Broniewskiego, tel. kom. 0661-848-497.

Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego
składowania 3500 mkw. lub mniej w Głownie,
tel. kom. 0604-610-057.
Wynajmę tanie pokoje noclegowe 30 i
więcej miejsc, tel. (046) 837-99-16, tel.
kom. 0512-098-358.
Wynajmę magazyny firmy budowlanej, tel.
kom. 0501-508-747.

M-1 (18 mkw.) zamienię na M-3, centrum, możliwe nieduże zadłużenie, tel. kom.
0600-184-771.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Różne monety, kolekcje monet oraz antyki, tel.
kom. 0887-221-227.

Sprzedam wózek dziecięcy i chodzik, tel. kom.
0600-880-267.
Sprzedam huśtawki ogrodowe - drewniane, tel.
kom. 0723-461-264, 0886-324-342.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0696-027-634.
Sprzedam za pół ceny nowe drzwi balkonowe
drewniane firmy Humdrex, wymiar 1,48x 2,31
m, tel. kom. 0609-024-427.
Wózek wielofunkcyjny Deltim + dodatki, tel.
kom. 0600-226-961.
Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.
Sprzedam rower górski, tel. kom.
0608-175-964.
Sprzedam nową kamerę cyfrową Samsung
Mini DV, tel. kom. 0697-736-673.
Sprzedam dyskietki z utworami na studio
Roland MV-30, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0692-584-020.
Stolik, biurko, półkę na książki, kontakt
wieczorem, tel. (046) 837-28-95.
Betoniarka 150l, tel. kom. 0600-326-597.
Drzwi garażowe przemysłowe, tel. kom.
0600-326-597.
Wózek dziecięcy 3-funkcyjny, tel. kom.
0660-429-341.
Sprzedam nowe meble kuchenne BRW, tel.
kom. 0888-234-590 po 17.00.
Sprzedam suknię ślubną, rozm. 40, tanio, tel.
kom. 0502-263-024.
Płyty z piaskowca, tel. (046) 837-42-44.
Kamera cyfrowa na kartę SD, nowa 260 zł, tel.
kom. 0663-647-066.
Roczny komputer, cena do negocjacji, e-mail:
degas@tlen.pl, tel. kom. 0504-767-086.

Suknię ślubna ecru, rozmiar 38-40, tel. kom.
0507-602-368.

Małą, przydomową elektrownię wiatrową; dużą ocieplaną budę dla psa, tel. kom.
0510-799-027.

Mieszkanie 39 mkw. (2 pokoje) w Kutnie
pilnie sprzedam lub zamienię na Łowicz
(Konopnickiej, Baczyńskiego, Bolimowska),
tel. kom. 0504-179-453.

Oddam okna z demontażu, tel. kom.
0662-171-742.

Rak, bdb, tel. kom. 0601-086-844 po 20.00.

Do wynajęcia pawilon handlowy w Łowiczu,
róg ul. Klickiego i Napoleońskiej z placem,
tel. (046) 837-42-46, tel. kom. 0605-578-502.

Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w Strykowie, umeblowane: 500 zł + opłaty,
tel. kom. 0507-078-814/815.
Do wynajęcia kiosk w Głownie, tel. kom.
0606-798-751.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, tel. kom.
0660-230-318.

Ziemia czarna z dowozem, tel. kom.
0664-694-590.

Wózek widłowy 3,5 t, piec miałowy, tel. kom.
0600-820-374.

Agregat prądotwórczy Honda, tel. kom.
0609-843-635.

Mieszkanie 36,5 mkw., 2 pokoje, I piętro,
Bratkowice, tel. kom. 0510-027-538.

Sprzedam cegłę Max i bryczkę konną,
tel. (046) 838-48-81.

Suknia ślubna, tel. kom. 0507-164-228.

Sprzedam telewizor Sony, panoramiczny 32”,
tanio, tel. kom. 0608-189-585.

Pilnie sprzedam mieszkanie w Łowiczu, tel.
kom. 0603-879-675.

Wózek dziecięcy wielofunkcyjny Deltim
Voyager, tel. kom. 0601-862-917.

Sprzedam komputer AMD Athlon
2600+ monitor 17” tanio, tel. kom.
0787-202-030.

Sprzedam blachę trapezową 0,75 nową,
tel. kom. 0605-097-071.

Solarium, tel. kom. 0505-550-612.

Laptop Fujitsu Siemens, procesor Intel Core
2 Duo 1,50 GHz, pamięć 2038 MB, tel. kom.
0501-658-282 po 17.00.

Sprzedam cegłę Max 25 - 180 szt., stemple budowlane ok. 100 szt., tel. kom.
0600-286-957.

Sprzedam wciągarkę budowlaną, tel. kom.
0600-953-269.

Regały magazynowe, silniki elektryczne, motoreduktor, wentylator, pompa wodna, opony
750/20, tel. (042) 719-59-36.

Drut zbrojeniowy śr. 8, tel. kom.
0509-011-888.

Taśmociąg 9 m, silnik z taśmociągu do obornika, tel. kom. 0512-335-503.

Sprzedam eternit, tel. kom. 0695-068-710.

Rębak do gałęzi, spalinowy, tel. kom.
0601-358-325.

Sprzedam czarną ziemię z dowozem, tel. kom.
0601-253-947.

Betoniarki 1500 zł, części zamienne, tel. kom.
0603-072-751.
Sprzedam skrzynki plastikowe,
tel. (046) 838-50-86.
Oddam cegłę z rozbiórki, tel. kom.
0798-551-074.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l na
palecie, tel. kom. 0697-677-530.
Nowo otwarty skład tarcicy, w asortymencie: łaty, deski, krokwie, stemple, tel. kom.
0889-116-619, 0886-829-326.
Sprzedam łubianki drewniane nowe, plastikowe używane, tel. kom. 0886-825-610.
Centrum kamienia i kory (kostka granitowa), tel. kom. 0516-324-160.
Sprzedam 3 szt. okna drewniane podwójne,
145/210 oraz cegłę potrójną. Wiadomość po
20.00, tel. (046) 838-78-09.
Overlock, nóż taśmowy, dwuigłówka, stebnówka, autolap, tel. kom. 0505-042-841.
Sprzedam dąb i wiąz, ścięte,
tel. (046) 838-83-70.
Minikoparkę z przyczepką, tel. kom.
0501-074-060.
Wiertarkę stołową, kompresor 50l, kompresor 200l 3 cylindry, plex 3 mat, tel. kom.
0602-366-564.
Przyczepa R126, stan bdb, tel. kom.
0696-439-776.

Szafa chłodnicza, regały, tel. kom.
0517-160-370.

Sprzedam krajzegi 3-fazowe, tel. kom.
0503-830-451.
Suknia ślubna rozmiar 38, tanio, tel. kom.
0604-931-536.
Wózek dziecięcy głęboki + spacerówka, tel.
kom. 0600-332-876.
Sprzedam kuchnię węglową, rower górski
dziecinny, tel. kom. 0604-297-646.
Okna z demontażu, tel. kom. 0504-179-453.
Wózek do produkcji bloczków betonowych
i telefon Samsung 450 - nowy, tel. kom.
0513-006-285.
Producent słupków betonowych, siatkowych
i do sadów. Tel. (044) 710-24-25, tel. kom.
0608-860-518.
Monitory LG 17, tel. kom. 0697-488-440.
Maszyna do szycia stebnówka, tel. (046)
814-18-57.
Stemple 3m, tanio, gałęzie olszowe, brzozowe, sosnowe, okolice Rawy, tel. kom.
0784-419-430.
Drewno kominkowe i opałowe, tel. kom.
0697-632-944.
Słupki ogrodzeniowe śr. 51, dł. 216, 225, siatka,
tel. kom. 0660-789-719.
Sztachetki olcha i brzoza 160 cm wysokości,
tel. kom. 0509-275-240.
Pianino, tel. kom. 0504-333-101.
Sklep na targowisku w Żyrardowie z mięsem i
wędliną Tel. 0722-330-023, 0693-309-259.
Komputer, tanio, tel. kom. 0506-380-694.
Fotele przednie do Fiata Seicento, silnik 700
Cinquecento, tel. kom. 0601-064-353.
Akordeon, komputer, wiatrówka, telefon,
rower, pompa, zamrażarka, pekińczyki, tel.
kom. 0607-318-187.
Sprzedam konstrukcję namiotów foliowych 8
x 30 m, tel. kom. 0694-411-110.
Wózek dziecięcy 3-funkcyjny, Skierniewice,
tel. kom. 0506-747-993.
Bardzo ładna hiszpańska suknia ślubna z
kolekcji st. Patricka, rozmiar 38, kolor ecru,
tel. kom. 0606-756-157.
Stemple budowlane, drewno opałowe, meble
ogrodowe, tel. kom. 0507-927-200.
Wózek dziecięcy głęboki Inglesina, tel. kom.
0609-837-102.
Stemple budowlane, tel. kom. 0507-626-260.
Cegła Max U220, tanio do 2400 szt., tel. kom.
0608-244-400, 046/838-85-82.
Sprzedam maszyny szwalnicze z powodu
likwidacji szwalni, tel. (046) 832-91-04, tel.
kom. 0692-125-138.

Sprzedam wóz konny żelaźniak, tel. kom.
0778-397-738.

Pustaki, tel. kom. 0505-063-002.

Sprzedam bramę z furtką 320cm., tel. kom.
0693-341-578.

Szklarnia do rozbiórki 51 m 13 m komin 2
piece, siatka nowa 3-380 m, 7,50 zł/m, tel.
kom. 0516-840-568.

Sprzedam bloczek beton komórkowy H+H
24/24/59, zafoliowany 290 szt., tel. kom.
0669-046-702.
Suknię ślubną rozm. 38, tel. kom.
0785-480-506.
Sprzedam walce młyńskie i huśtawki ogrodowe, tel. kom. 0513-314-505.
Sprzedam nowe drzwi PCV „80”, tel.
kom. 0602-370-470.

Stemple, tel. (0-46) 835-32-33.

Ziemia czarna z transportem, kamień polny, faktura VAT, tel. kom.
0693-565-564.
Rower duży z napędem, damka, tel. kom.
0502-276-010.
Sprzedaż piasku, ziemi ogrodowej, przywozimy na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.

Silnik 7,5 kW 1400 obrotów, trójkąt gwiazda,
tel. kom. 0506-025-611.

Sport-Rekreacja “Paintball”, wspaniała zabawa. Zapraszamy. Skierniewice, tel. kom.
0505-038-785. bold

Sprzedam pustaki z rozbiórki, Bielawy 44, tel.
kom. 0885-459-698.

Przenośne xero Canon FC220, tel. kom.
0509-620-300. bold

Stemple budowlane 3,5 m, tel. kom.
0601-181-642.

Urządzenie wielofunkcyjne HP drukarka, skaner, kopiarka, tel. kom. 0509-620-300. bold

Sprzedam akordeon Weltmeister 120 basów,
tel. (046) 838-14-87.

Duży kiosk handlowy 3.5×4.7 m, witryny aluminiowe, rolety, tel. kom.
0509-620-300.

Las w gminie Domaniewice, tel. kom.
0504-859-306.
Sprzedam stebnówkę maszynę oraz zaginarkę ręczna 1,1 do blachy obróbkowej,
tel. (046) 839-65-70 po 17.00.
Materace, tel. kom. 0604-844-505.

Akomaxbrastal - tanie ogrzewanie. Fabryka
bezobsługowych piecy na ekogroszek, tel.
kom. 0665-678-529.
Siatka 3,2 mm, wysoka 1,55 m, cena 9,80 zł/
mb, tel. kom. 0783-937-975.

Piec 0.6, grzejniki żeliwne, bojler emaliowany
80 l, skrzynkę elektryczną na budowę, tel. kom.
0602-717-207.
Przyczepa campingowa angielska dł. 5 m,
wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Sprzedam lodówkę Zanussi, tel. kom.
0608-585-389.
Sprzedam kamień polny, tel. kom.
0603-090-506.
Sprzedam cegłę klinkierową, kolor ceglasty, ok. 300 szt., 238x113x70, tel. kom.
0606-839-085.
Sprzedam jednoczęściową białą suknię ślubną
w całości pokrytą koronką, rozmiar 36/38, tel.
kom. 0609-550-220.

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 szwaczki (stebnówka), Domaniewice, tel. kom. 0504-203-901.
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Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Zatrudnię gipsiarzy, malarzy, pracowników do ociepleń i robót wykończeniowych lub zlecę, tel. kom.
0798-453-658.

Firma Fachowiec zatrudni młodą osobę na
stanowisko sprzedawcy. Wymagania:zaangażowanie, rzetelność, prawo jazdy kat.B,
obsługa komputera. cv+zdjęcie prosimy
przesyłać emailem fachowiec.lowicz@wp.pl
lub Łowicz Al. Sienkiewicza 25, tel. kom.
0508-171-078.

Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.

Kierowcę kat. CE dorywczo na ciągnik siodłowy, krótkie trasy, na dobrych warunkach,
może być rencista, emeryt, z okolic Głowna,
tel. kom. 0601-286-499.

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.

Zatrudnię szwaczki na dzianiny, Głowno, tel. kom. 0603-610-884.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. (046) 838-49-28.

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

Przyjmę do składania pantofli domowych 1/2
etatu (emeryt, rencista), okolice Bratoszewic,
Strykowa, tel. (042) 719-67-77.

Zatrudnię krojczego, istnieje możliwość
przyuczenia, tel. kom. 0607-443-788.

Zatrudnię brygadzistkę i osobę do pakowania w
szwalni, Głowno, tel. kom. 0606-579-212.

Zatrudnię pracownika do baru (mężczyznę),
mile widziane doświadczenie w gastronomii,
Grill-Bar Krępa 57, tel. kom. 0509-700-345,
0515-264-777.

Firma poszukuje osób do ekspozycji towaru
(wykładania), tel. kom. 0503-141-236.

Zatrudnię szwaczki, możliwość przyuczenia - dzianina lub biustonosze,
praca całoroczna, rejestracja, tel. kom.
0603-107-489, 0781-315-399.
Zatrudnię dekarzy, cieślę, murarza, osoby do
przyuczenia zawodu, okolice Łyszkowic, tel.
kom. 0694-470-514.
Zatrudnię operatora koparki, tel. kom.
0502-124-098.
Zatrudnię kierowcę kategorii CE okolice Strykowa, tel. kom. 0605-097-071.
Zatrudnię szwaczki, stała praca, rejestracja. Zatrudnię prasowaczkę i prace wykończeniowe.
Możliwość dowozu, tel. (042) 719-18-43, tel.
kom. 0665-217-483.
Zatrudnię szwaczki na stałe, Głowno, tel. (042) 710-73-31, tel. kom.
0608-496-344.
Przyjmę do zbioru czereśni, czerwiec -lipiec,
tel. kom. 0508-164-380.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię młodego, operatywnego,
uczciwego mężczyznę. mile widziana
znajomość komputera. Praca w zespole, tel. kom. 0518-674-134.
Zatrudnię osobę do montowania bram, tel.
kom. 0787-240-507.
Agent ubezpieczeniowy, tel. kom.
0600-410-385.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0603-668-444.
Pomoc do cukierni, Głowno - Osiny, tel. kom.
0602-815-186.
Sprzedawca panele podłogowe i drzwi,
tel. kom. 0668-422-789.
Do pracy w księgowości zatrudnimy z miasta
i okolic Łowicza, Głowna, Strykowa, tel. kom.
0604-988-647 w godz. 18.00 - 20.00.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa,
tel. kom. 0509-877-081.
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 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.
Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym w Łowiczu - pełny etat, tel. kom.
0512-088-422.
Zatrudnię blacharza samochodowego,
tel. (046) 837-44-22, tel. kom. 0602-786-412.
Roznoszenie ulotek, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0600-371-576.
Zatrudnię dekarzy, cieślę. Od 10 zł/h,
tel. kom. 0505-138-149.
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 fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.
Zatrudnię do opieki nad starszą osobą,
tel. (046) 837-64-46, tel. kom. 0600-051-711.
Zatrudnię fryzjerkę, salon Beauty
Łowicz. Wysokie zarobki, tel. kom.
0501-788-112.
Szwaczkę, fartuchy, Swędów k. Strykowa, tel.
kom. 0501-489-029.
Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0601-297-776.
Zatrudnię do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
Zatrudnię do biura kredytowego w
Łowiczu, tel. (042) 632-96-75, tel. kom.
0697-661-819.
Zatrudnię do zbioru truskawek, wyżywienie, nocleg, praca w akordzie, tel. kom.
0607-385-520.
Betterware- pomysły do Twojego domu,
poszukujemy konsultantek- prezenty,
tel. kom. 0608-642-398 0508-132-920.
Zatrudnię sprzedawcę + pomoc domowa, tel.
kom. 0691-991-000.
Avon zostań konsultantką, bezpłatne
zapisy, prezenty, promocje, SMS/tel.
0501-032-348.
Zatrudnię do zbioru truskawek, tel. kom.
0668-165-646.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy,
posiadamy własny samochód, tel. kom.
0602-797-678.
Firma Paul-Bud z Łowicz pilnie zatrudni
zbrojarzy, tel. kom. 0508-194-241.
Zatrudnię do zbioru truskawek, tel. kom.
0509-853-384.
Zatrudnię przy obsłudze maszyn, przyuczenie
mężczyzn, Łowicz, tel. kom. 0602-618-875.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z praktyką z Łowicz lub okolic na samochód Scania + naczepa chłodnia, po
kraju, tel. (046) 837-39-89, tel. kom.
0608-067-847.
Murarz, tynkarz, robotnik budowlany, tel. kom.
0668-755-972.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel. kom.
0609-135-492.
Zatrudnię operatora koparki i koparko-ładowarki, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię do produkcji ogrodzeń betonowych, Stryków, 8 zł/godz. akord, tel.
kom. 0500-151-814, 0509-345-234.
Przyjmę do pracy w sklepie monopolowym
w Łowiczu, dzwonić po 16.00, tel. kom.
0698-841-038.
Przyjmę osoby do zbioru truskawek,
tel. kom. 0696-658-344.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Przyjmę do pracy przy koniach
(możliwość zamieszkania), tel. kom.
0607-174-084, 0607-508-808.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Do zbioru truskawek, tel. kom. 0695-774-284
po 20.00.
Serwis KIA Łowicz zatrudni: mechaników, doradców serwisowych, tel. kom.
0512-329-811.

Młodą osobę do pracy w gastronomii
od pn. do pt. w Strykowie przyjmę, tel.
kom. 0600-870-334.
Zatrudnię ślusarzy, spawaczy, monterów, tel.
kom. 0793-065-376.
Zatrudnię murarza, tel. kom. 0507-130-136.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego, praca w Głownie,
tel. (042) 719-13-89.
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom.
0605-094-165.
Rozlewnia Gazu Tamir zatrudni kierowcę kat. C, tel. (042) 710-83-60, tel. kom.
0602-427-001.
Przyjmę murarzy do pracy na budowie
w Łowiczu, atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. kom. 0502-332-421 0605-062-396.

Zatrudnię w ogrodnictwie, okolice Głowna,
tel. (042) 719-49-02.

Zatrudnię murarzy, tynkarzy na terenie Łowicza, tel. kom. 0604-247-131.

Zatrudnię dyspozycyjną opiekunkę do
2,5-letniego dziecka (najlepiej studentka) w Kiernozi, tel. kom. 0698-348-904.

Zatrudnię fryzjerkę, fryzjera w Głownie, atrakcyjne warunki, tel. kom.
0605-059-052.

Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0601-297-797.
Poszukuję ludzi do rwania truskawek,
tel. kom. 0603-611-071 0667-257-258.
Zatrudnię kierowcę C + E - kraj, tel. kom.
0601-069-699 0605-721-125.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, Sowińskiego 10/12, tel. kom. 0668-015-090,
0606-579-212.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, praca na terenie kraju, wynagrodzenie 3000 zł, tel. kom.
0602-630-653.
Potrzebna opiekunka do 14-miesięcznego
dziecka na ok. 9 godzin dziennie, tel. kom.
0889-148-570.

Przyjmę murarzy, tynkarzy, tel. kom.
0506-109-700.

Zatrudnię kierowcę z kat. C z Głowna lub okolic, wiek obojętny, tel. kom. 0509-011-888.

Zatrudnię do sklepu AGD/RTV sprzedawcę,
tel. kom. 0664-032-115.

Zatrudnię szwaczki szycie biustonoszy - Madame, Łowicz, tel. kom.
0603-653-012.

Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602. bold

Zatrudnię do rwania truskawek 2 osoby, nocleg,
wyżywienie, tel. kom. 0668-620-613.
Zakład blacharsko-lakierniczy w Stachlewie
przyjmie uczniów do nauki zawodu, tel. kom.
0604-454-032.
Zatrudnię panią do sklepu w Głownie, tel. kom.
0515-206-487.
APTEKA W ŁOWICZU ZATRUDNI
TECHNIKA FARMACJI, tel. kom.
0504-020-152.
Zatrudnię młoda, uczciwą w sklepie spożywczym w Łowiczu. Atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. kom. 0502-110-726 wieczorem.
Zatrudnię tynkarza od zaraz, tel. kom.
0782-719-099.
Zatrudnię osobę chętną do pracy w ochronie na obiekcie Tesco, Łowicz, tel. kom.
0606-974-105.
Zatrudnię do rozładunku surowców, tel.
kom. 0608-333-014.
Zatrudnię operatorów koparek kat. II, III, tel.
kom. 0605-045-641.
Zatrudnię pracownika do układania parkietów, schodów, tel. (0-46) 814-05-16,
0601-335-424.
Poszukuję kierowcy na ciągnik siodłowy +
naczepa, po kraju, Rawa Mazowiecka, tel.
kom. 0501-510-710.
Kucharza, kelnera z doświadczeniem Karczma
Sole zatrudni, Adamowice, gm. Mszczonów,
tel. kom. 0507-025-431.
Praca w gastronomii nad zalewem w Rawie
Mazowieckiej, tel. kom. 0604-717-681.

Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Brakarz, prasowaczka, szwaczka, tel. kom.
0509-513-707.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Firma transportowa zatrudni kierowcę w ruchu
międzynarodowym. Wymagana kat. C+E oraz
doświadczenie, tel. kom. 0600-950-755.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (046) 833-98-28 w. 11,
0601-298-842.

Krojczy poszukuje pracy dorywczej, tel. kom.
0660-804-525.
Przyjmę przeszycia na stebnówkę, overlock
5-nitkowy, tel. kom. 0602-726-095.
Technik dentystyczny z długoletnim stażem,
prace w akrylu, tel. kom. 0602-219-877.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.
Zaopiekuję się starszą osobą, tel. kom.
0668-263-203.
Księgowa z doświadczeniem, księgi handlowe,
podatkowa książka przychodów i rozchodów,
kadry, płace, VAT, ZUS, program płatnik podejmie pracę, tel. kom. 0665-661-963.
Podejmę pracę biurową na pół etatu lub umowę
zlecenie, tel. kom. 0500-550-770.

Przyjmę pracownika do montażu mebli, tel.
kom. 0693-222-249.
Zatrudnię pracowników do prac przy wykończeniach wnętrz z Rawy i okolic, możliwość
przyuczenia, tel. kom. 0668-309-572.
Zatrudnię pracownika - budowlanka, Rawa i
okolice, tel. kom. 0669-112-265.
Przyjmę pracowników ochrony z Rawy
Mazowieckiej i Skierniewic, tel. kom.
0609-904-783.
Zatrudnię pośrednika z licencją w obrocie nieruchomościami, tel. kom. 0509-010-509.
Zatrudnię: tokarzy, ślusarzy, mechaników. Hydro-Kal, Puszcza Mariańska tel.
(046) 831-81-16.

Dochodowy biznes od 3500 zł, nienormowany czas pracy, tel. kom. 0607-889-058,
0515-277-437.
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, rejon
Skierniewic i Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
0784-531-010.
Zatrudnię pracowników ochrony do lat 40, tel.
kom. 0509-267-904.
Zatrudnię pomoc i podprasowaczkę do szwalni, tel. kom. 0602-177-619.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Zatrudnię szwaczki, całoroczne oporowe szycie, bez przestojów, rejestracja, dobre stawki,
tel. kom. 0501-624-411

Zatrudnię na korzystnych warunkach murarzy,
tel. (046) 832-91-04, wieczorem, tel. kom.
0692-125-138.
Szwaczki - chałupniczki, całoroczna współpraca, tel. kom. 0501-624-411.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju, tel. (046)
833-98-28 wew. 18.
Ekspedientki- dobre warunki, również praktyki
dla uczniów. Spożywczy - samoobsługowy.
Puszcza Mariańska, tel. 0601-076-657. Kamion, tel. 0605-881-822, Wiskitki k/Żyrardowa, tel. 0691-494-808.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew. 11.
Zatrudnię pracowników do prac ślusarskich
z umiejętnością spawania od zaraz, tel. kom.
0601-205-107.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel. kom.
0502-939-374.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
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.

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.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
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.

Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo Movie, www.movie.
net.pl.

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.
Super filmowanie, tel. kom. 0608-124-828.
Wideofilmowanie, profesjonalnie tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Fotografia ślubna, plenery, chrzty, imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0509-369-829.
Wideofilmowanie, wysoka jakość, tel. (0-46)
833-88-08, 0696-011-351.
Dekoracje sal i kościołów, tel. kom.
0604-616-910, www.bal.pl
Profesjonalne wideofilmowanie - przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl
Foto-Wideo Clip wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.

Zatrudnię kierowcę z kat. C, tel. kom.
0609-837-144. bold
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem, tel. kom. 0609-837-144. bold

Kompleksowe wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, wolne terminy,
tel. kom. 0607-328-032.

Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki
dachowe, tel. kom. 0500-076-158.

Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.

Usługi fotograficzne w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych oraz reklamy, www.
studionadachu.pl, tel. kom. 0604-101-516.

Zakład produkcyjny z Żyrardowa
zatrudni szwaczki. Atrakcyjne zarobki,
tel. (046) 855-05-13.

Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne,
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.

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

Zatrudnię kucharza/kucharkę, pomoc kuchenną, tel. kom. 0697-570-909.

Zatrudnię do zbioru truskawek na cały sezon,
tel. kom. 0783-644-499.

Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.

Ogrodzenia kute z profila, bramy przesuwane
i skrzydłowe, balustrady. Konkurencyjne ceny,
tel. kom. 0787-240-507.

Ślusarstwo-bramy, kraty, ogrodzenia, balustrady, tel. kom. 0609-722-809 od 8. do 17.00.

Wesela, tel. kom. 0501-358-009.

Ubojnia drobiu Gomak Godzianów zatrudni
pracowników oraz kierowców kategorii C, tel.
(046) 833-78-54, kom. 0605-303-777.

Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.

„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.

Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.

Poszukuję do pracy instruktora nauki jazdy
kat. B (inne kategorie mile widziane), tel. kom.
0608-878-849.

Zatrudnię wykwalifikowanych montażystów
stolarki okiennej i drzwiowej, tel. kom.
0606-993-390.

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.

Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT,
tel. kom. 0602-445-248.

Tynki, wylewki, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.

Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.

Poszukuję opiekunki do dzieci w wieku 2 i 4
lata, Skierniewice, tel. kom. 0693-888-238.

Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
faktury VAT, Łowicz, Centrum Parkietu, ul.
Chmielińskiej 21, tel. (046) 830-22-54, tel.
kom. 0502-321-194.

Ogrodzenia, bramy przesuwne, siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom. 0503-572-046.

Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607-916-001.

Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0697-777-414.

Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.

Producent siatek, bram i balustrad. Możliwość
montażu - konkurencyjne ceny, tel. kom.
0500-371-161.

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

Zatrudnię w ogrodnictwie, możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0515-753-483.

Zlecę przeszycia chałupniczkom, tel. kom.
0662-205-692.

Dachy kompleksowo, tel. kom.
0790-403-988.

Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
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
zewnętrzne, glazurę, terakotę, adaptacje poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz.
Faktura VAT, tel. kom. 0606-737-575.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
Solidnie układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
klinkier, tel. kom. 0793-035-025.
Roboty wykończeniowe, budowlane; glazura,
terakota, gładzie - Firma budowlana, tel. kom.
0501-508-747.
Wynajmę sprzęt budowlany, tel. kom.
0501-508-747.
Pokrycia dachowe, obróbki, montaż i konserwacja, tel. kom. 0517-737-627.
PRODUCENT OGRODZEŃ BETONOWYCH, www.betomet.republika.pl, tel.
kom. 0501-670-100.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Montaż: panele podłogowe i drzwi,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
0668-422-789.
Tynki maszynowe agregatem tynkarskim, tel.
kom. 0505-102-406 0607-343-357.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Okna, parapety, żaluzje, rolety, mostikiery, Łowicz, ul. Stanisławskiego 20,
tel. (046) 830-22-39, tel. kom. 0607-343-336.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.

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

Firma „Marko-Bud” oferuje usługi remontowe
i wykończeniowe mieszkań, domów i innych
pomieszczeń. Fachowo i solidnie, tel. kom.
0500-738-600.
Remonty Adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Usługi remontowo -wykończeniowe, tel. kom.
0791-384-320.
Remonty Profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel. kom.
0791-384-320.
Usługi koparko -ładowarką,
tel. kom. 0888-095-793.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel. kom.
0602-736-692, 0512-342-751.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0605-867-746.

Rozbiórki, cięcie i kucie betonu, tel. kom.
0666-045-106.
Docieplanie budynków, glazura, terakota, montaż okien, drzwi, panele ścienne i podłogowe,
gipsowanie, tel. kom. 0601-277-449.
Usługi koparko-ładowarką, faktura Vat,
tel. kom. 0692-488-093.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0664-857-053.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Usługi remontowo-budowlane: gładzie gipsowe, ścianki g/k, malowanie, tel. kom.
0722-396-155.
Tynki. Wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
Profesjonalne usługi wykończeniowe, ocieplenia poddaszy, montaż kominków + FVAT, tel.
kom. 0606-447-378.
Usługi remontowo -budowlane, tynki zewn.
i wewn. tradycyjne, murowanie tradycyjne i
klinkier, docieplanie zewnętrzne, tynki szlachetne i wylewki, tel. kom. 0506-109-700.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Ocieplanie budynków, elewacje, tel. kom.
0607-793-304.
Przyjmę zlecenie na roboty budowlane, tel.
kom. 0509-771-368.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Wykonanie tynków, tel. kom. 0694-514-370.
Łazienki, tel. kom. 0662-300-344.
Gładzie, malowanie, tel. kom. 0662-300-325.
Konstrukcje i pokrycia dachowe, tel. kom.
0501-694-856.
Remonty: glazura, terakota, gładzie, panele, zabudowy, krótkie terminy, tel. kom.
0500-041-271.
Mini koparka - wykopy pod kable, przyłącza
wod.-kan., fundamenty, szer. łyżki 30 cm, 40
cm, 50 cm, głębokość wykopu do 2 m, tel.
kom. 0501-036-022.
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Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacje budynków,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668-026-851.
Wykonam gładź, tynkowanie, ocieplenie, tel.
kom. 0888-232-247.
Tynki gipsowe, solidnie, tel. kom.
0500-037-006.
Malowanie, gipsowanie, inne wykończeniowe,
tel. kom. 0694-804-958.
Wykopy minikoparką, fundamenty, kanalizacja, nawadnianie, odwodnienia. Dojazd gratis,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.

21.05.2008 r.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Kamaz - przewóz piaski, żwiru, 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
tłumików w tym sportowych oraz naprawy
zawieszeń, hamulców, łożysk itp. ul. Chmielińskiej 15(Łowicz), tel. kom. 0694-740-969.
Meble na wymiar, szybko, dokładnie (szafy,
kuchnie, meble pokojowe itp.). Montaż i dowóz
gratis, tel. kom. 0889-474-502.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel. kom.
0508-862-015 0504-877-307.
Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Hydrauliczne instalacje w nowych budynkach, www.hydraulik2.republika.pl, tel. kom.
0602-882-617.
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.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania,
pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego
(monitoring), tel. kom. 0601-207-689.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
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.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Montaż instalacji alarmowych w mieszkaniach,
domkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych. 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.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Montaż central wentylacyjnych z odzyskiem
ciepła (rekuperatory) w budynkach mieszkalnych, www.domitech.pl, Łowicz, tel. kom.
0501-074-060.
Montaż gruntowych wymienników ciepła,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.

Naprawa komputerów - diagnoza, instalacja urządzeń, oprogramowania, tel. kom.
0886-489-150.
Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.
Śpiewam „Ave Maria” na ślubach, oprawa
muzyczna ślubów, tel. kom. 0784-025-147.
Dekoracje sal weselnych, samochodów, kościołów oraz imprez okolicznościowych, tel.
kom. 0609-880-041.
Kredyty - Głowno, ul. Targowa 3 /5, tel.
kom. 0504-180-926.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Śluby, Chrysler 300C, Touring, srebrny,
tel. kom. 0608-128-457.
Zawiozę do ślubu czarną Vectrą C, tel. kom.
0605-214-925.
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.

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.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0693-776-474.
Autoholowanie, przewóz maszyn rolniczych
do 2 t, faktury VAT, tel. kom. 0665-956-595.
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.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Limuzyny Lincoln, tel. kom.
0605-305-579.
Śluby - BMW5, tel. kom. 0604-500-949.
Przeprowadzki, towary różne, kontener
20 m3. Faktury, sprawnie i tanio, tel. kom.
0664-013-145.

Cyklinowanie bezpyłowe, Erzet, tel.
kom. 0608-172-838, (046) 832-82-12.
Wypożyczę stół wiejski oraz butelkę z kranikiem 6 l, tanio, tel. kom. 0513-149-250.
Koparko-ładowarka, fundamenty,
prace ziemne, wywrotka, tel. kom.
0602-129-834.
Śluby, nowe Volvo, tel. kom. 0664-032-115.
Zespół/ DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, Erzet, tel. (0-46) 832-82-12,
0608-172-838.
Kominki-wkłady, obudowy, montaż, tel. kom.
0790-466-558.
Szyldy, banery, kasetony, tel. kom.
0692-855-357, www.studio303.pl
Wywrotka, piach, żwir, gruz, ziemia,
inne, tel. kom. 0602-520-195.

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.
Kupię nagarniacz do Bizona, tel. kom.
0696-447-652.
Kupię kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0505-296-560.
Zetor 7340 Turbo i przyczepy 4 t wywrotki,
talerzówka 3 m z wałem, rozrzutnik obornika
2-osiowy, tel. kom. 0600-335-473.
Tury do ciągników rolniczych, wózek widłowy
3,5 t, tel. kom. 0660-733-094.

Przyjmę ziemię
tel. (042) 719-37-42.
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Vertal- żaluzje, rolety, vertikale, produkcja, montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.
Kominki projektowanie, montaż, dystrybucja ciepłego powietrza, tel. kom.
0503-718-798.

Ziemniaki Wineta, tel. kom. 0510-099-950.
Jęczmień, pszenżyto, żyto, mieszanka,
łubin, tel. kom. 0605-097-071.
Słoma belowana, tel. kom. 0600-696-620.
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.

Wesela, zespół, tel. kom. 0504-007-069.

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

Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8.00 - 20.00.

Sprzedam słomę ze stodoły, tel. kom.
0791-557-197.

DJ poprowadzi imprezy okolicznościowe, bale,
wesela, 18-tki. Fachowy sprzęt, profesjonalna
obsługa, tel. kom. 0503-399-196.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
Sprzedaż więźby dachowej na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, Bełchów Osiedle, tel. kom.
0698-628-834.
Dorabianie kluczy i inne usługi drobne.
Sprawdź w czerwonym kiosku, Bratkowice 24
przy Intermache, tel. kom. 0606-319-335.
Tartak obwoźny spalinowy, tel. kom.
0510-988-154.
Do wynajęcia samochód chłodnia, przewozy,
wesela, tel. kom. 0602-815-186.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel. kom.
0601-792-179.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.

Zawiozę do ślubu Ford Mondeo, Kia Sorento,
tel. kom. 0660-733-094.
Rehabilitacja w domu pacjenta, profesjonalnie, tanio, tel. kom.
0605-956-894.
Śluby BMW3, Volvo XC90. Tanio, tel. kom.
0508-909-732.
BMW 5, nowy, czarny, śluby, tel. kom.
0695-761-362.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0721-502-525.
Zespół muzyczny - muzyka na żywo, perkusja,
gitary, klawisze, akordeon, saksofon, wokalistka, tel. kom. 0662-296-699.

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, studentka, Zduny, tel. kom. 0604-181-556.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo, tel.
kom. 0504-086-942.
Matematyka - tanio, tel. kom. 0601-303-279.
Nauczyciel języka niemieckiego udzieli
korepetycji, tanio i profesjonalnie, wszystkie
poziomy, Łowicz, tel. kom. 0691-715-557.
Korepetycje z języka angielskiego, studentka,
Łowicz, tel. kom. 0669-275-339.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
Łowicz, tel. kom. 0660-781-884.
Prace zaliczeniowe, dyplomowe, licencjackie,
tel. kom. 0509-766-108.
Korepetycje: biologia, chemia (Głowno), tel.
kom. 0660-989-008.
Chemia, tel. kom. 0601-613-963.

Ścinka drzew, tel. kom. 0660-680-409
0665-050-041.

Tynki maszynowe agregatem, tel. kom.
0668-383-298 0500-651-244.
Usługi transportowe, kontener 4,10x2,10x2,30,
tel. kom. 0667-688-880.
Stroję sale weselne i inne, tel. kom.
0509-614-224.

Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel. kom.
0695-102-426.
Słomę kupię, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.
Kupię zboże, tel. kom. 0667-566-276.
Kupię duże ilości zbóż paszowych, tel. kom.
0692-292-969.

Transport, przeprowadzki, tel. kom.
0790-019-829
Kominki, tel. kom. 0509-916-548.
Transport, żwir, piasek, ziemia okolice Żyrardowa, tel. kom. 0607-388-428.
Ogrody: projektowanie, realizacja i pielęgnacja, tel. kom. 0790-019-829.

Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.

Prezenter wodzirej, oprawa muzyczna imprez,
tel. kom. 0694-506-813 www.danceimperium.
home.pl
Zawiozę do ślubu Alfa Romeo 159, tel. kom.
0880-077-667.
Wypożyczę tanio staropolski stół wiejski,
beczułki dębowe z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.

Skup macior, knurów, bydła rzeźnego, tel. kom.
0608-731-038.
Kupię jałoszkę w wadze od 90 do 300 kg,
tel. (046) 838-74-33 rano lub wieczorem.

Każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom.
0607-809-288.
Kupię maszyny rolnicze, używane, różne, tel.
kom. 0888-534-332.

Jałówki wysokocielne, tel. kom.
0508-168-008.

Sprzedam sadzonki pomidora gruntowego,
tel. (046) 838-76-95, tel. kom. 0510-256-445.

Klacz gniada dwuletnia, tel. (046) 838-46-40.

Sprzedam żyto i mieszankę,
tel. (046) 838-73-69.
Sprzedam 1 t żyta, pszenicę, Chruślin 51,
tel. (046) 839-22-83.

Sprzedam mieszankę, tel. (046) 830-37-31.

Sprzedam krowę z drugim cielakiem, wysokomleczną, 90% HF, tel. kom. 0667-361-512.
Sprzedam 2 krowy młode i jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 838-28-19.

Sprzedam jęczmień 3 t, tel. (046) 838-77-31.

Sprzedam cielaka 100 kg, mięsny, tel. kom.
0692-522-467.

Sprzedam słomę belowaną i pszenżyto, tel.
kom. 0505-329-991.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0793-051-461.

Sprzedam słomę w dużych belach, tel. kom.
0693-025-952.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 839-73-77.

Sprzedam trawę z lucerką na zielono, 2 ha, tel.
kom. 0663-252-501.

Sprzedam 6 szt. byczków hodowlanych
200-300 kg, tel. (046) 838-71-58.

Sprzedam ziemniaki paszowe, Kiernozia, tel.
kom. 0781-252-729.
Sprzedam ziemniaki Irga, Denar, tel. kom.
0669-026-444.
Sprzedam ziemniaki jadalne i paszowe, tel.
kom. 0606-383-995.

Sprzedam słomę, kostka, tel. (046) 838-28-98,
tel. kom. 0660-159-673.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0889-479-672.
Młóto browarne z przywozem, tel. kom.
0691-605-463.
Sprzedam słomę
tel. (046) 838-78-46.
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Sprzedam żyto, owies, ziemniaki,
tel. (046) 837-47-45.
Sprzedam pszenżyto i żyto, tel. (046) 838-06-02
po 19.00.
Sprzedam słomę, Domaniewice,
tel. (046) 838-38-88.
Sprzedam słomę, Nowy Złaków 23,
tel. (046) 838-73-90.

Sprzedam siano, Stare Grudze, tel. kom.
0609-810-818.

Sprzedam jęczmień, tel. (046) 838-73-34.

Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.

Usługi transportowe; piach, żwir, ziemia i itp.,
tel. kom. 0603-586-770.

Sprzedam pszenicę, tel. kom. 0721-280-652.

MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.

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

Sprzedam żyto 10 t, ziemniaki jadalne Lord,
tel. (046) 838-13-02.

Sprzedam jęczmień, tel. kom. 0696-526-474.

Czarne Audi A6, limuzyna, tanio zawiozę do ślubu, tel. kom. 0607-762-942.
Lakiernictwo pojazdowe, tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 0608-220-937.

Sprzedam krowę cielną, 5 lat,
tel. (046) 838-08-66.

Sprzedam pszenicę 5 t, rozrzutnik do obornika
do remontu, tel. (024) 277-73-43.

Usługi koparko-ładowarkę, wywrotka 18
t, kucie, wyburzanie, przeróbki, tel. kom.
0693-565-564.
Wykopy mini koparką pod fundamenty, przyłącza, woda, prąd, gaz.
Montaż instalacji wod-kan., tel. kom.
0693-413-492.

Pszenica z pszenżytem, mieszanka zbożowa,
żyto, tel. kom. 0694-034-340, Boczki.

Sprzedam jęczmień, tel. kom.
0508-678-424.

Transport, piach, ziemia, gruz, tel. kom.
0504-104-356.

Słoma, duże bele, tel. kom. 0603-629-823.

Usługi transportowe, piach, żwir, tel. (046)
833-09-30, tel. kom. 0606-908-694.

Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja,
tel. (044) 725-02-95, tel. kom. 0504-171-191.

DJ Piorun profesjonalna obsługa imprez wszelakiego rodzaju, również dla zakładów pracy,
własny sprzęt, tel. kom. 0606-760-599.

Kupię przyczepę 4,5 lub 6 t, wywrot
3-stronny, może być do remontu, tel. kom.
0600-696-620.

Sprzedam siano w balotach i owies, tel. kom.
0600-415-353.

Zespół muzyczny Mexx, bale, wesela, zabawy,
tel. kom. 0507-792-106.

KOMPUTEROWY SERWIS (INTERNET,
SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE), tel.
kom. 0607-122-199.

Wesela - zespół z wodzirejem, najtaniej, tel.
kom. 0604-630-793.

Architektura krajobrazu, tel. kom.
0605-081-131, 0782-112-204.

„Kapela”, tel. kom. 0692-101-989.

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.

Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność. Transport gratis,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.

Sprzedam wózek widłowy elektryczny,
po kapitalnym remoncie, tel. kom.
0508-160-198.
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.
Obsypnik (kopców, kiszonek) Wulkan, tel.
kom. 0697-714-837.
Schładzalniki do mleka, dojarki, zamiana
serwis, gwarancja, tel. (046) 833-07-27,
tel. kom. 0505-039-888.
Opryskiwacz Pilmet rozpiętość ramion 12 m
poj. 1000l, tel. kom. 0693-457-587.
Sprzedam mikrociągnik RJS-1 z przyczepką, pługiem, bronami oraz rozredlaczem do ziemniaków w bardzo
dobrym stanie, tel. kom. 0500-098-840
po 15.00.
Śrutownik, kamienie 50, nie nacinane, stan bdb,
tel. (046) 838-69-44.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Opony rolnicze nowe Kormoran
Land Pro 12.4-32 2 szt., faktura VAT,
tel. (042) 719-37-42.

Słoma, tel. (042) 719-56-16.

Sprzedam 16 szt. cieląt o wadze do 200 kg lub
oddam na umowę, tel. kom. 0605-100-293.

Sprzedam słomę w dużych belach i w kostkach,
tel. (046) 838-73-83, tel. kom. 0607-344-141.

Krowa na wycieleniu, tel. kom.
0666-237-677.

Słoma w belkach okrągłych, zboże, pszenżyto,
jęczmień, tel. kom. 0606-434-651.

Sprzedam kozę mleczną, 2-letnią, tel. kom.
0600-763-979.

Jęczmień, tel. (046) 838-11-74, tel. kom.
0606-901-931.

Dwie jałówki roczne, tel. kom.
0695-301-081.

Siano i słoma w kostkach,
tel. (046) 838-91-91.
S ł o m a z e s t o d o ł y, d u ż e b e l e ,
tel. (046) 838-75-01.
Sprzedam słomę i siano w dużych belach,
tel. (046) 838-27-71.
Słoma w dużych i małych belach ze stodoły,
tel. (046) 839-20-73.
Baloty z sianokiszonki, tel. kom.
0660-980-085.
Sprzedam słomę bele 120x120, tel. kom.
0609-063-583.
Żyto, słoma, siano, tel. kom. 0666-287-727.

Sprzedam jałówkę, wycielenie maj, tel. kom.
0665-931-726.

Klacz wysokoźrebna, Ząbki 10 gm. Dmosin,
tel. kom. 0667-468-940.

Słoma w kostkach, okolice Głowna, tel. kom.
0698-038-765.
Pszenżyto, tel. (042) 719-58-61.
Sprzedam słomę okrągłe bele, okolice Bąkowa,
tel. kom. 0696-447-652.
Sprzedam sianokiszonkę w balotach, kultywator 2,10 z wałkiem, tel. kom. 0602-312-443.
Sprzedam słomę w małych kostkach, okolice
Chąśna, tel. kom. 0607-817-492 po 20.00.
Sprzedam siano i sianokiszonkę, tel. kom.
0513-332-591.
Sprzedam sianokiszonkę w balotach, tel. kom.
0669-020-008.
Sprzedam 10 t kukurydzy, sianokiszonkę
w balotach, słomę w belkach, tel. kom.
0506-115-015.
Sprzedam słomę w małych belkach ze stodoły,
tel. (046) 838-90-69.
Słoma w dużych belach, tel. kom.
0604-573-314.
Sprzedam pszenżyto, tel. (046) 838-25-02.
S p r z e d a m s ł o m ę z e s t o d o ł y,
tel. (024) 277-92-20.
Słoma belowana, tel. kom. 0503-730-843.
Słoma w kostkach ze stodoły, tel. kom.
0502-688-807.
Sprzedam zboże, tel. kom. 0501-735-775.
Siano i słoma, tel. kom. 0504-128-578.
Pszenica, pszenżyto, tel. kom. 0512-522-648.
Słoma w belach, tel. (046) 837-47-70.

Przyczepę samozbierającą Claas Sprint 330S,
ład. 8 t, zespół tnący z nożami i rotorem grzebieniowym, tel. kom. 0888-097-094.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, słomę.
Głowno, Targowa 76, tel. (042) 710-87-03.

Orkan, tel. (046) 837-47-70.

Sprzedam krowę na ocieleniu, roztrząsacz do
siana, tel. kom. 0512-181-380.
Jałówka, tel. kom. 0721-139-399.
Dwie jałówki do zacielenia, tel. kom.
0505-138-675.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0889-406-509.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-61-13.

Jałówki wysokocielne 2 szt.,
tel. (042) 719-48-38.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0502-556-258.
Kurczęta odchowane ogólnoużytkowe, szczepione. Leśniczówka 52, gm.
Bielawy, tel. (046) 838-28-07, tel. kom.
0692-673-808.
Krowa, wycielenie 20.06, tel. kom.
0691-570-280.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0692-174-434.
Dwie jałówki na wycieleniu, 31.05 i 10.06,
likwidacja stada, tel. (046) 838-89-79.
Dwie jałówki cielne 14.06 i 27.06, tel. kom.
0887-320-186.
Jałówka na wycieleniu, Zielkowice 34, tel.
kom. 0691-534-526.
Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (042) 719-63-45.
Prosiaki, tel. kom. 0889-148-759.
Sprzedam 2 krowy, 2 i 3 tygodnie po wycieleniu, jedną cielną. Likwidacja stada, tel. kom.
0694-862-078.
Wy c i e l e n i e j a ł ó w k a - c z e r w i e c ,
tel. (042) 719-35-76.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0661-889-119.

Beczki po olejach silnikowych 200 l, 60 l,
tel. (042) 719-37-42.
Przyczepa ciągnikowa wywrotka do remontu,
tel. kom. 0501-149-093.
Przyczepa samozbierająca TO50/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do siana,
tel. (046) 838-37-01, tel. kom. 0505-210-560.
Sprzedam Cyklop i wózki widłowe, tel.
kom. 0692-824-327.
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) 838-04-79.
Opryskiwacz sadowniczy Ślęza 1014 (duży
kosz), tel. (046) 861-27-22.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków czeską i
redło 5, tel. kom. 0600-415-353.
Ciągnik C330, dwukółke, rozsiewacz nawozu Kos i pług dwuskibowy, tel. kom.
0601-983-597.

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.
Rozrzutnik jednoosiowy, tel. (046) 838-23-09.
Rozrzutnik dwuosiowy na resorach, brony 3 polowe, silnik C-360-3P, tel. kom.
0693-830-160.
Mieszalnik pasz 800 kg, tel. (042) 719-63-67.
Cyklop, stan dobry, tel. (046) 837-14-54.
Sprzedam kombajn
tel. (024) 285-51-05.

Anna,

Rozrzutniki jednoosiowe, tandemy, agregaty, brony, zgrabiarki 7, zgrabiarki,
tel. (046) 837-53-86.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel. kom.
0782-621-357.
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.
Sprzedam opryskiwacz polowy 400 l, 10
m dmuchawa do słomy, zboża, duża, pług
3-skibowy obrotowy Rabe Werk, tel. kom.
0721-280-652.

Sprzedam 1 ha trawy Rajgras, gm. Kiernozia,
tel. kom. 0608-798-714.

Krowa 6-letnia na wycieleniu, termin 30.05,
krowa mleczna bez rogów, tel. (046) 861-25-63
wieczorem.

Sprzedam słomę baloty, tel. kom.
0609-734-681.

Jałówka na wycieleniu, 18.06,
tel. (046) 838-85-08, tel. kom. 0601-570-914.

Kombajn zbożowy Record Z-058, 1998 rok,
tel. kom. 0506-115-015.

Owies, tel. (046) 838-05-94.

Jałówka, wycielenie czerwiec, Czatolin 203,
tel. (046) 838-84-63, tel. kom. 0784-739-909.

Ciągnik 4011 przerobiony na C-360, tel. kom.
0502-906-384.

Jałówka na wycieleniu, tel. (042) 719-55-78.

Roztrząsacz widełkowy, pająk 5,
tel. (046) 838-82-56.

Kupię ciągnik do remontu i maszyny
rolnicze, tel. kom. 0607-809-288.

Mieszkankę zbożową, pszenżyto, słomę ze
stodoły, tel. (024) 719-55-83 po 20.

Kupię ciągnik C-328, C-330, T-25 i inne, tel.
kom. 0660-468-633.

S p r z e d a m p s z e n ż y t o , B e d n a r y,
tel. (046) 838-61-28.

Krowa na wycieleniu, tel. kom.
0783-537-461.

Trelinka, duże ilości, tel. kom.
0604-208-588.

C-360, stan dobry, tel. kom. 0511-740-971.
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Sprzedam ciągnik
tel. (046) 838-33-04.

C-330,

Sprzedam kombajn Z-56, kosiarkę rotacyjną,
polską dmuchawę do siana, przyczepa 3,5 t,
drewnianka, tel. kom. 0880-403-431.
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.
Sprzedam rozrzutnik Tandem 6 t, rozrzutnik
dwuosiowy, wagę stacjonarną 1 t, agregat uprawowy, Orkan II, tel. kom. 0660-593-920.
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.
Orkan II, tel. kom. 0668-804-209.

Pług 3-skibowy, tel. kom. 0660-169-324.
C-330, T-25, tel. kom. 0501-615-395.
Siewnik Poznaniak 1989 rok, tel. kom.
0603-592-345.
Roztrząsacz karuzelowy 4-gwiazdowy zaczepiany, sieczkarnia 1-rzędowa Pottinger Mex II,
tel. kom. 0609-502-124.
Kultywator, opryskiwacz Termit 400 l, przyczepka ciągnikowa, tel. kom. 0698-451-243.
Siewnik zbożowy, zgrabiarka karuzelowa,
dmuchawa zbożowa, gruber, siewka do nawozu, tel. kom. 0663-647-066.
C-360 w oryginale, 1986 rok, I właściciel, stan
idealny. Agregat 2,10 podwójne wałki, stan
bdb, tel. kom. 0665-489-109.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat
przedsiewny, zgrabiarka do siana, przyczepa
zbierająca, kosiarka rotacyjna, tel. kom.
0602-473-422.

Kombajn Bizon Z0-56 z sieczkarnią, 1985
rok, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0693-286-047.

Ciągnik International 105 KM, tel. kom.
0667-614-100.

Sprzedam wóz asenizacyjny 3000 l,
tel. (046) 838-62-30.

Przetrząsarka Fella hydraulicznie składana,
szerokość 5,20, tel. kom. 0511-345-546.

Sadzarka do ziemniaków, opryskiwacz
350 l, rotacyjna, piec miałowy, tel. kom.
0600-820-374.

Prasa Sipma Z-224, 1996 rok, I właściciel,
tel. (046) 838-89-14.

Pług 3-skibowy, obrotowy Lemken, zabezpieczenia sprężynowe, tel. kom. 0511-345-546.

Kombajn Z-056, 1987 rok, MF-698 + Tur, tel.
kom. 0600-820-374.

Kombajn Bolko Z-643, 1994 rok + 2 przystawki, stan bdb, Skubiki 4, tel. (046) 838-25-82
po 20.00.

Śrutownik Bąk, 7,5 KW, tel. kom.
0667-614-100.

Deszczownia, przyczepa 10 t, rozsiewacz
nawozów, tel. kom. 0607-889-899.
Sprzedam przetrząsaczo -zgrabiarkę 7, tel.
kom. 0600-435-492.

Agregat uprawowy czynny z hydropakiem, tel.
kom. 0667-614-100.
Przyczepa D-47A, wywrotka, tel. kom.
0667-614-100.

Sprzedam ciągnik Ursus 914 z Turem, tel. kom.
0601-740-541.

Sprzedam zgrabiarkę gwiazdkową - S, stan
dobry, tel. (024) 285-83-97.

MF 3080 1991 rok+ Tur, tel. kom.
0660-733-094.

Siewnik Poznaniak, kosiarkę Osę,
tel. (046) 838-24-20, tel. kom. 0602-814-663.
Przyczepa 6 t sztywna, podbieracz prasy niemieckiej, dmuchawa do siana, rama dwukółki
samochodowej, tel. kom. 0784-922-689.

Sprzedam kombajn buraczany Neptun, stan
bdb, tel. (024) 285-83-97.

C i ą g n i k S - 3 2 0 , w ó z o g u m i o m y,
tel. (046) 839-66-72, tel. kom. 0692-298-874.

Ursus C-330, 1986 rok, Zetor 7211, 1991 rok,
Wygoda 8.

Bizon Z-056, 1986 rok, tel. kom.
0695-608-791.

Sprzedam śrutownik walcowy, tel. kom.
0692-801-173.

Kombajn zbożowy Fortschritt 512, 15000 zł,
tel. kom. 0604-161-873.

Sprzedam sieczkarnię zbierającą z pokosa, zapinaną za ciągnikiem, 1200 zł,
tel. (046) 838-48-71.

Prasa kostkująca Sipma Z-224/1, 1995 rok,
kombajn ziemniaczany Anna Z644, 1994 rok,
tel. kom. 0791-745-526.

Beczki asenizacyjne 4000l, 5000l, 6000l,
kosiarka rotacyjna Multi-Crimper z przetrząsaczem, rozsiewacz do wapna i nawozu
Amazone 8,5t, tel. kom. 0600-428-743.

Orkan, tel. kom. 0667-468-883.
Wspomaganie kierownicy do ciągników
C-36, C-360, T-25, 1800 zł, tel. kom.
0692-335-998.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy z nadstawkami do zielonek, stan bdb, tel. kom.
0607-734-613.
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.
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.
Ciągnik C-360, 1982 rok, stan dobry, tel. kom.
0663-652-660.
P r a s a Z - 2 2 4 / 1 , s t a n i d e a l n y,
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.
Silosy na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.
Sprzedam różne ciągniki rolnicze, tel.
kom. 0501-363-951.
Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
0604-931-629.
Sprzedam C-360, tel. kom. 0608-440-797.
Kombajn Bizon Z-56, 1987/88 rok. Mysłaków 1.
Sprzedam prasę kostkę Z-224/1, 1996 rok jak
nowa, tel. kom. 0603-673-948.

Agregat prądotwórczy ciągnikowy 20 kW, tel.
kom. 0691-033-754.
Sprzedam kombajn
tel. (024) 285-34-68.

Karlik,

Sprzedam basen 550 l, tel. kom.
0785-543-614.
Chwytak do bel, tel. kom. 0664-058-208.
Kombajn Bolko, 1991 rok, stan dobry, 8500 zł,
tel. (024) 277-68-95, tel. kom. 0695-564-529
po 20.00.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, środki
ochrony roślin, hurt, detal. Kosiarki,
kosy, opryskiwacze, agregaty, gałęziary, tury, rozsiewacze, inne. Chemfil,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88, tel.
kom. 0609-455-676.

Przyczepa samozbierająca, dmuchawa pionowa do siana, śrutownik na kamienie, tel. kom.
0662-510-477.
Kosiarka rotacyjna (mała), stan bdb,
tel. (046) 838-59-44 po 19.00.
Sieczkarnia samojezdna New Holland z
kemperem + podbieracz, ładowacz czołowy
do ciągnika samopoziomujący, części do
Z-350/3, siewnik do kukurydzy 6-rzędowy,
tel. (024) 285-51-96.
Pług obrotowy 4-skibowy, Orkan do zielonek,
wycinaki do kiszonek, śrutownik bijakowy z
wydmuchem, dmuchwa do zboża, zgrabiarka
do siana, tel. kom. 0509-293-050.
Przetrząsarka karuzelowa, agregat uprawowy
2,5 m, żmijka do zboża, rozrzutnik obornika,
siewnik zbożowy 3 m Amazone, tel. kom.
0509-293-050.
Sprzedam podbieracz pokosów, rzepaku od
Bizona, tel. kom. 0602-709-962.

Prostownik do widlaka, tel. kom.
0609-455-676.

Sprzedam zgrabiarkę 7 i maszynkę do ciętych
baniek, tel. kom. 0697-555-606 po 20.00.

Sprzedam podwozie do Tura II - C-360,
pompa do opryskiwacza z wałkiem, tel. kom.
0515-709-048.

Prasa walcowa Welger RP12, przetrząsacz karuzelowy Pottinger, tel. kom. 0889-722-699.
Deszczownie, tel. kom. 0506-140-584.

Sprzedam Ursus MF 255, 1989 rok, tel. kom.
0507-213-362.

Orkan, sadzarka, tel. (046) 837-36-89, tel. kom.
0507-785-230.

Opryskiwacz 12 m, tur do 3512 lub MF 255,
Ursus 3514, tel. kom. 0604-213-682.

Sprzedam kombajn Bizon Z-056, 1985 rok, z
sieczkarnią, tel. kom. 0608-175-964.

Kombajn Z-56, 1986 rok, rozdrabniacz,
kabina, kombajn John Deere 1075, 1984
rok, kabina komfort, rozdrabniacz, tel. kom.
0503-528-645.

Ursus C-360, tel. kom. 0668-035-910.

Przyczepa wywrotka do remontu, tel. kom.
0604-866-936.
Burty do przyczepy 6 t, tel. kom.
0607-317-128.
Przyczepa, niska, wywrotka, tel. kom.
0607-317-128.

Rozrzutnik jednoosiowy, tel. (042) 719-34-66,
tel. kom. 0508-973-528.

Rozrzutnik 4 t jednoosiowy, sieczkarnia
samobieżna Z-350/1, 3 hedery, tel. kom.
0507-275-624.

MF 2640, 1983 rok, 4x4, 120 kM, po remoncie
silnika, stan bdb, tel. kom. 0664-006-089.

Kombajn Bolko, tel. (046) 838-71-87 wieczorem.

Ładowarkę typu Bobcat, tel. kom.
0664-006-089.

Sprzedam widły do ładowania belek ciągnikiem i Żuka, tel. (046) 838-98-62.

Przyczepkę ciągnikową jednoosiową ładowność 3 t, tel. (046) 837-13-09.

Wagi od 500 kg do 50 t, tel. kom. 0603061-839.

Sprzedam przetsząsaczo- zgrabiarkę 7, tel.
kom. 0661-584-272.

Ładowacz zaczepiany, śrutownik bijakowy, tel.
kom. 0506-115-015.

Sieczkarnia Forschritt E-281C, tel. kom.
0692-300-940.

Przyczepa 6 t, 4 t sztywne, 3,5 wywrotka, ciągnik 360, tel. kom. 0604-890-164 po 16.00.

Sprzedam maskę do Zetora 7211, korpus zwolnicy C-330M, tel. kom. 0698-038-765.

Redełka i pająk do siana, tel. (046) 831-61-09,
tel. kom. 0606-769-925.

Przetrząsaczo-zgrabiarka paskowa, dmuchawa
pionowa duża, tel. kom. 0609-843-635.

Prasa 224Z, polska z podajnikiem bel,
tel. (046) 838-82-57.

Zgrabiarka, trzęsarka, meska, nowa, tel. kom.
0603-312-669.

MF 698, 1987 rok + Tur, pług obrotowy,
sadzarka, roztrząsacz do siana, kosiarka
rotacyjna, tel. (046) 838-79-27, tel. kom.
0660-733-094.

Rozrzutnik obornika, siewka do nawozu,
pług 2-skibowy, kosiarka rotacyjna, słoneczko do siana, waga do żywca, tel. kom.
0607-666-848.

Sprzedam sieczkarnię Fortschritt kompletna +
podbieracz + części, tel. kom. 0694-146-962.

Przystawka do zbioru kukurydzy na ziarno, klaf
z docinaczem, możliwość montażu do Bizona,
tel. kom. 0605-080-653.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, glebogryzarkę, tel. kom. 0781-941-297,
0607-156-221.

Mieszalnik 1 t, śrutownik walcowy z podajnikiem, wóz paszowy, tel. kom. 0693-036-673
wieczorem.

Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka II,
tel. kom. 0667-468-883.

C-360, przyczepa wywrotka sztywna do
remontu, pług 3, talerzówka, części Cyklopa,
lejek, pasówka, dwukółka, osa, silnik Lejland,
prasa, tel. kom. 0661-091-064.

Kombajn Bizon Z-56, mieszankę i pszenżyto,
tel. (046) 838-77-40.
Sprzedam nadstawki do rozrzutnika dwuosiowego, tel. kom. 0601-854-369.
Sprzedam prasę kostkującą Z-224 z podajnikiem do belek, 1988 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-11-90.
Pilnie sprzedam Zetor 16145, tel. kom.
0698-901-102.
Przyczepa samozbierająca, płocka, mało
używana, tel. kom. 0600-885-627.
Wycinak kiszonki do małego ciągnika, tel.
kom. 0606-324-970.
Roztrząsacze siana Fela 3 i 4m, cena 2200zł,
tel. kom. 0606-324-970.
Ciągnik własnej roboty (silnik spalinowy 14
KM), tel. (046) 839-11-95.
Agregat uprawowy, kolczatka, włóka
łąkowa, tel. kom. 0501-020-358.
C-4011, stan bdb, tel. kom. 0511-740-971.
Prasa Z-224/1, 1995 rok, I właściciel, Bizon Z-056, 1985 rok, I właściciel,
tel. (024) 722-19-50, tel. kom. 0783-910-562.
Prasa Z-224/1 1995 rok, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0602-128-777.
Opryskiwacz 100-litrowy, ciągniczek ogrodniczy Terra, tel. (042) 719-62-29 po 18.00.
Bizon Z-56 Super, sprawny, tel. (046) 83849-89.
Sprzedam przyczepę samozbierającą T-10 i
dmuchawę pionową, tel. (046) 838-98-30.
Kombajn ZB Claas Dominator, tel. kom.
0512-522-648.
Sprzedam trząsałki karuzelowe, Deutz Fahr,
sprowadzę maszyny na zamówienie, tel. kom.
0518-863-134.

Ciągnik T-25, 1987 rok, tel. kom.
0696-149-071.

Zgrabiarka 5, wycinak do kiszonek Fella z
windą na podwójnym nożu, stan idealny, tel.
kom. 0664-712-479.

Przyczepa 6t i 8t 1-osiowe, wywrot, przetrząsarko-zgrabiarka, Ford 3-cylindrowy
z silnikiem Perkinsa, 1975 rok, tel. kom.
0600-428-743.

Ursus 4514, 1995 rok, C-360 3P, 1990 rok, tel.
kom. 0501-504-723.

C-360 1984 rok, tel. kom. 0608-242-104.

MTZ Pronar 82TSA, 2001 rok, C-360, 1983
rok, tel. kom. 0501-504-723.

Glebogryzarka, Poznaniak, opryskiwacz,
rozrzutnik, kosiarka rotacyjna, pająk, tel. kom.
0514-539-036.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, kosiarkę
rotacyjną, tel. kom. 0601-343-854.
Dmuchawa Halniak T283 do siana (wydajność 5t/h) - mało używana- 500zł, tel. kom.
0608-413-856.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy,
tel. kom. 0601-272-521.
Sadzarka do warzyw, namioty foliowe, beczka
600 l, wanna 170 cm nowa, blaszana, tel. kom.
0607-889-899.
Ciągnik rolniczy C-330, 1986 rok, przetrząsacz
do siana karuzelowy, tel. kom. 0504-202-361.
Przetrząsarka do siana zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.
Kombajn do zboża, 1987 rok, stan bdb, tel.
kom. 0606-112-591.
Orkan zachodni, sterowany hydraulicznie, tel. kom. 0601-272-521.
Opryskiwacz 400 l, sprawny technicznie, tel.
kom. 0609-778-732.
Sprzedam ładowacz obornika Nuin 100, 3500
zł, tel. kom. 0510-256-444.
Sprzedam maszty widlaka, cena 1500 - 1700
zł, tel. kom. 0510-256-444.

Ursus U902, ładowacz Cyklop, przyczepa
6 t Zasław, ładowacz Tur do 4514, ładowcz
Tur do MTZ, ładowacz Cyklop, tel. kom.
0501-504-723.
Wał korbowy do silnika SW-400 (Bizon),
tel. (042) 719-41-45, tel. kom. 0600-389-356.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę,
sadzarkę do ziemniaków. Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam prasę Z-224, tel. kom.
0604-112-568.
Sprzedam Ursus C-355, tel. kom.
0602-475-061.
Sprzedam sadzarkę 4-rzędową do warzyw, tel.
kom. 0661-268-316.
Sprzedam tunel foliowy, tel. kom.
0661-268-316.

Sprzedam prasę kostkującą z podajnikiem bel,
mało używaną, tel. kom. 0723-466-276.
Prasa kostkująca Z-224/1 Sipma, 2000 rok, tel.
kom. 0608-420-169.

Siewnik Poznaniak 3 m, 1996 rok, kultywator
18 z wałkiem, siewnik Lej, brony 5, przyczepa
6 t wywrot, tel. kom. 0692-601-689.

Rozdrabniacz do buraków Jemioł, tel. kom.
0880-353-819.

Sprzedam kombajn zbożowy Claas Dominator
85 ze stołem do rzepaku, sadzarkę polską do
ziemniaków, obsypnik 3-rzędowy, tel. kom.
0601-205-103.

Siewnik Poznaniak 2,70 m, tel. kom.
0502-939-200.
Pług 3, redełka 5 (obsypnik), brony 3, kultywator, tel. kom. 0880-353-819.
Kultywator 2,10 m z wałkiem, tel. kom.
0502-939-200.
Sieczkarnia Z-305 z hederem do koszenia i podbieraczem pokosów, tel. kom. 0660-547-745.
Sprzedam maszyny rolnicze, ciągnikowe, tel.
kom. 0888-107-443.
Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy,
Ślęza 1000 l, siewka do nawozu, tel. kom.
0506-552-043.
Maszyna do łuskania bobu, dwustanowiskowa
i części, tel. kom. 0697-634-257.
Ciągnik rolniczy Ursus 4512, 1990 rok, stan
idealny, tel. (046) 861-60-35.
Ursus 4514, 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
0607-330-538.
Przyczepa do sianokiszonek z nożami, ładowność 7,5 t, pełna hydraulika, tel. kom.
0609-846-254.

Obornik koński sprzedam lub zamienię na
słomę, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.
Sprzedam wóz konny w dobrym stanie koła
20x650, tel. (046) 830-39-97.
Wy d z i e r ż a w i ę
tel. (046) 838-82-56.

łąkę

Sprzedam basen
tel. (046) 838-47-29.

0,5

ha,

300

l,

Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Obudowa skrzyni biegów C-360 - 4011, tel.
kom. 0600-335-473.
Opony 14,9x28, 750x20, nowe, tel. kom.
0600-326-597.
Basen Westwalia, 430 l, 1996 rok,
tel. (046) 838-73-21, tel. kom. 0060-902-439.
Sprzedam obornik kurzak, Łaźniki 70,
tel. kom. 0664-560-851.

Malowanie obór, odmuszanie, odkażanie,
tępienie gryzoni, tel. kom. 0516-190-454.
„Woźniak” świadczy usługi zbioru traw
i żyta na kiszonkę nową 12t przyczepą
samozbierającą „Pottinger” z nożami
tnącymi, tel. kom. 0602-709-962.
Białkowanie obór, tel. kom. 0503-499-480.
Zbiór sianokiszonek „Amix”, tel. kom.
0604-463-486.
Owijanie i prasowanie traw i zielonek, układanie
bel, tel. kom. 0512-981-861, 0518-704-746.
Zbiór sianokiszonek przyczepami
Claas z Roto Catem i sieczkarniami
Claas wraz z odwozem. Romax, tel.
kom. 0604-078-564.

Prasa rolująca Z-276/1 Sipma, 1998 rok i
kostkująca Z-224/1 Sipma, 1997 rok, tel. kom.
0692-601-689.

Rozsiewacz Lejek (ocynk), rozsiewacz jednotalerzowy 600-800 kg (fabryczny), tel. kom.
0880-353-819.

Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, tel. kom.
0502-939-200.

Przetrząsacz karuzelowy Claas 5,40 m,
tel. kom. 0600-696-620.

Zetor 10540, 2000 rok, 9540, 1998 rok, 6340,
1997 rok, tel. kom. 0692-601-689.

Ładowacze czołowe Tur Stoll, Huard do Zetorów 6340, 5340, 5320 i podobne, 3-sekcyjne,
samopoziomujące, tel. kom. 0692-601-689.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.

Zbiornik na mleko Frigomilk 550, 1998 rok,
stan idealny, tel. (046) 861-12-31.

Bizon Z-058 lub Bizon Z-056, tel. kom.
0500-222-737.

Śrutownik Bąk 5,5 kW, gniotownik 5,5 kW,
tel. kom. 0880-353-819.

Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.

Orkan 2, 1989 rok, tel. kom. 0889-591-132.

Silnik elektryczny
tel. (024) 277-96-97.
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Sprzedam sieczkarnię Fortschritt F281C, 1988
rok, tel. kom. 0692-522-467.
Ursus C4011, stan dobry, zarejestrowany, tel.
kom. 0697-527-099.
Orkan 2, tel. kom. 0691-605-463.
Opryskiwacz ciągnikowy używany Pilmet,
stan dobry, tel. (046) 838-46-52 po 21.00.
Sprzedam ładowacz
tel. (046) 838-11-05.

Cyklop,

Przetrząsarki karuzelowe, kosiarki, tel. kom.
0608-684-292.
Kosiarka rotacyjna RM-2, brona wahadłowa 3
m, tel. kom. 0668-146-499.
Tury na linkę i hydrauliczne do C-360/330,
Ursus 3512/2812, T-25, MF 255/235, nowe
systemy mocowań nie zmniejszające prześwitu
ciągnika, tel. kom. 0608-128-670.
MTZ-82, 4x4, 1988 rok z kabiną, tel. kom.
0608-128-670.
Tur 5 z 2002 rok, udźwig 1500 kg, tel. kom.
0608-128-670.
Sprzedam rozrzutnik 7,5 t na Tandemie, Orkan
II oraz kupię obudowę podnośnika C-330, tel.
kom. 0695-066-452 0693-256-015.
Podnośnik hydrauliczny do załadunku
bel, tel. kom. 0600-696-620.
Prasa rolująca Warfama Z-543, 2002 rok,
120x120, tel. kom. 0608-354-272.
Prasa Sipma Z-224/1, 1995 rok, tel. kom.
0607-809-288.
Zetor 5211, stan bdb, tel. kom. 0608-354272.
Zgrabiarka karuzelowa Claas Liner, 3,80
m, tandem, tel. kom. 0600-696-620.
Cyklop T-214, Orkan II, opryskiwacz 400 l, tel.
kom. 0607-809-288.
Prasa Z-224 Sipma, tel. kom. 0608-106-614.
Zgrabiarka karuzelowa Claas Liner, 4,30
m, Tandem, tel. kom. 0600-696-620.
Zetor 7245, rozrzutnik dwuosiowy, agregat 4,8,
I właściciel, tel. kom. 0887-535-506.
Sprzedam śrutownik na kamienie, tel. kom.
0668-964-016.
Zgrabiarka karuzelowa Claas 2,80 m,
tel. kom. 0600-696-620.

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.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
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.
Szczenięta Rottweiler, 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 psa boksera w dobre ręce, tel. kom.
0504-169-282.
Szczeniaki ratlerki, 9-tygodniowe, tel. kom.
0604-109-057.
Owczarki niemieckie, 7-tygodniowe, po
szczepieniach, maść ciemna, długowłose, tel.
kom. 0604-784-713.
Oddam młode pieski, tel. kom.
0661-185-967.
Króliki młode rasy mięsnej do hodowli i na
ubój, 100 szt., tel. kom. 0697-634-257.
Sprzedam pudelki miniaturki, tel. kom. 0880689-422.
Owczarek niemiecki, suczka długowłosa,
3-miesięczna, tel. kom. 0505-939-725.
Sprzedam lub zamienię kózkę 7-miesięczną
na koziołki po trzy miesiące, tel. kom. 0696836-896.
Sprzedam sukę owczarka niemieckiego,
roczną, po rodzicach z rodowodem, tel. kom.
0692-749-175.
Owczarki niemieckie 7-tygodniowe, tel. kom.
0608-643-187.
Westy - szczenięta, tel. kom. 0600-915-738.
Sprzedam wyżła 10-miesięcznego, Stryków,
tel. kom. 0663-493-515.
Szczeniaki sznaucery miniaturki, tel. kom.
0662-294-878.
Krycie sznaucer miniaturka, czarny z rodowodem, tel. kom. 0662-294-878.
Dobermany, szczenięta, szczepione, tel. (0-46)
814-34-25, 0517-969-361.
Owczarek Coli - tanio, tel. (0-46) 814-19-07.
Jamniki szorstkowłose, suka owczarka niemieckiego, długowłosa, tel. kom. 0781780-968.
Suka Pitbulla i Amstafa, tanio, tel. kom.
0693-908-854.
Owczarek niemiecki, szczeniak, suczka, tel.
kom. 0692-648-731, 0698-951-830.
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GOK Nieborów tonie w kwiatach
Wielu z nas pamięta film o słynnym japońskim
samuraju Musashi Miyamoto - mistrzu walki na
dwa miecze. Nie miał sobie równych, nikt nie
był w stanie go pokonać, a jednak Musashi,
mimo nabytego kunsztu malarskiego, nie potrafił
namalować kwiatu. Po latach prób dowiedział się
wreszcie, że stworzy idealny kwiat dopiero wtedy,
gdy odrzuci miecz. Ziemia łowicka poszczycić się
może sztuką wykonywania ludowych kwiatów
z bibuły - i tak samo jak w opowieści o Musashim,
czasem najlepsi w tej sztuce okazują się mężczyźni.
yliłby się ten, kto uważa że wykonywanie ludowych kwiaM
tów z bibuły jest wyłączną domeną

kobiet - mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie
Izabela Gać. - Kiedyś przyszedł na
warsztaty chłopiec i już na drugich
zajęciach stworzył najpiękniejszą
różę, jaką do tej pory widziałyśmy
- dodaje. Nieborowski GOK od lat
organizuje konkursy na najpiękniejsze kompozycje kwiatowe z bibuły
(w tym roku prace nadsyłać można do
końca maja), wyszkolone w placówce dzieci biorą z sukcesami udział
w przeróżnych konkursach zewnętrznych. GOK cały czas prowadzi też bibułkarskie warsztaty, na które gotów jest przyjąć
duże nawet liczebnie grupy.
- Warsztaty organizowane są nieodpłatnie - mówi Izabela Gać. - Prosimy tylko o wcześniejszy kontakt
telefoniczny, aby dograć wszystko
czasowo. Jeśli grupa jest większa,
uczestnicy powinni zabrać własną
bibułę, drut się u nas znajdzie.

Z GOK skontaktować się można
pod numerem telefonu 838 - 56 - 15.
Warsztaty poprowadzi sama dyrektor oraz instruktorka Dorota Skolimowska. Jednorazowo warsztaty
trwają do dwóch godzin - dłużej się
nie da, bo kursanci są zbyt zmęczeni. W trakcie tego czasu instruktorki
nauczą podopiecznych trzech form
kwiatowych oraz jednej formy liścia.

Jakie to będą kwiaty?
Wszystko zależy od zdolności
manualnych i wyobraźni kursantów. Na początek uczą się wykonywać stokrotki, maki, niezapominajki czy chabrów. Róże to już wyższa
szkoła jazdy. Warto jednak poświęcić czas i energię już przy opanowaniu podstaw, będziemy potem potrafili wyczarować z bibuły przepiękne
rzeczy - nie tylko same kwiaty, ale
też bukiety - płaskie i okrągłe, wianki, girlandy, przypinki na firany czy
koronki na obrazy. - Od naszej inwencji zależy przecież, jak wyko-

Kinga Wiązowska, Natalia Bednarek i Magdalena Nowicka chwalą sobie zajęcia w GOK Nieborów. Dziś potrafią tworzyć z bibuły fantastyczne rzeczy.
namy te kwiaty i do jakich celów je
wykorzystamy - mówi dyrektorka.
- W organizowanym przez nas konkursie punktujemy nie tylko zgodność z ludową tradycją, ale stawiamy też na nowe, oryginalne wzory
i rozwiązania.

umiejętności po babci czy mamie.
Wszystkiego nauczyły się przed laty
na warsztatach folklorystycznych
w dawnym Wojewódzkim Domu
Kultury w Skierniewicach. - Zdobywałyśmy wiedzę pod okiem znanych
twórczyń ludowych z okolic Głowna: Alicji Matczak i Anny KwiatkowMożna się tego nauczyć skiej. Później zaprosiłyśmy te panie
na warsztaty do nas. A dziś - same
Izabela Gać i Dorota Skolimow- wymyślamy nowe wzory kwiatów
ska nie odziedziczyły kwiatowych - mówi nie bez dumy dyrektorka.

W nieborowskim GOK od lat
istnieje grupa dzieci i młodzieży
wykonująca bajeczne wprost kompozycje. Cały czas są roszady, jednak grupa liczy zazwyczaj 15 osób,
począwszy od dzieci z zerówek
aż do dwudziestoletniej młodzieży. Instruktorki prowadzą też zajęcia na zewnątrz, w przedszkolach
i szkołach.
Wykształcone przez nie dzieci
zdobywają nagrody i wyróżnienia

- chociażby nagrodę w ogólnopolskim konkursie w Myślenicach. Ich
wycinanki zdobyły nagrody w konkursie organizowanym jakiś czas
temu przez łowickie muzeum i zawędrowały aż do Orlando w USA.
Dzieci zdobywają też wyróżnienia
w konkursach na ozdoby wielkanocne czy przystrajane kwiatami
palmy. - Co roku nasze dzieci zdobywają też jakieś nagrody w ludowych konkursach organizowanych
przez MCK w Skierniewicach - dodaje dyrektorka.
Czy każdy może się nauczyć wykonywać kwiaty z bibuły, czy też są
osoby impregnowane na tego typu
wiedzę? - To trochę tak jak z muzyką. Można nauczyć grać każdego,
ale aby grać przynajmniej przyzwoicie, potrzebny jest słuch muzyczny, poczucie rytmu. Tak samo
w kwiatach - trzeba się wykazywać
jakimiś zdolnościami manualnymi,
a także wyobraźnią. Inaczej te kwiaty będą po prostu toporne. Większość jednak osób jesteśmy w stanie
nauczyć podstaw, rzadko zdarza się
osoba zupełnie pozbawiona talentu
- mówi dyrektorka.
Jak się okazuje, świetni w tworzeniu kwiatów z bibuły są panowie. Kiedy już przezwyciężą
strach, wstyd czy uprzedzenia, potrafią wykonywać świetne rzeczy,
jak wspomniany na początku chłopiec, który stworzył cudowną różę.
- Byłyśmy zaskoczone, a on powiedział, że zrobił tę piękną różę na
Dzień Mamy.
A Dzień Mamy tuż-tuż - 26 maja,
może do tego czasu warto zgłosić
się do GOK Nieborów i własnoręcznie stworzyć dla rodzicielki
piękny i oryginalny prezent kwiatowy.
Wojciech Czubatka
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Tak pamiętam Blich
Motto: Nie wiem,
czy znasz takie uczucie,
że gdy się wraca po
dłuższym czasie
do rodzinnych stron,
miejsc, to serce jakoś
mocniej stuka.
Ks. bp J. Zawitkowski
ieszę się, że mogłem natknąć się na
C
wiersz - modlitwę ks. bp. J. Zawitkowskiego i zacytować tu pierwszą jego zwrot-

kę jako motto do moich wspomnień. Jestem
wielbicielem tego autora, bardzo lubię słuchać jego ciekawych i zwykle filozoficznych homilii, a szczególnie wzruszały mnie
zawsze wyrażane przez niego tęsknoty do
samego Łowicza i Księstwa Łowickiego.
Podobnie ja sam, gdy już bywałem
i pracowałem w różnych miejscowościach
kraju, zawsze towarzyszyła mi tęsknota
do rodzinnych stron. Przy czym w każdych
warunkach, w otoczeniu różnych, często
mi zbyt mało znanych ludzi, zawsze prezentowałem swoją dumę, że jestem rodakiem z Księstwa Łowickiego. Jednocześnie ta ciągle mi towarzysząca świadomość
mobilizowała mnie do tego, by jakiekolwiek brane na siebie lub nakładane przez
zwierzchników funkcje i zadania spełniać
rzetelnie, tak by nie przynosić ujmy środowisku, z którego się wywodzę i którym się
zawsze chlubię.
Gdy człowiek wkracza coraz bardziej
w wiek sędziwy, a nawet przygotowuje się

już do odejścia, to mimo woli nasuwa mu się
pragnienie sporządzenia pewnego rodzaju
rachunku sumienia, a zwłaszcza spojrzenia
na siebie i swoje przeżycia, jakby rozliczenia się ze swych czynów w stosunku do rodzinnej miejscowości, wszystkich bliskich
i znajomych, z zapytaniem, co wobec nich
zrobiłem źle i, nie daj Boże, przyczyniłem
się do czyjejś krzywdy, a co zrobiłem dobrego, co ewentualnie sprawiło innym jakiś
pożytek i radość.
Nie sięgając już tutaj do okresu dzieciństwa, zacznę te rozważania od okresu, gdy
można traktować siebie jako osobę społecznie samodzielną, co w moim przypadku datuje się od tzw. wyzwolenia, czyli okresu pookupacyjnego. Dorastając w średnio dużym
i bardzo pracochłonnym gospodarstwie, coraz bardziej wdrażałem się we wszystkie
niezbędne czynności, a mój Tata nie ukrywał zadowolenia, że pretenduję na dobrego
rolnika i wstępnie przewidywał, zarówno
On, jak i ja sam, że właśnie ja odziedziczę
gospodarstwo.
Jednakże przypadek zrządził, że potoczyło się wszystko inaczej. Z zażenowaniem
przyznam, że bezpośrednim tego powodem było otrzymanie wezwania do służby
wojskowej od wiosny 1946 r. Wzbudziło to
prawdziwy lęk w całej mojej rodzinie. Tata,
poszukując argumentów, aby nie dopuścić
do mojej służby wojskowej, między innymi
rozmawiał o tym ze swym młodym przyjacielem Henrykiem Świerzyńskim, który był
nauczycielem w Szkole Rolniczej na Blichu. Zapewnił, że szkoła będzie skutecznie
reklamować i do wojska na pewno nie będę
musiał pójść. Tak rzeczywiście się stało.

Ale wracając do wspomnień sprzed ponad 60 laty, obok mnie z moich rodzinnych
Łaźnik było jeszcze w szkole dwóch chłopców, tj. śp. W. Gasik i śp. T. Łysio. W sumie klasa lub kurs liczył ok. 40 uczniów.
Prawie wszyscy byli z powiatu łowickiego.
Spoza jego granic, np. z sochaczewskiego,
były wyjątki. Teoretycznie wszyscy mieli ukończoną 7-klasową szkołę podstawową. Wszyscy byli zakwaterowani w tym
samym budynku szkolnym, w którym prowadzone były lekcje, zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych.
Uczniów Szkoły Rolniczej obowiązywało
noszenie granatowych rogatywek, ozdobionych otokiem pasiaka łowickiego.

Profesorowie
Z należnym szacunkiem i wdzięcznością,
Chłopcy ze Szkoły Rolniczej i dziewczęta z gimnazjum w strojach księżackich pozwolę sobie wymienić i krótko omówić
kolejno naszych ówczesnych nauczycieli
tańczą krakowiaka.
i wychowawców.
żym zasięgu w kraju, jeszcze teraz uważa, że
Łowickie się wyróżniało rolnicy, hodowcy i w ogóle interesanci z re- Dyrektor szkoły Franciszek Adamczak - absolwent WSW w Cieszynie,
Rok szkolny w rocznej Szkole Rolniczej jonu łowickiego wyróżniają się. Poza wro- sprawował ogólną opiekę nad całością
trwał od 15. I do 15. XII, podobnie jak już to dzonymi, pozytywnymi cechami, a zwłasz- szkoły i gospodarstwa rolnego. Troskliwie
było przed wojną, od 1925 roku, odkąd funk- cza sumiennością i pracowitością ludności interesował się wszelkimi problemami
cjonowała szkoła i była prawdziwą chlu- łowickiej, dużą wagę przywiązuje się tu do uczniów. Sam uczył organizacji i rachunbą całego środowiska. Pamiętam jak przed bardzo korzystnej, już długoletniej działal- kowości gospodarstwa. Dużą wagę przywojną absolwenci „Blichu”, którzy wracali ności Szkoły Rolniczej na Blichu.
wiązywał do poznawania elementów ekoNależy zaznaczyć, że ambitne i uspołecz- nomii.
na swe rodzinne gospodarstwa, wyróżniali się zarówno w znajomości rolniczej, jak nione środowisko łowickie szczyci się rówProf. Henryk Świerzyński - przedwoi działalności społecznej oraz towarzyskiej. nolegle zorganizowaną, podobną Szkołą jenny inspektor oświaty rolniczej w WołWarto może tu wspomnieć, że mój bardzo Rolniczą dla dziewcząt, w Dąbrowie Zduń- kowysku. Prowadził uprawę roli i roślin,
zacny bratanek Krzysztof, pracujący w rolni- skiej. Jedna i druga w latach PRL-u przeży- nawożenie i maszyny rolnicze. Zawsze
świetnie przygotowany do lekcji i zrozumiaczo-hodowlanej instytucji w Łowiczu, o du- wały najrozmaitsze reorganizacje.
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le oraz wartko wykładał. Nigdy nie tracił ani
minuty w godzinie lekcyjnej. Zawsze był
przykładowo elegancki w zachowaniu.
Prof. Rosiak - absolwent słynnego przed
wojną Liceum Krzemienieckiego. Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia. Gorliwie pragnął przekazać swoją wiedzę wszystkim
uczniom. Zawsze starannie ubrany i imponował nam swoim zachowaniem.
Prof. Jankowski - absolwent wydziału ogrodniczego SGGW i kolega prof.
Chrobaczka. Prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne z sadownictwa i warzywnictwa, a także ochrony roślin. Zawsze
był niezwykle serdeczny i koleżeński oraz
życzliwie uśmiechnięty. Był wprost chodzącą dobrocią.
Prof. Mikulski - miernictwo i budownictwo wiejskie oraz różne roboty ręczne.
Prowadził zajęcia praktyczne w warsztacie
stolarskim. Był cichym, bardzo spokojnym,
serdecznym i życzliwym człowiekiem.
Chętnie wyjaśniał i pomagał w wykonywaniu różnych zadanych robót w warsztacie.
Ks. Miętek - nauka religii i zasady różnych wyznań. Bardzo ciekawie i przekonywująco prowadził lekcje. Szczególny nacisk kładł na zachowanie i świetnie oceniał
grzeczność ucznia i jego skromność.
Prof. Stanisław Cieślak - przedmioty
ogólnokształcące, np. język polski, nauka
o Polsce, śpiew, taniec, zasady grzeczności,
zachowanie przy stole i w towarzystwie. Był
głównym wychowawcą, prowadził dużo
przedmiotów, najwięcej czasu przebywał
z nami. Ciągle uczył nawiązywania kontaktów z ludźmi. Organizował wycieczki. Był
wprost duszą szkoły na zewnątrz.
Podoficer wojskowy - nauki polityczne
i zasady posługiwania się bronią ręczną.

Siekierą. On chyba także intuicyjnie zwrócił na mnie uwagę, pewnie odpowiadałem
jego wymogom. Zatem prawie zawsze
i wszędzie staraliśmy się być razem obok
siebie.
Dodam, że ten mój przyjaciel wybrany został przez wszystkich uczniów starostą. Rzeczywiście wyróżniał się dużym
rozsądkiem i spokojem. Imponował
mi swoją rzetelnością i odwagą. Był
muzykalny, posiadał zdolności artystyczne, a zwłaszcza aktorskie i organizacyjne. W każdej potrzebie potrafił służyć radą
i pomocą. W jedenaście lat później, gdy
już pracowaliśmy oddzielnie, ale pozostawaliśmy w kontakcie listownym, gdy jemu
zdradziłem, że ze strony złych i zawistnych
ludzi poniosłem dużą krzywdę, to jakże
serdecznie i umiejętnie potrafił mnie pocieszyć i wytłumaczyć, że „w życiu tak się
zwykle układa, że poniesiona klęska otwiera furtkę do zwycięstwa”.

Mikołajczyk miał
dla nas czas
Uczniowie z udziałem profesora Jankowskiego zbierają jabłka w sadzie szkolnym.

czo zapraszani specjaliści różnych dziedzin,
np. pszczelarstwa, spółdzielczości, administracji państwowej, ratownictwa i Czerwonego Krzyża. Atmosfera do nauki była
nadzwyczaj korzystna. Nie było wprawdzie
lęku o otrzymanie złej oceny lub niezaliczenie któregoś z przedmiotów, ale dobrowolną chęć do nauki wykazywali wszyscy.
Naturalnie, jedni na to poświęcali więcej,
a drudzy mniej czasu, ale wszyscy traktowali serio możność zdobywania wszechstronnej wiedzy.
Warunki ku temu były stworzone nadChcielibyśmy się uczyć
zwyczaj dobre. W pierwszym rzędzie
Poza wyżej przedstawionym stałym per- rozbrajająca życzliwość personelu dysonelem pedagogicznym byli także doryw- daktycznego. Nie było jakiegokolwiek

odmówiona krótka modlitwa „Ojcze nasz”.
Natomiast po spożytej wieczerzy, także na
stojąco, na dobranoc śpiewaliśmy „Wszystkie nasze dzienne sprawy” i na zakończenie
także „Ojcze nasz”. Po wieczerzy był czas
wolny. Można było od razu pójść do sypialni
Wspólne posiłki
lub dowolnie w sali szkolnej uczyć się. BarDużą wygodą dla każdego z nas było to, dzo duże znaczenie miało tu także wyrobieże na miejscu było zakwaterowanie i sto- nie przez wychowawców wzajemnego szałówka, świetnie prowadzona przez panią cunku i przyjaźni pomiędzy uczniami.
Borkowską. Terminy każdego z posiłków
były dokładnie przestrzegane. Zawsze po
Wspólna przyjaźń na lata
zgromadzeniu się uczniów na śniadaniu,
Nie mogę tu pominąć wzmianki,
pod kierunkiem dyżurującego zwykle prof.
Cieślaka, na stojąco odśpiewana była po- że od pierwszych dni w szkole zaprzyjaźranna pieśń „Kiedy ranne stają zorze” oraz niłem się z nowym kolegą Władysławem
współzawodnictwa, lecz pogłębianie
i tak już odpowiednio dużego przekonania
w każdym uczniu, że przyszedł tu dobrowolnie po to, aby się uczyć.

Ważnym elementem w działalności
wychowawczej szkoły była przyjemna
więź z podobną, ale żeńską, Szkołą Rolniczą w Dąbrowie Zduńskiej, na terenie
tego samego powiatu w odległości ok.
14 km. Wspólnie przez obydwie szkoły organizowane były spotkania, zabawy taneczne i wycieczki krajoznawcze. Jedną z nich
była wielodniowa, wspólna wycieczka do
różnych, ciekawych miejscowości w południowej części kraju (tu załączam zdjęcie Wieliczki).
Wyjątkowo ciekawe, jednodniowe wycieczki z samego Blichu odbywaliśmy
np. do Skierniewic, gdzie w Instytucie Sadownictwa prof. Pieniążek zademonstrował nam działanie herbicydów. Wywarło
to na nas ogromne zdumienie i zachwyt.
dok. na str. 33
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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
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32

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:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40

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, ul. T. Kościuszki 6,
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
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;
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;

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,Galeria Łowicka, wystawa czynna do 31
maja.
 „Kartki z podróży...” - wystawa pocztówek
z kolekcji Jana Chlebnego, Muzeum w Łowiczu,
wystawa czynna do 29 czerwca.
 „Druki i wydawnictwa w łowickich zbiorach
archiwalnych”- najciekawsze zbiory łowickiego
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:
śr. 21.05. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
czw. 22.05. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pt. 23.05. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
sob. 24.05. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
ndz. 25.05. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31

Przegląd dobrej prasy

Europa jak Kosowo
glądam w telewizji, jak nasi podpalają amerykańską ambasadę, jak
rozwieszają transparenty z napisami, że Kosowo zawsze będzie serbskie, jak
Kostunica mówi, że nie pogodzimy się nigdy z utratą kolebki naszego narodu. Gówno prawda, Kosowo nigdy nie będzie serbskie. To już historia...
A przecież mieliśmy wszystko, mieliśmy władzę, pieniądze, technologię, media, mieliśmy wszystko, ale nie mieliśmy
jednego - nie mieliśmy dzieci. Nasze kobiety nie chciały mieć rozwrzeszczanych
bachorów, więc tylko jedna ciąża na pięć
była donoszona do końca, pozostałe kończyły się w gabinetach ginekologicznych.
W tym samym czasie albańskie kobiety
w Kosowie miały po sześcioro, ośmioro
czy dziesięcioro dzieci. Serbscy cieśle zarabiali, strugając trumny, albańscy - strugając kołyski. Jeszcze na początku XX wieku było nas w Kosowie 70 procent, teraz
- tylko 8 procent.
Jakiś starszy działacz z ugrupowania
Šešejla mówi do mikrofonu, że przecież

O

w Kosowie pozostały nasze najstarsze prawosławne klasztory i że musimy bronić
naszej wiary. Teraz mu się o prawosławiu
przypomniało? A gdzie byłeś, gdy kilka
milionów twoich rodaków zamiast do sal
porodowych, żłobków, przedszkoli, szkół,
urzędów, biur i fabryk trafiało do muszli klozetowych i kubłów na śmieci?
Pierwsze błogosławieństwo w Biblii, jakie Bóg kieruje do człowieka, brzmi: „Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną”. Łańcuszek przyczynowo-skutkowy jest
nieskomplikowany: tylko ten, kto się rozmnaża, czyni sobie ziemię poddaną. Kto się
nie rozmnaża, tego nie ma. I to się po prostu
w Kosowie stało (...).
A co na to wszystko Europa, która jak
podstarzała kochanka do młodego fagasa
spieszyła się z deklaracjami, że uzna niepodległość Kosowa? Przełączam telewizor na stacje niemieckie, a tam wszędzie
wałkują jeden temat: jakiś szef wschodniego landu skrytykował enerdowską politykę
w sprawie aborcji i teraz wylewają na biedaka kubły pomyj. (…)

Przełączam na brytyjski kanał. Tam
w serwisie informacyjnym atakują z kolei jakiegoś angielskiego księdza, bo nie
wyrażał dość zachwytu dla adopcji dzieci
przez pary homoseksualne. Zdenerwowany aktywista gejowski w tęczowym szaliku oskarża chrześcijaństwo o homofobię,
nietolerancję i szerzenie nienawiści. Oj,
zatęsknisz jeszcze, miękki siusiaku, za represyjnym chrześcijaństwem, kiedy w Europie zapanuje tolerancyjny islam. Od czasu rewolucji islamskiej w Iranie wykonano
na homoseksualistach około 4 tysięcy egzekucji (…).
Nic wam nie pomoże, Europejczycy.
Macie wszystko, tak jak my w Kosowie,
macie władzę, pieniądze, technologię, media, macie wszystko, ale nie macie jednego - dzieci. Nie jestem żadną Kasandrą, bo
tu nie trzeba mieć szczególnych zdolności
profetycznych: wystarczy prosta znajomość
matematyki (...).
MARINA STANKOVIĆ,
tłumaczył: ROBERT MAKOWIECKI
„Fronda” nr 46, 2008.

oddziału Archiwum Państwowego miasta Warszawy;
wystawa czynna do 24 maja w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.
 Malarstwo Józefa Rapackiego na widokówkach z
kolekcji Edwarda Miziołka; wystawa czynna do 31
maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdunach.
 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie pisanych
i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii
Bauer, czynna w Domku Ogrodnika w Nieborowie.
Zwiedzanie możliwe w weekendy oraz w tygodniu
po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 „Meksyk - kraj bajecznych krajobrazów i wspaniałych ludzi”- wystawa fotografii Ryszarda Sobolewskiego pod Honorowym Patronatem Ambasady
Meksyku, Muzeum w Łowiczu.
 Rzeźby prof. Kazimierza Gustawa Zemły - wystawa prac jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy, czynna do 26 czerwca
w Galerii Browarna w Łowiczu.
 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.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek, 23 maja:
 godz. 18.00 - Rezerwat
 godz. 20.00 - Schyłek lata
Sobota, 24 maja:
 godz. 18.00 - Goście wieczerzy pańskiej
 godz. 20.00 - To nie jest kraj dla starych ludzi
Niedziela, 25 maja:
 godz. 18.00 - Schyłek lata
 godz. 20.00 - Rezerwat
Poniedziałek-środa, 26-28 maja:
 godz. 19.00 - To nie jest kraj dla starych ludzi
Szczegółowe omówienie filmów na str. 18.

Inne
Piątek, 23 maja:
 godz. 22.00 - koncert Bibi Ribozo and The
Banditos, wejście godz. 20.30, przed koncertem
pn. 26.05. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
wt. 27.05. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
śr. 28.05. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
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:
czw. 22.05. ul. Kolejowa 11
tel. 042-719-82-71
ndz.    25.05. ul. Targowa 14
tel. 042-719-86-89
Apteki pełnią 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:
 „Dobra wróżka” - wystawa pasteli Grażyny Sławińskiej oraz „energetycznych” prac Maryli Wioletty
Kwiatkowskiej. Obie wystawy czynne do 31 maja,
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie
 „Promujemy młode talenty...” - prace malarskie
Pawła Chojniarza. Wystawa czynna do 31 maja,
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.

Kino Racjonalizator:
Sobota-niedziela, 24-25 maja:
 godz. 17.00, 19.00 - Nie kłam kochanie

Nie było nieformalnego
spotkania radnych

Z

arówno w tekście na naszej
stronie internetowej, jak
i w poprzednim NŁ pojawiła
się w leadzie tekstu informacja,
że decyzja o budowie sieci
monitoringu wizyjnego w centrum
Łowicza została podjęta w czasie
nieformalnego spotkania burmistrza
Łowicza Krzysztofa Kalińskiego
z radnymi miejskimi po zakończonej
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
12 maja. Takiego spotkania
jednak nie było. Informacja, że
takie się odbędzie, pojawiła się
w czasie ubiegłotygodniowej
rozmowy z burmistrzem. Powiedział
wtedy, że jednym z omawianych
tematów będzie właśnie monitoring.
Po otrzymaniu kolejnej informacji,
że decyzja jest podjęta, o tym, czy
stało się to w czasie tego spotkania,
już nie rozmawialiśmy. Decyzja
dotycząca wniosku
o zarezerwowanie 300 tys. zł na ten
cel zrodziła się więc w ratuszu i jest
inicjatywą burmistrza miasta. Radni
będą o tym dyskutować podczas
obrad komisji.
Przepraszam wszystkie
zainteresowane strony
za zaistniały błąd.
Tomasz Bartos

pokaz skankowych teledysków, po koncercie ska
party, Pracownia Sztuki Żywej, bilety 7 zł.
Piątek, 23 maja:
 godz. 10.00-16.00 - Festiwal Piosenki Harcerskiej, Kino Fenix.
 godz. 18.00 - Konfrontacje - spotkanie z Grzegorzem Miecugowem i Tomaszem Sianeckim,
Pracownia Sztuki Żywej, wstęp wolny
Niedziela, 25 maja:
 godz. 16.00 - koncert Społecznego Ogniska Muzycznego z okazji Dnia Matki, Kino Fenix, wstęp
wolny.
 godz. 19.00 - Burmistrz Miasta zaprasza - koncert
Sylwii Strugińskiej i jej gości z okazji Dnia Matki,
Sala barokowa Muzeum, wstęp wolny.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki
- państwu Skomiałom z Łowicza
- państwu Kasińskim ze Starych Piask
- państwu Gajdom z Sulejówka

SYNKOWIE
- państwu Boguszom z Mastek
- państwu Markusom z Łowicza
- państwu Murasom z Łaguszewa
- państwu Plichtom z Boczek

 skarb  Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 16.05.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jaja fermowe
jaja wiejskie
kapusta stara
kapusta młoda
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
miód
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
ogórki
seler
włoszczyzna stara
ziemniaki stare
sałata krajowa
kalafior
rzodkiewka
włoszczyzna młoda
cebula dymka
kalafior krajowy młody
marchewka młoda
botwina
ogórek gruntowy mały

kg
kg
szt.
kg
15 szt.
15 szt.
kg
szt.
kg
szt.
kg
0,9 litra
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
pęczek
kg
szt.
szt.
pęczek
pęczek
pęczek
szt.
pęczek
pęczek
kg

1,00
1,00-2,00
0,60-1,00
2,00-3,50
4,00-6,00
5,00-6,00
2,00-2,20
3,00-4,00
2,50
2,00-3,00
1,00-2,00
22,00
6,00-8,00
4,00-6,00
3,50-4,50
4,50-6,00
1,00-1,50
3,00-4,00
2,00
2,00-2,50
0,60-,080
1,00-1,50
4,00-5,00
1,00-1,50
3,00
2,00-2,50
7,00
3,00
3,00
10,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 19.05.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,00 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,80 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,00 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,00 zł/kg+VAT
 Ziemawice: 3,90 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,00 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,00 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,00 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 3,90 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 19.05.2008 r.)

oferty niesubsydiowane:
 sprzedawca  sprzedawca paliw  nauczyciel fizyki  robotnik budowlany  serwisant
urządzeń kopiarkowych  grafik komputerowy
 robotnik budowlany (wykańczanie wnętrz)
 kierowca kat. C+E (uprawnienia na ADR)
 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (zakład masarski)  informatyk - fakturzysta
 rzeźnik-wędliniarz  bufetowy/ka - barman/ka
 inżynier budowlany  magazynier z prawem
jazdy kat. B  sprzedawca w restauracji  fryzjer
 robotnik drogowy  przedstawiciel handlowy
 kierownik magazynu  sekretarka  portier
- palacz  kierownik działu obrotu towarowego
 pomocnik magazyniera  magazynier  elektromonter
SZKOLENIA:
 j. angielski dla początkujących  j. angielski
dla zaawansowanych  księgowość z obsługą
komputera;  kadry, płace, ZUS  kierowca kat.
C  kierowca kat. D  obsługa kasy fiskalnej
+ minimum sanitarne  obsługa wózków widłowych
z obsługą komputera  bukieciarstwo  specjalista
ds. reklamy z tworzeniem stron www
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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21.05.2008 r.

Tak pamiętam Blich
dok. ze str. 31

N

atomiast na podobnej wycieczce do silnie zburzonej Warszawy, na szczególną
uwagę w moim mniemaniu zasługiwało
zwiedzanie Ministerstwa Rolnictwa (wówczas na ul. Nowogrodzkiej), a zwłaszcza spotkanie i dość długie obcowanie
z ówczesnym ministrem rolnictwa, premierem i prezesem PSL Stanisławem Mikołajczykiem. Bardzo długo później, a nawet
i obecnie zapytuję sam siebie, jak to mogło
być, że tak wówczas wielki człowiek, uwielbiany przez cały naród, mógł dla nas znaleźć
i poświęcić nam tak dużo czasu?

Po roku nauki
Zakończenie 11-miesięcznego kursu
Szkoły Rolniczej było 15 grudnia 1946 r.
W powierzonym mi przez prof. Cieślaka pożegnalnym przemówieniu napisałem: „Przypadł mi wielki zaszczyt w imieniu wszystkich kolegów, w obecności pana
starosty, zaproszonych naszych rodziców
i wielu innych gości powiedzieć kilka pożegnalnych słów, w których w pierwszym
rzędzie składam serdeczne podziękowanie panu dyrektorowi, który troszczył się
o nas jak ojciec i starał się umożliwić jak
najlepsze warunki do nauki. Równie serdecznie dziękuję całemu gronu nauczycielskiemu. Należycie doceniamy wasz
serdeczny wkład w to, byśmy z tej szkoły
wyszli bardziej światli i lepsi. (…) Jedenastomiesięczny pobyt szkole wydaje mi się
nadzwyczaj krótki, pomimo że prawie każda chwila wykorzystywana była przez nas
z zegarkiem w ręku. Wciąż musieliśmy gonić za czasem i zdobywać go kosztem snu
i różnych rozrywek, a mimo to czas ten
przeszedł nam tak szybko, jak żaden inny
tej wielkości w naszym życiu. (…) Większość z nas wróci na ojcowski zagon, odziedziczy warsztat pracy, wniesie do niego te
metody, które mieliśmy możność poznać
tutaj, nauczyć się względnie na ich podstawie już samemu dokształcać się i specjalizować w trudnym i ciężkim zawodzie rolniczym. Tylko niektórzy z nas mają zamiar
pozostać jeszcze na miejscu, by w równolegle istniejącym gimnazjum uczyć się dalej”.
Na tym zakończył się mój pobyt w rocznej Szkole Rolniczej, której ośmielam się
być dumnym absolwentem. Podsumowując ten okres, wprawdzie z dużym opóźnieniem i dopiero u schyłku mego życia, gorąco
pragnę wyrazić głęboki szacunek, podbudowany dziękczynną modlitwą wobec kierownictwa i całego personelu nauczycielskiego,
a także całej grupy kolegów - uczniów za
tak dużo wszechstronnego dobra, jakiego
doznałem i wyniosłem z tej szkoły.

nie werbował na próby śpiewu chóralnego
na cztery głosy, do lekcji tańców i inscenizacji łowickich. Osobiście w wolniejszych
chwilach wracałem do ulubionego i odziedziczonego po moim Tacie dłubania
w drewnie. Jako jeden z pierwszych
i ciekawszych eksponatów wyrzeźbiłem
herb Łowicza, który nawet brał udział
w wystawie prac ręcznych młodzieży szkolnej. Herb oceniony był bardzo pozytywnie, do tego stopnia, że ASP w Krakowie
zwróciła na to uwagę i zaproponowała mi
przyjęcie na studia bez egzaminu. Było
to dla mnie tym bardziej atrakcyjne, że
już wtedy był na malarstwie mój zacny
i wierny kolega z dzieciństwa śp. Stanisław Gajda.
Nie skorzystałem jednak z tej oferty
i po zakończeniu gimnazjum poszedłem dalej w kierunku rolniczym, bo jak wówczas
mawiałem: „Bezpieczniej będzie unosić
się nad własnym zagonem”. Jako nagrodę
za dobre wyniki w nauce gimnazjum zafundowało mi dwutygodniowe wczasy
oraz książkę pt. „Rzeźba i malarstwo”
B. Biegasa, z napisem: „Za pilność w pracy
nad sobą oraz dla podtrzymania wiary w piękno i dobro w życiu - Blich
26.06 1948 r.”

Najprzyjemniejszy
okres w życiu

Chłopcy ze Szkoły Rolniczej na Blichu i dziewczęta z Dąbrowy Zduńskiej na krajoznawczej, dwutygodniowej wycieczce.

Powinien się dalej uczyć
Ponieważ wszyscy nauczyciele bardzo
pozytywnie ocenili mnie jako pilnego i dobrego ucznia, zaproponowano mi przejście
do miejscowego Koedukacyjnego Gimnazjum Rolniczego. A prof. H. Świerzyński
już w połowie roku szkolnego powiedział
do mojego Taty: „Wojciechu, Franciszek
powinien się dalej uczyć”. I tak się stało.
Przejście to wprawdzie można było traktować jako niewątpliwy awans, ale musiałem być przygotowany na poważne zmiany w trybie i programie dalszej mojej nauki.
Przy zachowaniu wszystkich i względnie łatwych dla mnie przedmiotów zawodowych
w znacznie mniejszym udziale, dużą część
godzin lekcyjnych zajęły już przedmioty ogólnokształcące. Personel nauczający
wzbogacony został przez trzech wspaniałych profesorów:
Prof. Babicki - absolwent Uniwersytetu Batorego w Wilnie, prowadził lekcje
z przedmiotów ścisłych: matematyki i fizyki. Wykładał bardzo wolno, jasno i od razu
potrafił świetnie odczytać, kto z uczniów
nadąża w rozumieniu jego wykładów, a kto
nie. Chętnie powtarzał i obszerniej tłumaczył, choć zawsze jakby oszczędzał słowa.

Nigdy ich nie wymawiał pusto lub daremnie. Ciągle był zadziwiająco poważny i sprawiał wrażenie zasmuconego i zamyślonego.
Odznaczał się wyjątkową umiejętnością
w ocenie wiadomości każdego z uczniów.
Prof. Łukowski - wspaniały polonista, niezwykle aktywny i bardzo ruchliwy.
Zawsze się spieszył i wydawało się, że nie
chodził, lecz biegał. Był bardzo koleżeński
i doskonale rozumiał młodzież. Najważniejsze jednak, że świetnie i bardzo interesująco prowadził lekcje. Szczególnie popisywał
się w wykładaniu literatury. Nigdy nie zapomnę, gdy np. omawiając twórczość Słowackiego, całą godzinę lekcyjną poświęcił
„Ojcu zadżumionych”. Odcinkami recytował i fragmentami omawiał ten utwór. Robił to jednak tak wymownie i przejmująco,
że zaczarowany spektaklem wykładowcy,
słuchałem w tak dużym przejęciu, że odczuwałem dziwne ciarki na plecach. Wtedy uświadomiłem sobie, pierwszy raz tak
wyraźnie, jak duży wpływ może mieć taki
wspaniały nauczyciel na późniejszą tęsknotę dorosłego już człowieka za książką,
a zwłaszcza literaturą piękną.
Duży nacisk prof. Łukowski kładł na pamięciową naukę wybranych utworów poetyckich. Pamiętam jak bardzo byłem prze-

rażony zadaniem na następny dzień jednego
z fragmentów „Pana Tadeusza”. Przejęty
do głębi poczuciem obowiązku solidnego
ucznia, wstałem o drugiej w nocy i do rana
uczyłem się bardzo przyjemnego fragmentu, który do dziś pamiętam i czasami z własnej woli i dla własnej przyjemności go sobie recytuję:
„Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie…”
Doszedł wreszcie profesor języka
angielskiego - niestety nie pamiętam jego
nazwiska, natomiast bardzo dobrze pamiętam prowadzone przez niego przyjemne lekcje, zaczynające i kończące się
krótką modlitwą w języku angielskim. Był
wyrozumiały dla uczniów, którzy nie nadążali z opanowywaniem przerabianego
programu.

Pelikany w drewnie
Pomimo konieczności przeznaczania
tutaj na naukę więcej czasu niż w rocznej
Szkole Rolniczej, znajdowałem możliwości
na inne zajęcia. Prof. Cieślak np. umiejęt-

Skorzystałem wówczas z życzliwej sugestii dyrektora Adamczaka i pojechałem
do WSGW w Cieszynie na tzw. studium
wstępne o programie liceum przyrodniczego. Zakończyła się 2,5-roczna przygoda
pobytu i nauki w rocznej i gimnazjalnej
Szkole Rolniczej na Blichu. Od zawsze
i nawet teraz, gdy już jestem schorowany
i na emeryturze, ciągle wspominam swój
pobyt w Blichu jako najprzyjemniejszy
w moim życiu. Wciąż zawdzięczam to
uczucie przemiłej i życzliwej atmosferze
jaką odczuwałem ze strony kierownictwa
i całego personelu nauczycielskiego, a także pozbawionego zawiści grona kolegów
i koleżanek.
Jak gdyby niechcący oddaliłem się
od rodzinnych stron, ale jak już wspomniałem na wstępie za ks. bp. J. Zawitkowskim,
zawsze do nich tęskniłem. Długo później,
w mojej pracy rolniczo-naukowej ufałem,
że może jeszcze zdołam coś zrobić dobrego dla mojego środowiska, z którego się
wywodzę. Niestety, nie udało mi się
to. Przygnębia mnie świadomość, że
nawet tyle nie zdołałem zrobić co mój
nieodżałowany Tata lub nawet niektórzy z kolegów, którzy zaraz po rocznym
kursie wrócili do rodzinnej miejscowości, np. wspomniany już z dużym szacunkiem W. Siekiera. Później, zawsze gdy
przejeżdżałem pociągiem na linii Łowicz Kutno i obserwowałem przez okno budynki i pole szkolne, to serce mi mocniej
stukało.
Franciszek Gajek
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w lekkiej atletyce

Mniejsze zainteresowanie
Łowicz, 16 maja. Tylko trzy zespoły
dziewcząt i pięć chłopców wystartowało
w mistrzostwach powiatu łowickiego gimnazjalistów w lekkiej atletyce. Triumfatorami w tegorocznej rywalizacji w ramach
Powiatowej Gimnazjady Szkolnej wśród
gimnazjalistek okazały się drużyna Gimnazjum w Domaniewicach (nauczyciel w-f
Mieczysław Szymajda), a wśród chłopców - Gimnazjum nr 1 w Łowiczu (nauczyciel w-f Waldemar Kret). Dwukrotnie na
drugich miejscach, które premiowane były
awansem na zawody rejonowe w Kutnie,
sklasyfikowana zostały zespoły reprezentujące Gimnazjum nr 2 w Łowiczu (nauczyciele w- f Aneta Walkiewicz i Łukasz
Petelewicz).

Już na starcie do biegu na 1000 m trzeba sobie wypracować dobrą pozycję...

Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła
się od biegów sztafetowych 4x100 m.
Najwartościowsze wyniki (przeliczone
na podstawie tabel) osiągnęła wśród dziewcząt Michalina Bura (G 3 Łowicz), która pchnęła kulą 3 kg na odległość 11,22 m
(160 punktów) oraz Piotr Antosik (G 2
Łowicz), który posłał oszczep na 50,40 m
(158 punktów).
 DZIEWCZĘTA:
100 m: 1. Karolina Jędrzejczak (G 3 Łowicz) 14,83 s, 2. Michalina Traut (G 2 Łowicz) 15,22 s, 3. Sylwia Jaros (GP Domaniewice) 15,50 s. 300 m: 1. Sylwia Dudzińska
(G 3 Łowicz) 53,64 s, 2. Monika Zimna (G
2 Łowicz) 53,72 s, 3. Katarzyna Górczyńska
(G 2 Łowicz) 54,18 s. 600 m: 1. Honorata
Kwestarz (GP Domaniewice) 2:01,94 min,
2. Justyna Dubiel (G 2 Łowicz) 2:10,15 min,
3. Katarzyna Wołek (G 3 Łowicz) 2:13,84
min. Skok w dal: 1. Halszka Kalińska (G 3
Łowicz) 4,28 m, 2. Aneta Zwolińska (G 3
Łowicz) 3,94 m, 3. Magdalena Augustyniak
(G 2 Łowicz) 3,77 m. Skok wzwyż: 1. Karolina Kielan (G 3 Łowicz) 145 cm, 2. Dagmara Pachowska (G 2 Łowicz) 125 cm, 3.
Monika Grabowicz (GP Domaniewice) 125

cm. Pchnięcie kulą: 1. Michalina Bura (G 3
Łowicz) 11,24 m, 2. Katarzyna Krakowiak
(GP Domaniewice) 9,95 m, 3. Daria Kucińska (G 2 Łowicz) 9,28 m. Rzut oszczepem: 1. Żaneta Kapusta (GP Domaniewice)
33,00 m, 2. Paulina Gajek (GP Domaniewice) 25,70 m), 3. Katarzyna Budzińska (G 2
Łowicz) 13,00 m. Sztafeta 4x100 m: 1. G 3
Łowicz (Karolina Jędrzejczak, Aneta Zwolińska, Halszka Kalińska i Anna Cichańska)
58,41 s, 2. GP Domaniewice 61,44 s, 3. G 2
Łowicz 63,55 s.
1. GP Domaniewice
1028
2. G 2 Łowicz
807
3. G 3 Łowicz
803
Mistrzyniami powiatu łowickiego okazały się reprezentantki Gimnazjum w Domaniewicach: Katarzyna Krakowiak (139),
Żaneta Kapusta (131), Magdalena Sałek
(115), Paulina Gajda (108), Paulina Gajek
(78), Honorata Kwestarz (70), Sylwia Jaros (67), Marzena Wodzyńska (64), Monika Grabowicz (63), Ewelina Dziuda (63)
i Ewa Miszczak (63) - nauczyciel w-f Mieczysław Szymajda.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu: Daria Kucińska (121), Agnieszka Wójcik (113), Michalina Traut (74), Monika Zimna (67), Katarzyna Górczyńska (65), Dagmara Pachowska
(63), Milena Rokicka (62), Justyna Dubiel
(55), Karolina Workowska (52), Magdalena
Augustyniak (46), Patrycja Bryszewska (43),
Katarzyna Budzińska (10), Blanka Sokół
i Natalia Woźniak - nauczycielka w-f Aneta Walkiewicz.
 CHŁOPCY:
100 m: 1. Damian Kostrzewa (GP Domaniewice) 12,71 s, 2. Sebastian Funk (G
3 Łowicz) 12,87 s, 3. Robert Jarzębski (G 1
Łowicz) 13,16 s. 300 m: 1. Sebastian Wilk
(G 1 Łowicz) 40,86 s, 2. Kamil Dudziński
(G 3 Łowicz) 44,37 s, 3. Rafał Antosik 45,26
s. 1000 m: 1. Dominik Ścibor (G 1 Łowicz)
3:01,27 min, 2. Patryk Pomianowski (G 1
Łowicz) 3:02,27 min, 3. Adrian Zawadz-

ki 3:03,15 min. Skok w dal: 1. Maciej Pochwała (G 3 Łowicz) 5,70 m, 2. Rafał Bukowski (G 1 Łowicz) 5,31 m, 3. Wojciech
Lewandowski (GP Bielawy) 5,07 m. Skok
wzwyż: 1. Damian Sokołowski (GP Domaniewice) 171 cm, 2. Michał Ostapowicz (G
1 Łowicz) i Mateusz Wasiak (G 1 Łowicz)
- obaj po 160 cm. Pchnięcie kulą: 1. Bartłomiej Perzyna (G 2 Łowicz) 13,14 m, 2.
Piotr Radomski (GP Domaniewice) 12,52
m, 3. Łukasz Głowacki (G 1 Łowicz) 12,38
m. Rzut oszczepem: 1. Piotr Antosik (GP 2
Łowicz) 50,40 m. Sztafeta 4x100 m: 1. G 3
Łowicz (Maciej Pochwała, Sebastian Funk,
Kamil Dudziński, Damian Waracki i Kamil
Dudziński) 51,44 s, 2. G 1 Łowicz 52,17 s,
3. GP Domaniewice 52,36 s.
1. G 1 Łowicz
1130
2. G 2 Łowicz
1106
3. GP Domaniewice
1060
4. G 3 Łowicz
1040
5. GP Bielawy
877
Najlepsi na Ziemi Łowickiej zostali znowu lekkoatleci Gimnazjum nr 1 w Łowiczu:
Łukasz Głowacki (122), Arkadiusz Wójcik
(110), Sebastian Wilk (102), Dominik Ścibor (94), Patryk Pomianowski (92), Adrian
Zawadzki (90), Mateusz Wasiak (90), Michał Ostapowicz (90), Radosław Dymek
(83), Rafał Bukowski (82), Robert Jarzębski
(81), Dawid Jabłoński (80), Mateusz Anyszka (77), Karol Szkup (76) i Kamil Kardjalik
(71) - nauczyciel w-f Waldemar Kret.
Awans do zawodów rejonowych wywalczyli także uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu: Piotr Antosik (158), Bartłomiej Perzyna (143), Sebastian Kołaczyński (111), Adrian Guzek (100), Rafał Antosik (76), Maciej Kucharek (75), Sebastian
Sumiński (74), Łukasz Jagas (73), Bartłomiej Grzegory (72), Mateusz Więcek (68),
Daniel Świątkowski (65), Piotr Leszczyński (62), Mateusz Aniszewski (56), Cezary
Kaszyński (53) i Wojciech Tomaszkiewicz
(33) - nauczyciel w-f Łukasz Petelewicz.
(p)

Sport szkolny - Powiatowe IMS w czwórboju la

Triumf “Jedynki” i “Czwórki”
Łowicz, 14 maja. Sporo kłopotów mieli
organizatorzy mistrzostw powiatu łowickiego w czwórboju lekkoatletycznym. Konkurencje biegowe - sprint na 60 m i bieg długi na dystansach 600 m i 1000 m rozegrano
na „rozmielonej” aktualnie bieżni łowickiego OSiR, a piłeczką palantową rzucano na
sztucznej trawie. Gorzej było ze skokami.
Wzwyż skakano w hali OSiR nr 1, a w dal
na boisku II LO Łowiczu. Wszyscy mieli
jednak świadomość, że to tylko przejściowe kłopoty. Zawody rejonowe w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej rozgrywane
będą 29 maja na pięknym obiekcie MOSiR
w Kutnie, ale za rok to Łowicz będzie mógł
się poszczycić ładniejszym obiektem.
 DZIEWCZĘTA:
Najlepszymi czwórboistkami powiatu
łowickiego okazały się Ilona Gawęcka
(SP 1 Łowicz) i Zuzanna Pisarska (SP

3 Łowicz), która zdobyła po 206. punktów,
a trzecie miejsce wywalczyła Dorota Kozłowska (SP 1 Łowicz) - 179.
1. SP 1 Łowicz
837
2. SP 3 Łowicz
799
3. SP 4 Łowicz
794
4. SP 2 Łowicz
706
5. SP Domaniewice
640
5. SP Bielawy
605
7. SP Bełchów
545
8. SP Popów
383
W zwycięskiej drużynie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu startowały: Ilona Gawęcka, Dorota Wojda, Paula Wawrzyńczak,
Żaneta Kozłowska, Magdalena Kucińska i
Magdalena Gejo - nauczycielka w-f Iwona Górska.
 CHŁOPCY:
Triumfatorem klasyfikacji indywidualnej czwórboistów okazał się Cezary Woj-

da (SP 1 Łowicz), który zdobył 194. punkty. Dalsze miejsca zajęli: Wojciech Sut
(SP Domaniewice) - 190 i Daniel Wasiak
(SP Bełchów) - 189.
1. SP 4 Łowicz
778
2. SP Bełchów
773
3. SP 1 Łowicz
749
4. SP 3 Łowicz
724
5. SP Domaniewice
709
6. SP 2 Łowicz
683
7. SP Popów
661
8. SP Bielawy
599
Mistrzami powiatu łowickiego zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łowiczu zostali:
Dominik Siejka, Dariusz Zawadzki, Marcin Klimczak, Gracjan Cacko, Mariusz Dudziński i Patryk Dałek - nauczyciel w-f Paweł Doliński.
(p)
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Sport szkolny - PLS w piłce siatkowej dziewcząt

Triumf siatkarek Blichu

Siedem zespołów rywalizowało mistrzostwach powiatu łowickiego w piłce siatkowej dziewcząt, a triumf w Powiatowej Licealiadzie Szkolnej wywalczyła drużyna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU w Łowiczu (nauczyciel w-f Jakub
Zaczkiewicz). W finale drużyna Blichu
okazała się lepszą od III LO w Łowiczu,
a puchar za trzecie miejsce wywalczyła ostatecznie ekipa I LO Łowicz.
Grupa A: I LO Łowicz - III LO Łowicz
2:0 (25:15, 25:12), ZSL Zduny - ZSP 3 Łowicz 2:0 (25:22, 25:21), I LO Łowicz - ZSP
3 Łowicz 2:0 (25:23, 25:17), ZSL Zduny III LO Łowicz 0:2 (20:25, 22:25), I LO Łowicz - ZSL Zduny 2:0 (25:23, 25:16), ZSP
3 Łowicz - III LO Łowicz 2:1 (25:10, 25:27,
15:11). Grupa B: ZSP 4 Łowicz - II LO Łowicz 0:2 (16:25, 23:25), ZSP 2 Łowicz - ZSP
4 Łowicz 2:0 (25:17, 25:19), II LO Łowicz
- ZSP 2 Łowicz 2:1 (19:25, 25:22, 15:13).
Mecze półfinałowe: I LO Łowicz - ZSP 2
Łowicz 1:2 (22:25, 25:21, 10:15), II LO

Łowicz - III LO Łowicz 1:2 (17:25, 25:21,
15:8). Mecz o 3. miejsce: I LO Łowicz II LO Łowicz 2:1 (25:17, 25:27, 15:7). Mecz
o 1. miejsce: ZSP 2 Łowicz - III LO Łowicz
2:0 (25:18, 25:15).
1. ZSP 2 Łowicz
4 3 7-3
2. III LO Łowicz
5 3 5-7
3. I LO Łowicz
5 4 9-3
4. II LO Łowicz
4 2 6-5
5. ZSL Zduny
3 1 2-4
ZSP 4 Łowicz
2 0 0-4
7. ZSP 3 Łowicz
3 1 2-5
W mistrzowskiej drużynie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 - RCKU w Łowiczu grały: Paulina Głowacka, Marta
Zwolińska, Joanna Zawadzka, Katarzyna
Aniszewska, Paulina Krupińska, Wioletta
Kieszkowska, Marta Kołaczyńska, Paulina
Jaros, Patrycja Barylska, Małgorzata Kosiacka, Malwina Walczak, Żaneta Witkowska
i Maria Jaśniewska - nauczyciel w-f Jakub
Zaczkiewicz.
(p)

Sport szkolny - PLS w piłce siatkowej chłopców

“

Zduniaki” mistrzami

Za sporą niespodziankę trzeba uznać rozstrzygnięcia w tegorocznym turnieju w ramach Powiatowej Licealiady Szkolnej w
piłce siatkowej chłopców. W roli faworytów
występowali w tych zawodach siatkarze z
ZSP Zduńska Dąbrowa i ZSP 4 Łowicz, ale
ekipy te zagrały ale tylko w „małym finale”.
O mistrzostwo walczyli ostatecznie zwycięzcy pojedynków półfinałowych - drużyny łowickiego „Ogólniaka” oraz Zespołu Szkół
Licealnych w Zdunach, a mistrzowski tytuł
wywalczyli podopieczni Macieja Kolosa.
Grupa A: ZSP Zd. Dąbrowa - ZSP 3 Łowicz 2:0 (25:15, 25:21), ZSL Zduny - II LO
Łowicz 2:1 (25:23, 12:25, 15:8), II LO Łowicz - ZSP Zd. Dąbrowa 0:2 (19:25, 17:25),
ZSP 3 Łowicz - ZSL Zduny 0:2 (12:25,
28:30), ZSP Zduńska Dąbrowa - ZSL Zduny 2:1 (25:17, 24:26, 15:9), II LO Łowicz
- ZSP 3 Łowicz 2:0 (25:14, 25:20). Grupa
B: Pijarskie LOKP Łowicz - ZSP 1 Łowicz
2:0 (26:24, 25:18), Pijarskie LOKP Łowicz
- ZSP 4 Łowicz 0:2 (18:25, 20:25), ZSP 1
Łowicz - ZSP 4 Łowicz 0:2 (33:35, 17:25).
Grupa C: III LO Łowicz - ZSP 2 Łowicz 0:2
(16:25, 18:25), I LO Łowicz ZSP 2 Łowicz

2:0 (29:27, 25:17), I LO Łowicz - III LO Łowicz 2:0 (250, 25:16). Mecze półfinałowe:
ZSP Zduńska Dąbrowa - I LO Łowicz 0:2
(22:25, 24:26), ZSL Zduny - ZSP 4 Łowicz
2:1 (25:22, 20:25, 15:13). Mecz o 3. miejsce:
ZSP Zduńska Dąbrowa - ZSP 4 Łowicz 2:0
(25:14, 25:19). Mecz o 1. miejsce: ZSL Zduny - I LO Łowicz 2:1 (25:15, 20:25, 15:11).
1. ZSL Zduny
5 4 9-5
2. I LO Łowicz
4 3 7-2
3. ZSP Zduńska Dąbrowa
5 4 8-3
4. ZSP 4 Łowicz
4 2 5-4
5. Pijarskie LOKP Łowicz
2 1 2-2
ZSP 2 Łowicz
2 1 2-2
7. II LO Łowicz
3 1 3-4
III LO Łowicz
2 0 0-4
ZSP 1 Łowicz
2 0 0-4
10. ZSP 3 Łowicz
3 0 0-6
Mistrzami powiatu łowickiego okazali
się uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w
Zdunach: Maciej Koza, Łukasz Świątkowski, Szymon Pietrzak, Wojciech Tarkowski,
Damian Ciura, Adrian Kapusta, Aleksander
Bejda,Adam Kosmowski, Maciej Kołodziejczyk i Dawid Miodek - nauczyciel w-f Maciej Kolos.
(p)

Piłka nożna - 22. kolejka wojewódzkiej ligi
juniorów starszych

Lider poza zasiêgiem
 PELIKAN Łowicz - CERAMIKA Opoczno 0:4 (0:2). Pelikan: Pietrzak
(46 Zieliński) - Szczypiński, Gajda, Zawadzki, Górowski - Kuc, Dylik, (46 Patos), Wawrzyniecki, Zabost (70 Kaliszczyński) - Woźniak (70 Frątczak), Piechowski.
Łowicz, 17 maja. W minioną sobotę juniorzy starsi Pelikana, którzy zajmują
ostatnie miejsce w lidze wojewódzkiej podejmowali lidera tabeli - Ceramikę Opoczno. Na boisku OSiR na sztucznej murawie
już od pierwszych minut było widać, że faworyt spotkania jest jeden. Gościom bardzo
pasowała równa płyta boiska, którą potrafili
dobrze wykorzystać, grając dokładnie piłką.
Podopieczni Leszka Sowińskiego zdawali sobie sprawę, że w tym meczu trzeba
zagrać uważnie w obronie i atakować tak aby
się nie otworzyć. Wynik bezbramkowy udało się utrzymać do 15. minuty. Goście zdobyli prowadzenie, ale bramka nie powinna
być uznana, ponieważ był spalony. Jednak
protesty naszego trenera tu nie pomogły.
W 20. minucie przyjezdni podwyższyli wynik na 2:0, strzelając już prawidłowo bramkę.
Nasi zawodnicy sporadycznie atakowali, ale
trudno było im się przedostać przez szczelną obronę rywala. W 34. minucie Wojciech
Kuc miał dobrą sytuacje, ale jego próba
przelobowania bramkarza nie udała się.
Druga połowa miała podobny przebieg.
W bramce Pelikana miejsce Szymona Pietrzaka zajął Rafał Zieliński, który również
dwa razy musiał wyjmować piłkę z siatki.
W 57. minucie, nie maił szans po zamieszaniu podbramkowym i w 67. minucie był bez-

Ceramika okazała się za silna dla juniorów starszych Pelikana.
radny po pięknej akcji gości, których obrona praktycznie dopuściła do samej bramki.
Łowiczanie kilka razy gościli pod bramka
lidera i niegroźnie strzelali. W 51. minucie
ze strzałem z dwudziestego metra pospieszył się Jacek Woźniak. Ten sam zawodnik ładnie uderzył piłkę z dwudziestego piątego metra, ale piłka przeleciała minimalnie
nad poprzeczką.
Spotkanie z Ceramiką było pechowe dla
Michała Kaliszczyńskiego. Nasz obrońca wszedł na boisko w 70. minucie, po chwili
ujrzał żółtą kartkę. W 82. minucie ponownie
sfaulował rywala i sędzia pokazał mu druga
żółtą kartkę, a następnie czerwoną.
Dzisiaj o godz. 17.00 łowiczanie podejmować będą na stadionie OSiR czwartą ekipę z tabeli - łódzki SMS.
(zł)
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Tenis ziemny - I Memoriał Stanisława Garczarczyka

Pamiêci Stanis³awa Garczarczyka
Łowicz, 1-5 maja. Tradycyjnie już
w majowy weekend na kortach przy ul. Powstańców 1863 roku zainaugurowano sezon tenisowy na kortach ziemnych. Do tej
pory odbywał się tu Turniej Wiosenny, jednak w tym roku prezes Łowickiego Towarzystwa Tenisowego - Ryszard Gardener dedykował turniej pamięci Stanisława
Garczarczyka, który zmarł w wieku 74 lat
7 marca tego roku.
Garczarczyk był prekursorem tenisa ziemnego w Łowiczu. Tenis promował jeszcze w
czasach, gdy uważano go za nie pasujący
do Ludowej Polski. Sam w niego grał. To
z jego inicjatywy powstawały w naszym mieście pierwsze miejsca, gdzie można było grać
w tenisa. Garczarczyk po skończeniu AWF
w Poznaniu na stałe związał się z tym miastem. Już w 1953 roku rozpoczął pracę
dziennikarza sportowego. Przez lata był
dziennikarzem „Gazety Poznańskiej”, kierownikiem jej działu sportowego, sekretarzem redakcji, a w latach 1991-1996 - nawet zastępcą redaktora naczelnego. Razem
z Wojciechem Fibakiem był propagatorem akcji „Gramy w tenisa”, a wspólnie
w1978rokuwydaliksiążkę„Grajmywtenisa”.
W turnieju rozgrywanym na kortach ŁTT
przy ul. Powstańców wzięło udział osiemnastu zawodników, którzy podzieleni zostali na
dwie kategorie wiekowe. W grupie młodszej
(do 45. lat) wystartowało dziesięciu graczy
i w grupie starszej ośmiu zawodników.
W kategorii zawodników do 45. lat rywalizacja przebiegała w dwóch grupach,
a dwa pierwsze miejsca premiowane były
awansem do półfinałów. Zgodnie z oczekiwaniami faworyci zdecydowanie wygrali
rywalizację w swoich grupach. A grupie A
bezkonkurencyjny był Waldemar Żemło,
który wygrał wszystkie swoje pojedynki, a w
grupie B bezkonkurencyjny był Wojciech
Pietrzak. Drugie miejsca przypadły odpowiednio Jarosławowi Krzeszewskiemu i Marcinowi Lesiakowi. Faworyci
spotkali się w finale i tu lepszy okazał się
Żemło, który wygrał 2:0, ale pierwsza partia była bardzo zacięta i zakończyła się wynikiem 7:6 (w tie-break 7:5). Trzecie miejsce
w memoriale zajął Lesiak, który w decydującym spotkaniu pokonał Krzeszewskiego 6:4, 6:3.
W gronie „oldboyów” rywalizację zwyciężył Krzysztof Kuciński z Głowna, który w finale pokonał Grzegorza Gawrońskiego 6:3, 6:3.
Oprócz gier singlowych rozegrano także
deble. Do rywalizacji przystąpiło pięć par,
które zagrały systemem „każdy z każdym”.
Tu zdecydowanie najlepsza okazała się para
Waldemar Żemło i Ryszard Gardener,
która wygrał swoje cztery pojedynki. Drugie
miejsce przypadło duetowi z Głowna: Paweł Rojek i Krzysztof Kuciński.

SPORT 

 GRY SINGLOWE - do 45 lat:
Grupa A: Wojciech Pietrzak - Mariusz Czułek 9:1, Krzysztof Gajda - Jarosław Krzeszewski 8:9, Wojciech Pietrzak
- Łukasz Gardener 9:4, Wojciech Pietrzak Krzysztof Gajda 9:0, Mariusz Czułek - Łukasz Gardener 9:9, Wojciech Pietrzak - Jarosław Krzeszewski 9:2, Mariusz Czułek
- Krzysztof Gajda 9:3, Jarosław Krzeszewski - Łukasz Gardener 9:4, Mariusz Czułek
- Jarosław Krzeszewski 8:9, Krzysztof Gajda - Łukasz Gardener 9:2.
1. Wojciech Pietrzak
4
4 4:0
2. Jarosław Krzeszewski
4
3 3:1
3. Mariusz Czułek
4
2 2:2
4. Krzysztof Gajda
4
1 1:3
5. Łukasz Gardener
4
0 0:4
Grupa B: Waldemar Żemło - Arkadiusz
Janiak 9:1, Arkadiusz Janiak - Piotr Czerwiński 1:9, Waldemar Żemło - Radosław
Kucharski 9:0, Arkadiusz Janiak - Marcin
Lesiak 1:9, Waldemar Żemło - Piotr Czerwiński 9:1, Arkadiusz Janiak - Radosław
Kucharski 1:9, Waldemar Żemło - Marcin Lesiak 9:0, Radosław Kucharski - Piotr
Czerwiński 9:5, Radosław Kucharski - Marcin Lesiak 4:9, Piotr Czerwiński - Marcin
Lesiak 7:9.
1. Waldemar Żemło
4
4 4:0
2. Marcin Lesiak
4
3 3:1
3. Radosław Kucharski
4
2 2:2
4. Piotr Czerwiński
4
1 1:3
5. Arkadiusz Janiak
4
0 0:4
Mecze półfinałowe: Wojciech Pietrzak
- Marcin Lesiak 2:0 (6:3, 6:1), Waldemar
Żemło - Jarosław Krzeszewski 2:0 (6:2,
6:1). Mecz o 3. miejsce: Marcin Lesiak Jarosław Krzeszewski 2:0 (6:4, 6:3). Mecz
o 1. miejsce: Waldemar Żemło - Wojciech
Pietrzak 2:0 (7:6, 6:3).

 GRY SINGLOWE POWYŻEJ 45 lat:
Grupa A: Paweł Kowalski - Ryszard Gardener 9:7, Paweł Kowalski - Jakub Rajpold
9:1, Ryszard Gardener - Jakub Rajpold 9:1.
1. Paweł Kowalski
3
2 2:0
2. Ryszard Gardener
3
1 1:1
3. Jakub Rajpold
3
0 0:2
Grupa B: Krzysztof Kuciński - Grzegorz
Gawroński 9:5, Grzegorz Nowicki - Jan Kuś
9:2, Krzysztof Kuciński - Grzegorz Nowicki 9:0, Grzegorz Gawroński - Jan Kuś 9:4,
Krzysztof Kuciński - Jan Kuś 9:2, Grzegorz
Gawroński - Grzegorz Nowicki 9:1.
1. Krzysztof Kuciński
3
3 3:0
2. Grzegorz Gawroński
3
2 2:1
3. Grzegorz Nowicki
3
1 1:2
4. Jan Kuś
3
0 0:3
Mecze półfinałowe: Paweł Kowalski Grzegorz Gawroński 8:9, Krzysztof Kuciński - Ryszard Gardener 9:0. Mecz o 1.
miejsce: Krzysztof Kuciński - Grzegorz
Gawroński 2:0 (6:3, 6:3).
 GRY DEBLOWE:
Wyniki: Gardener, Żemło - Czułek, Lesiak 9:4, Czułek, Lesiak - Kuciński, Rojek
8:9, Krzeszewski, Kowalski - Gajda, Kucharski 9:7, Gardener, Żemło - Kuciński,
Rojek 9:6, Czułek, Lesiak - Krzeszewski,
Kowalski 6:9, Kuciński, Rojek - Gajda, Kucharski 9:2, Gardener, Żemło - Krzeszewski, Kowalski 9:5, Czułek, Lesiak - Gajda,
Kucharski 9:4, Kuciński, Rojek - Krzeszewski, Kowalski 9:6, Gardener, Żemło - Gajda, Kucharski 9:2.
1. Gardener, Żemło
4
4 4:0
2. Kuciński, Rojek
4
3 3:1
3. Krzeszewski Kowalski
4
2 2:2
4. Czułek, Lesiak
4
1 1:3
5. Gajda, Kucharski
4
0 0:4
Zbigniew Łaziński

Wygrali i przegrali

Vagat utrzyma³ przewagê
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
16. kolejka: Zryw Wygoda - Vagat Domaniewice 1:2, RTS Gągolin - Dar Placencja 0:2, Victoria Zabostów Duży - Rawka
Bolimów 3:4, Zjednoczenie Bobrowniki
Dzierzgów - Naprzód Jamno 1:3, Fenix
Boczki - Victoria Bielawy 3:0 (w.o.).
1. Vagat Domaniewice (1)
16 40 62-13
2. Fenix Boczki (2)
16 37 43-11
3. Zryw Wygoda (3)
16 29 39-18
4. Zjednoczenie (4)
16 23 21-28
5. Rawka Bolimów (5)
16 22 33-37
6. Dar Placencja (6)
16 21 34-27
7. Naprzód Jamno (8)
16 19 28-50
8. Victoria Bielawy (7)
16 17 30-47
9. Victoria Zabostów Duży (9) 16 15 30-59
10. RTS Gągolin (10)
16 9 25-55
W 16. kolejce klasy B w niedzielę 25 maja
o godz. 11.00 zagrają: RTS Gągolin - Victoria Zabostów Duży, Dar Placencja - Fenix Boczki, Victoria Bielawy - Zryw Wy-

2. Mazovia Rawa Maz.
16 36 55-28
3. Białka Biała Rawska
16 27 40-25
4. Jutrzenka Drzewce
16 23 57-44
5. Jutrzenka Mokra Pr.
16 23 36-39
6. Czarni Bednary
16 22 59-50
7. Witonia Osiek
16 18 32-59
8. Wulkan Wólka Lesiewska 16 9 25-80
9. Macovia Maków
16 5 17-77
10. Pogoń Bełchów (wyc.)
16 19 37-38
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA:
18. kolejka: GLKS Wołucza - Orlęta Cielądz 2:5, Laktoza Łyszkowice Widok Skierniewice 0:3 (w.o.). Pauza:
Olimpia Jeżów.
1. Olimpia Jeżów
14 31 54-22
2. Widok Skierniewice
15 30 42-15
3. Orlęta Cielądz
14 27 40-32
4. GLKS Wołucza
15 10 24-48
5. Laktoza Łyszkowice (wyc.) 14 3 8-57
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
15. kolejka: Astra Zduny - Mazovia
Rawa Mazowiecka 3:6, Widok Skierniewice - Pogoń Bełchów 3:0, Fenix

goda, Vagat Domaniewice - Zjednoczenie
Bobrowniki Dzierzgów i Naprzód Jamno
- Rawka Bolimów.
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
18. kolejka: Miedniewiczanka - Wulkan
Wólka Lesiewska 3:3, Olympic Słupia GLKS RZD Żelazna 4:0, Sorento-Zadębie
Sk-ce - Lesiew Wólka L. 3:0 (w.o.), IskraDobropasz Babsk - GLKS II Sadkowice 5:2,
All Stars Boguszyce - Olimpia Jeżów 1:6.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 16 45 92-17
2. Olimpia Jeżów (2)
16 41 67-26
3. Olympic Słupia (3)
16 40 80-14
4. Miedniewiczanka (4)
16 25 49-49
5. GLKS RZD Żelazna (5)
16 22 36-52
6. Wulkan Wólka Les. (6) 	
16 18 44-55
7. Iskra-Dobropasz Babsk (7) 16 15 40-57
8. All Stars Boguszyce (8)
16 10 26-71
9. GLKS II Sadkowice (9)
16 7 14-76
10. Lesiew Wólka Les. (wyc.) 16 10 24-55
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - I Mistrzostwa „Mini Euro 2012”

Teraz w Kutnie

W najbliższy weekend w Kutnie rozgrywane będą finały I Mistrzostw „Mini Euro
2012 przez Łowicz, Łęczycę i Kutno”,
a w każdej z czterech grup znalazły się zespoły z naszego powiatu. Z każdej grupy do
półfinałów awansują mistrzowie.
Grupa A: POLSKA (SP 1 Kutno), HISZPANIA (SP Strzelce), CHORWACJA (SP
1 Łowicz) i NORWEGIA (SP 3 Łęczyca).
Grupa B: ROSJA (Gmina Bedlno), POR-

Grali ze zmiennym szczêœciem
0:3 (w.o.), Widok Skierniewice - Fenix
Boczki 3:0 (w.o.). Mecz: Rawka Bolimów - Vagat Domaniewice przełożono.
1. Pelikan Łowicz
19 58 144-11
2. Juvenia Wysokienice
20 44 62-28
3. Olimpia Chąśno
20 35 46-46
4. Laktoza Łyszkowice
20 34 45-38
5. Rawka Bolimów
19 33 47-44
6. Vagat Domaniewice
19 31 59-62
7. Sierakowianka
20 28 50-50
8. Naprzód Jamno
20 27 46-49
9. Start Złaków Borowy
20 18 28-56
10. Widok Skierniewice
19 16 24-47
11. Fenix Boczki (wyc.)
20 13 23-78
12. GKS Głuchów (wyc.)
20 8 14-81
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
16. kolejka: Jutrzenka Drzewce - Mazovia Rawa Mazowiecka 6:1, Jutrzenka Mokra Prawa - Białka Biała Rawska
3:0, Pelikan Łowicz - Macovia Maków
10:1, Czarni Bednary - Wulkan Wólka
Lesiewska 1:3, Pogoń Bełchów - Witonia Osiek 0:3 (w.o.).
1. Pelikan Łowicz
16 46 82-4

5. Pogoń Godzianów (4)
24 41 39-38
6. GLKS Wołucza (6)
24 41 51-43
7. Jutrzenka Mokra Pr. (9) 24 32 35-42
8. Victoria Chrząszczew (8) 24 32 40-43
9. Sobpol Konopnica (7)
23 32 38-49
10. Sokół Regnów (13)
24 26 46-52
11. LKS Grabice (10)
24 24 33-56
12. Start Złaków Bor. (12) 23 23 27-44
13. GLKS Sadkowice (11) 24 22 38-58
14. Wola Wola Chojnata (14) 24 16 40-67
Mecze 25. kolejki klasy A zaplanowano
na weekend 25 maja o godz. 16.00, a zagrają wówczas: Juvenia Wysokienice - Sierakowianka Sierakowice, Pogoń Godzianów
- Sokół Regnów, LKS Grabice - Jutrzenka
Mokra Prawa, Sobpol Konopnica - Orlęta Cielądz, GLKS Sadkowice - Manchatan
Nowy Kawęczyn, GLKS Wołucza - Start
Złaków Borowy i Victoria Chrząszczew Wola Wola Chojnata.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - skierniewicka klasa B

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
16. kolejka: Dar Placencja - Pogoń
Godzianów 1:3, Astra Zduny - Victoria Chrząszczew 3:0 (w.o.). Przełożono mecze: Mazovia Rawa Mazowiecka Orzeł Nieborów i Orlęta Cielądz - Czarni
Bednary. Pauza: Olimpia Niedźwiada.
1. Mazovia Rawa Maz.
13 37 50-7
2. Orlęta Cielądz
13 26 34-29
3. Olimpia Niedźwiada
14 25 29-13
4. Czarni Bednary
13 23 30-18
5. Pogoń Godzianów
13 24 32-16
6. Orzeł Nieborów
13 16 20-23
7. Astra Zduny
15 15 37-37
8. Dar Placencja
14 7 14-59
9. Victoria Chrz. (wyc.)
14 0 7-61
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
20. kolejka: Olimpia Chąśno - Naprzód Jamno 2:0, Sierakowianka Sierakowice - Laktoza Łyszkowice 1:3, Start
Złaków Borowy - Pelikan Łowicz 1:10,
GKS Głuchów - Juvenia Wysokienice
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Piłka nożna - 23. i 24. kolejka skierniewickiej klasy A

23. kolejka klasy A: Pogoń Godzianów
- Sierakowianka Sierakowice 0:0, LKS
Grabice - Juvenia Wysokienice 0:1, Sobpol Konopnica - Sokół Regnów 1:3, GLKS
Sadkowice - Jutrzenka Mokra Prawa 0:1,
GLKS Wołucza - Orlęta Cielądz 1:5, Victoria Chrząszczew - Manchatan Nowy Kawęczyn 0:3, Wola Wola Chojnata - Start Złaków Borowy 0:1. 24. kolejka klasy A: Sokół
Regnów - LKS Grabice 6:1, Start Złaków
Borowy - Victoria Chrząszczew 0:1, Sierakowianka Sierakowice - Wola Wola Chojnata 2:0, Juvenia Wysokienice - Pogoń Godzianów 7:0, Orlęta Cielądz - GLKS Sadkowice
2:2, Manchatan Nowy Kawęczyn - GLKS
Wołucza 3:4, Jutrzenka Mokra Prawa - Sobpol Konopnica 3:0.
1. Juvenia Wysokienice (1) 24 54 57-24
2. Manchatan Kawęczyn (2) 24 51 66-39
3. Orlęta Cielądz (3)
24 44 72-50
4. Sierakowianka (5)
24 43 65-42
„Rodzinne zdjęcie” Łowickiego Towarzystwa Tenisowego.

SPORT

Boczki - Start Złaków Borowy 0:11, Macovia Maków - Rawka Bolimów 1:4.
1. Start Złaków Bor.
14 35 91-27
2. Pogoń Bełchów
14 31 74-25
3. Mazovia Rawa Maz.
14 27 70-25
4. Widok Skierniewice
14 28 53-31
5. Rawka Bolimów
14 25 35-22
6. Macovia Maków
14 13 19-77
7. Astra Zduny
14 12 32-68
8. Fenix Boczki
14 0 2-83
9. Jutrzenka Drzewce (wyc.)
8 6 19-36
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
13. kolejka: Pelikan Łowicz - SAS Vis
2007 Skierniewice 0:2, Widok Skierniewice - Mazovia Rawa Mazowiecka 6:2,
Juvenia Wysokienice - Olimpia Chąśno 1:6, GLKS Sadkowice - Sokół Regnów 2:2.
1. SAS Vis 2007 Sk-ce
13 34 72-2
2. Widok Skierniewice
13 33 56-9
3. Pelikan Łowicz
13 22 49-19
4. Olimpia Chąśno
13 29 49-19
5. Mazovia Rawa Maz.
13 13 18-46
6. GLKS Sadkowice
13 10 25-43

TUGALIA (SP 2 Żychlin), BUŁGARIA
(SP 3 Łowicz) i LITWA (SP 4 Łęczyca).
Grupa C: UKRAINA (SP 4 Kutno), WALIA
(SP 4 Łowicz), IZRAEL (SP Świnice Warckie) i RUMUNIA (SP Łyszkowice). Grupa
D: SŁOWENIA (SP 9 Kutno), ISLANDIA
(SP Witonia), FINLANDIA (SP Lubliniec)
oraz BOŚNIA I HERCEGOWINA (Gmina Chąśno: SP Błędów i SP Mastki).
(p)
7. Sokół Regnów
13 8 11-65
8. Juvenia Wysokienice
13 3 9-86
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
n LAKTOZA Łyszkowice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 3:2 (1:2); br.:
Mateusz Bartosiewicz 2 i Mateusz Borowski.
Laktoza: Stradza (51 Pokora) - Placek,
Adach, Graszka, Malewski (31 Kruk, 57
Wojtysiak) - Nezdropa (31 Jakubczyk),
Bartosiewicz, Wróblewski (45 Strugiński),
Szymajda (54 Wolski) - Borowski, Sobieszek (41 Kutermankiewicz).
n PELIKAN II Łowicz - PELIKAN
I Łowicz 0:17 (0:8); br.: Michał Fabijański 8, Julian Rosa 4, Dominik Bogusz 2,
Przemysław Płacheta, Bartosz Guzek i Tomasz Szufliński.
11. kolejka: Widok II Skierniewice Widok I Skierniewice 1:3, Laktoza Łyszkowice - Mazovia Rawa Mazowiecka
3:2, Pelikan II Łowicz - Pelikan I Łowicz 0:17. Pauza: SAS Vis 2007 Skierniewice.
1. Pelikan I Łowicz
8 24 73-1
2. SAS Vis 2007 Sk-ce
8 21 34-8
3. Mazovia Rawa Maz.
9 15 24-16
4. Widok I Skierniewice
9 12 19-22
5. Pelikan II Łowicz
9 6 8-51
6. Widok II Skierniewice
9 0 4-64
(p)
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XXII Bieg Swarków im. R. Firlika

Zagawa tym razem drugi

Na łowickiej trasie „Polska biega 2008” przede wszystkim uczniowie podstawówek i szkół ponadgimnazjalnych.

Lekka atletyka - ogólnopolska akcja „Polska biega 2008”

Znowu bieganie po B³oniach
Łowicz, 17 maja. Od kilku lat w świadomości łowiczan kształtowane jest nowe
spojrzenie na Błonie. Ten teren ma stanowić
centrum wypoczynkowo-rekreacyjne i stąd
po raz kolejny impreza sportowa nad Bzurą.
Tym razem przy muszli koncertowej zebrali się uczestnicy ogólnopolskiej akcji „Polska biega 2008”.
W imprezie organizowanej przez łowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Powiatowy
SZS wzięli udział przede wszystkim uczniowie łowickich podstawówek i szkół ponadgimnazjalnych, a zabrakło praktycznie gimnazjalistów. Na Błoniach pojawiło się około Najszybsi uczestnicy biegu...

Swarzędz, 11 maja. Sezon biegowy
w pełni, zatem niektórzy zawodnicy mają
bardzo napięty kalendarz imprez. Takim
zawodnikiem jest Łukasz Zagawa, który startuje niemal w każdy weekend. Na tydzień przed maratonem w Łodzi łowiczanin sprawdzał formę w Swarzędzu w biegu
na 15 km. Zagawa w stawce 185. zawodników zajął 28. miejsce z czasem 1.02.20
i ten wynik dał mu drugie miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej. Razem z Zagawą na bieg pojechał Szymon Sochala
(1991 rocznik). To był debiut tego młodego
zawodnika i wypadł on całkiem dobrze. Szymon wystartował na dystansie 5 km i zajął
32. miejsce z czasem 23,38 min w stawce
89. biegaczy. Po tym starcie łowiczanin był

bardzo zadowolony i chce dalej brać udział
w biegach ulicznych.
Zagawa po starcie powiedział: Z mojego występu nie jestem zbyt zadowolony,
ponieważ uzyskany wynik powinien być
o wiele lepszy. Spowodowane było to niefortunną podróżą na poprzednie zawody,
wypadek samochodowy i w konsekwencji
kontuzja, która uniemożliwiła mi trenowanie przez pięć dni. Warunki na trasie były
ciężkie z powodu wysokiej temperatury, do
której jeszcze nie przywykłem. Jedynym pocieszeniem jest drugie miejsce w kategorii
wiekowej. Obecnie trenuję bez przeszkód
i mam nadzieje, że następne starty będą
bardziej udane.
(zł)

150. uczestników, których powitali dyrektor
Zbigniew Kuczyński i Paweł Doliński.
Trasa wyznaczona została tym razem wokół
parku, a całą stawkę poprowadził nauczyciel
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
- Zbigniew Łaziński.
Najstarszym uczestnikiem imprezy był
Mariusz Milczak, przed laty łowicki koszykarz, który po raz kolejny wziął udział w
tym biegu. W tym roku swoich uczniów tradycyjnie już dopingowała także dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu - Teresa Domińczak.
(d)

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w sztafetowych biegach przełajowych

“

Polska biega” na prze³aj

Łowicz, 17 maja. Na łowickich Błoniach w sobotnie przedpołudnie odbyła się
Powiatowa Licealiada Szkolna w sztafetowych biegach przełajowych, która w tym
roku rozgrywana była w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega 2008”. Na starcie stanęły dwie sztafety dziewcząt i cztery
chłopców, a w obu przypadkach mistrzowPo ciekawej walce najlepsi okazali się
uczniowie „Chełmońskiego”.
skie tytuły wywalczyły sztafety I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
 DZIEWCZĘTA:
1. I LO Łowicz
25:57,75
2. II LO Łowicz (p.k.)
31:25,02
Mistrzyniami powiatu łowickiego okazały się uczennice I Liceum OgólnokształBardzo pewne zwycięstwo odniosła cącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowisztafeta I LO w Łowiczu.
czu: Paulina Kucharska, Anna Markowska,

Klaudia Sędecka, Klaudia Machała, Kinga
Drązikowska, Katarzyna Gorąca, Kamila
Wąsik, Aneta Bura, Katarzyna Piorun, Sylwia Warda i Renata Serocka - nauczyciele
w-f Tomasz Piasecki, Przemysław Popławski i Jarosław Woźniak.
 CHŁOPCY:
1. I LO Łowicz
45:47,38
2. ZSP 4 Łowicz
46:09,69
3. ZSP 1 Łowicz
48:10,35
4. II LO Łowicz (p.k.)
46:19,71
Najlepsi w mistrzostwach Ziemi Łowickiej okazali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu: Tomasz Dylik, Krzysztof Kaliński, Michał Spychała, Miłosz Dołgoruki, Łukasz Tomaszkiewicz, Krzysztof Rykowski,
Przemysław Boczek, Marcin Bury, Wojciech
Rutkowski i Damian Zabost - nauczyciele
w-f Tomasz Piasecki, Przemysław Popławski i Jarosław Woźniak.
(p)

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

£owiczanki w koñcu tu¿ za podium
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 dwa zwycięstwa Widzewem II 30:21
i wywalczyły ostatecznie czwarte miejsce
w rozgrywkach.
 BASKET I Aleksandrów Łódzki UMKS KSIĘŻAK Łowicz 54:19 (22:4,
16:2, 8:7, 8:6)
Księżak: Aleksandra Wojda 10, Paulina
Wielemborek 4, Weronika Rondoś 2, Elżbieta Siekiera 2, Eliza Stawicka 1, Oliwia
Wiechno, Natalia Liberska, Maja Liberska, Weronika Szczepańska, Natalia Siejka
i Maja Gabrysiak.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - WIDZEWII Łódź 45:38 (2:16, 15:6, 4:10, 24:6)
Księżak: Weronika Rondoś 21, Aleksandra Wojda 13, Eliza Stawicka 4, Paulina

Wielemborek 3, Oliwia Wiechno 2, Elżbieta Siekiera 2, Natalia Liberska, Maja Liberska, Weronika Szczepańska, Natalia Siejka
i Maja Gabrysiak.
 MKS I Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 84:7 (20:1, 32:2, 10:4, 22:0)
Księżak: Weronika Rondoś 3, Eliza Stawicka 2, Elżbieta Siekiera, Oliwia Wiechno
3, Maja Gabrysiak 2, Natalia Siejka, Małgorzata Karczewska, Paulina Piekacz, Justyna
Piekacz i Michalina Frandzel.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - LIDER Tomaszów Mazowiecki 21:23 (5:6,
4:4, 5:6, 7:7)
Księżak: Eliza Stawicka 8, Elżbieta Siekiera 4, Weronika Rondoś 4, Oliwia Wiechno 3, Maja Gabrysiak 2, Natalia Siejka,
Małgorzata Karczewska, Paulina Piekacz,
Justyna Piekacz i Michalina Frandzel.
3. kolejka finałów wojewódzkiej ligi żaczek U-12 o miejsca 1-5: Basket I Aleksan-

drów Łódzki - UMKS Księżak Łowicz
54:19, MKS I Kutno - MUKS Widzew II
Łódź 60:7, Basket I Aleksandrów Łódzki - Lider Tomaszów Mazowiecki 30:33,
UMKS Księżak Łowicz - MUKS Widzew
II Łódź 45:38, MKS I Kutno - Lider Tomaszów Mazowiecki. 4. kolejka finałów wojewódzkiej ligi żaczek U-12 o miejsca 1-5:
MKS I Kutno - UMKS Księżak Łowicz
84:7, Basket I Aleksandrów Łódzki - MUKS
Widzew II Łódź 20:0 (w.o.), Lider Tomaszów Mazowiecki - UMKS Księżak Łowicz, MKS I Kutno - Basket I Aleksandrów
Łódzki 56:26, Lider Tomaszów Mazowiecki
- MUKS Widzew II Łódź 20:0 (w.o.).
1. MKS I Kutno
8 16 439:171
2. Basket I Aleksandrów
8 13 282:221
3. Lider Tomaszów Maz. 8 13 267:216
4. UMKS Księżak Łowicz 8 10 178:377
5. Widzew II Łódź
8 6 106:287
(p)

Żacy Księżaka zakończyli sezon na czwartym miejscu.

Koszykówka - finały ligi żaków U-12 o miejsca 1-5

Ksiê¿acy na czwartym
Podopieczni trenera Roberta Kucharka zakończyli swój udział w tegorocznych
rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki żaków U-12 na czwartym miejscu. Łowiczanie dwukrotnie ograli swoich rówieśników z drugiej drużyny MSZS w Kutnie i stąd
w ostatniej kolejce mogli sobie nawet pozwolić na oddanie walkowerów.
Ostatecznie więc młodzi koszykarze
UMKS Księżak poprawili swoją pozycję o
jedno miejsce w porównaniu z rundą zasadniczą, po której zajmowali piąte miejsce.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UMKS
PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski
15:43 (2:10, 1:11, 8:4, 4:18)
Księżak: Mateusz Gładki 12, Adam Zwoliński 2, Paweł Szustak 1, Krzysztof Rondoś,
Wiktor Wawrzyńczak, Kacper Kłos, Eryk
Cieślik, Piotr Tomala, Kamil Lesiak, Kamil
Branicki i Cezary Zimny.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MSZS II
Kutno 43:18 (16:4, 6:2, 13:2, 8:10)
Księżak: Mateusz Gładki 12, Wiktor
Wawrzyńczak 12, Krzysztof Rondoś 11, Cezary Zimny 4, Kamil Lesiak 2, Paweł Szustak 2, Adam Zwoliński, Kacper Kłos, Eryk
Cieślik, Piotr Tomala i Kamil Branicki.
1. kolejka wojewódzkiej ligi żaków U-12
o miejsca 1-5: MSZS II Kutno - UKS Jordan Łódź 24:50, Wiking Tomaszów Mazowiecki - UMKS Księżak Łowicz 43:11,
MSZS II Kutno - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 13:88, UKS Jordan Łódź
- UMKS Księżak Łowicz 22:12, Wiking

Tomaszów Mazowiecki - UMKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski 28:55. 2. kolejka wojewódzkiej ligi żaków U-12 o miejsca 1-5:
UMKS Księżak Łowicz - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 15:43, Wiking
Tomaszów Mazowiecki - UKS Jordan Łódź
75:13, UKS Jordan Łódź - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 42:65, Wiking
Tomaszów Mazowiecki - MSZS II Kutno
85:18, UMKS Księżak Łowicz - MSZS II
Kutno 43:18. 3. kolejka wojewódzkiej ligi
żaków U-12 o miejsca 1-5: MSZS II Kutno - UMKS Księżak Łowicz 19:40, UKS
Jordan Łódź - UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski 15:72, MSZS II Kutno - Wiking
Tomaszów Mazowiecki 23:66, UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - UMKS
Księżak Łowicz 32:15, Wiking Tomaszów
Mazowiecki - UKS Jordan Łódź 55:24.
4. kolejka wojewódzkiej ligi żaków U-12
o miejsca 1-5: Wiking Tomaszów Mazowiecki - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 46:53, UKS Jordan Łódź - MSZS
II Kutno 30:10, Wiking Tomaszów Mazowiecki - UMKS Księżak Łowicz 20:0
(w.o.), UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - MSZS II Kutno 56:22, UKS Jordan
Łódź - UMKS Księżak Łowicz 20:0 (w.o.).
1. UMKS Piotrcovia
8 16 464:196
2. Wiking Tomaszów Maz. 8 14 418:197
3. UKS Jordan Łódź
8 12 216:310
4. UMKS Księżak Łowicz 4 8 136:217
5. MSZS II Kutno
4 8 147:458
(p)
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Piłka nożna - 23. kolejka ligi okręgowej seniorów

Walkower da³ pewnoœæ
 ASTRA Zduny - MACOVIA Maków 2:2 (2:1); br.: Wiktor Surma (9) i Wojciech Masłowski (17) - Piotr Winciorek (39)
i Zbigniew Sałek (89).
Astra: Koza - Janakowski, Ochmański,
Błaszczyk, Zrazek - Modliński, Pietrzak, Wiśniewski, Masłowski - Legęncki (80 Owczarek), Surma (84 Jankowski)
Zduny, 18 maja. Wicelider ze Zdun
szybko objął dwubramkowe prowadzenie,
a wkrótce piłkarze Astry zmarnowali kolejne okazje na „dobicie rywali”. Goście przed
przerwą strzelili kontaktową bramkę z rzutu wolnego, a wyrównali tuż przed końcem
meczu. Zremisowaliśmy na własne życzenie, a szkoda bo byłaby bardzo bezpieczna przewaga nad Widokiem - żałowali po
spotkaniu.
 PELIKAN II Łowicz - POGOŃ Bełchów 3:0 (w.o.)
Pogoń nie zebrała się na mecz z Pelikanem, a punkty za walkower zagwarantowały już ekipie Pelikana II (trener Zbigniew
Czerbniak) pewność wywalczenia mistrzowskiego tytułu.
 WIDOK Skierniewice - ORZEŁ
Nieborów 1:2 (0:1); br.: Paweł Sadowski
(90) - Rafał Baleja (13 samobójcza) i Jakub
Papuga (85).
Skierniewice, 17 maja. Sensacyjne
rozstrzygnięcie w Skierniewicach, gdzie
walczący o awans Widok uległ przedostatniemu w tabeli Orłowi Nieborów (trener
Henryk Plichta).
 WITONIA Osiek - CZARNI Bednary 9:1 (3:0); br.: Mariusz Trakul 5 (5,
16, 63, 74 i 80), Damian Taraska 2 (30 i 52)
i Krzysztof Papuga 2 (70 i 85) - Dominik
Myczka (67).
Nieborów, 18 maja. Ostre strzelanie
Witonii, a królem polowania okazał się Mariusz Trakul, który zdobył w ekipie preze-

Astra prowadziła 2:0, ale mecz z Macovią zakończył się remisem 2:2.
sa Mariusza Orlika i trenera Jarosława
Rachubińskiego aż pięć goli.
 KOPERNIK Kiernozia - OLIMPIA Chąśno 1:0 (0:0); br.: Piotr Skoneczny (85).
 BIAŁKA Biała Rawska - LAKTOZA Łyszkowice 2:2 (0:0); br.: Remisiewicz
(65) i Stawiński (68) - Woszczyk (62) i Kamil Szymajda (85).
 GKS Głuchów - JUTRZENKA
Drzewce 1:2 (0:0); br.: Janik (90 karny) Jacek Białek 2 (47 i 70).
1. Pelikan II Łowicz (1)
23 63 118-16
2. Astra Zduny (2)
23 51 51-28
3. Widok Skierniewice (3) 23 45 58-33
4. Olimpia Chąśno (4)
23 33 41-39
5. Białka Biała Rawska (5) 23 32 46-41
6. Czarni Bednary (6)
23 30 36-49
7. Laktoza Łyszkowice (8) 23 29 35-33
8. Macovia Maków (7)
23 29 40-48
9. Witonia Osiek (10)
23 28 49-63
10. Jutrzenka Drzewce (11) 23 27 40-46

11. Kopernik Kiernozia (13) 23 27 52-74
12. Pogoń Bełchów (9)
23 26 39-59
13. Orzeł Nieborów (12)
23 26 48-58
14. GKS Głuchów (14)
23 7 24-90
W środę 21 maja o godz. 17.30 odbędzie
się 24. kolejka skierniewickiej klasy okręgowej seniorów, a zagrają wówczas: Macovia
Maków - Kopernik Kiernozia, Olimpia
Chąśno - Witonia Osiek, Czarni Bednary
- Białka Biała Rawska, Laktoza Łyszkowice - Pelikan II Łowicz, Pogoń Bełchów
- GKS Głuchów, Orzeł Nieborów - Astra
Zduny i Jutrzenka Drzewce - Widok Skierniewice. Natomiast w niedzielę 25 maja o
godz. 11.00 odbędzie się 25. kolejka: Macovia Maków - Orzeł Nieborów, Astra Zduny - Jutrzenka Drzewce, Widok Skierniewice - Pogoń Bełchów, GKS Głuchów
- Laktoza Łyszkowice, Pelikan II Łowicz
- Czarni Bednary, Białka Biała Rawska - Olimpia Chąśno i Witonia Osiek
- Kopernik Kiernozia.
(p)

Piłka nożna - Łowicka Liga Zakładowa

Ten pomys³ chwyci³
Łowicz, 17 maja. Ostatecznie dziewięć
zespołów wystartowało w eliminacjach I
edycji Łowickiej Ligi Zakładowej w piłce
nożnej, ale jeszcze zanim zawody te zakończą się wniosek nasuwa się jeden - ten pomysł chwycił!. Mecze eliminacyjne turnieju organizowanego przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Łowiczu oraz KS Pelikan rozgrywane były na dwóch boiskach wyznaczonych na „sztucznej trawie”, a finały (z
udziałem wszystkich drużyn) zaplanowano
na najbliższą niedzielę 25 maja.
GRUPA A:
 ZAKŁAD KARNY Łowicz -AGROS-NOVA Łowicz 1:0 (1:0); br.: Grzegorz
Sumiński (7).
 PAŃSTWOWASTRAŻ POŻARNA
Łowicz - LAMELA Łowicz 3:1 (1:0); br.:
Waldemar Krajewski (5), Robert Bednarek
2 (18 i 20) - Bogdan Plichta (24).
 PELIKAN Łowicz - ZAKŁAD
KARNY Łowicz 5:1 (2:0); br.: Łukasz
Papuga 2 (6 i 13), Grzegorz Durka 2 (9 i
18) i Marek Koper (23) - Jacek Gołaszewski (24).
 AGROS-NOVA Łowicz - PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Łowicz
0:5 (0:1); br.: Robert Bednarek 3 (7, 14 i
17), Waldemar Krajewski (20) i Krzysztof
Gajda (23).

 LAMELA Łowicz - PELIKAN Łowicz 1:5 (1:2); br.: Robert Redzisz (12)
- Jan Kowalczyk (5), Kamil Górski 2 (8 i
13), Krzysztof Jędrachowicz (20) i Grzegorz Durka (22).
 PAŃSTWOWASTRAŻ POŻARNA
Łowicz - ZAKŁAD KARNY Łowicz 5:0
(1:0); br.: Waldemar Krajewski (1), Robert
Bednarek (17), Maciej Szkop (18), Łukasz
Gładki (22) i Dariusz Rosa (24).
AGROS-NOVA Łowicz - PELIKAN
Łowicz 2:5 (1:2); br.: Radosław Wróbel (11)
i Artur Kosiorek (23) - Kamil Górski (2),
Marek Demidowicz 2 (7 i 22), Grzegorz
Durka (15) i Marek Koper (19).
 LAMELAŁowicz - ZAKŁAD KARNY 1:0 (1:0); br.: Michał Plichta (17 karny).
 PELIKAN Łowicz - PAŃSTWOWA
STRAŻ POŻARNA Łowicz 0:1 (0:1); br.:
Robert Bednarek (7).
 AGROS-NOVA Łowicz - LAMELA Łowicz 2:3 (1:2); br.: Artur Kosiorek
(3) i Daniel Płuszka (20) - Dariusz Ciupiński (4), Bogdan Plichta (8) i Grzegorz Wysocki (14).
1. PSP Łowicz
4 12 14-1
2. Pelikan Łowicz
4 9 15-5
3. Lamela Łowicz
4 6 6-10
4. Zakład Karny Łowicz
4 3 2-11
5. Agros-Nova Łowicz
4 0 4-14

I Diecezjalna Parafiada dla dzieci i młodzieży

Tylko do końca maja

W dniach 13-14 czerwca w Łowiczu odbędzie się I Diecezjalna Parafiada dla dzieci
i młodzieży. Organizatorami są: Diecezjalne Duszpasterstwo Sportowców Diecezji
Łowickiej oraz Łowickie Szkoły Pijarskie.
Honorowy patronat sprawuje ks. bp Andrzej F. Dziuba i Burmistrz Miasta Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński. W tym
roku zapraszamy 15 osobowe zespoły parafialne złożone z ministrantów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum. Wśród dyscy-

plin, które będą obecne na parafiadzie będą
gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka),
lekkoatletyka, tenis stołowym, szachy oraz
konkursy wiedzowe (biblijny i z wiadomości o Lourdes). Więcej informacji na stronie:
http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.
php?id=1233 . Zgłoszenia muszą napłynąć
do 31 maja do ks. Marka Kudacha na adres: 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 2 lub e-mail:
mkudach@poczta.onet.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.
(a)

GRUPA B:
 POLICJA Łowicz - PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWINFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Łódź 0:1 (0:0); br.:
Paweł Jóźwiak (14).
 SAMORZĄDOWCY Łowicz BRATEX Łowicz 2:0 (0:0); br.: Jacek Haczykowski (17) i Daniel Grzywacz (22).
 PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
Łódź - SAMORZĄDOWCY Łowicz 2:0
(1:0); br.: Paweł Jóźwiak (8) i Tomasz Paciorek (17).
 SAMORZĄDOWCY Łowicz - POLICJA Łowicz 3:2 (1:1); br.: Krystian
Krawczyk (10), Jacek Haczykowski (17)
i Marcin Kosiorek (23) - Krzysztof Romanowski (6) i Zbigniew Pietrzak (15).
 BRATEX Łowicz - POLICJA Łowicz 2:4 (1:2); br.: Paweł Strycharski (6) i
Jarosław Wróblewski (17) - Krzysztof Romanowski 2 (8 i 13), Paweł Kaczorowski
(19) i Zbigniew Pietrzak (22).
 PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
Łódź - BRATEX Łowicz 0:1 (0:1); br.:
Krzysztof Grajek (12).
1. PNJK Łódź
3 9 4-0
2. Samorządowcy Łowicz
3 6 5-4
3. Policja Łowicz
3 3 6-6
4. Bratex Łowicz
3 0 2-7
Finały I edycji Łowickiej Ligi Zakładowej
zaplanowane zostały na niedzielę 25 maja
2008 roku, a kolejność meczów na stadionie łowickiego Pelikana, ul. Starzyńskiego
6/8 jest następująca: mecze półfinałowe o
miejsca 1-4: godz. 11.00: PSP Łowicz - Samorządowcy Łowicz, godz. 11.30: PNJK
Łódź - Pelikan Łowicz, mecz o miejsca 7-9:
godz. 12.00: Bratex Łowicz - Zakład Karny
Łowicz, mecz o 5. miejsce: godz. 12.30: Lamela Łowicz - Policja Łowicz, mecz o miejsca 7-9: godz. 13.00: Zakład Karny Łowicz
- Agros-Nova Łowicz, mecz o 3. miejsce:
godz. 13.30: przegrani z meczów półfinałowych, mecz o miejsca 7-9: godz. 14.00: Bratex Łowicz - Agros-Nova Łowicz, mecz o
1. miejsce: godz. 14.30: zwycięzcy meczów
półfinałowych.
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - 32. kolejka II ligi

Ju¿ tylko jeden punkcik
Sprzyjające Pelikanowi rozstrzygnięcia
w meczach 32. kolejki II ligi dają łowickiej
drużynie szansę nawet na zajęcie piętnastego miejsca. Warunkiem oczywiście są dwa
zwycięstwa biało-zielonych w pojedynkach
z Kmitą i GKS Katowice oraz porażka zespołu z Łomży w środowych pojedynku z wyżej notowanym rywalem - Wisłą w Płocku.
Zespół trenera Bogdana Pisza
chce także wyprzedzić Tura Turek, który
w dwóch ostatnich spotkaniach zmierzy się
siebie z Polonią Warszawa i w Opolu zagra z
Odrą. Mamy tylko jeden punkt straty do zespołu z Wielkopolski, a siedemnaste miejsce
zagwarantuje najprawdopodobniej utrzymanie w II lidze, czyli grę w nowej I lidze.
Zaległy mecz 30. kolejki II ligi:
 MOTOR Lublin - GKS Katowice
0:2 (0:0); br.: Sebastian Gielza (47) i Damian Sadowski (54).
32. kolejka II ligi:
 PODBESKIDZIE Bielsko Biała KMITA Zabierzów 3:2 (3:1); br.: Dariusz
1. Lechia Gdańsk (1)
32 66 53-32
2. Znicz Pruszków (2)
32 61 53-26
3. Piast Gliwice (3)
32 59 43-21
4. Śląsk Wrocław (4)
32 58 50-28
5. Arka Gdynia (5)
32 58 58-28
6. Podbeskidzie B.-B. (7)
32 52 50-27
7. Polonia Warszawa (6)
32 50 45-33
8. Wisła Płock (8)
32 44 47-50
9. GKS Katowice (10)
32 43 38-35
10. GKS Jastrzębie (9)
32 42 41-49
11. Stal Stalowa Wola (11)
32 37 29-46
12. Motor Lublin (12)
32 36 32-52
13. Odra Opole (13)
32 34 27-37
14. Warta Poznań (14)
32 31 26-41
15. Kmita Zabierzów (15)
32 29 27-39
16. ŁKS Łomża (16)
32 29 31-55
17. Tur Turek (17)
32 25 20-46
18. Pelikan Łowicz (18)
32 24 34-59

Kołodziej (4), Damian Świerblewski (5)
i Paweł Żmudziński (34) - Piotr Bagnicki
(41) i Dariusz Romuzga (72 karny).
 ODRA Opole - STAL Stalowa Wola
0:0
 WARTA Poznań - GKS Katowice 0:1
(0:0); br.: Krzysztof Markowski (82).
n MOTOR Lublin - ŚLĄSK Wrocław
0:1 (0:1); br.: Janusz Gancarczyk (34).
 WISŁA Płock - PIAST Gliwice 0:0
n GKS Jastrzębie - TUR Turek 1:0
(1:0); br.: Robert Żbikowski (3).
 POLONIAWarszawa - ARKA Gdynia 1:2 (0:1); br.: Łukasz Piątek (90+1)
- Bartosz Karwan (15) i Marcin Wachowicz (59).
 LECHIA Gdańsk - ZNICZ Pruszków 1:0 (0:0); br.: Maciej Rogalski (61
karny).
 ŁKS Łomża - PELIKAN Łowicz 0:2
(0:0); br.: Marcin Pacan (65 karny) i Maciej
Wyszogrodzki (84).
(p)
20-6-6
16 41 32-9
16 25 21-23
18-7-7
16 29 30-16
16 32 23-10
16-11-4
16 35 34-11
16 22 9-10
16-10-6
16 34 33-12
16 24 17-16
18-9-5
16 39 39-11
16 24 19-17
17-7-8
16 37 28-8
16 21 22-19
14-8-10
16 36 28-11
16 14 17-22
12-8-12
16 27 25-20
16 17 22-30
11-10-11 16 27 24-13
16 16 14-21
11-9-12
16 27 25-20
16 15 16-29
10-7-15
16 27 19-13
16 10 10-33
10-5-17
16 22 17-12
16 13 15-40
8-10-14 16 22 16-16
16 12 11-21
7-10-15 16 20 16-18
16 11 10-23
6-11-15 16 18 14-14
16 11 13-25
8-5-19
16 13 15-25
16 16 16-30
5-10-17 16 17 12-21
16 8 8-25
5-9-18
16 14 20-27
16 10 14-32

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. Mistrz i wicemistrz awansują do Orange Ekstraklasy, trzecia drużyna rozgrywa
mecz barażowy, w I lidze zagrają zespoły z miejsc 4-16, a zespoły z miejsc 17-18 zagrają w przyszłym
sezonie w II lidze. Arka została ukarana odjęciem 5 punktów, a Podbeskidzie - 6.

Zapraszamy na 33. i 34. kolejkę II ligi

Pelikan walczy do końca!
Przed nami dwa ostatnie drugoligowe mecze w sezonie 2007/2008. Pelikan już dziś
zagra w Zabierzowie z Kmitą (godz. 17.00),
a w sobotę zespół trenera Bogdana Pisza podejmował będzie w Łowiczu o godz. 17.00
GKS Katowice.
33. kolejka – 21 maja (środa), godz. 17.00:
KMITA Zabierzów - PELIKAN Łowicz,
WISŁA Płock - ŁKS Łomża, PIAST Gliwice - GKS Jastrzębie, TUR Turek - POLONIA Warszawa, ARKA Gdynia - ODRA
Opole, STAL Stalowa Wola - MOTOR Lu-

blin, ŚLĄSK Wrocław - LECHIA Gdańsk,
ZNICZ Pruszków - WARTA Poznań i GKS
Katowice - PODBESKIDZIE Bielsko Biała.
34. kolejka – 24 maja (sobota), godz. 17:
PELIKAN Łowicz - GKS Katowice, ŁKS
Łomża - KMITA Zabierzów, PODBESKIDZIE Bielsko Biała - ZNICZ Pruszków,
WARTAPoznań - ŚLĄSKWrocław, LECHIA
Gdańsk - STAL Stalowa Wola, MOTOR Lublin - ARKA Gdynia, ODRA Opole - TUR
Turek, POLONIAWarszawa - PIAST Gliwice i GKS Jastrzębie - WISŁA Płock.
(p)

dok. ze str. 40

Przed³u¿yli nadziejê

Zespół trenera Bogdana Pisza prezentował się bardzo solidnie z tyłu, skutecznie
rozbijając ataki miejscowych. Próby strzałów Sebastiana Kęski czy Daniela
Gołębiewskiego nie mogło zaskoczyć
dobrze dysponowanego Marcina Ludwikowskiego. Łowiczanie odpowiedzieli
uderzeniami Przemysława Cichonia
i Macieja Pastuszki oraz dwoma doskonałymi sytuacjami Radosława Kowalczyka. W pierwszej w 25. minucie
w ostatniej chwili zablokował go Artur Łazar, a w 32. minucie spod nóg piłkę wyłuskał mu Michał Chachuła.
Do przerwy zatem bezbramkowy remis ze wskazaniem na biało-zielonych,
ale w drugiej połowie łowiczanie zagrali już znacznie skuteczniej. W 65. minucie Mikołaj Skórnicki „wyciął” w polu
karnym dryblującego Roberta Wilka,
a skutecznym egzekutorem rzutu karnego
był Marcin Pacan. W 84. minucie Maciej
Wyszogrodzki wykończył kontrę łowiczan i w ten sposób przypieczętował zasłużone zwycięstwo naszych piłkarzy. Później
jeszcze szansę na „dobicie” miejscowych

miał najlepszy na boisku Wilk, ale wynik
nie uległ już zmianie.

O meczu po meczu:
Trener Pelikana - Bogdan Pisz: Mecz
jako mecz nie stał może na wysokim poziomie, nie mniej jednak dla nas był to bardzo
ważny mecz... To zwycięstwo przedłuża nasze szanse na opuszczenie ostatniego miejsca, a to jest na dzisiaj naszym głównym celem. Moi zawodnicy zagrali z determinacją
i osiągnęli cel w postaci trzech punktów
Trener ŁKS - Czesław Jakołcewicz:
Tak jak zaczęliśmy tak skończyliśmy. Zagraliśmy fatalnie w każdej formacji i mogę tylko
przeprosić kibiców. Jest mi wstyd, ale przegraliśmy zasłużenie. Nie walczyliśmy, nie wiem
co się dzieje z zespołem u siebie, zupełnie inny
zespól na wyjeździe. Znowu gramy z zespołem z dołu tabeli i dramat, dramat, nie poznaję
zawodników… Muszę doprowadzić zespół
do używalności, jeszcze żyjemy, nie umarliśmy, ale nie chciałem dopuścić do tego, aby
mecz z Kmitą był naszym meczem o życie.
Niestety prawdopodobnie tak będzie.
(p)
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Motocross - II runda Mistrzostw Polski

Wizgier na dziesi¹tym
Oborniki Wielkopolskie, 11 maja.
W Obornikach Wielkopolskich odbyła się
II runda Mistrzostw Polski w motocrossie,
a swoją obecność na tej imprezie zaznaczył
Łowicki Klubu Motorowy. Do Obornik pojechało dwóch łowiczan. W klasie 80 cc łowicki klub reprezentował Alan Białecki,
który jednak z występu nie do końca może
być zadowolony. Pierwszego biegu niestety
nie ukończył, natomiast w drugim zajął 19.
miejsce i dzięki temu zdobył swoje pierwsze
punkty w zawodach rangi Mistrzostw Polski. W klasie 125 cc startował nasz „eksportowy” motocrossowiec - Paweł Wizgier,
który zaliczył kolejny dobry występ. Łowiczanin w pierwszym biegu jechał na doskonałym siódmym miejscu, jednak po awarii
przedniego hamulca wyścig ukończył na
trzynastej pozycji. W drugim wyścigu, po
zaciętej walce Wizgier dojechał na dziesiątym miejscu, tracąc jedynie siedem sekund
do ósmego na mecie Łukasza Bembenika z Człuchowa. Niestety w zawodach nie
wystąpił Dawid Kruk, ponieważ nie udało mu się naprawić motocykla, który uległ

Paweł Wizgier od lat ściga się wśród najlepszych motocrossowców Polski.

Środa, 21 maja:
 17.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - UKS SMS Łódź;
Sobota, 24 maja:
 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej juniorów młodszych: Pelikan
Łowicz - Sierakowianka Sierakowice;
 17.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 34. kolejki
II ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz - GKS
Katowice;
Niedziela, 25 maja:
 11.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecze finałowe
I edycji Łowickiej Ligi Zakładowej w piłce nożnej;
 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej seniorów: Pelikan II Łowicz Czarni Bednary;

 13.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej „Kuchara”: Pelikan Łowicz SAS Vis 2007 Skierniewice;
 15.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej „Michałowicza”: Pelikan Łowicz - SAS Vis 2007 Skierniewice;
 18.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej „Deyny”: Pelikan Łowicz - Sierakowianka Sierakowice;
Piątek, 30 maja:
 9.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; finał Powiatowych IMS w minipiłce nożnej dziewcząt;
 18.00-22.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 6. kolejka
Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi
Koszykówki; godz. 18.00: Torpedo Łowicz
- Dy-Go-Ty Łowicz, godz. 19.15: Dobre Żarty Łowicz - Star-Oil Bełchów, godz. 20.30:
Team Spilit - Budowa Łowicz;
(p)

Wrotkarstwo szybkie
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

“

Domaniewka” na wrotkach

Tomaszów Mazowiecki, 17 maja. Po
raz kolejny młodzi zawodnicy UKS Błyskawica Domaniewice wzięli udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
we wrotkarstwie szybkim. Rywalizacja w
tej dyscyplinie odbywa się na specjalnym
dwustumetrowym torze asfaltowym, a na
najkrótszym dystansie - 300 m konkurencja
rozgrywana jest pojedynczo, a o klasyfikacji
decyduje czas przejazdu. Kolejność na tym
dystansie ma także wpływ na rozstawienie
zawodników na dłuższych trasach. Tutaj wyścigi rozgrywa się czwórkami, a po dwóch
najlepszych awansuje do dalszego etapu.
Trener Mieczysław Szymajda zabrał
do Tomaszowa czwórkę swoich podopiecz-

nych: w rywalizacji juniorów C (rocznik
1995-96) Magdalena Grabowicz była
dziewiąta na 300 m i szósta na 500 m. Wojciech Sut zajął czwarte miejsce na 300 m i
piąte na 500 m, a Tomasz Szymajda był
ósmy zarówno na 300, jak i na 500 m. Sebastian Janicki rywalizował w kategorii juniora D (rocznik 1997-98) zajmując 9.
miejsce na 300 m i 10. na 500 m.
Warszawa, 17 maja. Tego samego
dnia trener Szymajda wraz z lekkoatletami wybrali się do stolicy, gdzie wystartowali poza konkursem w Mistrzostwach
Mazowsza Juniorów. Na stadionie AWF dobrze radzili sobie skoczkowie wzwyż, którzy pokonali poprzeczkę zawieszoną na wysokości 175 cm: Przemysław Mrzygłód
wyrównał tym samym wynik, który osiągnął tydzień wcześniej, a Damian Sokołowski pobił swój rekord życiowy. W konkursie rzutu młotem wystąpił w Warszawie
Łukasz Milczarek, który posłał przyrząd
ważący 6kg na odległość 42,06 m.
Zadowolony jestem ze startu obu skoczków, którzy byli bliscy pokonania 180 cm
- podsumował trener Szymajda
(p)

Piłka nożna - 32. kolejka II ligi

Przed³u¿yli nadziejê
 ŁKS Łomża - PELIKAN Łowicz 0:2
(0:0). 0:1 - Marcin Pacan (65 karny), 0:2 Maciej Wyszogrodzki (84).
ŁKS: Chachuła - Jurgielewicz (80 Raus),
Janicki (31 Cychol), Skórnicki, Galiński Kęska, Łazar, Sędrowski (68 Rydzewski),
Gołębiewski - Biżew, Bzdęga.
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Staniek, Pacan, Petřík - Wyszogrodzki, Łochowski, Hyży (90 Kardasz), Wilk, Cichoń
(75 Adamczyk) - Kowalczyk (87 Sojka).
Sędziował: Wojciech Krztoń (Olsztyn).
Żółte kartki: Marcin Staniek (3), Przemysław Cichoń (4) i Arkadiusz Sojka (1) wszyscy Pelikan. Widzów: 1500.
Łomża, 17 maja. Ten mecz miał dla
obu zespołów spore znaczenie. Łowiczan
interesowało wyłącznie zwycięstwo, bo tylko ono przedłużało nadzieję na utrzymanie
w II lidze. Gospodarze wygrywając z Pelikanem zapewniali już sobie utrzymanie
w II lidze, ale ranga tego pojedynku powodowała, że na początku obie drużyny koncentrowały się przede wszystkim na obronie
przed stratą gola.
dok. na str. 39 Pelikan w tym sezonie dwukrotnie ograł ŁKS Łomża: jesienią 4:2 i teraz 2:0.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 21-28 maja 2008 r.
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Jaki dzień na Boże Ciało, takich potem dni nie mało”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę w regionie kształtować będzie układ wyżowy
znad Skandynawii. Napływać będzie dość ciepła
i sucha masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże
z przelotnymi opadami deszczu. Widzialność: dobra,
w czasie opadów słaba. Wiatr: północny
i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 17 ºC do + 20 ºC.
Temp. min w nocy: + 7 ºC do + 5 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Słonecznie, bez opadów oraz cieplej,
zachmurzenie małe do umiarkowanego.
Widzialność: dobra.
Wiatr: północny i północno-wschodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 18 ºC do + 21 ºC.
Temp. min w nocy: + 8 ºC do + 6 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże
z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 18 ºC do + 22 ºC.
Temp. min w nocy: + 9 ºC do + 6 ºC.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Pogoda korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Łowicki informator sportowy

awarii na zawodach w Rzeszowie. Łowiczanin tym samym nie zdobył kolejnych
punktów do klasyfikacji generalnej i spadł
na 25. miejsce.
W Obornikach, pod nieobecność lidera
klasyfikacji Macieja Zdunka, najlepszym
okazał się Łukasz Kurowski (AMK Drwęca Ostróda), drugi był Arkadiusz Mańk
(AMK Człuchów), a trzeci Karol Kędzierski (Cross Lublin). W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Wizgier zajmuje dziesiąte miejsce.
Klasyfikacja Mistrzostw Polski - 125 cc:
1. Łukasz Kurowski (Drwęca Ostróda) 85
2. Arkadiusz Mańk (Poltarex Człuchów) 74
3. Karol Kędzierski (Cross Lublin)
72
4. Łukasz Wysocki (Wisła Chełmno)
72
5. Łukasz Kędzierski (Cross Lublin)
67
6. Paweł Nowicki (TNT Łomianki)
56
7. Maciej Zdunek (Poltarex Człuchów) 50
8. Oskar Wojciechowicz (GAMK Gdańsk) 47
9. Łukasz Bembenik (Poltarex Człuchów) 46
10. Paweł Wizgier (ŁKM Łowicz)
39
25. Dawid Kruk (ŁKM Łowicz)
6
Zbigniew Łaziński

