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Aż pięć aresztów po napadach na dworcach i w pociągach

Znowu niebezpiecznie na kolei
Trzymiesięczne areszty
zastosował łowicki Sąd
Rejonowy wobec mieszkańców
Łowicza, którzy dokonali
rozboju na dworcu PKP Łowicz
Główny w ostatni piątek,
13 czerwca, na 37-letnim
mieszkańcu gminy Koło.

Z

wnioskiem o areszt wystąpił 14 czerwca prokurator rejonowy w Łowiczu.
Wszyscy czterej napastnicy to mieszkańcy
Łowicza w wieku 17, 18, 23 i 45 lat. Byli
już znani policji, między innymi za wybryki
chuligańskie. - Wszyscy czterej byli też pod
wpływem alkoholu. Policja miała z nimi do
czynienia już nie po raz pierwszy, byli u nas
notowani - powiedziała nam rzeczniczka
prasowa łowickiej Komendy Powiatowej
Policji sierżant Urszula Szymczak. Każdy
z napastników był przesłuchiwany osob-

no. Sąd Rejonowy w Łowiczu postanawiał
też na odrębnych posiedzeniach w kwestii aresztów.
W piątek około godziny 0.50 zaczepili
oni 37-letniego mężczyznę z gminy Koło,
który wysiadł z pociągu i przebywał na
dworcu. Najpierw pytali o papierosy, potem usiłowali zabrać mu pieniądze i telefon komórkowy. Potrzebowali pieniędzy,
żeby kupić alkohol.
Z wstępnych ustaleń policyjnych wynika,
że mężczyzna sięgnął po nóż, którym zaczął
się bronić. Śledczy nie wykluczają jednak,
że nóż należał do jednego z napastników
i poszkodowany, broniąc się, wykorzystał
go. Ranił osiemnastoletniego napastnika,
który z powodu obrażeń trafił do łowickiego szpitala z raną kłutą klatki piersiowej
i brzucha. Przypadkowy świadek zdarzenia zawiadomił o zajściu policję, która zatrzymała agresorów. Zabezpieczone zostały ślady daktyloskopijne na nożu. Czterem

agresorom postawiono zarzuty rozboju, za komórkowego. Po chwili siłą zabrali mu
co grozi kara do 12 lat więzienia.
pieniądze w kwocie 4,41 złotych. Domagali się oddania telefonu komórkowego, choć
Okradli i chcieli wyrzucić student utrzymywał, że go nie posiada.
Nie wiadomo, jak sytuacja potoczyłaz pociągu
by się dalej, gdyby sprawcy rozboju nie
Tego samego dnia łowiccy policjanci przestraszyli się idącego w ich kierunku
w bezpośrednim pościgu w okolicach przy- konduktora pociągu. Jeden ze świadków
stanku w Mysłakowie zatrzymali sprawców zdarzenia powiadomił policję. Z pociąrozboju, do którego doszło około godziny gu uciekli na przystanku w Mysłakowie,
22 w pociągu relacji Łowicz - Warszawa. jednak w jego pobliżu zostali zatrzymani
Kilka minut wcześniej rozbójnicy okradli przez policjantów z Sekcji Prewencji łoi próbowali wyrzucić z pociągu 20-letniego wickiej KPP i osadzeni w komendzie do
wytrzeźwienia. Poszkodowany rozpoznał
mieszkańca powiatu łowickiego.
Dwaj zatrzymani to mieszkańcy powiatu napastników.
Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju, za co
skierniewickiego w wieku 20 i 24 lat. Obaj
byli pod wpływem alkoholu. Pociąg, w któ- grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Worym doszło do rozboju, wyjechał z Łowicza bec jednego z nich Sąd Rejonowy zastosoo godz. 21.49. Ofiarą zajścia był 20-letni stu- wał dwumiesięczny areszt tymczasowy, zaś
dent Politechniki Łódzkiej. Agresorzy za- drugi pozostanie pod dozorem policyjnym
grozili mu pobiciem i wyrzuceniem z po- po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
(mak)
ciągu. Żądali oddania pieniędzy i telefonu

Osiemdziesiąte urodziny
bp. Alojzego Orszulika
Msza św. w intencji biskupa
seniora i konferencja
naukowa w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Pedagogicznej
- to dwa wydarzenia związane
z 80. urodzinami pierwszego
biskupa łowickiego Alojzego
Orszulika, które Jubilat
świętuje w sobotę 21 czerwca.

T

ematem konferencji, która rozpocznie
się o godz. 13.15 w sali konferencyjnej przy ul. Warszawskiej jest „Działalność ks. bp. Alojzego Orszulika na tle
przemian ustrojowych w Polsce w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych”.
W jej programie zaplanowano wykłady:

prof. Andrzej Stelmachowskiego na temat
drogi Polski do niepodległości i demokracji, prof. Zbigniewa Cieślaka poświęcony
możliwościom przemian, jakie dało prawodawstwo sejmu kontraktowego i kilka innych. Bp Orszulik, jako ówczesny rzecznik
prasowy Episkopatu Polski, czynnie uczestniczył w negocjacjach prowadzących do
obrad okrągłego stołu, a w efekcie do pokojowego demontażu komunizmu w Polsce.
Zakończenie konferencji planowane jest
około godz. 17. Msza św. w intencji bp.
Alojzego Orszulika odprawiona zostanie
w łowickiej katedrze o godz. 18.00. Zaproszeni są wszyscy, którzy doceniają zasługi dla Polski i dla Łowicza bp. Orszulika Honorowego Obywatela naszego miasta,
pierwszego Łowiczanina Roku.
(mwk)

Pracownicy firmy Strabag kładą już (choć chce się powiedzieć: wreszcie) asfalt na wiadukcie nad ul. Seminaryjną,
w ciągu ul. Poznańskiej. To zwiastuje bliski koniec prac - ale nie bliski koniec korków na Korabce, bo po oddaniu wiaduktu trzeba będzie jeszcze rozebrać nasyp objazdu - i dopiero wtedy Seminaryjna zostanie otwarta.

Łowiccy gimnazjaliści najlepsi
w województwie
Najtrudniej było
napisać tekst
i zastosować
twierdzenie Pitagorasa.
O wynikach egzaminu
gimnazjalnego
w naszych szkołach
piszą reporterzy NŁ.

W

ubiegłym tygodniu gimnazjaliści poznali wyniki egzaminów, które pisali 24 i 25 kwietnia. Część humanistyczna
dotyczyła tematu dorastania, dorosłości
i odpowiedzialności, matematycznoprzyrodnicza miała szeroki zakres od energii odnawialnej, poprzez paliwa,
biopaliwa, po oddychanie wewnątrzkomórkowe i zagadnienie demograficzne. Niektórzy mają powody do zadowolenia.

Na egzaminie gimnazjalnym można zdobyć w sumie 100 punktów - po
50 z każdej części. Nie można go jednak
nie zdać, choć wynik jest bardzo ważny,
bo przelicza się go na punktu przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
opublikowała już raport na temat wyników. Egzamin w naszym powiecie pisało ponad 1.030 uczniów. Był on umiarkowanie trudny.
dok. na str. 5
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ŁSM

13,5 litra krwi dla Polski

W tym roku tylko jeden plac zabaw T
ie mogę już wytrzymać, żeby nie poruszyć tego tematu. Chodzi mi o place zaN
baw na osiedlu Starzyńskiego (...) Bujawki,

które są aktualnie na nich, a raczej pozostałości po nich, są w opłakanym stanie.
To cud, że jeszcze stoją, a rdza nie przeżarła ich do reszty. Niech mi ktoś powie, gdzie
dzieci mają się bawić. Pamiętam te bujawki od dziecka i do tej pory te drapaki stoją - napisała do nas czytelniczka z osiedla
Starzyńskiego w Łowiczu.
Z tego, co pamięta, kilka lat temu na wiosnę były przywożone jakieś zabawki przed
bloki. Teraz spółdzielnia z tego zrezygnowała. - Faktycznie tak jest, ale nie możemy

przywozić na place zabaw starych, spawanych zabawek czy huśtawek, ponieważ nie
mają one odpowiednich atestów i zaraz by
nam to zakwestionował nadzór budowlany - powiedział nam prezes spółdzielni
Armand Ruta.
Przypomnijmy, że część sprzętów na
osiedlowych placach zabaw została zdemontowana przez spółdzielnię dwa lata
temu po interwencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nowy plac
zabaw spółdzielnia zorganizowała kilka
tygodni temu na Bratkowicach w okolicach
bloku numer 4. Uroczyste otwarcie odbyło się tuż przed Dniem Dziecka. - Koszto-

wał nas około pięćdziesiąt tysięcy złotych
i w tym roku nie planujemy więcej inwestować w place zabaw. Jest wiele innych potrzeb remontowych - mówi prezes
Armand Ruta.
Drugi plac zabaw zorganizowało miasto we współpracy ze spółdzielnią na osiedlu Marii Konopnickiej. Trzeci, również
otwarty z okazji Dnia Dziecka plac zabaw
zorganizowała parafia na Korabce.
- Dlaczego moja mama ze swoją wnuczką musi chodzić na inne osiedlowe place
zabaw? Ja nie mam wymagań, żeby te bujawki stały przed każdym blokiem z osobna, ale myślę, że jak na 9-blokowe osiedle

to chociaż jeden plac z prawdziwego zdarzenia przydałby się - pisze czytelniczka.
Niestety nie mamy dla niej dobrej wiadomości. Spółdzielnia planuje zorganizowanie kolejnego placu zabaw z atestowanymi zabawkami, ale dopiero w przyszłym
roku, i nie na Starzyńskiego, a na największym łowickim osiedlu, jakim są Bratkowice. - Tam była i ciągle jeszcze jest najgorsza sytuacja, dlatego planujemy zrobić
plac zabaw w nowszej części tego osiedla
- powiedział nam prezes Ruta. Na innych
placach zabaw spółdzielnia przeprowadzi
tylko prace porządkowe.
(mak)

Okradła
podopieczną
We wtorek 17 czerwca Komenda
Powiatowa Policji w Łowiczu została powiadomiona przez 86-letnią
mieszkankę Łowicza, że skradziono jej torebkę z pieniędzmi w kwocie około 400 złotych.

P

olicjanci ustalili, że kradzieży dokonała kobieta, która opiekowała się od kilku tygodni pokrzywdzoną, świadcząca jej
usługi opiekuńcze opłacane przez łowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Była ona tego dnia w godzinach przedpołudniowych u staruszki. Jeszcze tego samego dnia została zatrzymana przez policję.
Skradzioną torbę oraz pieniądze odzyskano podczas przeszukania jej mieszkania.
54-letnia mieszkanka Łowicza przyznała się do kradzieży. Przestępstwo to jest
zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia
wolności. - Natychmiast po potwierdzeniu sytuacji rozwiążemy z osobą, która doWarsztaty ludowe w SP 1. 6 i 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu odbyły się warsztaty ręko- konała kradzieży, umowę na świadczenie
dzieła artystycznego prowadzone przez twórców ludowych. Rzeźbę zaprezentował Adam Głuszek, kwiaty z bibuły - opieki - powiedział nam dyrektor MOPS
Agnieszka Głuszek-Nowicka. Dla początkujących uczestników warsztaty były możliwością poznania autentycznych Marek Dziedziela.
ludowych twórców, a także możliwością zetknięcia się z rzeźbą i plastyką zdobniczą.
(mak)

Gmina Kocierzew

Przyjęli plan rozwoju lokalnego
rzydomowe oczyszczalnie, droga i eurząd - takie trzy zadania inwestycyjne
P
zapisano w planie rozwoju lokalnego gminy

Kocierzew Południowy na lata 2008-2015.
Plan przyjęty został jednogłośnie przez
Radę Gminy na sesji 4 czerwca. Planowane
łączne nakłady na zadania zapisane w planie opiewają na niebagatelną kwotę ponad
22,5 mln zł, z czego najwięcej, bo 21,4 mln
zł kosztować mają przydomowe oczyszczalnie ścieków, których do roku 2015 na
terenie całej gminy ma powstać 1.300.
Projekt e-urząd planowany jest do realizacji w przyszłym roku, a kosztować ma
około 239 tys. zł, z czego z budżetu gminy

planowane jest wydatkowanie ponad 35 tys.
zł. Gmina Kocierzew starać się będzie o dofinansowanie tej inwestycji wraz z innymi
gminami powiatu łowickiego.
Inwestycja drogowa kosztować ma
890 tys. zł i jest planowana do realizacji
w przyszłym roku. Mają to być nowa nakładka asfaltowa na drodze z Kocierzewa
Południowego do Jeziorka.
Wójt gminy Kocierzew Grzegorz Stefański mówi, że przyjęty plan jest niezbędny do złożenia wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Odnowy Wsi.
(mwk)

Gaz ulatniał się
z dystrybutora

U

latniający się gaz z dystrybutora był
przyczyną interwencji straży pożarnej 16 czerwca o 10.30 na stacji paliw
przy ul. Bolimowskiej w Łowiczu. W akcji
brało udział 4 ratowników. Gaz ulatniał się
z zerwanego przewodu do tankowania gazu.
Przed przyjazdem strażaków pracownicy
stacji zakręcili zawór i rozpoczęli naprawę.
Strażacy zmierzyli stężenie gazu. Było ono
jednak niewielkie i tylko w pobliżu dystrybutora. Po zakończeniu naprawy ratownicy
ponownie zmierzyli stężenie gazu - było już
wtedy niewyczuwalne.
(eb)

Gmina Kiernozia

Niewybuch znaleziony w Sokołowie Towarzystwo

G

ranat ręczny pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej został znaleziony około południa
13 czerwca na polu za stodołą w Sokołowie
Towarzystwo w gminie Kiernozia. Granat
był w dobrym stanie, zawierał materiał wybuchowy i zapalnik. Nie wiadomo, przez
kogo i w jakich okolicznościach został wykopany z ziemi. Nie jest wykluczone, że
został wyorany podczas prowadzonych na
nieodległym polu prac porządkowych. Granat został zauważony przez pracownika sta-

rostwa powiatowego, który był na posesji
w związku z przeprowadzaną kontrolą zalesionego terenu. Właściciele posesji powiadomili policję, a ta patrol saperski.
Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Tomaszowa Mazowieckiego teren zabezpieczali policjanci z posterunku
w Kiernozi. Zadaniem saperów było nie tylko zneutralizowanie niewybuchu, ale również sprawdzenie terenu w pobliżu. Nic więcej nie znaleźli.
(mak)

kronika
policyjna
n 12 czerwca o godz. 18.15 w Różycach
w gminie Kocierzew kierujący samochodem osobowym marki Polonez 56-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego podczas
wykonywania manewru skrętu doprowadził do zderzenia z samochodem marki
Volkswagen, który prowadził 25-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego. Obrażeń
ciała w postaci rany szarpanej ręki doznał
kierowca Poloneza. Uczestnicy wypadku
byli trzeźwi.
n 13 czerwca o godz. 6.30 komenda
policji otrzymała zgłoszenie kradzieży
portfela z dowodem osobistymi innymi
dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie
około 250 złotych na szkodę mieszkańca
powiatu łowickiego. Do kradzieży miało
dojść w okolicach targowiska miejskiego.
n 14 czerwca o godz. 20.10 na ul. Jana
Pawła II w Łowiczu doszło do wypadku,
podczas którego kierujący samochodem
osobowym marki Fiat Cinquecento 23-letni
mieszkaniec Skierniewic nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Fordowi Transitowi,
który prowadził 39-letni mieszkaniec powiatu łowickiego. W wyniku wypadku ze
stłuczeniem głowy i urazem kręgosłupa do
szpitala w Łowiczu trafił 19-letni pasażer
Cinquecento. Uczestnicy wypadku byli
trzeźwi.
Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak

rzydzieści osób oddało w niedzielę
15 czerwca krew pod supermarketem
Intermarche w Łowiczu. Tym razem
zbiórka krwi odbywała się w ramach ogólnopolskiej akcji „Zbieramy krew dla Polski”. Akcję organizuje PCK i sklepu Grupy
Muszkieterów (Intermarche i Bricomarche).
- Trzydzieści osób, to jak na Łowicz bardzo dużo - podkreśla z satysfakcją Jolanta
Głowacka, szefowa łowickiego oddziału
PCK. Akcja trwała w godz.11-14, w tym
czasie 30 dawców oddało 13,5 litra krwi.
Przy ambulansie, w którym pobierano krew,
odbyły się też pokazy udzielania pierwszej
pomocy, przygotowane przez wolontariuszy
koła PCK dziejącego przy II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Uczniowie Studium Pomaturalnego z ul. Ułańskiej mierzyli ciśnienie. Każdy dawca krwi, oprócz
pakietu, który zawsze dostaje, otrzymał dodatkowo słodycze, napoje i bon wartości
10 zł na zakupy w Intermarche.
Dzieci, które towarzyszyły krwiodawcom, otrzymały również słodycze, napoje,
zabawki i baloniki od Intermarche i PCK.
Dodatkową atrakcją dla nich było malowanie buzi kredkami.
(mwk)

Zalana podłoga w szatni

W

czoraj, 18 czerwca rano, strażacy wypompowywali wodę z szatni Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu. - Żadnej powodzi nie było, tylko
trochę podłoga się zmoczyła - dementuje
plotki o powodzi w szatni dyrektor szkoły Artur Balik. Przyczyną zalania szatni była awaria systemu nawadniania boiska, który to system został zamontowany
w wakacje ubiegłego roku. W nocy pękła
złączka na rurze do podlewania boiska,
która przechodziła przez szatnię. Stąd długotrwały, trwający kilka godzin, wyciek
wody utworzył na podłodze kałużę. (eb)

Powitanie lata
w Łyszkowicach

N

a wspólne grillowanie i dyskotekę
zaprasza w najbliższą sobotę,
21 czerwca, od godziny 21.00
na boisko gminne w Łyszkowicach
tamtejszy ośrodek kultury. - Od lat
robimy takie powitanie lata w okolicach
imienin Jana. Być może uda nam
się zaprosić jakiś zespół, żeby nam
zagrał. A jak nie, to będzie dyskoteka
z porządnym nagłośnieniem. Będą też
darmowe kiełbaski - powiedział nam
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Łyszkowicach Piotr Klimkiewicz.
Zabawa będzie odbywała się nie na
płycie boiska, ale na terenie zielonym
za bramkami.
(mak)

Tkaniny łowickie w Łodzi

J

utro, 20 czerwca, w salach
wystawowych Centralnego
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 282 otwarta
zostanie wystawa zatytułowana
„Tkanina dekoracyjna i ceramika
regionu łowickiego”. Otwarcie wystawy
zaplanowano na godz. 13.00. Trafiło
na nią około 80 eksponatów, w tym
tkaniny dekoracyjne, elementy ubioru
(fartuchy, zapaski), tkaniny użytkowe
np. nakrycia łóżek oraz ceramika
Konopczyńskich i Czesława Smeli z
Bolimowa. Kuratorem wystawy
z ramienia Muzeum Włókiennictwa jest
Jolanta Piwońska, zaś z Muzeum
w Łowiczu - Patryk Pawlaczyk.
Wystawę w Łodzi będzie można
oglądać do połowy sierpnia.
(eb)
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Nagrody nie tylko dla prymusów
44 uczniów ze wszystkich
łowickich szkół podstawowych
i gimnazjów otrzymało wczoraj,
tj. 18 czerwca, nagrody
burmistrza miasta Łowicza za
sukcesy i osiągnięcia w roku
szkolnym 2007/2008.

U

roczyste podsumowanie kończącego
się roku szkolnego odbyło w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu. W uroczystości wzieli udział dyrektorzy miejskich przedszkoli, szkół oraz
uczniowie, których sukcesy zostały już po
raz drugi nagrodzone. Nagroda to statuetka,
dyplom, książka oraz 2-dniowa wycieczka
w ostatnim tygodniu wakacji.
W tym roku zmieniono jednak kategorie przyznawanych nagród, ale nadal każda
szkoła będzie mogła wytypować 4 uczniów:
najlepszego sportowca, dwoje uczniów
z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem oraz osobowość szkoły.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
wśród tych kategorii był uczeń aktywny
w konkursach oraz największy postęp
w roku szkolnym. Dlaczego zdecydowano
się kategorie zmienić?
Małgorzata Nowak, naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu mówi, że zasady przyznawania
nagrody burmistrza wypracowano wspólnie z dyrektorami. W niektórych szkołach
trudno było wytypować ucznia w kategorii „aktywny w konkursach”, bo często
była to osoba, która ma najwyższą średnią,
więc bardziej kwalifikowała się do kategorii „prymus”. Dlatego zdecydowano, że lepiej będzie nagrodzić dwoje uczniów z najwyższą średnią.
Z kolei kategoria „największy postęp”
stwarza możliwość nagrodzenia ucznia,
który się wyróżnia pracowitością i ambicją. Zdecydowano jednak o rozszerzeniu
„zasług”, za które uczeń może być nagro-

Kto zbuduje drogi
w gminie Sanniki

D

wa przetargi na przebudowę
fragmentu ul. Wiatrakowej
w Osmolinie (242 m) i drogi
w Sielcach (394 m) ogłosił w ubiegłym
tygodniu Urząd Gminy w Sannikach.
Obie drogi będą mieć szerokość
4 m oraz żużlowe pobocza po obu
stronach po 1 m. Oferty przetargowe
przyjmowane będą do 2 lipca, na ul.
Wiatrakową do godz. 10.20, na drogę
w Sielcach do godz. 9.50. Otwarcie ofert
w każdym z przetargów planowane jest
10 minut po zakończeniu przyjmowania
ofert. Prace na drogach w Osmolinie
i w Sielcach mają być wykonane
do 15 września.

M

ieszkańcami Łowicza staną się: Polka
Olesia Skibina, urodzona 26 lutego
1985 roku. Ma wykształcenie średnie,
z zawodu jest technikiem dziewiarstwa.
Obecnie wychowuje dziecko i pomaga
mężowi w prowadzeniu sklepu. Jej mężem
jest Rosjanin Jewgienij Zajcew, urodzony

Konkurs na najpiękniejszy
wianek, występy w wykonaniu
grupy teatralnej, zespołu
Kiernozianie, występ
Blichowiaków i zespołu The
King,s Friends - to atrakcje, na
jakie zapraszają organizatorzy
Nocy Świętojańskiej w Kiernozi.

I

mpreza odbędzie się 23 czerwca
w zespole parkowo-pałacowym
Łączyńskich w Kiernozi, początek
o godz. 18.00. Noc Świętojańska
rozpocznie się widowiskiem w
wykonaniu grupy teatralnej, działającej
przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Konkurs na najpiękniejszy sobótkowy
wianek rozpocznie się o godz. 18.30.
Warto dodać, że adresowany jest
dla dzieci i młodzieży, a nagrody w
nim funduje łowickie starostwo. O tej
samej godzinie na scenie wystąpi
Zespół Pieśni Ludowej „Kiernozianie”.
Pokaz w wykonaniu grup
tanecznych, które powstały przy
GOK rozpocznie się o godz. 19.15,
a o 19.30 przewidziany jest koncert
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
Blichowiacy. Kulminacyjny punkt
imprezy nastąpi o godz. 20.30. Wtedy
to utworzony zostanie korowód,
w którym uczestnicy imprezy
przejdą nad wodę puszczać wianki.
Nagrody dla najlepszych uczniów wraz z burmistrzem wręczały wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Krystyna Ostrow- Po tym obrzędzie wylosowana
ska (z lewej) i Jolanta Głowacka.
zostanie nagroda w konkursie na
„szczęśliwy kwiat paproci”. Podobnie
dzony, dając w tej sprawie większą auto- Błaszczyk, sportowiec - Magdalena Muras. bowość - Zuzanna Łukawska, sportowiec jak w latach ubiegłych nagrodą
nomiczność dyrektorom szkół i radom pe- SP3: najwyższa średnia - Karolina Czapnik, - Klaudia Leksińska. G2: najwyższa śred- jest złoty pierścionek ufundowany
dagogicznym. - Będą mogli wyróżnić albo Magdalena Bąba, osobowość - Zofia Żem- nia - Justyna Wilczyńska i Dagmara Pa- przez dzierżawcę obiektu Andrzeja
postęp w nauce, albo docenić społecznika ło, sportowiec - Zuzanna Pisarska. SP4: chowska, osobowość - Małgorzata Ga- Boguckiego. W konkursie tym brać
czy ucznia, któremu „coś w duszy gra” - po- najwyższa średnia - Maria Karczewska łusa, sportowiec - Mateusz Aniszewski. będą udział osoby, które na początku
etę czy pisarza lub innego młodego artystę i Kamil Guzek, osobowość szkoły - Marce- G3: najwyższa średnia - Dominika Brze- imprezy otrzymają od organizatorów
lina Kciuk, sportowiec - Michał Świdrow- zińska i Maria Kalińska, osobowość - Syl- kotyliony. 500 kotylionów na noc
- mówi Małgorzata Nowak.
A oto pełna lista nazwisk nagrodzonych ski. SP7: najwyższa średnia - Julia Golis wia Dudzińska, sportowiec - Nina Łazęcka. sobótkową przygotowały juz dzieci
uczniów. Szkoła Podstawowa nr 1: naj- |i Sylwia Klimek, osobowość - Piotr Szcze- G4: najwyższa średnia - Magdalena Plato- z kółka plastycznego w GOK.
Noc Świętojańska zakończy się
wyższa średnia i wzorowe zachowanie - Lu- pański, sportowiec - Anna Gejda. Pijarska kos i Dorota Kluska, osobowość - Magzabawą pod gołym niebem przy
dwika Sokół i Wiktor Kozakiewicz, osobo- SP: najwyższa średnia - Weronika Dałek dalena Rucińska, sportowiec - Radosław muzyce zespołów „The King,s
wość szkoły - Żaneta Kozłowska, najlepszy i Aleksandra Podrażka, osobowość - Jan Ja- Wilk. Gimnazjum pijarskie: najwyższa Friends” - grającego przeboje
sportowiec - Ilona Gawęcka. SP2: najwyż- błoński, sportowiec - Bernard Więcławski. średnia - Michał Kasperowicz i Adrian Da- Elvisa Presleya oraz coverowego
Gimnazjum nr 1: najwyższa średnia łek, osobowość - Weronika Mońka, sporto- „Evergreen”.
sza średnia - Malwina Żuchniewicz, Adam
(mwk) (mwk)
Wilczyński, osobowość - Przemysław - Michał Bejda i Arkadiusz Wójcik, oso- wiec - Adrian Walczak.

Noc cudów w łowickim Fiacie Siódme łowickie święto folkloru
Podobne przedsięwzięcia sprawdziły się już m.in. na Węgrzech
i Słowacji, obecnie Fiat wprowadza
nocną sprzedaż swoich aut na korzystnych warunkach także w Polsce. Przez całą noc z piątku 20 na
sobotę 21 czerwca otwarte będą
wszystkie autoryzowane salony Fiata, w tym także łowicki Polmoblich.

J

ak mówił nam w środę wiceprezes firmy Dariusz Doroba, od chwili gdy ruszyła kampania reklamowa, w salonie
rozdzwoniły się telefony. Zainteresowani

kupnem klienci nie czekają już nawet na
„Noc cudów” - tak bowiem, w nawiązaniu
do zbliżającej się nocy kupalnej, nazywa się
akcja - ale już dziś przychodzą oglądać auta.
Doroba liczy, że w ciągu nocy sprzeda się
przynajmniej 10 aut - połowa tego, co salon
sprzedaje w ciągu miesiąca.
W piątek 20 czerwca salon otwarty będzie od godziny 9 rano nieprzerwanie do
godziny 16.00 w sobotę. Wybierać będzie można wśród około 50 aut. Tym,
którzy zdecydują się na kupno, oferowanych będzie wiele okazji - ale o szczegóły pytajcie na Blichu.
(wcz)

Rodzina z Kazachstanu
zamieszka w Łowiczu
Prawdopodobnie jeszcze przed
końcem wakacji zamieszka w Łowiczu młoda polska rodzina z Kazachstanu. Radni miejscy podejmą
stosowną uchwałę na sesji lipcowej, jednak już teraz sprawa omawiana jest na posiedzeniach poszczególnych komisji.

Kiernozia zaprasza
na sobótki

18 czerwca 1985 roku. ma wykształcenie
średnie zawodowe, zawód wyuczony - handlowiec. W Kazachstanie w mieście Kostanaj prowadzi własną działalność - sklep
z artykułami przemysłowymi. posiada prawo jazdy, pracował jako taksówkarz. Jako mąż repatriantki mieszkał będzie w Polsce na podstawie zezwolenia
na osiedlenie.
Małżonkowie mają córeczkę Sofiję, urodzoną 16 października 2005 roku.
Dla rodziny szykowane jest 48-metrowe
mieszkanie komunalne przy ulicy Armii
Krajowej. Ratusz otrzyma z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji 100
tys. zł, które to pieniądze mają posłużyć na

dostosowanie mieszkania, kupno wyposażenia itd. Przewidywane jest zatrudnienie
nowo przybyłych na 2 lata w jednostkach
podległych ratuszowi, przy współfinansowaniu (30 tysięcy złotych na jedną osobę)
Powiatowego Urzędu Pracy. - Na razie szukamy takich miejsc zatrudnienia. Wszystko okaże się w przyszłości - mówi burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński.
Rodzice i siostra Olesi Skibiny od lat
mieszkają już w Polsce. Rodzice w Opocznie, siostra aktualnie studiuje w Łodzi. Burmistrz Kaliński zapowiada, iż w przyszłości miasto nadal pamiętać będzie o innych
Polakach w Kazachstanie.
(wcz)

„Tańce spiskie”, „Palenie sobótki”, „Haczykowskie wesele” - to tytuły tylko niektórych programów
obrzędowych, które będzie można
zobaczyć na deskach muszli koncertowej na Błoniach w Łowiczu.

W

najbliższy weekend,
21 i 22 czerwca, odbywać się tam będą VII
Ogólnopolskie Spotkania
Folklorystyczne - o Łowicki
Pasiak w ramach Jarmarku
Łowickiego.
Do Łowicza zjedzie siedem zespołów ludowych,
Łowicz będą reprezentowali Blichowiacy i Koderki. Wszystkie one będą konkurowały o nagrodę główną: Łowicki Pasiak
i 2,5 tysiąca złotych. Będzie ona przyznana
w dwóch kategoriach: programów stylizo-

Strażacy
uratowali bobra

D

wie jednostki strażackie,
łącznie 8 druhów,
z Ochotniczej Straży
Pożarnej Łowicz oraz PSP
z Łowicza ratowały we wtorek
17 czerwca bobra, który wpadł
do studzienki kanalizacyjnej
w Strzelcewie w gminie Łowicz.
Zwierze udało się wydobyć po
wypompowaniu wody
ze studzienki. Bóbr, jako dobry
pływak, wyszedł z opresji cało.
(eb)

wanych i autentycznych. Charakter konkursowy będą miały pokazy pierwszego dnia
festiwalu (sobota od godziny 16.00). Niedziela będzie dniem pokazowym - początek
występów także od godziny 16.00.
Występy uzupełnią prezentacje rękodzieła artystycznego, potrawy regionalne, kramy handlowe z wyrobami
rękodzielniczymi, wydawnictwami regionalnymi.
Będą też występy gwiazd
Jarmarku: „Belfast the sound of Boney M” (sobota,
godzina 20.30) oraz „Patrycja and the Gyps Stars”
(niedziela, godzina 20.30)
Jest to to grupa złożona z kobiet, które występują w popularnych zespołach cygańskich. Wstęp na imprezę, która odbędzie się
ona na Błoniach jest bezpłatny.
(mak)
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ZUK pracuje
Kałuże w Alejkach
eby zniknęły kałuże na żwirowych
w kilku miejscach
ścieżkach w parku w Alejach
Budowę kanalizacji
deszczowej oraz drogi
z betonowej kostki w ulicy
Żołnierskiej, w Łowiczu
rozpoczęli, w ubiegłym
tygodniu, pracownicy
łowickiego Zakładu Usług
Komunalnych.

R

ównolegle inna ekipa ZUK buduje kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków i przyłączem energetycznym
w ulicy Kopernika. W części powstanie tam
kanalizacja grawitacyjna, a w części będzie
wspomagana przepompownią. - W ulicy
Kopernika roboty będziemy prowadzić etapami, dokończone zostaną po zbiorach, żeby
ich ludziom nie niszczyć - powiedział nam
dyrektor ZUK Cezary Kołodziejski.
Jednocześnie budowany jest kilkudziesięciometrowy odcinek chodnika przy ulicy Księżackiej. Zakończyła się, natomiast
budowa ulicy Wiatrakowej na Górkach.
Pod koniec ubiegłego tygodnia tempo robót spadło z uwagi na inne zadania przydzielone zakładowi przez miasto, związane
z Dniami Łowicza. Na zdjęciu prace kanalizacyjne na ul. Żołnierskiej.
(mak)

Ruszył przetarg na rondo
Prace przy budowie
ronda na skrzyżowaniu
ulic Jana Pawła II,
Prymasowskiej
i Łódzkiej w Łowiczu
mają szansę rozpocząć
się w drugiej połowie
lipca.

G

eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Łodzi ogłosiła przetarg,
a otwarcie ofert nastąpiło we wtorek, 17
czerwca. Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony w ciągu kilku najbliższych dni, to

roboty mają szansę zakończyć się jeszcze
w tym roku - po pięciu miesiącach od podpisania umowy
Pierwotnie otwarcie ofert przetargowych
miało nastąpić 30 maja, potem zostało przesunięte na 4 czerwca, ostatecznie na 17
czerwca. Oferenci przedłużali procedury,
składając zapytania do specyfikacji. Do 4
czerwca złożyli około 20 zapytań o warunki
inwestycji. Plany przesunęły się, więc wtedy o kolejne około 2 tygodnie. Podpisanie
umowy z wykonawcą zależy teraz od tego,
czy któryś z oferentów nie odwoła się od
wyniku przetargu. Jeśli tak się stanie, wykonanie ronda w tym roku stanie ponownie
pod znakiem zapytania. Głównym inwestorem w realizacji ronda jest Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Prace są współfinansowane również
przez łowicki ratusz, kwotą około 4,5 miliona złotych - za co m.in. będzie wykonana
droga od ronda do Baumitu. Łączny koszt
to około 9 milionów złotych, ile dokładnie
- będzie wiadomo po rozstrzygnięciu przetargu. Wcześniej ratusz przygotowywał
grunty pod realizację budowy, poprzez ich
podział i wykup. Rondo powstanie w ciągu
drogi krajowej numer 14, ale w stosunku do
obecnego wjazdu na 14 z ulicy Jana Pawła II będzie przesunięte około 100 metrów
na północ. Powstanie mniej więcej na wysokości ulicy Składowej, odchodzącej prostopadle od Jana Pawła II. Dalsza część tej
ulicy (Jana Pawła II) będzie ślepa i trakto-

wana jako dojazd np. do obecnej siedziby
Zarządu Dróg Krajowych.
Wykonawca ma wyburzyć niektóre budynki stojące na gruntach miejskich, przenieść sieci telekomunikacyjne i energetyczne. Na rondzie mają również znaleźć się
ścieżki rowerowe, np. w stronę Baumitu
i miejskich terenów inwestycyjnych, chodniki i oświetlenie. W centralnym miejscu
ronda będzie zieleń i stanie wysoka latarnia
z sześcioma lampami. - Jeśli roboty rozpoczną się w lipcu, to w sierpniu można będzie
spodziewać się znacznych utrudnień w tych
okolicach - powiedział nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów łowickiego
ratusza Grzegorz Pełka.
(mak)

Ż

Sienkiewicza, konieczne byłoby
ponowne profilowanie nawierzchni.
Taką odpowiedź otrzymała radna
- Ewa Zbudneiwek od naczelnika
wydziału spraw komunalnych
Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pawła
Gawrońskiego, na sesji Rady Miejskiej
29 maja.
Był to już drugi wniosek radnej
o poprawę nawierzchni tego
ciągu pieszego. Po pierwszym
wniosku pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych nawieźli kruszywa i
wypełnili co większe wyrwy. - Jak
odprowadzaliśmy łowicką pielgrzymkę
5 maja, sam burmistrz stwierdził, że
w alejkach jest błoto. Niewielki zakres
prac, które podjął ZUK, niewiele
pomógł. Potrzebnych było, nie kilka
taczek kruszywa, ale kilka wywrotek podkreślała radna Zbudniewek.
Naczelnik Gawroński przypomniał,
że to właśnie ZUK był kilka lat temu
wykonawcą nawierzchni w alejach,
jeszcze w poprzedniej kadencji. Już
wówczas były problemy
z wyprofilowaniem nawierzchni
z kruszywa. Obecnie, aby zniknęły
zagłębienia, konieczne byłoby
ponowne profilowanie, a jego koszt
wyniósłby tyle samo co całej inwestycji.
Miasto ma zapas kruszywa, którym
będzie na bieżąco łatać powstające
zagłębienia. (eb)

Przebudowa dróg
w Nieborowie i Bednarach

P

rzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
- Drogowych
w Łowiczu przebuduje drogi
dojazdowe do gruntów rolnych
w Nieborowie i w Bednarach Wsi.
Gruntowe, obecnie drogi zaopatrzone
zostaną w solidną podbudowę i dwie
warstwy asfaltu.
Odcinek w Nieborowie o długości 847
metrów, znajduje się na obrzeżach
miejscowości, od strony Bolimowa.
W Bednarach droga o długości 915
m leży na lewo, między przejazdem
kolejowym, a szkołą.
W połowie tygodnia gmina miała
podpisać z firmą stosowną umowę.
Prace potrwają do 20 sierpnia. Koszt
wyniesie 460.759,83 zł brutto.
(wcz)

Powiat Łowicki

Pieniądze na destrukt i chodniki
Nie został zaakceptowany,
do dofinansowania przez
ministerstwo infrastruktury,
wniosek Powiatu Łowickiego
na dofinansowanie inwestycji,
na drodze Łyszkowice Bełchów. Pieniądze, które
powiat zabezpieczył na ten cel,
przeznaczone zostaną, więc na
utwardzenie 15 kilometrów dróg
oraz ułożenie chodników.

D

roga Łyszkowice - Bełchów przebudowywana była w ubiegłych latach, m.in. za pieniądze z SAPARD.
W tym roku powiat chciał dokończyć 3.826
metrów. Zabezpieczył na ten cel 410 tysięcy
złotych na drugie tyle liczył z ministerstwa.
Ponieważ nadzieje okazały się płonne,
300 tysięcy złotych z tej kwoty przezna-

czone zostanie na utwardzenie powiatowych dróg gruntowych, które w ubiegłych
latach zaopatrzone już zostały w nakładkę
z tłucznia. - Otrzymaliśmy propozycję zakupienia sześciu tysięcy ton destruktu z frezowania “Dwójki” - mówi nam, odpowiedzialny za drogownictwo, członek zarządu
powiatu - Dariusz Kosmatka. - Destrukt rozprowadzony zostanie za pomocą specjalnego rozsiewacza na drogach z podbudową,
a następnie rozwalcowany. Rozwiązanie
było już przez nas stosowane i powstawał
całkiem przyzwoity asfalt - dodaje Kosmatka. Zastrzega, jednak że nie jest to rozwiązanie docelowe i w przyszłych latach na drogach tych położone zostaną nakładki.
Pracami objęte zostaną następujące drogi: droga Karolew - Łasieczniki, na 700 metrowym odcinku w Piaskach (jest to jedyna
droga bez podbudowy z tłucznia, tak więc
dana tam zostanie grubsza - 10 cm warstwa),

droga Zawady - Parma - 3,5 km, Oszkowice
- Wola Gosławska - 3,5 km, Bogoria - Sobota - 3,8 km, Leśniewice - Guźnia - 1,3 km.
Na tych drogach destrukt położony zostanie
na grubości 6 cm.
Pozostała kwota pieniędzy spożytkowana będzie na ułożenie chodników przy
powiatowych drogach. Tradycyjnie realizowane to będzie z pomocą samorządów
gminnych.
Chodniki ułożone zostaną: w Oszkowicach, na odcinku 130 metrów od drogi
powiatowej do kościoła, w Starym Waliszewie - 40 m, w Bąkowie Górnym - 421
m od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową, w Kocierzewie Południowym
- 550 m od kościoła do cmentarza, w
Bobrownikach - 300 m od kościoła do przejazdu PKP i w Bednarach - 260 m od dworca PKP do przejazdu kolejowego.
(wcz)

Przemysłów ma już drogę. W ciągu trzech dni, od 9 do 12 czerwca,
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych z Łowicza, położyło
nakładkę asfaltową na drodze przez wieś Przemysłów w gminie Chąśno.
Nowy asfalt położono na długości 2,2 km i szerokości 4 m. Inwestycja
kosztowała gminę 202 tys. zł.
(eb)

5

19.06.2008 r.

dok. ze str. 1

Łowiccy gimnazjaliści najlepsi w województwie
P

rzeciętny wynik z części humanistycznej w Polsce wyniósł 30,75 pkt.,
w woj. łódzkim - 30,50, a w powiecie łowickim - 31,89. Gimnazjaliści nie mieli problemów z wyszukiwaniem informacji, dosłownym i przenośnym czytaniem tekstów
kultury i interpretacją tekstów.
Trudność sprawiały im zadania, w których należało dokonywać operacji w tekście, budować poprawną wypowiedź pod
względem językowym, ortograficznym
i interpunkcyjnym. Trudne było też analizowanie, porządkowanie i porównywanie
informacji zawartych w tekście oraz formułowanie argumentów uzasadniających
stanowisko własne i cudze.
W części matematyczno-przyrodniczej średnia krajowa to 30,37 pkt., wojewódzka - 27,51, a powiatu łowickiego 29,78. W tej części egzaminu uczniowie
najlepiej poradzili sobie z porównywaniem informacji przedstawionej na rysunku, w tabeli i na wykresie. Gorzej było
z wykonaniem poprawnych obliczeń, formułowaniem wyrażenia algebraicznego,
analizowaniem wykresu z wyciągnięciem
poprawnych wniosków, stosowaniem twierdzenia Pitagorasa.
Poniżej przedstawiamy średnie poszczególnych szkół z Łowicza i powiatu łowickiego, a także dwóch gmin ościennych Bolimów i Sanniki. Wzorem lat ubiegłych

wyróżniamy też uczniów z każdej szkoły, zaminu swoje możliwości. - Taki wynik ciektórzy kończą gimnazjum z największą ilo- szy - dodaje dyrektor. - Podobnie jak fakt,
ścią punktów z egzaminu.
iż duża grupa spośród tych uczniów zasili nasze pijarskie liceum ogólnokształcące.
Innych chętnych, którzy chcieliby podjąć
Gimnazja w Łowiczu
u nas naukę, także zapraszamy.
n Gimnazjum Pijarskie. To gimW łowickim Gimnazjum nr 1 do egnazjum od lat osiąga w tym egzami- zaminu przystąpiło 111 uczniów 5 klas III,
nie najlepsze wyniki w okolicy. Tak było którzy uzyskali łącznie średnią 56,5 pkt.
i tym razem. Uczniowie z ul. Pijarskiej
(29,4 w części humanistycznej oraz 27,1
(56 osób w dwóch klasach) osiągnęli średz matematyczno-przyrodniczej). Najwięcej
nią 76,4 pkt. (38,6 z matematyczno-przyrodpunktów uzyskał Michał Bejda z IIIa - 93
niczej i 37,8 z humanistycznej). Jest to wypkt., ponad 80 pkt. mieli Agata Grabowicz
nik lepszy od ubiegłorocznego (75,43 pkt.),
z IIIa - 88 pkt., Weronika Wieczorek z IIIa
jednak nie najlepszy w dziejach szkoły - 87 pkt., Malwina Nierobisz z IIIa i Domiw 2005 roku osiągnięto 76,77 pkt.
nik Ścibor z IIIb - mieli po 82 pkt., ArkaUczniowie, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki: Michał Wrona 94 punkty na sto diusz Wójcik z IIIb - 81 pkt.
- Dwie klasy wypadły bardzo dobrze,
możliwych (49 na 50 możliwych z testu
matematycznego), Michał Jujka - 90 punk- również w porównaniu do średniej krajowej
tów (maksymalnie 50 punktów z matema- i wojewódzkiej - mówi dyrektor Jolanta
tycznego), Aleksandra Chorążka - 90 punk- Urbanek. Wyniki pozostałych klas są nieco
tów (48 z matematycznego), Adrian Dałek niższe, ale tego nauczyciele się spodziewali,
i Sebastian Miodek - 89 punktów, Michał m.in. ze względu na dużą liczbę dzieci z orzeKasprowicz - 88 punktów (49 z matema- czeniami o zmniejszonych wymaganiach.
n W Gimnazjum nr 2 w Łowiczu
tycznego), Magdalena Kędziora - 88 punkegzamin
pisało 104 gimnazjalistów. Uzytów, Adrian Walczak i Aleksandra Fiołek 87 punktów. Ponadto 30 kolejnych uczniów skali oni średnią z obu części wynoszącą
67,21 pkt. Z części humanistycznej było to
osiągnęło 80 i więcej punktów.
Komentując wyniki dyrektor Przemy- 34,63 pkt., zaś z matematyczno-przyrodnisław Jabłoński mówi, iż w tym roku szko- czej 32,58 pkt. Najlepiej egzamin napisał
ła dysponowała zdolnymi klasami, które Adrian Zrazek, który otrzymał 95 pkt. 94
w dużej mierze wykorzystały podczas eg- pkt uzyskała Justyna Wilczyńska, 92 pkt. -

Sukces szkoły na Blichu
Kontynuujemy prezentację sukcesów szkół średnich w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, jaka odbyła się 6 czerwca na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu.
W poprzednim numerze NŁ napisaliśmy o sukcesie uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie, obecnie
piszemy o tym, jak w olimpiadzie
wypadła druga ze szkół rolniczych
z powiatu łowickiego - ZSP nr 2
na Blichu.

Z

blichowskiej szkoły do Wrocławia pojechali następujący uczniowie klas maturalnych: Aleksandra Dziekanowska
uczennica klasy IV Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego (blok Żywienie
Człowieka, opiekun Iwona BogusiewiczKuś), Ewa Sukiennik uczennica IV klasy
Technikum Agrobiznesu (blok Agrobiznes,
opiekun Jerzy Zabost), Piotr Włodarczyk
uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji
Rolnictwa (blok Mechanizacja Rolnictwa,
opiekun Stanisław Pietrzak).
Uczniowie ci przygotowywali się z wiedzy z zakresu danego bloku, a także z wiadomości ekonomicznych, dotyczących Unii
Europejskiej i ochrony środowiska. Musieli też wykazać się znajomością najnowszych tematycznych danych statystycznych.
Oprócz spotkań z opiekunami, zgłębiali też
samodzielnie bieżącą prasę fachową.

Laureaci ze szkoły na Blichu: (od lewej) Ewa Sukiennik, Piotr Włodarczyk
i Aleksandra Dziekanowska.
Przypomnijmy, że w przypadku Zduńskiej Dąbrowy uczennica Małgorzata
Szwajewska okazała się najlepsza w Polsce w bloku „Agrobiznes”, dwóch innych
uczniów z tej szkoły zdobyło tytuł laureatów. W przypadku szkoły na Blichu aż
tak spektakularnego triumfu nie było, ale
też cała startująca trójka zdobyła tytuły
laureatów, tym samym otrzymując indeksy na państwowe uczelnie rolnicze, w tym
na warszawską SGGW. Uczniowie zwolnieni są również z części pisemnej egzaminu zawodowego.
Najlepiej wypadł Piotr Włodarczyk zajmując 9. miejsce i uzyskując 93 punkty.
Dobre lokaty zajęły również dziewczę-

ta: Aleksandra Dziekanowska miejsce 14
.- uzyskując 91 punktów, Ewa Sukiennik miejsce 14. - uzyskując 89 punktów.
Wszyscy wybierają się na wyższe uczelnie i chcą kontynuować naukę na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi i rolnictwem.
Komitet Główny Olimpiady określił tegoroczny poziom bloku Mechanizacji Rolnictwa jako wysoki. Największy sukces
odniósł Piotr Włodarczyk w zadaniu praktycznym, gdzie ustawiał m.in. regulacje
w kombajnie i omawiał jej efekty oraz wyjaśniał oznakowania opon.
W bloku Agrobiznes najwięcej trudności sprawiało uczestnikom olimpiady wypełnienie druku wekslowego. Uczestnicy
musieli też obliczyć płacę pracownikom
i narysować schematy struktur organizacyjnych.
Żywieniowcy, a wśród nich Aleksandra
Dziekanowska, musieli wykazać się umiejętnością sporządzenia kołdunów, rozpoznawaniem tkanin i ich konserwacją oraz
wskazaniem surowców spożywczych bogatych w składniki odżywcze.
- Bardzo dobry poziom kształcenia praktycznego na Blichu pozwolił uczniom szkoły
bez problemu rozwiązywać tak trudne zadania - cieszy się nauczycielka Iwona Bogusiewicz - Kuś. Dodaje, że jest to największy sukces uczniów tej szkoły w tak ważnej
olimpiadzie, która szczyci się nieprzerwaną tradycją od 32 lat.
(wcz)

Dagmara Pachowska, 91 pkt .: Piotr Leszczyński, Maciej Małolepszy, Katarzyna
Obudzińska oraz po 90 pkt. - Aleksandra
Zając i Paweł Rybicki.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż tegoroczny wynik jest najlepszy w historii szkoły.
Cieszymy się, że nie ma znaczących wahań
w wynikach egzaminu pomiędzy rocznikami.
Gratuluję uczniom i nauczycielom - mówi
dyrektor Mirosława Walczak.
n Gimnazjum nr 3
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki: Dominika Brzezińska i Jakub Rutkowski - 96 punktów, Maria Kalińska 95
punktów, Wojciech Jarota 94 punkty, Karolina Zimna - 93 punkty, Karolina Skomiał 92
punkty, Sylwia Dudzińska i Tomasz Mońka
- 91 punktów. 90 punktów uzyskali Mateusz Laska, Agata Pudłowska i Agata Sieczkowska. Ponadto 27 kolejnych uczniów
zdobyło 80 i więcej punktów.
- Wynik jest rewelacyjny - mówi dyrektor Wacław Witwicki. - O 14 punktów lepszy od średniej krajowej. Jesteśmy bardzo
zadowoleni, jednak przyznam, iż spodziewaliśmy się tego wyniku. Zadowolenie dyrektora jest uzasadnione. Uczniowie Gimnazjum nr 3 (80 uczniów) uzyskali średnio
71,2 pkt., z części humanistycznej 36,4 pkt,
z matematyczno-przyrodniczej 34,8.
Zdaniem dyrektora na wysoki wynik
wpływ miało kilka czynników: doświadczenie, dobra organizacja, dobre podręczniki, atmosfera w szkole, a także ambicje
uczniów, rodziców i nauczycieli. - Wie pan,
że zorganizowaliśmy trzy egzaminy próbne, dlatego, że uczniowie sami o nie prosili
- mówi dyrektor.
n W Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi egzamin pisa-

ło 35 uczniów dwóch klas III. Jeden uczeń
pisał arkusz A8, a średnia szkoły z uwzględnieniem jego wyniku wyniosła 53,09 pkt.
(27,69 z części humanistycznej i 25,04
z matematyczno-przyrodniczej).
Najlepsze wyniki uzyskali: Magdalena Platokos z klasy IIIa - 86 pkt., Katarzyna Kosmowska z klasy IIIb - 80 pkt., Radosław Wilk z IIIa i Bartosz Majer z IIIb
- po 73 pkt.
Dyrektor szkoły Maria Wojtylak uważa,
że w większości przypadków wyniki egzaminu odzwierciedlają możliwości i nakład pracy uczniów. W jednym przypadku
szkoła odwołała się do OKE w Łodzi, ponieważ uczennica otrzymała 0 pkt. za napisaną rozprawkę. Jeżeli okaże się, że była to
pomyłka, wynik uczennicy i średnia szkoły ulegną zmianie. Na odpowiedź i decyzję w tej sprawie trzeba będzie jeszcze kilka dni zaczekać.

Szkoły w gminach
n W Gimnazjum w Bielawach egzamin pisało 61 uczniów, którzy uzyskali
średnią 62,97 pkt. Z części humanistycznej
były to 32,20 pkt., z matematyczno-przyrodniczej 30,77 pkt. - Trzech uczniów uzyskało maksymalną liczbę punktów z części
matematyczno-przyrodniczej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie byli to laureaci olimpiad - mówi dyrektor Anna Krysicka. Najwięcej punktów z egzaminu zdobył
Damian Reszka (95 pkt., w tym 50 pkt. z
części matematyczno-przyrodniczej), następny wynik to sukces Pauliny Augustyniak 90 pkt., Marcin Michalak miał 89 pkt.,
z czego również 50 pkt. z części matematyczno-przyrodniczej.
dok. na str. 6
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Kiermasz
przy Świętym Duchu

D

Kolorowo i gwarno było w niedzielę, zwłaszcza po mszach świętych, przy kościele Św. Ducha.

rzewka szczęścia, bukiety,
koszyki, ramki, zdjęcia,
obrazy na szkle malowane,
a także wyroby ze sznurka
i bibuły można było kupić w
minioną niedzielę
15 czerwca, na kiermaszu
przy kościele Świętego
Ducha w Łowiczu. Wyroby na
kiermasz przygotowały dzieci
ze świetlicy przykościelnej
pod okiem wychowawczyni
i kierownika świetlicy Doroty
Guzek. Kiermasz cieszy się
dużym powodzeniem, gdyż
organizowany był już kilka lat
z rzędu. - Zebrane pieniądze
w kwocie 450 zł wesprą
działalność świetlicy, a dokładnie
posłużą sfinansowaniu wyjazdu
do Głowna, upominków oraz
wyjścia na basen - powiedziała
nam kierownik świetlicy
integracyjnej.
(eb)

Zgłoś ogród i balkon
do piątku
Tylko do najbliższego
piątku, 20 czerwca
można zgłaszać ogrody
i ukwiecone balkony
do konkursu Zielone
Miasto. W konkursie
zostaną wybrane
najładniej urządzony
ogrody i balkony.

W

konkursie mogą wziąć udział
wyłącznie mieszkańcy Łowicza, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć swoje otoczenie. Konkurs będzie realizowany
w kategoriach ogród i balkon, w tym
również okno. Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednej kategorii. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie
ratusza przy Starym Rynku.

Od 23 czerwca do 4 lipca komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny zgłoszonych obiektów,
po uprzednim powiadomieniu telefonicznym właścicieli. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 lipca. Nagrodami dla
zwycięzców będzie sfinansowanie
zakupu towarów w sklepach ogrodniczych.
W kategorii ogrodów za zajęcie
I miejsca przyznana zostanie nagroda w wysokości 500 zł, II miejsca350 zł, III miejsca - 200 zł,
W kategorii balkonów za zajęcie
I miejsca jest nagroda w wysokości
300 zł i odpowiednio 200 i 100 zł.
Wzór druku zgłoszeniowego jest
dostępny na stronie internetowej
urzędu oraz w ratuszowym Wydziale Spraw Komunalnych.
(mak)

dok. ze str. 5
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amil Milczarek otrzymał łącznie 83
pkt., w tym także maksymalną liczbę
z części matematyczno-przyrodniczej.
n W Gimnazjum w Bolimowie
w części matematyczno-przyrodniczej średnia za test wyniosła 26,6, zaś w części humanistycznej: 32,0. Suma średnich wyniosła:
58,6. Egzamin na arkuszach standardowych
zdawało 45 uczniów, jedna osoba pisała testy inne niż standardowe. Z orzeczeniem
dysleksji było 3 uczniów. Najlepiej egzamin napisali: Katarzyna Figat - 89 punktów, Łukasz Niezabitkowski - 86 punktów,
Aleksander Owczuk - 80 punktów i Witold
Prokop - 79 punktów.
- Piastuję funkcję dyrektora dopiero od
września i pierwszy raz analizuję wyniki
egzaminów gimnazjalnych - mówi dyrektor Agnieszka Osicka. - Z wyniku jestem
zadowolona. W porównaniu z sąsiednimi
gimnazjami, jest dobrze.
Zdaję sobie sprawę, że wynik mógł być
lepszy, jednak nie wszystko zależy od nas.
Niektórzy uczniowie mogli napisać lepiej,
jednak wpływ na efekt końcowy mają też
stres i nerwy - dodaje.
n W Gimnazjum w Błędowie w gminie Chąśno egzamin pisało 39 uczniów,
a średnia uzyskana przez nich w części humanistycznej wyniosła 33,22 pkt., w matematyczno-przyrodniczej 31,31, w sumie
- 64,52. Najlepiej egzamin napisał Marek
Siekiera, który uzyskał 92 pkt, ośmioro
uczniów miało ponad 80 pkt. W gronie tym
byli m. in. Ewelina Lichman z wynikiem 89
pkt., Agnieszka Klimkiewicz - 87 pkt., Dominik Borkowski - 86 pkt., Monika Roróg
i Milena Brzozowska - po 85 pkt.
Dyrektor szkoły Dorota Osowska mówi,
że wstępna analiza wyników daje powody
do zadowolenia. - Wszyscy nauczyciele powinni być dumni z uczniów, bo wynik jest
nie tylko efektem wrodzonych umiejętności
uczniów, ale też efektem pracy z nimi.
n W Gimnazjum w Domaniewicach egzamin pisało 62 uczniów, którzy
osiągnęli średnią 56,70 pkt, w tym 30,05
pkt. z części humanistycznej oraz 26,66
z matematyczno-przyrodniczej. Najwyższą
liczbę punktów miała Marta Lisiewska - 91,
Martyna Wodzyńska - 90 pkt. oraz Justyna
Miedzianowska 86 pkt. - Wynik jest przyzwoity, zbliżony do średniej krajowej i wojewódzkiej. W porównaniu z ubiegłym rokiem
wypadliśmy trochę gorzej. Wiele było wyników powyżej 80 pkt, ale sporo również słabych uczniów. Od dłuższego czasu nie było
pytań dotyczących lektur, ale wszystkie lektury nasi uczniowie przerobili. Gorzej martwiłbym się, gdyby nauczyciele nie zreali-

zowali części materiału - ocenia dyrektor
Marek Jędrzejczak.
n Średnia uzyskana przez uczniów Gimnazjum w Kiernozi wyniosła 63,4 pkt.
(34,6 z części humanistycznej i 28,8 z matematyczno-przyrodniczej). Egzamin pisało 45 uczniów z dwóch klas III. Wyniki
z części humanistycznej mieszczą się
w przedziale 16-48 pkt., z części matematyczno-przyrodniczej - 13-46 pkt.
Najlepsze wyniki egzaminu osiągnęły następujące uczennice: Ewelina Krupa z IIIb
- 94 pkt., Weronika Nalbert z IIIa - 89 pkt.,
Samanta Staniaszek z IIIa - 87 pkt., Agnieszka Łysio z IIIb- 86 pkt.
Dyrektor szkoły Elżbieta Krystecka podkreśla, że w tym roku wyniki były dość
wyrównane, a najniższy to 31 pkt. Zadowolona jest zwłaszcza z wyniku z części
humanistycznej, wynik z matematycznoprzyrodniczej trzeba poddać analizie, aby
zdiagnozować, co trzeba w następnych latach dopracować.
n Egzamin w Gimnazjum w Kocierzewie pisało 58 uczniów dwóch klas III,
a średnia przez nich uzyskana wynosi 60,27
pkt. (30,29 z części humanistycznej i 29,98
z matematyczno-przyrodniczej).
Egzamin najlepiej napisali: Barbara Rześna z klasy IIIa - 88 pkt., Ewelina Łacheta z IIIa - 87 kt, Marta Fortuńska z IIIa 85 pkt., Kamil Kotlarski z IIIa - 83 pkt. Najlepsza uczennica z klasy IIIb - Sylwia Koza
- miała 81 pkt.
- Wynik jest wyższy niż w roku ubiegłym mówi wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Teresa Gajek. Dodaje jednak, że uczniowie napisali egzamin
na miarę swoich możliwości. Zauważalna jest duża różnica między klasą IIIa oraz
IIIb, na korzyść tej pierwszej - część humanistyczyna 32,48, matematyczno-przyrodnicza - 30,24, w klasie „b” odpowiednio
28,10 oraz 29,72.
n W Gimnazjum w Popowie w gminie Łowicz egzamin pisało 112 uczniów,
którzy napisali go na 64,5 pkt pkt. Średnia
z części humanistycznej wyniosła 33,59
pkt., zaś z matematyczno-przyrodniczej
30,91 pkt. Maksymalną liczbę punktów
z obu części miała Magdalena Gajek, która
była laureatką konkursów przedmiotowych
ze sztuki i biologii. 96 pkt. zdobyła po napisaniu testów Joanna Zabost, 94 pkt. Marta Stępniak, 92 pkt. Damian Majer i Marcin Lisiecki, 91 pkt. Dominika Majer oraz
90 pkt. Beata Czapnik. - Jestem bardzo zadowolona z takiego wyniku, jesteśmy na
7. miejscu w powiecie i 44. w województwie.
Jest to zasługa uczniów i nauczycieli. Pra-

ca, praca i jeszcze raz praca - mówi dyrektor Anna Wysocka.
n W Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łyszkowicach standardową wersję testu pisało 80 uczniów, arkusz
inny niż standardowy - 1 osoba. Orzeczenie
o dysleksji miało 2 uczniów. Średni wynik
w części matematyczno-przyrodniczej wynosi 24,7 pkt. Najniższy wynik to zaledwie
8 punktów, a najwyższy 49 na 50 możliwych. Średni wynik za test w części humanistycznej wynosił 25,50. Najwyższy wynik to 44 punkty. Suma średnich wyników
z obydwóch testów wynosi 50,2.

oraz z matematyczno-przyrodniczej - 23,91.
Egzamin pisało 88 uczniów z 4 klas III. W
obu częściach egzaminu najmniejsza ilość
uzyskanych punktów to 8, najwyższa w
część humanistycznej - 50 punktów, w matematyczno-przyrodniczej - 48. Najwyższy
wynik uzyskała Justyna Śliwińska z klasy
IIIc - 50 pkt .z części humanistycznej i 46
z matematyczno-przyrodniczej - razem 96
pkt. Drugi wynik w szkole miał Przemysław Chmielewski - 43 pkt. z humanistycznej i 48 z matematyczno-przyrodniczej - razem 91 pkt.
- Egzamin poszedł dobrze, jak na możliwości uczniów - komentuje wyniki dyrekn W Gimnazjum nr 1 w Kompinie tor Dariusz Wachowicz.
n W Gimnazjum w Zdunach Now gminie Nieborów w części matematyczno-przyrodniczej średni wynik za test wy- wych egzamin pisało 82 uczniów czterech
niósł 25,9, w części humanistycznej 28,9.
Suma średnich: 54,8. Test standardowy pisało 53 uczniów, a arkusze inne niż standardowe dwóch uczniów. Dwaj uczniowie mieli
też orzeczoną dysleksję. Najlepiej egzamin
napisali: Magdalena Kiepas - 93 punkty,
Marta Karczewska i Adrian Sztobrych - 89
punktów, Kamila Godos - 85 punktów i Rafał Bolimowski 82 punkty.
- Osiągnięty przez nas wynik jest niski,
jednak spodziewaliśmy się takowego na tle
przeprowadzonych sprawdzianów próbnych - mówi dyrektor Włodzimierz Gratys.
- W pewnym sensie jesteśmy jednak usatysfakcjonowani, gdyż wyniki każdego kolejnego egzaminu wzrastały - dodaje.
Dyrektor zwraca uwagę na fakt, iż nauczyciele zdawali sobie sprawę, że w obrębie dwóch piszących egzamin oddziałów jest grupa uczniów słabszych. - Tyle że
ci słabsi uczniowie potrafili podnieść swoje wyniki, natomiast może trochę zawiedli
uczniowie, w których pokładaliśmy większe
nadzieje - zastanawia się dyrektor.
n W Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku w gminie Nieborów w części matematyczno-przyrodniczej średni wynik za test
wyniósł 28,4. W części humanistycznej:
32,1. Suma średnich wynosi: 60,5. Test standardowy pisało 60 uczniów, a arkusze inne
niż standardowe 4 uczniów. Najlepiej egzamin napisali: Maciej Dębski - 89 punktów,
Marta Chmielak i Damian Bujanowski 88 punktów, Jagoda Krysiak 87 punktów.
- Jestem zadowolona z osiągniętego wyniku - mówi dyrektor szkoły Grażyna Aleksandrowicz. - W tym roku 18,8 procent
uczniów uzyskało wynik powyżej 80 punktów, więc wypada mi się cieszyć - dodaje.
n Gimnazjum w Sannikach. Szkoła uzyskała średnią 52,15 pkt., na co składa
się wynik z części humanistycznej - 28,24

klas III, a średnia uzyskana przez nich wynosi 64,61 pkt. (33,54 z części humanistycznej i 31,07 z matematyczno-przyrodniczej).
Największą ilość punktów uzyskali: Paweł
Wódka - 95 pkt. (z części matematycznoprzyrodniczej uczeń ten zdobył maksymalną ilość punktów - 50), Karolina Witkowska zdobyła 91 pkt., Katarzyna Workowska,
Natalia Urbanek i Monika Dabergut - po
89 pkt.
Dyrektor szkoły Jolanta Gajewska z wyników jest bardzo zadowolona, ponieważ
kilkunastu uczniów uzyskało wysoki wynik, powyżej 80 pkt., a średnia jest wyższa
od średniej powiatu łowickiego, średniej
wojewódzkiej i krajowej, pomimo że kilku
uczniów miało orzeczenia.
(mwk, eb, wcz, mak)
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Rolnik musi ubezpieczyć uprawy
W lipcu wchodzą
w życie obowiązkowe
ubezpieczenia upraw rolnych.
O ich zasadach mówiła 28 maja
na sesji Rady Gminy Głowno
Grażyna Mędrek - kierownik
Zespołu Sprzedaży
w inspektoracie PZU
w Zgierzu.

D

otowane przez państwo ubezpieczenia
rolnicze (płodów rolnych i zwierząt
hodowlanych) funkcjonują w Polsce
od 2005 roku. Na terenie krajów tzw. starej
Unii wszyscy beneficjenci bezpośrednich
dopłat do rolnictwa objęci są obowiązkiem
ubezpieczeniowym. Od lipca obowiązkiem

Grażyna Mędrek próbowała wyjaśnić
zebranym zasady obowiązkowych
ubezpieczeń płodów rolnych.
ubezpieczenia upraw będą objęci rolnicy
także w Polsce. Obowiązek ubezpieczania
zwierząt hodowlanych ma zacząć funkcjonować w terminie późniejszym. Na razie
niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich aż do 2010 roku nie będzie miało
wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie. Jednak rolnik, który nie ubezpieczy co najmniej 50%
powierzchni upraw, zobowiązany
będzie do uiszczenia opłaty karnej
z tego tytułu. Jej wysokość ustalono na
równowartość kwoty 2 euro od 1 ha
płatną w złotych. Ale uwaga, opłata za
niespełnienie obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia nie będzie rolników z tego obowiązku zwalniała.
Grażyna Mędrek wyjaśniła, że warunki
obowiązkowych ubezpieczeń płodów rolnych zostały ustalone w oparciu o obowiązującą ustawę o dopłatach do ubezpieczeń
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
z 7 lipca 2005. W myśl tej ustawy wdrażany
jest system ubezpieczeń od wystąpienia różnych zdarzeń losowych. Produkcję roślinną
(tj. uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rze-

piku, chmielu, warzyw gruntowych, drzew
i krzewów owocowych, ziemniaków lub
buraków cukrowych, a także truskawek
od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru)
można ubezpieczyć od: huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych
skutków przezimowania lub przymrozków
wiosennych. Według zasad przyjętych przez
rząd oraz ubezpieczycieli w sadach pąki
i kwiatostany nie podlegają skutkom przezimowania, a jedynie przymrozków, zaś
przezimowanie dotyczyć może całego drzewa czy krzewu i odszkodowanie obejmuje
w tym przypadku wartość sadzonki.
Obowiązkowe ubezpieczenie zawierane
będzie na okres 12-miesięczny. Obejmować ma minimum 50 % powierzchni upraw z tym zastrzeżeniem, że w danym gospodarstwie ubezpieczone muszą
być wszystkie działki, na których występuje jedna uprawa. Wysokość składki ubezpieczenia upraw sadowniczych (dominujących w naszym regionie) stanowić ma
5% sumy ubezpieczenia. A na sumę tę,
jak wyjaśniła Grażyna Mędrek, składa się
wielkość ubezpieczanej powierzchni pomnożona przez wydajność z hektara. Połowa rolniczej składki ma zostać pokryta
w ramach dopłat z budżetu państwa. Trochę
to skomplikowane, ale zwolennik ubezpieczeń, przewodniczący komisji oświatowej
Rady Gminy Dariusz Kierus (a od niedawna
także „ujawniony” agent ubezpieczeniowy)
dla przykładu podał, że ubezpieczył 2 hektary śliwek z własnej plantacji, na co wydał
800 zł (po 400 zł za 1 ha).
Obowiązkowe ubezpieczenie płodów
rolnych obejmowało będzie jedynie plon
główny, a nie uboczny. Uprawy ozime należy ubezpieczać do 15 listopada, jare - od momentu wejścia. Co ważne, rolnik w ramach
ubezpieczenia obowiązkowego nie może
liczyć na odszkodowanie za straty
obejmujące do 30 % ubezpieczonych
upraw. Udział własny rolnika w każdej
szkodzie wyliczono na 20 procent.
Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu
państwa z czterema firmami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A.,
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” oraz Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Z tymi
podmiotami rolnicy mogą zawierać umowy
ubezpieczeniowe. W naszym regionie najsilniej reprezentowane jest PZU, dlatego to
przedstawicielka tej firmy została zaproszona na gminną sesję.
(ewr)

Wandale na drodze Bąków - Sobota

S

ześć znaków drogowych oraz kilkanaście słupków przydrożnych wyrwali z ziemi lub złamali nieznani sprawcy wzdłuż powiatowej drogi z Bąkowa do
Soboty. - Znaki robiliśmy od razu następnego dnia, słupki też wkopiemy na nowo.
Kosztowało to kilkaset złotych - powiedział
nam szef Powiatowego Zarządu Dróg An-

drzej Stajuda. Według niego do wandalizmu doszło po jednej z zabaw tanecznych.
O zniszczeniach poinformowali mieszkańcy Soboty. Jeden z nich poinformował również policję. - Niech wezmą odciski palców
i przy innej okazji może skonfrontują osoby
i złapią wandali - uważa.
(mak)

Gołym okiem widać, jak wiele desek w minionych dniach wymieniono. Gdy przez most pojadą tylko auta osobowe, naprawy będą rzadsze - ale nowa konstrukcja i tak będzie kiedyś konieczna.

Klawiatura na moście
w Kompinie
ograniczenie tonażu do 8 ton oraz zwężenie powierzchni jezdnej do 2,80 metra, tak
iż most pokonywać mógł będzie tylko jeden samochód.
Wprowadzone zostanie stosowne
oznakowanie - także już w Nieborowie,
na skrzyżowaniu przy pałacu. Z obydwu
stron mostu ustawione zostaną zwężające bariery metalowe. Na samym moście zwężenie osiągnięte zostanie najprawdopodobniej za pomocą ułożonych
ostowi zaszkodziło niedawne za- poziomo, wzdłuż kierunku jazdy, słumknięcie przejazdu kolejowego w Arkadii. Tiry i ciężarówki przemieszczały się
wtedy, korzystając z kompińskiego mostu,
którego nośność wynosi 10 ton. Dziś przez
most trudno przejechać - deski unoszą się
na 10 cm w górę, sterczą gwoździe. Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przez kilka dni praktycznie nie opuszczali mostu, na
bieżąco likwidując szkody.
Most ma długość 99 metrów i jest konstrukcją drewnianą. W minionych latach
starostwo ratowało go remontami, jednak
wymaga on właściwie pobudowania od
podstaw. Tyle że powiatu na taką inwestycję
nie stać. - Szacujemy, że pochłonęłaby ona
jakieś 13 mln zł - mówi odpowiedzialny za
drogownictwo członek zarządu łowickiego
powiatu Dariusz Kosmatka. - Sama dokumentacja kosztowałaby 450 tys. zł - dodaje.
Dlatego właśnie powiat kilkakrotnie zwracał się już o zmianę klasyfikacji tej drogi
z powiatowej na krajową - niestety ze skutkiem odmownym.
W związku z fatalnym stanem mostu
powiat jak najszybciej wprowadzi na nim

Niczym klawisze fortepianu zachowują się deski stanowiące
powierzchnię jezdną mostu na
Bzurze w Kompinie w gminie Nieborów. Rzadko kto chwalił dokonany w 2005 roku remont - gwoździe nie trzymały rozeschniętych
desek i na moście często klekotało, teraz jednak sprawa jest o wiele poważniejsza.

M

pów betonowych, które dodatkowo docisną deski.
- Chcieliśmy jeszcze bardziej ograniczyć
tonaż i szerokość mostu - mówi Kosmatka - jednak wzięliśmy pod uwagę sugestie
wójta gminy Nieborów, iż mostem porusza się dowożący dzieci do szkół autobus,
a także autokary zmierzające do muzeum
w Sromowie. To są tylko środki doraźne dodaje, mówiąc o ograniczeniach. - Teraz
w ekspresowym tempie musimy opracować
jakiś sposób naprawy.
(wcz)
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Gminna koparka była wynajmowana,
a syn wójta pracował fizycznie
ruszyły dopiero w listopadzie 2007 roku.
Wtedy to - dopiero w czwartym przetargu
udało się gminie wyłonić drugiego wykonawcę modernizacji boiska gminnego, którym została firma “Return” z Sannik.

- Gminna koparka i wywrotka z
Bielaw pracują za darmo przy budowie boiska w Bielawach, a w zamian za to syn wójta jest kierownikiem budowy. Do tego gmina nie
otrzyma wielotysięcznej dotacji do
budowy, bo zawalone są terminy...
- grzmiał jeden z naszych rozmówców. Sprawą zainteresował się również radny gminy Bielawy Władysław Pietrzak.

Nie siej trawy w styczniu
W listopadzie gmina była zmuszona prowadzić ponowne uzgodnienia z Urzędem
Marszałkowskim oraz Urzędem Zamówień
Publicznych w sprawie ostatecznego określenia zakresu prac do wykonania jeszcze
przed końcem roku.
Ustalono ostatecznie, że pierwszy etap
ma zakończyć się do 9 stycznia 2008 roku.
Po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
co do możliwości posiania trawy w styczniu, przesunięto te prace do drugiego etapu
inwestycji, który miał być zakończony do
30 kwietnia 2008 roku. Do etapu drugiego
przesunięta została także budowa budynku
oraz trybun. Wykonawca obawiał się bowiem szybkiego spadku temperatur poniżej zera, co mogło wpłynąć na jakość wykonanych prac.

ostanowiliśmy sprawdzić te niepokoP
jące doniesienia. Dotarliśmy do osób,
które widziały, że koparka istotnie pracowa-

ła przy modernizacji boiska w Bielawach,
którą prowadzi firma Return z Sannik. Potwierdzali to mieszkańcy Bielaw, którzy obserwowali na bieżąco modernizację boiska.
Nie widzieli jednak w tym nic niepokojącego i nagannego. - No chyba koparka po to
jest, żeby pracowała, a nie stała na parkingu
przy gminie - powiedział nam jeden z mieszkańców Bielaw. Nikt z osób, z którymi rozmawialiśmy nie był w stanie potwierdzić, że
koparka pracowała za darmo.
- Ja nie wiem czy tam była gminna koparka czy nie, ale mnie się to wszystko nie
podoba. Ktoś przecież wygrał przetarg i powinien to samemu robić. Gmina ma tyle innych zadań... - powiedział nam Władysław
Pietrzak. Jego zdaniem inwestycja trwała
zdecydowanie zbyt długo. Podczas objazdu dróg gminnych, co odbyło się na majowej sesji, radni mogli też obejrzeć dokładnie
modernizowane boisko i przyjrzeć się związanej z modernizacją dokumentacji. .
- Do mnie również dotarły takie opinie
i wiem kto je sformułował. Prawda jest taka,
że gmina podnajmowała wykonawcy koparkę i samochód ciężarowy. Wystawiamy za to
faktury i jeszcze na tym, że wykonawca nie
zabezpieczył ciężkiego sprzętu, jako gmina
zarabiamy. Nie widzę w tym nic nagannego
- tłumaczył wójt gminy Bielawy Sylwester
Kubiński. Spytany o to czy jest prawdą, że
w zamian za darmową pracę gminnej koparki i wywrotki na budowie boiska syn wójta
został kierownikiem budowy wójt Kubiński odparł, że jest to niemożliwe. - Syn jest
teraz na kursie operatorów koparek w Poznaniu, a wcześniej owszem pracował przy

Co zrobiono na boisku
Roboty przy boisku już zostały zakończone, boisko odebrane. Tak plac budowy wyglądał podczas prac.
budowie boiska przez około dwa tygodnie,
ale fizycznie - mówił nam wójt. W tym również nie widzi nic zdrożnego, skoro sam wykonawca szukał pracowników.

termin na dokonanie odbioru technicznego
ustalono do 15 czerwca 2008. - Formalnie
roboty na boisku zostały już zakończone,
teraz je rozliczamy, kompletujemy potrzebną dokumentację do odbioru technicznego
Dotacja raczej będzie... i wozimy dokumenty związane z dotacją do
województwa - powiedział nam wójt KubińCzy gmina otrzyma obiecaną dotację ski. Gmina musiała na przykład dostarczyć
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wy- certyfikat, że szlaka wykorzystana na bieżni
sokości 260 tysięcy złotych? Czy dotacja nadaje się do celów sportowych.
jest zagrożona? - Mam nadzieję, że nie jest...
- powiedział nam wójt Sylwester Kubiński.
Samobójstwo i pogoda
Żeby gmina otrzymała dotację roboty muprzyczynami opóźnień
szą być ukończone w terminie zapisanym
w umowie. Tymczasem ostateczne terminy
Modernizację boiska w Bielawach prowaoddania boiska w Bielawach były przekła- dziło dwóch wykonawców głównych. Trzy
dane kilkukrotnie. Za każdym razem gmi- dni po wiadomości o samobójczej śmierna musiała terminy te negocjować nie tylko ci właściciela firmy Eko - Piec z Łowicza,
z wykonawcą, ale musiał je też zatwierdzać która to firma prowadziła jako pierwsza mołódzki Urząd Marszałkowski. Ostateczny dernizację stadionu, ogłoszono przetarg na

wyłonienie nowego wykonawcy. - Nie będę
ukrywał, zachodzi obawa, że nie zdążymy
zakończyć inwestycji i stracimy dotację na
ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie około 260 tysięcy złotych - mówił wójt
Kubiński na sesji Rady Gminy 20 sierpnia.
Obawy dotyczyły przede wszystkim
tego czy oferenci przystąpią do przetargu z
uwagi na czas wykonania robót w miesiącach jesiennych i zimowych oraz czy po
rozpoczęciu prac dopisze pogoda. W grę
wchodziło nawiezienie ziemi, zasianie trawy oraz remont trybun i budynku z szatniami dla sportowców. Wójtowi udało się
wtedy wynegocjować przedłużenie rozliczenia inwestycji na ostatni dzień 2007
roku, podczas gdy miało to nastąpić z końcem listopada.
Z uwagi na konieczność powtarzania
procedury przetargowej ponownie roboty

Gmina zagwarantowała na inwestycję
w budżecie około 390 tysięcy złotych, z czego około 260 tys zł. ma pochodzić z unijnego programu rewitalizacji wsi i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Renowacja obiektu obejmowała przede
wszystkim rozbudowę niewielkiego budynku socjalnego, z szatnią dla zawodników,
łazienką, natryskami itd. Zrekultywowana
zostanie płyta boiska. Poza tym doprowadzone zostało do stadionu przyłącze energetyczne, a ogrodzenie z siatki zastąpione
betonowym. Wybudowane też zostały trybuny z plastikowymi krzesełkami.
Na bielawskim boisku gra drużyna Victoria Bielawy, jednak stadion służy całej
gminnej społeczności. Tutaj odbywają się
bowiem miedzy innymi turnieje szóstek
piłkarskich, coroczny turniej wsi, gminne
festyny, biegi uliczne. Stadion spełnia też
rolę boiska szkolnego.
(mak)
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Magnoterapia, laseroterapia,
wodne kąpiele wirowe
kończyn górnych i dolnych
- to tylko część zabiegów
rahabilitacyjnych,
z jakich korzystają pacjenci
Oddziału Rehabilitacji
i Fizjoterapii łowickiego
szpitala, działającego
w Stanisławowie. Oddział,
który różni się od innych
szpitalnych oddziałów także
tym, że pobyt na nim trwa
minimum 21 dni, w przyszłym
roku obchodzić będzie 25 lat.

O

rdynator dr Zdzisław Surmacz wymienia zmiany, jakie zaszły na nim
w ciągu minionych 2 lat. W 2006
roku wykonany został podjazd dla niepełnosprawnych, o który zabiegał kilkanaście
lat, bo to rzecz niezbędna dla pacjentów oddziału. Na przełomie 2006 i 2007 roku oddział wyposażony został w nowy sprzęt rehabilitacyjny. W maju 2007 roku oddano
do użytku 3 adoptowane pomieszczenia
dawnych magazynów kuchennych. Obecnie mieszczą się tam gabinety zabiegowe:
magnetoterapia i laseroteriapia, gabinet logopedy oraz zabiegi wodne - kąpiel wirowe kończyn górnych i dolnych.
Na początku tego roku oddział wyposażono w 30 nowych łóżek sterowanych pilotem. Można je podwyższać, obniżać, unosić
od strony głowy pacjenta oraz na wysokości
kolan. Łóżka zostały zakupione za pieniądze pozyskane przez starostwo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioskowano o dotację na
50 łóżek wraz ze stołkami i taboretami, czyli
z myślą o wymianie wszystkich, ale fundusz
przyznał pieniądze na 30 sztuk. Kolejnym
niezbędnym zakupem dla pacjentów były
szafy na ubrania, bo 3-tygodniowy pobyt
w szpitalu łączy się z koniecznością posiadania wielu rzeczy osobistych. Tutaj pomoc
zaofiarował łowicki przedsiębiorca. Zakupił
4 nowe szafy o łącznej wartości 2.000 zł.
- Podłoga wymaga jeszcze wymiany, bo
wciąż na niej są płytki PCV - mówi dr Surmacz. Zaraz też dodaje plany o mniejszym
i większym finansowym nakładzie: wymiana umywalek, remont tarasów, budowa nowego pawilonu z salami dla pacjentów. Do
tej listy można dodać oczyszczalnię ścieków, choć ta inwestycja jest już zaplanowana do realizacji na ten rok.

Stanisławów się zmienia
Uczą mówić, uczą chodzić
W Stanisławowie leczy się zaburzenia
mowy, również poprzez pracę z chorym
przy komputerze wyposażonym w specjalistyczne programy.
Zabiegi wodne wykonywane są w wannach do masażu wirowego. Jedna z nich
dostosowana jest do masażu kończyn górnych - dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Druga - do masażu nóg i kręgosłupa. - W zależności od temperatury wody
uzyskujemy efekt rozluźniania i rozgrzania
lub efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy mówi dr Zając.
Z nowych urządzeń wymienia też matę
do terapii impulsowym polem magnetycznym z masażem wibracyjnym, aparat do
masażu uciskowego sekwencyjnego - przeznaczony m.in. do leczenia obrzęków. Inne
nowoczesne urządzenia, które posiadają
nieliczne oddziały rehabilitacyjne to WADIT - aparat do terapii wysokotonowej, który stymuluje mięśnie i nerwy, a wykorzystywany jest w leczeniu stanów po urazach
mięśni stawów i złamaniach kości.
Z innych urządzeń lekarze zwracają
uwagę na platformę balansową LIBRA,
na której leczy się pacjentów z zaburzeniami równowagi, a przebieg ćwiczenia
można obserwować na ekranie komputera.
W ćwiczeniach stawów biodrowych, koPacjentka po operacji stawu biodrowego wykonuje ćwiczenia przy pomocy urządzenia FISIOTEK.
lanowych i łokciowych bardzo pomocne
są urządzenia o nazwie FISIOTEK, dzięki
- Problemem w ostatnim czasie zrobił
którym stopniowo zwiększa się zakres rusię brak miejsca, dlatego celowe byłoby
chu stawu. Urządzenie jest programowane
wybudowanie nowego pawilonu z salami
i praktycznie wymusza ilość i sposób wychorych. Czy on kiedyś powstanie - trudkonywania ćwiczeń.
no powiedzieć - mówi ordynator oddziaOprócz wymienionych nowych urząłu. Przypomina, że wcześniej przymierzadzeń,
oddział posiada dużą ilość oprzyrząno się do budowy pawilonu zabiegowego,
dowania do standardowej fizyko- i kinezojednak obecnie wydaje się, że lepiej, aby zaterapii oraz laseroterapię, w której światło
biegi pozostawić w obecnym miejscu, czybiałe lub kolorowe (również spolaryzowali zabytkowym budynku dawnego myśliwne) działa biostymulacyjnie na określony
skiego dworku.
obszar skóry.
- Ja będą chodzić. Ja musze chodzić.
Nie tylko pacjenci po udarach
Przyjechałam tu na noszach, a już nauczyłam się chodzić, nawet po schodach - mówi
Od lat nie zmienia się profil oddziału.
Maria Hryniewicz ze Skierniewic. Na odW Stanisławowie nadal leczeni są pacjenci
dział trafiła po operacji wszczepienia endopo udarach, wylewach, leczeni na dyskopaprotezy stawu biodrowego. - Czeka mnie
druga operacja, ale już wiem, na co trzeba się przygotować. Trzeba chcieć walczyć
z chorobą i ze sobą. A przede wszystkim ćwiW ubiegłym roku oddział wzbogacił się o kąpiele wirowe kończyn dolnych (w czyć. I te możliwości Stanisławów stwarza.
Mirosława Wolska-Kobierecka
głębi) i górnych (na piewszym planie).

Ordynator Zdzisław Surmacz prezentuje jedno z nowych łóżek.

Nowa oczyszczalnia
dla Stanisławowa

P

rzetarg na modernizację
oczyszczalni ścieków
w oddziale łowickiego szpitala w
Stanisławowie rozstrzygnięty zostanie
30 czerwca. Obecna oczyszczalnia
biologiczna oparta na dwóch
osadnikach pierwszego
i drugiego stopnia, o przepustowości
10 m3 na dobę, jest niewystarczająca.
W oparciu o te osadniki powstanie
nowa oczyszczalnia z zastosowaniem
nowych urządzeń - m.in. reaktora
biologicznego, o znacznie większej
efektywności. Prace potrwać mają do
17 października.
(wcz)

tię i neurologicznie, po operacjach ortopedycznych, np. stawów biodrowych, kolanowych, w szpitalach w Płocku, Brzezinach,
Kutnie i Zgierzu. Do Stanisławowa trafiają
mieszkańcu powiatów: łowickiego, skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego,
zgierskiego, kutnowskiego.
Pacjentów nie brakuje, obłożenia oddziału wynosi około 90%, ilość pacjentów przyjętych w ubiegłym roku to 751 osób.
W Stanisławowie pracuje 2 etatowych
lekarzy, oprócz ordynatora Dariusz Zając,
13 pielęgniarek i 7 terapeutów (mgr rehabilitacji, mgr logopedii, technicy fizjoterapii, masażysta).
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Dużo zmian na miejskiej pływalni
Od 15 lipca zamknięta zostanie
dla użytkowników miejska pływalnia w Łowiczu. Jak co roku związane jest to z koniecznością dokonania niezbędnych napraw i
konserwacji. W tym roku zakres
prac będzie bardzo obszerny - z dużym prawdopodobieństwem po raz
pierwszy wyremontowana zostanie
bowiem niecka basenowa.

P

rzekonuję aktualnie burmistrza o konieczności wymiany folii, którą wyłożona jest niecka - mówi nam dyrektor OSiR
Zbigniew Kuczyński. Folia ma już 16 lat,
natomiast przeciętnie wymieniać ją trzeba co 5 - 6 lat. Jest w bardzo złym stanie,
w wielu miejscach przepuszcza wodę. Tyle
że koszt nowej folii to kwota w granicach
70 tys zł. Gumowa folia dostarczana jest
w belach i zgrzewana na miejscu, po czym
przytwierdzana do niecki basenu. - Starą
folię trzeba uprzednio zerwać - mówi Kuczyński. - Przy okazji sprawdzimy, jak wygląda dno basenu. Być może woda znalazła gdzieś ujście i trzeba będzie rozszerzyć
zakres prac - mówi Kuczyński.
Dyrektor myśli też o pracach malarskich,
jak również wymianie zaworów: mieszających ciepłą z zimną wodą i in. Po remoncie
pływalnia będzie uruchomiona od początku
sierpnia. O kupnie nowej folii, wypowiedzą
się w połowie lipca miejscy radni.

nie wejście jest o 21.00. Pierwotnie, na
próbę, rozwiązanie to wprowadzono tylko
w piątki, następnie trzy razy w tygodniu. Sprawdziło się, jest duże zainteresowanie
- mówi Kuczyński - zdecydowaliśmy się
zatem na wszystkie dni. W soboty i niedziele godziny otwarcia zostały skrócone, ze
względu na pracowników. Myślę jednak,
że nie jest to problemem.
Pytamy dyrektora, czy po remontach
i ponownym - sierpniowym - uruchomieniu
pływalni, nadal będzie ona czynna do godziny 22.00? Kuczyński odpowiada, że jeśli wciąż będzie zapotrzebowanie, to tak. W
przyszłym roku również. - To my jesteśmy
dla ludzi, a nie ludzie dla pływalni - deklaruje

Bez “lewych” szkółek

Od roku nauką pływania na miejskim
basenie zajmują się tylko osoby zatrudnione przez OSiR, a więc prowadzące OSiRwską szkołę pływania. Prywatne szkoły nie
mogą już korzystać z publicznego basenu.
Czy rozwiązana została jednak głośna w poprzednich miesiącach sprawa prywatnych
nauczycieli, którzy wchodzili na pływalnię z kilkorgiem dzieci jako normalni użytkownicy i pod taką przykrywką prowadzili
swój interes? - Obecnie mamy problem tylko
z jedną taką osobą - mówi Kuczyński. - Nie
mogę zabronić nikomu przyjścia z dziećmi
na basen, jeśli mówi, że prowadzi naukę ot
tak, rekreacyjnie. Pan, o którym mowa, nie
jest już jednak w ogóle wpuszczany na naJuż na stałe
szą pływalnię.
Dlaczego? Dyrektor mówi, że zaważybędzie dłużej
ło tutaj nagminne i złośliwe łamanie przeOd 1 kwietnia pływalnia otwarta jest od pisów obiektu. Ratownicy zmuszeni byli
godziny 8.00 do 22.00 - to znaczy, że ostat- wielokrotnie użerać się z tą osobą, wcho-

Waldemar Szkup z miejskiej pływalni pokazuje liczne uszkodzenia
folii. Widoczne pod nią bąble, wypełnione są przesiąkającą wodą.
dzić w dyskusję, polemikę. - Ratownik ma
pod opieką grupę kąpiących się osób. Jeśli
zajmuje się w tym czasie utarczkami słownymi, naraża bezpieczeństwo i życie kąpiących się - argumentuje dyrektor.
Kuczyński podaje przykłady: nie wolno skakać do wody z boku basenu. Osoba, o której mówi, pozwalała na to swoim

podopiecznym. - To były takie mniejsze lub
większe złośliwości. Za każdym razem, gdy
przechodził obok ratownika, rzucał jakąś
uwagę w jego kierunku, cały czas absorbował uwagę ratowników swoją osobą. Nie
kwestionuję umiejętności tego pana jako
instruktora pływania, jednak takich rzeczy
nie mogłem tolerować. Punkt 16 regulami-

nu mówi, że w takich przypadkach dana
osoba nie będzie wpuszczana na pływalnię, i tak się stało.
Nazwiska zatrudnionych przez OSiR
instruktorów są znane - m.in. są podane
w szatniach i to do nich można się zgłaszać,
aby zapisać dziecko na naukę pływania.
(wcz)

Bieżnia powstanie do końca września
naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorz Pełka.
Inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej
w ubiegłym roku modernizacji stadionu
(sztuczna murawa i oświetlenie). Trzecim
etapem ma być przyszłoroczna rozbudowa
infrastruktury przy stadionie, w tym trybun
z około tysiącem miejsc siedzących. - Na
razie niestety żadnych trybun nie będzie rzetarg nieograniczony na budo- mówi Pełka.
wę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie wygrała firma PoJaka bieżnia wokół stadionu
lcourt S.A. z siedzibą w Warszawie - ta
Wokół sztucznego i oświetlonego boiska
sama, która budowała na stadionie przy
OSiR nawierzchnię ze sztuczną murawą za halą sportową Ośrodka Sportu i Rekreacji
i oświetlenie. Inwestycja będzie kosztowa- przy ulicy Jana Pawła II ma powstać sześć
ła 2.748.024,74 złotych. Miasto pozyskało torów na okrężnej oraz osiem torów dla bie500 tysięcy złotych dofinansowania z Mi- gaczy na prostym odcinku bieżni. Zgodnie z
nisterstwa Sportu. - Prowadzone są jeszcze normami sportowymi długość bieżni będzie
rozmowy, żeby dołożyli jeszcze 100 tysięcy „po okręgu” wynosiła 400 metrów. Prosty,
złotych, i chyba się uda - powiedział nam ośmiotorowy odcinek będzie miał natomiast
Tartanowa bieżnia lekkoatletyczna oraz miejsca do trenowania skoków wzwyż, w dal, trójskoku, skoku
o tyczce oraz rzutów kulą powstaną
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jana Pawła II. Roboty rozpoczną się lada dzień i mają
być zakończone do 30 września.

P

długość powyżej 110 metrów, żeby można
było na nim rozgrywać na przykład biegi na
110 metrów z przeszkodami. Nawierzchnia
bieżni ma być tartanowa - z wysokiej klasy syntetyku koloru ceglastego. Podbudową sztucznej nawierzchni będzie natomiast
specjalny asfalt i to na nim będzie wylana
13-milimetrowa warstwa syntetyku. Oprócz
tego powstaną miejsca do rozgrywania zawodów w skokach w dal (dwie skocznie),
trójskoku, skoków wzwyż i skoków o tyczce oraz rzutów kulą.
Istniejące obecnie trybuny zostaną rozebrane, żeby w ich miejscu powstał ośmiotorowy odcinek bieżni lekkoatletycznej.
W przyszłości trybuny mają powstać
w miejscu istniejącego ogrodzenia betonowego. W tym roku częściowo zostanie przebudowane betonowe ogrodzenie od strony
ulicy Sikorskiego.
(mak)

Zmiany dobre - ale czyje?
Nie budziła wątpliwości konieczność wprowadzenia zmian do
uchwały w sprawie stypendiów
sportowych, wyróżnień i nagród
przyznawanych przez miasto za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na sesji Rady
Miejskiej 29 maja.

P

ojawiły się one natomiast przy uzasadnieniu do zaproponowanych zmian,
które przedstawił naczelnik Wydziału Promocji łowickiego ratusza Artur Michalak. Wskazał on, że inicjatorami zmian
byli radni Ryszard Szmajdziński oraz Leszek Plichta. Ostro przeciwstawił się takiemu sformułowaniu radny Szmajdziński,
podkreślając, że zmiany są wprowadzane

|w związku ze złożeniem autorskiego projektu uchwały w tej sprawie przez niego oraz radnego Roberta Wójcika. Radny
Plichta chciał sprostować informację podaną przez Szmajdzińskiego. - Ja pierwszy złożyłem wniosek w sprawie zmian w uchwale. Pan złożył niezależny wniosek - mówił.
- To nie był wniosek, tylko projekt autorski
uchwały - podkreślał radny Wójcik.
Sporną kwestię próbowała wyjaśnić sekretarz miasta Maria Więckowska. Przyznała, że specjalna komisja powołana przez
burmistrza do zmian w uchwale stypendialnej pracowała jednocześnie nad dwoma wnioskami dotyczącymi tych samych
zmian radnego Plichty oraz wspólnym radnych Szmajdzińskiego i Wójcika. - Nie był
to projekt autorski uchwały, lecz zmieniona

uchwała autorstwa burmistrza z ubiegłego
roku ze zmianami - wyjaśniała na sesji.
Porozumienie osiągnięto w sprawie koniecznych zmian w uchwale stypendialnej,
nie osiągnięto natomiast w sprawie tego,
kto i w jakim procencie przyczynił się do
ich wprowadzenia. Zmiany w uchwale pozwoliły precyzyjniej określić kategorie zawodów, w których uczestniczą sportowcy.
Obniżono kryteria trenerskie (oprócz trenerów mogą być instruktorzy), a także stworzono możliwość przyznawania stypendium
i nagród sportowcom reprezentującym gry
zespołowe, wprowadzono obok nagród
I i II stopnia nagrody III stopnia.
Rada Miejska zaakceptowała zmiany
jednogłośnie.
(eb)
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Błonia czekają na początek prac
W tym roku
tylko wycinka drzew
i przygotowanie
pod drogę

P

rzedłużone oczekiwanie na projekt
techniczny drogi i kanalizacji deszczowej pod drogą na Błoniach, czasochłonne ekspertyzy drzew wykonywane
przez naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pozwolenia na wycinkę drzew, uzgodnienia
wodno-prawne z uwagi na bliskość wału
przeciwpowodziowego i powolność procedur związanych z unijnymi pieniędzmi
- to powody opóźnienia robót na Błoniach
w Łowiczu. Ponadto jeszcze nie jest podpisana umowa pomiędzy diecezją, która jest
liderem projektu, a Urzędem Marszałkowskim, na przekazanie pieniędzy na dofinansowanie inwestycji.
W tym roku - jeśli miasto otrzyma stosowne pozwolenia - zostanie przeprowadzona wyłącznie wycinka części drzew
oraz ma szansę powstać kanalizacja deszczowa pod drogę. Na pewno jednak nie powstanie w tym roku planowana droga przez
park Błonie, która ma skomunikować ulicę Mostową ze Świętego Floriana. - Projekt jest planowany do 2013 roku, na pewno zdążymy - zapewnia burmistrz Krzysztof
Kaliński. - Jesteśmy dobrej myśli, ale na tę
chwilę, z wielu powodów, nie możemy nawet szczegółowo określić zakresu tegorocznych robót - mówi wiceburmistrz Bogusław
Bończak. Projekt wykonała Anna Śniegucka-Pawłowska - ta sama osoba, która wykonywała przed około trzema laty wizualizację rewaloryzacji parku na Błoniach. W tamtym roku myśleliśmy, że umowa będzie podpisywana w styczniu. Mamy nadzieję, że to będzie wkrótce - powiedział
nam z kolei o unijnych procedurach Robert Oberman z ratusza.

Na początek
400 drzew do wycięcia

Tak będą wyglądały Błonia po zmianach. Może już za 2 lata?
- Harmonogramu jeszcze nie opracowali- jest na etapie przygotowywania projektów
śmy, ale droga będzie zrobiona w przyszłym wykonawczych. Prace powinny się rozpocząć od wymiany sieci elektrycznej, nagłoroku - zapewnia naczelnik.
śnienia i zabezpieczenia antywłamaniowego. Prace konserwatorskie rozłożone będą
Co nowego w parku
na kolejne lata.
Koncepcja rewitalizacji parku Błonie
W ramach projektu planowane jest odzakłada między innymi budowę przez nowienie elewacji katedry, rezydencji bipark drogi asfaltowej, która będzie sta- skupa łowickiego, kustodii - plebanii paranowiła obwodnicę zabytkowego centrum fii katedralnej, kanonii przy Starym Rynku
Łowicza, łącząc ulicę Mostową z ulicami Browarną oraz Floriana i zapewniając
wyjazd w ulicę Podrzeczną. Przy drodze
o szerokości 7,5 metra ma powstać pełna infrastruktura: kanalizacja deszczowa,
sieć energetyczna z latarniami, dwustronne chodniki o szerokości 2 metrów każdy.
W planach jest także rozbudowa parkingu
znajdującego się na zapleczu ratusza - dobudowana będzie część parkingu od strony ulicy Mostowej.
Wiele prac będzie dotyczyło samego parku, w którym zmieni się praktycznie wszystko. Wymianie będzie podlegał
w znacznej części drzewostan, znikną topole, chore już teraz drzewa zostaną wycięte, w ich miejsce pojawią się nowe gatunki. Powstaną nowe ciągi spacerowe.
Wycinka topól nie będzie dotyczyła tych
na wale przeciwpowodziowym.
W projekcie park ma zostać podzielony na strefy. Pierwsza, od ulicy Mostowej,
ma być przeznaczona na wypoczynek dla
osób starszych, będzie więc tam przede
wszystkim dużo ławeczek. Na wale przeciwpowodziowym powstanie chodnik dla
pieszych. Wzdłuż drogi będzie możliwość
parkowania samochodów. Część przed ulicą Floriana będzie przeznaczona na wypoczynek dla dzieci, planowane są tam między innymi place zabaw dla maluchów.
Za ulicą Floriana, w okolicach istniejącej górki, planowane są boiska sportowe
i skate park. Jedno boisko będzie do piłki
plażowej, drugie będzie miało nawierzchnię poliuretanową. Na swoim miejscu ma
pozostać też górka, choć nieco zmieniona.
Zostanie obniżona, a ziemia z niej rozplanowana. W tej części miasto chce mieć
też dużą otwartą przestrzeń, przeznaczoną na imprezy masowe. Od lat odbywają się tam m.in. biesiady piwne organizowane przez Browar Sierpc, stoją karuzele
w Boże Ciało itp.

- Teraz na biegu mamy sprawę związaną
z wydaniem przez konserwatora zezwolenia
na wycinkę znacznej części drzew - powiedział nam naczelnik miejskiego Wydziału
Inwestycji i Remontów Grzegorz Pełka.
Z uwagi na znaczny zakres przewidywanych cięć konserwator zażądał od miasta dodatkowych analiz dendrologicznych
o stanie drzewostanu. Wykonuje je pracownik warszawskiej SGGW.
Do wycięcia na całym terenie, począwszy od okolic ulicy Mostowej aż do obwodnicy Łowicza, jest wstępnie przeznaczonych aż około 400 drzew. - Wiem, że
ta liczba drzew do wycięcia może na początku szokować. To dużo, ale teren też jest
przecież kilkuhektarowy - tłumaczy naczelnik Pełka. Dużo drzew lub ich korzeni koliduje z drogą i kanalizacją oraz planowanymi alejkami spacerowymi. Sporo jest też
starych i chorych, pokrzywionych po silnych wiatrach, inne stoją za blisko siebie
i stwarzałyby zagrożenie w zorganizowanym parku.
Pełka zapewnia też, że będą przeprowadzone nowe nasadzenia. Sadzone będą jednak głównie nieduże, młode drzewa oraz
roślinność niskopienna i krzewy. Według
naczelnika Pełki, bez przeprowadzenia na
początku wycinki drzew, nie uda się przeprowadzić innych robót. Prace mają szansę rozpocząć się nie wcześniej niż pod koniec wakacji lub jesienią. Miasto zamierza
Jakie roboty w katedrze
zorganizować na wycinkę odrębny przetarg. Podobnie zresztą jak na budowę kaTrwają też prace projektowe związane
nalizacji deszczowej pod drogę, która ma z renowacją zespołu kolegiaty. Realizacja
szansę być wykonana jeszcze w tym roku. tego przedsięwzięcia przez stronę kościelną

- siedziby Kurii Diecezjalnej Łowickiej
oraz tzw. podkówki, w której mieszkają
wikariusze.
Szeroko zakrojone prace planowane są
we wnętrzu katedry. Konserwacji poddanych ma być 5 bocznych ołtarzy, obrazy,
kaplice i nagrobki. W wieży północnej zamontowana ma być winda dla turystów.
Z wieży tej wykonane ma być przejście do
północnej tarasem wiodącym nad chórem.

W wieży południowej powstać mają trzy
sale wystawowe.
O tym już wspominaliśmy, pisaliśmy też,
że miasto wspólnie z diecezją ma obietnicę pozyskania na te cele łącznie ok. 23,3
mln zł. Jak widać prace przygotowawcze
się toczą, ale umowa nadal nie jest podpisana. Dopiero gdy podpisana zostanie, będzie można być pewnym, że ten fragment
Łowicza się zmieni - i to radykalnie. (mak)
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Stracone złudzenia

Ż

adne wydarzenie nie cieszyło się
od paru lat takim zainteresowaniem Polaków, jak mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, w których - jak
wiadomo - nasz udział już się skończył.
Trudno zresztą było przypuszczać, że
stanie się inaczej. Taki jest po prostu
aktualny układ sił w europejskim futbolu.
Media i zainteresowany sprawą biznes
rozkręciły spiralę oczekiwań na sukces
do czasem absurdalnych granic, ale
można było przypuszczać, że nadmuchiwany bez opamiętania balon w pewnym momencie (dość łatwo było przewidzieć, w jakim) po prostu pęknie. Bo
jak się nie ma armat, to trudno wygrać
bitwę czy całą wojnę. A my takich armat
nie mamy. Żaden z polskich piłkarzy,
poza bramkarzami, nie jest (i pewnie
nie będzie) graczem europejskiego
formatu, więc od dawna zastanawiałem
się, skąd takie oczekiwania? Podobnie
było zresztą przed mistrzostwami świata
w Korei i w Niemczech. Efekt był identyczny. Najpierw było rozczarowanie pierwszym meczem, potem, w drugim, walka
o wszystko, w trzecim już tylko gra
o honor, choć tym razem tliła się jeszcze
jakaś, ale wiadomo było, że tylko teoretyczna, szansa na awans do drugiej rundy.

W

szystko to sprawiło, że miliony
polskich kibiców musiały przeżyć gorycz niepowodzenia,
a nadzieje znów okazały się tylko
złudzeniami. A ponieważ ktoś musiał
być winien, więc synonimem czynionej
nam krzywdy stał się angielski sędzia
Webb. Porównywano go nawet z Rumunem Paduranu, który w roku 1972,
w eliminacjach olimpijskich, gwizdał
w meczu Bułgaria - Polska w Starej
Zagorze. Tyle, że wtedy naprawdę
mieliśmy do czynienia z prawdziwym
skandalem. Paduranu pracował wtedy
na boisku co najmniej za trzech dodatkowych Bułgarów, bo najpierw, kiedy
prowadziliśmy 1:0, podyktował dla nich
karnego „z kapelusza”, potem wyrzucił
z boiska Lubańskiego, bo ten krytykował jego orzeczenie, następnie nie uznał

nam prawidłowo zdobytego gola, a na
koniec nie zauważył kilkumetrowego spalonego Bułgarów. Na szczęście nie przeszkodziło to drużynie Kazimierza Górskiego w wywalczeniu olimpijskiego awansu,
a potem w zdobyciu złotego medalu. A tak
na dobrą sprawę: po co zwalać teraz na
sędziego winę za nasze nieudacznictwo.
W emocjach przydarzyło się to niestety
nawet premierowi.
odobnych, choć chyba nie aż
tak chamskich, jak ten z sędzią
Paduranu, przypadków, w historii
naszej reprezentacji było jeszcze jednak
co najmniej kilka. Ale żyjemy przecież
w kraju, w którym sędziowskimi „pomyłkami” od kilku lat zajmuje się prokuratura, a końca sprawy jeszcze nie widać.
Niezależnie od korupcyjnych układów
i powiązań w życiu często tak bywa, że
to biednemu wiatr w oczy dmucha, na
dodatek sypiąc piaskiem. Widzieliśmy
to również na przykładzie drugoligowych
występów Pelikana, któremu sędziowie
raczej nie pomagali, choć sytuacja w polskim futbolu jest taka, jaka jest, więc można się by było spodziewać, że sędziowie
będą teraz starali się być uczciwi do bólu.
a ciąg dalszy mistrzostw będziemy więc teraz spoglądać już bez
większych emocji, raczej z podziwem dla najlepszych. Rekordy zainteresowania zostały już przez te mistrzostwa
pobite. Mecz z Niemcami oglądało w Polsacie 33 procent Polaków, a mecz z Austrią aż 38 procent. O kilka procent więcej
niż transmisje ze skoków narciarskich
Małysza na igrzyskach w Salt Lake City,
co było dotychczas rekordem (od czasu,
gdy wprowadzono precyzyjne pomiary
widowni przy pomocy tzw. telemetrii).
Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców
udało się do Austrii, żeby dopingować
reprezentację. Z tego, co wiem była
też tam grupa łowiczan i to w mocnym,
choć może niezbyt licznym, składzie. Bo
bez względu na wynik zawszeć to jakaś
przygoda, o której przez co najmniej kilka
dni opowiada się znajomym. A potem też
dzieciom i wnukom.

P

N

Przepiękne prace wykonane przez Znakomicie bawiono się przy porywającym występie zespołu z Warsztatów
podopiecznych ŚDS w Łasku.
Terapii Zajęciowej w Zgierzu.

Otwarte serca, wspaniałe talenty
Już po raz trzeci
w Głownie odbył się
Wojewódzki Przegląd
Twórczości Osób
Niepełnosprawnych.

w Głownie. W sumie na przeglądzie pojawiło się około 300 osób.
Niemal każda grupa gości przywiozła ze
sobą swoje dzieła. Rozłożone przez nie stoiska tonęły w kolorowych obrazach, kwiatach z bibuły, ozdobnych pudełeczkach na
upominki, haftowanych makatkach, ręcznie
malowanych wazonach itp. Nie można było
lenerową imprezę, która odbyła się oderwać wzroku od pięknie wykonanych
12 czerwca, zorganizowano na pola- mniejszych i większych dzieł sztuki.
nie pod rozłożystym dębem nad zbiornikiem Osiny. Przeglądowi, podobnie jak
Zgierz porywa do tańca
w latach ubiegłych, towarzyszyło motto
Piknikową atmosferę przeglądu podkre„Nie zamieniaj serca w twardy głaz...”. Pogoda sprzyjała uczestnikom, nie było ani ślała towarzysząca mu muzyka. Na scenie
kolejno występowały zespoły muzyczne
zbyt chłodno, ani za gorąco.
W tym roku na zaproszenie organi- prowadzone przez głowieńskie i zaproszozatorów odpowiedziały Domy Pomocy ne placówki. Jako pierwszy wystąpił Piotr
Społecznej z Głowna, Łodzi, Ozorkowa Brzóska z Głowna. Zaśpiewał on piosenkę
i Dąbrowy; Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przeżyj to sam”, z której pochodzi motto
z Łęczycy i Zgierza; Środowiskowe Domy wojewódzkiego przeglądu. Występujący
Samopomocy z Łowicza, Piotrkowa Trybu- w następnej kolejności zespół ze Zgierza
nalskiego, Bełchatowa, Kutna, Łasku, Sę- znakomitym wykonaniem znanych przebodziejowic, Łęczycy i Aleksandrowa Łódz- jów porwał widzów z pierwszych rzędów
kiego, a także Dom Dziennego Pobytu do tańca pod sceną, a wiele osób włączało
w Zgierzu oraz Zespół Szkół Specjalnych się chętnie do wspólnego śpiewu.

P

Piękne bukiety, smaczne wypieki
W trakcie imprezy rozstrzygnięto trzy
ogłoszone konkursy: plastyczny, kulinarny
i na najpiękniejszy bukiet. Prace na każdy
z nich przygotowali podopieczni 17 placówek. Nagrody w postaci akcesoriów plastycznych ufundował sponsor, natomiast
puchary - Urząd Miejski. I miejsce w konkursie na najsmaczniejsze ciasto zajął DPS
z Dąbrowy, II miejsce - ŚDS z Łęczycy,
a III - WTZ ze Zgierza. W konkursie na
najpiękniejszy bukiet jurorów zachwyciła praca podopiecznych ŚDS z Głowna,
II miejsce zajął ŚDS z Aleksandrowa,
a III- DPS Spadkowa z Łodzi. Z kolei
w konkursie plastycznym miejsce I przyznano ŚDS z Kutna, II - DPS z Dąbrowy, a III - ŚDS z Bełchatowa. Za udział
w przeglądzie wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe, ozdobne stroiki ufundowane przez sponsorów.
W organizacji imprezy pomagało około
20 wolontariuszy - uczniów LO w Głownie.
Elżbieta Woldan-Romanowicz
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Wsłuchując się w echa słów
- Trzeba przychodzić
w to miejsce chociaż
raz w roku - mówił
bp Józef Zawitkowski
w kazaniu podczas
uroczystej mszy św.,
odprawionej w 9. rocznicę
wizyty Jana Pawła II
w Łowiczu.

M

sza św. polowa, z licznym udziałem księży, kleryków i osób świeckich, odprawiona została w sobotę
14 czerwca na boisku Zespołu Szkół na
Bratkowiach. Bp Andrzej Dziuba już na
początku nabożeństwa przypomniał, że
pielgrzymka papieża w 1999 roku odbywała się pod hasłem „Bóg jest miłością” i
mamy wytrwać w miłości Boga. Kazanie
Ojca Świętego w Łowiczu dotyczyło wy-

W Zduńskiej Dąbrowie
o najnowszej historii

Z

ajęcia z historii najnowszej
Polski, przeprowadzone przez
pracownika Instytutu Pamięci
Narodowej Grzegorza Nawrota, odbyły
się 16 czerwca w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej
Dąbrowie. Jak mówi nam historyk
z tej szkoły i organizator spotkania
Dariusz Wojtysiak, w ciągu 90 minut
uczniowie klas pierwszych zapoznali
się z jednym z aspektów rzeczywistości
PRL-propagandą. - Lekcja została
przeprowadzona z wykorzystaniem
sprzętu multimedialnego, bogatego
materiału źródłowego i aktywnych
metod nauczania. A co najważniejsze,
uczniowie wykazali ponadprzeciętne
zainteresowanie tematem - ocenia
nauczyciel. (wcz)

Germański dzień
w pijarskich szkołach

T

uż przed wakacjami, 17 czerwca,
w pijarskim gimnazjum i liceum
w Łowiczu młodzież zorganizowała
Dzień Języka Angielskiego i Języka
Niemieckiego. Rozpoczęło się
o 17 w sali gimnastycznej, ozdobionej
przez uczniów flagami i plakatami
dotyczącymi języka i kultury Wielkiej
Brytanii i Niemiec, od występów
uczniów śpiewających znane piosenki
zagraniczne. Po chwili rozrywki wszyscy
mieli okazję obejrzeć przedstawienie
teatralne pt.: ,,Romeo i Julia’’
przygotowane w języku angielskim
przez uczniów klas III gimnazjum. Były
też skecze, fragment bajki
pt.: ,,Czerwony Kapturek’’ po
niemiecku, konkurs wiedzy o krajach
anglojęzycznych oraz występ zespołu
metalowego. Degustowano potrawy
kuchni angielskiej i niemieckiej.
Przypomnijmy, że w marcu młodzież
z pijarskiego LO przygotowała Dzień
Francuski. (ms)

W

ystartowali w niej uczniowie klas
zerowych z przedszkola w Bolimowie - 22 dzieci, SP Humin - 12 dzieci
i z SP Kęszyce - 6 dzieci.
Uczestnicy odpowiadali na pytania przygotowane przez organizatora - Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolimowie. Dotyczyły one historii Bolimowa i współczesnych
wydarzeń z życia gminy.

Przy kamieniu upamiętniającym
mszę św. odprawioną przez Jana
Pawła II na Bratkowicach w Łowiczu,
14 czerwca, ponownie spotkali się
duchowni, młodzież, nauczyciele
i inne osoby świeckie.

Kto i gdzie pobił Patryka?
Krwiak za okiem
niebezpiecznie
podnoszący ciśnienie
krwi w oku, złamana
przegroda nosowa
i kość przy oczodole,
uszkodzony mięsień
okrężny oka - to efekt
pobicia 7-letniego
Patryka - ucznia
„zerówki” w Szkole
Podstawowej
w Błędowie w gminie
Chąśno.

R

odzice Partyka twierdzą, że został pobity na korytarzu w szkole przez jednego z uczniów starszych klas w poniedziałek
9 czerwca. Nauczyciele i dyrekcja stoją natomiast na stanowisku, że nikt go w szkole nie pobił.
Rodzice po kilku dniach od zdarzenia złożyli doniesienie do prokuratury, poinformowali też o zdarzeniu wójta gminy Chąśno.
Żądają wyciągnięcia konsekwencji od nauczycieli, którzy nie dopilnowali uczniów.
Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek
9 czerwca. Następnego dnia chłopak trafił
do szpitala w Łodzi. - Może za miesiąc stąd
wyjdziemy, jak wszystko będzie dobrze... mówi przez łzy matka Patryka - Iwona Latoszewska-Znajdek. - W każdym momencie
Patryk może mieć operację. Podwójnie widzi, a za okiem ma wielkiego krwiaka. Ci-

śnienie w oku nie zmniejsza się, nie wiadomo, czy będzie na to oko dobrze widział...
- mówi załamującym się głosem.
Patryk nie pamięta, kto go pobił, wie tyle,
że został uderzony w plecy i otrzymał uderzenie - prawdopodobnie łokciem w okolice oka. Nie skarżył się, nie poszedł do wychowawczyni i wrócił normalnie szkolnym
autobusem, około godziny 14, do domu. Do
zdarzenia doszło - według rodziców i samego Patryka - pomiędzy godziną 9.00 a 10.30
na szkolnym korytarzu - pod nieobecność
nauczycielki. Klasa w tym czasie miała być
zamknięta. Zdaniem dyrektorki Osowskiej
taka sytuacja jest niemożliwa. - Nauczyciel
w zerówce nawet nie powinien wychodzić,
żeby np. sobie zrobić herbaty podczas zajęć.
Maluchy trzeba pilnować - mówi.
Po powrocie do domu Patryk od razu
skarżył się tylko na silny ból głowy, miał
podpuchnięte oko. Według matki z minuty na minutę czuł się coraz gorzej. Okazało się, że ma wysoką gorączkę, a z oczodołu zaczęła mu lecieć krew. Poprzez szpital
w Łowiczu trafił na oddział chirurgii dziecięcej do szpitala w Łodzi. Przebywa tam
do dzisiaj i nieprędko przyjdzie mu wrócić do domu.
- Dla mnie to było ewidentne pobicie
w szkole. Jak nauczyciele nie umieją dopilnować, żeby starsi uczniowie nie przychodzili do maluchów z zerówki, to niech zatrudnią ochroniarzy - mówi rozgoryczona
matka Patryka. - Pani dyrektor była zdziwiona, że od nauczycieli chcemy wyciągać
konsekwencje... - dodaje. Istotnie, dyrektorka Dorota Osowska była zdziwiona - również tym, że o pobycie Patryka w szpitalu
w Łodzi dowiedziała się od wychowawczy-

Turniej Wiedzy o Bolimowie dla sześciolatków
Kolejna edycja Turnieju
Wiedzy o Bolimowie dla
sześciolatków, w której wzięło
udział 40 dzieci, odbyła się
w środę 11 czerwca.

chowania młodego pokolenia. A pierwsze
słowa Jana Pawła II brzmiały: Witaj ziemio
łowicka ze swą bogatą historią.
Podczas kazania bp Zawitkowski mówił, że pamięć ludzi jest krótka, ale to nasz
obowiązek, aby pamiętać Piotra naszych
czasów. Dlatego powinniśmy odwiedzać
to miejsce, wsłuchać się w echa tych słów,
które 9 lat temu wypowiedział. Pamiątką
spotkania łowiczan z Ojcem Świętym jest
kamień, do czego nawiązywał biskup podczas kazania, mówiąc, że jak ludzie zamilkną, „kamienie wołać będą”.
A co nam zostało z wydarzeń sprzed 9 lat?
Tutaj wymieniał: fotel, ołtarz, izbę pamięci
w szkole, zdjęcia i inne wspomnienia.
(mwk)

W I etapie konkursu każde dziecko od- mowa”, drobny upominek od autora książpowiadało na wylosowane przez siebie ki burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińpytanie. Wszystkie dzieci, które udzieli- skiego oraz słodkości.
(wcz)
ły prawidłowej odpowiedzi wzięły udział
w kolejnym etapie, gdzie pytania były trudniejsze.
Największą wiedzą wykazali się: Dominik Jarosiński, Jarosław Pensiek, Ola Furmańczyk, Julia Paprocka, Ania Majewska
z Przedszkola w Bolimowie; Maria Florczak i Jakub Kobuszewski z SP Humin,
oraz Wiktoria Wasiak i Radek Kozłowski
z SP Kęszyce.
Laureaci konkursu otrzymali książ- Tacy mali, a tyle wiedzą o swojej gmiki o tematyce historycznej, a dla każdego nie. Laureaci konkursu wiedzy o Boliuczestnika była książka „Z dziejów Boli- mowie prezentują zdobyte nagrody.

ni „zerówki” Alicji Muras dopiero w piątek
13 czerwca.
Pismo od rodziców żądające pociągnięcia do odpowiedzialności nauczycieli wpłynęło dopiero siedem dni po zdarzeniu w poniedziałek 16 czerwca. Dyrekcja szkoły w wyjaśnienie sprawy zaangażowała
się „na poważnie”. - Od razu poprosiłam
o pisemne wyjaśnienia od wychowawczyni, poproszę również o wyjaśnienia katechetkę, pod której opieką miał być Patryk
w momencie zdarzenia oraz opiekunkę dzieci z autobusu i kierowcę - mówi dyrektorka Osowska. Wystąpiła również z pisemną
prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy do
lekarza pierwszego kontaktu oraz pogotowia w Łowiczu. - Zależy nam na wyjaśnieniu tej sprawy, tym bardziej że nikt wcześniej nie zgłaszał problemu - mówi dyrektor
Osowska.
Z wyjaśnień udzielonych przez wychowawczynię Patryka, wieloletnią nauczycielkę z nienaganną opinią, wynika, że Patryk,
będąc w szkole, czuł się dobrze i na nic nie
narzekał. Skąd więc konieczność hospitalizacji? Czy Patryk byłby w stanie normalnie
zachowywać się z takimi obrażeniami przez
kilka godzin? - Nikt mi nie sygnalizował, że
coś się zdarzyło. W zachowaniu i wyglądzie
dziecka nie zauważyłam niczego niepokojącego - wyjaśnia w piśmie do dyrektorki wychowawczyni „zerówki”.
Przyznaje jednak, że w feralny poniedziałek zauważyła w wewnętrznym kąci-

ku oka Patryka - gdy czytał zadany tekst
- niewielkie zaczerwienienie. Spytała, czy
boli go oko, Patryk odpowiedział, że nie i
czytał dalej. Wychowawczyni twierdzi jednak, że do godziny 13.30 - do końca zajęć
uczniów „zerówki” - dziecko zachowywało się normalnie i odjechało razem z innymi dziećmi szkolnym autobusem do domu
w Chąśnie. Następnego dnia matka Patryka była w szkole i informowała, że syn po
powrocie ze szkoły miał spuchnięte oko
i temperaturę 38 stopni C. Pytała, co się stało. Zdaniem wychowawczyni nic.
Z jej informacji wynika natomiast, że Patryk tego dnia chwalił się rówieśnikom, że
nauczył się robił fikołki. Czy jednak od tego
mógł doznać takich obrażeń? Czy widziały zdarzenie inne dzieci? Znaków zapytania
w tej sprawie jest wiele i będzie je pewnie
wyjaśniać nie tylko dyrekcja szkoły i gmina, ale również prokuratura.
- Będziemy żądali pisemnych wyjaśnień
ze szkoły. Z rozmowy, którą w tej sprawie
już przeprowadziłem, wynika, że ustalenie
szczegółów może być trudne. Sprawa jest
dla nas nowa i na razie więcej nic nie wiem
- powiedział nam wójt Reczulski.
Prokurator rejonowy w Łowiczu Marek
Kryszkiewicz potwierdził, że ojciec dziecka złożył w tutejszej prokuraturze doniesienie w tej sprawie. Dołączył również do
niego dokumentację medyczną ze szpitala z Łodzi.
(mak)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Władysław Plichta (1928-2007)
Być może nie chciał by o nim pisać. Powiedziałby: po co? Był może
zbyt skromny. Jego życie też nie było
czymś nadzwyczajnym. Ja jednak jestem mu to winien. Myślę że zasługuje na wzmiankę.

U

rodził się we wsi Płaskocin, w obecnej gminie Kocierzew, 20 lutego
1928 roku. Był jednym z pięciorga dzieci rolników Wincentego i Marianny Plichtów. Swoją edukację rozpoczął w 1935 roku
w Szkole Powszechnej w Łaguszewie, którą
kończył w 1942 roku, otrzymując świadectwo wydane w językach polskim i niemieckim. Aby móc kształcić się dalej, nie mając
wtedy dużego wyboru, podjął naukę na tajnych kompletach na poziomie Gimnazjum
Ogólnokształcącego w Łowiczu.
Wtedy zaczęły się trudne lata dla młodego wówczas chłopaka. Był to bowiem czas
okupacji. Ponadto nie było mowy o żadnym środku lokomocji. Codziennie, więc
pokonywał piechotą trasę Płaskocin - Łowicz i z powrotem. Aby skrócić sobie drogę chodził przez pola. Wspominając ten
okres swojego życia zawsze ciepło mówił
o swojej mamie, która rano wstając dbała,
aby przed wyjściem z domu wypił choć gorącą kawę czy mleko.
Bywało też - jak opowiadał - że w drodze
do lub ze szkoły trzeba było chować książki
pod ubranie ze strachu przed niemieckimi
żołnierzami. Jeden dzień szczególnie utkwił
mu w pamięci, kiedy zastrzelony został niejaki Bucholtz, jeden z ważnych Niemców pełniący administracyjną funkcję w Łowiczu.
Po oswobodzeniu Łowicza, wstąpił
do II klasy Liceum Ogólnokształcącego
„U p. Zbudniewka” - jak to kiedyś napisał
w swoim życiorysie. Dalszy ciąg edukacji
to Gimnazjum Pedagogiczne zakończone,
tzw. małą maturą, po niej kurs pedagogiczny.
Z takim wykształceniem podjął swoją pierwszą pracę jako nauczyciel, w 1947
roku w szkole Podstawowej w Niedzieliskach koło Kiernozi. Po roku pracy, od
września 1948 r., został nauczycielem
w Szkole Podstawowej w Kocierzewie.
Mieszkał wtedy w wynajmowanym miesz-

kaniu u p. Ciężkich, których po latach bardzo mile wspominał.
Los zrządził, że do Kocierzewa nakaz pracy dostała młoda nauczycielka, moja mama
Julianna Bejda. Dwoje młodych ludzi, ta
sama szkoła, wspólni znajomi nauczyciele
i sąsiedztwo stancji - wszystko sprawiło,
że poznali się bardziej. W efekcie był ślub,
dziecko i propozycja od przełożonych przejścia do pracy w Szkole Podstawowej w Wiciu. Tu jednocześnie pierwszy awans na kierownika czteroklasowej wtedy placówki.

Ale nie to jest może najbardziej istotne.
Zamieszkanie i praca w Wiciu to najdłuższy i zasadniczy okres w życiu zawodowym
mojego ojca, nie tylko zresztą zawodowy.
Z upływem lat zjednoczył się z tą społecznością, był nie tylko kierownikiem szkoły.
W zgodzie ze swoim charakterem, nie tylko
biernie uczestniczy w życiu wsi lecz również, na tyle na ile potrafił, pomagał ludziom
w różnych sprawach.
Czasem była to pomoc w napisaniu podania, czasem podwiezienie kogoś samochodem np. do lekarza. Był wielokrotnie radnym gminy Boczki i Kocierzew.
Jako młody chłopak widziałem, że ojciec
często przewodniczył zebraniom wiejskim,
które odbywały się przeważnie w szkole.
Szkoła z biegiem lat stawała się za mała.
Lekcje odbywały się w wynajmowanych,
prywatnych budynkach, a jeden z naszych

pokoi stał się na jakiś czas pokojem nauczycielskim.
Taki stan rzeczy sprawił, że ojciec wyszedł z inicjatywą rozbudowy szkoły w czynie społecznym. Na owe lata sześćdziesiąte,
było to na pewno duże wyzwanie dla mieszkańców wsi i dla ojca jako kierownika placówki. Udało się to skończyć, budynek stoi
do dziś szkoda, tylko że ma teraz inne, a właściwie nie ma żadnego przeznaczenia.
Wśród różnych zajęć postanowił ojciec
zadbać również o uzupełnienie wykształcenia pedagogicznego. W latach 1967- 1969
kończy Studium Nauczycielskie w Łowiczu
Wydział Zaoczny dla Pracujących.
Z biegiem czasu szkoła, którą kieruje, podnosi swój poziom organizacyjny
do poziomu ośmioklasowej. Przez prawie
czterdzieści lat pracy nauczycielskiej uczył
i wychował wiele pokoleń .Otrzymał zresztą wiele wyróżnień z ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od swoich wychowanków zaś wiele dowodów pamięci
w postaci listów, kartek z pozdrowieniami czy życzeniami z całej Polski, a nawet
z zagranicy.
Po przejściu na emeryturę mógł więcej
czasu poświęcić na swoje hobby. Oprócz
pracy na przydomowej działce były to jeszcze grzyby zbierane w okolicznych laskach,
a także wędkowanie.
W 1992 roku zwolnił zajmowane dotąd
służbowe mieszkanie i przeniósł się do Łowicza. Mieszkańcy osiedla Starzyńskiego
(i nie tylko) zapamiętali go z częstych wyjazdów rowerowych po mieście i okolicy.
Trudno było mu jak sam mówił „przestawić się” na mieszkanie w bloku. Brakowało mu jak to określał „przestrzeni”. Tu był
bliżej swoich wnuków, którymi bardzo się
interesował i dla których - jak każdy dziadek
- był w stanie zrobić wszystko. Doczekał się
również prawnuka. Nim, niestety, długo nie
mógł się cieszyć. Postępująca w ostatnim
roku życia choroba bardzo szybko wyniszczała jego organizm. Prawie do końca interesował się naszymi sprawami.
Odszedł przed rokiem, nad ranem w niedzielę 17 czerwca 2007 roku.
Waldek Plichta - syn

odeszli od nas

(6.06.-16.06.2008 r.)

6 czerwca: Eugeniusz Kobierecki, l.78, Łowicz; Leon Kołaczyk, l. 65, Głowno; 7 czerwca: Stanisław Kotlarski l.78, Kompina;
8 czerwca: Irena Perlińska, l.79, Dmosin; Zuzanna Jatczak, l.59, Piotrowie;
9 czerwca: Zofia Żakieta l.86, Józefów; Krystyna Kunikowska, l.80, Bielawska
Wieś; 11 czerwca: Robert Krystianik, l.30, Domaniewice; Tadeusz Ploch, l.50,
Retki; 12 czerwca: Mieczysław Walczak, l.76, Bielawy; Bronisława Buczek, l.85,
Sokołów; 13 czerwca: Alfreda Kłos, l. 86, Głowno; Krystyna Klauzińska, l. 78,
Lubianków; 14 czerwca: Michał Ciećwierz, l.80, Sokołów Towarzystwo; Aurelia
Prasnowska, l.60, Głowno; 16 czerwca: Zbigniew Godlewski, l.55, Kiernozia.

Pieniądze na drogi w gminie Zduny
Radni gminy Zduny
zdecydowali jednomyślnie
o wprowadzeniu w budżecie
gminy na ten rok kilku
istotnych zmian.

P

ierwszą jest przekazanie powiatowi łowickiemu 17 tys. złotych na realizację
nakładki na drodze w Bąkowie. Jest
to zwiększenie pomocy, jaką gmina udziela powiatowi, wcześniej ustaliła przekazanie na tę inwestycję 97 tys. zł. Gmina dokłada 1/3 wartości prac. W zmianach ujęto

także 120 tys. zł zwiększenia na prace przy
modernizacji drogi w Wiskienicy Dolnej,
na co pierwotnie przewidziano 450 tys. zł,
jednak kosztorys okazał się być większy
niż przewidywane pieniądze. Gmina zrezygnowała ostatecznie z czekania na możliwość pozyskania pieniędzy z funduszy
Unii Europejskiej i sfinansuje to zadanie
samodzielnie.
90 tys. zł radni gminy zdecydowali się
przeznaczył na zakup destruktu asfaltowego, który zostanie przeznaczony na wywiezienie i poprawę stanu gminnych dróg gruntowych. Będzie to drugi już zakup destruktu,

wcześniej kupiono 2,5 tys. ton. Oprócz tego
gmina wprowadziła do budżetu 45 tys. złotych dofinansowania, które otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, na prace mające na celu poprawę
ich stanu. Z własnych środków przewidziała wcześniej wydanie 200 tys. zł.
Kwoty, które radni przesunęli wewnątrz
budżetu na wspomniane wyżej cele, pochodzą z 2,5 mln zł zarezerwowanych na budowę nowego mostu w Strugienicach. To zadanie, choć planowane na ten rok, przesuwa
się w czasie ze względów formalnych.
(tb)

Uniwersytet III Wieku

Będą zwiedzać Łowicz

K

olejne spotkanie uczestników
Uniwersytetu III Wieku odbędzie
się w czwartek 19 czerwca
o godzinie 16.00. Poprowadzi je
nieodpłatnie Eligiusz Pietrucha,
przewodnik i wiceprezes Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Oddział w Łowiczu.
Będzie ono polegało na zwiedzaniu
łowickich zabytków. Zbiórka chętnych
nastąpi przy ratuszu na Starym Rynku
o godz. 16.00. Po spacerze, uczestnicy
zostaną zaproszeni na herbatę
do Łowickiego Ośrodka Kultury.
(mak)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
W okresie od 12 czerwca policjanci
z łowickiej Komendy Powiatowej Policji
zatrzymali następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów.
n 12 czerwca o godzinie 9.15 na ulicy
Czajki w Łowiczu 33-letnia nietrzeźwa
mieszkanka Łowicza prowadziła Fiata
126p (1,53 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc). Ponadto nie stosowała się do zakazu prowadzenia pojazdów
orzeczonego przez sąd.
n 12 czerwca o godzinie 17.40 na
drodze krajowej nr 14 w Domaniewicach
nietrzeźwa 45-letnia mieszkanka powiatu
łowickiego jechała rowerem (1,13 mg/dm3
alkoholu).
n 12 czerwca o godzinie 18.20 na ulicy
Armii Krajowej w Łowiczu nietrzeźwy
59-letni mieszkaniec Łowicza jechał rowerem (1,1 mg/dm3 alkoholu).
n 12 czerwca o godzinie 20.30 w Błędowie w gminie Chąśno 32-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego prowadził samochód
Fiat Uno pomimo orzeczonego przez sąd
zakazu prowadzenia pojazdów.
n 13 czerwca o godzinie 10.40 na
drodze krajowej numer 14 w Krepie
w gminie Domaniewice nietrzeźwy 43-letni
mieszkaniec gminy Porąbka prowadził samochód ciężarowy marki DAF
(0,51 mg/dm3 alkoholu).

n 15 czerwca o godzinie 3.40 na ulicy
Bolimowskiej w Łowiczu nietrzeźwy rowerem jechał 25-letni mieszkaniec powiatu
piotrkowskiego (0,39 mg/dm3 alkoholu).
n 15 czerwca, o godzinie 12.55 zatrzymany został w Woli Szydłowieckiej
w gminie Bolimów 42-letni mieszkaniec
powiatu żyrardowskiego Kazimierz Z.
Jechał rowerem, mając 0,93 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 15 czerwca o godzinie 15.15 w Borówku w gminie Bielawy nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał
rowerem (1,75 mg/dm3 alkoholu).
n 15 czerwca o godzinie 18.50 na ulicy
Piaskowej w Łowiczu nietrzeźwy 53-letni
mieszkaniec powiatu przasnyskiego jechał
rowerem (0,65 mg/dm3 alkoholu).
n 17 czerwca o godzinie 0.20 na ulicy
11 Listopada w Łowiczu nietrzeźwy 17-letni mieszkaniec Łowicza jechał rowerem
(0,29 mg/dm3 alkoholu).
n 17 czerwca o godzinie 17.30 w Złakowie w gminie Zduny nietrzeźwy 59-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego jechał
rowerem (0,58 mg/dm3 alkoholu).
n 17 czerwca o godzinie 20.30 na
ulic Baczyńskiego w Łowiczu nietrzeźwy
34-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
jechał rowerem (0,41 mg/dm3 alkoholu).
(mak, wcz)
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Trzydzieści lat po maturze
Absolwenci klasy technikum
elektrycznego Technikum
Mechaniczno-Elektrycznego
w Łowiczu matura rocznik 1976
spotkali się 7 czerwca przed
wejściem do szkoły z okazji
rocznicy 30 lat od ukończenia
szkoły. Towarzyszył im
wychowawca Stanisław Wielec.
nie rozpoznam dawnego ucznia to
Jwiemeżeli
czekam aż się uśmiechnie i wtedy już
kto to jest - mówi. Na spotkaniu było

ponadto kilku nauczycieli: języka polskiego Jolanta Przybysz, matematyki - Alfons
Sidorowicz, wychowania fizycznego Marian Bursa, historii i propedeutyki - Stanisław Grzelak, przedmiotów zawodowych
- Wiesław Kuś oraz chemii - Stanisław
Przybysz.
To już trzecie spotkanie tej klasy. Pierwsze
odbyło się rok po maturze, ale wzięło w nim
udział tylko 9 osób, większość mężczyzn odbywała w tym czasie służbę wojskową. Drugie spotkanie odbyło się kilka lat po maturze,
kiedy to część absolwentów z Podrzecznej
skończyła już studia. Wykształcenie wyższe
zdobyło 17 osób z tego grona.
Naukę w klasie rozpoczęło w 1971 roku
41 uczniów, maturę w 1975 roku pisało ich
już tylko 31, wśród nich 6 dziewcząt. Na
spotkaniu w minioną sobotę pojawiło się
ponad 20 osób. Kilku nie mogło przybyć,
zaś trzy osoby zmarły. Stanisław Wielec
próbował np. zaprosić na spotkanie klasowe Mirosława Wardę, który zmarł w dniu
zawiadomienia rodziny o zjeździe. Spotkania po 30 latach nie doczekali również
Marian Pełka i Ireneusz Rosa, nauczyciel
z ZSP nr 1. Na spotkaniu nie pojawił się,
mile przez wszystkich wspominany Ryszard
Rześny. - Zawsze chciał być księdzem i jednocześnie bardzo chciał mieć rodzinę. Nie
spodziewałam się, że można to pogodzić, a
jednak - mówi Ewa Światlak. Ryszard Rześny był w Łowiczu podczas Bożego Ciała,
czytał nawet jedno z czytań. Po skończeniu
Politechniki Łódzkiej wyjechał za granicę,
studiował we Włoszech. Obecnie mieszka

Po śląsku, łowicku i kaszubsku

Warsztaty gwarowe dla młodzieży
z Łowicza, Lublińca i Redy trwały od
4 do 6 czerwca w Lublińcu. Naprzemiennie odbywały się na nich zajęcia: Łowicz dla Lublińca, Reda dla
Łowicza i Lubliniec dla Redy.
każdego miasta w warsztatach uczestniczyła 25-osobowa grupa młodych ludzi.
Łowickiej gwary, głównie poprzez piosenki i przyśpiewki uczyły ślązaków Barbara Frątczak i Anna Staniszewska, opieką nad
młodzieżą zajmowały się Ludwika Frątczak
i Bożena Mostowska. Gwary kaszubskiej
uczyła się grupa łowiczan z trzech gimnazjów - pijarskiego, Gimnazjum nr 1 i nr 2.
Na zakończenie warsztatów każda grupa
przedstawiła 20-minutową prezentację, której celem było pokazanie zdobytych umiejętności. Anna Staniszewska ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Łowiczu
podkreśla, że poziom tego programu był
bardzo wysoki, chociaż w warsztatach brali udział młodzi ludzie, którzy wcześniej nie
mieli większego kontaktu z folklorem.
Dodatkową atrakcją dla uczestników
warsztatów były zaprezentowane przez łowicką grupę tańce - chodzony oraz klapok.
Tańców tych, jeszcze przed wyjazdem na
warsztaty, uczyła ich Ludwika Frątczak.
Czy warto uczyć się gwary? Anna Staniszewska jest przekonana, że tak. Gwara łowicka zanika, więc warto poprzez konkursy
lub w innej formie zachęcać młodych ludzi
do uczenia się jej. Gdy już potrafią się nią
wysławiać, robią to z wielką ochotą, co było
widoczne na biesiadzie, jaką zorganizowaNa spotkaniu klasowym po 30 latach stawiła się niemal cała klasa technikum elektrycznego z Podrzecznej z wycho- no w Lublińcu. Właśnie na niej mieszały się
gwary śląska, łowicka i kaszubska. (mwk)
wawcą Stanisławem Wielcem.

Z

w Niemczech z żoną Francuzką i jest diakonem świeckim, może tak jak księża udzielać
niektórych sakramentów, ale nie może odprawiać mszy św.
- Do takiej szkoły idzie się męża szukać przypomina sobie słowa wypowiedziane niedługo po skończeniu nauki w technikum na
ul. Podrzecznej w Łowiczu Teresa Wojciechowska, wówczas jeszcze Folusiak. Żarty
żartami, ale słowa nie były rzucone na wiatr.
Nie tylko ona znalazła w technikum męża.
Teresa Folusiak poślubiła już na studiach
Jana Wojciechowskiego, wcześniej, bo pół
roku po maturze pobrali się ich klasowi koledzy Ewa Frankowska i Zbigniew Światlak.

Jednak w szkole musieli przede wszystkim się uczyć. - To była klasa ścisłych umysłów - ocenia wychowawca Stanisław Wielec. - Nawet jak ktoś nie miał ścisłego umysłu
to profesor Sidorowicz mu go wyrobił - opowiada Teresa Fuks-Jóźwiak, nauczycielka
ze Skierniewic. - Ja dziś powtarzam swoim
uczniom maksymę prof. Sidorowicza: jak
zrobisz to zadanie sto razy, to zrozumiesz dodaje Teresa Wojciechowska, dziś również
nauczycielka matematyki.
Stanisław Wielec zadbał o pokazanie na
spotkaniu pamiątek, które pozostały mu po
klasie. Wśród nich był m.in. arkusz pisemnej matury z matematyki Teresy Wojcie-

chowskiej. Kilka stron formatu A4 zapisana starannie drobnym pismem z kolorowymi
podkreśleniami oraz wyróżnieniami wyników. Bez żadnej poprawki naniesionej
przez sprawdzającego pracę nauczyciela. Tę pracę pożyczył ode mnie ówczesny kurator oświaty i pokazywał w innych szkołach,
jako wzór jak należy pisać maturę z matematyki - opowiada.
To tylko kilka ze wspomnień absolwentów ZSP nr 1 w Łowiczu, którzy spędzili ze
sobą cały dzień. Najpierw w szkole, a następnie w restauracji opowiadali sobie co
ciekawego wydarzyło się w ich życiu przez
30 lat - było o czym mówić.
(eb)

Pieniądze dla gmin na e-urząd

W

związku z możliwością pozyskania
pieniędzy z Europejskiego Funduszu
rozwoju Regionalnego na proces informatyzacji urzędów gmin oraz wdrożenia
procedury e-usług w gminie Domaniewice,
radni tej gminy 28 maja jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do programu powiatowego. Aby gminy powiatu łowickiego mogły otrzymać dofinansowanie, muszą
powołać konsorcjum w celu przygotowania
wspólnego wniosku. Do konsorcjum należą
już gmina Łowicz, Bielawy, Chąśno, Kiernozia, Kocierzew, Łyszkowice i Zduny. (eb)
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Bezpieczniej z prądem
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
wspólnie ze Spółkami Energetycznymi, od 2002 roku prowadzi ogólnopolską kampanię ‘’Bezpieczniej
z prądem”.

W

tegorocznej edycji konkursu plastycznego duży sukces osiągnęły
maluchy ze szkoły podstawowej
w Błędowie. W pierwszym etapie prace plastyczne oceniała załoga łowickiego Zakładu Energetycznego. Pierwsze miejsce zajął
Sebastian Gać, który w nagrodę otrzymał
fotograficzny aparat cyfrowy. Drugie miejsce to sukces uczennicy z Błędowa, Karoliny Płuski. Trzecie i czwarte miejsca zaję-

li odpowiednio Jakub Gać i Kamil Płuska.
Uczniowie otrzymali radiomagnetofony.
Wyróżnienie przypadło Bartłomiejowi
Siekierskiemu.
Zadaniem dzieci było zilustrowanie
właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz promowanie bezpiecznego
i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Najczęstszymi przyczynami porażeń dzieci prądem są: zabawy w pobliżu
stacji transformatorowych, wchodzenie na
słupy wysokiego napięcia, rzucanie przedmiotami w linie przesyłowe, „majstrowanie” przy domowych urządzeniach elektrycznych. Programy edukacyjne mają na
celu zapobieganie takim sytuacjom.
(eb)

Nagrody
dla młodych piłkarzy
Amelia Wiśniewska z Bydgoszczy robi broszkę techniką haftu koralikowego pod kierunkiem Małgorzaty Kosiorek.

Turyści podziwiają jak powstają
bibułowe kwiaty, hafty i wycinanki
- Nie znałam wcześniej takiego
haftu. Próbuję zrobić sobie broszkę - mówiła młodziutka Amelia Wiśniewska z Bydgoszczy, której bardzo spodobał się haft koralikowy.
W minioną sobotę, 14 czerwca trafiła
na warsztaty ludowe do skansenu łowickiego muzeum przy ul. 3 Maja.

A

melia przyjechała do Łowicza z grupą
młodzieży ze szkoły muzycznej, poza
Łowiczem grupa odwiedziła Bolimów
i Nieborów. Niektórym dziewczętom warsztaty tak się spodobały, że były skłonne zrezygnować z obiadu, żeby tylko zostać na
nich dłużej. Opiekunowie przekonali, jednak młodzież, że obiad też jest ważny. Amelia zjadła go błyskawicznie, żeby ponownie
przyjść do skansenu.
Nie mniej zadowolone z prezentacji były
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Parz-

niewicach w powiecie piotrkowskim, które
nie po raz pierwszy wybrały się na wycieczkę do Łowicza. - To jest bardzo potrzebne
- powrót do tradycji, utrzymanie jej - mówi
przewodnicząca Józefa Lisiak. W krótkiej
rozmowie z twórczyniami gospodynie pytały, jak można zaprosić twórców do swojej gminy np. na dożynki.
Warsztaty rozpoczęte tego dnia prowadzone były przez Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a finansowane przez Urząd
Miejski w Łowiczu. Juz pierwszego dnia
muzeum i skansen odwiedziło kilka grup
zorganizowanych oraz turyści indywidualni. Bardzo miło reagowali na obecność
twórców, którzy prezentowali, jak powstają ich wyroby. Były to: Beata Rokicka - prezentująca technikę robienia kwiatów bibułowych, Małgorzata Kosiorek - hafciarka i
Grażyna Gładka - wycinankarka. Co więcej - każdy chętny mógł sam wyciąć kogu-

Błędów

Baterie na kilogramy
Ponad 85 kg zużytych
baterii zebrali, w mijającym
roku szkolnym, uczniowie
ze Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum
w Błędowie.
Dla najwytrwalszych
zbieraczy Rada Rodziców
zakupiła nagrody.

W

zawodach brały udział drużyny chłopięce trzech powiatów: łowickiego,
kutnowskiego i łęczyckiego. W rozgrywkach wzięło udział 45 drużyn i około 650 zacika do wycinanki, wykonać mak z bibuły wodników rocznika 1995 i młodszych.
- W naszej drużynie są chłopcy z trzech Jedyna dziewczyna w męskim skłalub zmierzyć się z igłą i nitką.
roczników
oraz jedna dziewczynka. Bram- dzie Martyna Wiankowska
Te twórczynie oraz innych członków stokarz
wpuścił
tylko jedną piłkę. - nie kryje
warzyszenia będzie można spotkać w skandumy z sukcesu drużyny z Chąśna przewodsenie w Łowiczu w kolejne letnie weekendy
niczący Rady Gminy - Krzysztof Malczyk.
od godz. 12.00 do 18.00. Wyjątkiem będzie
Martyna Wiankowska otrzymała, zatem
najbliższy weekend, w którym odbywać się
specjalne wyróżnienie spośród pozostałych
będzie Jarmark Łowicki, więc twórcy będę
zawodników. Oprócz niej w drużynie grana nim obecni - oraz sobota 16 sierpnia. Coli: Kamil Wiankowski, Dominik Kotlarski,
dziennie, do godz. 16. lub 17. odbywają się
Daniel Latoszewski - bramkarz, Mateusz
też pokazy twórców w skansenie w MauFurman, Kamil Furman, Sebastian Witkowrzycach, które organizuje Powiatowy Urząd
ski, Sebastian Sołtysiak, Tomasz Sołtysiak,
Pracy oraz Stowarzyszenie Gmin i PowiaMarek Kowalski, Piotr Kowalski, Artur Tartów Dorzecza Bzury.
kowski, Dominik Kaliński, Patryk Okraska,
Dyrektor Muzeum w Łowiczu MarzeMateusz Anyszka, Patryk Grzegory i Mana Kozanecka - Zwierz mówi, że dobrze Zwycięska drużyna odbiera nagro- teusz Kochanek. Drużyna pracowała pod
się stało, iż w obu skansenach odbywają dy z rąk Ryszarda Delugi, dyrektora kierunkiem instruktorów Mariusza Więcsię warsztaty ludowe. Dzięki temu zwie- departamentu ochrony środowiska ka i Witolda Kunikowskiego.
dzanie skansenów jest dla turystów bar- Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Przed reprezentacją gminy Chąśno kolejdziej atrakcyjne.
oraz przewodniczącego Rady Gminy ne zmagania w przyszłym roku, tym razem
(mwk) Chąśno, Krzysztofa Malczyka
na terenie powiatu łowickiego.
(eb)

O Łowickiem
w National Geographic
Wprawdzie tylko w polskim wydaniu,
ale zawsze... Czerwcowy numer prestiżowego
i bardzo popularnego magazynu
krajoznawczego National Geographic
zamieszcza obszerny artykuł o Księstwie
Łowickim autorstwa Agnieszki Budo, ze
zdjęciami Ewy Bełdowskiej.

R

W

podstawówce uzbierano 61,5 kg baterii, w gimnazjum 23,8 kg. Nad akcją czuwali opiekunowie szkolnego Koła
Ligi Ochrony Przyrody - Danuta i Zbyszek
Mostowscy. Najwięcej baterii uzbierał Sebastian Gać z zerówki, bo aż 12,7 kg. Drugie
miejsce wywalczył sobie Piotr Ziółkowski
z klasy II, który zebrał 8,38 kg. 7,5 kg baterii
przyniosła do szkoły Ania Rybus z gimnazjum. 4,5 kg baterii uzbierał Krystian Pięta
z zerówki. Prawie 4 kg baterii zebrała Justyna Malejka z klasy VI. Baterie zostaną poddane recyklingowi dzięki współpracy LOP
ze spółką Reba, która jest organizacją odzysku, założoną przez pięciu największych

Dyplomy i nagrody od przedstawicieli władz gminy Chąśno przyjęli, na sesji Rady Gminy 13 czerwca,
zawodnicy dziecięcej drużyny piłkarskiej, która zajęła I miejsce w Mini
Euro 2012 organizowanych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie.

Nagrody otrzymali (od prawej) Sebastian Gać i Piotr Ziółkowski.
producentów baterii obecnych na polskim
rynku (Energizer, GP Battery, Gillette, Varta, Panasonic).
(eb)

eporterka zaczyna od Bożego Ciała, opisując jak wygląda procesja w strojach ludowych. Potem sięga w głąb historii Księstwa, szukając w niej - słusznie - źródeł łowickiej tożsamości,
odrębności od reszty Mazowsza. Potem pisze o typowym wystroju
tradycyjnej, łowickiej chałupy, o wycinankach, o księżackim stroju ludowym i o tym, jak on ewoluował. Budo odwiedza, wreszcie
znaną i z naszych łamów twórczynię ludową, Bronisławę Skwarną z Chąśna. Ta opowiadała jej o tym, jak i kiedy wycinała, jak się
przechowuje łowicki strój - i przekonywała o tym, że bez korali
żadna porządna Łowiczanka nie wystąpi.
Fotografie Ewy Bełdowskiej prezentują, też rzeźbiarza Adama
Głuszka przed jego chałupą, wnętrza chaty ze skansenu w Maurzycach i oczywiście fragment procesji na łowickim Starym Rynku.
Niby wszystko to znamy, nic nas nie zadziwia, a jednak miło
przeczytać i popatrzeć - bo fotografie są świetne.
(wal)
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Cenny dar dla Izby Tradycji w ZSP1
W

Szkolnej Izbie Tradycji w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
10 Pułku Piechoty w Łowiczu gromadzone
są dokumenty dotyczące historii szkoły oraz
pamiątki związane z patronem szkoły. Zbiory zostały wzbogacone o kolejne eksponaty.
Jacek Zemełko z Łowicza ofiarował oryginalne zdjęcia dokumentujące uroczystość,
która miała miejsce na terenie Łowicza w
lipcu 1937 r. W czasie trwania tej uroczystości delegacja cukrowni „Irena” z Łyszkowic wręczyła 10 Pułkowi Piechoty ciężki karabin maszynowy zakupiony za kwotę
3.724 zł, zebraną wśród pracowników cukrowni. To ważne wydarzenie sprzed lat
ilustrują ofiarowane, historyczne zdjęcia.
Drugą pamiątką, przekazaną przez pana
Zemełko, jest oryginalne zaświadczenie
wydane przez dowództwo 10 PP, w 1929 r.

ojcu ofiarodawcy - Stanisławowi Zemełko.
Zaświadczenie potwierdza odbycie, przez
pana Stanisława, przysposobienia wojskowego I stopnia.
Zbiory Szkolnej Izby Tradycji wzbogaciły również cenne pamiątki przekazane przez Euralię Sitnik po ojcu - Antonim
Biernackim. Trzy ofiarowane przez Panią Sitnik eksponaty to: dwa guziki z orłem w koronie od munduru ojca żołnierza
10 PP, książeczka pt. „Polski podoficer”
z pieczątką 3. kampanii 10 PP oraz program
gimnastyczny i notatki dotyczące historii
przebiegu służby wojskowej i okoliczności
dostawania się do niewoli niemieckiej. (eb)
Jedno z archiwalnych zdjęć, które od niedawna jest w Izbie Pamięci
w szkole na ul. Podrzecznej.

Mercedes szkolno-gminno-kościelny
Autobus marki Mercedes, mogący jednorazowo zabrać do 22
osób razem z kierowcą i przewodnikiem, kupiły wspólnie parafia
z Domaniewic i tamtejszy urząd
gminy. Kosztował ponad 250 tys. zł,
z czego około 100 tysięcy pochodziło ze zbiórki przeprowadzonej wśród Polaków, skupionych
wokół parafii Najświętszej Trójcy
w West Harwich w stanie Massachusetts w USA.
biórkę przeprowadził polski ksiądz Marek Chmurski, który kiedyś uczył
Z
się w szkole w Domaniewicach. Na uroczy-

Przedwakacyjna loteria

P

arafia katedralna w Łowiczu
organizuje loterię, z której dochód
przeznaczony będzie na wakacyjny
wyjazd dla dzieci. Losy sprzedawane
będą w niedzielę 22 czerwca po
mszach św. W ubiegłych latach parafia
organizowała rodzinne biesiady, na
których zbierane były pieniądze na
dofinansowanie wyjazdu dla dzieci.
W tym roku imprezy tego typu nie będzie,
że względu na bardzo bogaty kalendarz
imprez w Łowiczu.
W tym roku planowany jest wyjazd dla
35-osobowej grupy dzieci. Będą to dzieci
ze świetlicy przy katedrze, ministranci
i członkowie scholi. Grupa pojedzie w
lipcu na 10 dni do Rabki. Ile będzie losów
loterii fantowej zależeć będzie od ilości
fantów, jakie zostaną zebrane.(mwk)

Będą półkolonie
i kolonie

O

koło 100 dzieci z łowickich szkół
podstawowych skorzysta
z półkolonii, które w czasie wakacji
organizowane będą w Szkołach
Podstawowych nr 2 i nr 4, 30-osobowa
grupa dzieci wyjedzie na kolonie
nad morze. Obie formy wypoczynku
sfinansowane będą z Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Półkolonie
odbędą się w trzech 2-tygodniowych
turnusach, a w każdym z nich weźmie
udział 35 dzieci. Pierwszy turnus
rozpocznie się już 23 czerwca, trzeci
zakończy 1 sierpnia.
W ramach półkolonii dzieci otrzymywać
będą obiad, na pewno będą też
organizowane wycieczki. 30 dzieci
z rodzin dotkniętych choroba alkoholową
wyjedzie na kolonie do Ustki. (mwk)

Kto wyremontuje dach
w Bełchowie

stości poświęcenia samochodu, która odbyła
się na placu przed Szkołą Podstawową imienia Jana Pawła II w Domaniewicach, byli
obecni rodzice księdza Chmurskiego.

G

Bezpośrednio po poświęceniu autobus przeżył szturm dziatwy szkolnej.
- Około rok temu ksiądz proboszcz z naszej parafii w kuluarach powiedział mi, że
będzie możliwość pozyskania pieniędzy na
autobus szkolny - powiedział wójt gminy
Domaniewice Grzegorz Redzisz. Niedługo później ksiądz Chmurski podczas parafialnego festynu, zorganizowanego w West
Harwich, zebrał od wiernych ok. 38 tys. dolarów. Pieniądze te, po podpisaniu umów
i porozumień, przekazał jako darowiznę na
W uroczystości uczestniczyli rodzice rzecz gminy. Intencją darczyńców było to,
żeby kupić autobus, z którego mogliby koksiędza, który objął parafię w USA

rzystać uczniowie ze szkół z terenu gminy
oraz parafianie. Gmina rozpoczęła więc poszukiwanie właściwego samochodu, zorganizowała przetarg na zakup i dostosowanie
do celów przewożenia uczniów. Dołożyła też około 150 tys. z własnego budżetu.
W efekcie tego pod koniec maja autobus
był gotowy do przyjazdu do gminy Domaniewice.
- Dziękuję rodzicom księdza Chmurskiego, za to, że rozmawiali w domu o potrzebach lokalnej społeczności i szkoły. Wiem,

że tak było - mówił wójt Redzisz. Zapewnił, że autobus trafił w dobre ręce. - Kierowca, pan Krzysztof, wiele lat temu siedział
z księdzem w jednej ławce - mówił. - Mam
nadzieję, że ten autobus będzie dobrze służył szkole, gminie i parafii Świętego Bartłomieja w Domaniewicach. Niech Bóg ma
w opiece osoby nim podróżujące - powiedział ojciec księdza Chmurskiego.
Autobus poświęcił miejscowy proboszcz,
ks. Sławomir Sobierajski.
(mak)

mina Nieborów ogłasza kolejny
przetarg na remont dachu
budynku komunalnego przy
ulicy Przemysłowej 14 w Bełchowie.
Zorganizowane pod koniec ubiegłego
miesiąca pierwsze postępowanie
przetargowe zostało unieważnione,
gdyż nie zgłosił się żaden oferent.
Remont obejmuje swym zakresem
rozbiórkę starego pokrycia dachowego,
wymianę niektórych elementów
konstrukcji drewnianej dachu,
przebudowę kominów i in. Kto wykona
prace, które zakończone mają zostać
do 15 października? Kolejny przetarg
zaplanowano na 24 czerwca.(wcz)

Sprzedają kolejne działki

P

o raz kolejny gmina Nieborów
wystawia na sprzedaż
niezabudowane działki: 3
w Bełchowie i 10 w Nieborowie. Do
sprzedania jest też zabudowana
nieruchomość - byłe przedszkole
w Bełchowie. Większość gruntów
to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się
10 lipca. (wcz)
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Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało
Dzieci i młodzież z parafii
Świętego Ducha w Łowiczu,
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie, Chrystusa Dobrego Pasterza i parafii katedralnej w Łowiczu,
oraz łowickich szkół pijarskich, wzięły udział w I Parafiadzie Diecezji Łowickiej, organizowanej w miniony piątek
13 czerwca.

O

rganizatorami Parafiady były:
Duszpasterstwo Sportowców
Diecezji Łowickiej i Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.
Udział w niej wzięło 70 uczniów
- członków męskiej służby liturgicznej oraz członków parafialnych klubów sportowych.
Współzawodnictwo przebiegało
pod parafiadowym hasłem: „Ruch
rzeźbi umysł, serce i ciało” i oparte było o grecką triadę: stadion - teatr - świątynia. Stadion jest blokiem
sportowym. Uczniowie rywalizowali w piłce nożnej, koszykówce,
tenisie stołowym, szachach, skoku w dal i biegach na 60, 400 i 800
metrów. Teatr to współzawodnictwo kulturalne realizowane poprzez
konkursy wiedzy, plastyczne, literackie, muzyczne czy historyczne.
W Łowiczu rozegrany został konkurs biblijny „Najstarsza Ewangelia
- Ewangelia wg św. Marka.”
Świątynia zaś to program religijno - formacyjny obejmujący udział
w modlitwie, Eucharystii, spotkaniach formacyjnych i ewangelizacyjnych. Uczestnicy łowickiej para-

fiady wzięli udział w nabożeństwie
czerwcowym.
Jedynymi uczestnikami spoza
Łowicza byli reprezentanci parafii MB Nieustającej Pomocy w Sochaczewie Boryszewie. Przyjechali
pod opieką swego księdza Łukasza
Antczaka. - Szczególnie lubimy piłkę nożną, bo to ciekawy sport i jesteśmy w nią najlepsi - powiedzieli
reporterowi NŁ na temat parafiadowych zmagań.
- Piłka nożna to jedyny chyba
sport, w którym mogą wystąpić nieoczekiwane zdarzenia i sytuacje dodał Przemek Gołaszewski. Jego
kolega z drużyny Maciek Kobierecki lubi też grać w ping ponga
- chwalił się nam, iż w tej właśnie
konkurencji zajął w piątek 4. miejsce. Inni sochaczewianie lubią też
siatkówkę, wszyscy natomiast grają również namiętnie w piłkę nożną w... komputerze.
Naszych rozmówców łączą nie
tylko wspólne zbiórki ministranckie. Często spotykają się grając
w nogę. Często szlifują piłkarską
formę wraz ze swoim księdzem.
Sebastian Sumiński i Konrad
Plichta - lektorzy z łowickiej parafii Świętego Ducha grają na co
dzień w piłkę w Pelikanie. Lubią
też siatkówkę i kosza. Uczą się
w Gimnazjum nr 1. Co tydzień spotykają się na tamtejszym boisku
i grają do upadłego.
Uważają, że sport i wysiłek fizyczny wspaniale uzupełniają codzienną naukę i modlitwę. - Rozwijamy się duchowo i fizycznie.

Biblioteka
do przeprowadzki?

B

iblioteka w centrum miasta?
Jak najbardziej - mówiła
Magdalena Pakulska,
dyrektor Miejskiej Biblioteki
w Łowiczu na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej 9 czerwca. Biblioteka
funkcjonuje w lokalu
wynajmowanym od ŁSM, co
kosztuje około 70 tys. zł rocznie.
Burmistrz Krzysztof Kaliński
wyjaśniał, że szuka rozwiązania,
aby przenieść bibliotekę do
lokalu w centrum, którego
miasto jest właścicielem. Brane
pod uwagę są 2 lokalizacje:
lokal na parterze kamienicy
sąsiadującej z ratuszem lub
Łowicki Ośrodek Kultury –
wtedy możliwe byłoby bibliotece
udostępnić pomieszczenia
zajmowane przez Urząd
Stanu Cywilnego lub rozważać
rozbudowę ŁOK. - To temat
otwarty - wyjaśniał burmistrz.
Przewodniczący komisji
Tadeusz Żaczek proponował,
że może biblioteka powinna być
przeniesiona do ŁOK, a USC
do budynku starostwa przy ul.
Uczestnicy Parafiady z Sochaczewa (na zdjęciu wy3 Maja. Jak pamiętamy miasto
żej) szczególnie mocni czuli się w piłce nożnej. Obok
wyraziło zainteresowanie tym
gier zespołowych rywalizować można było dwóch
budynkiem, w przypadku, gdyby
na dwóch w ping pongu (z prawej) lub szachach.
powiat chciał go sprzedać.
W tej sprawie trudno się jednak
- Cała idea Parafiady streszcza się spodziewać decyzji, bo przy ul.
Zdobywamy nowe umiejętności i je- ustającej Pomocy z Sochaczewa steśmy coraz lepsi. Poza tym spoty- 153 pkt. Miejsce czwarte z liczbą w słowach ks. Konarskiego: „Dokła- Stanisławskiego nie ma miejsca
kamy się z przyjaciółmi. To jest dla punktów 69 zajęła parafia Chrystu- daj wszelkich starań kształcąc ser- na wydziały z ul. 3 Maja.
sa Dobrego Pasterza i miejsce piąte ce cnotami, umysł nauką, ciało ćwi- Burmistrz uświadomił tylko
nas przyjemność.
czeniami” - mówi odpowiedzialny radnym, że wartość budynku
W ogólnej punktacji najlepsza - 38 pkt. parafia katedralna.
Trzy najlepsze drużyny pojadą na za organizację łowickiej Parafiady starostwa to około 1,4 mln zł,
okazała się drużyna szkół pijarskich
z liczbą punktów 230. Drugie miej- ogólnopolskie i jednocześnie mię- o. Marek Kudach. - Uczestnicy byli a remont, jakiego on wymaga,
sce zdobyła parafia pw. Św. Ducha dzynarodowe rozgrywki finałowe zadowoleni, rywalizacja przebiega- pochłonąć może 1,5 mln zł.
ła w dobrej atmosferze.
(wcz) (mwk)
- 181 pkt., trzecie parafia MB Nie- 5 - 13 lipca w Warszawie.
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Dni Łowicza czyli rozrywka dla każdego
Trwające w ubiegły
weekend Dni Łowicza
dostarczyły łowiczanom
moc rozrywki i wrażeń
- od występów dzieci z
łowickich szkół, poprzez
muzykę ska, rocka,
bluesa, pop, aż po skoki
na bungee, dojenie
sztucznej krowy czy
ujeżdżanie byka.

w wielu miejscach Polski, ale jej premiera
odbędzie się właśnie w Łowiczu.

Spragnieni dobrego
chleba i wrażeń

P

owrót do Dni Łowicza, które w przeciwieństwie do Jarmarku Łowickiego nie
mają związku z folklorem, to pomysł władz
miasta. Już po raz drugi współorganizatorem imprezy była Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu. Mleczarnia obecna była na Starym Rynku, zwłaszcza drugiego dnia. W dwóch stoiskach spółdzielni
częstowano maślanką, kefirem, kawą mrożoną, napojami na bazie soku z dodatkiem
serwatki, noszącymi handlową nazwę Opti,
była też możliwość zakupienia każdego produktu OSM Łowicz. Mleczarnia sponsorowała rozrywki dla dzieci - zjeżdżalnię, piłkarzyki i ściankę wspinaczkową. Nie zabrakło
konkursów, z których część odbywała się na
scenie głównej, a prowadził je Daniel Imiliński - DJ łowickiego Radia Victoria.
Atrakcje były, jednak nie tylko na scenie. Poza nią - zarówno na Starym Rynku, jak i na ul. 3 Maja, nie zabrakło stoisk
z zabawkami, srebrną biżuterią, wyrobami
malowanymi na szkle, obwarzankami, kosmetykami, ale też przedstawicieli instytu-

Nie tylko chłopcy, ale też panowie skorzystali z okazji zagrania meczu piłki nożnej. Boisko wytyczone przez dmuchane
bandy, ręce zamocowane rzepami do poprzecznych rur, ale zabawa: na całego.
szają, bo w mieście nie ma do tego sprzyjających warunków ze względu na napowietrzne linie energetyczne. Skąd wzięły
się w Łowiczu?
W temat wprowadza nas Anna Grebieniow, na co dzień pracownik Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra”, z zamiłowania podróżniczka. Otóż

temu skontruowali Polacy na wzór bojera.
Wyruszyli wtedy na wyprawę do Mongolii, podczas której udało się im przejechać
około 800 km. W wyprawie brał udział m.
in. Wojciech Skarżyński, wtedy pracownik
techniczny Instytutu Paleobiologii PAN,
uczestnik wielu wypraw naukowych na
pustynie mongolskie w latach 60-tych i na

Przy przebojach grupy Dżem bawiła się młodzież, dzieci i rodzice. W końcu Anna Grebieniow i i Wojciech Skar„W życiu piękne sa tylko chwile”.
żyński przy żaglowozie Gobi 3.
cji finansowych, salonów samochodowych
i wielu innych.
Żagle na kołach ze słoikami Urbanka
W sobotę na Starym Rynku uwagę zwracały dwa żaglowozy - pojazdy napędzane
siłą wiatru, a poruszające się na kołach. Nie
było wprawdzie prezentacji, jak się poru-

w sierpniu tego roku z grupą przyjaciół organizuje 2-miesięczną wyprawę przez pustynię Gobi, podczas której dwa żaglowozy mają pokonać dystans 1600 km. Właśnie
oba te pojazdy można było obejrzeć podczas
Dni Łowicza. Jeden z nich jest nowy, wykonany na wzór żaglowozu, którego 30. lat

początku 70-tych. Był on inicjatorem wyprawy sprzed 30 lat, a teraz jest skarbnicą
wiedzy dla młodych ludzi, którzy w tym
roku chcą przejechać z Bugat do Ułan Bator. Na Dni Łowicza, podróżników zaprosił Wojciech Urabanek, ponieważ firma,
której jest współwłaścicielem, jest jednym

ze sponsorów wyprawy. Mówiąc wprost oba żaglowozy pojadą do Mongolii wraz
z transportem przetworów owocowo - warzywnych z Katarzynowa.
Na tym łowicki akcent podróży nie zakończy się. Anna Grebieniow jest, także miłośniczką fotografii trójwymiarowej.
Do podróży przez pustynię Gobi zaprosiła m.in. Andrzeja Waluka, który jest polskim pionierem w dziedzinie trójwymiarowego filmu. Jego zdanie polegać będzie na
nakręceniu reportażu z wyprawy i robieniu
zdjęć tą techniką. Ze zdjęć ma powstać wystawa “Mongolia - ojczyzna wiatru”, która w przyszłym roku prezentowana będzie

W sobotę i niedzielę obok muzeum na
ul. 3 Maja oblegane było stoisko Piekarni Sarmackiej, która na co dzień sprzedaje
swoje wyroby w Warszawie i Łodzi. Obok
tego stoiska nie można było przejść obojętnie, ze względu na zapach chleba, który
przez cały czas wypiekano w piecu opalanym drewnem. Chlebek ten, będący specjalnością firmy, nosi nazwę sarmacki. Jest to
produkt żytnio - pszenny z przewagę mąki
żytniej, a dodatkami jest prażona cebula
i kiszona kapusta. - Po raz pierwszy w Łowiczu byliśmy w ubiegłym roku na Księżackim Jadle. W tym roku przyjechaliśmy drugi
raz, bo po raz pierwszy byliśmy w Boże Ciało - mówi piekarz Andrzej Fibich. - Nasze
produkty wzbudzają bardzo duże zainteresowanie, podczas Bożego Ciała sprzedaliśmy wszystko, w tym 400 chlebów sarmackich. - Łowiczanie spragnieni są dobrego
chleba, dlatego tu przyjeżdżamy - usłyszeliśmy na tym stoisku.
Jak się okazuje, nie tylko chleba spragnieni są łowiczanie, ale też mocnych wrażeń.
Dowodem na to były atrakcje niedziele Dni
Łowicza, a zwłaszcza skok na bungee. Ekipę do skoków zaprosiła do Łowicza OSM,
finansując to przedsięwzięcie. Osoby skaczące nie ponosiły żadnych opłat. Aby wjechać w koszu podnośnika hydraulicznego
na wysokość 45 m i rzucić się w dół przy
asekuracji elastycznej liny, niektórzy śmiałkowie gotowi byli czekać w kolejce ponad
godzinę. Każdy z nich podpisywał oświadczenie, że robi to na własną odpowiedzialność. Swoją odwagę mogli sprawdzić jednak tylko dorośli, w sumie było to około
120 osób. Większość z nich to mężczyźni, choć kilka kobiet też skoczyło. Tylko 8
osób zrezygnowało ze skoku, będąc już na
górze. Każdy, kto skoczył otrzymywał cer-
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tyfikat pokonania strachu. A jak opisać wrażenia? - Nie do określenia - mówi Piotr Politowicz z Łowicza, który w ubiegłym roku na
Dniach Łowicza spróbował skoku na bungee po raz pierwszy, a w tym roku skoczył
aż dwa razy. Strach, ból? - pytaliśmy go tuz
po drugim skoku. - Trochę strachu jest, ale
wrażenia super. Nic nie boli.
Skok zaliczył też Jakub Bakalarski, który
przyznał, że marzył o tym od dawna, a wysokość i wrażenia jako zaj... (nie przytoczymy tego cytatu). - Teraz leci moja siostra!
- krzyknął nagle podczas rozmowy z nami,
obserwując jej lot. Po kilku odbiciach sprężystej liny Dominika Bakalarska jest powoli
opuszczana na materac, a ekipa z warszawskiej firmy Bungy Jumping odpina jej zabezpieczenia - uprzęże przy nogach.

piłki do gry w nogę i zestaw do badmintona. Zadanie konkursowe adresowane było
do ojców, a polegało na zrobieniu zakupów
- dokładnie na jak najszybszym umieszczeniu w reklamówce 7 produktów z OSM Łowicz. Trudność zadania polegała na tym, że
trzeba było je wykonać trzymając dziecko
na ręku. Konkurs zakupów wygrali Marzena i Szymon Myszyńscy, miejsce II zajęła rodzina Artura Karskiego, III - Piotra
Grzelaka.
Kolejnym konkursem dla dzieci było
ujeżdżanie mechanicznego byka. Zwycięz-

grupa Skangur. Wydarzeniem muzycznym
był, jednak trwający ponad półtorej godziny koncert legendarnego zespołu blusowego Dżem. Wyśpiwali oni na łowickim Starym Rynku takie utwory jak, np. Whisky,
W życiu piękne są tylko chwile. A gdy grali, bawili się i młodsi, i starsi, śpiewając razem z Maciejem Balcarem, obecnym wokalistą. Zespół wspominał też nieżyjącego
od 14 lat Ryszarda Riedla. Swoim fanom
i sympatykom przygotował stoisko z płytami i pamiątkami, a przede wszystkim - bez
ograniczeń pozwolił się fotografować.

Ujeżdżanie byka - atrakcja dla dzieci.

Sidney Polak - czyli poslkie reggae.

czynią konkursu została Kinga Jaros, która
utrzymała się na jego grzbiecie przez 1 minutę 20 sekund. (Nagroda: kask i ochraniacze na rower i inne dodatki są do odebrania w Dziale Marketingu OSM Łowicz do
wtorku 24 czerwca.) Miejsce II zajęła Katarzyna Słomiana z czasem 1 minuta 18 sekund, III - Oskar Mrozowski - 1 minuta 15
sekund - oni wygrali piłki nożne.
Po raz kolejny odbył się też konkurs dojenia sztucznej krowy. W ciągu pół minuty należało udoić jak największą ilość mleka. Zwycięzcą konkursu został Damian
Urbanek z wynikiem półtora litra. Wygrał
on kask rowerowy i ochraniacze. Równorzędne miejsca II zajęli Tomasz Pietrzak
i Wojciech Masłowski - którzy udoili po
1,4 litra.

Całkiem odmiennie zaprezentował swoje
podejście do fanów popularny zespół Kombii - gwiazda niedzielnej części Dni Łowicza. Nie było żadnego stoiska z muzyką
i pamiątkami, choć wiele osób o to pytało.
Obowiązywał, też całkowity zakaz fotografowania, nawet dla dziennikarzy. Podczas
ich koncertu rynek był wprawdzie pełen
ludzi, jednak większość z nich nie bawiła
się tak, jak dzień wcześniej, podczas koncertu Dżemu.
Wcześniej na scenie wystąpiły grupy disco polo - Topless oraz warszawska grupa
grająca polskie reggae - Sidney Polak. Jej
wokalista śpiewał dość popularne utwory,
takie jak “Chomiczówka” czy “Otwieram
wino ze swoją dziewczyną”.
Dni Łowicza zakończyły się pokazem
fajerwerków. Na masową rozrywkę w Łowiczu nie trzeba będzie, jednak długo czekać. W najbliższy weekend odbędzie się,
przecież Jarmark Łowicki w parku Błonie, a w sierpniu Księżackie Jadło - na Nowym Rynku.
(mwk)

Mleczarskie konkursy dla
starszych i młodszych
Podczas Festynu Mleczarskiego odbyło
się kilka konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, fundowanymi przez łowicką mleczarnię. Hasłem konkursów i festynu był slogan
akcji propagującej picie mleka: Pij mleko
- będziesz wielki.
W konkursie skakania na skakance zwyciężyła Agata Kaniewska, która wygrała rolki oraz wyroby mleczarskie i materiały reklamowe OSM Łowicz. Miejsce II zajęła
Agata Kaniewska, III - Dominika Jabłońska
- obie otrzymały plecaki z wyrobami mleGrupa akrobatyczna ze szkół pijarskich prezentowała swoje umiejętności czarskimi i gadżety reklamowe.
Główną nagrodą, w układaniu wierszyw sobotę.
ka reklamującego produkty mleczarni była
mp3, którą wywalczyła Justyna Cywińska,
miejsce II, w konkursie tym zajęła Małgorzata Chwalińska, III - Paulina Wociechowska - tu też nagrodami były plecaki z wyrobami z mleka.
Bardzo dzielni byli też panowie biorący
udział w konkursie siłowym, w którym nagrodą główną był GPS. Zadanie polegało
na robieniu pompek, a najwięcej ich zrobił
Zdzisław Zieliński, miejsce II zajął Sylwester Bieniek, III - Ireneusz Piotrowski.
W kolejnym konkursie, rodzinnym,
uczestnicy walczyli o grill i zestaw akcesoriów do grillowania. Pozostałe rodziny,
Nagrody w konkursach wręczały ho- Pokaz masażu w stoisku Policealne- oprócz wyrobów mleczarskich, otrzymały
stessy - łowiczanki i Daniel Imieliński. go Studium z ul. Ułańskiej.

Muzyczna uczta
Dni Łowicza to także atrakcyjne koncerty. Pierwszego dnia na scenie obecna była
muzyka ska - wystąpił łowicki zespół Bibi
Ribozo&The Banditos oraz krakowska

Dzień uciech w kopalni Rydwan

Ujeżdżanie dzikiego byka, jazda
na quadach i gokartach, dmuchane
zjeżdżalnie - te i wiele innych atrakcji
przygotowali, 14 czerwca dla swoich
gości, organizatorzy Dnia Otwartego w kopalni Rydwan. Tego rodzaju
imprezę, na terenie kopalni Rydwan,
zorganizowano po raz pierwszy. Rok
temu podobna impreza odbywała się
w kopalni Kalenice, a dwa lata wcześniej w Czatolinie.

Oprócz indywidualnych uczestników imprezy - rodzin z okolicznych miejscowości,
14 czerwca do kopalni Rydwan przyjechały dwie wycieczki - ze Szkoły Podstawowej
w Domaniewicach oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej z Kutna. Podopieczni
ośrodka z Kutna wrócili do domu z nagroda specjalną organizatora, jaką był telewizor
LG. Kopalnia żwiru i piasku Rydwan położona w sąsiedztwie polodowcowego jeziora

dal odbywa się jednak dalsza obróbka przywiezionych materiałów, które wykorzystywane są później w budownictwie.
Kopalnia ta, od momentu prywatyzacji, czyli od 2002 roku, należy do firmy
Kopalnie Surowców Mineralnych “KOSMIN” Sp. z o.o., która z kolei wchodzi
w skład konsorcjum Tarmac Kruszywa.
Grupa Tarmac Kruszywa rozpoczęła działalność na rynku polskim w 1997 roku od

D

yrektorem pięciu kopalń (oprócz trzech
wymienionych jeszcze kopalni Stoki
i Nowosolna) od 35 lat jest Jerzy Ledzion.
W rozmowie z Nowym Łowiczaninem, tak
mówił o idei Otwartego Dnia: - Chcieliśmy
pokazać, że nasza firma nie tylko produkuje,
ale chce też robić coś dla społeczności lokalnej. Wszystkie atrakcje są dla odwiedzających całkowicie bezpłatne. Wchodząc na
teren kopalni uczestnicy odbierają kupony
na bezpłatne napoje i danie gorące - karczek
z grilla. Dla dzieci są lody i słodycze. Przygotowaliśmy się na przyjazd około 700
osób. Wszyscy uczestnicy mogą wziąć
udział w konkurach sprawnościowych,
w których do wygrania jest sprzęt sportowy.
Organizatorzy ufundowali cenne nagrody
w postaci aparatu cyfrowego, roweru oraz deskorolki z kaskiem, które rozlosowano wśród
wszystkich biorących udział w imprezie.
Dla najmłodszych uczestników przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, mini - trampolinę oraz ozdobne malowanie twarzy. Nieco
starsze dzieci i młodzież mogli pod okiem
instruktorów spróbować jazdy na gokartach oraz quadach. Na odważnych czekało
rodeo na grzbiecie mechanicznego byka.

Jazda quadami przez „pustynny” krajobraz.
Rydwan na terenie gminy Łowicz jest jedną z najstarszych w naszym regionie. Działa
od 40 lat. Obecnie wydobycie prowadzone
jest spod lustra wody w Guźni, gdyż w złoża
w okolicach Rydwanu zostały już wyeksploatowane. Złoże udokumentowane
w Guźni może wystarczyć na około 10 lat
eksploatacji. Na terenie kopalni Rydwan na-

nabycia większościowego pakietu udziałów we Wrocławskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. W niedługim czasie nastąpiły kolejne przejęcia. 14 zakładów
wchodzących w skład grupy, może dostarczać na rynek prawie 8 milionów ton kruszyw rocznie.
(ewr)
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POLONEZ Caro Plus 1.6 GLI 1999 rok,
gaz, stan bdb, tel. kom. 0601-338-486.
OPEL Vectra 2.0 16V DTI 1999/2000 rok,
srebrny metalik, sedan, full opcja, rok w kraju,
stan idealny, tel. kom. 0609-135-425.
Golf III 1.6 1993 rok, czarny, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, stan dobry,
tel. (046) 837-50-94.
NISSAN Sunny 1.4 1995 rok, częściowo do
remontu, tel. kom. 0517-242-742.
VW Golf IV 1.9TDI, tel. kom.
0783-865-721.
OPEL Frontera 2.0 + gaz 1993 rok, ciemna
zieleń, 3-drzwiowy, tel. kom. 0783-277-807.
Tico 1997 rok, I właściciel, garażowany,
2 komplety opon, stan dobry, tel. kom.
0508-130-790.
FIAT 126p 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0517-358-300.
RENAULT Kangoo 1.9 diesel 2002 rok, 12500
zł, biały, blaszak, tel. kom. 0669-046-717.
CHEVROLET Lumina APV Van 3.8 benzyna
+ gaz, tel. kom. 0604-238-322.
ŻUK, tel. kom. 0603-637-681.
Punto lub Matiza zadbanego, tel. kom.
0500-420-702.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Cinqecento lub Tico zadbane, tel. kom.
0500-420-702.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Całe i uszkodzone, tel. kom.
0606-238-179.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
SKUP AUT, tel. kom. 0513-019-003.
FIAT 126p, z okolic Łowicza, niedrogo, tel.
kom. 0504-662-446.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane.
Nieborów 230, tel. (046) 838-55-41, tel.
kom. 0507-141-870.
OPEL Tigra 1999/2001 rok, tel. kom.
0603-408-122.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
OPELAstra III 1.6 + gaz 2004 rok, salon, I właściciel, 5-drzwiowy, hatchback, stan idealny,
możliwość zamiany, tel. kom. 0606-395-256.
Absolutnie kupię wszystkie modele
daewoo, Fiata, Forda, Opla, Peugeota,
Renault, Seata, Toyoty, Skody, VW oraz
dostawcze do 3,5 t po 1995 roku, tel.
kom. 0500-026-841.
OPEL Corsa, 5-drzwiowy, tel. kom.
0694-216-417.

FORD Ka 1.3 2000 rok, 9000 zł, tel. kom.
0500-190-988.
OPEL Astra II combi XII 1998 rok, 11700
zł, pilnie, tel. kom. 0662-337-109.
DAEWOO Tico gaz 1999 rok, tel. kom.
0501-021-810.
FORD Mondeo 1.8 1998 rok, 74.000 km,
benzyna, bogate wyposażenie, tel. kom.
0504-648-042.
FORD Fiesta 1.1 1996 rok, 5-drzwiowy, składak, tanio, tel. kom. 0694-657-347.
VW LT 28 1997 rok, średni, tel. kom.
0503-955-221.
AUDI A4 combi 1.9 TDI 1997 rok, 15600 zł,
tel. kom. 0781-781-315.
RENAULT Laguna combi 1.9 diesel 1999 rok,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0605-636-176.
ŁADA 110 1.5 + gaz 2000 rok, 100.000 km,
niebieski metalik, tel. kom. 0513-108-890.
FIAT Siena 1.6 16V 1997 rok, 5900 zł, tel. kom.
0500-167-670.
RENAULT 19 diesel 1989 rok, tel. kom.
0668-233-170.
CITROEN AX 1991 rok, OPEL Kadett 1.7
1995 rok, tel. kom. 0607-306-247.
Opony używane, felgi stalowe, aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
RENAULT Megane 1.6 16V 2002/2003
rok, 14500 zł, klimatyzacja, 4x pp, tel. kom.
0601-204-034.
Lanos 1.5 8-zaworowy 1998 rok, 7800
zł, sedan, klimatyzacja, ABS, tel. kom.
0601-204-034.
Nubira 1.6 16V combi 1998 rok, 7800 zł, klimatyzacja, ABS, tel. kom. 0601-204-034.
RENAULT Clio 1.2 gaz 1999/2000 rok,
9700 zł, 3-drzwiowy, salon, tel. kom.
0504-129-814.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, 5800 zł, salonowy,
tel. kom. 0504-129-814.
Seicento 900 2001 rok, po wypadku,
tel. (046) 838-72-01.
FIAT Bravo 1.9 JTD 2000 rok, 17500 zł, I
rejestracja 2001, tel. kom. 0502-095-748.

VW Polo, 5-drzwiowe, tel. kom.
0606-436-231.

RENAULT Laguna 2.0 1997 rok, ciemny zielony metalik, stan bdb, tel. kom. 0784-092-934,
0664-418-722.

Autoskup powypadkowe i inne,
najkorzystniejsze ceny, złomowanie, holowanie, tel. kom.
0503-990-426.

FIAT Bravo 1.4 SX gaz 1997 rok, 5000
zł, 210.000 km, I właściciel, tel. kom.
0509-790-321.

Punto, 5-drzwiowe, tel. kom. 0695-502-628.
Astra 2001-2003 rok, tel. kom.
0692-829-882.
PEUGEOT 206 2001-2003 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0608-108-139.
TOYOTA Yaris, 5-drzwiowa, tel. kom.
0695-883-441.

Opony używane, importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
FIAT Cinquecento 700, XII.1997, koła letnie
i zimowe, tel. (042) 719-36-26, tel. kom.
0885-607-050.
IVECO typu 3510 1997 rok, 9800 zł
tel. (046) 837-85-87.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 7 r o k , t e l . k o m .
0792-928-280.
OPEL Astra II combi 2.0 diesel 2001 rok, dobrze wyposażony, tel. kom. 0604-250-826.
OPEL Astra II combi 2.0 diesel 1998 rok, tel.
kom. 0504-221-009.
Liczniki samochodowe - naprawy,
korekty, tel. kom. 0509-963-064.
Mondeo 1.8TD combi 1997 rok, tel. kom.
0604-153-959.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1999 rok, 11000
zł, srebrny metalik, tel. kom. 0696-803-050.
POLONEZ Atu Plus 1997 rok, wspomaganie
kierownicy, autoalarm, centralny zamek, gaz,
hak holowniczy, komplet kół zimowych, tel.
kom. 0698-258-566.
Seicento, 1999 rok, biały, tel. kom.
0721-266-519.
HONDA Civic 1.4 1999 rok, II właściciel, kraj,
tel. kom. 0606-900-406.

RENAULT Clio 1.2 16V 2001 rok, niebieski metalik, salon, stan bdb, tel. kom.
0511-114-004.
AUDI 80 B4 combi 1993 rok, czarny, tel. kom.
0502-024-080.
OPEL Calibra 1991 rok, czerwony, benzyna,
tanio, tel. kom. 0886-440-852 po 18.00.
POLONEZ Atu gaz hak 1997 rok, 1800 zł, tel.
kom. 0605-090-155.
FORD Escort 1.6 16V 1997 rok, zielony
metalik, salon Polska, wspomaganie, centralny
zamek, 2 x poduszka powietrzna, oryginalne
radio z CD, zadbany, tel. kom. 0600-319-013.
VW Golf II 1.6 TD 1992 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0501-930-953.
POLONEZ Caro z gazem 1995 rok, tel. kom.
0505-253-173.
Golf III 1993 rok, czarny metalik, tel. kom.
0691-461-402.
SUZUKI Grand Vitara, 1.9 2006 rok,
samochód terenowy 4x4, skórzana
tapicerka, pełna elektronika, tel. kom.
0502-251-751 0888-072-875.
F I AT 1 2 6 p , s t a n t e c h n . d o b r y,
tel. (042) 719-13-86, tel. kom. 0609-455-231.
BMW 316 1.6 benzyna + LPG, 1989 rok,
stan dobry, tel. kom. 0693-830-174, kom.
0697-972-894.
SKODA Felicja combi 1.3 MPI 1997 rok
tel. (046) 830-38-37.
FIAT Uno 1.0 1994 rok, 1500 zł
tel. (046) 837-84-94 po 16.00.
VW Golf III 1994 rok, czarny, tel. kom.
0504-187-193.
SKODA Felicia 1.3 benzyna 1997 rok, 190.000
km, granatowy, tel. kom. 0600-214-224.
TOYOTA Yaris diesel 2005 rok, tel. kom.
0886-955-255.

SEAT Cordoba 1.8 1994 rok, tel. kom.
0509-120-676.

OPEL Vectra 1.6 16V benzyna 1996/1997 rok,
11000 zł, wspomaganie, ABS, 2 poduszki,
szyberdach,, tel. kom. 0505-184-901.

OPEL Vectra B combi 1.6 16V 1997 rok,
9200zł, sprowadzony, bezwypadkowy, tel.
kom. 0504-169-282.

VW Vento 1.9 TD 1994 rok, tel. kom.
0667-368-672.

FIAT 126p el 1998 rok, tel. kom.
0668-435-483.

VW Golf III 1.9 D 1996 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 0601-660-144.

Części do BMW E36, tel. kom.
0517-802-516.

FORD Escort 1.3 gaz 1997 rok, bezwypadkowy, tel. kom. 0507-659-615.

Octavia 1.9 TDI 1999 rok, zadbana, tel. kom.
0602-506-440.

ROVER 1997 rok, zachodni, gaz, benzyna,
2-drzwiowy, tel. (046) 837-92-90.

Golf III 1.9 TD, tel. kom. 0609-842-734.

ŻUK, sprzedam lub zamienię na przyczepkę,
tel. kom. 0504-011-114.

POLONEZ Truck Roy 1999 rok, tel. kom.
0693-916-677.

POLONEZ Truck izoterma gaz, 1997 rok, tel.
kom. 0506-123-651.

AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, 17600 zł, tel. kom.
0501-689-963.

VW Passat 1985 rok, w całości lub na części,
tel. kom. 0508-900-884.

VW Golf III 1.9 TD 1997 rok, stan dbd, tel.
kom. 0880-960-790.

RENAULT 19 1.4 1992 rok, benzyna + gaz, na
gwarancji, stan dobry, 2 lata w kraju, tel. kom.
0608-827-083.

SKODA Favorit 1.4 1992 rok, w całości lub na
części, tel. kom. 0791-163-103.

AUDI 80B4 2 l 1992 rok, 5700 zł, benzyna,
gaz, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, pilnie, tel. kom. 0664-962-750.

FIAT Seicento 1.1 2004 rok, stan idealny,
bardzo mały przebieg, I właściciel, tel. kom.
0608-827-083.

OPEL Corsa C 1.2 16V Ecotek 2002 rok,
srebrny metalik, 2 komplety opon, gaz sekwencja, 3-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom.
0509-061-804.

PEUGEOT 205 1.4 1987 rok, benzyna, stan
dobry, tel. kom. 0500-715-040.

SKODA Fabia 1.4 MPI 2001 rok, gaz,
wspomaganie, stan bdb, 16400 zł, tel. kom.
0507-105-983.

Seicento 2001 rok, gaz, niedrogo, tel. kom.
0792-261-009.

Lanos 1999 rok, z gazem, tel. kom.
0662-173-679.
OPEL Astra 1998 rok, z gazem, tel. kom.
0662-173-679.

FIAT Brava 1.9 JTD 1999 rok, tel. kom.
0663-630-668.
MERCEDES 300D 1992 rok, 7900 zł, kość
słoniowa tel. (046) 838-48-42.
FIAT Punto 1.2 8V 2003/2004 rok, bezwypadkowy, oryginalna instalacja gazowa, serwisowany, tel. kom. 0604-125-162.
SEAT Cordoba 1998 rok, I właściciel, tel. kom.
0606-140-182.
Sprzedam 2 skrzynie biegów Żuk, Warszawa,
2 prądnice, rozrusznik Żuka, alternator do
Poloneza, tel. kom. 0602-314-866.
VW Passat combi 1.9 TDI 110 kM 1998 rok,
zielony, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan
bdb, tel. kom. 0604-236-213 0663-766-585.
FIAT CC 700 1998 rok, tel. kom. 0693-975-404
po 20.00.
DAEWOO Lanos 2001 rok, 55000 km, sprzedam, tel. kom. 0601-760-199.
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.
FIAT Seicento gaz 2001/02 rok, tel. kom.
0603-872-897.

SEAT Cordoba 1994 rok, 4500 zł do uzgodnienia, tel. (046) 838-73-31.

HYUNDAI Atos gaz, tel. kom.
0508-364-849.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, 11500 zł,
zielony metalik, tel. kom. 0609-788-397.
Sprzedam przyczepę campingową holenderską, zarejestrowaną w Polsce, w dobrym stanie,
tel. kom. 0604-451-649.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1996 rok, bogato wyposażony, stan bdb, tel. (046) 837-82-36,
tel. kom. 0602-447-683.
OPEL Corsa 1.0 12V XII.1998 rok, wyposażenie, stan idealny, tel. kom. 0668-446-462.
RENAULT Laguna combi 2 l 1998 rok, 6000
zł, benzyna, bogate wyposażenie oprócz klimatyzacji, tel. kom. 0608-470-562.

OPEL Corsa 1.4 1997 rok, 76.980 km
tel. (045) 839-29-52, tel. kom. 0722-099-688.
FIAT Uno 1.0 1993 rok, 112000 km, garażowany, stan bdb, 3500 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0781-291-838.
RENAULT Kangoo 2000 rok, 10900 zł,
zadbany, tel. kom. 0503-990-426.
STAR 1142 1989 rok, tel. kom.
0693-824-664.
FORD Escort combi 1997 rok, tel. kom.
0663-766-583.
PEUGEOT 106 1.0 benzyna, 1994 rok, tel.
kom. 0510-524-546, 0788-636-262.
OPEL Corsa 1,7 D 1999 rok, 9300 zł, tel. kom.
0693-155-811.
VW Golf IV 2000 rok, 20000 zł, salon, tel.
kom. 0501-280-594.
Polo 1996 rok, tel. kom. 0602-475-061.
Matiz gaz 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.

OPEL Corsa 1.0 benzyna 2000 rok, sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja, tel. kom.
0604-593-167.

POLONEZ Truck, tel. kom. 0668-171-450.

DAEWOO Lanos 1.4 benzyna 1998 rok,
sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja,
tel. kom. 0604-593-167.

FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, cena do
uzgodnienia, tel. (046) 838-65-38.

VOLVO S80 2.4 diesel 2002 rok, sprowadzony, tel. kom. 0504-746-781.

NISSAN Micra 1.0 1996 rok, 6200 zł, tel. kom.
0500-255-153.

CHRYSLER Voyager 2.4 benzyna 2003 rok,
sprowadzony, tel. kom. 0504-746-781.

POLONEZ Caro 1.6 1993 rok
tel. (046) 838-61-52.

NISSAN Almera 2.2 diesel 2001 rok, sprowadzony, tel. kom. 0504-746-781.

VW Golf III 1.8 gaz, hak, po remoncie, tel.
kom. 0880-622-387.

FORD Escort MK7 1997 rok, 1.6 ZETEC,
ABS, 4900 zł, tel. kom. 0606-633-490.
HONDA CRV 2.0 + gaz sekwencja, 2000 rok,
czarny metalik, cena do uzgodnienia, salon
Polska, 4x4, full opcja, bezwypadkowy, stan
idealny, tel. kom. 0606-111-002.
AUDI A4 1.9 TDI 110 kM 1997 rok, 215.000
km, srebrny metalik, ABS, 2 poduszki powietrzne, elektryczne szyby i lusterka, klimatronic, bezwypadkowy, garażowany, zadbane
wnętrze, 20000 zł do negocjacji, tel. kom.
0502-418-706.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, alufelgi, 2x airbag, tel.
kom. 0667-115-445.

Żuk, blaszak, 1980 rok, w bardzo dobrym
stanie, tel. (046) 838-36-30.

NISSAN Sunny 2.0 D 1994 rok, tel. kom.
0504-010-957 po 19.00.

AUDI 100 gaz 1985 rok, tel. kom.
0602-475-061.

SUZUKI Vitara 1.6 benzyna 1991 rok,
sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.

VW Passat 1.8 1999 rok, benzyna, klimatronic,
elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek,
tel. kom. 0793-464-090.

NISSAN Sunny 1.4 12V 1990 rok, tel. kom.
0791-163-103.

FORD Ka 1.3 benzyna 1997 rok, sprowadzony,
zarejestrowany, tel. kom. 0604-593-167.

Calibra 2.0 + gaz, szary, Golf III 2.0 + gaz, czarny, Astra II 1.7 TD, srebrny, mocno uszkodzony
przód, tel. kom. 0505-383-202.

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

OPEL Kadett 1.2 sedan, 1991 rok, gaz, 1800
zł, tel. kom. 0695-477-866.

OPEL Astra 1997 rok, tel. kom.
0602-475-061.

AUDI A4 1.8 benzyna 1996 rok, sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja, tel. kom.
0604-593-167.

OPEL Astra sedan 1.4 gaz 1995 rok, 6600 zł,
tel. kom. 0514-704-608.

SKODA Favorit 1994 rok, +gaz, hak, tel. kom.
0691-033-698.

LUBLIN chłodnia 1995 rok, tel. kom.
0509-599-433.

FIAT CC 1997 rok, I właściciel, tel. kom.
0889-907-194.

FIAT Uno 1000 1998 rok, czerwony, instalacja
gazowa, 5-drzwiowy, 4600 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0514-962-094.

FORD Escort combi 1.4 benzyna+gaz 1998
rok, 0502-401-383, tel. kom. 0501-415-760.

PEUGEOT Boxer 1.9 D 1994 rok, krótki, niski,
nowa buda, 8200 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0608-601-221, 0604-557-182.
MERCEDES Sprinter 312 1995 rok, podwyższony, przedłużony, sprzedam, tel. kom.
0888-895-150.
VW bus 1.6 D, tanio, tel. kom.
0607-624-733.
MERCEDES 1906 gaz, automat 1991 rok,
MERCEDES 208 D 1990 rok, sprzedam, tel.
kom. 0880-177-221.
VW Passat 1.6 1984 rok, stan dobry, MERCEDES 200 D 1978 rok, stan bdb, tel. kom.
0609-510-665.
Maska i wentylator do Cinquecento, tel. kom.
0607-055-738.
Cinquecento 1997 rok, sprzedam, tel. kom.
0607-198-260.
AUDI 80 B3 1.6 TDI 1989 rok, 3500 zł + opłaty, sprzedam, tel. kom. 0511-031-258.
FIAT CC 700 1997 rok, 74.000 km, tel. kom.
0694-558-793.
HYUNDAI Pony 1993 rok, tel. kom.
0607-971-800.
VW Golf 1.9 D 1994 rok, szyberdach,
2 poduszki, centralny, alufelgi, tel. kom.
0604-931-629.
FORD Ka 1998 rok, tel. kom. 0880-631-917.
RENAULT Megane 1.4 16V 2002 rok, biały,
bogate wyposażenie, bezwypadkowy, tel. kom.
0608-409-744.

FIAT Punto II 1.2 2002 rok, 9900 zł, czerwony, 5-drzwiowy, I właściciel, tel. kom.
0608-409-744.
TOYOTA Avensis sedan 1.6 1998 rok, 14800
zł, wiśniowy metalik, I właściciel, bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom. 0608-409-744.
RENAULT Clio 1.2 1996/1997 rok, 6400
zł, srebrny metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
0500-026-841.
OPEL Vectra sedan 1.6 16V 1998 rok, 12900
zł, bezwypadkowa, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0500-026-841.
FIAT Seicento 1.1 2000 rok, 7400 zł, niebieski, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
0500-026-841.
DAEWOO Matiz Joy 2000 rok, 7600
zł, srebrny metalik, I właściciel, tel. kom.
0606-899-489.
DAEWOO Lanos sedan 1.5 gaz 1998 rok, 7600
zł, zielony metalik, tel. kom. 0606-899-489.
SKODA Felicia 1.3 gaz 1998/1999 rok, 5900
zł, zielony metalik, tel. kom. 0503-093-725.
RENAULT Laguna 1.6 16V 1998/1999 rok,
13800 zł, pełna opcja, stan idealny, I właściciel,
salon, hatchback, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, 6300 zł, czerwony, bezwypadkowy, 3-drzwiowy, tel. kom.
0606-395-256.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 7200 zł, I właściciel, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Corsa C 1.2 16V 2004 rok, 19000 zł,
srebrny metalik, I właściciel, 5-drzwiowy,
wspomaganie, możliwość zamiany, tel. kom.
0668-445-178.
RENAULT Megane 1.6 1998 rok, 11800
zł, klima, salon, stan idealny, tel. kom.
0668-445-178.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1998 rok, wspomaganie, sedan, tel. kom. 0604-392-876.
SKODA Felicia 1.3 MPI XII.1998 rok, nowy
model, I właściciel, serwisowany, tel. kom.
0604-392-876.
FIAT Siena 1.6 16V HL 1998 rok, wspomaganie, elektryka, tel. kom. 0604-392-876.
FIAT Punto 1.2 gaz 1997 rok, elektryka, tel.
kom. 0604-392-876.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996/97 rok, zarejestrowany, klimatyzacja, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0604-392-876.
FIAT Panda 1.1 XII.2003 rok, I właściciel,
serwisowany, tel. kom. 0600-938-371.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 7000 zł, sprowadzony, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT Scenic 1.9 DTI 1998 rok, 18000
zł, po opłatach, tel. kom. 0517-719-072
0513-876-844.
RENAULT Clio 1.2 1995 rok, 5000 zł,
5-drzwiony, po opłatach, tel. kom.
0513-876-844 0517-719-072.
MERCEDES Vito MB 108D 1998 rok, 17000
zł, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
POLONEZ Caro Plus 1.6 GLI 1998 rok, gaz,
tel. kom. 0605-283-860.
OPEL Corsa 1.0 2003 rok, stan bdb, 16500 zł,
bezwypadkowy, wiśniowy metalik, tel. kom.
0512-354-610.
HONDA Civic 1995 rok, czerwony, 1.5 16V
VTEC, 5-drzwiowy, wspomaganie, centralny
zamek, alufelgi, tel. kom. 0509-499-926.
DAEWOO Matiz 2000 rok, złoty metalik, wyposażony, I właściciel, tel. kom.
0604-607-061.
OPEL Vectra combi 1.8 16V 1997 rok, benzyna
+ gaz, tel. kom. 0602-362-910.
DAEWOO Nexia 1500 1997, tel. kom.
0515-938-370.
FIAT Seicento 2001 rok, bordo metalik, tel.
kom. 0785-443-051.
AUDI A4 combi 1.9 TDI 110 kM 1997 rok,
stan bdb, tel. kom. 0506-713-289.
Sprzedam silnik i skrzynię biegów od SKODY Favorit, tel. kom.
0514-962-094.
PEUGEOT HDI 2000 rok, stan bdb, pilnie, tel.
kom. 0697-556-579.
RENAULT Megane 1.6 + gaz, 1996 rok,
elektryka, immobilizer w kluczyku, centralny
zamek, tel. kom. 0503-445-141.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 5 r o k , t e l . k o m .
0698-244-821.
FIAT Punto 1995 rok, z gazem, tanio, tel. kom.
0500-308-858.
Sprzedam silnik i skrzynię biegów od
OPEL Omega, Vectra, Kadett, Calibra,
tel. kom. 0500-098-817.
Ciężarowy MAN 12-192 FL kontener meblowy 1993 rok, 20000 zł + VAT do negocjacji,
tel. kom. 0605-427-919.

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
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FIAT Tempra 1.9 diesel 1991 rok, w całości lub
na części, tel. kom. 0500-098-817.

RENAULT Scenic 1.6 16V 1999 rok, 15500
zł, klima, tel. kom. 0503-168-408.

VW Passat sedan XII 2003 rok, 115.000 km,
granatowy, tel. kom. 0692-601-689.

PEUGEOT 605 2.0 1991 rok, 1800 zł, MERCEDES Benz 1986 rok, 2.3 E + gaz, 2,3 tys.
OPEL Astra 17 TD 1995 rok 3.3 tys, tel. kom.
0512-476-760.

VW Passat sedan 1.9 TDI 1997 rok, srebrny
metalik, I właściciel, tel. kom. 0607-248-357.

ROVER 214 IS 105 KM 1995 rok, 90000 km,
stan bdb, lub VW Passat 1998 rok, TDI, stan
bdb, tel. kom. 0698-816-357.

OPEL Corsa 1.2 1995 rok, 5500 zł, 5-drzwiowy, tel. kom. 0695-922-630.

LDV Convoy 3,5 t dostawczy 1998/99 rok
tel. (046) 863-60-14.

SKODA Felicia 1.6 GLX 1998 rok, 6500 zł,
benzyna + gaz, tel. kom. 0604-347-267.
OPEL Corsa 1.4 1993 rok, 4300zł, 2 lata w
kraju, wspomaganie kierownicy, szyberdach,
tel. (046) 831-01-29.
RENAULT Megane 1.9 D 1997 rok, po
wypadku (uszkodzony przód), cena do uzgodnienia, tel. kom. 0668-131-109.
OPEL Vectra B 1995 rok, z gazem, tel. kom.
0516-518-343.
RENAULT Laguna 1.6 16V, 2000 rok, klimatyzacja, elektryczne szyby, ABS, I właściciel,
tel. kom. 0516-518-343.
Sprinter 310, 1999 rok, średni, 26500 zł +
VAT.
VW LT 35 Maxi 2004 rok, tel. kom.
0888-186-400.
VW T-5 2004 rok, srebrny, klima, długi, 45000
zł + VAT, tel. kom. 0788-293-343.
Sprinter 316 2004 rok, średni, klima, itp., tel.
kom. 0888-186-400.
Vito 115 CDI, klima itp., średni, tel. kom.
0788-293-343.
VW Polo, 1.9 SDI, 2002 rok, srebrny, zadbany,
tel. kom. 0660-989-008.
CC 900 1993 rok tel. (046) 837-27-27, tel. kom.
0781-364-513.
ŻUK blaszak diesel 1995 rok, stan dobry,
tel. (046) 837-43-74.
Seicento 1.1 1999 rok, 125 tys., bordo metalik, elektryczne szyby, poduszka powietrzna, I właściciel, tel. kom. 0606-430-072
0510-057-250.
SAAB 9000 1992 rok, full opcja, tel. kom.
0501-149-093.
VW Passat combi 1.9 TDI 130 kM 2002 rok,
28700 zł, sprzedam ewentualnie zamienię, tel.
kom. 0608-108-139 0602-584-266.
OPEL Corsa 1.2 2003 rok, 15300 zł, tel. kom.
0509-732-602.
RENAULT Kangoo 1.2 2001 rok, 13800 zł,
5-drzwiowy, zadbany, I właściciel, tel. kom.
0503-168-408.
RENAULT Megane sedan 1.4 + gaz 1997/1998
rok, 10800 zł, tel. kom. 0508-696-648.
FIAT Palio Weekend 1.7 TD 1999/2000 rok,
9900 zł, biały tel. (046) 834-81-14.
OPEL Astra II 1.4 16V, 14700 zł, I właściciel,
tel. kom. 0601-204-034.
FIAT Punto 1.1 + gaz 1998/1999 rok, 7900 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-457-208.
FIAT Uno 1.0 1994 rok, 3000 zł, tel. kom.
0602-224-791.
FIAT Brava 1.2 16V 2000 rok, tel. kom.
0604-413-948.
Alufelgi 16” z oponami do Audi A4/A6, tel.
kom. 0517-824-586.
ŻUK stan dobry, 45000 km, tel. kom.
0691-070-514.
TARPAN diesel tel. (046) 861-11-99 wieczorem.
MITSUBISHI Carisma 1.6 1997/1998 rok,
11800 zł, bogato wyposażona, tel. kom.
0502-482-511.
HYUNDAI Atos benzyna gaz 1998/99 rok, jak
nowy, 78000 km, bogate wyposażenie, zielony
metalik, tel. kom. 0606-330-976.
FIAT Uno 900 gaz 2001 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0605-535-396.
FIAT Uno 900 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0513-160-551.
DAEWOO Matiz wersja Light 1999
rok, I właściciel, złoty metalik, tel. kom.
0605-535-396.
AUDI A6 2003 rok, full opcja, stan dobry, tel.
kom. 0501-658-190.
DAEWOO Lanos 1.5 16V benzyna gaz
1999 rok, sedan, zielony metalik, tel. kom.
0600-394-592.
SEAT Cordoba 1.6 2000 rok, 2x airbag,
wspomaganie kierownicy, radio CD, bezwypadkowy, I właściciel, serwisowany do
końca, cena do uzgodnienia, tanio, tel. kom.
0606-242-154.

FIAT Panda 2006 rok, 6000 km, I właściciel,
tel. kom. 0513-160-551.

ALFA ROMEO 146 1.6 1996 rok, 5500 zł, tel.
kom. 0669-034-202.
AUDI A6 2.5 TDI combi 1998 rok, 21900 zł,
201000 km, perła, skóra, ksenony, nawigacja,
klimatronik, najbogatsza wersja, zarejestrowany, idealny, dodatkowo felgi 17” chromowane,
tel. kom. 0888-778-839.
RENAULT Laguna 1.8 16V 2000 rok, 13900
zł, 65000 km, granat metalik, bogate wyposażenie, tel. kom. 0606-741-845.
FIAT Panda Van 1.2 gaz sekwencja 2005
rok, 13900 zł, 85000 km, czerwony, faktura
VAT, serwisowany, bezwypadkowy, tel. kom.
0606-741-845.
DAEWOO Nubira 1.6 1997/98 rok, 5600 zł,
180000 km, I właściciel, zielony metalik, tel.
kom. 0501-032-036.
OPEL Vectra B 1.6 16V 1997/98 rok, full opcja,
wspomaganie, airbag, ABS, elektryczne szyby,
centralny zamek, tel. kom. 0503-779-159.

VW Passat 1.9 TDI 2000 rok, tel. kom.
0721-347-741.
VW Passat combi 1.8 benzyna gaz 1994 rok,
zarejestrowany, tel. kom. 0502-067-748.
Astra II 1.7 DTI 1999 rok, 140.000 km, stan
bd, tel. kom. 0505-089-955.
MITSUBISHI Space Wagon 1995 rok, sprzedam, tel. kom. 0600-954-376.
FIAT CC 700 1993 rok, stan bdb, tel. kom.
0509-610-252.
SUZUKI Swift GL 1999 rok, po wypadku,
tel. (046) 839-13-31.
Peugeot 206 1.1
tel. (046) 837-20-10.

2000

rok,

FORD Ka 1998 rok tel. (042) 719-46-55, tel.
kom. 0518-986-232.
SUZUKI Vitara 1.6 1991 rok, stan bdb, tel.
kom. 0604-771-777.
KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0604-771-777.
MERCEDES MB100 2.4 D, czerwony, blaszak, tel. kom. 0693-036-559.

OPEL Corsa 1996 rok, I właściciel, igła, tel.
kom. 0510-306-890.

STYR-MAN 12S21, sztywny, plandeka,
winda, tel. kom. 0693-036-559.

TOYOTA Corolla 2002 rok, 24800 zł, salonowy, bezwypadkowy, niebieski, tel. kom.
0513-071-265.

FIAT Punto 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.

TOYOTA Yaris D 2003 rok, 25400 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0501-213-067.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 2001 rok, klimatronik,
tel. kom. 0608-354-769.

OPEL Omega sedan 2.5 V6 1999 rok, 11800
zł, tel. kom. 0513-071-265.

CC 700 1994 rok, 129.000 km, przyczepka
samochodowa z hamulcem, stan bdb, tel. kom.
0722-175-671.

OPEL astra gaz 1993 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.

OPEL Corsa 1.4 1995 rok, stan idealny, tel.
kom. 0696-073-646.

SKODA Felicia 1998 rok, I właściciel, serwisowany, tel. kom. 0664-635-301.

Cinquecento 704, 1997 rok, tel. kom.
0781-274-184.

OPEL Corsa gaz 1997 rok, 4800 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0793-390-074.

FORD Mondeo TDCi 2002 rok, garażowany,
tel. kom. 0721-356-199.

OPEL Calibra 2.0 gaz 1993 rok, 5200 zł, zielony metalik, tel. kom. 0501-213-067.

Passat 1.9 TDI 2001 rok, MERCEDES 320 S
2001 rok, tel. kom. 0510-158-924.

TOYOTA Carina 1.6 1996 rok, I właściciel, tel.
kom. 0600-970-598.

STAR 1142 do przewozu żywca, MERCEDES
312 2000 rok, RENAULT Master 1998 rok, tel.
kom. 0509-500-995, 0502-313-181.

AUDI A6 combi 2.4 gaz 170 KM S-line
1999/2000 rok, ABS, ASR, klimatrionik,
pełna elektryka, navi, siedzenia kubełkowe,
alufelgi, zimowe na alu, faktura, tel. kom.
0606-859-067.
F I AT 1 2 6 p 1 9 8 8 r o k , t e l . k o m .
0601-173-977.
VW Polo 1.0 gaz 1989 rok, 700 zł, w pełni
sprawny, tel. kom. 0609-550-982.
VW Vento 1.9 GTD 1993 rok, utrzymany, 7800
zł, tel. kom. 0506-025-611.
OPEL Corsa 1.2 gaz 1995/1996 rok, bordo
metalik, 3-drzwiowy, szyberdach 2 poduszki
powietrzne, 7300 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0502-679-946 0604-610-577.
CITROEN Xsara Picasso 1.8 2000 rok,
15600 zł, salonowy, niebieski, tel. kom.
0513-071-265.
DAEWOO Lanos 1.4 gaz 2001 rok, czerwony,
5-drzwiowy, centralny zamek, 7800 zł, tel.
kom. 0502-679-946 0604-610-577.
DAEWOO Lanos gaz 2002 rok, stan bdb, tel.
kom. 0501-818-524.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0793-390-074.
VW Golf 1.4 1994 rok, 5800 zł, biały,
3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2
poduszki powietrzne, tel. kom. 0502-679-946
0604-610-577.
VW Golf 1.4 1995 rok, czarna perła, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, szyberdach,
elektryczne lusterka, 5800 zł + opłaty, tel. kom.
0502-679-946 0604-610-577.
OPEL Combo 1.7D Isuzu, 1997 rok, homologacja, stan dobry, tel. kom. 0501-469-526.
FIAT Uno 1.4 1997 rok, tel. kom.
0693-256-015.
OPEL Vectra C 2.2 DTI 2003/2004 rok, tel.
kom. 0602-657-581.
OPELAstra combi 1.7 D 1994/1995 rok, 5700
zł, tel. kom. 0602-657-581.

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.
Chłodnię hakową z agregatem, tel. kom.
0605-561-542.
Blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe, tel. kom.
0693-830-174, kom. 0697-972-894.
Kredyt na każdy samochód, tel. kom.
0513-019-003.
Auto -kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.
Sprzedam przyczepę campingową
holenderską KIP390 (3-4 osobowa) z nowym przedsionkiem, stan
bdb, tel. (046) 837-08-75, tel. kom.
0604-428-289.
Radio samochodowe Sony Xplod (bluetooth),
tel. kom. 0880-472-006.

Honda VF750F, poj. 750, 1986 rok, 40260
km, 3200 zł, sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.

Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha, dom
mieszkalny, budynki gospodarcze, okolice
Brzezin, tel. kom. 0608-513-810.

Motocykl Yamaha YZF 600R Thundercat,
2001 rok, kupiony w polskim salonie, tel. kom.
0511-773-069.

Sprzedam mieszkanie, os. Kostka (Łowicz) 47
mkw., tel. kom. 0605-422-652.

Sprzedam motorynkę, tel. kom.
0880-177-221.
Skuter na gwarancji, tel. kom. 0886-991-520.
Romet Chart 50, stan bdb, tel. kom.
0602-515-792.
Sprzedam Quada 150, tel. kom.
0660-789-719.
Sprzedam motorower Romet, zarejestrowany,
opłacony, tel. kom. 0698-252-434.
Sprzedam MZTS 150, stan dobry, 750 zł, tel.
kom. 0603-745-367.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0604-771-777.
MZ 150, Honda CB 400, tel. kom.
0787-613-798.
Naprawa motocykli i motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.

Sprzedam przyczepkę samochodową Sam,
nowa, do rejestracji, 235x123x40 ze stelażem
do plandeki lub bez, tel. kom. 0505-928-735.

Sprzedam przyczepkę samochodową,
2005 rok z plandeką, hamulec najazdowy,
tel. (046) 839-63-26.
Sprzedam zbiornik do samochodu ciężarowego, tel. kom. 0788-170-350.
Dwukółka ciągnikowa, duża z hamulcem
pneumatycznym, SEAT Toledo, tel. kom.
0602-522-478.
Sprzedam części: Ford Escort, Mondeo i silnik
do Seicento 900, tel. kom. 0660-405-414.
Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 t, faktury
VAT, tel. kom. 0665-956-595, 0501-610-618.

RENAULT 19 1.7 1995 rok, 4100 zł, stan bdb,
tel. kom. 0515-752-654.
SKODA Favorit LX 1995 rok, tel. kom.
0600-108-089.
MERCEDES 124 300 D 1991 rok, stan super,
tel. kom. 0696-441-703.
FORD Mondeo combi MKII 1.8TDI
1999 rok, 10500 zł, 260000 km, srebrny
metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, 2 komplety opon (zimowe,
letnie), tel. kom. 0696-803-050.
AUDI A4 1.9 TDI 1997 rok, 16900 zł,
zarejestrowany, srebrny metalik, tel. kom.
0665-956-595, 0501-610-618.
DAEWOO Espero 1.8 1999 rok, + gaz, tel.
kom. 0602-668-391 po 15.00.
OPELAstra II 2.0 D 2002 rok, 186.000 km, rok
w kraju, tel. kom. 0606-675-608.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 14600 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiowe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.
OPEL Astra II 1.6 1998 rok, 60.000 km, zielony, stan bdb, tel. kom. 0605-680-419.
FIAT Punto 1.2 2002 rok, boro, 3-drzwiowy,
uszkodzony, tel. kom. 0605-539-256.
Polo 1.2 KAT 2002 rok, niebieska perła, c.
zamek, alarm, 4x airbag, wsp. kier., el. szyby
i lusterka, CD, 84000 km, 23500 zł, tel. kom.
0603-223-385.
OPEL Corsa C 2003, tel. kom. 0606-336-241.

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.
M-3, os. Noakowskiego, 47,8 mkw.,
tel. (046) 830-22-88, tel. kom. 0695-761-341.
Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew,
tel. kom. 0509-147-501.
M-4, 60 mkw., Bratkowice, tel. kom.
0669-046-703.

M-3 Bratkowice z garażem, tel. kom.
0662-198-384.
Pilnie, garaż z oświetleniem i kanałem,
os. Bratkowice, na przeciwko bloku 44,
tel. (046) 837-04-21 po 18.00, tel. kom.
0501-067-771.
Garaż, blok ul. Kwiatowa, tel. kom.
0608-684-292.

Sprzedam działkę budowlaną 2500 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 0604-473-708.
Sprzedam ziemię 3,36 ha w Bogorii Górnej,
tel. (046) 838-23-47.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu (37mkw.,
c.o, blok z cegły), tel. kom. 0600-127-143.

Sprzedam garaż, Łowicz, Bratkowice przy Intermarche, murowany, tel. kom. 0603-352-178
po 18.00.

Tanio, okazja mieszkanie 48 mkw., Bratkowice,
parter wraz z garażem lub bez usytuowanym
na przeciwko okien mieszkania, z kanałem i
oświetleniem, tel. kom. 0501-067-771.

Sprzedam barak budowlany, tel. kom.
0792-615-044.

Sprzedam M-3, 48 mkw., I piętro, os. Bratkowice, tel. kom. 0606-146-732.

Do wynajęcia garaż na os. Bratkowice,
tel. (046) 837-10-22.

Sprzedam dom, Stryków, tel. kom.
0512-508-485.

Firma sprzeda mieszkanie po
generalnym remoncie - 35 mkw.,
tel. kom. 0606-414-222.

Działka rekreacyjna, Dąbkowice Górne, tel.
kom. 0665-270-410.
Działkę 2200 mkw., rolno-budowlana, gmina Dmosin,, tel. kom.
0721-266-519.

RENAULT 19 1995 rok, stan bdb, okazyjnie
tel. (046) 874-51-73 po 18.00.
FIAT Uno 1.4 gaz 1996 rok, 3300 zł,
niebieski metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
0607-161-984.

Sprzedam działkę 1800 mkw., Łowicz, ul.
Armii Krajowej, ogrodzona, media w ulicy,
tel. kom. 0505-346-069.

Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw.,
Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756 0602-491-325.

Katalogi aut niemieckich, tel. kom.
0889-124-909.

Sprzedam silnik i skrzynię biegów do Nissana Micry, tel. (046) 862-58-03, tel. kom.
0691-114-101.

Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.

Skutery, crossy, części, akcesoria
motocyklowe, sprzedaż -serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna, tel. (042) 710-76-11, tel. kom.
0513-185-357.
Sprzedam WSK 125, 400 zł, rama MZ TS
250, rama WSK 125, rama Komar, tel. kom.
0781-779-658 dzwonić po godz. 15.00.
Sprzedam motorynkę, gokart, tel. kom.
0608-475-473.
Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
0660-686-837.
Sprzedam skuter 2007 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-61-01, tel. kom. 0667-633-468
po 16.00.
Kawasaki EN500, 1994 rok (choper), tel. kom.
0506-152-437.
Skuter Kingway 2006 rok, 1500 zł, tel. kom.
0504-755-253.
ETZ 150, tel. kom. 0607-196-533.
Sprzedam skuter Zipp Quantum 50, stan bdb,
tel. kom. 0505-639-403.
Piaggio Zip, Malagutti F10, stan dobry, tel.
kom. 0505-261-079.
Sprzedam skuter Derbj-Vamos, 1000 zł, tel.
kom. 0695-599-859.
Skuter Peugeot 100, 1999 rok, stan bdb, pilne,
tel. kom. 0721-914-844.
Sprzedam WSK175, 500 zł, tel. kom.
0692-424-824.
Motorynka Stella, tel. kom. 0697-012-709.
Mini Cross 125 2007 r., tel. kom.
0697-012-709.
Honda Cross 2005r. 85 CR, tel. kom.
0697-012-709.

AUDI A4 1.6 1995 rok, granat metalik, I
właściciel, tel. kom. 0603-673-948.

FORD Escort instalacja gazowa 1994 rok,
stan techn. dobry, zamienię na CC lub inny lub
sprzedam, tel. kom. 0888-485-672.

Suzuki GSX600F, poj. 600, 1998 rok,
69000 km, 7500 zł. sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.

ROVER 45 2.0 TD 2001 rok, 146.000 km,
granat metalik, bogate wyposażenie, pilnie,
tel. kom. 0609-467-706.

FORD Escort instalacja gazowa, zamienię na
perkusję elektroniczną lub akordeon guzikowy,
tel. kom. 0888-485-672.

Suzuki GS500, poj. 500, 1999 rok, 23350
km, 5500 zł, sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.

Kupię działkę, gospodarstwo - Łowicz - okolice, tel. kom. 0601-257-098.

Pilnie. Tanio M-5 88mkw. Blok murowany oraz kiosk gastronomiczny, tel. kom.
0791-759-519.

Działkę przy ul. Karasickiej lub Zabrzeźniańskiej ewentualnie w najbliższej okolicy, tel.
kom. 0601-271-021.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 6400
mkw. w Stroniewicach przy trasie Łódź
- Łowicz, media przy działce, tel. kom.
0516-095-240.

Działka budowlana lub ziemia, tel. kom.
0504-198-216.

Działka rolno-budowlana 0,96 ha z zabudowaniami, 30 zł/mkw., tel. (046) 838-95-15.

Kupię działkę budowlaną w Zdunach do 15
arów, tel. (046) 839-13-43.

Sprzedam plac budowlany na wsi, niedrogo,
tel. (046) 838-91-63, tel. kom. 0664-873-541.

Kupię dom w Skierniewicach/ okolicach, tel. kom. 0506-063-808.

Działka 5000 mkw., Łowicz, Katarzynów, tel.
kom. 0501-074-060.

Kupię działkę rolno- budowlaną w okolicy Łowicza o pow. ok. 1ha, tel. kom.
0604-752-245.

Działka rolna 1,25 ha i 0,60 ha,
tel. (046) 839-60-55, tel. kom. 0721-335-845.

Kupię dom lub gospodarstwo rolne w okolicy Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.
Kupię dom do remontu w Łowiczu, Zdunach
lub okolicy, tel. kom. 0609-063-583.
Kupię mieszkanie może być do remontu w centrum Skierniewice, tel. kom.
0602-779-602.
Bezpośrednio kupię działkę rolną lub budowlaną w powiecie żyrardowskim, zdecydowanie,
tel. kom. 0666-312-757.
Kupię ziemię rolną, tel. kom. 0513-008-360.
Kupię dom w Rawie Mazowieckiej lub w
okolicach, może być do remontu, tel. kom.
0602-805-644.
Kupię działkę budowlaną, uzbrojoną lub
siedlisko o powierzchni 0,5ha w okolicach
Rawy, Regnowa, Białej Rawskiej, tel. kom.
0886-407-405.

Mieszkania o pow. do 100 mkw. przy ul. Podrzecznej 14, tel. kom. 0508-174-797.
M-2, 34,70 mkw., IV piętro, Łowicz,
tel. (046) 837-08-96 po 18.00 046/830-39-76.

Działka na Jastrzębi, 6400 mkw.,
tel. (046) 837-25-86, tel. kom. 0515-138-358.
Zamienię lub sprzedam M-4 Bratkowice na
M-2 Bratkowice, tel. kom. 0503-740-193.
Zamienię na mniejsze, sprzedam 39 mkw., os.
Starzyńskiego, tel. kom. 0692-101-989.
Działka z możliwością zabudowy, 11.999
mkw. przy ul. Mauszyce w Łowiczu, tel. kom.
0880-306-666.
Mieszkanie 35 mkw. w Żychlinie, 65000 zł,
tel. kom. 0607-813-558.
M-3 40 mkw., Głowno, Sikorskiego bl. 15,
tel. (042) 719-45-81, tel. kom. 0604-272-984.
Mieszkanie 32,3mkw., 2 pokoje, bez balkonu,
do remontu, II piętro, cena do uzgodnienia po obejrzeniu mieszkania, tel. kom.
0664-949-107.
Sprzedam 67 mkw., 3-pokojowe, II piętro, os.
Sikorskiego, Głowno, tel. kom. 0606-237-950,
0606-906-606.
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 tanio działkę budowlaną na terenie
gminy Nieborów, 3000 mkw., tel. kom.
0886-098-053.
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Sprzedam mieszkanie 51,45 mkw., ul. Kwiatowa, I piętro, Łowicz, tel. kom. 0603-653-002.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,40 ha,
tel. kom. 0782-152-923.

Mieszkanie 58 mkw., os. Starzyńskiego, III piętro, środkowe, po całkowitym remoncie, nowe
okna, drzwi, tel. kom. 0500-165-215.

Sprzedam mieszkanie 65 mkw. w cegle, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0606-497-075.

Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0609-373-941.
Sprzedam dom w Łowiczu na ul. Botanicznej,
o powierzchni 150 mkw., ok. 650 tys., tel. kom.
0666-049-802.
Sprzedam mieszkanie 49 mkw., I piętro, tel.
kom. 0691-219-981.
Sprzedam M-3, parter, Bratkowice i garaż, tel.
kom. 0510-124-711.
Dom z dużą działką, wszystkie media, teren
na nieuciążliwą działalność gospodarczą,
Nieborów, tel. kom. 0604-424-033.
Sprzedam dom (140 mkw.), zabudowania gospodarcze (500 mkw.), ziemię orną 3,15 ha pod
Skierniewicami, tel. kom. 0606-352-494.
Sprzedam mieszkanie 75 mkw., wysoki
standard, cegła, Łowicz, zadbane, tel.
kom. 0695-631-319.
Sprzedam 2 ha łąk nad Bzurą, tel. kom.
0505-326-093.
Sprzedam 45,5 mkw., parter, osobne wejście,
cegła, tel. kom. 0505-326-093.
Sprzedam lub wynajmę dom z działką 700
mkw. - budynek mieszkalno-produkcyjny
(z 1995 roku) 900 mkw. - powierzchnie
produkcyjne 128 mkw., wszystkie media,
dogodny dojazd, tel. kom. 0609-052-002,
0601-080-725.

Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Sprzedam wyremontowane M-2 w centrum
miasta, tel. kom. 0600-471-457 po 16.00.
Sprzedam 50 arów działki nad jeziorem, kujawsko-pomorskie, tel. kom. 0694-354-135.
Sprzedam las w gminie Domaniewice,
tel. kom. 0504-859-306.
Sprzedam 9,24 ha w gminie Kiernozia, tel.
kom. 0662-182-714.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw. w Łowiczu, do
remontu, tel. kom. 0693-136-297 po 17.00.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Sprzedam mieszkanie 61 mkw., os. Konopnickiej, o wysokim standardzie, tel. kom.
0606-900-406.
Działka rolna 1 ha, ul. Bolimowska (nad
rzeczką Zielkówką, przy torach), tel. kom.
0666-896-298.
M-5 58mkw., Głowno Sikorskiego, tel. kom.
0695-446-021.
Działka 3 ha, Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (046) 837-90-70.
Sprzedam M-3, 48 mkw., os. Konopnickiej,
Łowicz, tel. kom. 0603-688-072.
Działkę budowlaną w Głownie tanio sprzedam,
tel. kom. 0504-571-878.

Sprzedam ziemię w Bobrownikach 1,5ha, tel.
kom. 0660-532-684.

Sprzedam ziemię 10km od Łowicza z możliwością zabudowy, tel. kom. 0508-168-008.

Sprzedam mieszkanie 30 mkw., parter, os.
Czajki, tel. (046) 837-76-27 wieczorem, tel.
kom. 0692-417-586.

M-3, 37 mkw., os. Konopnickiej, III piętro, tel.
kom. 0606-312-048.

Ziemia 3 ha w miejscowości Wola Stępowska
5, tel. kom. 0512-919-658.
Tanio sprzedam M-2, 2 pokoje z kuchnią, 33
mkw., IV piętro, Starzyńskiego (Łowicz), tel.
kom. 0604-125-320.
Ziemia 4,5 ha w całości lub na działki, tel. kom.
0515-748-895.
Bratkowice, 60 mkw., III p., 3600 zł/
mkw., tel. kom. 0509-838-542.
Mieszkanie 45 mkw., 2 pokoje, WarszawaŻoliborz, tel. kom. 0792-004-554.
Os. Starzyńskiego bl. 2, l p., sprzedam,
tel. kom. 0506-057-667 po 17.00 (oprócz
wtorku i środy).

Głowno, 3 pokoje z kuchnią, os. Kopernika,
tel. kom. 0502-985-023.
Dom w Łowiczu, tel. kom. 0664-706-252.
Dom parterowy ok. 100 mkw. powierzchni
mieszkalnej + garaż na działce ok. 2000 mkw.,
zagospodarowana, centrum Łowicza, tel. kom.
0606-613-642.
Budowlana niedaleko Głowna, tel. kom.
0507-569-401.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw., tel. kom.
0607-385-739.
Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.

Cegła, 50 mkw., parter, Armii Krajowej,
tel. (046) 837-80-05, tel. kom. 0513-636-689.

Mieszkanie 60 mkw., os. Dąbrowskiego
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.

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

Sprzedam działkę o powierzchni 5.000 m we
wsi Kompina 29, tel. kom. 0605-274-931.

Mieszkanie, 75 mkw., I piętro, K.K. Baczyńskiego, Łowicz, cegła, tel. kom.
0604-964-737.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w
Łowiczu na os. Kostka po atrakcyjnej
cenie, budynek ocieplony, c.o. I pietro,
tel. kom. 0605-621-096.

Sprzedam kiosk handlowy, tel. kom.
0501-788-159.
Zagospodarowana działka 1761 mkw., 2
budynki murowane do remontu, Głowno,
tel. (042) 719-31-44 wieczorem.

Działka budowlana 1500 mkw., Głowno, tel.
kom. 0880-569-911.
Sprzedam działkę 0,5 ha, okolice Łyszkowic,
tel. kom. 0607-244-363.

Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice, Łowicz,
tel. (046) 837-77-98, tel. kom. 0668-697-926.

Starzyńskiego, 38 mkw., tel. kom.
0792-284-020.

M-3, 39 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0606-130-919.

Sprzedam mieszkanie 68mkw., I piętro+ garaż,
Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.

M-4 67 mkw., nowe bloki, Głowno, Sikorskiego, tel. (042) 719-14-70.

Sprzedam lud wydzierżawię kiosk drewniany przy ul. Bolimowskiej w Łowiczu,
tel. (046) 837-43-74.

Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852 po 18.
Restauracja, motel, stacja CPN w
budowie (powierzchnia 14000 mkw.)
przy trasie A2 (Łowicz-Kutno), tel. kom.
0604-208-588.
M-4, 59 mkw., cegła, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0691-753-419.
Domaniewice- działki budowlane w centrum,
blisko lasu, tel. kom. 0606-193-215.
Działka budowlana, 2900 mkw., w miejscowości Dębowa Góra, powiat kutnowski, tel.
kom. 0665-220-393.

M-4, 48,15 mkw., os. Starzyńskiego bl. 6, tel.
kom. 0889-479-030.
Działka, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom.
0662-525-130.
Sprzedam dom drewniany na wsi w okolicy
Zdun, tel. kom. 0506-142-238.
Pilnie sprzedam M-4, I piętro, cegła,
tel. (046) 837-51-14, tel. kom. 0605-092-865.
Mieszkanie 60,51 mkw., w Skierniewicach,
Widok, kwartał D, III piętro, wymienione
okna, mały czynsz, tel. (0-46) 832-70-51,
0693-103-161.

Działka rolno -budowlana 5000 mkw., szer.
17 m, 2 km od Głowna, 11 zł/mkw., tel. kom.
0784-183-114.
Dom, okolice Skierniewic, tel. kom.
0605-330-155.
Budowlano -usługowa z laskiem, Boguszyce
koło Rawy, tel. kom. 0792-729-555.
1,50 ha ziemi, częściowo zalesiona, tel. kom.
0722-315-341.
1,60 ha bud - roln., okolice Lipiec Reym, tel.
kom. 0888-749-896.
2,5 ha z domkiem drewnianym okolice Mszczonowa, POLONEZ 1.5 gaz benzyna, tel.
kom. 0603-294-668.
Dom, budynki gospodarcze na działce 3500
mkw., lub całość 2,09 ha, Drzewce, tel. kom.
0781-278-853.

Dom, działkę nad zalewem w Żyrardowie, tel.
(046) 855-07-22.
M-3, 58,6 mkw., Żyrardów, ul. Parkingowa,
glazury, terakoty, balkon, umeblowana kuchnia, tel. kom. 0693-165-145.
Działkę pod zabudowę wielorodzinną w Mszczonowie przy ulicy Granicznej o pow. 7340
mkw., tel. kom. 0784-255-755.
Działka rolno- budowlana w Regnowie, 4500
mkw., tel. kom. 0661-613-883.
Działka 1,01 ha, rolno- budowlana, Lesisko koło Żelechlinka, 6 zł/mkw., tel. kom.
0691-071-148.
Kredyt hipoteczny, najlepsze warunki,
tel. kom. 0509-513-594.
Mieszkanie Rawa Mazowiecka, K. Wielkiego
40,63mkw., tel. kom. 0504-125-373.

Skierniewice -z powodu choroby odstąpię sklep kosmetyczno-chemiczny, (lokal
własnością ADM) w atrakcyjnym punkcie
Skierniewic, tel. (0-46) 833-37-35 do godz.
7.00 lub po 22.00.

Spała, 93- metrowe mieszkanie M-4 w Ośrodku Wypoczynkowym “Ryś”, sprzedam lub
wynajmę, tel. kom. 0512-159-562.

Działka budowlano-rolno, Miedniewice, k/
Skierniewic, 0,44 ha, cena 50.000 zł. Agencja
Nieruchomości, tel. kom. 0607-359-043.

Mieszkanie 60,54 mkw., IV piętro, ul. K.
Wielkiego 4, Rawa, umeblowane, tel. (0-46)
815-10-32, 0502-134-764.

Działka budowlano-rolna, Miedniewice k/
Skierniewic, 1,07 ha, cena 100.000 zł. Agencja
Nieruchomości, tel. kom. 0607-359-043.
Ziemia 1,51 ha w Miedniewicach, tel. kom.
0509-019-841.
M-3, 48 mkw., Widok, tel. kom.
0668-667-507.
Działki budowlane, okolice Skierniewic, tel.
kom. 0603-688-032.
Działka w Grabinie Radziwiłłowskiej, tel.
(046) 831-01-11, 0887-076-960.
Spółdzielnia Standard sprzeda mieszkanie 60 mkw., na ul. 19 Lutego, tel.
046/833-37-47, tel. kom. 0691-319-140.
3 ha 19 arów, gmina Kowiesy, tel. kom.
0516-840-568.
Działka budowlano-rolna 1,04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927.
Ziemia rolna o pow. 2,28 ha III i IV klasy
położona we wsi Pilawy, ziemia znajduje się
jednym kawałku i przy drodze utwardzonej w
gminie Sadkowice, tel. kom. 0609-615-549.
Mieszkanie 52 mkw., ul. Mickiewicza,
Skierniewice, blisko dworca, VI piętro,
tel. kom. 0600-950-755.
Mieszkanie 48 mkw., Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza, tel. kom. 0605-150-753.
Dom 190 mkw., powierzchni użytkowej,
działka 1760 mkw., cegła ceramiczna,
stropy ceramiczne, stan zamknięty,
okna drewniane, zrobione instalacje
CO i elektryczne, położona w cichej i
spokojnej okolicy. Łowicz, dzielnica
Korabka, tel. kom. 0600-950-755.
M-5 72.32 mkw., IX piętro, piwnica, os.
Widok, tel. kom. 0508-707-699 lub po 18-tej
046/833-70-45.
M-3, 39 mkw., ul. Cicha, I piętro, tel. kom.
0606-193-112.
Mieszkanie, 72 mkw., Skierniewice, tel. kom.
0601-298-819.
Dom do zamieszkania 120 mkw., powierzchnia działka 1,70 ha, powierzchnie magazynowe 280 mkw., stajnia,
staw, Łowicz, tel. kom. 0600-950-755.
Mieszkanie 77 mkw., M-5, blok, II p., Nowy
Dwór k/Skierniewic, tel. kom. 0608-861-080.
Dom 120 mkw., działka 2500 mkw., Skierniewice, tel. kom. 0517-409-245.
Ziemia rolna, Nowy Kawęczyn 2,16 ha, tel.
kom. 0509-331-296.
Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 mkw., tel. kom. 0601-699-379.
Działki budowlane, Strobów, tel. kom.
0501-020-993.
Mieszkanie M-3, III piętro, os. Wschód, Żyrardów, tel. kom. 0602-138-876.
1ha i 1,2 ha ziemi, Osuchów, tel. kom.
0785-154-889.

Gospodarstwo rolne 3,30 ha, okolice Białej
Rawskiej, tel. kom. 0663-884-046.

Działka z domem do remontu, tel. kom.
0888-084-267.
Działki budowlane w Wałowicach k/Rawy
Mazowieckiej, tel. kom. 0691-271-410.
Ziemia w Białej Rawskiej 1,28 ha przy
planowanej obwodnicy miasta, tel. kom.
0660-771-752.
Działka budowlana w Warszawie 900 mkw.,
tel. kom. 0663-943-055.
Działka 8100 mkw., tel. kom. 0663-943-055.
Gospodarstwo 4,26 ha, obsadzone, ogrodzone,
Regnów, tel. kom. 0785-459-931.
Lokal użytkowy w Rawie Mazowieckiej, 40
mkw., wszystkie media, dobra lokalizacja, tel.
kom. 0512-159-435.
Grunty orne w Konopnicy, tel. (0-46)
815-17-64.
Działka rolna częściowo zalesiona przy
trasie Biała Rawska o pow. 0,30 ha, tel. kom.
0781-780-968.
Działka rolna 1,08 ha, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. (046) 815-23-15.

Wynajmę lub sprzedam pawilon
40 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0604-739-461.

Szukam mieszkania do wynajęcia, tel. kom.
0889-188-087.

Do wynajęcia kawalerka w Głownie, tel. kom.
0609-875-230.

Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność
gospodarczą, tel. kom. 0880-349-599.

Wynajmę lokal usługowy (150 mkw.) przy ul.
Zduńskiej, tel. kom. 0505-631-713.
Wynajmę lokal usługowy (50 mkw.) przy ul.
Zduńskiej, tel. kom. 0505-631-713.
Poszukuję dwupokojowego mieszkania
do wynajęcia na terenie Łowicza, tel. kom.
0604-169-975.
Lokal do wynajęcia, ul. Kurkowa, tel.
kom. 0602-279-393.
Do wynajęcia budynek 300mkw. pod działalność w Łowiczu, ul. Łódzka 6, tel. kom.
0508-324-558.

Poszukuję do wynajęcia M-2 lub M-3,
umeblowane, w centrum Łowicza, tel. kom.
0692-089-531.
Do wynajęcia M-3, I piętro, Głowno, os.
Kopernika, tel. kom. 0668-852-130.
Do wynajęcia dom w Głownie,
tel. (042) 719-89-45, tel. kom. 0504-198-216.
Do wynajęcia lokal pow. 33 mkw. na działalność usługową, Łowicz, ul. Bonifraterska 6,
tel. kom. 0601-288-841.

Do wynajęcia pokój, kuchnia + łazienka (36
mkw.) w domku wolnostojącym, Głowno, tel.
kom. 0502-213-373.
Do wydzierżawienia hala gosp. 600 mkw.,
c.o., okolice Głowna, Strykowa, tel. kom.
0660-704-607, 0784-680-404.
Wydzierżawię 17 ha ziemi ornej, Biała gm.
Zgierz, tel. kom. 0694-853-105.
Wynajmę kawalerkę najchętniej umeblowaną,
tel. kom. 0694-759-566.
Wynajmę firmie mieszkanie M-4, os.
Starzyńskiego. Możliwość faktury VAT,
tel. kom. 0600-276-698.
Wynajmę mieszkanie 42 mkw., Warszawa, ul.
Górczewska, tel. kom. 0609-103-555.

Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego
składowania 3500 mkw. lub mniej w Głownie,
tel. kom. 0604-610-057.

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w
Warszawie, umeblowane, od 1 sierpnia na
dłuższy okres, tel. (046) 837-37-36.

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.

Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Do wynajęcia nowe lokale na biura, gabinety,
tel. kom. 0692-725-590.
Do wynajęcia domek nad Jez. Skrzyneckim
(3 pokoje, kuchnia, WC, łazienka prysznic).
Weekendy, wczasy (małżeństwa), tel. kom.
0697-130-655.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Pomieszczenia produkcyjno -magazynowe wydzierżawię, sprzedam, tel. kom.
0511-773-087.
Do wynajęcia budynek murowany z magazynem i placem przy ul. Przyrynek 2, Łowicz, tel.
kom. 0501-074-060.
Lokal do wynajęcia na działalność gospodarczą
24 mwk, przy ul. Zduńskiej, wejście z bramy,
wc, c.w., c.o., tel. kom. 0602-127-444.

Zamienię kawalerkę kwaterunkową Warszawa
Śródmieście 22 mkw. na własnościową w
Łowiczu, bez dopłat, bez parteru, tel. kom.
0604-721-592.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Przyjmę gruz, piasek. Łowicz, ul. Łęczycka, tel. kom. 0600-626-789.
Przyjmę ziemię oraz gruz, tel. kom.
0608-475-473.
Przyjmę nieodpłatnie ziemię, gruz, tel. kom.
0603-264-087.
Kupię akwarium z pokrywą od 100 do 130l,
tel. kom. 0788-131-640.

Domek jednorodzinny (130 mkw.) w Łowicz
do wynajęcia, tel. kom. 0601-692-820.

Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.

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.

Dom piętrowy, własnościowy na mały
własnościowy domek z dopłatą, tel. kom.
0722-116-080, 0604-673-280.

Wydzierżawię stodołę na magazyn, Łowicz,
tel. kom. 0663-345-696.

Mieszkanie 60,05 mkw., parter, tel. kom.
0513-985-988.

Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.

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

Poszukuję M-2 kawalerki lub części domku
jednorodzinnego do wynajęcia w Głownie.
Pilnie!, tel. kom. 0511-294-315.

Wynajmę lokal pod działalność w Kiernozi, tel.
kom. 0880-177-221.
Domek wczasowy w Zdworzu na wakacje, weekendy wynajmę, media, tel. kom.
0609-502-572.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal handlowy 500
mkw., ul. Zduńska, Łowicz, tel. kom.
0605-990-363.
Do wynajęcia pomieszczenia na działalność
gosp. lub szwalnię z wyposażeniem maszyn
szwalniczych, tel. (042) 719-29-52.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz,
ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, tel. kom. 0660-230-318.

Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, po
przeglądzie, tel. kom. 0605-591-528.
Produkcja i sprzedaż: płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko- kocie łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Drewno budowlane, łaty, pokrycia dachowe, płyty OSB. Łódź, Strykowska 283,
tel. (042) 659-93-93.
Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Komputery używane, laptopy, notebooki,
monitory LCD - bardzo duży wybór. Najtańsze
komputery poleasingowe. Nawigacja GPS.
Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-74-24, tel. kom.
0601-946-286.
Okna PCV, nowe, używane, gospodarcze, drzwi przeszklone - niedrogo, duży
wybór, Piątek, tel. kom. 0602-617-895.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
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.
Sprzedam pustaki 12, tel. kom.
0693-552-221.
Siatka ogrodzeniowa, słupki stalowe,
betonowe, bramy, ogrodzenia staloweproducent, tel. kom. 0508-382-120.
Segment pokojowy, tel. kom. 0691-224-672.
Oddam gruz, tel. (046) 837-15-54, tel. kom.
0663-766-557.
Huśtawki i stoły ogrodowe, tel. kom.
0501-658-261.

Do wynajęcia budynek gospodarczy, 8 km od
Łowicza, tel. kom. 0608-338-302.

Kamień polny, grzejniki Faviera, tel.
kom. 0516-180-211.

Poszukuję dwupokojowego mieszkania do
wynajęcia w Łowiczu (umeblowane), tel. kom.
0791-776-104.

Overlock, nóż taśmowy, 2-igłówka, stebnówka,
autolap, tel. kom. 0505-042-841.

Stemple budowlane, tel. kom. 0693-975-413.
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Zbiornik metalowy 15 m3, na szambo,
wodę, tel. kom. 0601-286-499.

Zagubiono legitymację studencką UŁ 261276,
tel. (046) 838-37-03.

Sprzedam Nokię 6230i, tel. kom.
0602-521-525.

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

Sprzedam radio 3, dmuchawę, przetrząsacz
2-karuzelowy, tel. kom. 0516-138-601.

Bryczka, tel. kom. 0517-802-516.

Pilnie sprzedam regały sklepowe oraz
lady z szufladami przeszklone, tel. kom.
0605-562-631.

Zatrudnię szwaczki na dzianiny, Głowno, tel. kom. 0603-610-884.

Eternit nowy, tel. kom. 0602-660-785.
Zbiorniki stalowe na szambo, tel. kom.
0504-105-141.
Sprzedam lady chłodnicze 6 szt., krajalnicę firmy Maga 4 szt., wagi elektroniczne,
szafa chłodnicza, przeszklona, tel. kom.
0693-126-258.
Wyposażenie piekarni sprzedam, tel. kom.
0511-773-087.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0509-220-774.
Kocioł 25 kW na ekogroszek, używany, tel.
kom. 0602-587-341.
Sprzedam drewno opałowe + topole lipa
na pniu, tel. kom. 0668-407-362, tel./
fax (046) 837-14-44.
Sprzedam cegłę pełną kl. 150 i
nowe stemple budowlane, tel. kom.
0603-161-640.
Grzejniki aluminiowe, nowe - tanio, tel. kom.
0501-074-060.
Sprzedam keramzyt - czarna ziemia, tel.
kom. 0603-653-020.
Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.
Witryna chłodnicza z nadmuchem, tel. kom.
0508-324-558.
Zestaw komputerowy z biurkiem i fotelem,
1300 zł, tel. kom. 0663-901-984 po 17.00.
Sprzedam cegłę Porotherm, szer. 11,5 cm
i 25 cm, tel. (046) 838-56-74, tel. kom.
0601-052-044.
Sprzedam meble ogrodowe: stół 200x130 + 4
ławki, tel. kom. 0698-249-313.
Sprzedam 18- czynnościowy robot kuchenny
firmy Moulinex, nowy, szynszyla z klatką,
działkę budowlaną w Nieborowie wraz z przyległą ziemią, tel. kom. 0606-214-678.
Sprzedam blachę trapezową 0,75 nową, tel.
kom. 0605-097-071.
Sprzedam deski szerokie 32”, 25”, okolice
Głowna, tel. kom. 0605-097-071.
Overlock 3-nitkowy, tel. kom. 0682-898-639.
Wózek spacerowy i fotelik samochodowy dla
dziecka, tel. kom. 0782-152-911 po 20.00.
Wózek głęboko spacerowy Graco dla bliźniąt,
tel. kom. 0691-290-156.
Suknia ślubna biała rozmiar 38, 250 zł, tel.
kom. 0603-264-087.
Cykliniarki niemieckie, tel. kom.
0600-984-398.
Sprzedam deski, kantówki, trójniki, gilotynę
ręczną, tel. kom. 0510-630-898.
Segment młodzieżowy, biurko, segment RTV,
tel. kom. 0601-523-448.
Sprzedam parasol ogrodowy na drewnianej konstrukcji, mało używany, tel. kom.
0501-930-953.
Kosiarkę rotacyjną, tel. kom. 0698-951-712.
Dwa fotele wypoczynkowe,
tel. (046) 838-67-95.
Sprzedam stemple budowlane 3 m,
tel. (046) 838-84-09.
Sprzedam kosiarkę spalinową z koszem i
napędem, tel. kom. 0662-095-386.
Sprzedam sypialnię białą i zegar stojący współczesny, tel. (046) 837-33-08.
Sprzedam grzejniki żeliwne w cenie złomu,
tel. (046) 830-08-73.
Sprzedam komputer Amd Athlon 2200+z monitorem tanio, tel. kom. 0787-202-030.
Sprzedam maszyny stolarskie, tel. kom.
0887-602-881.
Tarcica budowlana, tel. kom. 0609-021-231,
0502-784-340.
Przyczepkę samochodową, tel. (042) 719-55-52
w godz. 19.00-21.00.
Wynajmę garaż, sprzedam wagę sklepową, monitor, syntezator, telewizor i pralkę,
tel. (046) 837-08-91.
Stemple budowlane, tanio sprzedam, tel. kom.
0608-574-628.
Suknia ślubna, dwuczęściowa, biała, rozmiar
34/36, tel. kom. 0887-477-154.
Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
0793-009-852.
Kompresor 3 cylind., 200 l, 50 l, wiertarka
stołowa, palniki, reduktory, komplet, tel. kom.
0602-366-564.
Stół używany okrągły, 4 krzesła, 2 fotele,
komoda, tel. kom. 0506-074-858.
Stojące wieszaki do sklepu odzieżowego
sprzedam, tel. kom. 0698-783-854.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l na
palecie, tel. kom. 0697-677-530.
Sprzedam tanio 2 fotele używane, tel. kom.
0501-074-069.
Przyczepa campingowa angielska dł. 5 m,
wiertarkę stołową 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Koparko-ładowarka Case 580G 4x4, widły,
teleskop, 1987 rok, tel. kom. 0880-352-991.
Tanie piece CO, węglowe, miałowe ze sterowaniem elektronicznym, kominki grzewcze z
płaszczem wodnym poleca producent. Skierniewice, tel. kom. 0501-627-469.
Huśtawki ogrodowe, budy dla psów, stoły
ogrodowe, tel. kom. 0502-981-959.
Oddam gruz, tel. (042) 710-83-72.

Maszyny i urządzenia masarnicze, tel. kom.
0607-171-633, 0509-337-202.
Telewizory LCD nowe (Panasonic, Samsung, Pioneer). Najniższe ceny, tel. kom.
0509-963-064.
Sprzedam segment młodzieżowy, tanio, tel.
kom. 0501-664-554.
Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.
Sprzedam stemple budowlane i cegłę 6, tel.
kom. 0502-768-100.
Wózek wielofunkcyjny, pompowane koła, 350
zł, tel. kom. 0694-763-971.
Sprzedam monitor 17”, tel. kom.
0505-037-872.
Sprzedam pilnie nową kamerę cyfrową
Samsung Mini DV, model VPD 371, tel.
kom. 0722-173-810.
Sprzedam nowy Atlas do ćwiczeń wraz z
ławeczką, Łowicz, tel. (046) 830-08-73.
Motor do hydroforu, tel. (046) 838-24-91.
Sprzedam suknię ślubną białą rozm. 38 na
wzrost 155 cm, tel. kom. 0663-667-424.
Sprzedam rower górski, tanio, tel. kom.
0608-021-018.

Drut, tel. kom. 0509-108-452.
Sprzedam okna drewniane z demontażu bez
futryn, tapczan jednoosobowy, biurko, tel. kom.
0886-440-852 po 18.00.

Betterware- pomysły do Twojego domu,
poszukujemy konsultantek- prezenty,
tel. kom. 0608-642-398 0508-132-920.

Max Plecewice 200 szt., 3.50 zł, tel. kom.
0667-761-218.

Zatrudnię do zbioru truskawek, tel. kom.
0668-165-646.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E oraz mechanika, tel. kom. 0607-267-278.

Campingowa angielska, zarejestrowana, 5500
zł, tel. kom. 0889-950-912.

Avon zostań konsultantką, bezpłatne
zapisy, prezenty, promocje, SMS/tel.
0501-032-348.

Pomoc do piekarni 1/2 etatu,
tel. (042) 719-90-23.

Stemple budowlane, tel. kom. 0507-626-260.
Wypoczynek, kanapa 3 z funkcją spania +
2 fotele + pufa, stan bardzo dobry, tel. kom.
0601-094-669.
Drukarka Lexmark Z31, skaner ScenJet
4300C, tel. kom. 0792-655-009.
Meble używane, tel. kom. 0508-257-103.
Meble kuchenne w bardzo dobrym stanie, tel.
kom. 0669-988-581.
Szklarnie do rozbiórki sprzedam 51 dł., 13
szer., komin 2 piece, 26 tys. zł, tel. kom.
0516-840-568.
Maszyny szwalnicze z powodu likwidacji szwalni, tel. kom. 0692-125-138,
046/832-91-04, wieczorem.

Ogrodzenie żelazne, stan dobry, spawarkę,
betoniarkę (używane), nowy skuter, tel. kom.
0608-439-344.
Sprzedam kosę spalinową Stihl FS200, tel.
kom. 0693-398-557.

Cegła Max U220, tanio do 2400 szt., tel. kom.
0608-244-400, 046/838-85-82.

Bale dębowe sprzedam, tel. kom.
0695-343-521.

Ziemia czarna z transportem, kamień polny, faktura VAT, tel. kom.
0693-565-564.
Sprzedaż piasku, ziemi ogrodowej, przywozimy na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.
Sport-Rekreacja “Paintball”, wspaniała
zabawa. Zapraszamy, Skierniewice, tel.
kom. 0505-038-785.
Akomaxbrastal -tanie ogrzewanie. Fabryka
bezobsługowych pieców na ekogroszek, tel.
kom. 0665-678-529.
Przenośne xero Canon FC220, tel. kom.
0509-620-300.
Siatka 3,2 mm, wysoka 1,55 m, cena 9,80 zł/
mb, tel. kom. 0783-937-975.

Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.

Centrum Kamienia i Kory (kostka granitowa), tel. kom. 0516-324-160.
Zgrzewarka jednopunktowa, nowa, tel. kom.
0602-381-914.
TV plazma 42”, używany, tel. kom.
0602-381-914.
Komputer używany, tel. kom. 0602-381-914.
Spawarka wirowa 650 zł, tel. kom.
0888-822-173.
Sprzedam 2 lodówki: dużą i małą, tel. kom.
0664-706-252.
Sprzedam piec węglowo-miałowy, tel. kom.
0605-422-198.
Rower dziecinny, tel. kom. 0722-038-526.
Sprzedam zagęszczarkę Kama 100 kg z silnikiem Hondy, tel. kom. 0668-171-450.
Sprzedam bilard, tel. kom. 0880-177-221.
Samsung L760 na gwarancji, tel. kom.
0607-055-738.
Sprzedam stemple budowlane dł. 2,60 m, 200
szt., tel. kom. 0668-347-212.
Sprzedam 4 świerki grube, wycięte, przygotowane do obróbki, tel. (046) 837-71-59
po 20.00.
Stemple dł. 2,65 m, tel. kom.
0516-180-211.
Łóżeczko dziecinne, tel. kom. 0662-624-759.
Sprzedam 2 sztuki drzwi - balkon i 1 okno
drewniane, tel. kom. 0888-107-443.
Szafa chłodnicza dwudrzwiowa, 450 zł, tel.
kom. 0517-160-370.
Pospółka, piasek, żwir, torf z transportem, tel. kom. 0600-895-026.
Maszyny szwalnicze, krajarka krawiecka
Hoffman, tel. kom. 0880-569-911.
Keramzyt, pustaki, tel. kom. 0880-569-911.
Wiertarko-frezarka oscylacyjna do drewna, tel.
kom. 0602-238-098.
Sprzedam słupki i siatkę ogrodzeniową, tel.
kom. 0660-789-719.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0798-067-242.
Oddam chrust, gałęzie za uprzątnięcie, tel. kom.
0787-593-332.
Ceownik /26, dł. 12 m, tregla /16, dł. 12 m,
tel. (046) 838-75-88.
Przewód 4x10 w gumie 28m tanio, tel. kom.
0669-034-210.
Sprzedam 2 gitary elektroakustyczną i elektryczną produkcji szwedzkiej, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0608-527-930.
Pręt żebrowany śr. 12, 30 szt., 27 zł, cement
5,6 t, 410 zł, stemple, 160 szt., tel. kom.
0660-714-909.
Agregat prądotwórczy diesel 7,5 kW, nowy,
tel. (046) 861-72-60.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0723-461-264 0886-324-342.
Wózek widłowy elektryczny, udźwig 1,2 t, wys.
podnoszenia 3,5 m, tel. kom. 0508-160-198.
Sprzedam lodówkę, kuchnię, drzwi, tel. kom.
0501-213-071.
Kuchnia gazowa - blat, piekarnik do zabudowy
Amica, tel. kom. 0609-810-777.
Zestaw ogrodowy 2 krzesła i ławo-stół, nowy,
tel. kom. 0667-115-444.
Yamaha PSR 420, stan bdb, tel. kom.
0606-722-426.
Sprzedam pustak komórkowy, 1 paleta, tanio,
tel. kom. 0603-842-425.
Wiertarka stołowa, silniki elektryczne, motoreduktor, pompa wodna, opony 750/20,
wentylator, tel. (042) 719-59-36.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0502-605-719.

Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. (046) 838-49-28.

Sprzedam materiały na ocieplenie
domu: klej do przyklejania styropianu,
klej do zatapiania siatki, tynki akrylowe,
mozaikowe w szerokiej gamie kolorystycznej (wszystkie kolory w tej samej
cenie). W czerwcu i lipcu duże rabaty,
tel. kom. 0608-025-792.

Sprzedam wózek Deltim, tel. kom.
0601-862-917.

Zatrudnię kierowcę C + E w transporcie
krajowym, z praktyką, z Łowicz lub okolic,
tel. (046) 837-39-89, tel. kom. 0608-067-847.

Urządzenie wielofunkcyjne HP drukarka, skaner, kopiarka, tel. kom.
0509-620-300.
Słupki ogrodzeniowe śr. 51, dł. 216, 225, siatka,
tel. kom. 0660-789-719.
Duży kiosk handlowy 3,5×4,7 m, witryny aluminiowe, rolety, tel. kom.
0509-620-300.
Sztachetki olcha i brzoza 160 cm wysokości,
tel. kom. 0509-275-240.
Wełna mineralna 5 cm, ociepleniowa,
tel. kom. 0601-675-058.
Przyczepa campingowa, wiosła, ścianka
działowa przenośna niklowana, tel. kom.
0600-042-089.
Blachę trapezową, tel. kom. 0507-690-014.
Mało używany koncentrator tlenu Krober
OXY 6000, gwarancja 4.5 roku, tel. kom.
0609-895-088.
Dom do rozbiórki, tel. kom. 0783-086-593.
Beczka 35000 l, metalowa. Tel.
048/668-13-76.
Siatka ogrodzeniowa -producent, tel. kom.
0607-512-131.
Agregat tynkarski PFTG4, tel. kom.
0601-291-750.
Zaprawa murarska do klinkieru, czarna, tel.
kom. 0601-291-750.
Krajalnica Maga 700 zł, tel. kom.
0601-942-551.
Sprzedam tanio w stanie dobrym kuchnię
gazową Amica, kuchnię węglową, wersalkę
dużą, stół pokojowy duży, wózek inwalidzki
nowy, schodołaz -wózek do zejścia po schodach, materac przeciwodleżynowy, tel. kom.
0667-712-171.
Sprzedam szlakę, okolice Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0518-785-880.

Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Sklep Fachowiec zatrudni sprzedawcę
lub przyjmie na staż (oferta dla panów).
Wymagania: prawo jazdy kat. B, zaangażowanie. CV ze zdjęciem przesyłać:
fachowiec.lowicz@wp.pl lub osobiście
Łowicz Al. Sienkiewicza 25, tel. kom.
0508-171-078.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, Sowińskiego 10/12, tel. kom. 0668-015-090,
0606-579-212.
Zatrudnię elektromontera z uprawnieniami,
tel. (046) 837-23-33, tel. kom. 0508-174-814.
Zatrudnimy kelnerkę oraz osobę do pracy w pizzerii, pilnie, od 7zł/h, tel. kom.
0501-620-170.
Serwis zatrudni mechanika i elektromechanika samochodowego,
tel. (042) 719-29-37.
Zatrudnię sprzedawcę + pomoc domowa, tel.
kom. 0691-991-000.
Studio Urody w Głownie i Strykowie
zatrudni fryzjerów/fryzjerki, tel. kom.
0695-059-051, 0605-059-052.
AVON - zostań konsultantką - zarabiaj, kupuj
dla siebie taniej. W prezencie 8 kosmetyków,
tel. (046) 838-60-60, tel. kom. 0663-766-602.
Zakład cukierniczy z Głowna zatrudni cukiernika. Zgłoszenia kierować na, tel. kom.
0601-946-523.
Zlecę przeszycia zakładom i chałupniczkom z
okolic Głowna, tel. kom. 0668-295-033.

Zatrudnię operatora koparki, tel. kom.
0502-124-098.
Zatrudnię szwaczki całorocznie -tkanina, Głowno, tel. kom. 0509-571-801.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię dekarzy, cieślę. Od 10 zł/h,
tel. kom. 0505-138-149.

Cukiernika zatrudnię, tel. kom.
0501-735-205.

Kasjera stacji paliw w Łowiczu, tel.
kom. 0609-999-685.
Kierowcę kat. C+E na kraj, tel. kom.
0609-999-685.
Zatrudnię pomocników do układania
kostki, tel. kom. 0692-789-266.
Zatrudnię kierowcę z kat. B, C z okolic Głowna, Strykowa, tel. kom. 0609-230-864, kom.
0605-046-558.

Przyjmę pracowników na budowę, tel.
kom. 0694-007-906.

Zatrudnię pomocnika drukarza oraz panią do
prac pomocniczych, tel. (046) 837-38-92.
Zatrudnię osobę do pakowania z Głowna, tel. kom. 0600-052-848.

Absolwentki oraz szwaczki zatrudnię, tel. kom.
0608-637-060.

Montażysta paneli podłogowych, tel. kom.
0668-422-789.

Zatrudnimy kelnerki z doświadczeniem do pracy nad morzem na bardzo
dobrych warunkach finansowych, tel.
kom. 0501-489-891.

Sprzedawca panele podłogowe, drzwi,
tapety, tel. kom. 0668-422-789.

Zatrudnię pracowników na budowę, tel. kom.
0697-908-289.
Przyjmę krawcową do szycia firan lambrekinów w warszawie, tel. kom. 0604-467-856.
Zatrudnimy magazyniera do wydawania towaru, Łowicz, Klickiego 7.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
0697-693-641.
Możliwość dorobienia. Dorabianie dla każdego
w firmie kosmetycznej. Ciekawe możliwości,
tel. (046) 838-35-02, tel. kom. 0508-362-833.

Zatrudnią mężczyznę do pracy w gospodarstwie przy krowach, tel. (046) 838-35-32.

Zatrudnię do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.

Zatrudnię szwaczki - biustonosze, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.

Zatrudnię do pracy przy koniach (możliwość
zamieszkania), tel. kom. 0607-174-084,
0607-508-808.

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

Zatrudnię do zbioru truskawek, tel. kom.
0660-048-076.

Zatrudnię do produkcji ogrodzeń betonowych, akord, tel. kom. 0500-151-814,
0509-345-234.

Pracownika gospodarczego na
stacje paliw w Łowiczu, tel. kom.
0609-999-685.

Zatrudnię sprzedawcę - sklep monopolowy, tel. kom. 0509-854-421.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na kraj
(krótkie trasy), tel. kom. 0694-919-525.

Zatrudnię szwaczki - dzianina, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.

Zatrudnię instalatora kolektorów słonecznych,
tel. kom. 0501-074-060.

Przyjmę pracowników do prac elewacyjnych i
wykończeniowych, tel. kom. 0606-737-576.

Zatrudnię sprzedawcę do hurtowni hydrauliczno-budowlanej, tel. kom. 0602-587-341.

Pracownika magazynu kat. B,
wózki widłowe Uniglob Stryków,
tel. (042) 616-12-01.

Przyjmę do zbioru truskawek, tel. kom.
0691-267-780.

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

Miłego, sprawnego, ambitnego (może być
okres wakacyjny), Zakład Stolarski, Tuwima
3, Głowno, tel. kom. 0604-068-840.

Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887 0513-823-750.

Przyjmę pracowników do sortowania złomu,
tel. kom. 0507-076-642.

Commercial Union zatrudni Kierownika ds
Rekrutacji. CV - na adres 96-100 skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B lub Jacek_Jankowski@
cu.com.pl.

Przyjmę panie do formowania skarpet
(najchętniej doświadczone formowaczki), praca w Łowiczu, tel. kom.
0668-695-945.

Zatrudnię pracownika do rozbioru mięsa z prawem jazdy kat. B, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom. 0603-711-760.

Zatrudnię energicznego kucharza- pomoc kuchenna do pracy w restauracji
nad morzem, na dobrych warunkach,
tel. kom. 0501-489-891.

Zatrudnimy do pracy przy zbiorach
sałaty w okolicach Ożarowa Mazowieckiego. Oferujemy wysokie zarobki i zakwaterowanie, tel. kom. 0791-036-287.

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu z farbami,
wiek do 35 lat, tel. kom. 0512-220-702.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0607-267-206.
Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii, tel.
kom. 0660-733-348.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii, tel.
kom. 0660-733-348.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza, praca w Łowiczu, tel. kom.
0601-332-896.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy. Posiadamy samochód, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię mechanika - samochody ciężarowe,
tel. kom. 0605-094-165.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
mężczyznę do pomocy przy produkcji,
tel. kom. 0601-332-896.

Zatrudnię pomoc do zbioru ziemniaków, tel.
kom. 0604-903-437.

Pracownika do działu windykacji i rozliczeń zatrudni firma. Oferty składać: Hazbi, Łowicz, ul. Armii Krajowej 98A/100,
tel. (046) 830-06-29.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 0694-958-633.
Największa sieć sklepów z artykułami
wyposażenia wnętrz do nowo otwieranego sklepu w Łowiczu zatrudni: kierownika, sprzedawców. CV dostarczyć
na adres: Łowicz, ul. Kozia 9 (sklep
papierniczy) lub przesłać mailowo:
pracalowicz@gmail.com.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z doświadczeniem, kraj + zagranica, tel. kom.
0608-057-918.
Zatrudnię kierowcę kat. B, młody dyspozycyjny, tel. kom. 0608-057-817.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stebnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Kierowca kat. C, E na kraj, tel. kom.
0505-188-706.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z praktyką
z Łowicza lub okolic w transporcie
krajowym, tel. (046) 837-39-89, tel. kom.
0608-067-847.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, tel. kom.
0508-191-931.
Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0601-297-776.
Zatrudnię kierowcę C+E, w transporcie krajowym międzynarodowym dogodne warunki
pracy, tel. kom. 0604-607-061.
Sklep Biedronka w Głownie poszukuje
kandydatów na stanowisko kasjera,
cały etat, 1600zł brutto, tel. kom.
0600-444-677.
Kierowcę do cukierni, Głowno Osiny, tel. kom.
0660-989-008.

Zatrudnię elektryka z doświadczeniem, z
uprawnieniami, tel. kom. 0604-238-322.

Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0605-094-165.

Zatrudnię mechanika samochodów osobowych, tel. kom. 0697-902-273.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0506-137-392.

Zatrudnię kierowcę tira w ruchu międzynarodowym, stała pensja 4500 zł na miesiąc, tel.
kom. 0660-493-490.

Zatrudnię pomoc hydraulika, tel. kom.
0691-991-000.

Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel. kom.
0609-135-492.

Zatrudnię do sklepu spożywczo -przemysłowego w Brodnym Józefowie, tel. kom.
0509-513-831.

Zbiór czereśni, natychmiast, okolice Strykowa,
tel. kom. 0508-164-380.

Zatrudnię do formowania skarpet, tel.
kom. 0606-832-571.

Firma budowlana zatrudni operatora podnośnika samochodowego, tel. kom. 0607-295-439.

Zatrudnię kierowcę C + E, transport krajowy,
tel. kom. 0601-069-699 0605-061-361.

Kobieta do 25 lat, podstawy komputera
- hurtownia BHP w Łowiczu, tel. kom.
0602-390-809.

Przyjmę mężczyznę do pracy na magazyn do
hurtowni w Łowiczu, tel. (046) 838-44-68 od
8.00 do 13.00.

Poszukuję osoby do pomocy do osoby na wózku inwalidzkim, tel. kom. 0698-411-715.

Zatrudnię operatora koparki, koparko-ładowarki i spychacza, tel. kom. 0601-239-804.

Firma EuroPartner poszukuje partnerów do współpracy w branży finansowej, tel. kom. 0503-869-083.

Zatrudnię do zbioru truskawek, tel. kom.
0608-079-573.
Dochodowy biznes (5 tys. zł) dla chcących lub
prowadzących działalność gospodarczą, tel.
kom. 0505-631-713.

Zatrudnię pizzermana z prawem jazdy, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0602-797-678.
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.
Zatrudnię dekarzy, cieślę, murarza, osoby do
przyuczenia zawodu, okolice Łyszkowic, tel.
kom. 0694-470-514.

Uczniów do piekarni - cukierni zatrudnię,
tel. (042) 719-90-23.

Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-890-451.

Zatrudnię kierowcę kategorii CE,
okolice Głowna, Strykowa, tel. kom.
0605-097-071.

Zatrudnię do zbioru ogórków, od zaraz, tel.
kom. 0693-974-890.
Zatrudnię do prac remontowo-wykończeniowych, tel. kom. 0606-343-540.

Zatrudnię specjalistę ds. BHP na 1/2 etatu, tel.
kom. 0886-538-998 po 16.00.

Zatrudnię do rozładunku owoców, tel.
kom. 0608-333-014.

Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
0609-165-855.

Murarza do cegły klinkierowej i fundamentów,
tel. kom. 0603-444-431.

Poszukuję osoby na stację Auto Gaz, tel. kom.
0698-411-715.
Poszukuję osoby do rozwożenia gazu, tel. kom.
0698-411-715.
Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.
Zatrudnię elektryków, Łódź i okolice, tel. kom.
0605-073-288.
Serwis samochodowy zatrudni mechaników, blacharzy, lakierników,
atrakcyjne warunki płacowe, tel. kom.
0509-690-282.
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Zatrudnię pracownika fizycznego. Skup Surowców Wtórnych, tel. (046) 837-39-29.
Ucznia, rencistę, emeryta dorywczo w wakacje
zatrudnię do pomocy przy wykańczaniu domu
w Głownie, tel. kom. 0668-816-813.
Firma zatrudni doświadczonych dziewiarzy i formowaczy,
tel. (046) 830-21-05.
Poszukuję opiekunki do małego dziecka, tel.
kom. 0607-172-811.
Firma oferująca nowoczesne systemy nawodnieniowe zatrudni magazyniera. Wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku,
uprawnienia na wózek widłowy, tel. (046)
833-22-66.
Firma poszukuje osób do ekspozycji towaru
(wykładanie), tel. kom. 0503-141-236.
Sprzątanie na budowie w Warszawie, tel. kom.
0608-172-838.
Zatrudnię kelnerkę w Skierniewicach, tel. kom.
0887-961-081.
Firma zatrudni elektryka z uprawnieniami, tel.
(046) 831-20-08, tel. kom. 0502-407-663.
Zatrudnię szwaczki, szycie w taśmie płatne
od operacji, całoroczne szycie, tel. kom.
0501-624-411.
Przyjmę fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w
Radziwiłłowie, tel. kom. 0509-533-634.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. B,
praca od zaraz w młodym zespole, tel. kom.
0608-878-849.
Poszukujemy osób do pracy po 30-stce, min.
średnie, dyspozycyjność. CV: lukasz.jagiello@
polfinance.com.pl, tel. kom. 0602-703-826.
Sklep przemysłowy zatrudni mężczyznę w charakterze sprzedawcy, tel.
(046) 814-51-50.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E i kat. C do pracy
na terenie kraju, Skierniewic, okolic. Mile
widziane wykształcenie techniczne, tel. kom.
0695-282-602.
Zatrudnię krawcową, dobre warunki, tel. kom.
0693-827-893.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
0696-613-825.
Do zbioru truskawek zatrudnię. Podtrzcianna
2.
Poszukuję pracownika na myjnię samochodową, tel. kom. 0509-916-421.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka w wieku 3 lat,
tel. kom. 0511-856-893.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, Rawa, Skierniewice i okolice, tel. kom. 0603-688-063.
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Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0505-053-560.
Zatrudnię na korzystnych warunkach murarzy,
tel. kom. 0692-125-138, tel. (046) 832-91-04,
wieczorem.
Zbiór truskawek, tel. (046) 833-00-95.
Skierniewice -praca w ochronie, tel. kom.
0509-341-241.
Firma zatrudni do zbiorów sałaty w okolicach Ożarowa Mazowieckiego. Wysokie zarobki, zakwaterowanie, umowa o
pracę, tel. kom. 0791-036-287.
Zbiór truskawek, tel. (046) 833-67-85 po 20.00,
tel. kom. 0604-225-311.
Zatrudnimy kelnerkę oraz osobę do pracy w
pizzerii, od 7 zł/h, tel. kom. 0501-620-170.
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Dochodowy biznes od 3500 zł, nienormowany czas pracy, tel. kom. 0607-889-058,
0515-277-437.
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.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
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: tokarzy, ślusarzy, mechaników. Hydro-Kal, Puszcza Mariańska.
Tel. (046) 831-81-16.
Zatrudnię w ogrodnictwie, możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0515-753-483.
Zatrudnię kierowców, C+E, kraj, zagranica,
tel. kom. 0605-588-813. Fryzjerkę na bardzo
dobrych warunkach w Żyrardowie, tel. kom.
0502-227-661.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym. Tel. (046) 833-98-28 w. 11,
0601-298-842.
Pomoc w salonie fryzjerskim po praktykach w
Żyrardowie, tel. kom. 0502-227-661.
Restauracja Mc Donald’s w Żyrardowie
zatrudni pracownika zmiany nocnej, tel.
(046) 854-80-30.
Glazurników, tel. kom. 0501-050-213.

Zatrudnię kierowcę w ruchu międzynarodowym, kat. C+E, tel. kom. 0693-608-560.
Zatrudnię do terenów zieleni, pracownika fizycznego i osobę z uprawnieniami
do 50 lat, prawo jazdy kat. B, niekaralność, tel. kom. 0662-616-288.
Duża Firma Handlowa poszukuje do pracy w
Centrum Dystrybucyjnym w Mszczonowie,
Informatyka/Administratora Sieci. Aplikacje
prosimy przesyłać na adres:
Kucharza do restauracji w Żyrardowie,
tel. kom. 0694-477-301.
Kelner-praca na wakacje, tel. kom.
0668-041-654.
Przyjmę pracowników do pokryć
dachowych, okolice Rawy Mazowieckiej, dobre wynagrodzenie, tel. kom.
0501-723-081.
Firma zatrudni komunikatywne osoby do
produkcji obróbek blacharskich na warsztacie
oraz ślusarza do obsługi pras mechanicznych,
mile widziane osoby z doświadczeniem lub w
wieku przedemerytalnym, istnieje możliwość
nauki zawodu, tel. (046) 815-92-56, tel. kom.
0607-091-127.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0601-335-648.
Zatrudnię cieśli, zbrojarzy, pomocników,
możliwy dowóz lub kwatera, tel. kom.
0505-744-248.
Zatrudnię pracownika na zlecenie -poligrafia,
tel. kom. 0665-494-111.

Klawiszowiec podejmie współpracę
z zespołem z Łowicza lub okolic, tel.
kom. 0788-729-849.
Kierowca B, C, świadectwo, praktyka, tel. kom.
0509-260-732.
Technik dentystyczny z długoletnim stażem,
prace w akrylu, tel. kom. 0602-219-877.
Prasowaczka, podprasówka, tel. kom.
0662-624-759.
Przyjmę usługi dziurkarka-guzikarka, tel. kom.
0500-243-325.
Mam 19 lat, B, C szukam pracy jako kierowca,
tel. kom. 0782-930-369.
Przyjmę pracę chałupniczą oprócz szycia, tel.
kom. 0664-460-685.
Doświadczona księgowa poprowadzi księgi
handlowe, PKPiR, kadry, ZUS, tel. (046)
814-00-74, tel. kom. 0660-785-717.
Przyjmę prace domowe, tel. kom.
0664-667-722.
Poszukuję pracy w ochronie, emeryt-rencista,
tel. kom. 0663-432-767.
Malowanie, tel. kom. 0665-999-059.
Księgowa, Rawa -Skierniewice, księgi handlowe, VAT, ZUS, kadry, tel. (046) 814-00-74, tel.
kom. 0660-785-717.
Kierowca kat. B, BE, C, CE szuka pracy, tel.
kom. 0693-551-321.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
0721-317-753.

Przyjmę pracownika do zbioru czereśni, tel.
kom. 0508-602-895.
Zatrudnię pracowników w gospodarstwie
sadowniczym, możliwość zakwaterowania,
tel. kom. 0600-294-022.
Hurtownia na noce z okolic Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0785-113-833.
Na magazyn z okolic Rawy, tel. kom.
0661-975-122.

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.

Podejmę każdą pracę z własnym busem Fiat
Ducato Maxi, tel. (042) 710-82-85.

Foto-Wideo „Kroton”, tel. (046) 837-47-48,
tel. kom. 0504-057-550.

Poszukuję pracy: pomoc w kuchni, sprzątanie,
pakowanie, tel. kom. 0885-734-183.

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

Overlock, guzikarka, dziurkarka, tel. kom.
0660-704-607.
Dwudziestosześciolatek szuka dobrze płatnej
pracy w Głownie, okolicach, może być sezonowa - koszenie trawy, podlewanie, sadzenie
krzewów, tel. kom. 0662-774-496.

Studio Foto Wideo Movie, www.movie.
net.pl.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.
Wideofilmowanie tanio, solidnie, tel. kom.
0603-451-221.
Wideofilmowanie, profesjonalnie tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
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.

Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607-916-001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.

Wykonywanie tynków gipsowych agregatem
wewnątrz budynku, wysoka jakość usług,
atrakcyjne ceny, tel. kom. 0604-144-668.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Usługi remontowo-budowlane, gipsowanie,
malowanie, glazura, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.
Dachy kompleksowo, tel. kom.
0790-403-988.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów,
faktury VAT, Łowicz, Centrum Parkietu, ul.
Chmielińskiej 21, tel. (046) 830-22-54, tel.
kom. 0502-321-194.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
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.
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Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.

Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.

Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.

Remonty adaptacyjne, tel. kom.
0607-196-356.

PRODUCENT OGRODZEŃ BETONOWYCH, www.betomet.republika.pl, tel.
kom. 0501-670-100.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Producent siatek, bram i balustrad. Możliwość
montażu - konkurencyjne ceny, tel. kom.
0500-371-161.
Gipsowanie, malowanie i inne drobne remonty,
tel. kom. 0798-067-242.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Usługi remontowo -wykończeniowe, tel. kom.
0791-384-320.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel. kom.
0791-384-320.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.
Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki
dachowe, tel. kom. 0500-076-158.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakota, tel. kom. 0693-824-684.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Tynki. Wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
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. 0600-872-737,
0668-327-588.
Remonty - panele podłogowe, ścienne,
gipsy, płyty k/g, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota, tel. kom.
0606-343-540.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacje budynków,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668-026-851.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0880-352-991.

Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Remonty, profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Układanie kostki granitowej i brukowej, atrakcyjne ceny, tel. kom. 0511-870-121.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe,
płyta karton/gips, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
Brukarstwo, tanio, tel. kom.
0503-976-505.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych i tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
Gipsy, glazura, terakota, prace remontowe wykonam, tel. kom. 0516-153-870.
Docieplanie budynków jednorodzinnych, tel. kom. 0723-461-270.
Malowanie, gipsowanie, płytki, podłogi, inne,
tel. kom. 0516-107-876.
Gipsy, panele, glazura, terakota itp, tel. kom.
0508-313-799 0791-932-313.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-44-35, tel. kom.
0600-294-318.
Schody (marmur, granit), tel. kom.
0600-294-318.
Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Gładzie gipsowe wraz z malowaniem, układanie paneli podłogowych,
glazury, terakoty, adaptacja poddaszy, tel. (046) 830-20-78, tel. kom.
0602-370-470.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Sprzedaż i układanie kostki granitowej i brukowej, atrakcyjne ceny, tel. kom. 0518-578-225,
0508-116-243.
Prace ziemne - wykopy, Ostrówek. Okolice Głowna, tel. kom. 0518-967-137.
Domy od podstaw, tynki, posadzki, wykończenia wnętrz, tel. kom. 0507-341-234.

Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Tynki, wylewki, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.
Docieplanie budynków, gładź gipsowa, prace
wykończeniowe, tel. kom. 0698-249-313.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0605-867-746.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.
Usługi wykończeniowe mieszkań tanio i
solidnie, tel. kom. 0695-868-175.
Ogrodzenia metalowe, ślusarstwo,
tel. (046) 874-61-37 wieczorem, tel. kom.
0510-350-349.
Gładź, malowanie, solidnie, tel. kom.
0884-149-435.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Wykonuję usługi mini-koparką, wykopy,
przekopy, budowa kanalizacji, tel. kom.
0667-841-210.
Ocieplanie budynków, sufity podwieszane,
gładź gipsowa, malowanie, roboty zbrojarskie,
tel. kom. 0783-153-006.
Wykonam niewielkie remonty- gips płyta K/G,
malowanie, panele, tel. kom. 0787-170-813.
Tynk maszynowy agregatem, tel. kom.
0668-383-298 0500-651-244.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom.
0605-233-844.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Usługi wykańczania wnętrz, tel. kom.
0783-487-655.
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).
Murarstwo, tynkowanie, tel. kom.
0668-489-577.
Kierownik budowy, nadzory, przeglądy, tel.
kom. 0660-463-499.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul. Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem,
tel. kom. 0501-074-060.
Usługi mini-koparką. Fundamenty, kanalizacje,
nawodnienia i inne wykopy, szerokość łyżki 25
cm, 40 cm, tel. kom. 0501-074-060.

Tynki maszynowe agregatem tynkarskim, tel.
kom. 0505-102-406 0607-343-357.
Układanie granitu, kostki brukowej, tel.
kom. 0666-118-642.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Docieplenia budynków jednorodzinnych, ogrodzenia z klinkieru, tel. kom. 0607-793-304.
Rozbiórki, cięcie i kucie betonu, tel. kom.
0666-045-106.

Gipsy, panele, glazura, terakota itp, tel. kom.
0791-932-313 0508-313-799.
Zakład stolarski: drzwi, schody, zabudowy wnęk, Łowicz, ul. Zduńska 15,
tel. (046) 837-67-89.
Koparko-ładowarka (2 łyżki: wąska i szeroka),
tel. (046) 837-98-77, tel. kom. 0692-947-293.
Usługi remontowo-budowlane; malowanie,
gipsowanie, docieplenia budynków, tel. kom.
0513-823-750 0502-312-887.

Remonty, wykończenia wnętrz, karton gips, tel.
kom. 0784-680-304, 0885-774-429.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Posadzki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0697-012-709.
Kompleksowe docieplanie budynków, solidnie,
fachowo, tanio, tel. kom. 0664-943-680.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Obróbki blacharskie, malowanie dachów, tel.
kom. 0692-376-224.
Remonty: gładzie gipsowe, malowanie, zabudowy, sufity podwieszane, panele, tel. kom.
0500-041-271.
Usługi remontowo-budowlane: gładzie gipsowe, ścianki g/k, malowanie, tynki, tel. kom.
0722-396-155.
Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.
Cyklinowanie, tel. kom. 0722-038-526.
Montaż: panele podłogowe i drzwi,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
0668-422-789.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel. kom.
0602-736-692 0512-342-751.
Malowanie, gipsowanie, panele, tynki
(dekoracyjne) i inne drobne remonty,
tel. kom. 0798-067-242.
Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541-373.
Kominki 500 wzorów, montaż + serwis, ekspozycja + sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A, tel.
kom. 0602-282-415 0607-090-243.
Firma „Marko-Bud” oferuje usługi remontowe
i wykończeniowe mieszkań, domów i innych
pomieszczeń. Fachowo i solidnie, tel. kom.
0500-738-600.

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.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego okna
również do dachowych. Vesal Łowicz,
ul. Ikara 10, tel. (046) 837-44-25.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0693-776-474.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Śluby - BMW5, tel. kom. 0604-500-949.

Pogotowie Hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.

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

Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.

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

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.
Usługi hydrauliczne, tel. (046) 837-45-07, tel.
kom. 0691-991-000.
Naprawa pralki automatycznej, lodówki,
zamrażalki, ogrzewacze przepływowe, tel.
kom. 0603-531-989.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Montaż klimatyzacji, tanio - serwis gwarancyjny, tel. kom. 0603-531-989.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0603-917-448.
Usługi elektryczne, montaż instalacji i urządzeń
elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno -pomiarowe, tel. kom. 0602-779-602.

Kamaz - przewóz piaski, żwiru, torfu, tel. kom.
0601-630-882.
Śluby VW Passat 2004 rok, srebrny z wystrojeniem. Tanio, tel. kom. 0500-371-161.
Meble na wymiar, szybko, dokładnie (szafy,
kuchnie, meble pokojowe itp.). Montaż i dowóz
gratis, tel. kom. 0889-474-502.
Śpiewam „Ave Maria” na ślubach, oprawa
muzyczna ślubów, tel. kom. 0784-025-147.
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.
Sprzedaż więźby dachowej na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, Bełchów Osiedle, tel. kom.
0698-628-834.
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Naprawa komputerów - diagnoza, instalacja urządzeń, oprogramowania, tel. kom.
0886-489-150.

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

Sprzedam słomę, tel. kom. 0504-436-249.

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

Koszenie trawników na terenie Łowicza, tel. kom. 0507-243-465.

Owies z małą ilością jęczmienia,
tel. (042) 710-87-76.

Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
Dorabianie kluczy i inne usługi drobne.
Sprawdź w czerwonym kiosku, Bratkowice 24
przy Intermache, tel. kom. 0606-319-335.
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.
Śluby - Audi A4 limuzyna, czarny, nowy. Tanio,
tel. kom. 0600-161-174.
Naprawa telewizorów - ZUHE Zygmunt
Kowalski, Łowicz, ul. Włókiennicza 11,
tel. (046) 837-42-94, tel. kom. 0606-941-295.
Zespół Panda- gramy wesela, studniówki i inne
imprezy, tel. kom. 0783-883-449.
Kredyty bez zabezpieczeń do 250000 zł, tel.
kom. 0501-153-323.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536 0513-748-813.
Zespół z wokalistką, tel. kom. 0693-754-349.
RTV Serwis ul. Krakowska 11, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzacje firm:
Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe, Pioneer,
Sharp, Tele Star, Elemis, Shivaki, Funai i inne,
tel. (046) 837-28-85.
Zespół muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-852-670.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Pranie tapicerek samochodowych,
polerowanie nadwozia, tanio, tel. kom.
0787-500-189, 0506-713-289.
DJ. Profesjonalna oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0607-195-033.
Chłodnictwo, klimatyzacja, chłodnie
samochodowe, serwis, montaż, dobór,
tel. kom. 0509-428-521.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady, tel.
kom. 0609-722-809 8.00 -17.00.
Prace ziemne - wykopy, Ostrówek. Okolice Głowna, tel. kom. 0518-967-137.
Przeprowadzki, transport ogólny, Ford Transit.
Sprawnie i tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Czarny Touareng, śluby, tel. kom.
0696-439-776.
Przyjmę reklamę na działce, płocie, tel. kom.
0510-630-898.
Tworzenie stron www, aplikacji i sklepów
internetowych. Hosting, poczta, domeny, tel.
kom. 0501-431-986.
Transport żwiru, piasku, pospółki i ziemi
torfowej, tel. kom. 0603-213-798.
Stolarstwo, schody, podłogi, cyklinowanie, tel.
kom. 0607-789-345.
Bramy, ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
0693-830-174, kom. 0697-972-894.
Limuzyny Lincoln, auta retro, tel. kom.
0605-305-579.
Awaryjne otwieranie mieszkań, montaż
zamków, klucze. Licencja 0009804, tel. kom.
0606-319-335.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
Saksofonista, tel. kom. 0692-101-989.

ABC Dom Zarządzanie i administrowanie
za zlecenie nieruchomościami instytucji,
prywatnymi i wspólnot mieszkaniowych, tel.
kom. 0660-463-499.

Słomę z mieszanki, duże bele,
tel. (046) 838-75-01.
Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel. kom.
0602-277-013.

Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Posprzątam, umyję okna, ugotuję, tel. kom.
0516-997-073.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela, bale.
Ceny konkurencyjne, solidnie, tel. kom.
0604-539-560.
DJ poprowadzi: wesela, poprawiny, bale,
18-stki, imprezy okolicznościowe. Profesjonalny sprzęt, fachowa obsługa, tel. kom.
0503-399-196.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.

Audi A6-śluby, tel. kom. 0697-725-858.
Pranie dywanów, tel. kom. 0607-888-565.
Pranie dywanów, tel. (046) 832-83-16.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, (046) 832-82-12.
Wypożyczę tanio stół wiejski, beczułki dębowe
z kranikiem, tel. kom. 0889-994-992.
Wypożyczę stół wiejski + butelka z kranikiem,
tel. kom. 0513-149-250.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0887-064-503.
Koparko-ładowarka, fundamenty,
prace ziemne, wywrotka, tel. kom.
0602-129-834.
Usługi transportowe, piach, żwir, tel. (046)
833-09-30, tel. kom. 0606-908-694.
Wesela -zespół z wodzirejem, najtaniej, tel.
kom. 0604-630-793.
Wywrotka, piach, żwir, gruz, ziemia,
inne, tel. kom. 0602-520-195.
Śluby, nowe Volvo, tel. kom. 0664-032-115.

Prace zaliczeniowe, dyplomowe, licencjackie,
tel. kom. 0509-766-108.

Każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom.
0607-809-288.

Sprzedam słomę w kostkach, mieszankę,
pszenicę, tel. (046) 838-17-64.
Sprzedam słomę w kostkach, tel. kom.
0693-960-636.
Pszenica ok. 10t, jęczmień ok. 5t, tel. kom.
0605-128-019.
Sprzedam pszenicę, tel. (046) 838-78-39.
Pszenżyto, jęczmień sprzedam,
tel. (046) 874-71-85, tel. kom. 0502-659-506.
Sprzedam pszenicę, większą ilość, tel. kom.
0517-802-516.
Sprzedam słomę w kostkach i żyto, Zielkowice II 104.
Sianokiszonka (baloty), rozsiewacz nawozów lejkowy, opony mało używane
175/80/14, 195/70/14, 195/65/15, tel. kom.
0692-146-594.
Mieszanka, tel. kom. 0785-959-793.
S ł o m a w b e l a c h z e s t o d o ł y,
tel. (046) 838-77-22.
Sprzedam słomę duże bele, tel. kom.
0510-238-670.
Sprzedam jęczmień, tel. kom. 0602-709-962.
Większa ilość słomy w balotach. Możliwy
załadunek, tel. kom. 0609-310-849.
Pszenżyto- sprzedam, tel. (046) 838-76-55.
Młóto browarne 2x12t, przywóz, tel.
kom. 0691-605-463.
Pszenżyto, żyto, tel. kom. 0662-775-424.
Siano i słoma w kostkach,
tel. (046) 838-91-91.
Słoma (duże bele), tel. (046) 838-71-71.
Pszenżyto, tel. kom. 0691-179-530.
Sprzedam proso, żyto, ziemniak Lord, słomę
w kostkach, tel. (046) 838-13-02.
Słoma w kostkach, tel. kom. 0692-375-364.
Sprzedam pszenicę i słomę,
tel. (046) 838-78-46.

Kukurydza 10 t, sianokiszonka w balotach, słoma w belkach dużych, tel. kom.
0506-115-015.

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

Sprzedam jęczmień, tel. (046) 838-72-70.

Kupię duże ilości zbóż paszowych, tel. kom.
0692-292-969.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
0693-157-117.
Kupię zboże, tel. kom. 0667-566-276.

Skup macior, knurów, bydła rzeźnego, tel. kom.
0608-731-038.
Kupię cielaki byczki, tel. kom.
0501-735-775.
Kupię jałoszkę od 90 do 250kg, najchętniej
rasy Jersey, tel. (046) 838-74-33 dzwonić
wieczorem do 21..
Kupię młodego knurka, tel. kom.
0888-822-173.
Skup macior, knurów. Wysokie ceny,
tel. kom. 0603-711-760.
Klacz źrebna i źrebak, tel. kom.
0506-252-622.
Kupię młodego knurka, tel. kom.
0793-371-637.

Kupię kompletny podajnik belek na przyczepę do prasy Sipma Z-224, tel. kom.
0782-161-047.
Kupię przyczepę 4,5 t wywrotkę,
tel. (024) 282-26-46.
Siłownik do wywrotu przyczepy,
tel. (046) 831-68-76.
Kupię duże koła wąskie do C-360 (9,5x28), tel.
kom. 0600-276-698.
Kupię kosiarkę listwową Osa, zgrabiarkę 4, tel.
kom. 0502-939-200.

Samotny pozna Panią do 38 lat w celu stałego
związku, tel. kom. 0606-610-989.

Słoma duże bele 120x120, ok. Zdun,
tel. (046) 838-79-06.

Sprzedam słomę ze stodoły, tel. kom.
0666-141-187, Złaków.

Sprzedam pszenicę i jęczmień,
tel. (046) 874-61-51.

Kupię Orkana II, tel. kom. 0664-942-239.

Dwudziestosześciolatek szuka dziewczyn z
Głowna lub Łodzi w wieku 20-27 lat, wysokie
i szczupłe, powyżej 1,75 m z wykształceniem
lub bez, tel. kom. 0662-774-496.

S p r z e d a m s i a n o k i s z o n k ę b a l o t y,
tel. (046) 838-48-32.

Sprzedam żyto, tel. kom. 0721-737-343.

Zboże paszowe, tel. kom. 0609-310-849.

Usługi ogrodnicze, projektowanie i realizacja
ogrodów, systemy nawadniania, tel. kom.
0509-766-162.

Sprzedam 7 ha słomy po kombajnie,
tel. (024) 285-34-68.

Sprzedam mieszankę, tel. (042) 719-56-78.

Przewóz piasku, żwiru + usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 0604-285-326.

Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, ERZET, tel. (046) 832-82-12,
0608-172-838.

Mieszkankę zbożową, pszenżyto, słomę ze
stodoły, tel. (042) 719-55-83 po 20.

Zatrudnię nauczyciela/nauczycielkę do nauki
gry na pianinie dla 9-letniego dziecka. Nauka w
domu ucznia, tel. kom. 0600-959-403.

Słomę kupię, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.

Przedłużanie paznokci metodą żelową i
acrygel, tel. kom. 0500-165-227.

Krowa na ocieleniu, tel. (046) 838-14-92.

Pszenżyto, tel. (024) 282-26-79.

Jęczmień jary, pszenica jara, żyto, tel. kom.
0694-695-075.

Tanio, szybko, i solidnie. Zakładanie paznokci
akrylowych w super cenie. Profesjonalne
materiały i dowolne wzory. Z dojazdem do
klientki., tel. kom. 0511-294-315.

Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.

Sprzedam pszenicę, tel. kom. 0664-909-913.

Sprzedam pszenicę, pszenżyto, tel. kom.
0602-673-181.

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

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

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

Zboże paszowe, tel. (046) 838-39-06.

Śluby - BMW - 5, rocznik 2006, czarny, tel.
kom. 0507-144-595.

Kompleksowe sprzątanie mieszkań i domów,
tel. kom. 0518-718-365.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0607-760-763.

Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji na terenie Zdun, tel. (046) 838-78-39.

Sprzątanie domów, mieszkań, tel. kom.
0518-718-365, 0666-310-322.

Ładowacz zaczepiany, śrutownik bijakowy, tel.
kom. 0506-115-015.
Siewka do nawozu Amazone, 1800 kg, hydrauliczna, tel. kom. 0516-012-936.
Kombajn Anna, tel. (024) 260-77-82.
Opryskiwacz Ślęza, tel. kom. 0607-774-729.

Jałówka, termin wycielenia 15.06.br, tel. kom.
0696-436-988.

Mieszanka zbożowa, tel. (046) 838-77-40.

Sprzedam słomę ze stodoły belki 120
x140, kostki, lub zamienię na obornik,
tel. (024) 277-92-33.

Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.

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

Jałówka na wycieleniu, Wola Zbrożkowa 74.

Łąka 0,70 ha do skoszenia, Kalenice 43,
tel. (046) 838-82-56.
Żyto, tel. kom. 0516-843-986.
Pszenżyto 2 t, bobik 3 kwintale, wyka,
tel. (046) 838-75-88.
Pszenżyto, jęczmień sprzedam, tel. kom.
0603-877-390.
Sprzedam pszenicę 1 t, żyto, tel. kom.
0694-034-340, Boczki.
Sprzedam słomę w dużych belach, tel. kom.
0609-063-583.
Pszenica 6 t, tel. (046) 838-81-06.
Słoma ze stodoły, kulka 30 zł, Wiskiennica,
tel. (046) 838-73-57.
Sprzedam pszenice, tel. kom. 0603-523-912.
Sprzedam pszenicę jakościową, tel. kom.
0604-941-897.

Sprzedam 2 jałówki hodowlane, wycielenie
30.06 i 02.07, tel. (046) 838-73-39 po 20.00.
Strusie gnu, tel. kom. 0692-390-726.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0697-416-819.
Krowa wysokocielna drugi cielak, tel. kom.
0502-042-547.
Sprzedam jałówki na wycieleniu, termin wycielenia początek lipca, tel. kom. 0668-990-514.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin 20.07,
tel. kom. 0601-295-760.
Sprzedam krowę na wycieleniu, koniec czerwca, tel. 0601-052-068.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin
21.06.2008, tel. kom. 0692-037-066.
Jałówka - wycielenie 02.07, Borówek 45, tel.
kom. 0518-620-356.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, Zielkowice
I 34, tel. kom. 0691-534-526.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0510-212-506.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu i jałówkę, tel. kom. 0698-814-477.
Buhajki półroczne, tel. kom. 0888-822-173.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 29
czerwca, tel. kom. 0609-041-573.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0665-130-039.
Sprzedam jałówki na wycieleniu,
tel. (046) 838-81-34, Urzecze 73.
Sprzedam jałówkę hodowlaną,
tel. (046) 838-95-35.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel.
kom. 0665-752-681.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność. Transport gratis,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Kurczęta odchowane ogólnoużytkowe, szczepione. Leśniczówka 52, gm.
Bielawy, tel. (046) 838-28-07, tel. kom.
0692-673-808.
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, termin
czerwiec, lipiec, tel. kom. 0669-046-727.
Sprzedam jałówkę, tel. kom. 0693-555-904.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0885-280-616.
Klacz źrebna ze źrebakiem, tel. kom.
0601-812-576.

Klacz 7 lat, źrebica 1 rok, tel. kom.
0660-703-583 po 16.00.
Jałówka na wycieleniu 15.07, tel. kom.
0502-102-800.
Krowa drugie wycielenie połowa lipca,
tel. (046) 838-40-19.
Sprzedam 2 jałówki pod zacielenia,
tel. (046) 838-30-41.
Jałówka na wycieleniu, termin 05.07,
tel. (046) 839-68-99.
Potrzebujesz trwałych kolczyków
dla zwierząt. Nie masz czasu stać w
kolejce w ARiMR. Dzwoń, tel. kom.
0668-131-109.

Sprzedam jałówkę cielną, termin 20 lipiec,
tel. (046) 838-37-82.

Sprzedam zacieloną jałówkę 15.07,
tel. (046) 838-74-04.

Sprzedam 3-letnia krowę mięsnej rasy Hereford, 4 mięsne cielęta mieszańcowe 6-miesięczne, jałoszki, klacz czystej krwi arabskiej,
tel. kom. 0602-728-686.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 874-67-25,
tel. kom. 0603-255-944 wieczorem.

Sprzedam krowę wysokocielną. Likwidacja
stada, tel. (046) 838-11-39.
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Sprzedam 3 jałówki cielne, termin wycielenia
lipiec, tel. (042) 715-55-89.

Prasę Sipma Z-224/1, 2005 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. (046) 838-14-14.

Jałówka na wycieleniu, tel. (042) 648-48-53.

Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
0604-931-629.

Jałówka, krowa wysokocielna, tel. kom.
0792-061-562.
Sprzedam jałówki 12-miesięczne, tel. kom.
0886-098-053.

Schładzalniki do mleka, dojarki, zamiana
serwis, gwarancja, tel. (046) 833-07-27,
tel. kom. 0505-039-888.
Obsypnik (kopców, kiszonek) Wulkan, tel.
kom. 0697-714-837.
Mieszalnik 1 t, śrutownik walcowy z podajnikiem, wóz paszowy, tel. kom. 0693-036-673
wieczorem.
Deszczownie, tel. kom. 0506-140-584.
B i z o n Z - 5 6 S u p e r, s p r a w n y,
tel. (046) 838-49-89.
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.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka I, tel.
kom. 0697-714-837.
Ciągnik Lamborghini 105 kM, przedni TUZ i
WOM, tel. (042) 719-56-83.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy Czarna
Białostocka po kapitalnym remoncie, tel. kom.
0608-738-088.
Agregat prądotwórczy 3-fazowy nowy, silnik
Honda 9,6kW i prądnica 5,5kW - 5000zł, tel.
kom. 0503-681-374.
Prądnica 3 fazowa 20kW- 2000zł, tel. kom.
0503-681-374.
Piła spalinowa Husqvarna 395xP nowa2000zł, tel. kom. 0503-681-374.
Hodowco trzody- ruszta betonowe 150x50x734szt., tel. kom. 0503-681-374.
Zbiornik PCV- szambo 4m3, atest- 2000zł, tel.
kom. 0503-681-374.
Szyby gospodarcze- zbrojowe, nowe
74x107x0,6- 30szt. 20zł/szt., tel. kom.
0503-681-374.
Sprzedam walce młyńskie 50, wał korbowy,
tłoki i głowica do C-380, tel. (046) 838-40-82
wieczorem.
Parnik elektryczny używany 160 l, tel. kom.
0502-080-998.
Przyczepa 4t, wywrot, stan bdb, tel. kom.
0691-961-255 po 18.00.
Sprzedam: waga 20 t, podajniki do zboża
pionowe i poziome, dmuchawa do ziarna, tel.
kom. 0603-637-681.
Sprzedam kombajn Anna, śrutownik na kamienie, tel. (024) 285-52-24.
Sprzedam kombajn Bolko, sadzarkę do ziemniaków czeską, tel. kom. 0697-017-618.
Sprzedam kombajn Anna, sadzarka do ziemniaków, tel. (024) 285-51-05.
Kombajn Bizon Z-056, 1984 rok, z sieczkarnią,
2005 rok, heder na sprężynach, szerokie opony,
stan bdb, 27000 zł, tel. kom. 0668-171-658.
Ursus C-385, sieczkarnia jednorzędowa polska,
tel. kom. 0667-120-569.
Sprzedam kombajn zbożowy Z058, 1998 rok,
tel. kom. 0506-115-015.
Prasa rolująca klasy Roland 046, 1996 rok,
tel. (046) 838-89-09.
Zgrabiarko-trząsarka Mesko, tel. kom.
0603-312-669.
Sprzedam MTZ 1980 rok, siewkę RCW3, tel.
kom. 0607-306-247.
Sprzedam Białoruś, koparko-spycharkę rolniczą, tel. kom. 0888-224-773.
Orkan zachodni, tel. kom.
0601-272-521.
Sprzedam C-360, przyczepę 4,5 t wywrotka,
tel. kom. 0608-329-841.
Kombajn zbożowy Fortschritt E514 z sieczkarnią 1987 rok, tel. kom. 0604-961-560.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy,
tel. kom. 0601-272-521.
Sprzedam burty nowe do przyczepy 6 t, tel.
kom. 0605-629-839.
Sprzedam przyczepę samozbierającą do siana
i zielonek T124 oraz dmuchawę pionową do
siana, tel. (046) 838-90-51.
Kosiarki spalinowe, tel. kom. 0785-622-468.
Sprzedam ciągniki rolnicze, różne
marki, duży wybór. Biała, tel. kom.
0501-363-951.

Ciągnik C330, spawarka elektryczna i spawarka mik mak, silnik Mercedesa 2l D, tel. kom.
0502-322-564.
Kopaczka ciągnikowa w bardzo dobrym stanie
Kos, tel. (042) 719-56-05.
Sprzedam roztrząsarko- zgrabiarkę ciągnikową, tel. (046) 838-63-56.
Widły do balotów, nowe, pasują do tur C330,
C360 itp, tel. kom. 0504-755-253.
Ursus C-360, tel. kom. 0603-980-829.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka II,
tel. kom. 0667-468-883.
Orkan 2a, tel. kom. 0697-714-837.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka 1,
tel. kom. 0697-714-837.
Rozrzutnik dwuosiowy, tel. kom.
0697-714-837.
C-330, Fiat 4x4 - 110 kM, Anna, Kerszer,
siewniki i inne maszyny, silniki, motoreduktory, Białoruś, sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0504-475-567.
Ursus 1614, 1990 rok, Ursus 1614, 1993
rok, John Deere 2140 85 KM, tel. kom.
0792-999-135.
Fendt 311 Farmer, 1989 rok, Case 5140, 1992
rok, New Holland 8360, 1997 rok, 135 KM,
tel. kom. 0792-999-135.

C-360, stan dobry, tel. kom. 0880-622-387.
Ursus 5314, 1997 rok, tel. kom.
0501-135-471.
Kopcownik kopców, kosiarko -rozdrabniacz
3 m, sadzarka do warzyw 2-, 4-rzędowa, tel.
kom. 0692-630-295.
Silnik do 3P lub Fergussona, tel. kom.
0603-103-174.
Ciągnik Ursus C-360 3P, 1989 rok, tel. kom.
0512-734-301.
Sprzedam prasę kostkującą Z-224, stan dobry,
tel. kom. 0721-299-707.
Śrutownik ssąco-tłoczący 7,5 kW, 1600 zł,
dmuchawa zbożowa, 1000 zł, siewnik zbożowy, 2700 zł, tel. kom. 0663-647-066.
C-330, 1977 rok, bez prawa rejestracji, tel. kom.
0500-041-366.
Kombajn do warzyw Bolko, 1998 rok, 2 przystawki, nowe taśmy, i właściciel, garażowany,
stan bdb, tel. kom. 0500-200-114.
Kombajn ziemniaczany, prasa Z-224, rozrzutnik ruski, tel. kom. 0508-364-849.
Ładowacz Cyklop, Orkan, tel. kom.
0516-415-809.
Pług 3-skibowy, obrotowy, Lenken, kultywator
uprawowy, szer. 2,10 z wałkiem z tyłu, tel. kom.
0608-470-562.
Sprzedam kombajn
tel. (042) 719-70-21.

Anna,

Sprzedam kombajn New Holland 1520,
tel. (042) 719-70-21.

Przetrząsarki karuzelowe Deutz -Fahr, Nemayer 5,5 m, 6,5 m, pługi 4 zagonowe i
obrotowe Kverneland, Overum, tel. kom.
0792-999-135.

Sprzedam: przetrząsacz 5-kołowy, kabina
ciągnikowa (blaszanka), siewnik konny na
podnośnik, skrzynia ładunkowa Żuka, tel. kom.
0889-406-509.

Talerzówki od 2 m, 3 m, 4 m, beczka HTS
10000 l, tel. kom. 0792-999-135.

Zetor 7711, Ursus C-330, pług 4, tel. kom.
0696-387-402.

Rozrzutnik obornika T-088 + nadstawki do
kukurydzy, rozdrabniacze do Bizona wągrowieckie, fabrycznie nowe, siewnik 3 m Fiona
jak nowy, tel. kom. 0792-999-135.

Class Merkator 50, tel. kom. 0605-996-297.

Żmijki do zboża ocynkowane 6 m, 7, m, 8 m,
ciągnik Renault 120 KM, 1992 rok, tel. kom.
0792-999-135.
Ursus 3512, 1998 rok lub Ferguson 255, 1988
rok, tel. kom. 0501-504-723.
Ursus 4514, Ursus 902, tel. kom.
0501-504-723.
Ursus C-360 lub C-360 3P, tel. kom.
0501-504-723.
Bizon Z056, 1985 rok, tel. kom.
0500-222-737.
Rozsiewacz wapna RCW3, Orkan 2A, ładowacz Tur do 4514, przyczepa Zasław 6 t, tel.
kom. 0500-222-737.
Sprzedam głowicę do 3P. Naprawię prasę
kostkującą, tel. kom. 0601-965-191.
Sprzedam kombajn Bolko, tel. (046) 861-12-92,
tel. kom. 0609-041-442.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1989 rok, Orkan II,
1988 rok, koła wąskie do C-330, tel. kom.
0661-143-536.
C-360, 1986 rok, tel. kom. 0607-470-901.
Sprzedam kombajn Bolko, 1991 rok, stan
dobry, tel. kom. 0695-564-529.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1996 rok, Bizon, 1989
rok, tel. (024) 277-83-81 wieczorem.
Deszczownia, przyczepa 10 t, namioty foliowe,
rozsiewacz, tel. kom. 0607-889-899.
Sprzedam prasę Z-224/1, 1998 rok, tel. kom.
0601-780-655.
Ursus C-360, tel. kom. 0668-035-910.
Trelinka, duże ilości, tel. kom.
0604-208-588.
Przyczepa wywrotka 3-osiowa, 18 t i 6 t, tel.
kom. 0604-208-588.
Dojarka 2-konwiowa Alfa Laval, w dobrym
stanie, tel. (046) 838-89-79.
Fergusson przedni napęd, 1984 rok, tel. kom.
0500-158-710.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
0501-850-017.
Sprzedam tylni most do C-360, snopowiązałkę,
tel. kom. 0788-125-812.
Prasy rolujące 120x120,
tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.
Sprzedam agregat prądotwórczy na podwoziu
z silnikiem diesla moc 16kW, cena 6500zł, tel.
kom. 0502-988-388.
Prasa zwijająca Sipma 279/1, 1998 rok, tel.
kom. 0693-136-318.

Class Merkator 50, tel. kom. 0605-996-297.
Blacha biała trapezowa, sadzarka czeska,
obsypnik, tel. kom. 0510-177-033.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, tel.
kom. 0606-317-184.
Przyczepa wywrot, Poznaniak RCW-3,
tel. (042) 719-70-29, tel. kom. 0691-538-579.
Prasa polska, 1995 rok, stan dobry,
tel. (042) 719-63-66 po 20.00.
Ciągnik 4011 sprzedam, tel. kom.
0504-571-878.
Sprzedam talerzówkę 16 i pług 3-skibowy,
tel. (046) 874-64-48.
Sprzedam prasę Deutz Fahr, zwijającą, belka
120x120, na dwa sznurki, stan bdb, tel. kom.
0696-058-703.
Sprzedam przetrząsacz karuzelowy, nowy,
tel. (046) 838-86-13.
Ciągnik MF 699 z Turem, stan dobry, tel. kom.
0515-709-048.
Kombajn Bizon. Strugienice 16,
tel. (046) 838-77-40.
Sprzedam kombajn Bolko,
tel. (046) 839-13-43.
Sprzedam żmijkę do zboża + sporo maszyn po
cenie złomu, tel. (046) 839-13-43.
Bizon Z0-56, 1986 rok, z kabiną,, tel.
kom. 0604-463-486.
Ursus C-330 1987 rok, tel. kom. 0504-010-957
po 19.00.
C-360, stan bdb, dwukółka, ciągnik C-328, tel.
kom. 0509-260-732.
Autolaweta przewóz rolniczy, tel. kom.
0509-260-732.
Sprzedam roztrząsacz karuzelowy, 4-gwiazdowy, zgrabiarkę Putinger 3 m, sprowadzę
maszyny na zamówienie, tel. (046) 837-13-31,
tel. kom. 0518-863-134.
Śrutownik Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0880-353-819.
Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, stan bdb, tel.
kom. 0880-353-819.
Rozsiewacz jednotalerzowy, 600-800 kg,
fabryczny, tel. kom. 0502-939-200.
T-24 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0880-353-819.
Pług 2, brony 3 Grudziądz, kultywator do T-25,
niefabryczny, tel. kom. 0880-353-819.
Rozsiewacz lej, opryskiwacz Termit, tel. kom.
0502-939-200.
Prasa Z-224, 1996 rok, tel. kom.
0606-335-589.
Rozrzutniki jednoosiowe, tandemy, talerzówki,
tury, brony, tel. (046) 837-53-86.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam prasę Z-224, pług dwuskibowy,
wielorak do buraków, opryskiwacz, maszynę
do obrywania cebuli, tel. (046) 838-81-14, tel.
kom. 0888-153-945.
Zetor 7341, tel. kom. 0604-976-452.

MTZ 82 TS, 1998 rok, 1500 mth Fortschritt,
T-088, 10 t Pottinger Mex III, stan maszyn bdb,
Gaj 6, gm. Bielawy.
Sprzedam kombajn Anna, opiełacz do warzyw,
tel. kom. 0693-558-124.
Sprzedam basen 550 l, tel. kom.
0785-543-614.
Sprzedam przyczepę 4 t Sanok, 2-stronny
wywrot, tel. kom. 0665-752-681.
Sprzedam ciągnik Fergusson 255, pług dwuskibowy, brony 5, tel. kom. 0600-578-992.
Sprzedam kombajn Z-036, 1978 rok, przyczepa wywrotka 6 t, tel. kom. 0693-555-430.
Sprzedam kosiarkę listwową, tel. kom.
0692-668-521.
Sprzedam Orkan II, tel. kom. 0698-677-187.
International 105 KM, 18000 zł, tel. kom.
0667-614-100.
Agregat uprawowy czynny z hydropakiem,
4000 zł, tel. kom. 0667-614-100.
Sprzedam Orkan 2A, stan bdb, tanio, tel. kom.
0692-378-786.
Wywrotka 3,5 t, tel. kom. 0669-960-974.
Sprzedam maszyny rolnicze, ciągnikowe, tel.
kom. 0888-107-443.
Wał korbowy do silnika SW-400 (Bizon),
tel. (042) 719-41-45, tel. kom. 0666-385-505.
Prasa zwijająca Arobale 12 12SA, 1991
rok, pługi 5-skibowe Akpil, zabezpieczenia kołkowe, przetrząsaczo -zgrabiarka 7,
tel. (042) 719-57-25.

Kombajn Bizon 056, 1986 rok,
tel. (024) 277-43-43.
Prasa kostka Z-224/1 po remoncie, 1988 rok,
kosiarka rotacyjna słupska, pług 2-skibowy,
kultywator, tel. kom. 0608-128-670.
Tur T-15 Hydramet, udźwig 1500 kg, 2002 rok
do MTZ, Promara, Ursus 914 i pochodne, tel.
kom. 0608-128-670.
Tury nowe do Ursusa C-360, C-330, 3512,
2812, MF 255, T-25, na linkę i hydrauliczne.
Promocyjne ceny. Wyprzedaż, tel. kom.
0608-128-670.
Wspomagania kierownicy do ciągników C-330,
1800 + dojazd, tel. kom. 0692-335-998.
Mieszalnik do pasz, śrutownik bijakowy, walcowy, zgrabiarka do siana 7, opryskiwacz 400l,
dojarka dwukonwiowa, dystrybutor do paliwa
z beczką 1200l na kołach, wóz drabiniasty
ozdobny, tel. (024) 277-43-99 po 20.00, tel.
kom. 0660-790-185.

Kombajn do zboża, 1987 rok, stan bdb, tel.
kom. 0606-112-591.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0661-409-230.
Sieczkarnia Fortschritt, czeska Toron, tel. kom.
0694-146-962.
Gruber ścierniskowy nieużywany, tel.
kom. 0600-696-620.
MTZ BX90, 1994 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.

Ursus 4514, 1995 rok, stan bdb, pilne, tel. kom.
0607-330-538.

Zgrabiarka karuzelowa Kunh 3,80 m,
Claas 3 m, tel. kom. 0600-696-620.

Prasa Z-224, 1987 rok z podajnikiem, I właściciel, tel. kom. 0694-860-866.

Beczka asenizacyjna 330l, roztrząsacz do siana
(Pajak holenderski), tel. kom. 0500-204-628.

Prasa kostkująca Claas, tel. kom.
0508-866-934.

Pług 4-skibowy, Orkan 2, rozrzutnik na tandemie lub zamienię na 2-osiowy, może być do
remontu, tel. kom. 0695-066-452.

Deszczownia szpułowa Odra, długość 280 m,
tel. kom. 0501-815-032.
Dmuchawa pionowa, agregat prądotwórczy 3
kW, I i III-fazowy, winda budowlana, tel. kom.
0602-731-582.
Przyczepa do słomy, tel. kom. 0501-620-689.
Prasa Sipma Z224/1 stan dobry, tel. kom.
0608-106-614.
Przetrząsarko-zgrabiarka pasowa, tel. kom.
0601-570-914.
Ursus C-360, 1981 rok, I właściciel, w orginale,
tel. kom. 0608-354-272.
MTZ 82 4x4 1996 rok, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0606-936-403.
Ursus 902 1984 rok, tel. kom. 0607-809-288.
C y k l o p p o l s k i T- 2 1 4 , t e l . k o m .
0607-809-288.
Prasa rolująca Sipma Z 279/1 baloty 120x120,
tel. kom. 0608-354-272.
C-360, kombajn Z-56, prasa kostka, talerzówka, tokarnia, silnik Lejland, Polonez, przyczepa
do remontu, siłownik przyczepy, pług 3, tel.
kom. 0661-091-064.
Prasa Sipma Z 224/1 1998 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0608-354-272.
Zetor 7245, przekładnia do gałęziary, tel. kom.
0887-535-506.
Sprzedam kombajn
tel. (046) 856-83-29.

Bizon,

Sprzedam przyczepę niską wywrotkę, tel. kom.
0607-317-128.
Prasa polska, wielorak, sieczkarnia KS, Kos,
tel. (046) 856-07-16 wieczorem.
Dojarka bezprzewodowa, tel. (046) 856-07-16
wieczorem.
Zgrabiarka Fella, Tandem, 4 m, tel. kom.
0516-012-936.
Przetrząsarka Fella, 5,5 m, hydrauliczna, tel.
kom. 0516-012-936.
Sprzedam Bizon Z-56, Anna, sadzarka czeska,
Cyklop, tel. kom. 0608-329-841.
Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Sprzedam prasę kostkującą, 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 0604-605-485.
Sprzedam przyczepę sztywną, świeżo malowaną na niskich kołach o wymiarach długość
4 m, szerokość 1,7 m, wysokość burty 50 cm,
zamieszkały Pilaszków 15, powiat Łowicz
Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę 7, tel. kom.
0608-280-571.
Ursus 5314, 1997 rok, 3500 Mtg, stan bdb, tel.
kom. 0503-135-471.
Ursus 3514, Ursus 3512, tur do Fergussona, tel.
kom. 0604-213-682.
Kombajn Bolko, 1996 rok, tel. kom.
0510-072-271.
Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 861-16-57 wieczorem.

Basen na mleko 750l, tel. kom.
0608-513-810.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Chłodnię hakową z agregatem, tel. kom.
0605-561-542.
Sprzedam basen na mleko 500 l, tel. kom.
0609-261-389.
Sprzedam zbiornik 350 l, śrutownik, słomę ze
sterty, tel. (046) 838-51-54.
Sprzedam niedrogo kwotę mleczną 5000l,
tel. (046) 838-59-44 dzwonić po 20.
Kwota mleczna, tel. kom. 0666-019-943.

Ciągnik rolniczy C-330, 1986 rok, tel. kom.
0504-202-361.

Sprzedam prasę Z-224/1 z podajnikiem, 1998
rok, tel. kom. 0888-153-992.

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

Obornik koński sprzedam lub zamienię na
słomę, Stadnina Koni Gozdów, tel. kom.
0608-284-758.

Przetrząsacz karuzelowy Kunh 5, 2 m,
tel. kom. 0600-696-620.
Ursus C-330, 1980 rok, prasa Claas Roland 85,
prasa kostka Z-224/1.
Prasa kostka Sipma, 1996 rok, tel. kom.
0603-673-948.

Malowanie obór, odmuszanie, odkażanie,
tępienie gryzoni, tel. kom. 0516-190-454.
Malowanie, białkowanie obór, tel. kom.
0503-499-480.
Wy k o n u j ę k o s i a r k i s a d o w n i c z e ,
tel. (046) 832-14-57.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek
zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja, tel. kom.
0515-952-928.

Sprzedam pawie indyjskie, czarnoskrzydłe,
wyrośnięte kurczaki araukany, białoczuby,
czarnoczuby w różnych kolorach, tel. kom.
0603-226-494.
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.

Ładowacz Tur do Zetora 5211, 3320 i podobne,
tel. kom. 0608-420-169.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.

Ładowacz Tur do MF, 4-cylindrowy, tel. kom.
0608-420-169.

We s t y, Yo r k i , M o p s y, t e l . k o m .
0662-093-975.

Kabina do C-360, 2-stronne drzwi, 1300 zł, tel.
kom. 0692-601-689.

Sprzedam owczarki szkockie collie,
tel. (042) 719-61-85.

Zetor 6340, 4x4, 1997 rok, tel. kom.
0692-601-689.

Sprzedam szczeniaki bernardyny, tel. kom.
0664-738-753.

Ursus C-360, 1986 rok, oryginał, siewnik
Poznaniak 3 m, tel. kom. 0692-601-689.

Owczarki niemiecki, mocnej budowy po agresywnych rodzicach, tel. kom. 0782-547-693.

Prasa Z-224, 1988 rok z podajnikiem, tel. kom.
0608-420-169.

Yorki, Bratoszewice, tel. kom. 0503-349-308.

Prasa Deutsch Fahr MP 122, 2001 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0692-601-689.
Beczki HTS 8000 i 10000 l, plastik, tel. kom.
0608-420-169.
C-360, 1982 rok, rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
0886-017-770.
C-360 3P, 1985 rok, tel. kom. 0721-347-741.
Ursus C-385A z przednim napędem, tel. kom.
0668-035-910.
Sprzedam prasę kostkującą Sipma Z 224/1, tel.
kom. 0603-523-912.
Przyczepa 6 t jednoosiowa, wywrot, przetrząsarko-zgrabiarka, Ford 3-cylindrowy
z silnikiem Perkinsa, 1975 rok, tel. kom.
0604-771-777.
Beczki asenizacyjne 4000l, 5000l, kosiarka
rotacyjna Multi-Crimper z przetrząsaczem,
rozsiewacz do wapna i nawozu Amazone 8,5t,
tel. kom. 0604-771-777.
Winda załadowcza 2 t, tel. kom.
0693-036-559.
Bizon Z056, 1988 rok, tel. (046) 838-28-10,
tel. kom. 0609-931-691.
Ślęza sadownicza, tel. kom. 0506-188-515.
Wentylator do Ślęzy, Termita, pompa do Ślęzy,
tel. kom. 0506-188-515.
Rozrzutnik dwuosiowy, tel. kom.
0600-594-230.
Kombajn Karlik, rozrzutnik, tel. kom.
0601-343-854.
Sprzedam kombajn Bizon Rekord, 1987 rok,
tel. kom. 0781-274-184.
Sprzedam rozrzutnik, rotacyjna, tel. kom.
0887-380-863.
Kombajn ziemniaczany Anna, talerzówka,
tel. (046) 838-79-70.
Sprzedam pług 3-skibowy, kultywator 210 V z
wałkiem, oponę do Bizona 23 - 1/26, tel. kom.
0788-961-969 wieczorem.
Ładowacz czołowy Tur 6, 3-sekcyjny, tel. kom.
0500-041-366.
Ciągnik Zetor 7340 Turbo z Turem lub bez, tel.
kom. 0600-335-473.
Talerzówka 3 m z wałem, 2006 rok, tel. kom.
0600-335-473.
Przyczepa wywrotka 4,5 t, tel. kom.
0886-098-053.
Ursus C-360, 1984 rok, Ursus 1014 z turem,
beczka asenizacyjna ocynkowana 5-6 tys.l, tel.
kom. 0600-822-089.
Sprzedam pilnie kosiarkę rotacyjną, Parma 2,
tel. kom. 0661-587-752.
Sprzedam ciągnik rolniczy Massey Fergusson,
1987 rok, tel. kom. 0509-282-302.

Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturki,
roczną sukę i 2,5roku, krycie, tel. kom.
0510-700-439 lub 662-294-878.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, termin wycielenia koniec czerwca. Złaków Kościelny.,
tel. (046) 838-71-39.
Szczeniaki labradory i pinczerki,
tel. (046) 831-61-09, tel. kom. 0728-339-136.
Sprzedam dwie duże suki i szczeniaki sznaucery miniaturki, tel. kom. 0691-534-526.
Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturka, tel.
kom. 0601-971-604.
Sprzedam konia (klacz) roczną,
tel. (046) 861-67-87 wieczorem.
Labradory biszkoptowe, szczeniaki, tel. kom.
0663-180-248.
Yorki szczeniaki, tel. kom. 0604-844-486.
Oddam kotka 4-tygodniowego, tel. kom.
0502-000-779.
Owczarek niemiecki długowłosy, 6-miesięczny, tel. kom. 0513-823-880.
Szczenięta Yorki- tanio, tel. kom.
0505-639-859.
Owczarek niemiecki długowłosy, bardzo
agresywny, po szkoleniu- krycie, tel. kom.
0505-639-859.
Sprzedam ryby pyszczaki lub zamienię, tel.
kom. 0691-715-471.
Szczeniaki Chow-chow, Łowicz, tel. kom.
0608-369-852.
Szczeniaki labradora biszkoptowe, odrobaczone, zaszczepione, 6-tygodniowe, tel. kom.
0604-212-720 0602738332.
Oddam kociaki, tel. (046) 837-52-48.
Sprzedam szczenięta cocker spaniel, tel. kom.
0601-270-951.
Suczka owczarka niemieckiego 8- tygodniowa
ukontowana, zaszczepiona, tanio, tel. kom.
0608-643-187.
Sprzedam świnki wietnamskie, tel. kom.
0600-856-792.
Yorki, tel. kom. 0692-694-085.
Sprzedam labradora 4-letniego,
tel. (046) 835-32-08.
Sprzedam kuca, klacz walijską szpakowatą, tel.
kom. 0509-459-028.
Sprzedam kuce, klacze miniaturki, tel. kom.
0509-459-028.
Oddam półrocznego psa, tel. kom.
0608-338-302.
Kot perski (niebieski), tel. kom.
0603-688-032.
Ratlerki szczenięta sprzedam, ładny ratlerek
-krycie, tel. kom. 0506-840-122.
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Spóźniony jubileusz
Czyli Ateny’2004 - kolejny
odcinek opowieści
Krzysztofa Miklasa
o olimpiadach,
w których uczestniczył.

L

epiej późno niż wcale. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał Atenom igrzyska na rok 2004, rehabilitując się
za decyzję sprzed ośmiu lat, gdy na stulecie nowożytnego ruchu olimpijskiego dostała je Atlanta. Górę wzięły wtedy interesy i najbardziej spektakularne widowisko
współczesnego świata trafiło, w 1996 roku,
do światowej stolicy Coca-Coli. Grecy mogli przeciwstawić biznesowemu gigantowi,
notabene jednemu z największych sponsorów MKOl.-u, przede wszystkim tradycję.
To u nich przecież, na Peloponezie w miejscowości Olimpia, przez ponad tysiąc sto
lat (!) organizowano sportowe zawody, które dla starożytnego świata znaczyły chyba
nie mniej niż dla nas igrzyska doby współczesnej. I choć nie było środków masowego
komunikowania, sława ówczesnych herosów rozchodziła się daleko. Na czas igrzysk
zawieszano waśnie i wojny. Odwrotnie niż
we współczesności, gdy na czas wojen zawieszano igrzyska.
Nowożytny ruch olimpijski narodził
się wprawdzie w głowach Francuzów, ale
pierwsze igrzyska przeprowadzono w 1896
roku w Atenach, nawiązując do hellenistycznych tradycji. Owe igrzyska z końca XIX wieku też rodziły się w wielkich
bólach. Pierre de Coubertin najpierw planował wskrzeszenie igrzysk na rok 1900
w Paryżu, gdzie miała się odbyć wielka wystawa światowa (z tej to okazji zbudowano
już w 1889 roku wieżę Eiffla). Ostatecznie
postanowiono jednak, by erę igrzysk nowożytnych rozpocząć cztery lata wcześniej
w stolicy Grecji (Paryż swoją drogą zorganizował następne, na fin de siecle).
Kłopoty finansowe sprawiły jednak, że
ateńskie igrzyska stanęły pod znakiem zapytania, bo przeciwny wydatkom z nimi związanymi był grecki minister finansów. Chciał
je nawet przejąć Budapeszt, by uświetnić

Pożar lasu na otaczających Ateny górskich zboczach. Tumany dymu unosiły się nad naszą (policyjną) wioską.
tysiąclecie powstania Węgier. Ale za namową Coubertina funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego przyjął następca greckiego tronu, książę Konstantyn,
a mieszkający w Kairze i tam prowadzący
swoje interesy multimilioner Georgios Averoff wyłożył 900 tysięcy drachm, za które
z marmuru zbudowano wystawny, choć
mało nowoczesny (ale za to formą nawiązujący do tradycji), centralny stadion i igrzyska mogły się odbyć.
Współczesna Grecja też nie ma - w porównaniu ze światowymi potęgami - zbyt
wielkiego potencjału gospodarczego, a Greków uważa się wprawdzie za ludzi bardzo
sympatycznych i gościnnych, ale słabo zorganizowanych. Takich, co robotę lubią odkładać na później. I wiele jest w tym prawdy. Ale w końcu zwyciężyły sentymenty.
I dobrze, bo nie wszystkie decyzje muszą
być przecież z nich wyprane.

Za minutę dwunasta
Przed igrzyskami dużo, i to na całym
świecie, mówiło się z niepokojem o ślamazarnym tempie budowy obiektów olimpijskich w Atenach i nowoczesnej infrastruktury. Osobiście przekonałem się o tym
niespełna rok przed igrzyskami, w październiku 2003 roku, gdy wracając z kilkudniowych wakacji na wyspie Paros spędziłem
w Atenach cały dzień. Szef piłkarskiej drużyny Panpolonikos - Tomasz Łuszcz, którego poznałem rok wcześniej na igrzyskach
polonijnych w Poznaniu, obwiózł mnie
wówczas po tym gigantycznym placu budowy, jakim była stolica Grecji. Wtedy zacząłem się nawet zastanawiać, czy MKOl.
nie miał racji wstrzymując się wcześniej
z przyznaniem Grekom organizacji igrzysk.
Naocznie przekonałem się, o czym dotychczas tylko czytałem i słyszałem, a co niepo-

koiło cały sportowy świat, że całkowicie zasadne jest coraz głośniej i dobitniej stawiane
pytanie: “CZY ZDĄŻĄ?”.
W zachodnich kanałach telewizyjnych
i w internecie furorę robiła wtedy reklama jakichś chipsów. Krótki, trzydziestosekundowy spot reklamowy był dosadny, ale
też dowcipny i wykorzystywał “manianę”
greckich budowlańców. Oto na bliskim planie trzej dobrze odżywieni robotnicy, bez
wątpienia Grecy (jeden z wąsiskami, drugi
z grubym, złotym łańcuchem na szyi, trzeci
w podobnym klimacie), mają zapewne przerwę na posiłek, bo siedzą na skrzynkach,
przy wyłączonej betoniarce i zaczynają objadać się chipsami. Zajęci są wyłącznie głośnym chrupaniem i komplementowaniem
owych chipsów. Dopiero, gdy usłyszeli jakiś strzał, leniwie odwrócili głowy. Kamera odjechała w tym momencie na coraz to
szerszy plan i oto widać, że rzecz dzieje się

na stadionie (w domyśle: olimpijskim), na
którym jest jeszcze gigantyczny budowlany bałagan. Ale na trybunach zasiadła publiczność, a ze startu ruszyli właśnie zawodnicy do biegu przez płotki. Biegną (bo
przecież nie mają wyjścia) pomiędzy jakimiś sprzętami. Jeden potknął się o taczki
i runął na niedokończoną bieżnię. Zaś pointa jest oczywista: to te znakomite chipsy tak zajęły greckich budowlańców, że po
prostu nie zdążyli.
W rzeczywistości Grecy oczywiście zdążyli, zatrudniając setki tysięcy robotników
z zagranicy, głównie z Albanii, którzy pracowali na okrągło. Prawie wszystko oddawano do użytku już nie za pięć, ale za
minutę dwunasta. Przekonałem się o tym
w przededniu otwarcia igrzysk, gdy późnym wieczorem jechałem do Aten z Anią
Zagkle, Polką prowadzącą tam, od ponad
dwudziestu lat, biuro turystyczne. Wracaliśmy nowiutką, pachnącą świeżym asfaltem,
autostradą, zza Koryntu, z hotelu, w którym zamieszkali goście Polskiego Komitetu Olimpijskiego - przedstawiciele sponsorów naszego ruchu olimpijskiego. Prosiłem
Anię, by podwiozła mnie do “mojej” wioski
medialnej, na północnych przedmieściach
miasta. Pojawił się jednak problem, w którym miejscu zjechać z autostrady. W efekcie
zjechaliśmy za wcześnie, długo błądziliśmy
i dopiero po jakiejś godzinie dotarliśmy do
głównego centrum prasowego, skąd przez
całą dobę odjeżdżały do miejsc zakwaterowania autobusy. A te już nie błądziły i dowoziły prosto pod bramę.

Wioska… policyjna
Znaczną część spośród kilkunastu tysięcy akredytowanych dziennikarzy, w tym
ekipę Telewizji Polskiej, zakwaterowano
w nowym kampusie, który po igrzyskach
miał zostać siedzibą szkoły policyjnej.
Składało się nań kilkanaście dwupiętrowych bloków mieszkalnych i kilka innych
budynków, w których były stołówka, centrum prasowe, pomieszczenia z internetem,
pralnie itp. obiekty towarzyszące. Większa
część dość sporego terenu, po którym jeździły co parę minut puste zwykle autobusy,
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nie była jednak w ogóle zagospodarowana,
więc można było się domyślać, że jakieś
specjalistyczne obiekty powstaną dopiero
po naszym wyjeździe.
Całość była bardzo pilnie strzeżona,
a kontrole przy wejściu drobiazgowe, co nas
mocno irytowało. Rygory też były totalnie
bezsensowne. Ale dyskusji z policjantami ochroniarzami nie było. Już podczas pierwszej kontroli, zaraz po przylocie, zostałem
pozbawiony sztućców, które na takich wyjazdach należało zawsze mieć ze sobą, choćby dla zrobienia sobie kolacji. Tym bardziej,
że do dyspozycji zwykle są lodówki i inne
kuchenne sprzęty. Zastanawiałem się, więc
w jakie noże i widelce wyposażono stołówkę. Okazało się, że ktoś wpadł na pomysł, by
sztućce były… drewniane. Ich jakość była
jednak taka, że widelce łamały się podczas
nabijania na nie wędlin albo twardego sera,
a noże pękały nawet podczas smarowania
kromki chleba masłem.
Istna paranoja i nadgorliwość, z jaką
nie spotkałem się nigdy wcześniej. Tym
większa, że w owym kampusie mieszkali
wyłącznie dziennikarze. A przecież część
żurnalistów umieszczono w najnormalniejszych hotelach, gdzie oczywiście nikt nie
stosował takich restrykcji. Ale może były to
generalne manewry przed wprowadzeniem
do przyszłej szkoły policyjnych elewów.
Istotnym elementem naszej wioski był
basen. Przez całe igrzyska słońce mocno
przypiekało, temperatura w ciągu dnia dochodziła nawet do czterdziestu stopni. Ruch
na pływalni zaczynał się więc wczesnym
rankiem, a kończył koło północy. Na basenie była też okazja podyskutować o bieżących wydarzeniach, a nawet ustalić co nieco
w kwestiach naszej pracy, bo na szczęście
kierownictwo ekipy zachowywało się normalnie i nie wpadało (jak w Sydney) na
pomysł organizowania co wieczór bezsensownych narad.
Na warunki mieszkaniowe też nie można było narzekać. Pokoje, z założenia dwuosobowe, dla nas pojedyncze, z przyzwoitą
łazienką, były klimatyzowane i miały najniezbędniejsze sprzęty. W tym telewizor ze
wszystkimi kanałami olimpijskimi. Sprzed
wioski co pół godziny odjeżdżały do telewizyjnego centrum autobusy. Tu akurat
Greków należało pochwalić. Transport,
prawdziwy krwioobieg każdych igrzysk,
w Atenach działał bez zarzutu. Całość była
przemyślana, logiczna i dzięki temu dobrze funkcjonująca. Wydzielone na głównych ulicach pasy pozwalały olimpijskim
pojazdom na szybkie przemieszczanie, a
tych kierowców, którzy bez przepustek próbowaliby jeździć uprzywilejowanymi pasami, karano bardzo wysokimi mandatami.
Na transporcie zawiodłem się tylko raz. W
ostatnim dniu igrzysk, dwudziestego dziewiątego sierpnia, rozgrywano bieg maratoński, na historycznej trasie z Maratonu do
Aten, z metą na słynnym stadionie marmurowym z 1896 roku. Bardzo chciałem zobaczyć owiane legendą miejsce bitwy, gdzie
w 490 roku przed naszą erą Grecy pokonali Persów, po czym wysłannik zwycięskiej
armii, Filippides, biegł z tą ważną wiadomością do Aten. Gdy przybiegł, wykrzyknął tylko, jak głosi owiany legendą przekaz:
“Zwycięstwo!” i padł martwy z wycieńczenia (ale są też inne teorie; twierdzące np.,
że Fillipides biegł całą dobę aż do Sparty
z prośbą o wsparcie armii Ateńczyków).
Na trasie z Maratonu do Aten, z inicjatywy Francuzów, rozegrano też bieg podczas
igrzysk 1896 roku, a jego długość wyniosła równo 40 kilometrów. Triumfator tego
biegu, grecki listonosz Spirydon Luis dotarł
na marmurowy stadion w dobrej kondycji
i został narodowym bohaterem.
Postanowiłem wybrać się na miejsce bitwy Ateńczyków z Persami sprzed dwudziestu pięciu wieków, a potem szybko wrócić
na metę. Nie widziałem jednak na własne
oczy ani startu ani finiszu. Najpierw autobus do Maratonu jechał długo i dostojnie.
Na szczęście po drodze można było zachwycać się ładnymi widokami. Gdy do-

tarliśmy na miejsce pozostały dwie minuty
do startu. Ale wcześniej trzeba było przejść
przez punkt kontrolny, na którym nikogo
nie obchodziło, że wszystkim dziennikarzom, wśród których było wielu fotoreporterów, się spieszy. W efekcie obejrzałem
z kilkudziesięciu metrów plecy maratończyków, może pół minuty po wyruszeniu przez
nich na tę historyczną trasę.
Zrobiłem więc w tył zwrot i poszedłem na
przystanek, by zdążyć na metę. Organizatorzy jednak nie przewidzieli, że będą dziennikarze, którzy po obejrzeniu startu będą
chcieli szybko wracać do Aten. Czekaliśmy
na powrotny kurs co najmniej pół godziny,
a potem wlekliśmy się w gigantycznych
korkach, bo w ostatnim dniu igrzysk wielu
ateńczyków wracało do domów. Niektórzy
wyjechali na wakacje na cały czas igrzysk,
słusznie przewidując, że życie w mieście będzie mocno utrudnione, choć z drugiej strony sierpień to i tak tradycyjny czas urlopów.
Inni wracali z weekendu. Gdy autobus dotarł wreszcie do celu, maratończycy zbliżali
się do mety. Finisz obejrzałem więc na olbrzymich monitorach w International Broadcast Center, bo przemieścić się na stadion
nie było już szans.
Nasza wioska położona była bardzo blisko wioski olimpijskiej, w willowej dzielnicy na północnym przedmieściu Aten. Ze
swojego pokoju mogłem podziwiać niemal
całe miasto. Efekt jeszcze ciekawszy był
wieczorem, kiedy z daleka bielił się oświetlony Akropol. Z drugiej strony mieliśmy
góry. Niezbyt wysokie, ale zawsze. Któregoś popołudnia zapalił się las, którym porośnięte były górskie zbocza. Akurat byłem
w tym czasie w wiosce i mogłem obserwo-

Na szczęście znalazł się też jeden dzień na wycieczkę poza Ateny. Mogłem więc podziwiać wspaniałą twierdzą w Napflio i słynny starożytny teatr w Epidavros.
mentatora, czyli mnie. Janusz bez problemu
przystał na ten pomysł i w sobotę, trzynastego sierpnia po południu, mogłem powoli zmierzać w stronę centralnego olimpijskiego stadionu.
Przyjechałem dość wcześnie i byłem
mile zaskoczony, bo okazało się, że telewizyjny sektor graniczy, przedzielony tyl-

co powyżej, nad głowami innych super VIP-ów, na eleganckich, skórzanych fotelach
siedzieli prezydent Grecji Konstantinos
Stefanopulos, przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego, Gianna AngelopoulosDaskalaki oraz dwaj prezydenci Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: były,
Juan Antonio Samaranch i aktualny, Jaqu-

Główne wejście do International Broadcast Center. Dalej budynek ciągnął się na blisko kilometr.
wać akcję gaszenia pożaru. Trzy helikoptery i cztery lekkie samoloty, najwyraźniej
specjalnie dostosowane do takich działań,
nadlatywały co kilkadziesiąt sekund nad
palący się las zrzucając hektolitry wody. Po
kilkudziesięciu minutach pożar ugaszono,
a resztki dymu rozpełzły się po zboczach.

Światowy high life na
wyciągnięcie ręki
Po raz kolejny i chyba ostatni, miałem
szansę na żywo obejrzeć ceremonię otwarcia igrzysk. Moje podziękowania należą się
w tym miejscu Januszowi Basałajowi, który od kilkunastu miesięcy był kierownikiem
redakcji sportowej w Jedynce, jednocześnie
przewodniczącym kolegium sportowego
TVP i szefem olimpijskiego zespołu. Nasza ekipa dostała na uroczystość tylko jeden bilet do sektora dla telewizyjnych VIP
-ów. Powstał, więc problem komu go dać.
Zaproponowałem nieśmiało, że zaszczyt
powinien spotkać najstarszego wiekiem ko-

ko eleganckim, symbolicznym sznurem
w kolorze bordo, zawieszonym na złocistych stojakach, z lożą honorową. Na dodatek miejsca nie były numerowane, a ponieważ przede mną przyszło tylko kilka osób,
mogłem wybierać do woli. Pod nami były
skrajne miejsca dla prasy, więc usiadłem
w pierwszym rzędzie nad tymi stanowiskami, przy samym przejściu między lożą
i naszym sektorem.
Pode mną, wyposażony w laptop i stacjonarny telefon, z maleńką słuchawką
w uchu, siedział wysoki, świetnie zbudowany Anglik (albo Amerykanin), co wyraźnie
sugerowało, że to raczej wysoki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, a nie dziennikarz. Na oko jakieś czterdzieści lat. Sympatyczny, uśmiechnięty facet na luzie. Kilka
razy zagadnął mnie, dzieląc się wrażeniami z imponującego widowiska.
Moja uwaga, tym razem wyjątkowo,
jednak była podzielona pomiędzy to co
działo się na płycie stadionu i lożę, którą
miałem przecież na wyciągnięcie ręki. Nie-

es Rogge. Ciekawe obserwacje można było
poczynić jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, gdy wielcy tego świata schodzili się na stadion. Dość wcześnie zjawił się
brytyjski premier, Tony Blair z żoną. Na
dłuższe chwile zatrzymywał się po naszej
stronie, nie uciekając od krótkich, grzecznościowych rozmów, a także wspólnych
fotografii. Była królowa Hiszpanii, Sophia
z synem - następcą tronu, księciem Filipem, olimpijczykiem z Barcelony i córką.
Widać było, że w Atenach czuje się znakomicie, ale nic w tym dziwnego, bo to przecież grecka księżniczka, prawnuczka króla Jerzego I, który otwierał w 1896 roku
pierwsze igrzyska.
Jednymi z ostatnich, którzy przybyli do
loży, byli Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy. I choć z Kwaśniewskim, z czasów, gdy
był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, byłem nawet po imieniu, to jakoś nie chciałem wchodzić mu w drogę.
Przede wszystkim dlatego, że otoczony,
jak nikt inny, był wianuszkiem “goryli”.
Był w tym jakiś dysonans, bo inni, włącznie z Tony Blairem, wchodzili bez rzucającej się w oczy ochrony, choć z pewnością byli znakomicie ochraniani. Tyle, że
w sposób niezwykle dyskretny. A jednym
z tych, którzy dowodzili ochroną, był siedzący właśnie pode mną dżentelmen. Dobitnie przekonałem się o tym już po zakończeniu uroczystości, gdy dziękował
współpracownikom. Nie ulegało wątpliwości, że przez kilka godzin byłem w najlepiej
w tym czasie strzeżonym miejscu świata.
(cdn)
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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,
Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
(0-46) 830-03-63, czynny: 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
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
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

Jeszcze o leśniczówce
Kaczew
Artykuł super (dot. art. „Kto ma zakusy na leśniczówkę”, NŁ 22/08 - przyp.
red.). Może jednak należałoby sprostować - Mieszkańcy Michałówka wystosowali pismo, w którym wyrazili chęć
zabrania leśniczówki - tylko w sytuacji, gdyby została podjęta decyzja o jej
rozbiórce. (Nadleśniczy Lesław Mateja twierdził, że zainteresowanie wynajęciem potwierdza jego tezę, iż w leśniczówce nikt nie mieszka - przyp. red.)
Mieszkańcy Michałówka często odwie-

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,
046-837-30-30, 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

Telefony w Strykowie:

Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

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

Msze święte w niedziele i święta:

Jarmark Łowicki

 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.

 Sobota-niedziela, 21-22 czerwca: VII Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne o Łowicki Pasiak.
Szczegóły na str. 3.

Wystawy:
 „Oscylacje lata” - wystawa dzieł malarskich Pavla
Siki, wystawa czynna do 22 czerwca, Muzeum
w Łowiczu
 „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.

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;
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

dzali babcię i wiedzą, że tata opiekował
się babcią. Wiedzieli też, że jest bardzo
przywiązana do leśniczówki i chcą ją
uratować - jeśliby nie mogła stać w tym
miejscu. Poświadczą, że tata opiekował
się babcią i że była chora.
Odnośnie Muzeum w Łowiczu - rzeczywiście została wyrażona ze strony muzeum chęć przeniesienia osady - muzeum
ma jednak własne problemy - głównie
finansowe, więc raczej to zainteresowanie wynikało z chęci zwrócenia uwagi na
niszczejący zabytek.
Odnośnie księgi wieczystej to zapraszam do oglądania. Wspólna księga, powstała na podstawie map z 1944 roku,
jest z 1996.06.18. Z tej księgi została
we wrześniu 2006, na wniosek Nadleśnictwa, wyodrębniona odrębna księga
dla leśniczówki z działką 1500 metrów
o numerze LD1H/00023757/7 - działka zarejestrowana jako rolno-leśna - nie
ma informacji o budynkach. Stan w czasie zgłoszenia: „zgłoszenie księgi wieczystej dla nieruchomości, dla której nie była
prowadzona księga wieczysta”. Może pan
nadleśniczy sam się pofatyguje i zobaczy trochę nieładnie okłamywać czytelników.
Odnośnie potrzeb remontowych to pan
nadleśniczy Święcicki (poprzednik) w pi-

śmie z grudnia 1987 wyraźnie napisał, że
budynek nie będzie remontowany poza
ewentualnie dachem - na pismo to babcia odpowiedziała w styczniu 1988, że
dziękuje za zauważenie potrzeb remontowych i ze czeka na remont dachu - tak
więc procedura remontu dachu przeciągnęła się o 20 lat.
Na początku lat 90. to tata przesmarował dach i założył łaty w oczekiwaniu na
remont - mimo ciągłości zarządzania pan
Mateja nie podjął procedury remontowej
Pan nadleśniczy Mateja przy okazji rozmowy z tatą wyraźnie zastrzegł, że przy
tej wysokości czynszu żaden remont, nawet wymiana futryny, się nie należy i że to tata może sobie remontować
lub nie - jak chce. Na zajmowanie się remontami w ostatnich latach tata nie miał
czasu - stan zdrowia babci już nie pozwalał na takie hobby.
Odnośnie ciągu dalszego - Nadleśnictwo nadal nie odpisało na pisma z 31.03
i 07.04.2008, nie mamy też odpowiedzi
na skargę złożoną do regionalnej dyrekcji
w Łodzi. Za to Nadleśnictwo złożyło
wniosek o wymeldowanie taty do gminy Bolimów. Gmina poinformowała tatę
o wszczęciu postępowania (...)
Iwona Bogacińska

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

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

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:

 Rzeźby prof. Kazimierza Gustawa Zemły - wystawa prac jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy, czynna do 26 czerwca
w Galerii Browarna w Łowiczu.
 „Kartki z podróży...” - wystawa pocztówek
z kolekcji Jana Chlebnego, Muzeum w Łowiczu,
wystawa czynna do 29 czerwca.
 Wystawa rysunku i malarstwa Malwiny Jagóry
i Aleksandry Grzegorek, wystawa czynna do
końca lipca w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu
 „Meksyk - kraj bajecznych krajobrazów i wspaniałych ludzi”- wystawa fotografii Ryszarda Sobolewskiego pod Honorowym Patronatem Ambasady
Meksyku, Muzeum 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.
 Wernisaż prac plastycznych grupy młodzieżowej
działającej w sekcji plastycznej ŁOK pod opieką
Aldony Zając, Muzeum w Łowiczu

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 17.06.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,20 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,20 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,30 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,40 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,30 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,80-4,00 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 3,80-3,90 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,70 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/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

- NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 19.06. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pt. 20.06. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
sob. 21.06. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
ndz. 22.06. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pn. 23.06. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
wt. 24.06. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
śr. 25.06. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 22.06. 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
 „Promujemy Młode Talenty”, wystawa prac Julii
Tomczak, czynna do 6 lipca, MOK w Głownie.

Bielawy

Gimnazjalny Turniej Rodzin

P

o raz trzeci w tym roku,
8 czerwca, gimnazjaliści
i ich rodzice uczestniczyli
w gimnazjalnym turnieju pod hasłem
„Mamo, tato, baw się z nami ”.
Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze
sobą w konkurencjach zręcznościowosprawnościowych, tj. rzut do kosza,
bieg wahadłowy, przeprawa przez
rzekę i inne. W końcowej rywalizacji
wygrała rodzina państwa Fabijańskich
z Chruślina (36 pkt), II miejsce zdobyła
rodzina państwa Krasińskich
z Chruślina (32 pkt), III miejsce rodzina państwa Chlebnych z Walewic
(21 pkt), natomiast IV miejsce rodzina
państwa Dałków z Wojewodzy (16 pkt),
V miejsce rodzina - państwa Jakubików
z Rulic (15 pkt).
Potem wszyscy spotkali się przy
grillu. Imprezę sfinansował Urząd
Gminy. Pozyskano też dodatkowych
sponsorów. - Spotkanie tego rodzaju
jest wspaniałym elementem integracji
rodziców i ich dzieci ze szkołą - mówi
Izabela Tokarska, jedna
z organizatorów turnieju.
W prowadzenie imprezy zaangażowani
byli ponadto Artur Tokarski, Piotr Kociak
oraz Mirosława Popławska.
(eb)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Czubikom z Łowicza

SYNKOWIE
- państwu Skulimowskim z Łowicza
- państwu Miżuikom z Zawad
- państwu Kapustom z Mysłakowa
- państwu Stobieckim z Łowicza

ślubowali sobie:

- Justyna Skomiał z Arkadii i Jakub Derecki
z Lubortowa
- Anna Baczyńska z Bednar i Arkadiusz
Tabora z Lasocina
- Karolina Śmiałek z Mysłakowa
i Rafał Strzelecki z Gawłowa
- Martyna Fuks i Radosław Kaliński
oboje z Mysłakowa
- Ilona Kowalska z Łyszkowic i Emil Kruk z Reczyc
- 	Ewelina Sikora i Tomasz Maciejak oboje z Łowicza
- Bożena Romańska z Mochowo Parcele i Krzysztof
Lebioda z Dąbkowic Dolnych
- Małgorzata Sibińska z Łowicza
i Rafał Dobrowolski z Humina
- Anna Kaźmierczak z Łowicza i Mirosław Dziuk
z Warszawy
- Aneta Zabrocka i Mariusz Witerek oboje z Łowicza
- Marta Gędek i Paweł Matuszewski
oboje z Łowicza
- Monika Dudzińska z Wygody i Jarosław Żaczek
z Wyborowa
- Aleksandra Machała z Wiśniowa i Łukasz Żakieta
z Teresewa
- Agnieszka Okraska z Kiernozi i Tomasz Dróżka
z Goleńska
- Katarzyna Dymowska z Sielcewa i Paweł
Gawroński z Karsznic Dużych
- 	Ewelina Dudek z Piotrkowa Trybunalskiego
i Marcin Gołębiewski z Mystkowic
- Kazimiera Rutkowska i Józef Siepa,
oboje z Głowna

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 13.06.2008 r.

kg
buraczek czerwony
kg
cebula
szt.
czosnek
kg
jabłka
15 szt.
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
szt.
kapusta młoda
szt.
kapusta pekińska
kg
marchew
0,9 litra
miód
kg
papryka
kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidory
szt.
por
kg
seler
kg
ziemniaki stare
szt.
sałata krajowa
szt.
kalafior
pęczek
rzodkiewka
szt.
ogórek szklarniowy
pęczek
włoszczyzna młoda
pęczek
cebula dymka
szt.
kalafior krajowy
pęczek
marchewka młoda
pęczek
botwina
kg
ogórek gruntowy mały
kg
truskawka
pęczek
marchew młoda
kg
ziemniaki młode

1,00-1,50
2,00-3,00
1,00-1,50
4,00-6,00
4,00-6,00
5,00-6,00
2,00-3,50
2,50-3,00
1,00-2,00
23,00
5,00-11,00
4,00-6,00
8,00-10,00
4,50-5,00
1,50-2,00
3,50-5,00
0,60-0,80
1,00-1,20
2,00-2,50
0,80-1,50
3,00-4,00
2,50-3,00
2,00-2,50
3,50-4,00
2,50-3,00
2,00
6,00-7,00
3,00
2,50-3,00
1,50-2,50

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 16.06.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 sprzedawca  robotnik budowlany  rzeźnik-wędliniarz  bufetowy/ka - barman/ka
 inżynier budowlany  sprzedawca w restauracji
 przedstawiciel handlowy  kierownik magazynu
 pomocnik magazyniera  magazynier  elektromonter  operator myjni  szwaczka  hydraulik
 pracownik pomocniczy przy hodowli zwierzęcej
 recepcjonistka - pokojówka  kierownik ds.
rekrutacji  pracownik biurowy  operator maszyn  kucharz  kelner  barman  nauczyciel
języka angielskiego  nauczyciel matematyki
 robotnik gospodarczy z uprawnieniami palacza
 operator urządzeń przetwórstwa owoców
 fryzjer  hydraulik  spawacz  robotnik pomocniczy  pracownik księgowości  specjalista
ds. administracyjno-gosp.  pracownik biurowy
 palacz c.o.  montażysta paneli podłogowych
oferty STAŻU:
 kelner  bibliotekarz  pracownik biurowy
 mechanik samochodów  osobowych woźny
 opiekunka dziecięca  pomoc kuchenna
 sprzedawca  pracownik administracji  muzealnik  kucharz małej gastronomii  asystent
bankowości  handlowiec  robotnik magazynowy
 specjalista żywienia człowieka  robotnik gospodarczy  mechanik pojazdów samochodowych
 szklarz  technik fizjoterapii  dziewiarz
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Sport szkolny - Powiatowe IMS w minipiłce nożnej chłopców

Zdunianie najlepsi w futbolu

OKRĘG ŁOWICKI:
Grupa A:
 SP 1 II Łowicz - SP 4 Łowicz 0:3
(0:2); br.: Michał Świdrowski, Michał Fabijański i Marcel Gędek.
 SP 2 Łowicz - SP 1 II Łowicz 5:0
(3:0); br.: Oskar Wiechno 2, Mateusz Podlasiński, Piotr Okraska i P. Fudała.
 SP 4 Łowicz - SP 2 Łowicz 1:3 (0:1);
br.: Marcel Gędek - Piotr Okraska 2 i Oskar
Wiechno.
Grupa B:
 SP 3 Łowicz - SP 1 I Łowicz 2:2 (0:2);
br.: Dominik Bogusz i Krystian Mycka - Patryk Woźniak i Kamil Przyżycki.
 SP 7 Łowicz - SP 3 Łowicz 3:1 (1:1);
br.: Mateusz Charążka 3 - Krystian Mycka.
 SP 1 I Łowicz - SP 7 Łowicz 1:1 (1:1);
br.: Kamil Przyżycki - Julian Rosa.
Mecze półfinałowe:
 SP 1 I Łowicz - SP 2 Łowicz 3:1 (2:1);
br.: Kamil Siekierski 2 i Patryk Woźniak Piotr Okraska.
 SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 3:0 (3:0);
br.: Michał Fabijański 3.

fliński, Piotr Piorun i Jakub Owczarczyk nauczyciel w-f Robert Graczyk.
OKRĘG ZACHODNI:
Wyniki: SP Bąków - SP Niedźwiada
0:3, SP Oszkowice - SP Nowe Zduny 1:3,
SP Bąków - SP Oszkowice 4:5, SP Niedźwiada - SP Nowe Zduny 2:1, SP Bąków SP Nowe Zduny 0:5, SP Niedźwiada - SP
Oszkowice 2:2.
1. SP Niedźwiada
3 7 7-3
2. SP Nowe Zduny
3 6 9-3
3. SP Oszkowice
3 4 8-10
4. SP Bąków
3 0 4-13
Zwycięzcami turnieju w okręgu zachodnim okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie: Maciej Perzyna, Przemysław Perzyna, Daniel Bończak,
Aleksander Dutkiewicz, Dawid Stępniewski, Hubert Bieńkowski i Dawid Mikołajczyk - nauczyciel w-f Bernard Wudkiewicz.
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Wyniki: SP Kocierzew - SP Błędów 3:2,
SP Kocierzew - SP Kiernozia 4:1, SP Kiernozia - SP Błędów 2:6.

Na podium w mistrzostwach powiatu łowickiego znalazły się zespoły z Nowych Zdun, który wyprzedził łowicką „Jedynkę” i „Czwórkę”.
Mecz o 1. miejsce:
 SP 1 I Łowicz - SP 4 Łowicz 1:1 (0:0),
w rzutach karnych 2:0; br.: Dominik Siejka
- Mateusz Kwasek.
1. SP 1 I Łowicz
4 6 7-5
2. SP 4 Łowicz
4 7 8-4
3. SP 2 Łowicz
3 6 9-4
SP 7 Łowicz
3 4 4-5
5. SP 3 Łowicz
2 1 3-5
SP 1 II Łowicz
2 0 0-8
Mistrzami Łowicza okazali się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu: Jakub
Przybylski - Kamil Przyżycki (2. bramki w
turnieju), Kamil Siekierski (2), Patryk Woźniak (2), Mateusz Kwasek (1), Tomasz Szu-

1. SP Kocierzew
2 6 7-3
2. SP Błędów
2 3 8-5
3. SP Kiernozia
2 0 3-10
W ekipie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie wystąpili: Daniel Michalak, Dominik
Zabost, Bogusław Gać, Bartosz Bryła, Wojciech Bombrych, Paweł Ufa, Błażej Urbański, Mariusz Staniszewski, Mateusz Kołaczyński i Adrian Grzanka - nauczycielka w-f
Agnieszka Pikulska.
OKRĘG POŁUDNIOWY:
Triumfatorami w rywalizacji okręgu południowego okazali się uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach: Wojciech Sut, Mateusz Białek,

Sport szkolny - Rejonowe IMS
w minipiłce nożnej chłopców

Spisali się znakomicie
Skierniewice, 4 czerwca. Znakomicie w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Piłkarskich Piątkach chłopców
spisali się piłkarze Szkoły Podstawowej
w Nowych Zdunach. Reprezentanci powiatu łowickiego odnieśli dwa zwycięstwa
i raz zremisowali z gospodarzami zawodów.
Ostatecznie podopieczni Macieja Perzyny
zajęli pierwsze miejsce i awansowali tym samym do finału wojewódzkiego, który rozgrywany był w podsieradzkiej Warcie.
Mecze eliminacyjne:
 SP Nowe Zduny - SP Krośniewice 2:0 (0:0); br.: Daniel Siekiera i Maciej
Grzegory.
 SP Maków - SP Regnów 4:1
Mecz o 4. miejsce:
 SP Krośniewice - SP Regnów 2:0
Mecze finałowe:
 SP 4 Skierniewice - SP Nowe Zduny
1:1 (1:1); br.: Maciej Grzegory.
 SP 4 Skierniewice - SP Maków 2:2
 SP Nowe Zduny - SP Maków 4:1
(2:1); br.: Maciej Grzegory 4.
1. SP Nowe Zduny
3 7 7-2
2. SP 4 Skierniewice
2 2 3-3
3. SP Maków
3 4 7-7

Piłkarze z Nowych Zdun okazali się
najlepsi w rejonie.
4. SP Krośniewice
2 3 2-2
5. SP Regnów
2 0 1-6
Mistrzami rejonu rawskiego okazali się piłkarze Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach: Bartłomiej Grzegory Maciej Grzegory, Sebastian Krysztofiak,
Mateusz Marciniak, Daniel Siekiera, Jakub Urbanek i Rafał Kołaczyński - nauczyciel w-f Maciej Perzyna.
(p)

Marcin Wodzyński, Łukasz Kędziora, Krystian Siatkowski, Adam Masztanowicz,
Damian Czajka, Tomasz Szymajda i Bartłomiej Gawrysiak - nauczyciel w-f Grzegorz Czajka.
FINAŁ PIMS:
Łowicz, 2 czerwca. Najlepsi w mistrzostwach Ziemi Łowickiej okazali się
uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach.
Grupa A:
 SP 4 Łowicz - SP Niedźwiada 2:1
(1:1); br.: Dominik Siejka i Michał Fabijański - Maciej Perzyna.
 SP Kocierzew - SP Niedźwiada 2:3
(1:0); br.: Daniel Michalak i Bogusław Gać
- Maciej Perzyna 2 i Dawid Stępniewski.
 SP 4 Łowicz - SP Kocierzew 3:0 (2:0);
br.: Michał Świdrowski, Michał Fabijański
i Marcel Gędek.
Grupa B:
 SP Domaniewice - SP Nowe Zduny 2:4 (1:3); br.: Mateusz Białek i Marcin Wodzyński - Daniel Siekiera 3 i Maciej Grzegory.
 SP 1 Łowicz - SP Nowe Zduny 1:1
(0:1); br.: Mateusz Kwasek - Maciej Grzegory.
 SP 1 Łowicz - SP Domaniewice 1:0
(1:0); br.: Kamil Przyżycki.
Mecze półfinałowe:
 SP 4 Łowicz - SP 1 Łowicz 2:2 (0:2),
w rzutach karnych 2:3; br.: Michał Świdrowski i Michał Fabijański - Mateusz Kwasek i
Patryk Woźniak.
 SP Nowe Zduny - SP Niedźwiada
3:0 (1:0); br.: Daniel Siekiera 2 i Maciej
Grzegory.
Mecz o 3. miejsce:
 SP 4 Łowicz - SP Niedźwiada 5:2
(3:0); br.: Michał Fabijański 2, Dominik
Siejka, Dariusz Zawadzki i Michał Świdrowski - Daniel Bończak i Maciej Perzyna.
Mecz o 1. miejsce:
 SP 1 Łowicz - SP Nowe Zduny 0:0,
w rzutach karnych 0:2.
1. SP Nowe Zduny
4
8 8-3
2. SP 1 Łowicz
4
6 4-3
3. SP 4 Łowicz
4 10 12-5
4. SP Niedźwiada
4
3 6-12
5. SP Domaniewice
2
0 2-5
SP Kocierzew
2
0 2-6
Mistrzami Ziemi Łowickiej okazali się
piłkarze Szkoły Podstawowej w Nowych
Zdunach: Bartłomiej Grzegory - Maciej
Grzegory, Sebastian Krysztofiak, Mateusz
Marciniak, Daniel Siekiera, Jakub Urbanek i Rafał Kołaczyński - nauczyciel w-f
Maciej Perzyna.
(p)

19.06.2008 r.

Sport szkolny - PIMS w minipiłce nożnej dziewcząt

B³edów nie da³ szans
OKRĘG ŁOWICKI:
 SP 2 Łowicz - SP 3 Łowicz 2:1 (2:1);
br.: Eliza Stawicka 2 - Liwia Konczewska.
 SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 6:0 (3:0);
br.: Magdalena Kucińska 5 i Ilona Gawęcka.
 SP 4 Łowicz - SP 2 Łowicz 0:1 (0:1);
br.: Eliza Stawicka.
 SP 1 Łowicz - SP 3 Łowicz 3:0 (1:0);
br.: Magdalena Kucińska 3 i Ilona Gawęcka.
 SP 7 Łowicz - SP 4 Łowicz 0:1 (0:1);
br.: Patrycja Znyk.
 SP 1 Łowicz - SP 2 Łowicz 4:0 (2:0);
br.: Magdalena Kucińska 3 i Kamila Kosińska.
 SP 7 Łowicz - SP 3 Łowicz 0:1 (0:1);
br.: Julia Bryła.
 SP 1 Łowicz - SP 4 Łowicz 2:0 (1:0);
br.: Magdalena Kucińska i Ilona Gawęcka.
 SP 7 Łowicz - SP 2 Łowicz 1:0 (1:0);
br.: Patrycja Mitręga.
 SP 4 Łowicz - SP 3 Łowicz 1:0 (0:0);
br.: Marcelina Kciuk.
1. SP 1 Łowicz
4 12 15-0
2. SP 2 Łowicz
4
6 3-6
3. SP 4 Łowicz
4
6 2-3
4. SP 7 Łowicz
4
3 1-8
5. SP 4 Łowicz
4
3 2-6
W mistrzowskiej drużynie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu grały: Magdalena Kucińska (12. bramek w turnieju), Ilona
Gawęcka (2), Kamila Kosińska (1), Żaneta
Kozłowska, Dorota Wojda, Katarzyna Jaros,
Aleksandra Płatek i Weronika Rondoś - nauczycielka w-f Iwona Górska.
OKRĘG ZACHODNI:
Wyniki: SP Bielawy - SP Niedźwiada 3:0,
SP Bąków - SP Niedźwiada 6:2, SP Bąków
- SP Bielawy 0:2.
1. SP Bielawy
2 6 5-0
2. SP Bąków
2 3 6-4
3. SP Niedźwiada
2 0 2-9
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Wyniki: SP Kocierzew - SP Błędów 0:9,
SP Kocierzew - SP Kiernozia 1:2, SP Kiernozia - SP Błędów 0:2.
1. SP Błędów
2 6 11-0
2. SP Kiernozia
2 3
2-3
3. SP Kocierzew
2 0
1-11
Tytuł mistrzowski wywalczyły się uczennice Szkoły Podstawowej w Błędowie: Andżelika Kotlarska - Martyna Wiankowska,
Martyna Furman, Marta Matuszewska, Karolina Zapisek, Martyna Matuszewska, Justyna Malejka i Katarzyna Rojek - nauczyciel w-f Konrad Ścibor.
FINAŁ PIMS:
Cztery zespoły rywalizowały w finałach
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Magda Kucińska była najskuteczniejszą zawodniczką „Jedynki”.
w minipiłce nożnej dziewcząt, a najlepsze
ostatecznie okazały się podopieczne Konrada Ścibora ze Szkoły Podstawowej w
Błędowie.
 SP 1 Łowicz - SP Domaniewice 1:0
(0:0); br.: Ilona Gawęcka.
 SP Domaniewice - SP Błędów 1:6
(1:2); br.: Dorota Wolińska - Martyna Wiankowska 4 i Marta Matuszewska 2.
 SP 1 Łowicz - SP Bąków 2:0 (1:0); br.:
Ilona Gawęcka i Magdalena Kucińska.
 SP 1 Łowicz - SP Błędów 0:3 (0:1);
br.: Marta Matuszewska, Martyna Furman
i samobójcza.
 SP Domaniewice - SP Bąków 2:2
(2:2); br.: Klaudia Białek 2 - Sandra Wójcik 2.
 SP Błędów - SP Bąków 3:0 (1:0);
br.: Martyna Wiankowska 2 i Martyna Furman.
1. SP Błędów
3 9 12-1
2. SP 1 Łowicz
3 6
3-3
3. SP Bąków
3 1
2-7
4. SP Domaniewice
3 1
3-9
Tytuł mistrzowski wywalczyły się uczennice Szkoły Podstawowej w Błędowie: Andżelika Kotlarska - Martyna Wiankowska
(6. goli w turnieju), Marta Matuszewska
(3), Martyna Furman (2), Martyna Matuszewska i Justyna Malejka - nauczyciel w-f
Konrad Ścibor.
(p)

Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w minipiłce nożnej dziewcząt

Zadecydowały rzuty karne

OKRĘG ŁOWICKI:
 G 2 Łowicz - G 1 Łowicz 0:1 (0:0);
br.: Kalina Kwiatkowska.
 G 4 Łowicz - G 2 Łowicz 2:6 (1:3);
br.: Katarzyna Kowalczyk i Magdalena Jagura - Milena Mitek 3 i Monika Zimna 3.
 G 1 Łowicz - G 4 Łowicz 2:0 (1:0);
br.: Maja Siekierska 2.
1. G 1 Łowicz
2 6 3-0
2. G 2 Łowicz
2 3 6-3
3. G 4 Łowicz
2 0 2-6
W zwycięskiej drużynie Gimnazjum nr 1
grały: Karolina Szulc - Maja Siekierska (2),
Kalina Kwiatkowska (1), Klaudia Leksińska, Aleksandra Kucharek, Monika Czyż,
Marta Kosiorek, Milena Płacheta i Monika
Kotus - nauczycielka w-f Iwona Rondoś.
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Wyniki: GP Błędów - GP Kiernozia 5:1
(4:1), GP Kiernozia - GP Kocierzew 0:3 (0:1,
GP Błędów - GP Kocierzew 3:0 (1:0).
1. GP Błędów
2 6 8-1
2. GP Kocierzew
2 3 3-3
3. GP Kiernozia
2 0 1-8
Najlepszą okazała się drużyna Gimnazjum w Błędowie: Kinga Grzegory, Katarzyna Nowak, Sylwia Sołtysiak, Milena
Lus, Karolina Wojda, Michalina Brzozowska, Monika Piekacz, Anna Banasiak, Eliza
Lus, Aleksandra Kazimierczak, Aleksandra

Matuszewska i Agnieszka Woźniak - nauczyciel w-f Andrzej Błażejewski.
OKRĘG POŁUDNIOWY:
Wyniki: GP Domaniewice - GP 1 Kompina 1:1, GP 2 Dzierzgówek - GP Łyszkowice
0:0, GP Domaniewice - GP 2 Dzierzgówek
4:0, GP 1 Kompina - GP Łyszkowice 2:1, GP
Domaniewice - GP Łyszkowice 2:1, GP 1
Kompina - GP 2 Dzierzgówek 2:0.
1. GP Domaniewice
3 7 7-2
2. GP 1 Kompina
3 7 5-2
3. GP Łyszkowice
3 1 2-4
4. GP 2 Dzierzgówek
3 1 0-6
OKRĘG ZACHODNI:
Wyniki: GP Popów - GP Bielawy 2:2, GP
Nowe Zduny - GP Popów 0:4, GP Nowe
Zduny - GP Bielawy 1:7.
1. GP Popów
2
4 9-3
2. GP Bielawy
2
4 6-2
3. GP Nowe Zduny
2
0 1-11
Turniej zakończył się wygraną Popowa:
Karolina Paprocka, Marta Kosiorek, Ewa
Guzek, Sylwia Płacheta, Agnieszka Krawczyk, Sylwia Haczykowska, Karolina Okraska, Katarzyna Miterka, Patrycja Wojda,
Agata Słoma, Kamila Figat i Ewelina Kucińska - nauczycielka w-f Monika Śmiałek.
FINAŁ PGS:
Pięć zespołów rywalizowało w tegorocznych finałach Powiatowej Gimnazja-

dy Szkolnej w minipiłce nożnej dziewcząt,
a o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne.
W meczu o pierwsze miejsce zmierzyły się
gimnazjalistki z Popowa i Błędowa, a ostatecznie minimalnie lepsze okazały się podopieczne Andrzeja Błażejewskiego.
Grupa A: GP Domaniewice - GP Błędów
0:0, GP Popów - GP Domaniewice 1:0, GP
Błędów - GP Popów 1:1. Grupa B: GP Bielawy - G 1 Łowicz 0:1. Mecze półfinałowe:
G 1 Łowicz - GP Błędów 0:1, GP Bielawy GP Popów 0:0, w rzutach karnych 3:4. Mecz
o 3. miejsce: G 1 Łowicz - GP Bielawy 0:1.
Mecz o 1. miejsce: GP Popów - GP Błędów
1:1, w rzutach karnych 2:3.
1. GP Błędów
4 6 3-2
2. GP Popów
4 6 3-2
3. GP Bielawy
3 4 1-1
4. G 1 Łowicz
3 3 1-2
5. GP Domaniewice
2 1 0-1
Zwyciężczyniami mistrzostw powiatu
łowickiego okazały się futbolistki Gimnazjum w Błędowie: Kinga Grzegory, Katarzyna Nowak, Sylwia Sołtysiak, Milena
Lus, Karolina Wojda, Michalina Brzozowska, Monika Piekacz, Anna Banasiak, Eliza
Lus, Aleksandra Kazimierczak, Aleksandra
Matuszewska i Agnieszka Woźniak- nauczyciel w-f Andrzej Błażejewski.
(p)
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Lekka atletyka - Mistrzostwa
Województwa Łódzkiego Młodzików

6 medali dla Ziemi £owickiej

W biegu na dystansie 1500 m wygrał Maciej Sujkowski (z prawej).

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w lekkiej atletyce

Emocje nie tylko sportowe
Łowicz, 12 czerwca. Sporo emocji
towarzyszyło tegorocznym mistrzostwom
powiatu łowickiego SZS w lekkiej atletyce. Dyskwalifikacja sztafety I LO w Łowiczu spowodowała, iż zespół ten nie zdołał
obronić zdobytego rok wcześniej tytułu mistrzowskiego, a nawet zająć miejsca na podium. Ostatecznie najlepsi w klasyfikacji
Powiatowej Licealiady Szkolnej w lekkiej
atletyce chłopców okazali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. X
Pułku Piechoty w Łowiczu (nauczyciele w-f
Jarosław Płuska i Radosław Gosławski), srebro wywalczyła ekipa II LO Łowicz
(nauczycielka w-f Zofia Kucharska),
a puchar za trzecie miejsce zdobyła ekipa
ZSP 2 Łowicz (nauczyciele w-f Grzegorz
Zwoliński i Jakub Zaczkiewicz).
W rywalizacji dziewcząt zwyciężyły natomiast uczennice I LO Łowicz (nauczyciele w-f Tomasz Piasecki, Przemysław
Popławski i Jarosław Woźniak), drugie miejsce wywalczyła ekipa ZSL Zduny (nauczyciel w-f Maciej Kolos), a trzecie II LO Łowicz (nauczycielka w-f Zofia
Kucharska).
Warunki osiągane na stadionie łowickiego
OSiR były bardzo złe i stąd słabsze wyniki
zawodników. Bieżnia, podczas zakładania
sztucznej trawy, została zdewastowana i teraz zamiast pomagać lekkoatletom wyraźnie
przeszkadzała. Ale to już ostatni raz. Wkrótce stadion OSiR zabłyśnie nową jakością…
Za kilka tygodnie rozpocznie się drugi etap
remontu tego obiektu, czyli zamontowany
zostanie nowoczesny tartan.
 DZIEWCZĘTA:
100 m: 1. Magdalena Domżał (ZSL Zduny) 15,57 s, 2. Justyna Florczak (I LO Łowicz) 15,85 s, 3. Emilia Baczyńska (ZSL
Zduny) 16,02 s. 400 m: 1. Renata Serocka
(I LO Łowicz) 75,02 s, 2. Paulina Kucharska (I LO Łowicz) 79,54 s, 3. Kamila Wą-

sik (I LO Łowicz) 79,74 s. 800 m: 1. Maria
Jaśniewska (ZSP 2 Łowicz) 2:54,50 min,
2. Justyna Wróbel (ZSL Zduny) 2:56,00
min, 3. Joanna Piórkowska (II LO Łowicz)
3:01,29 min. Skok w dal: 1. Weronika Stajuda (I LO Łowicz) 4,44 m, 2. Marta Zwolińska (ZSP 2 Łowicz) 4,30 m, 3. Karolina
Sumińska (II LO Łowicz) 4,19 m. Pchnięcie
kulą: 1. Izabela Bodek (I LO Łowicz) 7,88
m, 2. Aleksandra Antosik (ZSP 2 Łowicz)
7,47 m, 3. Justyna Kędziora (ZSL Zduny)
7,46 m. Sztafeta 4x100 m: 1. ZSP 2 Łowicz
(Maria Jaśniewska, Marta Zwolińska, Violetta Kieszkowska i Magdalena Walczak)
61,18 s, 2. I LO Łowicz 63,11 s, 3. II LO
Łowicz 63,57 s.
1. I LO Łowicz
849
2. ZSL Zduny
794
3. II LO Łowicz
748
4. ZSP 2 Łowicz
698
W zwycięskiej ekipie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w
Łowiczu startowały: 100 m: Justyna Florczak 15,85 s, Katarzyna Słoma 16,09 s, Sylwia Warda 16,54 s, 400 m: Renata Serocka
75,02 s, Paulina Kucharska 79,54 s, Kamila Wąsik 79,74 s, 800 m: Klaudia Sędecka
3:12,41 min, Aneta Bura 3:14,03 min, Kinga
Drązikowska 3:16,19 min, skok w dal: Weronika Stajuda 4,44 m, 2. Marta Kaźmierczak 4,04 m, Dorota Piorun 3,47 m, pchnięcie kulą: Izabela Bodek 7,21 m, Katarzyna
Niebudek 7,21 m i Maja Wasilewska 6,79
m - nauczyciele w-f Tomasz Piasecki,
Przemysław Popławski i Jarosław
Woźniak.
 CHŁOPCY:
100 m: 1. Mariusz Woźniak (I LO Łowicz) 11,97 s, 2. Przemysław Sut (ZSP 4
Łowicz) 12,35 s, 3. Łukasz Organiściak (II
LO Łowicz) i Kamil Jarosiński (II LO Łowicz) - obaj po 12,43 s. 400 m: 1. Krzysztof Rykowski (I LO Łowicz) 59,25 s, 2.

Damian Kielan (ZSP 4 Łowicz) 59,95 s,
3. Piotr Miazek (I LO Łowicz) 62,19 s. 1500
m: 1. Maciej Sujkowski (ZSP 4 Łowicz)
4:45,28 min, 2. Łukasz Zagawa (ZSL Zduny) 4:46,74 min, 3. Piotr Kaźmierczak (ZSP
2 Łowicz) 4:47,09 min. Skok w dal: 1. Maciej Siemieńczuk (ZSP 1 Łowicz) 5,75 m,
2. Przemysław Mrzygłód (ZSP 4 Łowicz)
i Adrian Dyszkiewicz (ZSP 4 Łowicz) - obaj
po 5,45 m. Pchnięcie kulą - 6 kg: 1. Krzysztof
Wojda (I LO Łowicz) 11,60 m, 2. Radosław
Lenart (II LO Łowicz) 10,91 m, 3. Konrad
Pawlina (ZSP 2 Łowicz) 10,45 m. Pchnięcie
kulą - 7,25 kg: 1. Łukasz Staszewski (ZSP 2
Łowicz) 11,65 m, 2. Paweł Nowak (ZSP 1
Łowicz) 10,34 m, 3. Michał Sobieszek (I LO
Łowicz) 9,46 m. Sztafeta 4x100 m: 1. ZSP 1
Łowicz (Karol Dobrzyński, Radosław Czekaj, Paweł Wróblewski i Łukasz Burzyński)
49,09 s, 2. ZSP 4 Łowicz 50,09 s, 3. II LO
Łowicz 50,22 s.
1. ZSP 1 Łowicz
912
2. II LO Łowicz
902
3. ZSP 2 Łowicz
897
4. I LO Łowicz
885
5. ZSP 4 Łowicz
797
6. ZSL Zduny
720
Mistrzami powiatu łowickiego zostali
lekkoatleci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. X Pułku Piechoty w Łowiczu:
100 m: Radosław Czekaj 12,68 s, Karol Dobrzyński 13,16 s, 400 m: Bartłomiej Krakowiak 62,28 s, Paweł Wróblewski 64,73 s,
Łukasz Burzyński 77,47 s, 1500 m: Łukasz
Wróblewski 4:57,93 min, Emil Ostaszewski 5:15,34 min, Paweł Madej 5:21,25 min,
skok w dal: Maciej Siemieńczuk 5,75 m,
Robert Waracki 5,55 m, Piotr Olaczek 4,57
m, pchnięcie kulą: Paweł Nowak 10,34 m
i Przemysław Duranowski 9,02 m - nauczyciele w-f Jarosław Płuska i Radosław
Gosławski.
Paweł A. Doliński

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna w minipiłce nożnej dziewcząt

Niefortunne losowanie

- Gdybyśmy nie wylosowali w eliminacjach zespół z Regnowa to zapewne zajęlibyśmy drugie miejsce - stwierdził po turnieju
minipiłki nożnej dziewcząt w ramach Rejonowej Gimnazjady Szkolnej opiekun ekipy z
Gimnazjum w Błędowie, Andrzej Błażejewski. Jego podopieczne już w meczu eliminacyjnym uległy gospodyniom i pozostała im jedynie walka w meczu „pocieszenia”.
Mecze eliminacyjne:
GP3Kutno-GP2Skierniewice4:2(2:1)

 GP Regnów - GP Błędów 3:1 (2:0);
br.: Milena Lus.
Mecz o 4. miejsce:
 GP 2 Skierniewice - GP Błędów 0:2
(0:1); br.: Milena Lus i Katarzyna Nowak.
Mecze finałowe:
 GP Żelazna - GP 3 Kutno 3:0 (2:0)
 GP Regnów - GP Żelazna 1:1 (1:1)
 GP Regnów - GP 3 Kutno 5:0 (3:0)
1. GP Regnów
3 7 9-3
2. GP Żelazna
2 4 4-1

3. GP 3 Kutno
3 3 4-10
4. GP Błędów
2 3 3-3
5. GP 2 Skierniewice
2 0 2-6
Ekipa Gimnazjum w Błędowie wystąpiła
w składzie: Milena Lus (2), Katarzyna Nowak (1), Kinga Grzegory, Sylwia Sołtysiak,
Karolina Wojda, Michalina Brzozowska,
Monika Piekacz, Anna Banasiak, Eliza Lus,
Aleksandra Kazimierczak, Aleksandra Matuszewska i Agnieszka Woźniak - nauczyciel w-f Andrzej Błażejewski.
(p)

Łódź, 11 czerwca. Sześć medali przywieźli z lekkoatletycznych Mistrzostw Wojewódzkiego Łódzkiego Młodzików zawodnicy z Ziemi Łowickiej. W zawodach
rozgrywanych na nowoczesnym stadionie
łódzkiego AZS wystartowali lekkoatleci z
UKS Korabka Łowicz (trener Sławomir
Karmelita), UKS Jedynka Łowicz (trener Waldemar Kret) i UKS Błyskawica
Domaniewice (trener Mieczysław Szymajda).
Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stawała Michalina Bura (Korabka),
która wygrała zarówno w rzucie oszczepem
(35,22 m), jak i w pchnięciu kulą (9,76 m).
Trzecie miejsce w oszczepie zajęła natomiast
Żaneta Kapusta (Błyskawica), która uzyskała wynik 28,45 m.
Dwa medale zdobyli także w Łodzi zawodnicy UKS Jedynka Łowicz. Sebastian Wilk zdobył złoty medal w biegu na 300 m (39,35 s), a trzeci w biegu na
1000 m był Łukasz Gawroński (3:08,93
min). Szósty medal dla powiatu łowickiego
zdobył na „Lumumbowie” młociarz - Rafał Góra (UKS Błyskawica Domaniewice) 44,20 m.
 MŁODZICZKI:
100 m: 1. Anna Mokros (AZS Łódź)
12,82 s, 11. Karolina Jędrzejczak (UKS
Korabka Łowicz) 13,93 s. 100 m ppł: 1. Joanna Matusiak (ŁKS Łódź) 16,19 s, 6. Ilona Miszczak (UKS Błyskawica Domaniewice) 13,93 s. Skok w dal: 1. Joanna
Matusiak (ŁKS Łódź) 5,23 m, 11. Halszka Kalińska (UKS Korabka Łowicz) 4,43
m, 12. Justyna Kujawiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 4,43 m. Kula - 3 kg: 1.
Michalina Bura (UKS Korabka Łowicz)
9,76 m, 6. Żaneta Kapusta (UKS Błyskawica Domaniewice) 8,60 m. Oszczep: 1.
Michalina Bura (UKS Korabka Łowicz)
35,22 m, 3. Żaneta Kapusta (UKS Błyskawica Domaniewice) 28,45 m, 4. Paulina Gajek (UKS Błyskawica Domaniewice)
27,68 m, 8. Sylwia Adamas (UKS Korabka Łowicz) 22,31 m.

 MŁODZICY:
300 m: 1. Sebastian Wilk (UKS Jedynka Łowicz) 39,35 s, 6. Kamil Dudziński
(UKS Korabka Łowicz) 42,23 s. 1000 m: 1.
Witold Jasiński (AZS Łódź) 3:00,72 min, 3.
Łukasz Gawroński (UKS Jedynka Łowicz) 3:08,93 min, 4. Mateusz Zwoliński
(UKS Jedynka Łowicz) 3:09,37 min. Skok
wzwyż: 1. Maciej Kiendzierski (MKLA Łęczyca) 173 cm, 5. Tobiasz Felczyński
(UKS Błyskawica Domaniewice) 150 cm.
Młot - 4 kg: 1. Maciej Maciejewski (Resursa Zduńska Wola) 55,31 m, 2. Rafał Góra
(UKS Błyskawica Domaniewice) 44,20 m,
4. Michał Sut (UKS Błyskawica Domaniewice) 35,71 m.
1. MKS Aleksandrów
154
2. AZS Łódź
118
3. MKLA Łęczyca
100
8. UKS Błyskawica Domaniewice
33
9. UKS Korabka Łowicz
28
10. UKS Jedynka Łowicz
19
Paweł A. Doliński

Na najwyższym stopniu podium stanął w Łodzi Sebastian Wilk (UKS Jedynka Łowicz), który okazał się najlepszym w biegu na 300 m.

Bielawskie Biegi Uliczne

250 dzieci biegało w Bielawach
Już po raz siódmy, 10 czerwca odbyły
się Bielawskie Biegi Uliczne. Na szkolnym boisku w Bielawach, oprócz uczniów
ze szkół z gminy Bielawy stawili się
uczniowie z gmin Kocierzew, Chąśno
i Kiernozia. Łącznie tego dnia biegało 250
młodych zawodników. Organizatorem imprezy był gminny koordynator ds. sportu
szkolnego Artur Tokarski.
Zawodnicy reprezentowali następujące
szkoły: SP Bielawy, Sp Gaj - Wojewodza,
SP Oszkowice, SP Sobota, SP Stary Waliszew, Gimnazjum Bielawy, SP Stary Waliszew, SP Błędów, SP Kiernozia, SP Kocierzew. W związku z upałem organizator
podjął decyzję o skróceniu dystansów biegowych. Zawodnicy startowali zatem na
dystansach 350 m, 500 m, 700 m, w zależności od kategorii wiekowych. W sumie
odbyło się 10 biegów.
Wśród najmłodszych biegaczek z klas
I - II w biegu na 350 m zwyciężyła Paulina Frątczak z SP Oszkowice, II miejsce - Oliwia Dałek SP Gaj - Wojewodza,
III miejsce - Natalia Kociak SP Gaj - Wojewodza. Wśród chłopców wygrał Adrian
Zieliński z SP Oszkowice, II miejsce zajął Mateusz Ulatowski z SP Oszkowice, III miejsce - Łukasz Pakuła SP Gaj
- Wojewodza.
W biegu na 500 m dziewcząt z klas III
- IV pierwsze miejsce wywalczyła Patrycja Bartosiak z SP Oszkowice, II miejsce - Daria Bartosiak z SP Oszkowice,
III miejsce - Monika Mikołajczyk
z SP Bielawy. Wśród chłopców zwycięzcą
okazał się Piotr Walczak z SP Bielawy.
II miejsce zajął Szymon Kasiński SP GajWojewodza, zaś III miejsce - Łukasz Zych
z SP Bielawy.

Uczniowie klas V - VI biegli również na
dystansie pół kilometra. Wśród dziewcząt
najlepiej pobiegła Kinga Mużdżyńska
z SP Bielawy, II miejsce wywalczyła Katarzyna Zygmuntowicz z SP Bielawy,
III miejsce - Anna Graczyk SP Gaj - Wojewodza. Jeżeli chodzi o chłopców to najlepszym zawodnikiem okazał się Michał
Majchrzak z SP Stary Waliszew, II miejsce zajał Radosław Jaros z SP Bielawy,
III - Artur Kasiński z SP Oszkowice.
Wśród klas I gimnazjum na dystansie
500 m I miejsce zajęła Karolina Mamcarz z gimnazjum w Kiernozi, II miejsce
- Edyta Golan z Waliszewa, III miejsce Malwina Włodarczyk z Kiernozi. Wśród
dziewcząt z klas II i III najlepsza okazała
się Michalina Lachowicz z Kiernozi,
następna była Anna Fabjańska z Bielaw
oraz Anna Wiśniewska z Bielaw.
Chłopcy z klasy I biegali na 700 m.
I miejsce zdobył Dominik Fejdyś z gimnazjum w Bielawach, II - Adam Kosiorek z Kiernozi, III - Tomasz Strzelecki
również z Kiernozi. Chłopcy z klas II - III
pobiegli na dystansie 1000 m. Zwyciężył
Maciej Wojda z Kocierzewa. II miejsce
zajął Paweł Drożdż z Kiernozi, III - Konrad Knapiński z Bielaw.
W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych najlepsza okazała się szkoła
z Oszkowic, której reprezentacja otrzymała puchar starosty powiatu łowickiego.
II miejsce zajęła podstawówka z Bielaw,
a III z Gaju-Wojewodzy.
Wśród gimnazjów najlepsze okazało się
to z Kiernozi, które otrzymało puchar starosty powiatu łowickiego. II miejsce to
sukces Gimnajum z Bielaw, III - gimnajum w Kocierzewie.
(eb)
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Piłka nożna - XVII edycja Turnieju Jedenastolatków o Puchar NŁ

Wygrana Zdun w karnych
Łowicz, 9 czerwca. Rzuty karne zadecydowały o zwycięstwie w XVII edycji Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolatków
o Puchar Nowego Łowiczanina. Po raz
pierwszy „wapno” rozstrzygnęło o mistrzowskim tytule, które wywalczyła ekipa
Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach
(nauczyciel w-f Maciej Perzyna). Największymi pechowcami okazali się piłkarze
ze Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach
(nauczyciel w-f Piotr Ruciński), którzy zajęli
ostatecznie drugie miejsce, a puchar za trzecie miejsce wywalczyła ekipa Primy-1 Łowicz (nauczyciel w-f Robert Graczyk).
Dla Szkoły w Nowych Zdunach było to
dopiero pierwsze zwycięstwo. Najczęściej
- aż pięć razy dotąd wygrywała „Czwórka” (1999, 2002, 2004, 2006 i 2007), cztery razy SP 1 (1992, 1993, 1995 i 1998), trzy
razy „Trójka” (2000, 2001 i 2005), dwa „Siódemka” (1996 i 1997) i raz „Dwójka (2003).
Najlepszym bramkarzem został wybrany
tym razem Radosław Robak (SP Nowe
Zduny), najlepszym zawodnikiem - Adrian
Lus (SP Nowe Zduny), a triumfatorem klasyfikacji strzelców okazał się Przemysław
Płacheta (Prima-1). Nagrody indywidualne otrzymali także najlepsi zawodnicy poszczególnych zespołów: Karol Siekiera
(Nowe Zduny), Sebastian Sobieszek
(Łyszkowice), Jakub Sejdak (Prima-1),
Błażej Grzegory-Roróg (Center-4 Club),
Piotr Kowalski (Mastki), Kacper Rześny (Jedynaczka-1), Bartłomiej Więcek
(Fortuna-2), Adrian Strugacz (Masters-7)
i Szymon Panek (Korabka-3).
Grupa A:
 UKS KORABKA-3 Łowicz - FORTUNA-2 Łowicz 1:1 (0:0); br.: Szymon Panek - Maciej Kosiorek.
 SP Mastki - SP Nowe Zduny 2:3
(1:1); br.: Dominik Szczepanek 2 - Karol
Siekiera 2 i Adrian Lus.
 UKS KORABKA-3 Łowicz - SP
Nowe Zduny 0:2 (0:0); br.: Karol Siekiera i Jakub Jaros.
 FORTUNA-2 Łowicz - SP Mastki 1:1
(1:1); br.: Maciej Kosiorek - Piotr Kowalski.
 UKS KORABKA-3 Łowicz - SP
Mastki 2:3 (1:1); br.: Jakub Latoszewski i
Szymon Panek - Piotr Kowalski 2 i Dominik Szczepanek.
 FORTUNA-2 Łowicz - SP Nowe
Zduny 0:6 (0:2); br.: Adrian Lus 3, Karol
Siekiera 2 i Jakub Jaros.

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne.

Mecz o 5. miejsce:
 JEDYNECZKA-1 Łowicz - SPMastki 0:1 (0:1); br.: Dominik Szczepanek.
Mecz o 3. miejsce:
 UKS CENTER-4 CLUB Łowicz PRIMA-1 Łowicz 2:5 (2:4); br.: Bastian
Jarosz i Błażej Grzegory-Roróg - Przemysław Płacheta 4 i Piotr Rybicki.
Mecz o 1. miejsce:
 SP Łyszkowice - SP Nowe Zduny 0:0,
w rzutach karnych 2:3.
1. SP Nowe Zduny
5 13 14-2
2. SP Łyszkowice
4
7 6-2
3. Prima-1 Łowicz
5 12 12-6
4. Center-4 Club Łowicz
4
6 9-10
5. SP Mastki
5
7 8-9
6. Jedynaczka-1 Łowicz
4
4 3-7
7. Fortuna-2 Łowicz
4
2 2-9
8. Masters-7 Łowicz
3
1 2-5
9. Korabka-3 Łowicz
4
1 3-8
Królem strzelców turnieju jedenastolatków okazał się Przemysław Płacheta
(Prima-1), który zdobył siedem goli. Jedną bramkę mniej strzelili: Karol Siekiera
(Zduny) i Adrian Lus (Zduny), po 4: Bastian Jarosz (Center-4 Club), Piotr Kowalski (Mastki), Dominik Szczepanek (Mastki),
po 3: Łukasz Ostapowicz (Prima-1), Kacper Rześny (Jedyneczka-1), po 2: Jakub Jaros (Zduny), Maciej Kosiorek (Fortuna-2),
Karol Kruk (Łyszkowice), Szymon Panek
(Korabka-3), Adrian Strugacz (Masters-7),
Patryk Styszko (Center-4 Club), Grzegorz
Wróblewski (Łyszkowice), Paweł Zieliński
(Center-4 Club), a po 1: Adam Bryła (Prima-1), Błażej Grzegory-Roróg (Center-4
Club), Jakub Jakubczyk (Łyszkowice), Jakub Latoszewski (Korabka-3), Bartosz Placek (Łyszkowice) i Piotr Rybicki (Prima-1).
W zwycięskiej ekipie Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach grali: Radosław
Robak - Karol Siekiera (6. goli w turnieju),
Adrian Lus (6), Jakub Jaros (2), Bartłomiej
Grzegory, Piotr Surma, Mateusz Masłowski,
Marcin Woźniak i Rafał Zieliński - nauczyW XVII edycji Turnieju Jedenastolatków wystartowało dziewięć ekip, a nasz ciel w-f Maciej Perzyna.
puchar wywalczyła ekipa ze Zdun.
Paweł A. Doliński
 UKS KORABKA-3 Łowicz - PRIMA-1 Łowicz 0:2 (0:2); br.: Przemysław
Płacheta i Adam Bryła.
 PRIMA-1 Łowicz - SP Mastki 3:1
(3:1); br.: Łukasz Ostapowicz 2 i Przemysław Płacheta - Piotr Kowalski.
 PRIMA-1 Łowicz - SP Nowe Zduny 0:3 (0:2); br.: Adrian Lus, Jakub Jaros i
Karol Siekiera.
 PRIMA-1 Łowicz - FORTUNA-2
Łowicz 2:0 (0:0); br.: Przemysław Płacheta i Łukasz Ostapowicz.
Grupa B:
 UKS CENTER-4 CLUB Łowicz JEDYNECZKA-1 Łowicz 5:1 (2:0); br.:
Patryk Styszko 2, Paweł Zieliński 2 i Bastian Jarosz - Kacper Rześny.
 MASTERS-7 Łowicz - SP Łyszkowice 1:2 (1:1); br.: Adrian Strugacz - Karol
Kruk i Bartosz Placek.
 JEDYNECZKA-1 Łowicz - SP Łyszkowice 1:0 (0:0); br.: Kacper Rześny.
 UKS CENTER-4 CLUB Łowicz MASTERS-7 Łowicz 2:0 (0:0); br.: Bastian Jarosz 2.
 JEDYNECZKA-1 Łowicz - MASTERS-7 Łowicz 1:1 (0:0); br.: Kacper
Rześny - Adrian Strugacz.
 UKS CENTER-4 CLUB Łowicz - SP
Łyszkowice 0:4 (0:2); br.: Grzegorz Wróblewski 2, Jakub Jakubczyk i Karol Kruk.

Sport szkolny - Wojewódzka Gimnazjada Szkolna w szachach

Zduny na ósmym miejscu

W Wieluniu rozegrane zostały finały łach Wojewódzkiej Gimnazjady Szkol- 9. G 1 Łódź
10,0
mistrzostw województwa łódzkiego szkół nej w szachach.
10. G 1 Ozorków
10,0
gimnazjalnych w szachach.
1. G 2 Skierniewice
25,0 11. GP Zelów
10,0
W zawodach tych wystartowali ucznio- 2. G 3 Wieluń
19,0 12. G 46 Łódź
8,5
wie Gimnazjum Publicznego w Nowych 3. G 1 Bełchatów
19,0 13. G Wygnanów
6,5
Zdunach (nauczycielka w-f Aleksan- 4. G 1 Wieluń
18,5
W ekipie Gimnazjum Publicznego
dra Mostowska). Zdunianie po zwycię- 5. G 22 Łódź
16,0 w Nowych Zdunach grali: Kaja Guzek,
stwie w Powiatowej Gimnazjadzie Szkol- 6. G 3 Pabianice
13,0 Mateusz Dzierżawski, Paweł Wódka i Łunej, potem zajęli drugie miejsce w rejonie 7. G 1 Opoczno
12,5 kasz Łąpieś - nauczycielka w-f Aleksani na koniec zajęli ósme miejsce w fina- 8. PG Nowe Zduny
(p)
12,0 dra Mostowska.
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Piłka nożna - mecz Księża kontra Samorządowcy

Remis ze wskazaniem

 KSIĘŻA DIECEZJI ŁOWICKIEJ
- SAMORZĄD ŁOWICKI 3:3 (3:1), w
rzutach karnych 2:4.
1:0 - Leszek Plichta (3 samobójcza), 1:1
- Grzegorz Wojciechowski (33), 2:1 - Jacek
Matynia (34), 3:1 - Piotr Rudnicki (35), 3:2
- Witold Kunikowski (59), 3:3 - Krystian
Krawczyk (65).
Księża: Jarosław Rusek - Andrzej Kuzak, Grzegorz Klimczyk, Jacek Matynia,
Piotr Rudnicki, Michał Chojnacki, Marcin
Rutkowski, Tomasz Muszyński, Mateusz
Podkowiński, Łukasz Połeć, Łukasz Lesiak,
Przemysław Domińczak, Radosław Domińczak, Tomasz Janus i Tomasz Kolos.
Samorządowcy: Marek Demidowicz Dawid Plichta, Witold Kunikowski, Radosław Gosławski, Krystian Krawczyk - Leszek Plichta, Bogusław Bończak, Krzysztof
Olko, Marcin Rychlewski - Grzegorz Wojciechowski, Dariusz Reczulski oraz Paweł
Doliński i Patryk Demidowicz.
Sędziował: Dominik Cipiński (Łowicz).
Łowicz, 14 czerwca. Dokładnie
w dziewiątą rocznicę wizyty w Łowiczu Papieża Polaka - Jana Pawła II na piłkarskim
stadionie położonym przy ulicy jego imienia spotkali się piłkarze - amatorzy. Z jednej strony kapłani Diecezji Łowickiej, klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego
w Łowiczu oraz członkowie zespołu Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii Dobrego Pasterza, którzy nie tak dawno wywalczyli
halowe mistrzostwo Polski, a z drugiej łowiccy samorządowcy. Pomysłodawcą meczu był ks. Łukasz Antczak - diecezjalny duszpasterz sportowców, a otworzył go

przewodniczący Rady Miejskiej - Henryk
Zasępa. Został on wkomponowany w obchody Dni Łowicza.
Mecz ten rozpoczął się niefortunnie dla
samorządowców, bowiem już na początku radny Leszek Plichta tak niefortunnie podawał piłkę do swojego golkipera,
że ta wpadła do bramki. Później nieco więcej okazji mieli łowiczanie, ale wyrównujący gol padł dopiero w końcówce pierwszej
połowy. Po podaniu wójta gminy Chąśno Dariusza Reczulskiego piłkę do bramki rywali skierował radny Grzegorz Wojciechowski. Zanim jednak łowiccy „rajcy”
ochłonęli po strzelonej bramce dwukrotnie
z kolejnych goli cieszyli się rywale. Najpierw po pięknym uderzeniu, którym popisał się ojciec Jacek Matynia z Niepokalanowa piłka wpadła w samo „okienko”,
a po chwili praktycznie z zerowego kąta piłkę do bramki skierował ksiądz ze Św. Ducha
- Piotr Rudnicki.
W drugiej połowie przez długie minuty
w rolach głównych występowali obaj bramkarze: Jarosław Rusek z juniorów młodszych Pelikana oraz zdecydowanie bardziej
doświadczony - Marek Demidowicz.
W końcu prezes MUKS Pelikan - Witold
Kunikowski zdobył gola kontaktowego,
a na pięć minut przed końcowym gwizdkiem do remisu doprowadził nauczyciel w-f
z ZSP 3 - Krystian Krawczyk.
Na koniec czwartoligowy sędzia z Łowicza - Dominik Cipiński (w zbliżającym
się sezonie ma szanse na awans do III ligi)
zarządził rzuty karne, w których bezbłędni
okazali się samorządowcy.
(p)

W meczu Księża - Samorządowcy padło aż sześć goli (nie licząc karnych).

Łowicki informator sportowy
Piątek, 20 czerwca:
 17.00-19.00 - stadion OSiR Łowicz, ul.
Jana Pawła II 3; 2. kolejka Łowickiej WaLi-Zy, czyli Wakacyjnej Liza Zakładowej
w piłce nożnej; godz. 17.00: Policja - Agros
Nova, Baumit - Zakład Karny i godz. 17.50:
PSP Łowicz - PNI Łódź;
 19.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zaległy mecz 7. kolejka Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki: godz. 13.00: Torpedo Łowicz - Budowa Łowicz;
Sobota, 21 czerwca:
 11.00 - stadion OSiR Łowicz, ul.
Jana Pawła II 3; sparingowy mecz piłki
nożnej: Pelikan Łowicz (II liga) - Znicz
Pruszków (I liga);
 14.00-16.00 - stadion OSiR Łowicz; 3.
kolejka Łowickiej Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Liza Zakładowej w piłce nożnej;
14.00: PNI Łódź - Policja, Agros Nova - Baumit i godz. 15.00: Zakład Karny - PSPŁowicz;
 15.00 - stadion OSiR Łowicz, ul. Jana
Pawła II 3; zaległy mecz 1. kolejki Łowickiej Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Liza Zakładowej: Policja - Baumit;

 16.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałowy
Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi
Koszykówki: Mistrz Łowicza 2008 kontra Reprezentacja Łowickiej ALK-i, godz.
17.30: zakończenie XIII edycji ALK-i;
Piątek, 27 czerwca:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. turniej Wakacyjnego Grand Prix Łowicza w tenisie stołowym;
 17.00-20.00 - stadion OSiR Łowicz, ul.
Jana Pawła II 3; 4. i 5. kolejka Łowickiej
Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Liza Zakładowej w piłce nożnej; godz. 17.00: Policja
- Zakład Karny, Agros Nova - PNI Łódź,
godz. 18.00: Baumit - PSP Łowicz, Zakład
Karny - Agros Nova, godz. 19.00: PSP Łowicz - Policja i PNI Łódź - Baumit, godz.
19.45: zakończenie I edycji Wa-Li-Zy;
Sobota, 28 czerwca:
 10.00 - park Błonie w Łowiczu; Akcja
„Wakacje na sportowo 2008”; 1. turniej
IX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza
w plażowej piłce siatkowej.
(p)

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin” s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a, tel./fax (046) 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Tomasz Bartos, Eliza Błaszczyk, Wojciech Czubatka, Marcin A. Kucharski, Mirosława Wolska-Kobierecka, Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje: sierż. Urszula Szymczak (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax (046) 837-37-51, tel. (046) 830-34-08), e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku
w godz. 7-18, w soboty 8-14. OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 22. Skład tekstu własny. Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch”.
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o. 03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina 9.860 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym przez ZKDP: 12.500 egz.

100% własności
polskiej
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Piłka nożna - 1. kolejka Łowickiej Wa-Li-Zy

Kolejarze przed Stra¿akami
Łowicz, 13 czerwca. Sześć zespołów
rywalizuje w rozgrywanej na sztucznej trawie stadionu OSiR Łowickiej Wa-Li-Zie,
czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce
nożnej. Pierwszymi liderami rozgrywek są
kolejarze z Przedsiębiorstwa Naprawy Infrastruktury w Łodzi - sekcja Łowicz, którzy
w pierwszym meczu rozgromili pracowników Zakładu Karnego w Łowiczu 6:0.
Bardzo wyrównany i zacięty był natomiast drugi pojedynek, w którym gracze „Pulpy” szybko objęli prowadzenie po
ewidentnym rzucie karnym. Strażacy przed
przerwą wyrównali, a w drugiej części
„mundurowi” nie dali szans rywalom.
Pierwszym liderem klasyfikacji strzelców
jest Robert Bednarek (PSP), który zdobył
trzy gole, po dwie bramki strzelili: Krzysztof Ambroziak (PSP), Paweł Jóźwiak
(PNI) i Waldemar Krajewski (PSP).
1. kolejka Wa-Li-Zy:
 PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWY INFRASTRUKTURY Łódź - ZAKŁAD KARNY Łowicz 6:0 (4:0); br.: Paweł Jóźwiak 2 (4 i 7), Dariusz Wieteska (16),
Łukasz Janusz (20 samobójcza), Dariusz
Kromski (35) i Tomasz Kępka (37).

Piłkarze Pelikana-94 ostatecznie utrzymali się w lidze wojewódzkiej.

Piłka nożna - zaległy mecz 17. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Trzymali siê do 62. minuty
 PELIKAN Łowicz - ŁKS Łódź
0:4 (0:0)
Pelikan: Trupinda - Rybus, Koza, Gawryjałek - Bogus (58 Skoneczny), Kaczor Przemek (55 Bryła), Pochwała, Sikora, Salamon
- Wyszogrodzki, Sołtysiak.
Łowicz, 11 czerwca. Kolejnego trudnego rywala w środowym pojedynku miała
drużyna Pelikana z rocznika 1994. Łowiczanie rozegrali na sztucznej murawie zaległy
pojedynek z młodymi piłkarzami łódzkiego
ŁKS, którzy w lidze zajmują drugie miejsce. Podopieczni trenera Roberta Wilka stoczyli wyrównany pojedynek i nawet

wydawało się, że są w stanie urwać punkt
mocnemu rywalowi. W pierwszej połowie
mecz był wyrównany, jednak biało-zieloni
nie stworzyli żadnej sytuacji.
Po przerwie była szansa na zdobycie
prowadzenia. Pierwszą z nich zmarnował
Rafał Sołtysiak, który nie zdołał ograć
bramkarza gości, który dobrze zachował
się w sytuacji jeden na jeden. Za chwilę
bramkę dającą prowadzenie mógł zdobyć
Adrian Wyszogrodzki, ale nie wykorzystał on stuprocentowej sytuacji i mając
przed sobą pustą bramkę z pięciu metrów
posłał piłkę obok słupka. Szkoda tych oka-

zji, które po kilku minutach się zemściły.
ŁKS atakował, ale Pelikan skutecznie się
bronił. Jednak worek z bramkami rozwiązał się w 62. minucie. Do końca pojedynku
zostało osiem minut i w tym czasie goście
jeszcze trzy razy zdołali pokonać łowickiego bramkarza. Łowiczanie chyba załamali
się po stracie pierwszej bramki i przestali
skutecznie się bronić.
Młodzi zawodnicy Pelikana z rocznika
1994 czekali na mecz w Tomaszowie i wyniki przeciwników, bo to miało decydować
o utrzymaniu w lidze.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - 24. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Przegali, ale siê utrzymali
n LECHIA Tomaszów Mazowiecki PELIKAN Łowicz 4:1 (2:1)
1:1 - Rafał Sołtysiak (40).
Pelikan: Trupinda (Znajewski) - Rybus,
Koza, Gawryjałek - Salamon, Przemysław
Kaczor (45 Patryk Kaczor), Bogus, Pochwała (55 Łukawski), Sikora - Sołtysiak, Wyszogrodzki (46 Lepieszka).
Tomaszów Mazowiecki, 14 czerwca. Mecz w Tomaszowie Mazowieckim
miał decydować o bycie w wojewódzkiej
lidze drużyny Pelikana z rocznika 1994.
Łowiczanie w przypadku zwycięstwa mieli
zapewnione utrzymanie się. Porażka zmuszała nasz zespół do śledzenia wyników rywali z tabeli.

Podopieczni trenera Roberta Wilka
w pierwszej połowie byli minimalnie gorsi.
W 20. minucie nasz bramkarz musiał wyjąć piłkę z siatki i był wynik niepokojach.
Na szczęście w 25. minucie padło wyrównanie. Rafał Sołtysiak popisał się pięknym uderzeniem z rzutu wolnego z 25. metrów i bramkarz nie miał szans wybić piłki
uderzonej w okienko. Niestety remisu nie
udało się dotrzymać do przerwy. Na trzy
minuty przed zejściem do szatni gospodarze cieszyć się mogli z prowadzenia.
Po przerwie miejscowi podwyższyli wynik na 3:1, a ostatnią bramkę zdobyli w 62.
minucie z rzutu karnego. Po niefortunnej
interwencji Kamila Kozy sędzia odgwiz-

Piłka siatkowa - Puchar Wójta Gminy Bielawy

dał jedenastkę i było 4:1 dla Tomaszowa
Mazowieckiego.
Ekipa Pelikana z rocznika 1994 miała jednak sporo szczęścia. W ostatniej kolejce bezpośredni rywal z tabeli przegrał
swój mecz i ostatecznie łowiczanie mieli tyle samo punktów co Warta Sieradz,
ale lepszy bilans bramkowy. Warto dodać, że cenne zwycięstwo na swoim terenie nad zespołem ze Zduńskiej Woli odnieśli zawodnicy Visu Skierniewice, zatem
podopieczni łowickiego trenera - Bernarda Wudkiewicza utrzymali się w rozgrywkach wojewódzkiej ligi im. Wacława Kuchara.
Zbigniew Łaziński

Walny Zjazd Łódzkiego ZPN

Kadeci najlepsi w Sobocie W £ódzkiem bez zmian
Sobota, 15 czerwca. Na otwartym
boisku w Sobocie odbył się Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Bielawy,
a do zawodów zgłosiły się cztery drużyny.
Ostatecznie najlepsi w turnieju organizowanym przez Referat Kultury i Sportu Urzędu
Gminy w Bielawach okazał się zespół Kadetów Łowicz (trener Roman Styczyński), który odniósł komplet trzech zwycięstw. Na drugim miejscu sklasyfikowano
ekipę UKS Bzura Sobota, a trzecim Green Steel Borów, ale bezpośredni pojedynek
tych zespołów nie odbył się z uwagi na padający deszcz.
 UKS BZURA Sobota - KADECI Łowicz 1:2 (25:22, 21:25, 11:15)
 GREEN STEEL Borów - GROM
Walewice 2:0 (25:9, 25:17)

 GROM Walewice - KADECI Łowicz
0:2 ( 14:25, 25:0)
 UKS BZURA Sobota - GROM Walewice 2:0 (25:20, 25:21)
 GREEN STEEL Borów - KADECI
Łowicz 1:2 ( 19:25, 25:15, 11:15)
 UKS BZURA Sobota - GREEN
STEEL Borów odwołany
1. Kadeci Łowicz
3 6 6-2
2. UKS Bzura Sobota
2 3 3-2
3. Green Steel Borów
2 3 3-2
4. Grom Walewice
3 3 0-6
W zwycięskiej drużynie łowickich Kadetów grali: Damian Bąba (kapitan zespołu),
Rafał Rogowski, Kamil Gajda, Kacper Dur,
Michał Bińczak, Erwin Styczyński, Mateusz Stępień i Piotr Foks - trenerem drużyny jest Roman Styczyński.
(p)

Łódź, 14 czerwca. Podczas Walnego Zajazdu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej ponownie prezesem został wybrany
Edward Potok, a w skład zarządu weszła
czwórka przedstawicieli OZPN w Skierniewicach: prezes - Jan Grzelka, wiceprezes
- Tadeusz Kruk, prezeska Pelikana - Jolanta Papuga oraz łowiczanin - Władysław Kordialik. W skład komicji rewizyjnej weszli natomiast Wojciech Piorun
(Pelikan) i Waldemar Krajewski (Laktoza Łyszkowice).
Tego typu spotkania to także okazja do
uhonorowania zasłużonych działaczy. Gronie odznaczonych Medalem PKOl za Zasługi dla Ruchu Olimpijskiego znalazł się Władysław Kordialik, Srebrną Odznakę PZPN
otrzymał się Artur Balik, a Brązową Odznakę PZPN dostała Jolanta Papuga. (p)

 AGROS NOVA Łowicz - PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Łowicz
3:7 (1:1); br.: Łukasz Bryszewski (3 karny), Artur Kosiorek (31) i Witold Kunikowski (39) - Waldemar Krajewski 2 (14 i 35),
Robert Bednarek 3 (22, 25 i 30) i Krzysztof
Ambroziak 2 (34 i 37).
 POLICJA Łowicz - BAUMIT Łowicz przełożono.
1. PNI Łódź
1 3 6-0
2. PSP Łowicz
1 3 7-3
3. Baumit Łowicz
0 0 0-0
Policja Łowicz
0 0 0-0
5. Agros Nova Łowicz
1 0 3-7
6. Zakład Karny Łowicz
1 0 0-6
W weekend 20-21 czerwca zostaną rozegrane dwie kolejki spotkań. W piątek odbędzie się 2. kolejka: godz. 17.00: Policja
Łowicz - Agros Nova Łowicz, Baumit Łowicz - Zakład Karny Łowicz, godz. 17.50:
PSP Łowicz - PNI Łódź. Kolejne mecze
zaplanowano na sobotę: godz. 12.00: PNI
Łódź - Policja Łowicz, Agros Nova Łowicz
- Baumit Łowicz, godz. 13.00: Zakład Karny Łowicz - PSP Łowicz i Policja Łowicz Baumit Łowicz.
(p)

Piłka nożna - baraż o awans do klasy A

Fenix odradza siê
z “B-klasowych” popio³ów!
 OLIMPIA Jeżów - FENIX Boczki 1:2 (1:1); br.: Adam Pietrzak (39) i Piotr
Zapisek (80).
Fenix: Radosław Śmiałek - Łukasz Scęcelek, Różycki, Cezary Śmiałek, Pietrzak
- Dominik Borkowski, Marek Borkowski,
Grocholewicz, Łukasz Bryszewski (70 Dobrzyński) - Zapisek, Damian Bryszewski.
Jeżów, 15 czerwca. Piłkarze Olimpii Jeżów w pierwszym meczu barażowym
o awans do klasy B prowadzili w Boczkach
już 3:0, ale skuteczna pogoń podopiecznych
trenera Marka Borkowskiego doprowadzili wówczas do remisu 3:3. W rewanżu

znowu lepiej rozpoczęli „Olimpijczycy”,
ale Fenix ostatecznie wygrał 2:1 (1:1), a decydujące o końcowym sukcesie gole zdobyli Adam Pietrzak (w 39. minucie) i na
dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem ex-napastnik łowickiego Pelikana Piotr Zapisek.
Fenix odradza się więc z „B-klasowych
popiołów”. Przez lata drużyna trenera Borkowskiego występowała w klasie okręgowej
(najpierw jako Granex, potem Sojax), potem
nastąpił kryzys, z którego powoli drużyna z
Boczek wychodzi…
(p)

Lekka atletyka - XII Skierniewicka Piętnastka

Kameralne bieganie
Skierniewice, 14 czerwca. Pięcioosobowa grupa łowickich biegaczy wystartowała w XII Ogólnopolskim Biegu „Skierniewicka Piętnastka”, a najlepiej z naszych
na dystansie 15 km okazał się Sebastian
Kosęda, który ostatecznie finiszował na
drugiej pozycji z czasem 50,55 min. Łowiczanin przegrał walkę o zwycięstwo
z doświadczonym Sławomirem Kąpińskim
z Płocka. Główną przyczyną był drobny upadek na trasie. - Po kilku startach na bieżni
przyszedł czas na powrót na ulicę. Biegło się
dość dobrze. Po starcie ostro do przodu ruszył zawodnik z Torunia, który uciekł nam
trochę. Ja biegłem z Kąpińskim i spokojnie
czekaliśmy na to, aż torunianin opadnie z sił.
Stało się tak jak myśleliśmy i kiedy wyczuliśmy jego chwile słabości zaatakowaliśmy.
Lecz niestety na drugim kołku miałem nieprzyjemny wypadek, bo na zakręcie spadłem
z mostu i trochę się potłukłem. To wykluczyło mnie z walki o zwycięstwo. Kiedy się już
pozbierałem starałem się dotrzeć do mety
i utrzymać drugą pozycję, co mi się udało tak skomentował swój występ łowiczanin.
Po dłuższej przerwie spowodowaną nauką i szkoleniami powrócił drugi mocny
zawodnik z Łowicza - Patryk Domińczak. Jednak przerwa w treningach zrobiła
swoje i nasz zawodnik nie był zadowolony
ze swojego pierwszego startu w tym sezonie. Patryk zajął czwarte miejsce, ale już niedługo zaczyna poważne treningi i obiecuje,
że przygotuje się solidnie do półmaratonu,
który chce ukończyć w granicach 1:09 h.
Pozostali z łowiczan pobiegli zgodnie
ze swoimi oczekiwaniami. Łukasz Zagawa zajął dziewiąte miejsce z czasem 59,58
min, Witold Goszczycki był czternasty

Sebastian Kosęda.
z wynikiem 1:13,13 h, a weteran tras biegowych - Jacek Rembowski był 22.
z czasem 1:20,38 h. Warto dodać, że impreza biegowa w Skierniewicach miała charakter bardzo kameralny. Organizatorów na
pewno zmartwił, iż na starcie stanęło tylko
23. biegaczy.
XII Skierniewicka Piętnastka: 1. Sławomir Kąpiński (Płock) 49,40 min, 2. Sebastian Kosęda (AZS-AWF Warszawa)
50,55 min, 3. Krzysztof Bartkiewicz (Maratony Polskie) 54,24 min, 4. Patryk Domińczak (AMD NTT System) 55,26 min,
9. Łukasz Zagawa (UKS Jedynka Łowicz)
59,58 min, 14. Witold Goszczycki (Łowicz)
1:13,13 h, 22. Jacek Rembowski (Łowicz)
1:20,38 h.
Zbigniew Łaziński
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Lekka atletyka - Mityng Lekkoatletyczny w Warszawie

Dwa razy drugi

Warszawa, 7-8 czerwca. Bardzo dobrze na bieżni spisuje się w tym sezonie
Sebastian Kosęda (AZS AWF Warszawa), który w każdym swoim starcie zajmuje
miejsca na podium. Łowiczanin wystartował
w Mityngu Lekkoatletycznym w Warszawie zajmując w biegu na 1500 i 3000 metrów zajął drugie miejsce. W obu stracił
do zwycięzcy po pięć sekund. Podczas pierwszego dnia mityngu wystąpiłem na 1500 m,
gdzie zapowiadał się ciekawy i szybki bieg.
Od początku za prowadzenie wziął się Witkowski i zmieniał się z moim kolegą klubowym. Ja biegłem tuż za ich plecami. Na
dwieście metrów przed metą wyprzedziłem
drugiego zawodnika i na tej pozycji zakończyłem bieg z całkiem niezłym czasem.
Następnego dnia mityngu wystartowałem na 3000 m. Tu z początku ciężko było

przedostać się do przodu, startowała dosyć
duża ilość zawodników i na starcie zostałem
zamknięty przy krawężniku. Po pewnym
czasie już przedostałem się do przodu, biegłem na drugiej pozycji starając się dogonić pierwszego zawodnika, ale zabrakło sił.
Cieszę się, bo na tym dystansie jestem coraz
szybszy i myślę, że jeszcze trochę wyśrubuję ten czas w tym sezonie.
1500 m: 1. Damian Witkowski (Warszawianka) 3:58,33 min, 2. Sebastian Kosęda (AZS-AWF Warszawa) 4:03,65 min,
3. Emil Dobrowolski (AZS-AWF Warszawa) 4:05,18 min. 3000 m: 1 . Damian Witkowski (Warszawianka) 8:44,76 min, 2. Sebastian Kosęda (AZS-AWF Warszawa)
8:49,60 min, 3. Emil Dobrowolski (AZSAWF Warszawa) 8:52,45 min.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - KS Pelikan Łowicz

Na mecie Mazovia MTB Maraton w Żyrardowie Emilia Zabost (nr 5418).

Mazovia MTB Maraton

Pi¹tka na kolarskiej trasie
Żyrardów, 8 czerwca. Entuzjaści rowerów po raz kolejny mają okazję na starty
w cyklu imprez kolarskich Mazovia MTB
Maraton „Cezary Zamana zaprasza”. Tym
razem zawody rozegrano w Żyrardowie,
gdzie trasa przypomina zawodowe klasyki
kolarskie. Na szybkiej i płaskiej trasie przydaje się bowiem umiejętność jazdy w peletonie. Start i meta usytuowane były na żyrardowskim zalewem, a w rywalizacji tej
wzięła udział piątka kolarzy z Łowicza.
Uprawiająca na co dzień koszykówkę
w UMKS Księżak - Emilia Zabost, wystartowała na dystansie 25 km („hobby”),
zajmując czternaste miejsce w kategorii open
w czasie 1:24,17 h. Wygrała Izabela Kłosowska (UKS Wygoda Białystok) 1:09,36
h, przed Anną Kozak (Miód Kozacki Biłgoraj) 1:10,47 h i radomianką Marzanną Dykyj
1:14,13 h. Wyścig ukończyło 49 zawodniczek. - Fajna trasa, prawie cały czas przez
las - podsumowuje łowiczanka. - Gdyby
było trochę chłodniej to byłoby jeszcze lepiej,
bo było zdecydowanie za gorąco…
W wyścigu na dystansie „mega” wystartowali nasi pozostali kolarze. Najszybciej
z łowiczan trasę 46 km pokonał Krzysztof
Pawłowski, który wystartował w kategorii
31-40 lat, zajmując z czasem 1:44,24 h 49.
miejsce. Najlepszym w tej kategorii okazał się Grzegorz Tomasiak (Lublin) 1:28,52
h, drugi finiszował Daniel Pepla (Wieruchów) 1:28,56 h, a trzeci Michał Dobrzyński (Legion Bike Team Sopharma Warszawa) 1:32,40 h.
Pięć minut później finiszował Łukasz
Sęk, który uzyskał czas 1:49,31 h, zajmując
67. miejsce w kategorii 22-30 lat. Tutaj najlepszym okazał się Piotr Dębowski (WajsportTeam Warszawa) 1:29,50 h, drugi był Kamil Mazurek (Xerox Team Lublin) 1:30,51
h, a trzeci Artur Mioduszewski (Legion
Bike Team Sopharma Warszawa) 1:30,51 h.
Jego ojciec - Marek Sęk (Meta Lubliniec) rywalizował w kategorii 41-50 lat,
zajmując 48. miejsce z czasem 1:59,55 h.
Tutaj najlepszy był łodzianin Andrzej Sad-

Nie wiemy ani gdzie gramy,
ani kto bêdzie gra³...
Wciąż nie mamy jasności, w jakiej lidze w nowym sezonie występowała będzie
drużyna łowickiego Pelikana. Nasz zespół
co prawda spadł do nowej II ligi, ale zgodnie z tym co zapowiadała prezeska Jolanta Papuga klub ze Starzyńskiego 6/8 wystąpił o licencję na grę w... I lidze.
Nie wiemy, w której lidze zagrają białozieloni, nie wiemy także kto będzie grał
w łowickim klubie. Na pewni opuszczają go Maciej Wyszogrodzki i Marcin
Pacan (obaj chcą się związać z Jagiellonią

Białystok) oraz Josef Petřík (najbliżej mu
do Cracovii Kraków), ale głośno mówi się
także o przejściu naszego stopera - Marcina
Stańka do Kmity Zabierzów.
Sporo wyjaśni się jednak już dzisiaj, bowiem o godz. 16.00 rozpocznie się pierwszy trening łowiczan. 30 czerwca łowiczanie
wybierają się na dziesięciodniowe zgrupowanie do Gostynina, ale jeszcze przed
wyjazdem - w sobotę 21 czerwca o godz.
11.00 nasi gracze rozegrają pierwszy mecz
kontrolny ze Zniczem Pruszków.
(p)

Prognoza pogody w dniach od 19 do 25 czerwca

Zenon Zabost tuż przed startem...
łecki 1:33,53 h, drugi był Artur Żero (Ząbki) 1:34,05 h, a trzeci Sławomir Łukaszewski (Ventyl Nidzica) 1:36,10 h.
Zenon Zabost, także reprezentuje barwy
Mety Lubliniec. Na dystansie 46 km Zenon Zabost zajął 35. miejsce w kategorii
51-60 lat w czasie 2:06,37 h. Wygrał Witold
Woźniak 1:34,09 h, drugi był Sławomir Bestry (Legion Bike Team Sopharma Warszawa) 1:38,27 h, a trzeci Tadeusz Antonienko
(UKS Wygoda Białystok) 1:39,46 h.

W kategorii open Krzysztof Pawłowski został sklasyfikowany na 130. miejscu,
na 207. Łukasz Sęk, na 381. Marek Sęk,
a na 482. Zenon Zabost. Wyścig ukończyło 795. kolarzy. Kolejne tegoroczne zawody
z cyklu Mazovia MTB odbędą się 22 czerwca w Lublinie, 20 lipca w Mławie, 3 sierpnia
w Nidzicy, 16 sierpnia w Ełku, 7 września
w podwarszawskim Józefowie, 21 września
w Piasecznie i 5 października w Jabłonnie.
Paweł A. Doliński
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Polska znajdować się będzie na pograniczu układu
niżowego znad Morza Północnego i Skandynawii oraz wyżu znad Ukrainy. Napływać
będzie Ciepła masa powietrza z południowego-zachodu.
n CZWARTEK: Zachmurzenie małe i umiarkowane, w godzinach popołudniowych
wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Widzialność: umiarkowana do dobrej. Wiatr: z kierunków zachodnich, słaby
i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 25 ºC do + 26 ºC. Temp. min w nocy: + 13 ºC do
+ 14 ºC.
n PIĄTEK - NIEDZIELA: Słonecznie i bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia. Wiatr: zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i słaby. Temp. max w dzień: + 22 ºC do + 25 ºC. Temp.
min w nocy: + 16 ºC do + 12 ºC.
n PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu
oraz burzami. Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia, w czasie opadów słabsza.
Wiatr: południowy, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy.
Temp. max w dzień: + 30 ºC do + 26 ºC. Temp. min w nocy: + 15 ºC do + 17 ºC.
n PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: Pogoda korzystnie wpływać będzie na
nasze samopoczucie.
Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

