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Sąd nareszcie budzi respekt
Krystyna Mielczarek,
prezes Sądu Apelacyjnego
w Łodzi, Elżbieta
Chondzyńska, była prezes
Sądu Rejonowego w Łowiczu
oraz wicemarszałek Sejmu
Wojciech Olejniczak przecięli
23 czerwca około południa
wstęgę, otwierając tym nowy
gmach Sądu Rejonowego
w Łowiczu. Ryszard Lebioda,
prezes Sądu Rejonowego
w Łowiczu oprowadził gości
po zakamarkach dużego
gmachu.

już pewna
przy Końskim Targu
- zacznie się w sierpniu.
czytaj na str. 5
 MZK chce kupić

nowy autobus.
czytaj na str. 5
 O pobiciu

po wiankach
w Kiernozi.
czytaj na str. 2
 Już jest

bardzo sucho.
Uroczystość otwarcia nowej siedziby sądu uświetnił zespół Masovia.
Nowa siedziba Sądu Rejonowego
w Łowiczu jest pierwszym w dziejach miasta budynkiem zaprojektowanym i wykonanym specjalnie z przeznaczeniem na
cele wymiaru sprawiedliwości. W związku
z piątą przeprowadzką w dziejach łowickiego sądownictwa prezes Sądu Rejonowego
Ryszard Lebioda opracował i wydał dzieje
łowickiego sądownictwa, którą w skrócie
przybliżył podczas uroczystości. (patrz odrębny tekst na str. 4).

Jak budowano
Plany budowy gmachu sądu sięgają
1988 roku, kiedy to kupiono działkę
|u zbiegu ul. Kaliskiej i Placu Koński Targ.
W 2003 roku wyłoniono projektanta budynku - pracownię „Architekt” z Łodzi. Kamień
węgielny wmurowano 3 marca 2006 roku.
Wtedy to firma Budimex - Dromex rozpoczęła budowę, a zakończyła 5 miesięcy
przed terminem. Realizacją kontraktu kie-

Długoterminowy kredyt
w wysokości 10,2 mln złotych
zaciągnie miasto Łowicz
na sfinansowanie deficytu
tegorocznego budżetu
związanego z realizacją
zaplanowanych wcześniej
inwestycji oraz spłatą
zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Kredyt będzie
spłacany w latach 2009 - 2014.

Tak to wyglądało na festiwalu w roku 2005: Georgij Agratina (Ukraina) grał na
fletni Pana, Robert Grudzień (Polska) - na organach.

Bach w każdą wakacyjną środę

W

a jakby jej nie było.

 Przebudowa ronda

rował Marcin Głowa, natomiast kierownikami budowy byli Dominik Urbański i Rafał Adamczyk. Ze strony inwestora, czyli
Sądu Okręgowego w Łodzi, inwestycję koordynowali dyrektor Zbigniew Chablewski
i jego zastępca Mirosław Godziszewski.
Udało się również zaoszczędzić nie tylko
czas, ale i pieniądze - niecałe 3 mln zł. Pierwotnie kosztorys opiewał na kwotę 19 mln
zł, ostatecznie budowa kosztowała nieco ponad 16 mln zł.
dok. na str. 4

Jeszcze więcej inwestycji

każdą środę przez dwa miesiące wakacji w łowickiej katedrze na Starym
Rynku rozbrzmiewać będzie muzyka organowa w ramach jubileuszowego
XX Międzynarodowego Festiwalu Organowego „Johann Sebastian Bach”. Głównymi organizatorami festiwalu są: Łowicki
Ośrodek Kultury i Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki. Współorganizują go łowicka bazylika
mniejsza oraz prokatedra warszawska (ko-

 Woda jest,
O tym, dlaczego trudno
korzystać ze sztucznego
jeziora w Ziemiarach.
czytaj na str. 19

B

udowlę poświęcił biskup ordynariusz
diecezji łowickiej Franciszek Dziuba,
podkreślając, że wartość budowli zależy
od osób w niej pracujących. Powiedział, że
w tym budynku słowa iudex, advocatus,
procurator, niosące w sobie wielkie dziedzictwo kultury i cywilizacji ludzkiej, stają się rzeczywistością i będą dotyczyć konkretnego człowieka.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości,
prokurator apelacyjny Bogdan Stelmach,
prokurator okręgowy Robert Gąsiorowski,
prezesi sądów okręgowych z Łodzi - Ewa
Chałubińska, Sieradza, Kalisza, posłowie
i samorządowcy oraz pracownicy łowickiego sądu. Uroczystość stała się okazją do
wręczenia dotychczasowej przewodniczącej
II Wydziału Karnego sędzi Magdalenie Piwowarczyk nominacji na wiceprezesa łowickiego sądu.
Nożyczki do przecięcia wstęgi wręczały
ubrane po łowicku dzieci łowickich sędziów:
Michalina Czerwińska i Piotr Piwowarczyk.

Dziś piszemy:

ściół seminaryjny) na Krakowskim Przedmieściu. Środowe koncerty w Łowiczu rozpoczynać się będą o godz. 19.30 - pierwszy
już 2 lipca, ostatni - 29 sierpnia.
Koncerty warszawskie będą natomiast
odbywać się we wtorki. Kierownikiem artystycznym festiwalu - zarówno części łowickiej, jak też warszawskiej - od lat jest,
chętnie odwiedzający Łowicz, skierniewiczanin z urodzenia, dr Wiktor Łyjak.
dok. na str. 3

N

a inwestycje zapisane wcześniej w budżecie, o których wielokrotnie pisaliśmy (np. drogi dojazdowe do ronda przy
ul. Prymasowskiej) i w części już realizowane, z tego kredytu będzie przeznaczone blisko 7 milionów złotych. Miało być o około
1,3 miliona złotych mniej, ale do budżetu
wprowadzone zostały nowe inwestycje. Dlatego też uchwałą zmieniającą budżet
zwiększaliśmy wysokość kredytu komercyjnego o około 1,3 miliona złotych - mówił
na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu skarbnik Arkadiusz Podsędek. Po przegłosowaniu i zrealizowaniu uchwał zmieniających
budżet dług miasta będzie wynosił 28,45%
rocznego dochodu. Przepisy zezwalają natomiast na zadłużenie miasta do wysokości
60% rocznego dochodu. - To bardzo bez-

pieczny poziom długu i będzie on wynosił
te niecałe 29% pod warunkiem stuprocentowego zrealizowania inwestycji - powiedział
nam skarbnik Arkadiusz Podsędek.

Jakie dodatkowe inwestycje
zostały wprowadzone
do budżetu miasta?
390 tysięcy złotych jest przeznaczone na
budowę kanalizacji deszczowej i przygotowanie pod budowę drogi będącej przedłużeniem ulicy Matejki na Korabce. Kolejne
380 tysięcy złotych pochłonie budowa kanalizacji sanitarnej w tej ulicy. Ulica ta jest
o tyle ważna dla miasta, że bezpośrednio
przy niej znajdują się tereny miejskie, które
są przeznaczone pod budowę mieszkaniową. Działki przy istniejącej drodze miasto
będzie więc mogło sprzedać nawet o około
30 procent drożej niż działki bez dobrego
dojazdu. - Po sprzedaży działek i tak byśmy
musieli tam poprowadzić drogę - argumentował burmistrz Krzysztof Kaliński. Ulica ta skomunikuje ze sobą ulicę Strzelecką
z Armii Krajowej.
Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Włókienniczej - Kaliskiej przeznaczonych zostanie o 35 tysięcy więcej niż
pierwotnie planowano.
dok. na str. 3

Strażacy gaszą palące się
lasy i łąki.
czytaj na str. 2
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Ochrona
nie ochroniła
Krótko po zakończeniu
Nocy Świętojańskiej
w Kiernozi pobite zostały
dwie osoby. Jedna
z nich, zakrwawiona,
z głową rozbitą butelką
i skopana, trafiła do
szpitala.

T

eraz na opuchniętej i sinej twarzy ma
założonych kilkanaście szwów. Świadkowie mówią, że nic nie pomogło zatrudnienie, po raz pierwszy, na imprezie ochroniarzy, oskarżają ich o bierność.

Krótko po północy, gdy impreza już się
skończyła, w okolicach pałacu doszło do
bójki. Zaczęło się od wyzwisk, które jedna
grupa młodych ludzi (świadkowie mówią:
wielcy, łysi sterydziarze z Łowicza), kierowała do młodego, podpitego chłopaka z innej grupki. - Wyzywali go od najgorszych,
prowokowali, by wyszedł z parku, chcieli
konfrontacji. Ignorował ich, ale niewiele to
pomogło - opowiadają nam świadkowie,
którzy zadzwonili do nas na drugi dzień po
imprezie. Ojciec dziewczyny wyzywanego
chłopaka podniósł się, chciał zabrać córkę
- nie podobała mu się bardziej nerwowa atmosfera. Jeden z agresywnych młodzieńców zaatakował go. Popchnięty przewrócił się, potem został skopany.

Chłopak dziewczyny ruszył mu na odsiecz. Na to czekali pozostali prowokujący
zajście. - Wszystko działo się błyskawicznie,
jeden z wyzywających chłopaków uderzył
go butelką w głowę, a gdy się przewrócił,
pozostali zaczęli go kopać po całym ciele - słyszymy od bezpośrednich świadków
wydarzeń. Był krzyk dziewczyn, wzywanie ochrony, nikt nie zareagował - choć było
sporo świadków tego zdarzenia.
Po chwili sprawców nie było, rozpłynęli się w tonących w ciemnościach parkowych alejkach. Na miejscu, przy zdarzeniu,
nie było ochroniarzy, bo jak później tłumaczono poszkodowanym, byli wtedy w innej części parku.
dok. na str. 32

W

Owady atakują, strażacy pomagają

W

ubiegłym roku, w okresie letnim, straż
nawet kilkanaście razy w tygodniu
wyjeżdżała do usuwania gniazd owadów.
Przez okres zimy i wczesnej wiosną owady nie dokuczają swoją obecnością. Upalne
i ciepłe dni spowodowały w ubiegłym tygodniu pojawienie się rojów os, które zaczynają lepić sobie gniazda.
Gdy zauważymy, że owady chcą się zadomowić w altanie ogrodowej, domku na
działce czy innym niepokojącym nas miejscu, najlepiej nie działać samemu, bo owady mogą wpaść w popłoch i pokąsać go-

spodarzy. W przypadka tego typu pomocą
służą strażacy z Komendy Powiatowej PSP
w Łowiczu. W każdym przypadku strażacy
stosują tę samą procedurę. Do gniazda podchodzą w specjalnym uniformie, następnie
gniazdo trafia do worka foliowego, a owady wypuszczane są w jednym z najbliższych
lasów. Tak było w ubiegłym tygodniu, kiedy
to strażacy interweniowali kilka razy. Usuwali gniazda w Łowiczu i okolicach. Ostatnia tego typu interwencja dotyczyła Nieborowa. Osy uwiły sobie gniazdo pod podłogą
tarasu, skąd trafiły do nieborowskiego lasu.

samochód. Samochodem tym
podróżowało już pięciu innych
młodzieńców. Byli bardzo koleżeńscy,
mimo iż nie było już miejsc w kabinie
zabrali autostopowicza do bagażnika
pojazdu. Po dojechaniu do Sannik
pojazd zatrzymał się i wszyscy
pasażerowie wysiedli. Wysiadł także
z bagażnika będący u celu podróży
autostopowicz. Wtedy czterej mężczyźni
napadli na niego i bijąc go po głowie
i kopiąc po całym ciele, doprowadzili
do stanu bezbronności. Następnie
skradli mu telefon komórkowy oraz
gotówkę w kwocie dziesięciu złotych po
czym odjechali. Pokrzywdzony zdołał
jednak zapamiętać numer rejestracyjny
pojazdu, co pozwoliło policjantom ustalić
sprawców napadu. W chwili zamykania
tego numeru NŁ prokuratura prowadziła
jeszcze czynności w tej sprawie
i zamierzała wystąpić o co najmniej dwa
areszty. (mak)

XI Szaradziarskie Mistrzostwa Łowicza

Ł

owicki Klub Szaradzistów „Słowik”
pod wodzą niezmordowanego
Jerzego Wiatra, zaprasza na
XI Szaradziarskie Mistrzostwa Łowicza,
które rozegrane zostaną w sobotę
28 czerwca o godz. 12.00 w budynku
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie.
Spodziewać się można, iż ziemię
łowicką odwiedzi jak zawsze
kilkudziesieciu zawodników z terenu
całej polski: Gdańska, Poznania, Łodzi,
Warszawy, Częstochowy, Krakowa,
Płocka czy Wrocławia. Nie zabraknie
też naszych reprezentantów.

Pijany rowerzysta
zatrzymany przy komendzie
lowaną na budynku komendy w środę
20 minut po północy. Wybiegł do niego jeden z policjantów i bez problemu zatrzymał. - Był tak pijany, że chyba nie wiedział
gdzie jedzie - mówią policjanci. Okazało
się, że młodzieniec ma 1,51 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
Został zatrzymany do wytrzeźwienia, odyraźnie zataczającego się i ledwo ja- powie w trybie przyspieszonym przed sądącego rowerem mieszkańca Ło- dem grodzkim.
(mak)
wicza zauważyli przez kamerę zainsta-

Nie sprawdziło się tym razem
przysłowie mówiące o tym, że najciemniej jest pod latarnią. Łowiccy
policjanci zatrzymali prawie przed
wejściem do budynku komendy
z ulicy Bonifraterskiej pijanego
19-letniego rowerzystę.

W

Strażacy oraz leśnicy alarmują, że
we wszystkich lasach powiatu łowickiego i okolicy obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Jeżeli w najbliższych dniach
nie spadnie deszcze, wprowadzony
zostanie zakaz wstępu do lasu.

W

ilgotność poszycia leśnego spadła
poniżej 10%. Oznacza to, że o pożar lasu jest teraz niezwykle łatwo.
Wyrzucenie w takich warunkach w lesie niedogaszonego papierosa lub zapałki
czy pozostawienie szklanej butelki w słońcu, jest niemal równoznaczne ze wznieceniem ognia.
Spadek wilgotności poszycia leśnego
i upalna aura dały się już we znaki strażakom. W ciągu ostatnich dwóch dni,
23 i 24 czerwca, straż w Łowiczu zano-

towała 7 pożarów suchej trawy i poszycia leśnego. 23 czerwca paliła się trawa w
Brzozowie w gminie Bielaway, w Stępowie
w gminie Kiernozia, w Łyszkowicach i Domaniewicach. Powierzchnia objęta ogniem
nie była duża i wynosiła od 10 do 50 arów.
Tego samego dnia paliło się poszycie leśne w Dzierzgówku na pow. 200 mkw. We
wszystkich przypadkach przyczyną powstania ognia było zaprószenie przez nieustalone osoby.
24 czerwca palił się młodnik w Stachlewie. Ogień objął suchą trawę, na szczęście
sosnowy młodnik ocalał. Przyczyną powstania ognia było również zaprószenie. Paliła się również sucha trawa na pow. 50 arów
w Kalenicach w gminie Łyszkowice.
Oprócz strażaków deszczu wyczekują
też rolnicy i ogrodnicy. W naszej części Polski można już wprost mówić o suszy. (eb)

Jasionna

Chłopiec spadł z ciągnika

S

kierniewicka policja wszczęła postępowanie przeciw kobiecie, która prowadząc ciągnik rolniczy, nie upilnowała
swego wnuczka, przez co chłopiec z licznyniedzielną noc 22 czerwca o godz. mi złamaniami trafił on do szpitala.
3.45 w Brzezi w gminie Sanniki,
24 czerwca Wiesława S. z Jasionnej
26-letni mieszkaniec Pułtuska
w gm. Bolimów prowadziła polną drogą
zatrzymał „na okazję” przejeżdżający
ciągnik rolniczy. Siedmioletni wnuczek

Podwieźli i pobili

Strażacy służą pomocą w usuwaniu gniazd os. Do owadów podchodzą w specjalnych strojach.

Czy będzie zakaz wchodzenia do lasu?

kronika
policyjna
n 19 czerwca około godziny 7 w Grudzach Nowych w gminie Łyszkowice kierujący samochodem osobowym marki Ford
55-letni mieszkaniec Łowicza w trakcie
nieprawidłowo wykonywanego manewru
wyprzedzania zjechał ponownie na swój
pas ruchu i uderzył w tył jadącego przed
nim samochodu ciężarowego marki Jelcz,
który wyjeżdżał z zatoki parkingowej. Do
szpitala na obserwację, z podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu, trafił kierowca Forda. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.
n 19 czerwca około południa policja
otrzymała zgłoszenie kradzieży z posesji na
terenie Dzierzgówka w gminie Nieborów
silnika elektrycznego o wartości około
1 tysiąca złotych na szkodę mieszkańca
powiatu łowickiego. Na tę chwilę sprawców nie ustalono.
n 19 czerwca około godziny 19 policja
otrzymała zgłoszenie kradzieży, do której
doszło na polu w Ostrowcu w gminie
Kocierzew. Nieznani sprawcy ukradli
z pola w okolicach tej miejscowości około
300 kilogramów strąków bobu o wartości
około 2 tysięcy złotych na szkodę 47-letniego mieszkańca powiatu łowickiego.
n 19 czerwca około godziny 22 nieznani sprawcy ukradli z terenu Kopalni
Surowców Mineralnych Kosmin około
30 metrów kabla elektrycznego czterożyłowego o wartości 8.670 złotych. Sprawców
nie ustalono.
n 20 czerwca o godzinie 22.35 policja
została powiadomiona o nagłym zgonie
na klatce schodowej budynku przy Starym
Rynku 53-letniego mieszkańca Łowicza.
n 21 czerwca o godzinie 13.30 policja
otrzymała zgłoszenie oszustwa, do którego doszło za pośrednictwem serwisu
aukcyjnego Allegro.pl. 20-letni mieszkaniec gminy Bielawy kupił na aukcji
telefon komórkowy marki Nokia o wartości
1.150 zł. Zapłacił za niego, jednak towaru
nie otrzymał.
n 21 czerwca o godzinie 14.40 policja
otrzymała zgłoszenie oszustwa na szkodę

siedział na błotniku. W pewnym momencie osunął się i spadł na ziemię. Na szczęście nie dostał się pod koło, które tylko go
lekko zawadziło.
Chłopiec ze złamaniem miednicy
i zwichnięciem stawu biodrowego trafił do
skierniewickiego szpitala.
(wcz)
mieszkańca powiatu łowickiego o wartości
około 3 tysięcy złotych. 36-letni mieszkaniec Kolna zawarł umowę z mieszkańcem
powiatu łowickiego na wykonanie pięciu
tysięcy sztuk skrzynek drewnianych
i otrzymał na ten cel 3 tysiące złotych
zaliczki. Pomimo niewywiązania się
z umowy, nie zwrócił zaliczki.
n 22 czerwca około godziny 14 na
terenie pracowniczych ogródków działkowych przy ulicy Sochaczewskiej
w Łowiczu z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru drewnianej altany. Łączne
straty oszacowano na około 11 tysięcy
złotych. Przyczyny powstania pożaru
w toku ustalania.
n 24 czerwca o godzinie 12.20 na ul.
Sikorskiego w Łowiczu trzech nieznanych
sprawców dokonało rozboju na 34-letnim
mieszkańcu Łowicza. Poszkodowany
został pobity i skradziono mu telefon
komórkowy marki Nokia o wartości około
800 złotych.
n 24 czerwca o godzinie 18.25 na
ulicy Bolimowskiej w Łowczu kierująca
samochodem marki Volkswagen 22-letnia
mieszkanka Łowicza potrąciła przebiegającą przez ulicę 17-letnią mieszkankę
Łowicza. Piesza trafiła do szpitala ze
stłuczeniem głowy, łokcia i uda.
n 24 czerwca policja otrzymała zgłoszenie kradzieży z włamaniem do domu
przy ulicy Sochaczewskiej w Łowiczu.
Nieznani sprawcy po wyłamaniu drzwi
ukradli kuchnię gazową, kuchenkę,
imadło, piecyk i inne metalowe elementy
wyposażenia mieszkania oraz tonę węgla
z pomieszczenia gospodarczego. Poszkodowany oszacował straty na około 1 tysiąc
złotych.
n 25 czerwca o godzinie 6.00 policja
otrzymała zgłoszenie kradzieży z włamaniem do samochodu marki Peugeot,
który stał zaparkowany na niestrzeżonym
parkingu na osiedlu Tkaczew w Łowiczu. Nieznani sprawcy wybili szybę
i ukradli radioodtwarzacz o wartości około
300 zł na szkodę mieszkanki Łowicza.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak
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Dziś przeczytasz
w Kwartalniku

W

najnowszym numerze
Kwartalnika Historycznego
„Łowiczanin”, zawartego
w środku tego numeru NŁ, znajdziecie
Państwo już tradycyjnie szereg
interesujących artykułów z łowickiej
przeszłości. „Ten, który wszystkim
serce swe otwiera” to tytuł artykułu
prof. Dobiesława Jędrzejczyka
poświęconego akcji ratowania Żydów
w dawnej gminie Bąków, obecnie
Zduny, w okresie II wojny światowej.
Powołując się na konkretne przykłady,
autor polemizuje w nim z tezą
zawartą w publikacjach J. T. Grossa
o rzekomej bierności i przychylności
Polaków wobec eksterminacji Żydów
przez Niemców.
O powstaniu i pierwszych
kierownikach łowickiego Urzędu
Bezpieczeństwa w latach 1945-1956
opowiada artykuł łowiczanina,
a jednocześnie pracownika oddziału
IPN w Łodzi, Artura Napióry,
zatytułowany „Na straży władzy
ludowej”. Polecamy również tekst
Janusza Karpińskiego - komendanta
łowickich Szarych Szeregów,
opowiadający o ostatnim transporcie
łowiczan na Pawiak w czerwcu 1944 r.
Na koniec rekomendujemy tekst
redaktora naczelnego Kwartalnika
Marka Wojtylaka przedstawiający
barwną historię krótkiej kariery
prezydenta Łowicza
z XVIII w. Opierający się na źródłach
archiwalnych artykuł jest kontynuacją
znanego już wcześniej cyklu „Poczet
burmistrzów miasta Łowicza”.
(red)
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Bach w każdą wakacyjną środę

F

estiwal organowy jest projektem
realizowanym od 1989 roku. Do
tej pory na łowickich organach
grali wykonawcy z Polski, Niemiec,
Czech, Francji, Belgii, Łotwy, Ukrainy,
Rosji, Włoch, Litwy, Austrii, Szwecji,
Szwajcarii, Finlandii, Danii, Norwegii,
Węgier. Festiwal w tym roku obchodzi
jubileusz dwudziestolecia istnienia.
W pierwszą festiwalową środę, 2 lipca,
wystąpi Bengt Nilssen ze Szwecji,
9 lipca - Władysław Kłosiewicz
na klawesynie i Wiktor Łyjak na
organach, 16 lipca - Michał Sawicki,
23 lipca - Eric Hallein z Belgii, 30 lipca
Leopoldas Digris z Litwy, 6 sierpnia
Karol Gołębiowski z Belgii,
13 sierpnia Magdalena Witczak sopran, Paweł Hulisz - trąbka, Andrzej
Szadejko - organy, 20 sierpnia Michel
Colin z Francji i Andrzej Mielewczyk,
27 sierpnia Krzysztof Jakowicz
- skrzypce i Krzysztof Marosek organy. Bilety w cenie 6 złotych dla
młodzieży uczącej się i 10 złotych
dla dorosłych będzie można kupić
bezpośrednio przed koncertami przy
głównym wejściu do katedry.
(mak)

Sto wianków w Kiernozi

Jest coś magicznego
w tym obrzędzie,
sięgającym początków
naszej kultury. Tłumy ludzi
zgromadzone nad taflą
wody, płonące ognisko,
śpiewy. I armada wianków,
majestatycznie obejmująca
w posiadanie coraz
większe połacie parkowego
stawu.

C

iesząca się niezwykłą popularnością Noc Świętojańska, organizowana
w zespole pałacowo-parkowym w Kiernozi,
także w tym roku, 23 czerwca, zgromadziła
tłumy ludzi. Każdorocznie wieczór uświetnia konkurs na najpiękniejszy wianek z roku na rok wianków jest coraz więcej:
w ubiegłym było ich 98, w poniedziałek
przyniesiono aż 104.
Kiernoska noc kupalna to także występy
sceniczne. Na początek o 18.00 z widowiskiem teatralnym wystąpiła grupa teatralna
działająca pod przewodnictwem instruktora Marka Radaszkiewicza przy Gminnym
Ośrodku Kultury. Następnie zaprezentował
się zespół ludowy Kiernozianie, co trzeba podkreślić w odmłodzonym składzie do grupy dołączyło 5 młodych dziewcząt
i wśród publiczności nie było chyba osoby,
która nie przyklasnęłaby owemu novum.
W dalszej kolejności podziwiać mogliśmy pokaz tańców towarzyskich w wykonaniu grup tanecznych działających przy
GOK. Następnie wystąpili opromienieni
zwycięstwem w weekendowym Jarmarku
Łowickim Blichowiacy. Na koniec imprezy
zagrali, jak zawsze doskonali i wzbudzający
autentyczne piski fanek, The King’s Friends
z coverami szlagierów Elvisa Presleya. Po
nich amatorzy tańca bawili się przy muzyce miejscowej grupy Evergreen.

Ponad 100 barwnych wianków wypuszczono w poniedziałkowy wieczór na taflę stawu w kiernoskim parku.
Dużym powodzeniem ciszyło się, jak
zawsze, losowanie „szczęśliwego kwiatu
paproci”. Złoty pierścionek ufundowany
przez Grzegorza Boguckiego wylosowała
kończąca właśnie kiernoską podstawówkę
Justyna Traczyk z tej miejscowości.
W konkursie na najpiękniejsze wianki
przyznano nagrody następującym osobom:
Ani Bembenisty z Łowicza, Paulinie Sieczkowskiej z SP Kocierzew, Justynie Krysztowiak z gimnazjum w Kiernozi, Karolinie
Mamcarz z gimnazjum w Kiernozi, Ewie
Żakowskiej z przedszkola w Kiernozi, Kamilowi Ciechomskiemu, Alanowi Dutkow-

skiemu, Martynie Wodras i Michalinie Pilch
z SP w Kiernozi i Weronice Dymowskiej
z przedszkola w Kiernozi.
Siedmioletni Alan Dutkowski był bardzo dumny z nagrody, chętnie też pozował
nam do zdjęcia z bratem ciotecznym Patrykiem. Wianek pomagała mu zrobić babcia. W ubiegłym roku obydwaj chłopcy
też przygotowywali konkursowe wianki,
jednak nie zdecydowali się wziąć udziału
w konkursie, stwierdzili bowiem, że to dobre dla dziewczyn. W tym roku zmienili
zdanie, i opłaciło się: Alan wygrał pluszaka i sprzęt grający.
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Jeszcze więcej inwestycji
Z

większenie to jest podyktowane zwiększeniem zakresu prac sanitarnych.
Przebudowa nawierzchni na ulicy Arkadyjskiej będzie kosztowała kolejne
dwieście dwadzieścia tysięcy złotych.
Obecna nawierzchnia jest w złym stanie.
Asfalt jest w wielu miejscach na tyle popękany, że prawdopodobnie nie wytrzymałby kolejnej zimy.
Przebudowana zostanie również droga w ulicy Bolesława Prusa na osiedlu Górki na odcinku od ulicy Wiatrakowej do Przedszkola numer 7. Będzie
to kosztować kolejne czterdzieści tysięcy złotych.

Dwadzieścia tysięcy złotych będzie
natomiast kosztować zatoka parkingowa
przy blokach na Czajkach.
Kwotę 850 tysięcy złotych miasto zabezpiecza na budowę boiska przy
SP 3 na Korabce w ramach programu
„Moje boisko - Orlik 2012”. Urząd Marszałkowski w Łodzi zabezpieczył w budżecie województwa na ten cel około
333 tys. złotych.
Z pieniędzy na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 20 tysięcy ma być wykonany tzw. „piłkochwyt” i ogrodzenie powstałego niedawno placu zabaw na osiedlu
Konopnickiej.

W

sobotnie przedpołudnie, na kilka godzin przed rozpoczęciem poświęconej jubilatowi konferencji naukowej
w MWSH-P, orkiestra zawitała na dziedziniec przed siedzibę biskupa seniora, by dać
dla niego krótki koncert.
Najpierw jednak orkiestra, z towarzyszeZanim zagrali dla biskupa, przeszli ulicami miasta. Na czele piękniejsza poło- niem burmistrza Krzysztofa Kalińskiego i
prezesa jednostki Krzysztofa Górskiego,
wa łowickiej orkiestry miejsko-strażackiej.

Płonął las w Bełchowie

T

ysiąc dwieście metrów kwadratowych
poszycia lasu sosnowego spłonęło
w niedzielę wieczorem, 22 czerwca,
w Bełchowie w gminie Nieborów. Przez
półtorej godziny cztery zastępy - jeden z PSP
i trzy miejscowe OSP walczyły z płomieniami, nie dopuszczając do nadmiernego rozprzestrzenienia się ognia i objęcia przezeń
drzew. Przypuszczalną przyczyną pożaru
było zaprószenie ognia przez nieznaną osobę. Strażacy ostrzegają: przy tak suchej ściółce leśnej o pożar bardzo łatwo.
(wcz)

Kwota 163 tysięcy złotych zostanie
przeznaczona na wydatki bieżące, na wykonanie:
- kolejnego etapu przebudowy chodnika i zatoki parkingowej wraz z remontem części nawierzchni zatoki parkingowej przy osiedlu Starzyńskiego w rejonie
bloków 2-4,
- remontu cząstkowego nawierzchni na
ul. Pijarskiej,
- remontu nawierzchni chodnika i zjazrzejeżdżająca drogą osoba zaalarmodów w ul. Mickiewicza od strony południowała w niedzielę 22 czerwca ok. godz.
wej od posesji 13 do ul. Szkolnej i od półno14 łowicką jednostkę straży o pożarze
cy na odcinku od ul. Żwirowej do Żabiej.
(mak) na terenie ogródków działkowych przy ul.
Sochaczewskiej. Po przybyciu na miejsce
strażacy stwierdzili, iż niewielki drewniany,
kryty eternitem domek letniskowy, cały objęty jest ogniem. Właściwie nie było już co
ratować. W środku nie było nikogo. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez nieznaną osobę.
(wcz)

Spłonął domek letniskowy

P

Łowicka orkiestra
dla biskupa seniora
Nie lada niespodziankę przygotowała dla biskupa seniora Alojzego Orszulika z okazji 80-tych
urodzin łowicka miejsko-strażacka orkiestra.

„A teraz ten wieczór sławny
Święćmy jako zwyczaj dawny,
Niecąc ognie do świtania,
Nie bez pieśni, nie bez grania!” - pisał
w Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jan Kochanowski, nieco wcześniej dodając:
...A ziemia hojnie rodziła,
Bo pobożność Bogu miła”.
Tak samo i w Kiernozi, przyszedł moment, gdy dzieci i dorośli wzięli swoje
wianki i w barwnym korowodzie, z muzyką i śpiewem, zgromadziwszy się nad wodą
wokół ogniska, oddali hołd tradycji.
(wcz)

przeszłą ulicami Łowicza, wzbudzając uzasadnione zainteresowanie mieszkańców.
Dla biskupa seniora zagrali m in. wiązankę melodii śląskich i obowiązkowe sto lat.
Kwiaty wręczyli burmistrz i prezes jednostki. Dziękując, Alojzy Orszulik powiedział,
że cieszy go, iż orkiestra rozwija się, że są
w niej młode twarze. Że wrosła już na dobre w krajobraz naszego miasta.
Członkowie orkiestry otrzymali pamiątkowe monety, wybite na pamiątkę pielgrzymki Ojca Świętego do kraju w roku
1983, a także słodki poczęstunek, który mieli spożyć w swojej siedzibie.
(wcz)
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Sąd nareszcie budzi respekt
G

łówne wejście znajduje się od strony skrzyżowania ul. Kaliskiej i Placu
Koński Targ. Ta część budynku powstała na
planie łuku, który zamykają dwa skrzydła,
tworząc wewnętrzny dziedziniec. Budynek
ma pow. 3.800 mkw., jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windy i wewnętrzne podjazdy dla
wózków inwalidzkich.
W skrzydle prostopadłym do Placu Koński Targ znajduje się większość sal rozpraw
i areszt z niezależnym wejściem. Pomieszczenia Prokuratury Rejonowej zajmujące
cały pion znajdują się w skrzydle położonym prostopadle do ul. Kaliskiej, również
z niezależnym wejściem od tej ulicy. Między prokuraturą a salami rozpraw wydziału
karnego na I piętrze znajduje się przejście
służbowe dla prokuratorów uczestniczących
w rozprawach.

Jak się odnaleźć w środku
Do budynku wchodzimy dużymi okrągłymi drzwiami. Po przekroczeniu progu
na petentów czekają do pokonania bramki ochronne. Na parterze po prawej stronie
znajduje się biuro podawcze, obowiązkowa
szatnia i wydział ksiąg wieczystych z czytelnią. Tutaj znajdziemy też Biuro Obsługi
Interesanta z czytelnią ogólną akt. Zostało
ono wyodrębnione jako odrębna komórka
organizacyjna sadu, umożliwiająca zasięgnięcie w jednym miejscu informacji na temat poszczególnych spraw oraz zapoznanie
się z aktami, bez konieczności wędrowania
po rozległym budynku. Po lewej stronie są
natomiast wydział pracy i sale rozpraw cywilnych, a także pokój adwokatów i radców
prawnych. Na parterze umiejscowiona została też toaleta publiczna o nieporówny-

walnie wyższym standardzie od tej dostępnej w zajmowanym wcześniej budynku.
Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna, dzięki której będzie można trafić
do odpowiednich wydziałów i pokoi. Naprzeciwko szatni znajduje się winda, a za nią
schody prowadzące łukiem na piętro.
Na piętrze w holu trafimy do kasy sądu,
naprzeciwko której wysiądziemy bądź wsiądziemy do windy. Dalej jest dział księgowości, wydział rodzinny i nieletnich, w tym pokoje kuratorów zawodowych wraz z salą
rozpraw oraz wydział grodzki. Na użytkowym poddaszu natomiast umieszczono wydział karny i cywilny oraz gabinet prezesa,
salę konferencyjną i bibliotekę sadową.
Całość utrzymana jest w stonowanych
kolorach beżu i brązu oraz klasycznych materiałach - drewnie i kamieniu, za wyjątkiem
toalet (wyrazista stylistyka i mocne barwy).

Wokanda
już nie na papierze

Na jednej z nowych sal rozpraw prezes sądu Ryszard Lebioda, na miejscu
dla świadków Wojciech Olejniczak.

Nowoczesne wzornictwo idzie w parze
z równie nowoczesnymi rozwiązaniami
m.in. elektronicznymi repertoriami oraz systemem wspomagania organizacji rozpraw,
tzw. elektroniczną wokandą. Dzięki niemu
zainteresowane osoby będą mogły ustalić
lokalizację sali rozpraw, na którą mają się
udać. Wykorzystają przy tym publicznie dostępne monitory wiszące na ścianie tuż przy
drzwiach sal rozpraw. W ramach tego systemu na parterze w holu, za szatnią, dostępny
jest tzw. kiosk informacyjny, czyli elektroniczne stanowisko, przy którym można zasięgnąć informacji o sądzie oraz poszczególnych sprawach.
Pierwsi petenci zostali obsłużeni w nowym gmachu w dniu otwarcia. Sąd jest
czynny w poniedziałki od 8.00 do 18.00,
w pozostałe dni powszednie od 8.00 do
16.00. Od dnia otwarcia nowego budynku
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej) Wojciech Olejniczak, Kry- obowiązują nowe numery telefonów: Punkt
styna Mielczarek i Elżbieta Chondzyńska. Uroczystość prowadziła (pierwsza Obsługi Interesanta 046/830-43-00, sekre- Goście zwiedzają salę rozpraw (przy drzwiach elektroniczna wokanda), wchoz prawej) Ewa Chałubińska, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.
tariat prezesa 046/830-43-70 i inne. (eb) dząc do niej z przestronnego i jasnego korytarza.

Dzieje łowickiej Temidy
Otwarcie nowego gmachu stało
się dla prezesa Sądu Rejonowego
w Łowiczu Ryszarda Lebiody impulsem do opracowania i wydania
drukiem publikacji o dziejach sądownictwa w Łowiczu.
Lebioda zdołał zebrać w kilkudziesięciostronicowej broszurze cieSkaweędzia
informacje, a także nieco fotografii

z dziejów sądownictwa w Łowiczu od samych jego początków.
Co ciekawe, już w swym zaraniu sąd
w Łowiczu, dla kasztelanii łowickiej, podporządkowany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, był sądem niezależnym od księcia
mazowieckiego. Wyroki wydawał w imieniu arcybiskupa kasztelan, a jeśli były to
wyroki śmierci, to wykonywano je w pobliżu miejsca zamieszkania kata miejskiego
- „mistrza sprawiedliwości”, który zajmował mały pokoik nad Bramą Kirchowską,
w okolicy dzisiejszego Końskiego Targu.
Już od XIII w. miał też Łowicz swoje
więzienie, które przetrwało do 1867 r., wybudowane mniej więcej w miejscu, gdzie
dziś jest Przedszkole nr 3.
Łowicz nie rządził się jednolitymi prawami: inne obowiązywały na najstarszym

Podgrodziu - prawo polskie, inne na Starym Mieście - prawo niemieckie. Ujednolicenie porządku prawnego nastąpiło dopiero
w 1419 roku, za abpa Mikołaja Trąby.
Odtąd mieszkańcy podporządkowani byli sądowi wójta łowickiego i ławy miejskiej, a odwoływać się mogli do starosty (kasztelana),
a następnie do sądu prymasowskiego. Ten
system ewoluował przez lata, przybierając
zmieniające się formy - o czym Ryszard Lebioda w zajmujący sposób opowiada. Wśród
ciekawostek, które przypomina, jest np.
zwyczaj powoływania na czas jarmarków
łowickich sędziego jarmarcznego, zajmującego się specjalnie sprawami, do których dochodziło w czasie i w związku z jarmarkami.
Następnie omawia autor zmiany, jakie
przeżywało sądownictwo łowickie po utracie niepodległości - ze zmianą zasadniczą,
najważniejszą: przejęciem dóbr Księstwa
Łowickiego przez państwo pruskie (potem
rosyjskie), co wiązało się z utratą przez arcybiskupów wpływu na ustrój samorządu
- ale i sądownictwa - w Łowiczu. Sądownictwo polskie zaczęło się odradzać już
w czasie I wojny światowej, począwszy od
1 września 1917 roku. Cesarsko-Niemiecki
Sąd Okręgowy w Łowiczu, utworzony po
zajęciu tych terenów przez armię niemiec-

ką w wyniku ofensywy 1915 roku, stał się
wtedy Królewsko-Polskim Sądem Okręgowym. Podlegał mu Królewsko-Polski
Sąd Pokoju. Sąd Okręgowy urzędował
w różnych okresach w kamienicy Edwarda
Gallerta przy ul. Podrzecznej 52, w kamienicy Henryka Porzyckiego przy Mostowej 3,
w końcu w kamienicy Maksymiliana Hartwiga przy Podrzecznej 14. Autor przypomina nazwiska sędziów i ławników.
W roku 1922 zlikwidowano Sąd Okręgowy w Łowiczu, pozostał Sąd Pokoju,
a po ujednoliceniu systemu sądownictwa
w roku 1929 - Sąd Grodzki, od 1951 Sąd Powiatowy, od 1975 - Sąd Rejonowy. W tym
długim okresie przemian pracowało w wymiarze sprawiedliwości wiele osób, nazwiska wszystkich, których udało się ustalić,
sędzia Lebioda przypomina.
Osobny rozdział w wydanej broszurze
poświęcił autor siedzibie sądu, przypominając okres urzędowania (1919-1991) na Podrzecznej 14, starania o teren nowego gmachu, wreszcie długo odwlekaną, z powodu
braku pieniędzy, budowę nowej siedziby.
Broszurę „Dzieje sądownictwa w Łowiczu” zamykają krótkie biogramy dotychczasowych prezesów łowickich sądów od roku 1917 do dziś.
(wal)
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Czternastu kandydatów spróbuje
zmienić spółdzielnię
Czternastu kandydatów do szesnastoosobowej Rady Nadzorczej
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało przedstawionych na
spotkaniu 18 czerwca w sali Centrum Wolontariatu „Nadzieja”.
andydatami są działacze stowarzyszenia „Nasz dom”, łowickiego NSZZ
K
„Solidarność” oraz Chrześcijańskiego

Ruchu Samorządowego reprezentowanego przez Wojciech Gędka. Nazywają siebie Akcją Obywatelską Członków ŁSM
i chcą stworzyć alternatywę dla obozu od
lat rządzącego spółdzielnią.
- Jest to wspólna lista kandydatów na
członków Rady Nadzorczej ŁSM na wybory, które odbędą się 30 czerwca - powiedział
nam Jacek Polak ze stowarzyszenia „Nasz
dom”. Jest to grupa osób konkurencyjna
wobec kandydatów, których z pewnością
wystawi zdominowane przez postkomunistyczną lewicę środowisko niepodzielnie
rządzące do tej pory łowicką spółdzielnią.
Spotkanie było otwarte dla wszystkich, jednak z uwagi na zbyt późną informację o nim
oraz skromne warunki lokalowe przybyło
na nie - oprócz samych kandydatów - zaledwie kilka osób, zwykle członków rodzin
osób kandydujących do rady.
Można było odnieść wrażenie, że spotkanie miało charakter roboczy. Omawiano na
nim nie tylko listę kandydatów, ale przede
wszystkim przedwyborcze sposoby zareklamowania swojej osoby wśród członków
spółdzielni. - Dobrze wiem, że środowisko
związane z dotychczasową władzą w spółdzielni jest dobrze zorganizowane i każdy
z nich przyprowadzi na zebranie 30 czerwca po kilka albo kilkanaście osób. Będą to
członkowie rodzin, znajomi itd. Nie mamy
szans na wejście do Rady Nadzorczej, jak
każdy z nas również nie przekona do swojej osoby po kilka, a najlepiej po kilkanaście

osób i te osoby przyjdą zagłosować na zebranie - mówił Wojciech Gędek.
- Najlepszym sposobem jest rozmawianie
z ludźmi. Trzeba chodzić od domu do domu
i przekonywać do siebie. Trzeba też przyjść
wcześniej i zająć dobre miejsca, bo może ich
być za mało - dodawał Ireneusz Kosiński jeden z kandydatów na członka Rady Nadzorczej. Czy miejsca na sali faktycznie może
zabraknąć? Zarząd Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który, zgodnie z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych, jest organizatorem zebrania, wynajął na tę okoliczność salę gimnastyczną w Gimnazjum nr 1
w Al. Sienkiewicza w Łowiczu. Przygotowanych tam będzie około 400 miejsc siedzących. Tymczasem członków Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest około 4,5 tysiąca.
Doroczne zebrania grup członkowskich
odbywały się do tej pory z podziałem na
osiedla. Ilość osób na takich zebraniach
(mniejsze osiedla były łączone) wahała się
od kilkunastu do około stu. - Nie mamy doświadczenia w tej kwestii, bo takie zebranie jest organizowane po raz pierwszy po
zmianie ustawy. Miejsca jednak powinno
wystarczyć - uważa prezes Armand Ruta.
Ustawa nie precyzuje, jak duże pomieszczenia musi zabezpieczyć na zebranie jego
organizator. Innego zdania w kwestii miejsca na zebranie jest między innymi jeden
z kandydatów do Rady Nadzorczej Stanisław Mrozowicz z Bratkowic. - Braknie
miejsca i o to im chodzi, żeby część ludzi
zniechęcić - uważa.
Kto z osób skupionych wokół stowarzyszenia „Nasz dom”, łowickiej Solidarności i ChRS-u będzie kandydował do Rady
Nadzorczej?
Jako pierwsza przedstawiona została
kandydatura Stanisława Mrozowicza
z bloku nr 44 na Bratkowicach, którego rekomendował z ramienia Chrześcijańskiego
Ruchu Samorządowego były prezes Łowic-

Kupią autobus dla MZK
Stanisław Mrozowicz (z prawej) z Bratkowic jest jednym z kandydatów do Rady
Nadzorczej ŁSM rekomendowanych przez Chrześcijański Ruch Samorządowy.

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wojciech
Gędek. - Pan Stanisław dawał wiele razy
przykłady kontroli władz spółdzielczych mówił Gędek. Dodajmy, że kandydat był
już członkiem Rady Nadzorczej ŁSM
w latach 1995-2000. Uznaje to za swój atut:
- Widziałem na własne oczy, jak się to robi
- mówił na spotkaniu. Ma wykształcenie
średnie, był żołnierzem zawodowym. Był
też radnym miejskim.
Zdzisław Orzechowski z bloku 12 na
Bratkowicach jest obecnie emerytem, pracował w spółdzielni i zajmował się osiedlami pod względem ciepłowniczym. Posiada
wyższe wykształcenie i uważa, że będzie
dobrym członkiem Rady Nadzorczej.
Janusz Dyl z 32 bloku na Bratkowicach prowadzi działalność gospodarczą
jako inspektor nadzoru. - Konieczna jest
zmiana układu w ŁSM, żeby nie było beznadziejnych i niezgodnych z prawem uchwał.

Temat uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów wokół ul. Nadbzurzańskiej, Armii Krajowej i Chełmońskiego powrócił 24 czerwca,
po raz kolejny, na forum Rady Miejskiej w Łowiczu.

P

Andrzej Bargieła objaśnia radnym wątpliwości związane ze skrzyżowaniem ul.
Armii Krajowej i Chełmońskiego.
Aktualny projekt uchwały przewiduje to
samo co ten sprzed 2 lat. Istniejące skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z Chełmońskiego ma być przebudowane i przesunięte na
miejsce obecnego parkingu. Skrzyżowanie byłoby na pewno bardziej uporządkowane, przewidywano skręt z Armii Krajowej w Chełmońskiego pod kątem prostym.
Powstanie tego skrzyżowania umożliwi
w przyszłości płynny i szybki ruch z północy Łowicza na południe ul. Matejki do
ul. Warszawskiej i dalej do ul. Kaliskiej
w kierunku Łodzi.
Nie jest to jednak komfortowe rozwiązanie
dla mleczarni, do której w ciągu doby przyjeżdża i wyjeżdża pięćset samochodów. Po-

60 tysięcy złotych kosztować będzie
przebudowa ronda u zbiegu
ulic 11 Listopada i Alei Sienkiewicza
w Łowiczu - ale na pewno
będzie przeprowadzona,
i to już pod koniec wakacji.
ak pisaliśmy w NŁ, przebudowę wymusiły powtarzające się przypadki wyrywania brukowych kamieni ze
środka ronda przez koła pokonujących je
ciężarówek. Szkody naprawiane były nawet
2 - 3 razy w tygodniu i wypełniający środek
ronda kamienny bruk - jakkolwiek zgodny
z tradycją i zabytkowym charakterem miejsca - trzeba jednak wymienić.
Zamiast niego na powierzchni 88 m2 położona zostanie kostka o grubości 8 cm - na
odpowiedniej podbudowie. Środek - 66 m2
- wypełni natomiast bruk granitowy. Prace
potrwać mają tydzień.
(wcz)

J

Powraca sprawa planu okolic mleczarni
ozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie członkowie Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej w Łowiczu na posiedzeniu 18 czerwca. Kilka dni
później, na sesji Rady Miejskiej, 24 czerwca, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w
sprawie zagospodarowania przestrzennego tej części miasta.
Projekt uwzględnia bowiem powstanie
węzła komunikacyjnego na ul. Poznańskiej,
w miejscu planowanego połączenia z ul. Sochaczewską w kierunku ul. Warszawskiej.
Powstanie tego węzła, w odległej co prawda
perspektywie, najwcześniej za 15 lat, wyłączy z użytkowania skrzyżowanie ul. Chełmońskiego z Poznańską.
Sprawa ciągnie się od 2004 roku, kiedy to
przedłożony został pierwszy projekt planu
dla tego fragmentu miasta. Radni obawiali
się wówczas o dojazd do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W planie uwzględniono zamknięcie w dalszej przyszłości skrzyżowania ul. Poznańskiej i Chełmońskiego,
jako położonego w zbyt bliskiej odległości
od skrzyżowania z Armii Krajowej oraz planowanego węzła. Węzeł będzie to skrzyżowanie z nową drogą mającą prowadzić od
mostu Warszawskiego na północ, przecinającą ul. Poznańską prowadzącą do ul. Matejki. Jednak od tej ulicy nie było dojazdu
do terenów OSM.

Przebudowa ronda na przełomie
sierpnia i września

nadto przyjeżdżają do niej także pracownicy, rolnicy, klienci. Dla wszystkich tych osób
zamknięcie obecnego skrzyżowania będzie
dużym problemem. Ruch w większym zakresie skierowany też zostanie na ul. Armii
Krajowej, więc będą się tworzyć korki itd.
Co dalej? - Jeżeli planu nie będzie - mówi
Andrzej Bargieła. - Mleczarnia nadal będzie występowała, raz na dwa miesiące,
o decyzje w sprawie warunków zabudowy,
bo takie jest tempo inwestycji na jej obszarze.
Miasto brakiem planu blokuje w OSM inwestycje. Ponadto zatwierdzenie planu nie wyklucza rozmów w sprawie przedłużenia ul.
Piekarskiej biegnącej za Urzędem Skarbowym do ul. Sochaczewskiej. dok. na str. 6

Sprawa gruntów pod blokami powinna być
już dawno załatwiona - uważa. Dyl złożył pozew do sądu przeciwko spółdzielni,
w którym domaga się unieważnienia
uchwały wydzielającej lokale mieszkalne bez własności ułamkowej części gruntu. Sprawa jest w toku. Był zastępcą prezesa za prezesury w ŁSM Wojciecha Gędka,
na początku lat 90.
Teresa Sosnowska z bloku nr 4
na Bratkowicach ma dwa cele: zmniejszyć
ilość członków Rady Nadzorczej i jak najszybciej przeprowadzić proces uwłaszczenia. - Jak chce zmniejszyć ilość członków
rady, to po co kandyduje? - zaraz zaczęły
padać pytania. Wywiązała się z tego tytułu dyskusja. Wynikało z niej, że zdaniem
większości obecnych na spotkaniu układ
16-osobowej Rady Nadzorczej w ŁSM
jest dobry. - Tam, gdzie są rady 4-5-osobowe to dopiero jest korupcja! Każdego
można kupić, tylko zależy, za ile... - grzmiał
Mrozowicz.
Jacek Grabowski z bloku 29 na osiedlu Dąbrowskiego jest pracownikiem
Agros Nova i działa w Solidarności od około 7 lat. - Chciałbym się przyjrzeć pieniądzom w spółdzielni i na co są one wydawane - mówił. Według niego niezdrowe jest to,
że zyski spółdzielni biorą się z podnoszenia
czynszów.
dok. na str. 6

Dzisiaj, w czwartek 26 czerwca,
ratusz zamyka przyjmowanie ofert
do przetargu na zakup nowego
autobusu dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Łowiczu.
iasto chce kupić niskopodłogowy autobus średniej wielkości, jego długość określono na 10 - 11 m, szerokość na 2,40 - 2,55 m, przewidziana liczba
miejsc siedzących to 25, ogólna ze stojącymi 70, w tym przynajmniej jedno miejsce na wózek inwalidzki, a w drzwiach
środkowych rozkładany pomost najazdowy umożliwiający wjazd wózka do środka autobusu.
Zgodę na zakup autobusu wyrazili miejscy radni, którzy przeznaczyli na ten cel
600 tys. zł, przychylili się w ten sposób
do wniosku złożonego przez dyrektora
MZK Bogdana Suchanka, który argumentował to koniecznością prowadzenia dalszej
wymiany taboru.
MZK obsługuje od lat cztery linie miejskie o łącznej długości 80 km. Samochody dziennie przewożą średnio tysiąc osób,
a w ciągu roku jest to nawet 360 tysięcy pokonując w tym czasie 460 tys. km. Zakład został w ostatnich latach wyposażony
w kilka nowych pojazdów, niemniej ciągle
na trasach są wykorzystywane także kilkunastoletnie Autosany typu H9.
(tb)
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OSP Bocheń i Świeryż najlepsze w gminie
Pod błękitnym niebem,
w pięknym słońcu
i wśród tłumów
publiczności rozegrane
zostały w minioną
niedzielę, 22 czerwca,
Gminne Zawody
Pożarnicze jednostek
Ochotniczej Straży
Pożarnej z gminy
Łowicz.

Z

awody organizowała OSP Zabostów, na działce leżącej na
pograniczu Zabostowa i Strzelcewa. Wśród dziewcząt najlepsze
okazały się przedstawicielki OSP
Świeryż, wśród mężczyzn triumfowała OSP Bocheń.

dok. ze str. 5

Czternastu kandydatów spróbuje
zmienić spółdzielnię
Helena Gładka z bloku 14 na Dąbrowskiego, 55-letnia emerytka, była pracownica
banku BGŻ, chciałaby „doprowadzić spółdzielnię do normalności”. - Żeby wreszcie
nas traktowano jako petentów, a nie jako
zło konieczne. Każdy z członków spółdzielni
powinien mieć indywidualne konto, na które
wpłaca czynsz. W radach nadzorczych nie
mam doświadczenia, ale umiem liczyć pieniądze - mówiła.
Emerytka z bloku 2 na osiedlu Broniewskiego, Alicja Łukawska, po kilkukrotnych namowach ze strony obecnych na
spotkaniu (- No przecież pani już się zadeklarowała, zgodziła...) powiedziała krótko:
- Mam czyste konto. Chciałabym, żeby było
dobrze na osiedlach.
Ewa Maria Wilkoszewska mieszka w spółdzielni od 1976 roku, od zawsze
w bloku nr 7 na Starzyńskiego. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, pracuje
w łowickim oddziale NSZZ Solidarność od

16 lat. - Znam bolączki osiedla, wiem jakie
problemy stwarza ludziom regularne płacenie czynszu. Trzeba się w spółdzielni dobrze
gospodarować i bardzo delikatnie podchodzić do podnoszenia czynszów. Chciałabym
też poprawić estetykę swojego i innych osiedli - mówiła.
Henryk Becmer z bloku 12 na osiedlu Dąbrowskiego - emeryt od kilkunastu
lat, były dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dąbkowicach w gminie Łowicz, aktywnie działa w stowarzyszeniu „Nasz dom”.
Jest zaangażowany w sprawy uwłaszczeniowe. - Chciałbym zatrzymać to cholerne, niewłaściwe uwłaszczanie - mówił.
Należy wyjaśnić, że jest on zwolennikiem uwłaszczenia, ale wraz z udziałem
we własności gruntów pod blokami a jak do tej pory ŁSM robi to inaczej.
Samanta Lewandowska, pomimo
młodego wieku, ma wykształcenie wyższe
prawnicze i zarządzania nieruchomościa-

W

M

etalowe gwoździe z literami oznaczającymi wierzchołki największego w Łowiczu naturalnego trójkąta,
jakim jest Nowy Rynek, wbili pomiędzy
kostki uczniowie z koła matematycznego
Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego
wespół z matematykiem Grzegorzem Janochą oraz naczelnikiem ratuszowego Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorzem
Pełką. Wkrótce na Nowym Rynku stanie
również tablica z zadaniami z trygonometrii. - Chcemy też oznaczyć środki okręgów
wpisanego i opisanego, a także na każdym
z boków umieścić tabliczkę z jego długością - powiedział nam Grzegorz Janocha.
Na Nowy Rynek będą teraz mogli przyjeżdżać na lekcje trygonometrii uczniowie
ze wszystkich szkół.
(mak)
dok. ze str. 5

Powraca sprawa planu okolic mleczarni

P

zję w tej sprawie podejmie Krajowy Zarząd
Dróg i Autostrad. Dlatego też w projekcie
planu zaproponowano poszerzenie krajówki na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej
a Chełmońskiego i wykup prywatnych
gruntów pod planowany prawoskręt.
Dwa lata temu rozważany był ponadto
pomysł przedłużenia ul. Piekarskiej do ul.
Armii Krajowej przez boisko przy III LO,
ale obecnie starostwo planuje przenieść do
tych budynków II LO, w związku z czym
boiska się nie zamierza wyzbywać.
Członkowie Komisji Gospodarczej,
przy jednym głosie wstrzymującym się,

pozytywnie zaopiniowali projekt planu.
Jednocześnie poparli burmistrza proponującego odrzucenie uwagi do planu właściciela działki po byłej fabryce kołder,
pomiędzy torami kolejowymi, trasą krajową nr 2 a ul. Grunwaldzką. Właściciel
po raz czwarty chciał zmienić przeznaczenie gruntu - tym razem z przeznaczonego
pod budownictwo mieszkaniowe na tereny produkcyjne.
Plan jednak dopuszcza tutaj prowadzenie
usług handlu i gastronomii na parterze budynków mieszkalnych.
(eb)

z liczbą punktów 147,2, drugie miejsce zajęły dziewczęta z OSP Zielkowice z liczbą punktów 167,2.
W grupie męskiej najlepsi byli
strażacy z Bochenia - 113,9 pkt.
Miejsce drugie zdobyła OSP Świeryż - 127,6 pkt., trzecie OSP Niedźwiada - 128,2 pkt.
Dalsza klasyfikacja przedstawiała
się następująco: Zawady, Pilaszków,
Dąbkowice, Ostrów, Klewków,
Dąbkowice A, Wygoda, Świeryż B,
Zielkowice, Strzelcew, Zabostów.
Trzy pierwsze miejsca nie są zaskoczeniem. Od lat drużyny te znajdują się w pierwszej trójce. (wcz)
Zanim rozegra się „bojówkę”,
potrzeba wielu przygotowań.
Dziewczęta z Zielkowic, mimo
zaangażowania, zakończyły
zawody z drugą lokatą.

Prace na drogach powiatowych

Trwają prace na drogach pozostających w zarządzie łowickiego starostwa. W minioną środę łowicki PRID
rozpoczął wykonywanie nakładki na
600-metrowym odcinku drogi Sobomi oraz ukończone kursy uprawniające ją ta - Przezwiska.
do zasiadania w radach nadzorczych spółnastępnej kolejności podejmą praek skarbu państwa i spółek samorządowych.
cę na 921-metrowym odcinku
Już same wykształcenie wywołało wśród
w Bielawach i prawie kilometrowym
obecnych pozytywne wrażenie. - Potrzebne
jest sprawdzenie zgodności z prawem wielu w Marywilu.
uchwał w spółdzielni. Nie znam się na księOd 22 czerwca firma Lambdar z Łogowości, ale przepływ gotówki pozostawia dzi rozpocznie natomiast powierzchniowe
też wiele do życzenia - oceniała.
utrwalanie dróg. Pracami objęte zostaną
Oprócz tego do Rady Nadzorczej zamie- następujące odcinki: 2.900 metrów Wicie
rzają kandydować: Wiesław Pełka z Brat- - Lenartów, 1135 m w Sromowie, 1367 m
kowic - za którego ręczył Stanisław Mrozowicz oraz Maria Nierobisz i Wanda
Pakulska z osiedla Noakowskiego. Obydwie panie są od lat zaangażowane w sprawy spółdzielcze, szczególnie jeżeli chodzi
o rozliczenia podzielników kosztów zużycia
energii cieplnej. Kandyduje również wspomniany na początku artykułu Ireneusz
Kosiński. Ma być on również zgłoszony
na prowadzącego spotkanie.
(mak)

Oznaczyli trójkątny Nowy Rynek

rzeszkodą są tu zabudowane w większości grunty mleczarni oraz ogródki
działkowe. Właściciele musieliby wyrazić zgodę na sprzedaż tych gruntów pod
przyszłą drogę. Jeżeli ul. Piekarska łączyłaby
się z ul. Sochaczewską, zjazd z krajówki do
OSM prowadziłby projektowanym węzłem.
Obecnie proponowany jest z konieczności objazd dla mleczarni ul. Przemysłową,
Piekarską, Chełmońskiego i Armii Krajowej. Tiry będą wykonywały zatem karkołomne skręty. Możliwe będzie natomiast
utrzymanie prawoskrętu z trasy krajowej nr
2 w ul. Chełmońskiego, do mleczarni. Decy-

Rywalizowano w dwóch konkurencjach: sztafecie i tzw. bojówce - ćwiczeniach bojowych mających wykazać szybkość, sprawność,
zgranie i współpracę strażaków podczas akcji gaśniczej z użyciem motopompy, basenu z wodą i węży
gaśniczych. Ta zawsze widowiskowa konkurencja niezbyt ciekawie
skończyła się dla dwóch jednostek.
OSP Mystkowice, która w sztafecie
zdobyła 76,3 pkt. oraz OSP Parma
(w sztafecie 79,5 pkt.), zostały zdyskwalifikowane za przekroczenie
3-minutowego, wymaganego czasu
ćwiczenia. Powodem przekroczenia
czasu były awarie sprzętu - w jednym przypadku motopompa w ogóle nie odpaliła.
Tylko dwie jednostki wystawiły
drużyny żeńskie. Jak napisaliśmy na
początku, zwyciężyła OSP Świeryż

Bełchów - Sierakowice, 1844 m w Dzierzgowie, około 980 m w Bednarach przy stacji
PKP, 1300 m w Domaniewicach przy stacji
PKP i 900 m Skaratki - Sapy.
Rozstrzygnięto już także przetarg na
wykonanie nakładki na 600 metrach drogi
Trzcianka - Bobrowa. Prace wykona Cezet
Bis ze Starachowic. Kolejne przetargi, jakie przeprowadzone zostaną jeszcze w tym
miesiącu, dotyczą: przebudowy odcinka
drogi w Wejscach, Kiernozia - Wiśniewo,
nakładki w Niedzieliskach, nakładki na odcinku Kiernozia - Złaków Borowy, nakładki
w Chąśnie II, Bąkowie Dolnym. Prace potrwają do końca wakacji.
(wcz)
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Świadek trudnych czasów
Konferencja naukowa
zatytułowana
„Działalność ks. biskupa
Alojzego Orszulika
na tle przemian
ustrojowych w Polsce lat
osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych”
zorganizowana została
w sobotę 21 czerwca,
z okazji osiemdziesiątych
urodzin biskupa seniora,
w Mazowieckiej Wyższej
Szkole HumanistycznoPedagogicznej
w Łowiczu.

Z

gromadziła nie tylko dostojnych gości
- w tym prymasa Polski Józefa Glempa, przyciągnęła zainteresowanie ogólnopolskich mediów, ale była przede wszystkim wspaniałą lekcją nie tak znów odległej
historii, w której przyszło nam żyć, a nie
zawsze na bieżąco rozumieć. Lekcją tym
cenniejszą, że przedstawioną przez bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń.
Niczym szlachetny kruszec w szarzyźnie Polski Ludowej w prezentacji każdego
z prelegentów błyskała postać łowickiego
biskupa seniora Alojzego Orszulika.
Otwierając konferencję, rektor łowickiej
uczelni Wiesław Balcerak powiedział, iż
w tamtych przełomowych chwilach jubilat
wykazał się hartem ducha, rozległą wiedzą
i taktem dyplomatycznym. Przypomniał, iż
w kolejnych latach po przemianach biskup
Orszulik zajął się tworzeniem diecezji łowickiej, podkreślił też jego zaangażowanie
i pomoc w tworzeniu MWSH-P.
Jako pierwszy wśród prelegentów głos
zabrał Andrzej Stelmachowski, który mówił o „Drodze do niepodległości i demokracji w Polsce.” Podkreślił, że w naszym
kraju Kościół był jedynym miejscem, w którym mówiło się w tamtych czasach prawdę.
Nie tylko dotyczącą spraw duchowych, ale
też narodowych. Poza tym w naszym kraju
duże znaczenie mają legendy i im bardziej
władze komunistyczne starały się osłabić legendę Armii Krajowej, tym mocniej przenikała ona do serc. - Z legendami i Kościołem w sposób efektywny walczyć nie można.
Nawet uwięzienie księży, na czele z kardynałem Wyszyńskim, do niczego nie doprowadziło i władze zdały sobie z tego sprawę
około roku 1956.
Prawdziwym wybuchem jest jednak rok
1980 i powstanie Solidarności. Decydujące znaczenie dla powstania tego fenomenu
miała pielgrzymka do kraju Ojca Świętego
w roku 1979. - Ludzie po raz pierwszy poczuli wtedy, że są masą skupioną wokół idei
i osoby wyjątkowej. Powstała Solidarność ruch społeczny, który jak pożar ogarnął ponad 9 mln ludzi.
Władza przeżywszy wstrząs wprowadziła stan wojenny. W tamtym czasie niebywale wzrosła rola Kościoła, jako ośrodka stabilizacyjnego - nie tylko w odczuciu
społecznym, ale też w odbiorze władz. Pod
skrzydłami Kościoła powstają ośrodki pomocy dla internowanych, więzionych, dla
rodzin potrzebujących. Kościół był też przytuliskiem wszystkich tych, którzy nie chcieli
pogodzić się ze stanem wojennym.
W roku 1988 obydwie strony zdały sobie sprawę z własnych słabości: Solidarność zrozumiała, jak trudne jest zbudowanie struktur podziemnych czy podziemnego
społeczeństwa alternatywnego. Władza po
euforii pierwszych miesięcy stanu wojennego przekonała się, że to nie załatwi problemów społecznych.

Konferencja była też okazją, aby zdobyć autograf szacownego jubilata biskupa Alojzego Orszulika.
Doszło do pierwszych rozmów Kiszczaka z Wałęsą, od początku tych rozmów
obecny był jednak świadek ze strony Kościoła. - Nam nie uwierzą, musimy oprzeć
się na kimś absolutnie wiarygodnym - miał
powiedzieć Wałęsa. Świadkiem tym był sekretarz episkopatu, biskup Dąbrowski. Jego
zastępcą był wtedy biskup Orszulik.
W trakcie rozmów opozycja otrzymała więcej, niż oczekiwała. Stelmachowski
podkreślił, że chodziło o relegalizację Solidarności. Tymczasem władza zdecydowała się podzielić odpowiedzialnością, inaczej
mówiąc władzą, zatrzymując jednak w ręku
wszystkie kluczowe elementy.
Stelmachowski sprzeciwił się przy tym
opiniom niektórych, iż rozmowy w Magdalence, Okrągły Stół były jakąś zmową
mafijną. - Zwolennicy teorii spiskowych
nie zdają sobie sprawy, jak wielką rolę
w historii odgrywa przypadek - powiedział.
- Że nastąpić mogą zmiany, których nikt nie

oczekiwał. Tak jak nikt nie oczekiwał rozpadu Związku Radzieckiego.
- Z tego wszystkie wypływa jedna pozytywna myśl - kontynuował - że elementy natury duchowej, jeśli ogarną masy ludzi i zakorzenią się w umysłach, na dłuższą metę są
silniejsze niż pieniądze czy władza polityczna - zakończył.
Po marszałku Stelmachowskim głos zabrali: Wiesław Chrzanowski, Adam Tański,
Zbigniew Komorowski.

Pokolenie tych,
których tłamszono
Na szczególną uwagę zasługiwało jednak
wystąpienie posła Andrzeja Wielowieyskiego, który mówił o „Losach pokolenia młodzieży lat 1928 - 1956.”
Mowa była o pokoleniu, do którego należy także biskup Orszulik - młodzieży, która
zaczęła szkołę w czasie wojny i studiowała

po jej zakończeniu. Było to pokolenie zaadaptowane do ciężkich warunków życia,
doświadczone wojną, wywózkami, ucieczkami, konspiracją, walką, śmiercią wreszcie.
Pokolenie dynamiczne i mające szczególną
wartość społeczną.
Jego cechą jest to, iż miało wyraźnie zarysowane horyzonty. Otrzymało mocny przekaz od starszych. Polska, Bóg, tradycja, to
wszystko było głęboko przeżywane. Dominowały pojęcia pracy dla ludu, siły charakteru, pracy nad sobą. Istotną cechą była
też wspólnota międzywarstwowa. - Mnie
do konspiracji przyjmował stolarz i chłopi
- podkreślił prelegent.
Co ciekawe, pokolenie to charakteryzowała też twardość wynikająca z doświadczeń. Brak było z jednej strony poważnej refleksji nad holokaustem, ale nie rozczulano
się też nad klęską powstania warszawskiego,
tragedią ludności kresowej - nie wolno było
się załamywać, trzeba było iść do przodu.

W takie to właśnie pokolenie uderzono
w latach 1948 - 49. W pierwszych latach po
wojnie w szkołach obowiązywał program
przedwojenny, tacy byli też nauczyciele,
takie podręczniki. Wszystko się zmieniło.
- Żyliśmy w warunkach wojny domowej podkreślił prelegent. Nastąpiła zmiana podręczników, programów kształcenia, pojawiała się silna presja ideologiczna. Aparat
partyjny dążył do przejęcia całkowitej władzy we wszystkich obszarach. Na stanowiskach pojawiają się „swoi” ludzie. W zakładach pracy ginie kultura pracy, zrywa się
z tradycją dobrej roboty, dobrego kierownictwa. Na stanowiskach zasiadają bierni,
mierni, ale wierni.
Co się dzieje z omawianym pokoleniem?
Część, która nie chciała się poddać, objęta
została bezwzględnym terrorem. O wielu
bohaterach tamtych czasów milczą podręczniki, nigdy nie dowiemy się o ich bezimiennym poświęceniu i wierności ideałom.
Część - konwertyci - przyjęła z przekonaniem nowy porządek. Prelegent wspominał
o dawnych przyjaciołach z katolickich rodzin: jeden w pełni popierał to, co zrobiono w Katyniu. Inny - śmiały partyzant z lat
okupacji, w latach stalinowskich, stalinowskimi metodami rządził powierzonym mu
zakładem pracy. Po roku 56 wywieziony został na taczkach przez załogę, pobity i tak
skończyła się jego kariera.
Trzecia grupa to konformiści o rożnej
skali. Największą krzywdą dla tego pokolenia było właśnie stworzenie warunków do
masowego konformizmu. To w tej grupie
obserwujemy łamanie charakterów, gnojenie ludzi. - To myśmy z uśmiechem chodzili
na pochody - powiedział Wielowieyski.
Polskie malkontenctwo, złe reagowanie
nawet na dobre sprawy, jest jego zdaniem
wynikiem złamania tego wartościowego pokolenia. - To wszystko zerwało bowiem ciągłość kulturalno-moralną. Nie można było
przekazać dalej dorobku intelektualnego
i moralnego przedwojennej inteligencji.
Dlatego jesteśmy dziś jednym z najmniej
usopołecznionych społeczeństw Europy.
Badania wykazują, że nasza młodzież deklaruje współpracę tylko z własną rodziną.
Tymczasem lata 45 - 48 były okresem wielkiego ożywienia kulturalnego. To wszystko
zniszczył stalinizm.
(wcz)
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W interesie hodowców
Hodowcy, rolnicy
indywidualni i właściciele
ubojni muszą wpuścić
służby weterynaryjne
na teren swoich zagród.
Rozpoczął się, bowiem
na naszym terenie
program lokalizowania
i zwalczania ognisk
choroby Aujeszkyego
u świń. Od zwierząt
zostanie pobrana krew,
aby stwierdzić, które są
nosicielami groźnego
wirusa.

sprzedawać trzodę, także legitymowały się
taką „urzędową wolnością”. Inaczej polscy
rolnicy nie będą mogli w ogóle sprzedawać
swoich świń.
Stąd prowadzona właśnie akcja, która
trwać ma do roku 2013. W ubiegłym roku
działaniami objęte zostało województwo lubuskie i to jest już urzędowo wolne od choroby. W tym roku akcja prowadzona jest
w województwie łódzkim, od sierpnia próbki mają być pobierane w mazowieckim.
Łódzkie jest dopiero drugim województwem objętym badaniami. Do 2013 przebadany ma zostać cały kraj.
Stawia to rolników w kłopotliwej nieco sytuacji. Jeśli bowiem dany rolnik po
dokonanych w jego gospodarstwie badaniach otrzyma zaświadczenie, iż jego stado jest wolne od choroby, kupować może
trzodę tylko od innego rolnika z takim zaświadczeniem. Czyli na ten moment rolnicy
z łódzkiego, kupować mogą świnie tylko od
rolników z lubuskiego, albo sprowadzać sobie świnie na przykład z Holandii. Jeśli gospodarz kupi na przykład na rynku warchlaki niewiadomego pochodzenia, straci swoje
świadectwo. Sytuacja będzie się poprawiać
w momencie, gdy więcej województw objętych zostanie programem.

horoba Aujeszkyego (wścieklizna rzeC
koma) jest to zaraźliwa, wirusowa choroba zwierząt domowych i dzikich, nie-

Nie trzeba płacić
za badanie

groźna dla ludzi. Jej zarazek może być
przenoszony na ubraniu czy obuwiu, a także
przez muchy czy na sprzęcie, a przez wiatr
na znaczne odległości. Na zakażenie wrażliwe są świnie, bydło, owce, psy, koty, zwierzęta futerkowe. W przypadku świń choroba powoduje upadki prosiąt, zaburza rozród
i osłabia odporność na inne choroby, zmniejsza przyrost i zwiększa zużycie paszy.
Program zwalczania choroby wprowadziły wszystkie kraje UE. Gdyby Polska
tego nie uczyniła, wówczas musielibyśmy sami skonsumować całą żywność pochodzenia zwierzęcego z naszych hodowli. Obecnie realizowany jest pierwszy etap
programu, który pozwoli ocenić sytuację
w kraju. Trzeba pobrać krew od reprezentatywnej liczby sztuk trzody.
Na terenie powiatu łowickiego badania
prowadzone są od początku kwietnia - na
razie w gminach Zduny i Kocierzew. W powiecie zgierskim od 12 maja pobrano 1400
prób z 220 gospodarstw. Kolejne gminy
włączane będą do programu sukcesywnie,
w tym tygodniu rozpoczęto pobieranie próbek w gminie Głowno. Badania wykonują gminni lekarze weterynarii. Tempo prac
nie do końca zależy od nich, gdyż tylko narazie jedno łódzkie laboratorium obsługuje
całe województwo - lekarze nie mogą zatem przesłać na raz kilku tysięcy próbek,

Pobór krwi w gospodarstwie Krzysztofa Workowskiego w Złakowie Borowym. Prace wykonywali widoczny na zdjęciu
Wiktor Ignaczak wraz z Łukaszem Stańczykiem z lecznicy w Zdunach.
bowiem laboratorium nie nadąży z ich badaniem. Powiatowy lekarz weterynarii
w Łowiczu, Jarosław Baczyński liczy, że w
tym roku dokonane zostanie jeszcze jedno
próbkowanie.
Jak na razie, w przypadku 1500 pobranych i przebadanych próbek, wyniki na
obecność wścieklizny rzekomej są ujemne.
Podobnie w powiecie zgierskim: nie stwierdzono ani jednego wyniku dodatniego, ani
też żadnego upadku.

W skrajnym wypadku
wybicie stada
Jeśliby, jednak po badaniu stwierdzone
zostały wyniki dodatnie, to w zależności od
opłacalności ekonomicznej, albo stada zostałyby zlikwidowane, albo zostałby w nich
rozpoczęty program szczepień. W przypadku decyzji o wybiciu stada hodowca otrzy-

ma odszkodowanie. Obecnie wynosi ono 4
zł/kg. Już po pierwszym próbkobraniu powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję
administracyjną na każde stado. Jeżeli stado będzie wolne, będzie to decyzja potwierdzająca ten stan. Potem następuje drugie
i trzecie próbkobranie i podobne działania
administracyjne, jak po pierwszym próbkobraniu. Dopiero wyniki trzeciego próbkobrania decydują o uznaniu stada za całkowicie wolne od choroby. Próbkobrania
wykonywane będą w odstępie 2-3 miesięcy.
Problemem jest dotarcie do wszystkich
posiadających trzodę chlewną rolników.
Inne dane ma weterynaria, inne Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Część rolników, mimo obowiązku, nie
zgłasza swoich stad do agencji. W praktyce wygląda to zatem tak, iż lekarze chodzą od domu do domu i sprawdzają stan
faktyczny.

Akcja poprzedzona została wysyłaniem kartek informacyjnych do rolników
i wywieszaniem plakatów. Wysłano także pisma do wójtów z prośbą o przekazanie sołtysom i poinformowanie rolników. Nie mamy problemów, że ktoś nie chce nas
wpuścić - mówi Baczyński. - Rolnicy zdają sobie sprawę, że badania wykonywane są
w ich interesie.

Nie kupisz byle skąd
Choroba Aujeszkyego jest o tyle specyficzna, iż jak mówi Baczyński, nie daje
charakterystycznych objawów. Do niedawna nie była na terenie Polski zwalczana jej ogniska były tylko ewidencjonowane.
Zwalczana jest jednak w Unii Europejskiej
- kraje takie jak na przykład Dania czy Holandia są urzędowo wolne od tej choroby
i Unia żąda, aby wszystkie kraje, które chcą

- Ile hodowca będzie musiał za to zapłacić? - takie było pierwsze pytanie, jakie zadali sołtysi podczas spotkania informacyjnego nt. próbkowania zorganizowanego 12
czerwca w Strykowie. Program jest finansowany z budżetu państwa, rolnicy nie poniosą żadnych kosztów. Jeśli jakieś świnie padłyby podczas badania, wówczas właściciel
może się ubiegać o odszkodowanie.
- Co się stanie, jeżeli hodowca nie pozwoli zbadać stada? - pytali w dalszej kolejności
strykowscy sołtysi, podkreślając, że niektórzy mogą obawiać się tego, iż przy okazji
pobierania krwi, stado może zostać zarażone inną chorobą. W odpowiedzi usłyszeli,
że właściwie nie ma takiej możliwości, bo
lekarze są odpowiednio przeszkoleni, używają jednorazowego sprzętu i specjalnej
odzieży ochronnej. W dużych stadach próbki mają pobierać lekarze weterynarii sprawujący stały nadzór nad daną hodowlą.
W przypadku oporu ze strony hodowcy
pomagać mogą nawet służby porządkowe.
Jeżeli doszłoby do sytuacji, że hodowca jakiegoś stada nie wpuści lekarza weterynarii, to gospodarstwo zostanie zablokowane
przez wydanie decyzji o uznaniu stada za
zakażone ze wszystkimi jego konsekwencjami, czyli np. zakazem jakiegokolwiek
obrotu zwierzętami z tego stada.
(ljs, wcz)

Układają chodnik w Farnej

Z

końcem ubiegłego miesiąca gminni
pracownicy zakończyli układanie chodnika
przy ulicy Łowickiej w Bolimowie. W ubiegłym
roku ułożono ciąg pieszy do końca budynku GOK,
teraz aż poza ośrodek zdrowia.
Od początku czerwca pracownicy zajmują się,
natomiast układaniem chodnika przy ulicy Farnej
w Bolimowie. Obecnie trwa demontaż starych
płyt chodnikowych - są w tak złym stanie, iż
nie nadają się do ponownego użycia w innym
miejscu. Na ich miejsce położona zostanie kostka.
Położona zostanie na około 600 metrach - po
prawej stronie. Lewa strona wyremontowana
została w roku ubiegłym.
(wcz)

Umorzenie pożyczki na okna

J

ednogłośnie radni gminy Chąśno na sesji 13
czerwca podjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie, w związku z umorzeniem
pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Umorzenie to 4.782 zł, choć gmina
spodziewała się wyższej kwoty. Pieniądze te
umorzone zostały pod warunkiem, że będą
dalsze inwestycje służące ochronie środowiska.
Zdecydowano się na przeznaczenie ich na
wymianę okien w Szkole Podstawowej
w Mastkach. Prawdopodobnie nie wystarczą
one na pokrycie kosztów nowych okien i ich
wymiany. Radni liczą się, więc z tym, że przed
zakończeniem inwestycji trzeba będzie pieniędzy
dołożyć.(eb)
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Spółdzielcy muszą poczekać
Rada Miejska w Łowiczu poparła na sesji 29 maja burmistrza, który chce poczekać z rozpatrywaniem
wniosków spółdzielni mieszkaniowych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z udzieleniem bonifikaty
do czasu ustalenia cen nieruchomości. Podstawowa dla spółdzielców
kwestia - wysokość owej bonifikaty
nie została jeszcze określona. Najpierw zatem konieczne będzie ustalenie cen nieruchomości, dopiero
po tych ustaleniach burmistrz zaproponuje wysokość bonifikaty.

kowania wieczystego. Wiąże się to z tym,
o przekształceniu prawa użytkowania wieże bonifikata oznacza pozbycie się części
czystego w prawo własności nieruchomodochodu przez miasto. - Dlatego ustalenie
ści uprawnia do tego:
bonifikaty winno być poprzedzone opraco1) osoby fizyczne (i ich następcy prawwaniem przez rzeczoznawcę majątkowego
ni) będące w dniu wejścia w życie ustawy,
operatu szacunkowego, określającego wartj. 13 października 2005 r., użytkownikatość prawa własności i wartość prawa użytmi wieczystymi nieruchomości zabudokowania wieczystego gruntu, o którego przewanych na cele mieszkaniowe lub zabukształcenie wnoszą wymienione spółdzielnie
dowanych garażami albo przeznaczonych
- wyjaśniała podczas sesji naczelnik wydziapod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchołu gospodarki gruntami i planowania przemości rolnych,
strzennego i rolnictwa Anna Gajewska.
2) osoby fizyczne i prawne będące w dniu
Miasto, może jednak wziąć pod uwawejścia w życie ustawy, tj. 13 października
gę wyceny stosowane do aktualizacji opłat
2005 r. właścicielami lokali, których udział
rocznych. W ustawie bowiem czytamy,
w nieruchomości wspólnej obejmuje praże jeżeli nie wcześniej, niż w okresie ostatwo użytkowania wieczystego nieruchomonich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku
d momentu rozpoczęcia sesji Rady ści zabudowanych na cele mieszkaniowe
o przekształcenie prawa użytkowania wieMiejskiej uczestniczyło w niej kilku- lub zabudowanych garażami,
czystego w prawo własności nieruchomości,
3) spółdzielnie mieszkaniowe będące
nastu przedstawicieli łowickich spółbyła dokonana aktualizacja opłaty rocznej
dzielni mieszkaniowych, którzy jednak nie w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 paźz tytułu użytkowania wieczystego, dla ustadotrwali do końca obrad, kiedy to udzie- dziernika 2005 r., właścicielami budynlenia opłaty o przekształcenie przyjmuje się
lono głosu mieszkańcom, z uwagi na dłu- ków mieszkalnych lub garaży i będące Spółdzielcy przedstawiali swoje argumenty wiceburmistrzowi Bogusławowi wartość nieruchomości określoną dla celów
tej aktualizacji. Koszty sporządzenia wycen
gość obrad, trwających kilka godzin. - Tyl- użytkownikami wieczystymi nieruchomo- Bończakowi, podczas przerwy w obradach Rady Miejskiej.
musiałby ponieść samorząd.
kształcenia stosuje się jedną bonifikatę - koDodatkowo za nie przyspieszaniem prac
Komu jaka bonifikata
rzystniejszą dla użytkownika wieczystego. nad uchwałą w sprawie udzielenia bonifikaWskazana ustawa przewiduje zasadę Żadna jednak z bonifikat ustawo- ty, której projekt został już sformułowany,
odpłatności za przekształcenie użytkowa- wych nie dotyczy spółdzielni.
przemawia to, że ustawa z 2005 r. została
nia we własność. Sama ustawa przewiduzaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego,
je dwa rodzaje bonifikat. Pierwsza z nich
który jeszcze nie wydał w tej sprawie orzeJak
to
wycenić
przysługuje osobie fizycznej, której dochód
czenia. Projekt przewidywał udzielenie boUdzielanie innych bonifikat, w tym wyż- nifikaty, jednak w miejscu, gdzie powinna
miesięczny na jednego członka rodziny
w gospodarstwie domowym nie przekracza szych i tych przysługujących osobom praw- być określona jej wysokość, pozostawiono
przeciętnego miesięcznego wynagrodze- nym jest możliwe tylko za zgodą Rady puste miejsce. Na razie więc radni wstrzynia w gospodarce narodowej ogłaszanego Miejskiej i to dopiero po ustaleniu wyso- mują się z decyzją. Jak długo?
przez prezesa GUS, na jej wniosek. Jest to kości opłaty z tytułu przekształcenia użytEliza Błaszczyk
90 % bonifikaty od opłaty za przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju
zabudowę. Z tej to bonifikaty mogą skorzystać osoby, które przekształciły spółdzielcze
prawo do lokalu w prawo odrębnej właWiększość mieszkańców tych bloków na os. M. Konopnickiej, która nie wyku- sności. Takich jest około 300 w zasobach
piła do 2008 roku lokali na własność, zrobiła to w ubiegłym miesiącu.
największej łowickiej spółdzielni - ŁSM
ko ja zostałem. Wszyscy chcieliśmy prosić ści zabudowanych na cele mieszkaniowe i przybywa ich z tygodnia na tydzień, gdyż
o jak najszybsze uregulowania tej kwestii. lub zabudowanych garażami albo przezna- akty notarialne podpisywane są cały czas.
Przecież większość mieszkańców naszego czonych pod tego rodzaju zabudowę oraz Po uzyskaniu prawa odrębnej własności lokalu opłacają oni podatek z tytułu użytkowamiasta to lokatorzy spółdzielni mieszkanio- nieruchomości rolnych;
4) osoby będące właścicielami lokali, nia bezpośrednio do Urzędu Miejskiego, bez
wych. To również największa grupa wyborców w kolejnych wyborach samorządowych które nabyły udział w użytkowaniu wie- pośrednictwa spółdzielni. Przed podpisaniem
- rezolutnie zakończył swoje wystąpienie czystym po dniu wejścia w życie ustawy, aktu opłaty te doliczane były do czynszu.
Osoby te powinny złożyć swój wniosek
Jan Kuryś, mieszkający w zasobach ŁSM, tj. po 12 października 2005 r.
o dokonanie przekształcenia użytkowania
W związku z punktem drugim
a zainteresowany wykupem mieszkania
wieczystego w prawo własności z 90% bonina własność łącznie z prawem własności do wniosku spółdzielni powinni dofikatą, na co mają czas do 31 grudnia 2012 r.,
do ułamkowej części nieruchomości, na łączyć właściciele wykupionych wraz z załącznikami, tj. odpisem księgi wiemieszkań. Brakuje tego we wnio- czystej, urządzonej dla nieruchomości będąktórej budynek został postawiony.
Cztery spółdzielnie mieszkaniowe dzia- skach złożonych do Urzędu Miej- cej przedmiotem współużytkowania wiełające na terenie Łowicza, czyli ŁSM, skiego w Łowiczu.
czystego, dokumenty potwierdzające stan
Ponadto ta sama uchwała przewiduje prawny (umowa sprzedaży, darowizny, za„Młodość”, „Oszczędność” oraz „Domino” wystąpiły do Urzędu Miejskiego możliwość przekształcenia na własność miany, postanowienie sądu o stwierdzeniu
z wnioskami o przekształcenie prawa użyt- tylko określonych kategorii nieruchomości, nabycia spadku itp.). Wniosek taki nie podkowania wieczystego w prawo własności chodzi tu o nieruchomości na cele mieszkal- lega opłacie skarbowej.
nieruchomości oraz udzielenie im 99% ne lub zabudowane garażami albo przeznaDrugi rodzaj bonifikaty w wysokości
bonifikaty. Wnioski o przekształcenie wy- czone pod tego rodzaju zabudowę i nieru- 50% przysługuje osobom fizycznym, które
szczególnionych nieruchomości złożyły chomości rolne. Przekształcenie następuje prawo użytkowania wieczystego uzyskały
spółdzielnie, które jednak sprzedały i sprze- w drodze decyzji administracyjnej wydanej przed dniem 5 grudnia 1990 roku. W razie
dają dalej część lokali. Ustawa z 2005 roku przez burmistrza.
zbiegu prawa do bonifikat z tytułów prze-

O
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Folklor wciąż cieszy
spół Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
z Krakowa, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”
ze Szczecina.
Ponadto zagrały też „Strażackie
Nutki”, zespół ludowy z Pilaszkowa, kapela rodziny Mońków wraz
z „Jarzębiną” z Zielkowic. Wspo-

Ludyczny nastrój do tego
stopnia udzielił się wszystkim
uczestnikom Jarmarku Łowickiego, zorganizowanego
w naszym mieście w dniach
21 - 22 czerwca, iż nawet proboszcz parafii katedralnej,
ks. Wiesław Skonieczny, wyśpiewał ze sceny - co prawda
na liturgiczną, a nie ludową
nutę: „Piękne są dziewczęta w sukniach w kwiaty, lecz
najprzystojniejsi księża z kolegiaty.”

W kategorii zespołów stylizowanych przyznano dwie równorzędne nagrody główne: dla Blichowiaków za artystyczną prezentację
widowiska łowickiego „Wianki”
i zespołowi Krąg ze Szczecina
za stylowe opracowanie i wykonanie
programu „Muzyka i tańce spiskie”.

J

armarkowa publiczność cieszyć
się mogła nie tylko z umiejętności poetyckich księdza proboszcza,
w gronie nagrodzonych zespołów
znalazły się też bowiem dwa nasze,
przy czym Blichowiacy sięgnęli po
najwyższe laury - nagrodę główną
„Łowicki Pasiak”.
Jak powiedziała nam przewodnicząca jury Alicja Haszczak z Rzeszowa, wielka osobistość świata Zdobywcy głównych laurów w kategorii zespołów stylizowanych: Blichowiacy z Łowicza z prawej Tak zachwalały swoje jadło i twórczość ludową panie z gminy
Kocierzew. Nic dziwnego, że ich stoisko było oblegane.
folkloru: - Od pasiaków głowa nie i Krąg ze Szczecina z lewej strony.
boli. I w myśl tej zasady rywalizacja
w VII Ogólnopolskich Spotkaniach
Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak” zakończyła się przyznaniem
aż trzech nagród głównych.
W ciągu dwóch dni jarmarku
podziwiać mogliśmy folklor od
Szczecina aż po Suchą Beskidzką.
Wystąpiły bowiem: Zespół Tańca Ludowego „Masovia” z Płocka, góralski Zespół Regionalny
„Juzyna” z Zawoi, Zespół Pieśni
i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza,
Zespół „Haczowskie Wesele” z Haczowa, Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” z Łowicza, Ze-

Na zakończenie jarmarku wszystkie konkursowe kapele zagrały łowickiego marsza.

mnieć też trzeba o dwóch grupach
spoza ludowego kręgu. Pierwszy
dzień jarmarku zakończył występ
cover bandu „Belfast The Sound of
Boney M. Drugiego dnia muzykę
cygańską zaprezentowałi „Patrycja
And The Gypsy Stars.
W kategorii zespołów autentycznych nagrodę główną „Łowicki Pasiak” i nagrodę pieniężną
w wysokości 2.500 zł przyznano
dla „Haczowskiego Wesela”
z Haczowa za pielęgnowanie i popularyzację własnej tradycji. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną - 1.250 zł
zdobyła „Juzyna” z Zawoi.

W kategorii tej pierwsze miejsce
i nagrodę 2 tys. zł zdobyły łowickie Koderki, wyróżnienie i 1.250 zł
otrzymała zaś Masovia z Płocka.
Łowicki akcent znalazł się
też wśród nagród pozaregulaminowych, ale po kolei: Nagroda
Fundacji „Cepelia” z Warszawy,
w wysokości 500 zł, przyznana została „Haczowskiemu Weselu”. Ten
sam zespół zdobył też nagrodę Stowarzyszenia Twórców Ludowych
koło w Łowiczu. Nagrodę organizatorów i jury przyznano natomiast
grupie „Krąg” ze Szczecina. Nagrodę dyrektora Łowickiego Ośrodka
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Kultury zdobyli dwaj najmłodsi uczestnicy festiwalu: sześcioletni Jakub Tomczak
z zespołu „Juzyna” i siedmioletni Jaś Sejdak z „Blichowiaków”.

Wykonawcy chwalili
publiczność
- Państwo jesteście super publicznością.
Bardzo ładnie cieszycie się z sukcesów naszych zespołów, ale równie wspaniale przyjmujecie kapele z zewnątrz - podsumował
ceremoniał wręczania nagród burmistrz
Krzysztof Kaliński.
Opinia ta nie była tylko kurtuazją.
Członkowie kapeli Haczowskie Wesele: Zygmunt Wojtoń, Edward Rozenbagier, Michał Patla i cymbalista Stanisław
Szajna, w rozmowie z NŁ podkreślali,
że w Łowiczu jest cudowna atmosfera i wspaniała publiczność. Czy panowie ucieszyli się
z głównej nagrody?- Kto by się nie cieszył.
Niedawno zdobyliśmy pierwszą nagrodę
w Węgrowie, więc cicha nadzieja na zwycięstwo w Łowiczu była - usłyszeliśmy.
- Ale w Węgrowie tak dobrej atmosfery,
organizacji i, co trzeba podkreślić, takiej
publiczności nie było - dodali zgodnym
chórem muzykanci z Haczowa na Rzeszowszczyznie

Ratować tradycję
Pytana o to, co zaważyło na przyznaniu
głównych nagród. Przewodnicząca jury Alicja Haszczak powiedziała reporterowi NŁ,
że nagroda dla Haczowskiego Wesela przyznana została, gdyż jest to zespół prezentu-

kiem tablice rejestracyjne. Pierwszego dnia
przygotowano ich 200 sztuk i szybko zostały wykupione. W niedzielę niektórzy prawie wyrywali je sobie z rąk: - Bo co prawda
pan ma już jedną, ale potrzebuje jeszcze na
tył auta. Panie ze stoiska powiedziały nam,
że już widziały wiele samochodów jeżdżących po ulicach miasta z tymi rejestracjami.

Nie tylko smalec i ogórki
Na stoisku „Jarzębiny” z Zielkowic do
degustacji tradycyjnych potraw zapraszały
trzy dziewczynki w ludowych strojach: Ewa
Bartoszewska, Natalia Szymańska i Patrycja
Walczak. Co polecały? Przede wszystkim
smalec w kilku różnych postaciach: tradycyjny, z boczkiem oraz z papryką i ziołami.
Nie mniej popularne były tradycyjne wędliny, podroby i nieśmiertelne kiszone ogórki.
Można też było spróbować domowego chleba, bigosu, białego sera, grochówki, grzybów w marynacie, przeróżnych ciast i szaszłyków ze śledzi.
Wśród straganów trudno było nie dostrzec zsuniętych razem kilku okazałych
stoisk pań z Gminnej Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Kocierzewie. Co miały
do jedzenia roześmiane i pełne werwy panie? - Dużo i fajne - powiedziała nam bez
ogródek przewodnicząca rady Zofia Stańczyk. A poważniejąc, poleciła szczególnie
przebój sezonu w postaci klusek z truskawkami, biały barszcz z kiełbasą, kluski kładzione z sosem chrzanowym, placek z truskawkami. Panie miały też duży kosz pełen
truskawek i każdego przechodnia zapraszały do skosztowania.

Na stoisku z miejskimi gadżetami wielkim popytem cieszyły się tablice rejestracyjne z łowickim pasiakiem.
jący obrzędy, pieśni i tańce związane wyłącznie z tą jedną wsią. Żadna inna wieś na
Rzeszowszczyznie nie posiada takich strojów, takiej muzyki. - Stare melodie, świetne
wykonanie, obecność w kapeli cymbalisty to wszystko wymaga bardzo wysokiej oceny,
gdyż stanowi wzorzec dla następców.
Blichowiacy są natomiast zespołem
o bardzo dobrym poziomie wykonawczym.
- Do tego odtwarzają zanikające już dziś obrzędy, na zachowaniu których bardzo nam
zależy. Do tego świetna reżyseria, bardzo
dobre wykonanie, świetny wokal - argumentowała przewodnicząca jury.
Również szczeciński Krąg jest bardzo dobrym, świetnie wyszkolonym technicznie
zespołem. Grupa opracowała dawne tańce
ze Spisza, zbliżone do tańców słowackich.
Nie są one stricte nasze, polskie. Występują na terenach przygranicznych. - Tak naprawdę zebrane zostały całkiem niedawno
i zaprezentowanie ich w Łowiczu było prawdziwą nowością na folklorystycznej scenie powiedziała nam przewodnicząca.

Hit: pasiak pod rejestrację
Jarmark łowicki to jednak nie tylko występy sceniczne. Wszak kultura ludowa to
też rękodzieło, specyficzna kuchnia, a ostatnio też produkt promocyjny. Jeśli chodzi
o to ostatnie, na miejskim stoisku furorę zrobiły gadżety z elementami łowickimi. I nie
chodzi tylko o breloczki i koszulki, bo prawdziwym hitem okazały się ozdobione pasia-

- Większość potraw, co trzeba podkreślić,
przygotowujemy tutaj na miejscu, na poczekaniu. Wszystko schodzi bardzo szybko
- mówiła nam przewodnicząca. - Trzy namioty zsunęłyśmy razem i tworzymy jedną
całość. Dzięki tej całości Kocierzew trzyma
się bardzo mocno.
Reprezentantkami gminy, jeśli chodzi
o twórczość ludową, były: Teresa Jabłońska, Alicja Brzozowska, Janina Buczek która w niedzielę była jedną z wręczających
nagrodę łowickiego koła Stowarzyszenia
Twórców Ludowych, Genowefa Miazek,
Małgorzata Kosiorek i Marianna Pawłowska. Panie opowiadały nam m.in. o tym,
jak pierwszego dnia jarmarku do ich stoisk
przyszli goście z pobliskiego wesela i kupowali lalki i inne wyroby, jako prezenty
dla młodej pary.

Nadgorliwy ochroniarz
O wiele większą frekwencję zanotowano drugiego dnia jarmarku - w niedzielę widownia muszli koncertowej była wypchana po brzegi i mnóstwo ludzi stało wokół
sceny. Niezwykłą gorliwością wykazali się
ochroniarze z wynajętej firmy ochroniarskiej, choć gorliwość ta skierowana została nie w tym kierunku, co potrzeba, a mianowicie na reportera NŁ, którego usuwano
ze sceny. Otóż w przerwie między występami, gdy na scenie prezentowany był unikatowy instrument - cymbały, próbujący fotografować reporter został ściągnięty ze sceny

Młodzi wykonawcy tańczyli z dużą pasją i zaangażowaniem - publiczności się to podobało.
i popchnięty w kierunku barierek. - Za barierkę! - „kulturalnie” odezwał się ochroniarz nawet wtedy, gdy wiedział, że ma
do czynienia z przedstawicielem prasy.
Kiedy reporter zaopatrzył się w identyfikator z napisem „organizator”, ochroniarz stwierdził, że może nas wpuścić tylko
za barierkę, a po scenie nie będziemy się
i tak szwendać. - Nie wiem, co zmieni te pół
metra - rzucił, ironicznie uśmiechając się
do kolegi obok. Może i nie pisalibyśmy

o tym, gdyby nie fakt, że ten sam ochroniarz
podobne trudności sprawiał przedstawicielce łowickiej stacji radiowej Victoria.
Ten drobny incydent nie zmienia jednak
faktu, że publiczność potrafiła stworzyć dobrą dla występów atmosferę, że naprawdę
wspaniale przyjmowała zespoły.
Trzeba było też widzieć, jak cieszyli się nagrodzeni. - Bardzo nas cieszy fakt,
że w zespołach jest wielu studentów - powiedziała nam Alicja Haszczak - Że w sytuacji,

gdy na wsiach folklor zanika, przejmuje go
i kultywuje inteligencja. Widząc radość zwycięzców i pasję, z jaką tańczyli na przykład
goście ze Szczecina, powiedzieć można jedno, że folklor jest dla nich naprawdę ważny. - Te tańce mają sto i sto pięćdziesiąt lat
i za kolejne sto lat będą tak samo pięknie
grane, śpiewane i tańczone - powiedział burmistrz Kaliński. Słowa te mogą być podsumowaniem dwóch dni Jarmarku Łowickiego.
Wojciech Czubatka
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Mława idzie,
Zambrów jedzie!
rzed laty po incydentach wywołanych przez kilkunastu bezmózgowców w Mławie, Krzysztof Teodor
Toeplitz napisał w „Polityce” felieton zatytułowany „Mława atakuje!”. Powiedzenie
„Mława atakuje!” albo wymiennie „Mława
idzie!” zrobiło swoistą karierę, można je
znaleźć nawet w leksykonach i stało się
synonimem agresywnego chamstwa.
Po tym, co kilka dni temu spotkało mnie
na jednej z ruchliwszych ulic Warszawy,
analogiczne mogłoby się stać zawołanie:
„Zambrów jedzie!”. Dla mnie w każdym
razie już się stało, choć jest oczywiste, że
nie można robić uogólnień na podstawie
jednostkowego przypadku (ale znakomita
większość mieszkańców Mławy też była
i jest nadal Bogu ducha winna).

P

darzyło się otóż, że Aleją Witosa,
po południu, gdy w całej Warszawie zaczynają tworzyć się korki,
jechał przede mną samochodem marki
Peugeot 206 o numerze rejestracyjnym
BZA, a więc z Zambrowa (lub powiatu
zambrowskiego), młodzieniec z panienką.
Zajęci byli sobą niezwykle, choć trudno
chyba mówić o zgorszeniu, bo ludzie
w ostatnich latach do niejednego przywykli. Można było jednak przypuszczać,
że w pewnym momencie zambrowski
samochodzik zatrzyma się na dłużej,
żeby parka mogła dokończyć dzieła.
Z jednej strony ich sprawa, z drugiej niekoniecznie, bo unieruchomienie jednego
pasa natychmiast powoduje zamieszanie,
korki i ewentualność stłuczek. I właśnie
stało się. Zapaliło się zielone światło, zaś
auto nie miało ochoty ruszyć. Zatrąbiłem
więc krótko, co w takich sytuacjach jest
rzeczą normalną, bo zdarza się, że ktoś
zwyczajnie się zagapi. W każdej też takiej
sytuacji (mnie również się przytrafiały)
kierowca przeprasza gestem za chwilowe
gapiostwo i po prostu rusza. Młodzieniec
poczuł się jednak mocno urażony, wysiadł
z auta i rzucił się w moją stronę ze stekiem
ordynarnych przekleństw, co zupełnie nie
korespondowało z jego licem o wyglądzie
cherubinka. Takiej wiązanki dawno nie
słyszałem, więc powiedziałem mu, że
po pierwsze nie życzę sobie przekleństw

Z

i tego, by mówił mi na „ty” (niewykluczone,
że jestem sporo starszy od jego tatusia;
przy okazji należałoby odnaleźć rodziców
i pogratulować dzielnego synka, zapewne
zrobi w stolicy karierę), po drugie zaraz
wezwę patrol policji.
ncydent o tyle był dodatkowo nieprzyjemny, że wiozłem na spotkanie m.in.
z marszałkami Sejmu i Senatu niezwykłego człowieka, 92-letniego weterana
i bohatera wojennego z Anglii, który m.in.
szkolił cichociemnych, a po wojnie przez
25 lat był głównym trenerem na uniwersytecie w Oxfordzie, Alana Mack-Maćkowiaka.
Kilka lat temu miałem przyjemność zrobić
o nim film dokumentalny, w tych dniach
telewizyjną premierę miał film o generale
Sosabowskim, w którym Alan Mack, jako
bohater m.in. spod Arnhem, gra istotną
rolę. Przez kilka godzin wracał do tego
incydentu, bo mu się po prostu w głowie nie
mieściło, że spotka się w Warszawie z taką
lekcją, jakiej udzielał nam i innym kierowcom ów młodzieniec.. - Wiesz - powiedział
mi w pewnym momencie - u nas, w Londynie, też tacy się zdarzają. Ale tylko Murzyni.
a z podobnymi, ale białymi „Murzynami”, spotkałem się w ostatnich latach
kilka razy. Także w Łowiczu. Swoją
drogą takie zachowania mogą stanowić
temat do ciekawej analizy dla psychologów.
Bo czasem w ludzi, jak usiądą za kierownicą, wstępuje jakiś diabeł, leczą swoje kompleksy albo odreagowują poczucie własnej
marności w innych kwestiach. Nie mówiąc
o tym, że każdy najlepiej zna przepisy ruchu drogowego. Wtedy chcą być znacznie
ważniejsi niż są w prozie życia. Bez pardonu przechodzą też natychmiast na „ty”.
Najczęściej jednak jest to odzwierciedlenie
codziennego chamstwa, braku wychowania
i jakieś dalekie echo po słynnym zawołaniu
„Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Szlachty, choćby zaściankowej,
w Łowickiem wprawdzie nie uświadczysz,
za to zagród ci u nas pod dostatkiem. I jak
się z taką agresją spotykam na Starym
Rynku, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeśli komuś w Polsce (albo „gościnnie” w naszym
mieście) Łowicz skojarzy się podobnie, jak
mnie Mława do spółki z Zambrowem.

I

J

Dużo zmian w parafiach
Szereg zmian kadrowych
w diecezji łowickiej
wejdzie w życie
z końcem czerwca.
Oto część z nich,
która dotyczy Łowicza,
Głowna i parafii
w sąsiednich gminach.

Z

parafii w Boczkach odchodzi proboszcz ks. Witold Okrasa do kościoła w Wiskitkach. Proboszczem zostanie ks.
Krzysztof Chojnacki, dotychczasowy
wikariusz w parafii św. Jakuba w Skierniewicach.
Ks. Jan Widera, proboszcz parafii
w Bielawach, przeprowadzi się do Nowego Miasta, aby objąć administrowanie parafii Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny.
Proboszczem zostanie ks. Henryk Kaczorowski, dotąd pełniący funkcję wikariusza
w parafii św. Jana Chrzciciela w Kutnie.
Zmieni się też proboszcz parafii w Sobocie. Ks. Józef Misiak przechodzi na emeryturę. Nadal będzie pełnił posługę kapłana,
ale już jako rezydent w parafii w Jaktorowie.
Parafię obejmie ks. Mirosław Krzeszewski, dotąd proboszcz parafii w Imielinie.
Z kolei proboszcz parafii w Bąkowie
ks. Andrzej Gałaj rozpoczyna w tym roku
urlop naukowy. Administratorem w tej parafii zostanie ks. mgr lic. Robert Sierpniak,
dotychczasowy prefekt w seminarium.
Proboszcz z Bełchowa, ks. Józef Staszewski obejmie parafię św. Józefa w Sochaczewie. Administratorem parafii zostanie ks. Paweł Kozakowski, dotąd ojciec
duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Dużo zmian miejsc pełnienia posługi
będzie też w gronie wikariuszy. Ks. Rafał Banasiak z kościoła w Bednarach
przeniesiony zostanie do Bolimowa. Z kolei ks. Zbigniew Przerwa z Bolimowa

przeniesiony będzie do parafii św. Ducha
w Łowiczu.
Ks. Paweł Jóźwiak, wikariusz z Domaniewic, trafi do parafii św. Stanisława
w Rawie Mazowieckiej. Od Domaniewic
posługę rozpocznie ks. Łukasz Wawrzyński, neoprezbiter.
Ks. Witold Panek z kościoła św. Jakuba w Głownie przejdzie do kościoła
św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Z tej samej parafii odchodzi ks. Adam Strojny
do Instytutu Zakonnego Wspólnoty Chemin
Neuf we Francji. W ich miejsce posługę rozpoczną - ks. Sławomir Bogdanowicz,
dotychczas pracujący w parafii Wniebowstąpienie Pańskiego w Żyrardowie oraz
ks. Piotr Karpiński z parafii św. Jakuba
w Skierniewicach.
Z łowickiej parafii Chrystusa Dobrego
Pasterza odchodzi do sochaczewskiej parafii Najświętszej Maryi Panny ks. Henryk
Andrzejewski. Na Bratkowice przyjdzie
ks. Mariusz Makowski.
Z parafii św. Ducha do parafii katedralnej
w Łowiczu przeniesiony będzie ks. Sylwester Krawczyk. Z tej też parafii na studia
w Rzymie odchodzi ks. Radosław Czarniak. Do kościoła św. Ducha z żychlińskiej
parafii św. Piotra i Pawła przeniesiony będzie ks. Roman Wawrzyniak.

Z parafii w Sannikach do żyrardowskiego kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego odchodzi ks. Bogumił Bartlewski.
Do Sannik trafi neoprezbiter ks. Grzegorz
Gumieniak.
Ks. Wojciech Jadowicki - wikariusz z Łyszkowic - przechodzi do parafii
św. Jana Chrzciciela w Kutnie. W Łyszkowicach posługę rozpocznie neoprezbiter
ks. Kamil Goc.
Do dmosińskiej parafii trafi noeprezbiter ks. Karol Chrapulski, a do Bełchowa
inny tegoroczny absolwent WSD ks. Michał Wasilewski.
Kapelanem Zakładu Karnego w Łowiczu zostanie ks. Sylwester Krawczyk, w miejsce ks. Sławomira Skowronka, który był rezydentem w parafii
w Bobrowniakch, a przeniesiony zostanie
do Rzeczycy.
Kapelan ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Mocarzewie, ks. Tadeusz Leśniewski, odchodzi na emeryturę. Kapelanem w Mocarzewie zostanie
ks. Kazimierz Szczurek, dotychczasowy
wikariusz w Krzemienicy.
Ks. mgr Piotr Krzyszkowski z parafii
św. Wawrzyńca w Kutnie zostanie zastępcą
dyr. Radia Victoria w Łowiczu.
(mwk)

Korabka zaprasza na biesiadę
Loteria fantowa, gry i zabawy sportowe „Łowickie granie i śpiewanie”,
a także zabawa na świeżym powietrzu - to atrakcje, na jakie zaprasza
kościół na Korabce w Łowiczu podczas biesiady, która odbędzie się
w niedzielę 29 czerwca.

L

osy loterii fantowej sprzedawane będą
przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Brzozowej już od
godz. 8.00. Ile będzie tych losów i jakie wygrane - zależeć będzie od hojności sponso-

rów. Dochód z loterii przeznaczony będzie
na wyjazd dzieci z parafii na wakacje i na organizację akcji wakacyjnej na miejscu.
Blok sportowy z konkursami dla dzieci i młodzieży zaplanowano w godz.
14.30-16.30. Biesiada „Łowickie granie
i śpiewanie” trwać będzie od godz.
17.00 do 20.00. O godz. 20.00 odprawiona
zostanie msza św. w intencji ofiarodawców.
Biesiada zakończy się zabawą na świeżym
powietrzu, która rozpocznie się około
godz. 21, a zakończy o północy.
(mwk)
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Gmina Nieborów

Remonty w szkołach
Część prac remontowych
w szkołach z terenu gminy Nieborów sfinalizowano
jeszcze przed końcem roku
szkolnego. Z innymi specjalnie czekano na przerwę
w nauce.

W

ciąż trwać będzie, rozpoczęta
jakiś czas temu, przebudowa
sanitariatów w Szkole Podstawowej w Bełchowie, o czym
pisaliśmy już na łamach NŁ. Prace
potrwają przez wakacje. W Zespole Placówek Oświatowych odbywa się aktualnie remont dachu, na
wakacje zaplanowano natomiast
adaptację pracowni komputerowej
na salę przedszkolną.
Ponieważ jest duże zainteresowanie posłaniem dzieci do przed-

szkola, gmina uruchomi od września nie dwa, a trzy oddziały, stąd
potrzeba dodatkowej sali. Pracownia komputerowa przeniesiona zostanie na piętro.
W SP w Bednarach zakończono
już wymianę 100 okien z drewnianych na plastikowe. Dokumenty
wysłane zostały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi i gmina czeka na zwrot
pieniędzy.
W SP w Mysłakowie zakończono właśnie instalację 10 nowych
komputerów, które placówka otrzymała z programu ministerialnego.
Na wakacje planowane jest natomiast cyklinowanie podłóg w niektórych salach - m.in. w świetlicy
w Gimnazjum w Kompinie.
(wcz)

Gmina Bielawy

Czekają na pieniądze z WFOŚ
Od kilku lat planowana
jest już termomodernizacja
Urzędu Gminy w Bielawach.
Rada Gminy rezygnowała co
roku z tej inwestycji z powodu niewystarczającej liczby
pieniędzy.

W

tym roku inwestycja została ponownie wpisana do
budżetu, a gmina złożyła
wniosek do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska w Łodzi
o pożyczkę w wys. 280 tys. zł. Całość
remontu ma kosztować 380 tys. zł.
100 tys. zł pochodziło będzie
ze środków własnych gminy. Wymienione zostaną okna, docieplone
ściany i strop.
- Czekamy na odpowiedź w sprawie naszego wniosku, czy został
on zaakceptowany. Jeżeli tak, to
od razu ogłosimy przetarg - mówi
wójt Sylwester Kubiński.
(eb)

Ulica Łęczycka

Granitowa kostka wypada
spod kół samochodów
- To partactwo się psuje. Niszczą się wjazdy od
samochodów osobowych,
nie mówiąc już o ciężarówkach. Kostka granitowa się
systematycznie wyrywa,
a pani Kaczor z rejonu dróg
nie reaguje na prośby o poprawki - zaalarmowała nas
mieszkająca na osiedlu Górki
Agnieszka Klimkiewicz.
- stan rynsztoków,
którymi ma być odprowadzana
Fwodaaktycznie
deszczowa z ulicy, już teraz
jest w wielu miejscach tragiczny.
Granitowa kostka przy co najmniej
kilku wjazdach nie trzyma się wcale podłoża lub sprawia wrażenie, że
zaraz odleci. Stwarza to zagrożenie
nie tylko dla samochodów korzystających z tych wjazdów, ale również dla pieszych idących po chodniku wzdłuż Łęczyckiej. Mieszkańcy
złożyli do zarządcy drogi - łowickiego oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich - pismo w tej sprawie,
w którym żądają natychmiastowej

Do kupienia działka

N

a 3 lipca gmina Bolimów
wyznaczyła przetarg na
sprzedaż działki
w Ziąbkach o pow. 0,1 ha.
Gmina Bolimów
Działka leży przy drodze
Skierniewice - Sochaczew, ma
pozwolenie na wykonanie zjazdu,
nie jest uzbrojona. W studium
wie drogi gminne - w Ziąb- zostaną oczyszczone mechanicznie uwarunkowań i kierunków
kach i Józefowie, w gminie i skropione emulsją asfaltową na zim- rozwoju gminy przeznaczona
jest pod zabudowę zagrodową
Bolimów, naprawione zosta- no. Wyrównana też zostanie - tam, i mieszkaniową z dopuszczalną
ną do 31 października. Odcinki: gdzie jest to wymagane - podbudo- nieuciążliwą zabudową
1090 metrów w przypadku Ziąbek wa. Oferty na wykonanie tych prac produkcyjno-usługową. Cena
i 1145 m w przypadku Józefowa gmina przyjmuje do 10 lipca. (wcz) wywoławcza wynosi 8210 zł.

Naprawią asfaltówki w Ziąbkach i Józefowie

D

interwencji i poprawienia wszystkich usterek. Zostało ono wysłane 16 czerwca listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.
- Dziś zaobserwowałam, że kostka granitowa jest naruszona wszędzie, a koło mojej posesji jest powyrywana, tak że leży bezpośrednio na
ulicy. Ze ścieżki rowerzyści zjeżdżają
prosto w mój wjazd. Elementy kostki pryskają samochodom spod kół.
Kwestią czasu jest, kiedy uderzą
w człowieka. Niech nie sprawdzi się
przysłowie, że Polak mądry po szkodzie! - alarmuje nasza czytelniczka.
Przyznajemy jej pełną rację - stan
rynsztoków jest tragiczny. Najbardziej zniszczone są w części ulicy
bliżej składowiska odpadów komunalnych. Przed posesją numer 114,
do której, z racji prowadzonej tam
od lat działalności gospodarczej,
częściej wjeżdżają samochody dostawcze i ciężarowe, granitowa kostka wcale nie trzyma się nawierzchni. W ostatni czwartek, 19 czerwca,
reporter Nowego Łowiczanina był
świadkiem jak kostka „wystrzeli-

Luźno kostka w rynsztokach
wzdłuż Łęczyckiej.
ła” na prawą stronę drogi spod koła
przejeżdżającego ulicą Łęczycką
ciężarowego stara.
Grażyna Kaczor z łowickiego oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich zna sprawę. Powiedziała nam, że wystosowała już pisma
do firmy z Głowna, która wykonywała roboty. - Mam jednak wątpliwości, czy na wjazdach do posesji,

po których jeździ więcej samochodów ciężarowych, nawet po poprawieniu problem nie będzie się powtarzał. Nie wykluczam, że będzie
trzeba zamiast kostki zastosować
tam asfaltu - powiedziała nam kierownik Kaczor.
Nie są to pierwsze kontrowersje związane z chodnikiem przy
Łęczyckiej. Prace rozpoczęły się
z kilkumiesięcznym opóźnieniem,
gdyż nie było chętnych do przeprowadzenia robót. Już podczas przygotowań do inwestycji i tuż po jej
rozpoczęciu mieszkańcy Górek interweniowali w zarządzie dróg oraz
u burmistrza w sprawie źle zaprojektowanych wjazdów na poszczególne posesje. Pod koniec remontu okazało się, że znaki drogowe zamiast
przy krawędzi chodnika i ścieżki rowerowej postawione zostały
na jego środku. Teraz okazuje się,
że kostka nie trzyma się nawierzchni
i wyskakuje spod kół samochodów.
Co jeszcze stanie się na chodniku
przy Łęczyckiej?
(mak)

Śmieci z cmentarza
w Uchance na Górkach
Śmieci wyrzucone w workach do rzeki Uchanki, i to
bezpośrednio przy kładce
prowadzącej z osiedla Górki w stronę polnej drogi przy
cmentarzu po drugiej stronie
obwodnicy, zauważyła jedna
z naszych czytelniczek.
rzecież to jest uczęszczane miejsce. Wiele osób korzysta z tej
P
kładki, i bardzo dobrze, że tam jest.

Może gdyby zostały wycięte te wysokie trawy w rzeczce, to by ludzie
przestali tam śmiecić? - zastanawia
się. Śmieci wyrzucone do Uchanki pochodzą prawdopodobnie z pobliskiego cmentarza. Wskazują na

to m.in. sztuczne kwiaty wystające
z plastikowego worka oraz części
wkładów do zniczy. Najwidoczniej
osobie, która uprzątnęła grobowiec, za daleko było do cmentarnego śmietnika - szkoda. Część śmieci
odpłynęła z nurtem rzeki i zaczepiła
się o roślinność przybrzeżną kilkanaście i kilkadziesiąt metrów dalej.
O śmieciach w Uchance powiadomiliśmy Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego
łowickiego ratusza. - Ten odcinek nie
jest, co prawda, w naszym zarządzie,
ale sprawdzę temat i jeśli będzie potrzeba, zostaną wysłani ludzie, któKtoś zaczął regularnie wyrzu- rzy uprzątną śmieci - powiedział naczelnik Paweł Gawroński. (mak)
cać śmieci do Uchanki.
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McKinley zdobyty
Czteroosobowa
wyprawa w składzie
Marcin Marzec
z Łowicza, Albert
Waśkiewicz z Głowna
oraz Marcin Stencel
z Mikolowa i Tomek
Dębski z Łęczycy
zdobyła w miniony
czwartek 19 czerwca
najwyższy szczyt
Ameryki Północnej
- McKinley
(6.134 m n.p.m.).

D

wa tygodnie temu pisaliśmy
o wyprawie, która wyruszyła na Alaskę 8 czerwca. Z internetowej relacji Wojtka wiemy,
że po przelocie do Anchorage
na Alasce i dopełnieniu niezbęd-

Spotkać się 30 lat po maturze
Zjazd absolwentów zduńskiego liceum, którzy zdawali maturę
30 i 45 lat temu, odbył się 14 czerwca w murach tejże szkoły.

N

a uroczystość zostali zaproszeni ówcześni nauczyciele, na czele z wychowawcą klasy Marią Gasik oraz
byłym dyrektorem placówki Bogdanem
Talarowskim. - Spotkaliśmy się w szkole
o godzinie 10.00 i zostaliśmy bardzo miło
przyjęci przez obecną dyrektor panią Danutę Zakrzewską - relacjonuje przebieg
zjazdu Jolanta Perzyna z Jackowic, jedna z osób, które zdawały maturę w roku
1978. - Po części oficjalnej zwiedzaliśmy
poszczególne pracownie i wspominaliśmy
zajęcia lekcyjne sprzed lat.
Dawni uczniowie oglądali kronikę
szkoły i wspólnie z nauczycielami wspominali szkolne lata. Na zjazd przybyli absolwenci z bardzo odległych miejsc. - Jedna z koleżanek przyjechała aż z Kalifornii,
gdzie mieszka od ponad 20 lat.
Około godziny 14.00 wszyscy udali się
na wspólny obiad do restauracji w hotelu
akademickim „Interrex”. - I tam niespo-

Dzieci na fotografiach

W

holu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdunach można oglądać
do końca czerwca wystawę
dzianka. Okazało się że klasowi bliźniacy
Piotr i Marek Szaga zabrali ze sobą gi- fotograficzną poświęconą dzieciom.
tarę i śpiewniki. Wszyscy więc po obie- W pięciu antyramach umieszczono
zdjęcia przedstawiające czwórkę
dzie wraz z nauczycielką muzyki panią młodych ludzi mieszkających na terenie
Jadwigą Pawłowską śpiewali harcerskie gminy. Autorami prac są rodzice,
i biesiadne pieśni. Inicjatorem spotka- których dyrektorka biblioteki i domu
nia, które jest już kolejnym, gdyż rocz- kultury Halina Anyszka zachęciła
nik maturalny 1978 spotyka się co 5 lat, do zaprezentowania prac. (tb)

Wycieczka w ramach wykładu

K
Spotkanie po latach...
był tradycyjnie uczeń tej klasy i obecny wójt gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski. - To dzięki niemu, gdyż to on jest
głównym organizatorem naszych spotkań,
mamy okazję poczuć się choć przez chwilę jak za dawnych szkolnych młodzieńczych lat - mówi Jolanta Perzyna. (wcz)

ilkudziesięciu słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku zwiedzało
19 czerwca Łowicz. Eligiusz
Pietrucha, przewodnik i wiceprezes
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Oddziału w Łowiczu,
opowiadał o łowickich zabytkach.
Mimo że mieszkamy w Łowiczu, wielu
z nas nigdy nie uczestniczyło w tego
typu spotkaniu, z dokładną opowieścią
o jego historii. - Inaczej przeczytać
książkę, a inaczej od razu oglądać
omawiane obiekty - mówi Zofia
Chojecka, jedna z uczestniczek
wyprawy. Zwiedzanie zakończyło się
herbatą w Łowickim Ośrodku Kultury.
Rajd był doskonałą formą ostatniego
przed wakacjami spotkania słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku. (eb)

nych formalności w miejscowości Talkeetna, czteroosobowy zespół został przetransportowany
na lodowiec Kalhitna. Wspinacza rozpoczęła się z wysokości
2300 m n.p.m. Po ośmiu dniach
i założeniu kolejnych obozów, grupa
dotarła do wysokości 5200 m n. p.m.
(obóz piąty), skąd 19 czerwca bezpośrednio zaatakowała wierzchołek Mount McKinley.
Atak rozpoczął się o 10 rano.
Po dotarciu do Denali Pass ekipa podążyła granicą w stronę rozległego wypłaszczenia (tzw. Football Field). Ostatnim etapem
walki o górę było 300-metrowe
strome podejście do granicy głównej i przejście jej mocno eksponowanym fragmentem do głównego
wierzchołka. Na najwyższej górze
Ameryki Północnej stanęli wszyscy oprócz Tomka Dębskiego, któ-

remu zabrakło do przejścia zaledwie 200 m.
Obecnie członkowie wyprawy
odpoczywają po wysiłku, jaki włożyli w wejście na szczyt. Będzie
to jednak odpoczynek aktywny,
do końca miesiąca będą bowiem
podróżować po Alasce. Przypomnijmy, że od kilku lat łowiczanin Wojtek Marzec wraz z grupą
znajomych działających pod internetową witryną www.chate.pl
organizuje wyprawy wysokogórskie na szczyty znajdujące się
w Afryce, Azji, Europie i obu Amerykach. Grupa ma na swoim koncie
kilkadziesiąt wyjazdów.
(tb)
Uczestnicy wyprawy w obozie piątym, z którego wyruszyli
na szczyt. Od lewej Wojciech
Marzec, Albert Waśkiewicz, Tomasz Dębski i Marcin Stencel.
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Krystyna Rondoś (1945 - 2008)
rystyna Rondoś urodziła się 12 listopada 1945 roku w Wałbrzychu. Do ŁowiK
cza trafiła razem z matką trzy lata po woj-

nie. Ojca nie zapamiętała, ponieważ zmarł
na raka w dniu jej urodzin. Miała dwie starsze siostry. Z najstarszą - Marią - do ostatnich dni spotykała się bardzo często. Los
tak ułożył ich życie, że obydwie siostry zamieszkały na tym samym osiedlu - XV-lecia
PRL - obecnie jest to osiedle Kostka. Siostra
o rok młodsza od Marii, ale dwa lata starsza od Krystyny, zmarła przed pięcioma
laty. Pani Krystyna nie była na jej pogrzebie
w Wałbrzychu, ponieważ już wtedy nie
czuła się najlepiej i sama nie wychodziła
z domu nawet na dłuższe spacery.
Kłopoty z chodzeniem miała od wielu lat
- po wypadku, którego doznała w młodości. Podczas pomocy znajomym w gospodarstwie spadła wówczas z wozu z sianem
i doznała urazu kręgosłupa. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji zaczęła chodzić, ale
nie na tyle dobrze, żeby samej wychodzić
na dłuższe spacery. Dodatkowo cierpiała na

bóle stawów podczas każdej zmiany pogody. Rodzinnego Wałbrzycha pani Krystyna
nie zapamiętała. Tam miała większą część
rodziny, jednak ze względu na odległości
nie odwiedzali się często. Więzy rodzinne szybko rozluźniły się na tyle, że kontakty ograniczały się do wysyłania kartek
na Boże Narodzenie i Wielkanoc. - Mama,
jak już była starsza, to żałowała, że nie pielęgnowała kontaktów rodzinnych. Martwiła
się, że nawet na pogrzeb nikt nie przyjedzie,
bo to daleko... - powiedziała nam córka pani
Krystyny - Paulina. Na pogrzeb przyjechało
jednak wielu członków rodziny.
Pani Krystyna wychowała się w jednej
z kamienic przy ulicy Podrzecznej, sporo
czasu spędzała też u znajomych gospodarzy w Zielkowicach. Jej matka nie radziła
sobie najlepiej z wychowaniem trzech córek. Zmarła, gdy Krystyna skończyła 19 lat.
Wtedy zamieszkała najpierw kątem u znajomych w Zielkowicach, potem przez ponad dwa lata mieszkała u siostry, aż wreszcie otrzymała długo oczekiwane własne

mieszkanie na Kostce. W tym czasie wyszła tez za mąż za chłopaka zapoznanego
u znajomych w Zielkowicach. Krystyna
i Paweł mieli dwoje dzieci - córkę Paulinę
i syna Jacka.
Mąż pracował na kolei, a pani Krystyna zatrudniała się podczas lata u rolników,
a zimą utrzymywali się z tego, co udało się
zarobić latem, i z pensji męża. - Nie przelewało się, ale byliśmy szczęśliwą rodziną
- wspomina córka Paulina. Z wiekiem pogłębiały się kłopoty z chodzeniem u pani
Krystyny. Przez ostatnich kilka lat nie mogła
już pracować. Nawet po krótkim wysiłku
musiała leżeć przez kilka godzin, żeby nie
cierpiała bólu umiejscowionego w okolicy
kręgosłupa. - Pomagaliśmy jej, jak umieliśmy, ale przecież była szkoła, potem praca...
Nie zawsze był czas, żeby mamę odwiedzić
i pomóc z pracach w domu. W końcu wzięliśmy mamę do siebie. Tata też się do nas przeprowadził - opowiada córka Paulina.
Pani Krystyna zmarła w domu. Nie
cierpiała długo.
(mak)

odeszli od nas

III LO bez kandydata na dyrektora

Łowickie starostwo zakończyło
23 czerwca przyjmowanie kandydatur w dwóch konkursach na stanowiska dyrektorów III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Armii Krajowej
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalespół ludowy Kalina, działający przy
nych nr 2 na Blichu.
GOK w Domaniewicach, zajął pierwsze miejsce w kategorii zespołów taWydziale Edukacji starostwa otrzynecznych, 19 czerwca, na Wojewódzkim
maliśmy informację, że w pierwPrzeglądzie Artystycznym Placówek Wyszym konkursie nie wpłynęła żadchowania Pozaszkolnego w Łodzi „Konna oferta. Kwestia, czy zostanie ogłoszony
frontacje 2008”. Kalina zatańczyła na scekolejny konkurs, czy też stanowisko to zonie Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi
stanie powierzone jakiejś osobie, pozostaje
tańce lubelskie. Natomiast Katarzyna Sut
w gestii zarządu powiatu.
wyśpiewała, dzięki piosence „Wieczór
Na stanowisko dyrektora szkoły blichow filharmonii”, trzecie miejsce w kategowiskiej wpłynęły natomiast dwie oferty.
rii dzieci do 11 lat. Obecnie Kalina przygotowuje się do Festiwalu Folkloru i Sztuki
Ludowej „Lato nad Świną”, który odbędzie się 7 - 13 lipca w Świnoujściu. Zaprezentuje tam cały swój program.
(eb)
pieniędzy pozyskanych z loterii fantowej, prowadzonej w ostatnią niedzielę
po mszach świętych w łowickiej kateespół „Łowiczanie” Stowarzysze- drze, uda się opłacić koszty wyjazdu i ponia Regionalnego Wsi Urzecze wrotu autokarem dzieci na organizowane
22 czerwca wystąpił na V Świętojań- przez parafię katedralną kolonie w Rabce. skim Świętowaniu w Gdańsku. Po mszy Cieszę się, że wszystkie losy udało się sprzeodpustowej, odprawionej w kościele św. dać i cieszę się również z tego, że było wielu
Jana, członkowie zespołu wraz z kapelą sponsorów, dzięki którym można było zorgaprzemaszerowali gdańską starówką, gdzie nizować tę loterię. Bardzo im za to dziękujepod pomnikiem Neptuna na Długim Tar- my - powiedział nam ksiądz proboszcz paragu wykonali fragmenty swego programu. fii katedralnej Wiesław Skonieczny.
W imprezie przy Centrum św. Jana oprócz
Łowiczan wzięli udział Kaszubi, Kocie- Gmina Bielawy
wiacy, Powiślanie i Żuławiacy. Łowicki
zespół zaprezentował „Wianki” oraz „Wesele łowickie”. Prezentacje zespołów ludowych rejestrował gdański ośrodek TVP.
mina Bielawy w tym tygodniu otrzy(wcz)
mała dotację w wysokości 101 tys. zł
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na utwardzenie dróg gminnych. Asfalt zostanie położony na dwóch drogach.
Na odcinku 2,2 km drogi Żdżary - Księże
Górki oraz na 500 m drogi w Wojdówce.
zakazującego mu prowadzenie pojaz- Projekty budowy dróg zostały wcześniej
dów mechanicznych i niemechanicznych
przygotowane. Obecnie gmina ogłosi przew ruchu drogowym.
targ na budowę dróg.
n 22 czerwca o godz. 19.40 w Rogóźnie

Kalina zwyciężyła w Łodzi

Z

(13.06.-20.06.2008 r.)

13 czerwca: Alfreda Kłos, l. 86, Głowno; Krystyna Klauzińska, l. 78,
Lubianków; Jan Ojrzyński, l. 52, Głowno; 14 czerwca: Michał Ciećwierz,
l.80, Sokołów Towarzystwo; Aurelia Prasnowska, l.60, Głowno; 15 czerwca: Jan
Rykowski, l.72, Jackowie; 16 czerwca: Zbigniew Godlewski, l.55, Kiernozia:
17 czerwca: Edward Urbański, l. 70, Głowno; Marianna Kucińska, l. 87, Głowno; 18 czerwca: Władysław Kaba, l.79, Niespusza; Stanisława Michalak, l.68,
Płaskocin; Józef Szamański, l.86, Trzcinka; Marianna Szymczak, l.85, Gaj Duży;
19 czerwca: Marian Gawroński, l.80, Karsznice Duże; 20 czerwca: Zdzisława
Rock, l. 80, Głowno.

W

Złożyli je: nauczyciel fizyki oraz przysposobienia obronnego, dotychczasowy dyrektor Mirosław Kret, któremu właśnie kończy
się pięcioletnia kadencja, oraz nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Małgorzata Kosiorek, która po raz pierwszy startuje w konkursie na stanowisko kierownicze
w oświacie.
Komisja konkursowa, na której czele
stoi członek zarządu Wojciech Miedzianowski, spotka się z kandydatami na rozmowie dotyczącej wizji i sposobu prowadzenia szkoły na kolejne lata 1 lipca.
Wcześniej dokona weryfikacji złożonych
dokumentów, sprawdzając, czy spełniają
wymogi formalne. Nowy dyrektor obejmie
funkcję od 1 września.
(tb)

Opłacą koszt dojazdu autokarem

Pieniędzy w tym roku wystarczy jeszcze tylko na zrobienie stropu na piętrze.

Łowiczanie w Gdańsku

W tym roku jeszcze stropy Z

Z okazji zakończenia prac murarskich pierwszej kondygnacji Domu
Pogodnej Starości na placu budowy
w sąsiedztwie kościoła Dobrego Pasterza na Bratkowicach spotkali się
w poniedziałek 23 czerwca członkowie fundacji, sponsorzy dofinansowujący budowę i osoby wspierające
budowę tegoż domu.

W

tym roku jeszcze zrobimy stropy na
piętrze i na więcej nie będzie pieniędzy - powiedział podczas spotkania
prezes Fundacji „Czyń Dobro” imienia Jana

Pawła II, która buduje dom, Wojciech Urbanek. Fundacja stara się pozyskać unijne dofinansowanie do budowy, jednak procedury opóźniają się i pierwszych decyzji można
spodziewać się nie wcześniej niż pod koniec
roku. Biskup Andrzej Dziuba modlił się
o błogosławieństwo dla tego dzieła.
Pobudowanie całego obiektu, przeznaczonego dla 70 pensjonariuszy, kosztować
będzie kilka milionów złotych. Do tego dojdzie koszt wyposażenia. W ubiegłym roku
od sponsorów udało się fundacji pozyskać
około 400 tysięcy złotych.
(mak)

Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu
Od 19 czerwca policjanci zatrzymali
następujących nietrzeźwych kierowców
i rowerzystów. Zostali lub zostaną ukarani w trybie przyspieszonym przez Sąd
Grodzki w Łowiczu.
n 19 czerwca o godzinie 15.20 w Łaguszewie w gminie Kocierzew nietrzeźwy
rowerem jechał 52-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego (1,27 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc).
n 19 czerwca zatrzymany został w Bolimowie na ulicy Łowickiej, 56 letni Ryszard
L. Prowadził rower, mając 0,37 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 19 czerwca o godzinie 21.05 w Domaniewicach nietrzeźwy rowerem jechał
32-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,57 mg/dm3 alkoholu).
n 20 czerwca o godz. 10.30 w Oszkowicach w gminie Bielawy nietrzeźwy
rowerem jechał 31-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (1,51 mg/dm3 alkoholu).
n 20 czerwca o godz. 12.25 w Brodnym
Towarzystwie nietrzeźwy rowerem jechał

48-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego (0,80 mg/dm3 alkoholu).
n 20 czerwca o godzinie 18.30 w Parmie
w gminie Łowicz nietrzeźwy rowerem jechał
60-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,54 mg/dm3 alkoholu).
n 20 czerwca około godz. 17.30 w Zdunach nietrzeźwy 59-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem (0,50 mg/
dm3 alkoholu).
n 22 czerwca o godz. 1.45 w Rząśnie
w gm. Zduny nietrzeźwy kierował Fiatem 126p 28-letni mieszkaniec Łowicza
(0,31 mg/dm3 alkoholu).
n 22 czerwca zatrzymany został w Huminie o godzinie 7.20 49- etni Zbigniew T.
Prowadził rower, mając 0,91 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 22 czerwca o godzinie 18.10 w Otolicach w gminie Łowicz nietrzeźwy 45-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem (1,71 mg/dm3 alkoholu)
oraz nie stosował się do orzeczonego
przez łowicki sąd prawomocnego wyroku

Z

W tym roku loteria miała zdecydowanie
skromniejszą oprawę. Nie było bowiem dorocznego niedzielnego festynu rodzinnego,
podczas którego to zwykle rozprowadzane
były losy. Nie odbył się ze względu na bogatą ofertę imprez plenerowych w mieście.
Na kolonie do ośrodka dziecięcomłodzieżowego wyjedzie z parafii katedralnej łącznie 40 dzieci z parafialnej świetlicy,
ministrantów i członków scholi wraz z opiekunami. Kolonie będą trwały dziesięć dni.
(mak)

101 tysięcy na drogi

G

w gminie Domaniewice nietrzeźwy rowerem jechał 55-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego (0,89 mg/dm3 alkoholu). Razem
z nim jechał rowerem 30-letni mieszkaniec
Łowicza (1,34 mg/dm3 alkoholu).
n 24 czerwca, o godzinie 18.44 zatrzymany został w Bolimowie na ulicy Senatorskiej prowadzący rower Józef S. 54-letni
mężczyzna miał 1,01 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc i wydany
sądownie zakaz prowadzenia jednośladów.
n 24 kwietnia o godz. 19.00 w Sobocie
w gminie Bielawy nietrzeźwy rowerem
jechał 30-letni mieszkaniec powiatu łowickiego (0,91 mg/dm3 alkoholu) i nie stosował
się do zakazu prowadzenia pojazdów wydanego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu.
n 25 czerwca o godz. 0.20 nietrzeźwy ul.
Bonifraterską jechał rowerem 19-letni mieszkaniec Łowicza (1,51 mg/dm3 alkoholu).

Trwa natomiast równanie dróg gruntowych z wykorzystaniem żwiru, który gmina pozyskuje od prywatnego właściciela
z Trzaskowic. W zamian za żwir gmina
nawiezie właścicielowi gruntu ziemię ze
swoich stawów również w Trzaskowicach.
Nadal przyjmowane są zgłoszenia w Urzędzie Gminy, które fragment dróg wymagają wyrównania.
(eb)
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Wystawa malarska i stypendium
Około 50 osób przybyło na wystawę prac plastycznych pochodzącego z Bednar wychowanka
Domu Dziecka w Strobowie, Irka
Rolewskiego, jaka otwarta została
17 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nieborowie.

N

a wystawie prezentowanych jest ponad 20 prac wykonanych w różnych
technikach: ołówku, akwareli, oleju. Tematem prac są wizje młodziutkiego - 16 - letniego autora z pogranicza snu
i jawy. Irek jest uczniem II klasy Gimnazjum
w Żelaznej. Uczęszcza na zajęcia plastyczne

DKF Bez Nazwy

Dwa dramaty, komedia i horror
Kolejne cztery filmy polecane
przez Dyskusyjny Klub Filmowy
„Bez Nazwy” będzie można obejrzeć w najbliższy weekend, od 27 do
29 czerwca, w łowickim kinie Fenix.

C

omiesięczne, weekendowe spotkania
z filmami proponowanymi przez DKF
sprawdziły się - na filmy przychodzi zdecydowanie więcej osób, niż na czwartkowe seanse DKF, które organizowano w ubiegłym
roku. Jakie filmy będzie można obejrzeć
w najbliższym czasie?
Kanadyjski dramat pod tytułem PÓŁKSIĘŻYC, w reżyserii Bahmana Ghobadi, opowiada o śpiewaku Mamo, który ma
jechać do irackiego Kurdystanu i dać tam
koncert po wieloletnim milczeniu. Jego występ ma stanowić przełomowe wydarzenie pierwszy po upadku rządu Husajna koncert
muzyczny w irackim Kurdystanie. Problem
w tym, iż dopełnieniem muzyki Mamo jest
głos kobiecy, ale w Iranie kobietom nie wolno śpiewać. Po siedmiu miesiącach oczekiwania na pozwolenie, bohaterowie decydują się na nielegalną wyprawę.

Rosyjski dramat pod tytułem WYGNANIE, w reżyserii Andreia Zvyagintsev,
przedstawia historię męża, żony i dwójki
dzieci, którzy przenoszą się z miasta przemysłowego na wieś, do miejsca urodzenia

męża, aby zamieszkać w starym
domu jego ojca. Wtedy ich życie
zaczyna się komplikować.
Co miesiąc DKF „Bez Nazwy”
proponuje kinomanom obejrzenie
klasycznego filmu sprzed lat. Tym
razem będzie to komedia Charlesa Chaplina (scenariusz i reżyseria
oraz główna rola w filmie) z 1940
roku pod tytułem DYKTATOR.
W pewnym kraju władzę obejmuje dyktator Adenoid Hynkel. Próbuje wycisnąć pieniądze od bankierów żydowskich. Kiedy ci mu
odmawiają, rzuca swych siepaczy
na biedotę żydowską. Prześladowania dotykają Charliego, golibrodę żydowskiego. Jego zakład zostaje spalony,
a on sam trafia do obozu koncentracyjnego.
Po jakimś czasie ucieka, jednak przebrany w
mundur. Tymczasem Hynkel beztrosko poluje na kaczki. Przypadek sprawia, że dyktatora aresztuje policja. Jego miejsce zajmuje
wtedy Charlie.
Horror SIEROCINIEC, produkcji meksykańsko-hiszpańskiej, w reżyserii Ju-

w Młodzieżowym Domu Kultury w Skierniewicach. Interesująca jest geneza debiutanckiej, nieborowskiej wystawy. Chłopiec
sprzedawał swoje prace na łowickich ulicach.
Zaszedł też do jednej z księgarń i właścicielka była na tyle oczarowana jego obrazami,
iż zwróciła się do biblioteki w Nieborowie z pomysłem zorganizowania wystawy.
Na tejże obecni byli koledzy, koleżanki,
a także wychowawcy i dyrekcja placówki
w Strobowie. Dyrektor Edyta Suska podkreśliła, podczas wernisażu, jak bardzo dumna jest z osiągnięć chłopca i jego pierwszej
wystawy. Powiedziała, że jest on bardzo dobrym, zdolnym i grzecznym uczniem.

Irek czerpie inspiracje z własnej wyobraźni, ale także tego co zobaczy w internecie. Uczy się technik malarskich, studiując dzieła uznanych artystów - na przykład
niedościgłym dla niego wzorem, jeśli chodzi
o malowanie koni, jest Wojciech Kossak.
Wójt Gminy Nieborów Andrzej Werle
przyznał chłopcu jednorazowe stypendium
w wysokości 500 złotych netto. Wystawę
oglądać można do końca miesiąca.
(wcz)

ana Antonio Bayona, to film
dla widzów o naprawdę mocnych nerwach. Laura dorastała w sierocińcu nad morzem, wśród wychowawców
i dzieci, które były dla niej jak
bracia i siostry. Teraz, jako trzydziestoletnia kobieta, wraca
w tamte strony z mężem Carlosem i siedmioletnim synkiem,
Simonem. Jej marzeniem jest
odnowienie i ponowne otwarcie porzuconego przytułku,
jako ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci. Nowy dom
i tajemnicza okolica pobudzają
wyobraźnię Simona. Chłopiec
zaczyna snuć nieprawdopodobne opowieści i wymyślać nie do
końca niewinne zabawy.
Filmy można obejrzeć w kinie Fenix w następujących terminach: § piątek, 27 czerwca: godz.18.00
Półksiężyc, godz. 20.00 Wygnanie; § sobota, 28 czerwca: godz. 18.00 Dyktator, godz. 20.00 Sierociniec; § niedziela,
29 czerwca: godz.18.00 Półksiężyc,
godz. 20.00 Wygnanie.
Bilety na filmy prezentowane przez DKF
„Bez Nazwy” kosztują mniej, niż na inne seanse: 8 złotych.
(mak)

Wystawa fotografii

Takie m.in. obrazy zobaczyć można
na debiutanckiej wystawie szesnastolatka Irka Rolewskiego.

N

a wystawę fotograficzną „Janusz
Monitowicz w Nieborowie”,
zaprasza Muzeum w Nieborowie
i Arkadii. Otwarcie wystawy w sobotę
28 czerwca o godz. 12.00 w Domku
Ogrodnika w nieborowskim parku.
Janusz Monitowicz urodził się
w roku 1958. Jest członkiem Związku
Polskich Fotografików. Studiował
w Szkole Filmowej w Łodzi, Akademii
Filmowej w Pradze. Jest nie tylko
autorem zdjęć do albumu o Nieborowie,
ale także autorem albumów i publikacji,
m.in.: „Wang”, „Jelenia Góra”, „Nieborów”.
Wystawa czynna będzie do 16 sierpnia.
(wcz)

Po kwiaty z bibuły

J

edno z łódzkich biur podróży
upodobało sobie przywożenie
turystów do bolimowskiego GOK
na naukę tworzenia ludowych kwiatów
z bibuły. - To są często grupy ponad
40-osobowe - mówi dyrektor Irena
Śmigiera-Milewska.- Najpierw
odwiedzają placówkę, przechodzą
kurs wycinankarstwa i bibułkarstwa
pod okiem Teresy Mechockiej,
potem idą do kowala artystycznego,
warsztatu garncarskiego itd. Nauka jest
nieodpłatna, trzeba tylko umówić się
uprzednio telefonicznie: 46-838-03-43.
(wcz)
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Pierwsze plany obchodów
Roku Chełmońskiego
Są już pierwsze pomysły
w sprawie tego, jaki kształt
przyjmą w Powiecie Łowickim
obchody zbliżającej się
160. rocznicy urodzin Józefa
Chełmońskiego.

go: od Boczek przez Łowicz, aż po Kuklówkę i inne
znaczące miejsca. W porozumieniu z łowicką uczelnią
komitet zorganizować chce sympozjum naukowe poświęcone artyście. Łowickie starostwo chce też dofinansować małe konkursy na temat Chełmońskiego organizowane przez szkoły GOK-i itd.
Andrzej Biernacki wystąpił też z pomysłem ufundowania pomnika. - Takowy mógłby stanąć przy trasie
Poznańskiej i wskazywać na zjazd do Boczek - mówi arpierwszej kolejności wystosowany zostanie list tysta. - Tak aby wyeksponować miejsce urodzenia Chełdo Marszałka Sejmu RP z postulatem ustano- mońskiego. Mowa też jest wariantowo o pamiątkowej
wienia roku 2009 rokiem Chełmońskiego. Na terenie
Ziemi Łowickiej działania rozpocząć miałyby się około marca. Planuje się zorganizowanie, we współpracy
z I Liceum Ogólnokształcącym, spotkania szkół imienia
Chełmońskiego. Byłaby to impreza 2-, 3-dniowa połączona z konkursami wiedzy, rajdami szlakiem miejsc
związanych z artystą. Włączone zostałyby w nią nie tylko szkoły średnie, ale też gimnazja. Na terenie naszego
powiatu imię Chełmońskiego noszą Gimnazjum w Błędowie i Bielawach. Komitet organizacyjny stawia sobie
również za cel zdobycie dla łowickiego muzeum dzieł
malarza. Być może uda się znaleźć sponsorów i wziąć
udział w aukcjach. - Kupno obrazów wiąże się z olbrzymimi kwotami - mówi członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski. - Rozważamy zatem,
czy nie kupić większej ilości rysunków i szkicowników.
Muzeum starać się też będzie o pozyskanie dzieł artysty w depozyt. Część prac, które znajdowało się niegdyś w Łowiczu, przechowywane jest dziś w Muzeum
Narodowym i co ciekawe obrazy te nie są eksponowane. Komitet uważa, że istnieje duża szansa, aby je odzyskać. W oparciu o te dzieła - kupione lub otrzymane
w depozyt, zorganizowane byłyby w ciągu roku przynajmniej cztery wystawy. Co kwartał - w marcu szkice,
a latem obrazy i rysunki. Na bazie wystaw placówka organizowałaby dla młodzieży lekcje muzealne.
Właściciel Galerii Browarna, Andrzej Biernacki zaproponował wydanie w roku Chełmońskiego trzech albumów: jednego traktującego o siedzibach artysty na
Mazowszu i dwóch kolejnych, prezentujących rysunki
ze szkicowników paryskiego i kuklowskiego.
Ponadto we współpracy z komitetem obchodów roku
Jana Wegnera (także 2009) wydano by wznowienie listów Chełmońskiego. Wydane zostały w roku 1953 właśnie przez Wegnera i od tamtego czasu nie były wznawiane. Dodatkowo w międzyczasie wypłynęły nie ujęte
w książce listy malarza, o które można byłoby wzbogacić nowe wydanie. Zdaniem Biernackiego byłoby
to uhonorowanie obydwu postaci, jak też podkreślenie
związków Wegnera z Chełmońskim.
Rok Chełmońskiego to także działania promocyjne.
Opracowane ma zostać logo obchodów, które przez cały
rok umieszczano byłoby na przykład w prasie i eksponowane przy najróżniejszych okazjach. Stworzony zostanie znaczek do wpinania w klapę marynarki, strony
internetowe miasta i powiatu “ubrane zostaną” - jak to
określa Miedzianowski - w motywy związane z Chełmońskim. Są też plany wykupienia w innych miastach
dużych bilbordów reklamowych, zapraszających do
Ziemi Łowickiej - miejsca urodzenia artysty.
Pojawił się też pomysł nadania łowickiemu muzeum
imienia Józefa Chełmońskiego. - Jest, jednak wiele postaci, zasługujących na takie wyróżnienie - mówi Miedzianowski. - Tarczyński, Aniela Chmielińska. Wysunąłem, więc pomysł, aby zamiast tego, nadać imiona
poszczególnym salom wystawowym, na wzór istniejącej już w muzeum sali imienia Tarczyńskiego. Imię
Chełmońskiego nosić mogłaby sala wystaw czasowych,
w której prezentowane jest głównie malarstwo - dodaje.
W porozumieniu z PTTK w Łowiczu i Żyrardowie
zorganizowane zostałyby rajdy szlakiem Chełmońskie-

W

tablicy, bądź innej rzeźbie przestrzennej - nie koniecznie będącej popiersiem artysty.
Biernacki poddaje też pomysł odnowienia we współpracy z kurią obrazków liturgicznych w drewnianym
kościółku w Boczkach. - Jedynych, co do których można mieć pewność, że Chełmoński je oglądał i inspirował się nimi.
Co zostanie zrealizowane z tych planów - czas pokaże.
W najbliższym czasie dowiemy się bowiem, ile pieniędzy zdecydowani będą przeznaczyć na obchody Roku
Chełmońskiego radni miejscy i powiatowi.
(wcz) Józef Chełmoński.
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Jezioro w Ziemiarach
nadal nie do kąpieli
Dzień uciech i...
niewiedzy!
W nr 25 NŁ ukazało się sprawozdanie
z Dnia Otwartego w kopalni Rydwan.
Ukrywający się pod literkami „ewr”
autor (autorka?) nadał swojej
relacji nieco przewrotny, jak to dziś
w zwyczaju, tytuł „Dzień uciech
w kopalni Rydwan”. Impreza, jak
impreza, klasyczny marketing,
choć ani słowem nie wspomniano
o ochronie środowiska, zmianach
ekosystemu, jaki powoduje kopalnia
i to już od 40 lat! A przecież rejon ten
sąsiaduje z europejskim programem
„Pradolina Warszawsko-Berlińska”,
której częścią, z geograficznego
punktu widzenia, jest dolina Bzury
i jej dopływów!
Autor (autorka?) twierdzi ponadto,
że samą kopalnię zlokalizowano
„w sąsiedztwie polodowcowego
jeziora Rydwan”. Nic podobnego!
Wspomniane „Jezioro Rydwan”, bo
tak powinno prawidłowo pisać się
ten hydronim, podobnie jak „Jezioro
Okręt”, nie są w sensie genetycznym
jeziorami polodowcowymi, ale
stawami rybnymi. Wspomniany
staw Rydwan został wykopany
za rządów arcybiskupa Jakuba
Uchańskiego (1512-1581), Prymasa
Polski od 1562 r. Z kolei pobliski
staw Okręt wykopano za arcybiskupa
Jana Łaskiego (ok. 1456-1531),
arcybiskupa gnieźnieńskiego od
1510. Autorowi (autorce?) należy
się więc nie tylko jedynka (za mojej
młodości dwója!) z geografii, ale
także historii...Moich przyjaciół,
wspaniałych wędkarzy ze Zdun
Kościelnych
i Strugieńskiego Młyna, zainteresuje
zapewne fakt, że w roku 1765 staw
Okręt zarybiono 3300 szczupakami,
6108 karpiami (3-letnimi), nie mówiąc
już o 600 okoniach. Gorzej było
w stawie Rydwan, bo tam w rok
później, a więc w 1766, wpuszczono
tylko 128 karpi i 57 linów. Jakie
musiały być wówczas „brania”,
o których dziś można już tylko
pomarzyć. A wszystko to opisał Jan
Warężak w „Osadnictwie kasztelani
łowickiej”, wydanej jeszcze
w 1952 r. przez Łódzkie Towarzystwo
Naukowe.
Dobiesław Jędrzejczyk
(Zduny Kościelne)

Lato w pełni, łowicka pływalnia wkrótce będzie remontowana,
a więc i zamknięta. Dookoła żadnego kąpieliska z prawdziwego
zdarzenia, a wokół olbrzymiego,
wymarzonego do aquarekreacji zalewu Joachimów - Ziemiary w gminie Bolimów mnóstwo tablic z napisem „zakaz kąpieli.”
leż to było planów i szumnych zapewnień, w momencie gdy kilka lat temu
Iotwierano
ten zalew. Szybko miała go prze-

jąć na własność gmina. W krótkim czasie
dookoła wyrosnąć miały domki dla turystów, przystanie, mola, mała gastronomia.
Po tafli śmigać miały żaglówki, ze strzeżonego kąpieliska i plaży korzystać mieli turyści.
- Tak się tylko mówiło - informuje nas
dziś z rozbrajającą szczerością wójt gminy
Bolimów Stanisław Linart, który, tak jak
i cała Rada Gminy, ma za sobą długie boje
o przejęcie zalewu.
Zbiornik należy do skarbu państwa, zarządzany jest przez marszałka województwa, co w jego imieniu czyni Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
- taki od lat jest stan prawny. W przynależ-

nym im aspekcie zalew dzierżawi bolimowskie koło wędkarskie.
- W sprawie komunalizacji zalewu otrzymaliśmy odpowiedź odmowną - informuje
wójt. - Podstawową funkcją zbiornika jest
retencja, wybudowany został za pieniądze
skarbu państwa i nie jest możliwe, aby gmina otrzymała go na własność - dodaje.
Wobec takiego stanowiska gmina starała się jakiś czas temu o przejęcie w formie
użyczenia, o czym pisaliśmy. Sprawa rozbiła się o pieniądze. - Jeśli coś mamy robić, to
chcemy robić to porządnie, a bez pieniędzy
się nie da - mówi wójt. - Naszym zdaniem
wraz z użyczeniem otrzymać powinniśmy
także pieniądze zabezpieczone na utrzymanie zbiornika - około 100 tys. zł rocznie. Zarząd melioracji był innego zdania.
W zbiorniku właściwie nigdy nie wolno było się kąpać: nie ma ratownika, nie
ma strzeżonej plaży, woda nie była pod
tym kątem badana. Na początku nad brzegiem, gdzie znajduje się pomost, stała informująca tablica, jednak szybko została
przez kogoś wyrwana. Teraz o zakazie kąpieli informuje więcej tablic postawionych
przez zarządcę.
Nie zmienia to faktu, że w sezonie nad
zalew ciągną tłumy ludzi. Wjeżdżają na te-

Łowicz Marką Wysokiej Reputacji
W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu Premium Brand,
przeprowadzonego pod patronatem magazynu Forbes, marka ŁOWICZ zajęła bardzo wysoką, bo
5. pozycję w kategorii „Artykuły Spożywcze” i 18. w klasyfikacji
ogólnej, na 77 marek uhonorowanych w 10 kategoriach.

T

egoroczna 5. pozycja Łowicza w kategorii „Artykuły Spożywcze” oznacza awans o trzy miejsca w stosunku
do ubiegłorocznego rankingu. - To kolejny
sukces na koncie Agros Nova - mówi Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy Agros
Nova Sp. z o.o.
Przynależność Łowicza do grona Marek
Wysokiej Reputacji 2008 została oficjalnie potwierdzona 23 czerwca podczas gali
w stołecznym hotelu InterContinental, której gospodarzem był magazyn Forbes.
Premium Brand to projekt badawczy, którego rezultatem jest ranking reputacji marek
konsumenckich obecnych na polskim rynku. Badanie uwzględnia kilka kryteriów: za-

ufanie, referencje dawane marce, pamiętane
medialne „wpadki”, społeczne zaangażowanie marki i jej reputację jako partnera biznesowego (tylko wśród menedżerów). Reputację marek zbadał instytut TNS OBOP na
ogólnopolskiej próbie 1500 konsumentów.
Oprócz konsumentów w badaniu swoją opinią na temat poszczególnych marek podzielili się również eksperci - menedżerowie.
W ogólnej klasyfikacji (pozabranżowej) spośród wszystkich 77 marek rankingu Łowicz uzyskał bardzo wysokie oceny
w trzech kluczowych wymiarach: atmosfera
medialna wokół marki - 3. miejsce, zaufanie do marki - 7. oraz referencje dla marki 7.
(eb)

ren samochodami, kąpią się, palą ogniska,
grillują. - Z naszej strony - bez pytania nikogo o pozwolenie, postawiliśmy kilka koszy na śmieci, które regularnie opróżniamy
- mówi wójt. - Wcześniej na własny koszt
zorganizowaliśmy parking dla samochodów. Niedawno mieliśmy zebranie sztabu
reagowania kryzysowego i podjęliśmy decyzję, że jeśli susza będzie się pogłębiać,
zorganizowane zostaną weekendowe patrole strażackie.

Może stowarzyszenie
da radę
Wójt nie porzuca jednocześnie planów
przejęcia zbiornika. Gminy Bolimów, Wi-

skitki i Puszcza Mariańska podjęły działania w celu utworzenia stowarzyszenia Lider
Plus - organizacji pozarządowej zrzeszającej we wspólnym działaniu osoby prywatne, organizacje i samorządy. Wójt chciałby
przejąć w użyczenie zbiornik, opierając się
o to stowarzyszenie. - Gmina sama nie może
wszystkim się zajmować - mówi. - Gmina
jest od tego, aby na jej terenie działo się
dobrze. Będziemy przy tym mieli wpływ na
to, co dziać się będzie nad zalewem - gmina posiadać będzie swoich przedstawicieli
w radzie programowej itd.
Przejęcie zalewu przez stowarzyszenie
jest też olbrzymią szansą na zdobycie zewnętrznych środków. Od jakiegoś czasu
mówi się, że Unia promować chce lokalne
inicjatywy pozarządowe i te właśnie będą
miały największe szanse na pozyskanie dużych pieniędzy.
- Nie chcę dziś jeszcze odpowiadać, czy
stowarzyszenie starać się będzie o użyczenie
wraz z przekazaniem pieniędzy na utrzymanie zbiornika. Za wcześnie też jeszcze mówić, co wokół niego powstanie. Na pewno
chodzić będzie o rekreację. Jednak są też
duże szanse na powstanie elektrowni wodnej - uchyla rąbka tajemnicy wójt.
(wcz)
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RENAULT Traffic 1991 rok, przedłużony, podwyższony+ części, tel. kom.
0509-706-907.

TOYOTA Land Cruiser 3 D 2008 rok,
TOYOTA Camry 2.4, 2008 rok, tel. kom.
0603-709-330.

LUBLIN II 1998 rok, wózek widłowy Toyota
Lide 2001 rok, tel. kom. 0606-123-379.

ALFA ROMEO 156 1998 rok, gaz, tel. kom.
0605-069-379.

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

AUDI A4 combi 1.9TDI 1998 rok, 18000 zł,
tel. kom. 0608-409-694.

F I AT U n o I X I
tel. (046) 830-32-33.

rok

BMW 520 2.0 benzyna gaz, 4800 zł, tel. kom.
0608-409-694.

MAZDA 626 2.0 diesel 1991 rok, 221000 km,
hatchback, tel. kom. 0600-415-610.

OPEL Corsa C 1.2 16V Ecotek 2002 rok,
15600 zł, srebrny metalik, 2 komplety opon,
gaz sekwencja, 3-drzwiowy, wspomaganie,
tel. kom. 0509-061-804.

1999

FORD Escort 1.6 16V 1998 rok, 100.000 km,
gaz sekwencja, 6500 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0509-775-218.
MAZDA 323F
tel. (046) 837-76-27.

1999

rok

SKODA Octavia 1.6 XI 2000 rok, przygotowany do rejestracji, tel. kom. 0602-489-317.
FORD Escort 1.3 gaz 1997 rok, 100 %
bezwypadkowy, salon Polska, tel. kom.
0507-659-615.
ROVER 1997 rok, zachodni, gaz, benzyna,
2-drzwiowy, tel. (046) 837-92-90.
Cinquecento lub Tico zadbane, tel.
kom. 0500-420-702.
Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Punto lub Matiza zadbanego, tel. kom.
0500-420-702.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel.
kom. 0605-695-882.
SKUP AUT, tel. kom. 0513-019-003.
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.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Absolutnie kupię wszystkie modele
daewoo, Fiata, Forda, Opla, Peugeot,
Renault, Seata, Toyoty, Skody, VW
oraz dostawcze do 3,5 t po 1995 roku,
tel. kom. 0500-026-841.
DAEWOO Lanos w dobrym stanie, kupię,
tel. kom. 0607-089-610.
Całe i uszkodzone, tel. kom.
0606-238-179.
Bus lub dostawczy chłodnia, stan bdb, kupię,
tel. kom. 0503-007-351.
Syrena części,
0664-056-266.

tel.

kom.

Auto - Skup osobowe 1997 - 2005
rok, zarejestrowane, tel. kom.
0608-108-139.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.

AUDI 80B4 2 l 1992 rok, 5700 zł, benzyna,
gaz, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, pilnie, tel. kom. 0664-962-750.
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.
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.
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.
FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, cena do
uzgodnienia, tel. (046) 838-65-38.
VW Golf III 1.8 gaz, hak, po remoncie, tel.
kom. 0880-622-387.
FIAT Uno 1000 1998 rok, czerwony, instalacja
gazowa, 5-drzwiowy, 4600 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0514-962-094.
OPEL Astra sedan 1.4 gaz 1995 rok, 6600 zł,
tel. kom. 0514-704-608.
OPEL Vectra B combi 1.6 16V 1997 rok,
9200zł, sprowadzony, bezwypadkowy, tel.
kom. 0504-169-282.
FIAT 126p el 1998 rok, tel. kom.
0668-435-483.
Części do BMW E36, tel. kom.
0517-802-516.
Golf III 1.9 TD, tel. kom. 0609-842-734.
POLONEZ Truck Roy 1999 rok, tel. kom.
0693-916-677.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, 17600 zł, tel.
kom. 0501-689-963.
Seicento 2001 rok, gaz, niedrogo, tel. kom.
0792-261-009.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, 11500 zł,
zielony metalik, tel. kom. 0609-788-397.

Opony używane, importer, duży wybór, tel. kom. 0602-133-182.
Iveco typu 3510 1997 rok, 9800 zł
tel. (046) 837-85-87.
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
z ł, srebrny metalik, tel. kom. 0696-803-050.
HONDA Civic 1.4 1999 rok, II właściciel,
kraj, tel. kom. 0606-900-406.
CHEVROLET Lumina APV Van, 3800 litra
benzyna + gaz, tel. kom. 0604-238-322.
RENAULT Clio 1.2 16V 2001r., niebieski metalik, salon, stan bdb, tel. kom.
0511-114-004.
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.
BMW 316 1.6 benzyna + LPG, 1989 rok,
stan dobry, tel. kom. 0693-830-174, kom.
0697-972-894.
SKODA Felicia combi 1.3 MPI 1997 rok
tel. (046) 830-38-37.
SKODAFelicia 1.3 benzyna 1997 rok, 190.000
km, granatowy, tel. kom. 0600-214-224.
TOYOTA Yaris diesel 2005 rok, tel. kom.
0886-955-255.
VW Vento 1.9 TD 1994 rok, tel. kom.
0667-368-672.
FIAT Brava 1.9 JTD 1999 rok, tel. kom.
0663-630-668.
SEAT Cordoba 1998 rok, I właściciel, tel.
kom. 0606-140-182.

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.
FORD Ka 1.3 benzyna 1997 rok, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom. 0604-593-167.
OPEL Corsa 1.0 benzyna 2000 rok, sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja, tel. kom.
0604-593-167.
DAEWOO Lanos 1.4 benzyna 1998 rok,
sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja,
tel. kom. 0604-593-167.
AUDI A4 1.8 benzyna 1996 rok, sprowadzony, zarejestrowany, klimatyzacja, tel. kom.
0604-593-167.
SUZUKI Vitara 1.6 benzyna 1991 rok,
sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-593-167.
VOLVO S80 2.4 diesel 2002 rok, sprowadzony, tel. kom. 0504-746-781.
CHRYSLER Voyager 2.4 benzyna 2003 rok,
sprowadzony, tel. kom. 0504-746-781.
NISSAN Almera 2.2 diesel 2001 rok, sprowadzony, tel. kom. 0504-746-781.
FORD Escort, MK7, 1997 rok, 1.6 ZETEC,
ABS, 4900 zł, tel. kom. 0606-633-490.
HONDA CRV, czarny metalik, 2.0 + gaz
sekwencja, 2000 rok, cena do uzgodnienia,
salon Polska, 4x4, full opcja, bezwypadkowy,
stan idealny, tel. kom. 0606-111-002.
Golf III 1.6 1993 rok, czarny, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, stan dobry,
tel. (046) 837-50-94.
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.
FIAT 126p 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0517-358-300.
SEAT Cordoba 1.8 1994 rok, tel. kom.
0509-120-676.

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

ALFA ROMEO 146 1.6 1996 rok, 5500 zł,
tel. kom. 0669-034-202.

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

VW Vento 1.9 TD 1993 rok, utrzymany, 7800
zł, tel. kom. 0506-025-611.

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

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

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

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

VW Passat 1985 rok, w całości lub na części,
tel. kom. 0508-900-884.
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.
STAR 1142 1989 rok, tel. kom.
0693-824-664.
FORD Escort combi 1997 rok, tel. kom.
0663-766-583.
VW Golf IV 2000 rok, 20000 zł, salon, tel.
kom. 0501-280-594.
PEUGEOT Boxer 1.9 D 1994 rok, krótki,
niski, nowa buda, 8200 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0608-601-221, 0604-557-182.
VW bus 1.6 D, tanio, tel. kom.
0607-624-733.
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.
HYUNDAI Ponny 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 Scenic 1.9 DTI 1998 rok, 17000
zł, po opłatach, 0513-876-844.
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.
FIAT Punto 1995 rok, z gazem, tanio, tel. kom.
0500-308-858.
Ciężarowy MAN 12-192 FL kontener meblowy 1993 rok, 20000 zł + VAT do negocjacji,
tel. kom. 0605-427-919.
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.
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.

VW Passat sedan XII 2003 rok, 115.000 km,
granatowy, tel. kom. 0692-601-689.
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.
FIAT CC 700 1993 rok, stan bdb, tel. kom.
0509-610-252.
SUZUKI Swift GL 1999 rok, po wypadku,
tel. (046) 839-13-31.
FORD Ka 1998 rok tel. (042) 719-46-55, tel.
kom. 0518-986-232.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 2001 rok, klimatronik, tel. kom. 0608-354-769.
CC 700 1994 rok, 129.000 km, przyczepka
samochodowa z hamulcem, stan bdb, tel.
kom. 0722-175-671.
Cinquecento 704, 1997 rok, tel. kom.
0781-274-184.
FORD Mondeo TDCi 2002 rok, garażowany,
tel. kom. 0721-356-199.
Passat 1.9 TDI 2001 rok, MERCEDES 320 S
2001 rok, tel. kom. 0510-158-924.
STAR 1142 do przewozu żywca, MERCEDES 312 2000 rok, RENAULT Master 1998
rok, tel. kom. 0509-500-995, 0502-313-181.
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.

POLONEZ Truck 1996 rok, tel. kom.
0668-171-450.
FIAT Brava 1.6 16V 2001 rok, tel. kom.
0606-354-191.
VW Golf 1.6 1994 rok, przygotowany do
rejestracji, tel. kom. 0606-354-191.
FIAT 126p 1994 rok, 650 zł, stan dobry, tel.
kom. 0515-193-137.
KIA Rio 2002 rok, tel. kom. 0513-636-680.
STAR 200 z silnikiem Leyland, 1986 rok,
5500 zł, tel. kom. 0605-278-719.
RENAULT 19 1995 rok, tel. kom.
0662-062-345.
MERCEDES Sprinter 312 1995 rok, podwyższony, przedłużony, tel. kom. 0888-895-150.
Simson skuter, Transporter T2 1.6 D, stelaż na
STARA 200, tel. kom. 0602-747-529.
OPEL Astra TD 1999 rok, tel. kom.
0887-479-469.
Sprzedam camping, tel. kom. 0692-668-521.
Passat combi 1998 rok, zielony, 1.8 T
benzyna, pełne wyposażenie, tel. kom.
0668-184-146.
Passat combi 1.9 TDI 1998 rok, chabrowy,
ROVER 214 Si 1.4 105 KM 1995 rok, wiśniowy, salon, tel. kom. 0512-762-223.
OPEL Combo 1.7 D Isuzu 1997 rok, homologacja, stan dobry, tel. kom. 0501-469-526.
FIAT Punto 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.
MERCEDES Vito MB 108D 1998 rok, 17000
zł, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 6700 zł, sprowadzony, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
VW Golf III 1.9 diesel 1994 rok, 8800 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

SAAB 9000 1992 rok, full opcja,, tel. kom.
0501-149-093.

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

AUDI A6 2003 rok, full opcja, stan dobry, tel.
kom. 0501-658-190.

OPEL Vectra 1.8 benzyna 1989 rok, stan
dobry, tel. kom. 0665-489-346 po 14.00.

FIAT Uno 1.0, 5-drzwiowy, stan bdb, bordo
metalik, tel. kom. 0606-330-976.
OPEL Corsa 1.4 1997 rok, 5-drzwiowy, jasnozielony metalik, tel. kom. 0600-394-592.
DAEWOO Lanos 1.5 16V benzyna + gaz
1999 rok, tel. kom. 0600-394-592.
FIAT Punto 1.1 SDE 1999 rok, 6600 zł, oryginalny przebieg 58000 km, biały, 3-drzwiowy,
I właściciel, bezwypadkowy, sprzedam, tel.
kom. 0501-032-036.
OPEL Vectra sedan 2.0 DTI 1999 rok, 16800
zł, bezwypadkowy, tel. kom. 0603-588-228.
DAEWOO Matiz 1999 rok, I właściciel, złoty
metalik, tel. kom. 0605-535-396.
VW Passat sedan 1.9 TDI 1997 rok, 19900 zł,
bezwypadkowy, tel. kom. 0607-248-357.
FIAT Uno 900 gaz 2001 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0605-535-396.
FIAT Uno 2000 rok, 5-drzwiowy, stan bdb,
tel. kom. 0513-160-551.
TOYOTA Corolla 1.4 1994 rok, 6400 zł,
zadbana, tel. kom. 0601-204-034.
FIAT Panda 1.2 2006 rok, I właściciel, atrakcyjna cena, tel. kom. 0513-160-551.

KIA Clarus 1997/1998 rok, klimatyzacja,
ABS, tanio, tel. (046) 861-25-58.

FIAT Punto 1.2 2003/2004 rok, 5-drzwiowy, I
właściciel, tel. kom. 0665-977-562.

OPEL Astra 1992 rok, gaz, stan idealny, tel.
kom. 0509-033-258.

FIAT Seicento benzyna, gaz 1999 rok, 74000
km, bezwypadkowy, stan bdb, tel. kom.
0511-842-115.

FORD Fiesta 1.3 benzyna 1998 rok, 4-drzwiowy, bogate wyposażenie, klimatyzacja, sprowadzony, 6900 zł (do uzgodnienia + opłaty),
tel. kom. 0504-065-348.

AUDI A6 1.8 T +gaz 1999 rok, 160000 km, +
zimowe koła, tel. kom. 0692-659-373.

SUZUKI Maruti 800 1991/92 rok, tel. kom.
0888-144-904.

OPEL Corsa 1.2 2003 rok, 15300 zł, salonowa, tel. kom. 0509-732-602.

OPELAstra II 1.6 1998 rok, 60.000 km, zielony, stan bdb, tel. kom. 0605-680-419.

FORD Escort 1.4 1991 rok, tel. kom.
0782-719-099.

FIAT Seicento 0.9 1999 rok, 6900 zł, bordo
metalik, tel. kom. 0502-482-511.

Golf II 1991 rok, stan dobry, tel. kom.
0721-341-625.

Cinquecento 700 1994 rok, tel. kom.
0604-570-267.

OPEL Omega 2.0 TDI combi 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0501-542-563.

NISSAN Almera sedan 1.4 benzyna gaz 1998
rok, tel. kom. 0691-931-140.

FIAT Palio Weekend 1.7 TDI 1999/2000 rok,
tel. kom. 0668-033-457.

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.

FIAT Punto 1.2 SX75 1995 rok, 5800 zł,
145000 km, srebrny metalik, 5-drzwiowy, autoalarm, centralny zamek, radio CD, tel. (046) 861-25-35, tel. kom.
0698-950-901.

FIAT Punto 1.1 + gaz 1998/1999 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-457-208.

Golf 1.8 gaz benzyna 1992 rok, tel. kom.
0511-030-793 wieczorem.

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

POLONEZ gaz 1996 rok, tel. kom.
0783-939-420.

VW Polo Classic 1.4 1997 rok, bezwypadkowy, tel. kom. 0694-216-417.

Golf II 1.6 D tel. (042) 719-35-76.

Cinquecento 700 1997 rok, tel. kom.
0889-194-504.

VW Passat 1,9 TDI 2001 rok, combi, tel. kom.
0608-655-097.

OPEL Vectra B combi 1.6 16V Ecotek
1997 rok, 10700 zł, granat metalik, sprowadzony, zarejestrowany, stan bdb, tel. kom.
0509-061-804.

RENAULT Megane combi 1.6 2001/2002
rok, 15400 zł, wyposażona, tel. kom.
0509-369-540.

Żuk A11, tel. kom. 0691-043-727.

DAEWOO Espero 1.8 1999 rok, + gaz, tel.
kom. 0602-668-391 po 15.00.

FIAT Punto 1.2 2002 rok, boro, 3-drzwiowy,
uszkodzony, tel. kom. 0605-539-256.

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

Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec, tel.
kom. 0504-065-348.
MITSUBISHI Colt 1.3 benzyna 1998
rok, sprowadzony, do opłat, tel. kom.
0502-534-778.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, 5800 zł, 107.000
km, benzyna, 5-drzwiowy, tel. kom.
0793-331-002.
FIAT 126 EL 1995 rok, tel. kom.
0698-244-821.
AUDI 80 1996 rok, gaz, benzyna, tel. kom.
0603-307-994.
VW Golf 319 GTD 1992 rok, 153.000 km,
stan bdb, tel. kom. 0509-086-416.
Golf III combi TDI 110 kM 1997 rok, tel.
kom. 0507-345-597.
VW T-4 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0601-052-050.
FIAT Seicento 1.1 + gaz 2000 rok, czerwony,
tel. kom. 0668-435-719.

FIAT Marea sedan 2.0 + gaz 2000 rok, 12900
zł, srebrny metalik, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0606-535-457.
FIAT Siena 1.4 gaz 1997 rok, niebieski metalik, zadbany, stan bdb, 6300 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0880-211-798.
RENAULT Kangoo 1.2 2001 rok, 13800
zł, 5-drzwiowy, osobowy, tel. kom.
0503-168-408.
FIAT Seicento 900 1999 rok, II właściciel,
zadbany, niebieski, alufelgi, 5900 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0880-211-798.
RENAULT Twingo 1.2 2003 rok, 10600 zł,
tel. kom. 0504-129-814.
OPEL Corsa 1.2 gaz 1995/96 rok, 6900 zł,
134000 km, bordo metalik, szyberdach, 2
poduszki, stan bdb, tel. kom. 0502-679-946,
0604-610-577.
RENAULT Kangoo 1.2 benzyna 1994 rok,
4400 zł, tel. kom. 0604-610-577.
VW Golf III 1.4 benzyna 1995 rok, 5-drzwiowy, czarny metalik, wspomaganie, el. szyby,
lusterka i szyberdach, stan bdb, 5600 zł +
opłaty, tel. kom. 0604-610-577.
FORD Escort Cabrio 1.6 16V benzyna
gaz 1992 rok, stan bdb, czarny, alufelgi, el.
lusterka, wspomaganie, welurowa tapicerka,
nowe zawieszenie, nowy dach, atrakcyjny
wygląd, 5400 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0661-797-243.

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.
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VW Passat combi 1.9 TDI 130 kM 2002
rok, zadbany, bezwypadkowy, sprzedam lub
zamienię, tel. kom. 0602-584-266.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, 10800
zł, wspomaganie, klima, 2 poduszki, 4
el. szyby, lusterka, tempomat, centralny
zamek, ABS, podgrzewane siedzenia, radio
sterowane w kierownicy, halogeny, tel. kom.
0889-632-740.
DAEWOO Lanos 1.6 B XII.1999 rok, 5900
zł, tel. kom. 0888-596-487.
FIAT Punto 1.2 B 1996 rok, 5800 zł, stan bdb,
tel. kom. 0888-598-487.
DAEWOO Tico gaz 1998 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0886-218-982.
OPEL Astra combi 1.6 16V gaz 1996 rok, tel.
kom. 0604-784-314, 0692-694-065.
SEAT Ibiza 1.4 gaz 1999 rok, tel. kom.
0604-784-314, 0692-694-065.
OPEL Corsa C 2002 rok, 12200 zł, 5-drzwiowy, tel. kom. 0604-784-314, 0692-694-065.
OPEL Astra 1.4 gaz 1997 rok, 8900 zł, tel.
kom. 0509-791-220.
FIAT Seicento 1.1 gaz 1999/2000 rok, zadbany, srebrny, tel. kom. 0886-802-487.
TOYOTA Corolla 1.6 benzyna gaz 1999
rok, 13500 zł, pełne wyposażenie, tel. kom.
0604-182-896.
VW Polo 1.0 B 1997 rok, 6600 zł, stan bdb,
tel. kom. 0604-182-896.
DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz 1999 rok, tel.
kom. 0602-494-810.
VW Passat 1.9 TDI 131 kM 2003 rok, tel.
kom. 0509-791-220.
DAEWOO Lanos 1.6 gaz 1998 rok, 6500 zł,
tel. kom. 0509-791-220.
VW Golf 1.4 gaz 1994 rok, tel. kom.
0602-494-810.
OPEL Vectra 2.0 1996 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 0602-494-810.
OPEL Astra combi 1.6 LPG 1999 rok, 8300
zł, 158000 km, wspomaganie, ABS, stan bdb,
srebrny, radiomagnetofon, zadbany, centralny
zamek, tel. kom. 0666-503-361.
RENAULT Megane combi 1.4 2001 rok,
12900 zł, 158000 km, granatowy, wspomaganie, el. szyby, radio CD, stan bdb, centralny
zamek, autoalarm, tel. kom. 0694-506-667.
VW Polo 1.0 KAT, 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0600-970-598.
OPEL Astra 1.4 1997 rok, benzyna, gaz, tel.
kom. 0511-717-568.
SKODA Felicia 1998 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0664-635-301.
Lanos benzyna gaz 2001/02 rok, I właściciel, 7500 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0501-818-524.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, I właściciel,
stan bdb, 5600 zł do negocjacji, tel. kom.
0501-818-524.
POLONEZ Atu Plus 1.4 16V 1998 rok, tel.
kom. 0600-252-277.
TOYOTA Carina II 1.6 benzyna 1997 rok, tel.
kom. 0793-390-074.
CITROEN Saxo 1.0 benzyna 1998 rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom. 0664-635-301.
FIAT Seicento 1.1 benzyna gaz 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Siena 1.6 benzyna gaz 1998 rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom. 0793-390-074.
OPEL Corsa C 1.0 gaz sekwencja 2004 rok,
19800 zł, 88000 km, bordo, 5-drzwiowy, el.
szyby, wspomaganie, centralny zamek, salonowy, zadbany, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra sedan 1.4 16V 1996 rok, ołówkowy metalik, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0692-639-555.
FIAT Punto 1.1 1999 rok, 6500 zł, 120000
km, srebrny metalik, 3-drzwiowy, radio,
centralny zamek, ładnie utrzymany, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Astra I 1.4 1999 rok, 8900 zł, granat,
el. szyby, alufelgi, salon, 2 poduszki, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Astra 1.7 TD 1996 rok, granat metalik,
5-drzwiowy, szyberdach, 6900 zł, bez korozji,
tel. kom. 0880-348-630.
SAAB 9-3 2.0 Turbo 2000 rok, automat,
ABS, klima, skóra, alufelgi, elektryka,
tel. kom. 0606-859-067.
FIAT Palio benz., gaz 1998 rok, czerwony, I
właściciel, tel. kom. 0663-329-483.
SEAT Cordoba 1.4 1996 rok, 6900 zł,
zielony, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0663-329-483.
DAEWOO Lanos 2.0 gaz 1999 rok, tel. kom.
0602-494-810.
AUDI 80 B3 1987 rok, benzyna, gaz, stan
bdb, tel. kom. 0602-383-118.

AUDI 80 B3 1989 rok, uszkodzony silnik, tel.
kom. 0665-340-488.

Sprzedam części: Ford Escort, Mondeo i silnik
do Seicento 900, tel. kom. 0660-405-414.

FIAT Siena 1.6 16V HL 1998 rok, Punto 1.2
gaz 1997 rok, tel. kom. 0604-417-675.

Agregat chłodniczy na samochód dostawczy,
tel. kom. 0606-479-819.

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

Sprzedam części do AUDI B3, tel. kom.
0880-375-843.

VW Polo 1.6 1994/95 rok, tel. kom.
0504-019-557.

ŁADA 2105, opłacony, zarejestrowany, tel.
kom. 0788-460-356.

KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0600-428-743.
SUZUKI Vitara cabrio 1.6 1990 rok, benzyna, data I rejestracji 1999 rok, tel. kom.
0600-428-743.
MAZDA 323F, rozbita na części lub w całości,
tel. kom. 0603-592-216.
Autolaweta Volkswagen LT55, stan
bdb, tel. kom. 0509-260-732.
OPEL Vectra 2.0 16V DTI 1999/2000 rok,
srebrny metalik, sedan, full opcja, rok w kraju,
stan idealny, tel. kom. 0609-135-425.
OPEL Vectra 1.6 B 1996 rok, 136.000 km,
ciemny, rejestracja 1997 rok, salonowy, nowa
wersja, stan idealny, tel. (046) 837-06-08.
Seicento 2001 rok, rozbite, tel. kom.
0508-364-849.
Astra II combi 1.7 TD 1998 rok, tel. kom.
0888-200-310.
VW Passat sedan 1.8 1989 rok,
czerwony, benzyna + gaz, stan dobry, tel. (046) 837-72-18, tel. kom.
0889-186-023.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 1994 rok, tel.
kom. 0501-230-900.
Quad 2008 rok, 1010l, cena 1000zł, tel. kom.
0506-178-432.
F I AT P u n t o 1 . 1 g a z , t e l . k o m .
0609-672-677.
POLONEZ Caro Plus 1.6 1997 rok, benzyna
+ gaz, silnik po remoncie, II właściciel, stan
ogólny dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0607-405-177.
TOYOTA Corolla 1.3 1992 rok, stan bdb, tel.
kom. 0518-693-736.
RENAULT Laguna 1.9 DCI 2002 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0503-327-748.
CITROEN C15D 1.8 diesel 1999/2000 rok,
tel. kom. 0503-327-748.
VW Caddy Pickup 1.9 diesel 1999 rok, tel.
kom. 0503-327-748.
PEUGEOT 107 1.0 2006/2007 rok, benzyna,
tel. kom. 0503-327-748.
FORD Fiesta 1.1, 1800 zł, czarna perła,
benzyna, tel. kom. 0602-129-661.
MERCEDES Sprinter 316 2004 rok, klima, średni, 57000 zł + VAT, tel. kom.
0788-293-343.
VW T-24 2.5 TDI 2005 rok, klima, tel. kom.
0788-293-343.
FORD Escort 1.4 +gaz 1990 rok, tel. kom.
0669-346-301.

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.
Blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe, tel.
kom. 0693-830-174, kom. 0697-972-894.
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.

VW Polo 1.0 gaz 1989 rok, 700 zł, stan dobry,
tel. kom. 0609-550-982.

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

SKODA Fabia combi 1.4 2002 rok, 17500
zł, srebrny metalik, wersja komfort, tel. kom.
0601-814-955.

Sprzedam przyczepkę samochodową,
2005 rok z plandeką, hamulec najazdowy,
tel. (046) 839-63-26.

OPELAstra combi 2.0 diesel 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0602-784-312.

Dwukółka ciągnikowa, duża z hamulcem
pneumatycznym, SEAT Toledo, tel. kom.
0602-522-478.

PEUGEOT 605 2.0 1991 rok, 1800 zł, Mercedes Benz 1986 rok, 2.3E + gaz, 2300 zł., Opel
Astra 17TD 1995 rok, 3300 zł, Uno 1.7D,
1997 rok 2500 zł, tel. kom. 0512-476-760.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, zarejestrowany, klimatyzacja; SKODA Felicia 1.3 MPI
1998 rok, tel. kom. 0604-392-876.

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

M-3 Bratkowice z garażem, tel. kom.
0662-198-384.
Sprzedam mieszkanie w Łowiczu (37mkw.,
c.o, blok z cegły), tel. kom. 0600-127-143.

Skutery, crossy, części, akcesoria
motocyklowe, sprzedaż -serwis,
MR MOTORS, Wyskoki 10 k/Głowna, tel. (042) 710-76-11, tel. kom.
0513-185-357.
Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
0660-686-837.
Piaggio Zipp, Malaguti F10, stan dobry, tel.
kom. 0505-261-079.
Sprzedam skuter Derbj-Vamos, 1000 zł, tel.
kom. 0695-599-859.
Suzuki GSX600F, poj. 600, 1998 rok,
69000 km, 7500 zł. sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki GS500, poj. 500, 1999 rok, 23350
km, 5500 zł, sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.
Honda VF750F, poj. 750, 1986 rok, 40260
km, 3200 zł, sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.

Sprzedam M-3, 48 mkw., I piętro, os. Bratkowice, tel. kom. 0606-146-732.
Działka rolno-budowlana 0,96 ha z zabudowaniami, 30 zł/1 mkw., tel. (046) 838-95-15.
Sprzedam plac budowlany na wsi, niedrogo, tel. (046) 838-91-63, tel. kom.
0664-873-541.
Zamienię lub sprzedam M-4 Bratkowice na
M-2 Bratkowice, tel. kom. 0503-740-193.
Sprzedam mieszkanie 49 mkw., I piętro, tel.
kom. 0691-219-981.
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.

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

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.

Skuter na gwarancji, tel. kom.
0886-991-520.

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

Sprzedam Quada 150, tel. kom.
0660-789-719.

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

Peugeot 206 1.1
tel. (046) 837-20-10.

2000

rok,

Naprawa motocykli i motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.
Skuter MX 50, tel. kom. 0697-714-837.
Benelli 50 włoski skuter po pełnym tuningu,
2000 rok, 3300 zł, tel. kom. 0721-308-989.
Sprzedam skuter Keeway, 2005 rok, tel. kom.
0721-341-625.
Quad 150, mało używany, tel. kom.
0669-690-715.
Romet Hard, zarejestrowany, stan bdb, tel.
kom. 0602-515-792.
Sprzedam Ogara,
tel. (046) 838-34-70.

stan

bdb,

Sprzedam motocykl Dniepr 650, 1970
rok, po kapitalnym remoncie, tel. kom.
0691-931-140.
Sprzedam Yamahę Virago, 1993 rok, stan bdb,
tel. kom. 0502-155-246.
Motocykl Yamaha, 1999 rok, 125 cm3, tel.
kom. 0514-223-761.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.
Skuter Malagutti, 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0500-190-988.

Ziemia 3 ha w miejscowości Wola Stępowska
5, tel. kom. 0512-919-658.
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).
Cegła, 50 mkw., parter, Armii Krajowej, tel. (046) 837-80-05, tel. kom.
0513-636-689.
Mieszkanie, 75 mkw., I piętro, K.K. Baczyńskiego, Łowicz, cegła, tel. kom.
0604-964-737.
Sprzedam kiosk handlowy, tel. kom.
0501-788-159.
Zagospodarowana działka 1761 mkw., 2
budynki murowane do remontu, Głowno,
tel. (042) 719-31-44 wieczorem.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice,
Łowicz, tel. (046) 837-77-98, tel. kom.
0668-697-926.
M-3, 39 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0606-130-919.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw,
okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852
po 18.00.

Garaż, blok ul. Kwiatowa, tel. kom.
0608-684-292.
Sprzedam barak budowlany, tel. kom.
0792-615-044.
Sprzedam garaż na os. Szarych Szeregów, tel.
kom. 0601-288-890.

Do wynajęcia garaż na os. Bratkowice,
tel. (046) 837-10-22.
Poszukuję garażu do wynajęcia, okolice ul.
Bolimowskiej, tel. kom. 0692-416-345.

Katalogi aut niemieckich, tel. kom.
0889-124-909.
Sprzedam przyczepkę samochodową
Sam, nowa, do rejestracji, 235x123x40
ze stelażem do plandeki lub bez, tel. kom.
0505-928-735.

Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz, ul.
Armii Krajowej. www.dzialka.lowicz.com.pl,
tel. kom. 0505-346-069.

Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.

FIAT Stilo 2002/2003 rok, wyposażenie, tel.
kom. 0513-473-662.
FIAT 126p XII 1998 rok, I właściciel,
stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0506-670-776.

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

Sprzedam działkę budowlaną 700
mkw. na Zabrzeźni, Głowno, tel. kom.
0501-218-374.

POLONEZ Caro Plus 1.6 gaz 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 0505-599-218.
RENAULT Scenic 1998 rok, 15800 zł
tel. (042) 710-94-59.

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

Kupię działkę, gospodarstwo - Łowicz - okolice, tel. kom. 0601-257-098.
Kupie działkę rolno- budowlana w okolicy Łowicza o pow. ok. 1ha, tel. kom.
0604-752-245.
Kupię dom do remontu w Łowicz, zdunach
lub okolicy, tel. kom. 0609-063-583.

Autoholowanie, przewóz maszyn do 2
t, faktury VAT, tel. kom. 0665-956-595,
0501-610-618.

Firma Świtalski N & Synowie poszukuje lokali handlowych o powierzchni
powyżej 500mkw. i działek o powierzchni powyżej 2000mkw. pod market Biedronka, tel. kom. 0601-383-695
0609-153-997.

Sprzedam przyczepkę samochodową SAM,
nową oraz osie do przyczepek, tel. kom.
0505-928-735.

Kupię mieszkanie lub mały domek najchętniej za Poznańską w Łowiczu, tel. kom.
0509-890-021.

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.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,40 ha,
tel. kom. 0782-152-923.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw. w cegle, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0606-497-075.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.

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.
Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.
Sprzedam działkę o pow. 5000 mkw. we wsi
Kompina 29, tel. kom. 0605-274-931.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w
Łowiczu na os. Kostka po atrakcyjnej
cenie, budynek ocieplony, c.o. I pietro,
tel. kom. 0605-621-096.
Sprzedam działkę 0,5 ha, okolice Łyszkowic,
tel. kom. 0607-244-363.
Starzyńskiego, 38 mkw., tel. kom.
0792-284-020.
Sprzedam mieszkanie 68mkw., I piętro+ garaż,
Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Sprzedam lud wydzierżawię kiosk drewniany przy ul. Bolimowskiej w Łowiczu,
tel. (046) 837-43-74.
Działkę budowlaną na terenie Łowicza, tel.
kom. 0603-984-620.
M-4, 48,15 mkw., os. Starzyńskiego bl. 6, tel.
kom. 0889-479-030.

M-5 58mkw., Głowno Sikorskiego, tel. kom.
0695-446-021, 0723-336-466.

Działka rolno-budowlana, 11999 mkw., Łowicz, ul. Małszyce, tel. kom. 0880-306-666.
Dom jednorodzinny + budynki gospodarcze, Franciszków Nowy, gmina Bedno,
tel. (024) 282-14-48.
Łowicz dom murowany 107 mkw., garaż 35
mkw., działka 1050 mkw. warsztat ceramiczny, tel. kom. 0508-148-246 0602-260-119.
Sprzedam 2,64 ha w tym 0,22 lasu, częściowo
zabudowana. 5 km od Łowicza, tel. kom.
0511-841-620 po 20.00.
M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0694-750-724.
Os. Szarych Szeregów, 59 mkw., po remoncie,
tel. kom. 0601-288-890.

Działka 4600 mkw., pod lasem, Łowicz, ul.
Armii Krajowej, tel. kom. 0512-276-112.

Pilnie sprzedam M-4, I piętro, cegła, tel. (046) 837-51-14, tel. kom.
0605-092-865.
Sprzedam ziemię na Chyleńcu oraz rozdrabniarkę do gałęzi, tel. kom. 0798-832-702.
Sprzedam gospodarstwo rolne, dom z działką,
działki budowlane, tel. (046) 838-64-88, tel.
kom. 0503-792-028.
Mieszkanie, os. Bratkowice, 48 mkw., po
generalnym remoncie. Pilnie, tel. kom.
0663-274-367.
Sprzedam działkę budowlano- rekreacyjną
koło Nieborowa 2700 mkw., tel. kom.
0693-755-084.
Działka 36 arów w Łyszkowicach,
tel. (046) 838-84-07.
Sprzedam działkę zabudowana o pow.
800mkw. w miejscowości Wicie, tel. kom.
0668-505-389.
Sprzedam domek jednorodzinny w Bednarach koło Łowicza, plac 1300 mkw., woda,
c.o. (eko groszek), blisko PKP, tel. kom.
0665-165-675.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.

Hala magazynowo-produkcyjna wysokiego
składowania 3500 mkw. lub mniej w Głownie,
tel. kom. 0604-610-057.
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.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel.
kom. 0698-783-854.
Do wynajęcia wolno stojący lokal o łącznej powierzchni 105 mkw. na gabinety,
biura, usługi itp. w Łowiczu, tel. kom.
0605-283-903, 0695-973-618.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Do wynajęcia pokoje pracownicze, pomieszczenia biurowe i magazynowe, Głowno, tel.
kom. 0691-521-076.
Do wynajęcia domek nad Jez. Skrzyneckim
(3 pokoje, kuchnia, WC, łazienka- prysznic).
Weekendy, wczasy (małżeństwa), tel. kom.
0697-130-655.

Sprzedam działkę 10700mkw. między
ul. Poznańska i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.

Poszukuję dwupokojowego mieszkania do
wynajęcia na terenie Łowicza, tel. kom.
0604-169-975.

Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., 150
zł/mkw. Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756 0602-491-325.

Lokal do Wynajęcia ul. Kurkowa, tel.
kom. 0602-279-393.

Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4 ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada do sprzedania mieszkanie o powierzchni 63,81mkw. na
os. Bratkowice ok. 3100zł/mkw.,
tel. (046) 837-38-76 wew. 15.
Sprzedam lub wynajmę 32 mkw. w Głownie, os. Sikorskiego, II piętro, co, tel. kom.
0509-660-063.
Sprzedam M-5, os. Broniewskiego,
(00436)763-228-685.
Dom wolnostojący w Łowiczu, tel. kom.
0694-042-123 po 17.00.
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz z
zabudowaniami, gmina Zduny (nowa cena),
tel. (089) 533-20-16.
Budowlana niedaleko Głowna, tel. kom.
0507-569-401.
Sprzedam działkę budowlaną 630 mkw., ul.
Strzelecka, tel. kom. 0602-489-317.
Działka budowlana 5600 mkw. w Arkadii,
tel. (046) 838-51-31.
M-4, II piętro, os. Kopernika, Głowno, tel.
kom. 0502-242-666.
Mieszkanie 48 mkw., (niski czynsz), os.
Starzyńskiego sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0669-851-166.

Tanio, okazja mieszkanie 48mkw., Bratkowice
parter, 150.000 zł, tel. kom. 0501-067-771.

Działka rolna 1 ha, ul. Bolimowska (nad
rzeczką Zielkówką, przy torach), tel. kom.
0666-896-298.

Sprzedam M-3, 53 mkw., 3-pokojowe, III piętro, os. Bratkowice, tel. kom. 0694-818-586.

Sprzedam dom drewniany na wsi w okolicy
Zdun, tel. kom. 0506-142-238.

Sprzedam 9,24 ha w gminie Kiernozia, tel.
kom. 0662-182-714.

Sprzedam mieszkanie 61 mkw., os. Konopnickiej, o wysokim standardzie, tel. kom.
0606-900-406.

Działka rolno -budowlana 5000 mkw., szer.
17 m, 2 km od Głowna, 11 zł/mkw., tel. kom.
0784-183-114.

Sprzedam M-3 48mkw w Łowiczu, os.
Bratkowice, cena 3800zł/mkw, tel. kom.
0606-146-732.

Sprzedam mieszkanie 48 mkw., os. Starzyńskiego, Łowicz, tel. kom. 0607-385-739.

M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.

Sprzedam 2,2 ha ziemi rolno-budowlanej, 5 zł/mkw., okolice Głowna, tel. kom.
0604-251-385.

Działka, Głowno Zabrzeźnia, tel. kom.
0662-525-130.

Sprzedam las w gminie Domaniewice,
tel. kom. 0504-859-306.

Sprzedam mieszkanie - 34 mkw. w Łowiczu, do remontu, tel. kom. 0693-136-297
po 17-tej..

Do wynajęcia budynek murowany z zapleczem socjalnym, częścią handlową o
pow. 72,5 mkw., wraz z przylegającymi
budynkami magazynowymi o konstrukcji
stalowej o łącznej pow. 181 mkw., tel. kom.
0504-113-423.

Sprzedam gospodarstwo rolne, tel. kom.
0666-287-727.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel.
kom. 0517-719-072.
Działka rolno-budowlana 3,36 ha w Bogorii
Górnej, tel. (046) 838-23-47.
Działka budowlana, Ziewanice, tel.
kom. 0695-280-354.
Sprzedam działkę 0,24ha z drewnianym
domem, Karsznice Duże- tanio, tel. kom.
0697-957-995.

Sprzedam M-3, 48 mkw., os. Konopnickiej,
Łowicz, tel. kom. 0603-688-072.

Sprzedam działkę budowlano-rolną w Bednarach, o powierzchni 54 ary,
tel. (046) 835-30-56.

Działkę budowlaną w Głownie tanio sprzedam, tel. kom. 0504-571-878.

Sprzedam dom, Łowicz, Górki, tel. kom.
0609-506-593 po 20.00.

Wydzierżawię stodołę na magazyn, Łowicz,
tel. kom. 0663-345-696.
Poszukuję do wynajęcia M-2 lub M-3,
umeblowane, w centrum Łowicza, tel. kom.
0692-089-531.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
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.
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. Możliwośc faktury VAT,
tel. kom. 0600-276-698.
Wynajmę mieszkanie 42 mkw., Warszawa, ul.
Górczewska, tel. kom. 0609-103-555.
Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w
Warszawie, umeblowane, od 1 sierpnia na
dłuższy okres, tel. (046) 837-37-36.
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.
Wynajmę M-3, os. M. Konopnickiej, tel. kom.
0507-256-403.
Szukam mieszkania do wynajęcia, tel. kom.
0889-188-087.
Do wynajęcia pomieszczenia na działalność
gosp. lub szwalnię z wyposażeniem maszyn
szwalniczych, tel. (042) 719-29-52.
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Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz,
ul. Zduńska - na działalność usługowo-biurową, tel. kom. 0660-230-318.
Do wynajęcia budynek gospodarczy, 8 km od
Łowicza, tel. kom. 0608-338-302.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność
gospodarczą, tel. kom. 0880-349-599.
Przyjmę na stancję
tel. (046) 837-57-77.

panią,

Wynajmę lub sprzedam pawilon 40
mkw., os. Bratkowice, przy ul. Topolowej, tel. kom. 0604-739-461.
Do wynajęcia samodzielne mieszkanie w
domku, Łowicz, tel. kom. 0668-419-278.
Do wynajęcia lokal handlowo- usługowy o
powierzchni 50mkw. w Łowiczu, tel. kom.
0608-446-487.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Głownie, tel. kom. 0660-523-965.
Bar do wynajęcia przy stacji paliw, tel.
kom. 0787-825-400.
Wynajmę mieszkanie najlepiej dwóm studentkom, os. Bratkowice, tel. (046) 861-12-89
dzwonić po 20..
Wolny lokal 60 mkw., Nowy Rynek 20,
Łowicz, tel. kom. 0660-463-499.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Dom jednorodzinny - noclegi pracownicze, tel. kom. 0601-692-820.
Lokal do wynajęcia ok. 30 mkw., ul. 3
Maja (naprzeciw dworca PKS), tel. kom.
0604-908-664.
Lokal do wynajęcia, 40 mkw., Plac Przyrynek
33, tel. kom. 0691-961-224.
Do wynajęcia kiosk prasowy, tel. kom.
0500-268-096.
Do wynajęcia kawalerka w Strykowie, tel.
kom. 0503-028-208.
Wynajmę lokal o powierzchni 35 mkw. na
zakład fryzjerski lub inną działalność (do
uzgodnienia), tel. kom. 0791-759-515.

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

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.
Kupię akwarium z pokrywą od 100 do 130l,
tel. kom. 0788-131-640.
Kupię przepusty betonowe śr. 50, tel.
kom. 0880-345-139.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel.
kom. 0516-907-429.
Spawarka 220/380, 300A, tel. kom.
0506-178-432.

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.
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.

Prądnica 20kW, motopompa strażacka, tel.
kom. 0510-281-982.
Sprzedam sypialnie białą i zegar stojący
współczesny, tel. (046) 837-33-08.
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.
Kompresor 3 cylind., 200 l, 50 l, wiertarka
stołowa, palniki, reduktory, komplet, tel. kom.
0602-366-564.

Kamień polny, grzejniki Faviera, tel.
kom. 0516-180-211.
Sprzedam blachę trapezową 0,75 nową, tel.
kom. 0605-097-071.
Kosiarkę rotacyjną, tel. kom. 0698-951-712.

Pilnie sprzedam regały sklepowe oraz
lady z szufladami przeszklone, tel. kom.
0605-562-631.
Drut, tel. kom. 0509-108-452.
Sprzedam tanio regał, tel. kom.
0663-591-214.

Suknię ślubną, rozmiar 36, tel. kom.
0501-250-117.
Kocioł c.o. miałowy, 25kW, 3 mkw., tel. kom.
0606-632-267.
Ogrodzenie, brama, drzwi wewnętrzne drewniane, tel. kom. 0504-105-141.
Sprzedaż z dowozem żwir, piasek, czarna ziemia, tel. kom. 0693-025-909.

Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l na
palecie, tel. kom. 0697-677-530.

Tanio sprzedam nowoczesny
komplet wypoczynkowy, tel. kom.
0600-175-604.

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.

Overlock 3-nitkowy, przemysłowy, tel. kom.
0781-740-752.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Budy dla psów (różne wielkości i kształty),
studnie drewniane, huśtawki ogrodowe,
piaskownice (wszystko z drewna), tel. kom.
0697-094-841.

Huśtawki ogrodowe, budy dla psów, stoły
ogrodowe, tel. kom. 0502-981-959.

Dwa akordeony 120 Bas i 96 Bas Hohner, kolumny poloaudio 2x1200 V, Yamaha QS300
+ mikser, tel. kom. 0692-659-373.

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

Sprzedam 3 tokarki do drewna, cena
1000zł, tel. kom. 0501-044-546.

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

TV plazma 42”, używany, tel. kom.
0602-381-914.

Telewizory LCD nowe (Panasonic, Samsung, Pioneer). Najniższe ceny, tel. kom.
0509-963-064.

Zgrzewarka jednopunktowa, nowa, tel. kom.
0602-381-914.

Wózek wielofunkcyjny, pompowane koła,
350 zł, tel. kom. 0694-763-971.

Rower męski 28” aluminiowy, tel. kom.
0602-381-914.

Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.

Sprzedam słupki ogrodzeniowe obetonowane,
sztuk 11, tel. kom. 0793-532-933.

Sprzedam nowy „Atlas” do ćwiczeń wraz z
ławeczką, Łowicz, tel. (046) 830-08-73.

Używane żaluzje sprzedam, tel. kom.
0502-778-128.

Motor do hydroforu, tel. (046) 838-24-91.

Zamrażarkę mała, skrzyniową; beczki 1000l
i 200l, tel. kom. 0698-367-366.

Sprzedam pilnie nową kamerę cyfrową
Samsung Mini DV, model VPD 371, tel.
kom. 0722-173-810.

Deski budowlane tanio, tel. kom.
0600-149-480.

Sprzedam suknię ślubną białą rozm. 38 na
wzrost 155cm, tel. kom. 0663-667-424.

Wózek dziecięcy 2- funkcyjny, pąpowane
koła, tel. kom. 0600-561-205.

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

Stemple budowlane, tel. kom.
0507-263-340.

Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.

Klatki do hodowli szynszyli, tel. kom.
0783-697-962.

Ogrodzenie żelazne, stan dobry, spawarkę,
betoniarkę (używane), nowy skuter, tel. kom.
0608-439-344.

Sprzedam przyczepę po 1,5 zł za kg, tel. kom.
0606-519-851.

Komputer używany, monitor LCD 17”, tel.
kom. 0602-381-914.
Kamień polny 5 przyczep może być fundamenty na budowę, tel. kom. 0602-129-661.

Wózek głebokospacerowy firmy Deltim
Voyager na pompowanych kołach, stan bdb,
Łowicz, tel. kom. 0505-037-860.

Sprzedam wieże Panasonic nieużywane, tel.
kom. 0604-569-679.

Wózek inwalidzki, trzykołowy, napęd ręczny,
Łowicz, tel. (046) 837-03-96.

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.
Zatrudnię dekarzy, cieślę. Od 10 zł/h,
tel. kom. 0505-138-149.
Zatrudnię operatora koparki, tel. kom.
0502-124-098.
Zatrudnię szwaczki na dzianiny, Głowno, tel. kom. 0603-610-884.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników,
tel. kom. 0667-941-359.
Betterware- pomysły do Twojego
domu, poszukujemy konsultantekprezenty, tel. kom. 0608-642-398
0508-132-920.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
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.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne
szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.

Oddam cegłę lub gruz z rozbiórki nieodpłatnie, tel. kom. 0501-469-585.

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

Sprzedam na wysoki połysk szafę, wersalkę, stół, 4 krzesła oraz dywan,
tel. (046) 838-98-34.

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

Szafa chłodnicza dwudrzwiowa, 450 zł, tel.
kom. 0517-160-370.
Stemple dł. 2,65 m, tel. kom.
0516-180-211.
Wiertarko-frezarka oscylacyjna do drewna,
tel. kom. 0602-238-098.

Kasjera stacji paliw w Łowiczu, tel.
kom. 0609-999-685.
Pomoc do piekarni 1/2 etatu,
tel. (042) 719-90-23.

Sprzedam stemple budowlane oskórowane,
tel. kom. 0793-013-324.

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

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

Kierowcę kat. C+E na kraj, tel. kom.
0609-999-685.

Pięć beczek 200 l lepiku na gorąco, tel. kom.
0693-070-759.

Zatrudnię kierowcę z kat. B, C z okolic
Głowna, Strykowa, tel. kom. 0609-230-864,
kom. 0605-046-558.

Wózek dziecięcy 2-funkcyjny, stan bdb, tanio,
tel. kom. 0880-306-666.
Sprzedam sofę skóropodobną,
tel. (046) 837-75-72.
Chłodziarki przeszklone 2 szt., regały sklepowe, regał na pieczywo, lada sklepowa,
gablota szklana, lady chłodnicze, tel. kom.
0601-776-221.

Pręt żebrowany śr. -12, 30 szt., 27 zł, cement
5,6 t, 410 zł, stemple, 160 szt., tel. kom.
0660-714-909.

Pawilon o wymiarach 3x7mb, nadający się na działalność gospodarczą
lub na działkę rekreacyjną, tel. kom.
0605-121-531.

Sprzedam huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0723-461-264 0886-324-342.

Sprzedam segment pokojowy i młodzieżowy,
tel. kom. 0697-816-324.

Wózek widłowy elektryczny, udźwig 1,2
t, wysokość podnoszenia 3,5 m, tel. kom.
0508-160-198.

Maszyny i urządzenia masarnicze, waga
najazdowa 20 t, tel. kom. 0607-171-633,
0509-337-202.

Sprzedam lodówkę, kuchnię, drzwi, tel. kom.
0501-213-071.

Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0798-067-242.

Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0605-094-165.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel.
kom. 0609-135-492.
Zbiór czereśni, natychmiast, okolice Strykowa, tel. kom. 0508-164-380.
Firma budowlana zatrudni operatora
podnośnika samochodowego, tel. kom.
0607-295-439.
Firma EuroPartner poszukuje partnerów do współpracy w branży finansowej, tel. kom. 0503-869-083.

Zatrudnię energicznego kucharza- pomoc kuchenna do pracy w restauracji
nad morzem, na dobrych warunkach,
tel. kom. 0501-489-891.
Zatrudnimy kierowcę na transport międzynarodowy, przewóz samochodowy, od zaraz, tel.
kom. 0602-779-790 0600-059-824.
Zatrudnimy kelnerki z doświadczeniem do pracy nad morzem na bardzo
dobrych warunkach finansowych, tel.
kom. 0501-489-891.
Przyjmę krawcową do szycia firan lambrekinów w warszawie, tel. kom. 0604-467-856.

Zatrudnię pracownika na budowę, tel. kom.
0782-719-099.
Zatrudnię kierowcę z kat. C+E, tel.
kom. 0600-878-065.
Kierowcę kat. B oraz przedstawiciela handlowego, tel. kom. 0504-113-422.
Serwis KIA zatrudni: mechaników, elektromechaników, tel. kom.
0512-329-810.
Zatrudnię pracownika do zakładu mechanicznego z okolic Głowna do lat 45, tel. kom.
0601-076-850.
Zatrudnię hydraulika od zaraz, tel.
kom. 0609-135-497.

Zatrudnię do zbioru ogórków, od zaraz, tel.
kom. 0693-974-890.

Zatrudnię spawaczy do konstrukcji stalowych,
tel. kom. 0791-524-970.

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

Zatrudnię ślusarzy, monterów do stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0792-524-970.

Zatrudnię do prac remontowo-wykończeniowych, tel. kom. 0606-343-540.
Zatrudnię pracownika do rozbioru mięsa z prawem jazdy kat. B,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom.
0603-711-760.
Murarza do cegły klinkierowej i fundamentów, tel. kom. 0603-444-431.
Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887 0513-823-750.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.
Zatrudnię do produkcji ogrodzeń betonowych, akord, tel. kom. 0500-151-814,
0509-345-234.
Zatrudnię szwaczki - biustonosze, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.
Zatrudnię pomocnika drukarza oraz panią do
prac pomocniczych, tel. (046) 837-38-92.
Zatrudnię osobę do pakowania z
Głowna, tel. kom. 0600-052-848.

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

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

Spawarka wirowa 650 zł, tel. kom.
0888-822-173.

Sprzedam 2 sztuki drzwi - balkon i 1 okno
drewniane, tel. kom. 0888-107-443.

Zatrudnię kierowcę C + E w ruchu międzynarodowym, tel. kom. 0501-250-633
0509-659-963.

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

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

Segment pokojowy, tel. (046) 837-07-06.

Zatrudnię mechanika - samochody ciężarowe,
tel. kom. 0605-094-165.

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

Tanio sprzedam segment młodzieżowy, tel.
kom. 0601-523-448.

Sprzedam 4 świerki grube, wycięte, przygotowane do obróbki, tel. (046) 837-71-59
po 20.00.

Zatrudnię pomoc domową dla starszej pani,
tel. (046) 837-37-50.

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

Centrum Kamienia i Kory (kostka granitowa), tel. kom. 0516-324-160.

Sprzedam stemple budowlane dł. 2,60 m, 200
szt., tel. kom. 0668-347-212.

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy. Posiadamy samochód, tel. kom. 0660-733-348.

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

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

Świerk zwykły, srebrny, kłujący do wys.
1,30 m, od 15 zł/szt., tel. (042) 719-30-62
po 20.00.

Firma zatrudni doświadczonych dziewiarzy i formowaczy,
tel. (046) 830-21-05.

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

Sprzedam skrzynki plastikowe nowe,polskie
15kg, 6,50zł, tel. kom. 0500-385-907.

Samsung L760 na gwarancji, tel. kom.
0607-055-738.

Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
mężczyznę do pomocy przy produkcji,
tel. kom. 0601-332-896.

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

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

Rower dziecinny, tel. kom. 0722-038-526.

Ucznia, rencistę, emeryta dorywczo w wakacje zatrudnię do pomocy przy wykańczaniu
domu w Głownie, tel. kom. 0668-816-813.

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

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

Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.

Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizerii, tel.
kom. 0660-733-348.

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

Sprzedaż huśtawek ogrodowych, tel. kom.
0513-314-505.

Sprzedam piec węglowo-miałowy, tel. kom.
0605-422-198.

Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza, praca w Łowiczu, tel. kom.
0601-332-896.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, teren
kraj, tel. kom. 0607-403-256.

Sprzedam kosę spalinową Stihl FS200, tel.
kom. 0693-398-557.

Pospółka, piasek, żwir, torf z transportem, tel. kom. 0600-895-026.

Huśtawki i stoły ogrodowe, tel. kom.
0501-658-261.

Stemple budowlane, porotherm, tel. kom.
0605-695-888.

Stojące wieszaki do sklepu odzieżowego
sprzedam, tel. kom. 0698-783-854.

Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.

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

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

Sprzedam suknię ślubną z dodatkami, tel.
kom. 0882-450-853.

Sprzedam słupki i siatkę ogrodzeniową, tel.
kom. 0660-789-719.

Oddam gruz, tel. (046) 837-15-54, tel. kom.
0663-766-557.

Overlock, tel. kom. 0505-065-040.

Stół używany okrągły, 4 krzesła, 2 fotele,
komoda, tel. kom. 0506-074-858.

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

Suknię ślubną rozm. 44, biała,
tel. (046) 837-51-61.

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

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. 0606-617-497.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z doświadczeniem, kraj + zagranica, tel. kom.
0608-057-918.
Zatrudnię kierowcę kat. B, młody dyspozycyjny, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stebnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Kierowca kat. C, E na kraj, tel. kom.
0505-188-706.

Zatrudnimy kierowcę z własnym samochodem do rozwożenia pizzy na
bardzo dobrych warunkach, tel. kom.
0501-489-891.
Przyjmę do prac pielęgnacyjnych w zieleni
miejskiej na terenie Łowicza (koszenie trawy,
podlewanie roślin, cięcie żywopłotu), tel.
kom. 0695-634-141.
Kierowca potrzebny z kat. B- rencista,
tel. kom. 0501-180-959.
„Budomix” Łowicz, ul. Armii Krajowej
45 c,d zatrudni pracowników w zawodzie
murarz-tynkarz.
Przyjmę murarzy, tel. kom. 0506-109-700.
Avon zostań konsultantką, bezpłatne
zapisy, prezenty, promocje, SMS/tel.
0501-032-348.
Zatrudnię na okres wakacji do maszynowego
zbioru ogórków, najlepiej z okolic Kiernozi,
Sannik, Gąbina, możliwość dowozu, tel. kom.
0880-350-450.
Zatrudnię operatora koparki, tel. kom.
0697-908-289.
Firma Wirbud Meble w Osmolinie gm.
Sanniki zatrudni: elektryka, lakiernika, stolarzy, pomocników stolarzy,
tel. (024) 277-62-44.
OSM w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul.
Przemysłowa 3 zatrudni: mechanika samochodowego, wymagane doświadczenie,
dyspozycyjność, konserwatora wózków
widłowych spalinowych i elektrycznych.
Aplikacje zawierające podanie oraz CV
należy składać w biurze.
OSM w Łowiczu zatrudni mechanika samochodowego, wymagane doświadczenie,
dyspozycyjność. Aplikacje zawierające podanie oraz CV należy składać w biurze Bazy
Transportu OSM Łowicz, ul. Armii Krajowej
51 w godz. 7.00-15.00.
OSM w Łowiczu zatrudni konserwatora
wózków widłowych spalinowych i elektrycznych. Aplikacje zawierające podanie oraz CV
należy składać w biurze Bazy Transportu
OSM Łowicz, ul. armii krajowej 51 w godz.
7.00-15.00.
Zatrudnię kierowcę do pizzerii. Najchętniej z własnym samochodem, tel. kom.
0691-019-153.
Zatrudnię sprzedawcę na pełny etat, dobre
zarobki, tel. kom. 0600-203-111.
Poszukuję do pracy w lombardzie kobiety w Łowiczu lub Żyrardowie, tel. kom.
0514-376-532.

Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, tel. kom.
0508-191-931.

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

Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0601-297-776.

Wysokie zarobki, mile widziana działalność
gosp., tel. kom. 0603-330-995.

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

Uprawnienia bud. spec. kolejowej, uprawnienia bud. o spec. instalacyjnej, uprawnienia
SEP, dozoru eksploatacji, podejmę pracę, tel.
kom. 0505-777-761.

Kierowcę do cukierni, Głowno Osiny, tel.
kom. 0660-989-008.
Kucharka przyjmie zlecenia na imprezy
okolicznościowe, tel. (046) 818-23-81, tel.
kom. 0508-127-207.
Zatrudnię kierowcę tira w ruchu międzynarodowym, stała pensja 4500 zł na miesiąc, tel.
kom. 0660-493-490.

Zatrudnię do roznoszenia ulotek na terenie
Łowicza, tel. kom. 0510-250-687.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z praktyką w transporcie krajowym z Łowicza
lub okolic. Samochód Scania + naczepa chłodnia, tel. (046) 837-39-89, tel.
kom. 0608-067-847.
Zatrudnię pracownika do obsługi maszyn
wulkanizacyjnych - praca w weekendy, tel.
kom. 0503-135-456.

Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
0697-693-641.

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

Zatrudnimy magazyniera do wydawania towaru, Łowicz, Klickiego 7.

Poszukuję osoby na stację Auto Gaz, tel. kom.
0698-411-715.

Kuchnia gazowa - blat, piekarnik do zabudowy Amica, tel. kom. 0609-810-777.

Pustaki ceramiczne, krokwy - tanio,
tel. kom. 0505-063-002.

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

Poszukuję osoby do rozwożenia gazu, tel.
kom. 0698-411-715.

Wykonywanie szyldów, reklam, prace
monterskie do 25 lat, Łowicz, tel. kom.
0602-390-809.

Zestaw ogrodowy 2 krzesła i ławostół, nowy,
tel. kom. 0667-115-444.

Sprzedam przyczepę 9 t wywrotka i 6 t
sztywna, tel. kom. 0606-519-851.

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

Zatrudnię elektryków, Łódź i okolice, tel.
kom. 0605-073-288.

Yamaha PSR 420, stan bdb, tel. kom.
0606-722-426.

Sprzedam pustaki połówki keramzytowe, tel.
kom. 0606-519-851.

Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii, tel.
kom. 0660-733-348.

Serwis samochodowy zatrudni mechaników, blacharzy, lakierników,
atrakcyjne warunki płacowe, tel. kom.
0509-690-282.

Zatrudnię kierowcę kat. C na wywrotkę, tel. kom. 0609-574-532.

Zatrudnię z terenu gminy Rybno i okolic
do pracy na Stacji Paliw „Bliska” w Wężykach (pracownik baru - kobieta), tel. kom.
0605-121-531.

Prasowaczki, szwaczki, zakład Stryków, tel.
kom. 0663-514-363.
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Zatrudnię zbrojarzy i pomocników oraz kierowcę z praw. kat. B, tel. kom. 0501-208-878
po 20.00.
Zatrudnię kierowcę w piekarni,
tel. (042) 710-87-39.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0601-297-797.

Do zbioru truskawek zatrudnię. Podtrzcianna 2.
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Poszukuję pracownika na myjnię samochodową, tel. kom. 0509-916-421.

Szukam pracy technik - ekonomista, tel. kom.
0697-183-033.

Zatrudnię na korzystnych warunkach murarzy, tel. kom. 0692-125-138, 046/832-91-04,
wieczorem.

Przyjmę pracownika na stację paliw z
ADR, tel. kom. 0787-825-400.

Skierniewice - praca w ochronie, tel. kom.
0509-341-241.

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Łyszkowicach, tel. kom.
0503-327-748.

Restauracja Mc Donald’s w Żyrardowie zatrudni pracownika zmiany
nocnej, tel. (0-46) 854-80-30.

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczo-przemysłowego w Łowiczu, tel. kom.
0512-088-422.

Zatrudnimy kelnerkę oraz osobę do pracy w
pizzerii, od 7 zł/h, tel. kom. 0501-620-170.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0502-605-719.
Zatrudnię kelnerkę, Skierniewice, tel. kom.
0887-961-081.
Zatrudnię kucharza do pizzerii, niekoniecznie
z doświadczeniem, Skierniewice, tel. kom.
0887-961-081.
Zatrudnię malarzy, gipsiarzy, tel. kom.
0886-688-319.
Zatrudnię pracownika do montażu
mebli z prawem jazdy B do salonu
meblowego w Skierniewicach, tel.
(0-46) 833-22-09.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, tel. kom. 0665-303-202.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy, kat. B.
Wynajmę lokal o pow. 40 mkw., tel. kom.
0608-878-849.
Przyjmę do pracy elektromontera, tel. kom.
0603-688-059.
Zakład k./Brzezin zatrudni szwaczki, zarobki
tygodniowe, 600 zł, tel. kom. 0661-121-966.
Anglia, Holandia, Irlandia, Niemcy, zwrot podatku, tel. kom.
0600-352-905.
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.
Firma zatrudni elektryka z uprawnieniami, tel.
(046) 831-20-08, tel. kom. 0502-407-663.

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.
Kucharza do restauracji w Żyrardowie,
tel. kom. 0694-477-301.
Zatrudnię w ogrodnictwie, możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0515-753-483.
Fryzjerkę na bardzo dobrych warunkach w
Żyrardowie, tel. kom. 0502-227-661.
Pomoc w salonie fryzjerskim po praktykach w
Żyrardowie, tel. kom. 0502-227-661.
Kelner-praca na wakacje, tel. kom.
0668-041-654.
Zatrudnimy osoby do pracy na stacji paliw w
Żyrardowie, tel. kom. 0605-570-843.
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 pracownika na zlecenie - poligrafia,
tel. kom. 0665-494-111.
Przyjmę pracownika do zbioru czereśni, tel.
kom. 0508-602-895.
Zatrudnię pracowników w gospodarstwie
sadowniczym, możliwość zakwaterowania,
tel. kom. 0600-294-022.

Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0505-053-560.

Zatrudnię malarzy, szpachlarzy i pracowników do ociepleń, tel. kom. 0788-293-830.

Zatrudnię szwaczki, szycie w taśmie płatne
od operacji, całoroczne szycie, tel. kom.
0501-624-411.

Zatrudnię grupę ludzi do zbioru wiśni, możliwość noclegu, gm. Sadkowice, tel. kom.
0888-416-142.

Poszukujemy osób do pracy po 30-stce,
min. średnie, dyspozycyjność. CV: lukasz.jagiello@polfinance.com.pl, tel. kom.
0602-703-826.

Zatrudnię pracowników do ociepleń z Rawy
lub okolic, tel. kom. 0662-408-110.

Sklep przemysłowy zatrudni mężczyznę w charakterze sprzedawcy, tel.
(046) 814-51-50.
Zatrudnię krawcową, dobre warunki, tel. kom.
0693-827-893.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
0696-613-825.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, tel. kom.
0602-779-602.

Zatrudnię osoby kontaktowe ze znajomością
komputera z Rawy Mazowieckiej i okolic, tel.
kom. 0502-150-324.
Chcesz zwiększyć swoje dochody i jesteś osobą energiczną z Rawy? Tel. 0502-150-324.

Technik dentystyczny z długoletnim stażem
prace w akrylu, tel. kom. 0602-219-877.
Przyjmę usługi dziurkarka-guzikarka, tel.
kom. 0500-243-325.

Klawiszowiec podejmie współpracę
z zespołem z Łowicza lub okolic, tel.
kom. 0788-729-849.
Przyjmę pracę chałupniczą oprócz szycia, tel.
kom. 0664-460-685.
Młody, dyspozycyjny kierowca kat. B podejmie pracę, tel. kom. 0502-358-304.
Przyjmę przeszycia, tel. kom.
0601-837-180.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
0662-646-959.
Magister farmacji bez stażu szuka pracy na
wakacje, jako pomoc apteczna, tel. kom.
0788-443-227.
Studentki zaopiekują się dzieckiem podczas wakacji, tel. kom. 0668-158-921,
0509-330-934.
Malowanie, tel. kom. 0665-999-059.

Zaginęła legitymacja słuchacza Kolegium na
nazwisko Zabost, tel. kom. 0665-759-193.

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

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

Wideofilmowanie tanio, solidnie, tel. kom.
0603-451-221.

Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.

Wideofilmowanie, profesjonalnie tanio, tel.
kom. 0608-244-400.

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

Wideofilmowanie, wysoka jakość, tel. (0-46)
833-88-08, 0696-011-351.

Usługi remontowo-budowlane, gipsowanie,
malowanie, glazura, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.

Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.

Dekoracje sal i kościołów, tel. kom.
0604-616-910, www.bal.pl

S t u d i o Wi d e o „ K a d r ” , t e l . k o m .
0607-916-001.

Profesjonalne wideofilmowanie - Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.

Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom.
0606-312-048.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii
ślubnej, przyjęć okazjonalnych oraz reklamy, www.studionadachu.pl, tel. kom.
0604-101-516.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny, komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
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 „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Nietuzinkowa fotografia ślubna, www.fotografico.pl, tel. kom.
0693-909-496.

Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl
Foto-Video „Clip” wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8.00-20.00.

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.
Wykonywanie tynków gipsowych agregatem
wewnątrz budynku, wysoka jakość usług,
atrakcyjne ceny, tel. kom. 0604-144-668.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom.
0508-286-519.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
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Rusztowania, wynajem, montaż,
sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.

Tynki maszynowe agregatem tynkarskim, tel.
kom. 0505-102-406 0607-343-357.

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

Układanie granitu, kostki brukowej, tel.
kom. 0666-118-642.

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.
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,
terakora, 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. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura,
adaptacja poddaszy, panele, elewacje budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0880-352-991.
Remonty - panele podłogowe, ścienne, gipsy, płyty k/g, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota, tel. kom.
0606-343-540.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
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.

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

Dachy, tel. kom. 0606-637-210.

Ocieplenia budynków, solidnie, wolne terminy, tel. kom. 0694-831-111.

Posadzki Mixokretem, tel. kom.
0691-689-925.

Murarstwo, tynkowanie, tel. kom.
0668-489-577.

Glazura, terakota, panele podłogowe,
płyta k/g. Krótkie terminy realizacji, tel.
kom. 0784-464-959.

Usługi koparko-ładowarką, wszelkiego rodzaju roboty ziemne, łyżki 30, 40, 75 i łyżka
skarpowa, tel. kom. 0697-337-473.

Kierownik budowy, nadzory, przeglądy, tel.
kom. 0660-463-499.

Wyrób i montaż schodów i inne usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.

Wylewki z agregatu mechanicznie zacierane,
tel. kom. 0668-829-361.

Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul. Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.

Usługi hydrauliczne, instalacje sanitarne,
c.o. w miedzi, plastiku, peksie, tel. kom.
0510-196-782.

Montaż pokryć dachowych, tel. kom.
0607-335-663.

Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem, tel. kom. 0501-074-060.

Wykonanie tynków i ociepleń, tel. kom.
0694-514-370.

Usługi mini-koparką. Fundamenty, kanalizacje, nawodnienia i inne wykopy, szerokość
łyżki 25 cm, 40 cm, tel. kom. 0501-074-060.

Glazura, terakota, deska barlinecka, finish,
parkiet, wykończenia mieszkań, tel. kom.
0793-608-819.

Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0696-309-685.

Docieplenia budynków jednorodzinnych, ogrodzenia z klinkieru, tel. kom.
0607-793-304.

Wykończenia wnętrz, tel. kom.
0697-529-156.

Rozbiórki, cięcie i kucie betonu, tel. kom.
0666-045-106.
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.
Obróbki blacharskie, malowanie dachów, tel.
kom. 0692-376-224.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
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.

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).

Układanie kostki brukowej i granitowej, tel. kom. 0663-792-547.

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.
Gipsy, panele, glazura, terakota itp, tel. kom.
0791-932-313 0508-313-799.
Kominki 500 wzorów, montaż + serwis, ekspozycja + sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A, tel.
kom. 0602-282-415 0607-090-243.

Usługi remontowo-budowlane; malowanie,
gipsowanie, docieplenia budynków, tel. kom.
0513-823-750 0502-312-887.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.

Malowanie, tapetowanie, panele ścienne i podłogowe, faktury VAT, tel. kom.
0514-910-245.

Dachy, tel. kom. 0505-676-175.
Przyjmę ziemię, tel. kom. 0502-478-440.
Malowanie, panele, tapety, tel. kom.
0694-542-754.
Wykończenia mieszkań, domów, hydraulika, elektryka pod klucz, tel. kom.
0784-158-541.
Docieplenia, dachy, tynki strukturalne, podbitki, tel. kom. 0500-076-158.
Tynki gipsowe z agregatu, tel. kom.
0695-601-328.
Dachy - wszystkie rodzaje pokryć, nadbudowy, Mbud, tel. kom. 0516-806-774.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel.
kom. 0693-366-158.
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.
Kominki, wystawa, marmur, kamień. Sochaczew, ul. Wyszogrodzka 62, tel. kom.
0601-623-690.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
parkietów, lakierowanie, tel. kom.
0507-048-205.

Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.

Glazura, terakota, gładź, płyty kg, tel. kom.
0506-260-550.

Malowanie, gładzie, panele i inne, tel. kom.
0694-804-958.

Ocieplanie, malowanie budynków, tel. kom.
0781-278-848.

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

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

Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplanie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki,
tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny, tel. kom.
0600-917-292 0507-431-463.
Pokrycia dachowe, rynny, obróbki, papa termozgrzewalna, 7 zł, tel. kom. 0606-663-868.
Remonty profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Usługi brukarskie, układanie kostki, tel. kom.
0506-070-415.
Usługi ogólnobudowlane, tel. kom.
0506-109-700.
Krycie papą termozgrzewalną, obróbki
blacharskie, podbitki, malowanie dachów, solidnie, dokładnie, możliwość
wystawienia faktury Vat, tel. kom.
0668-208-450.

Układanie kostki brukowej - tanio i
solidnie, tel. kom. 0602-882-075.
Krycie dachów, tel. kom. 0691-922-227.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737,
0668-327-588.
Montaż pokryć dachowych, tel. kom.
0604-962-499.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Wylewki betonowe posadzek, mixokretem,
tel. kom. 0669-112-265.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0662-289-479, 0667-618-126.
Układanie kostki brukowej, FV, tel. kom.
0600-883-947.
Wymiana i montaż pokryć dachowych, tel.
kom. 0606-250-839, 0691-951-786.
Ocieplenia budynków, ocieplenia poddaszy,
tel. kom. 0662-408-110.

Solidne malowanie dachów, tel. kom.
0781-278-848.

Instalacje centralnego odkurzania, gipsy itp.,
tel. kom. 0509-766-162.

Koparko-ładowarka (2 łyżki: wąska i
szeroka), tel. (046) 837-98-77, tel. kom.
0692-947-293.

Ogrodzenia metalowe, ślusarstwo,
tel. (046) 874-61-37 wieczorem, tel. kom.
0510-350-349.

Darmex, usługi remontowo-budowlane, tel.
kom. 0510-251-734.

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

Schody (marmur, granit), tel. kom.
0600-294-318.

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

O c i e p l e n i a b u d y n k ó w, t e l . k o m .
0506-123-597.

Ścianki działowe, sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, gipsowanie, malowanie, wolne
terminy, tel. kom. 0608-350-462.

Zakład stolarski: drzwi, schody, zabudowy wnęk, Łowicz, ul. Zduńska 15,
tel. (046) 837-67-89.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0605-867-746.

Układanie kostki granitowej i brukowej, tel. kom. 0514-127-388.

Montaż: panele podłogowe i drzwi,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
0668-422-789.

Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35, tel.
kom. 0600-294-318.

Sprzedaż i układanie kostki granitowej
i brukowej, atrakcyjne ceny, tel. kom.
0518-578-225, 0508-116-243.

Malowanie, gładzie, płyty kg, panele,
docieplenia, wylewki, glazura, tel. kom.
0668-125-151.

Cyklinowanie, tel. kom. 0722-038-526.

Malowanie, gipsowanie, płytki, podłogi, inne,
tel. kom. 0516-107-876.

Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.

Pokrycia dachowe więźba, tynki wewnętrzne,
zewnętrzne, montaż stolarki budowlanej, tel.
kom. 0518-588-949.

Gładzie, płyty kg, malowanie, glazura,
terakota, panele, tel. kom. 0604-136-932,
046/832-73-78.

Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.

Firma „Marko-Bud” oferuje usługi remontowe i wykończeniowe mieszkań, domów i
innych pomieszczeń. Fachowo i solidnie, tel.
kom. 0500-738-600.

Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.

Glazura, terakota, remonty, poddasza k/g, itp.,
tel. kom. 0662-240-771.

Tynki cementowo-wapienne z agregatu, tel.
kom. 0668-829-361.

Dachy, murarka, ocieplenia, tel. kom.
0662-785-002.

Bramy przesuwne, balustrady, ogrodzenia,
siatka ogrodzeniowa +montaż, tel. kom.
0503-572-046.

Budowa domków jednorodzinnych oraz prace
wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Dachy kryjemy papą, blachą, podbitki, tel.
kom. 0604-182-211.
Dachy, krycie i sprzedaż pokryć dachowych,
tel. kom. 0505-038-785.
www.schodyparkiety.pl, tel. kom.
0601-335-424.

Śluby - BMW5, tel. kom. 0604-500-949.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy,
wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja , tel. (044) 725-02-95, tel. kom.
0504-171-191.
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.
Naprawa komputerów - diagnoza, instalacja urządzeń, oprogramowania, tel. kom.
0886-489-150.

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.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
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,
zamrażarki, ogrzewacze przepływowe, tel.
kom. 0603-531-989.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Montaż klimatyzacji, tanio - serwis gwarancyjny, tel. kom. 0603-531-989.
Hydrauliczne instalacje grzewcze i sanitarne
kompleksowo. Montaż kotłowni, ogrzewania
podłogowego, korektorów słonecznych, tel.
kom. 0608-390-429.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633-407.
Automatyka przemysłowa - sewis, diagnoza, naprawa, tel. kom.
0512-274-582.

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.

Odnawianie wanien, tel. kom.
0600-979-826.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com,
tel. kom. 0721-113-812.
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 - muzyka na żywo, perkusja, gitary, klawisze, akordeon, saksofon,
wokalistka, tel. kom. 0662-296-699.

Naprawa telewizorów - ZUHE Zygmunt Kowalski, Łowicz, ul. Włókiennicza 11, tel. (046) 837-42-94, tel. kom.
0606-941-295.
Kredyty bez zabezpieczeń do 250000 zł, tel.
kom. 0501-153-323.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Rolletic - Studio Zdrowia i Kształtowania Sylwetki „Sukces”, Zduny
15 A, tel. (046) 838-75-02, tel. kom.
0501-747-392.
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.
DJ. Profesjonalna oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0607-195-033.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady, tel.
kom. 0609-722-809 8.00 -17.00.
Przeprowadzki, transport ogólny, Ford Transit.
Sprawnie i tanio, tel. kom. 0664-013-145.
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.
Koszenie trawników na terenie Łowicza, tel. kom. 0507-243-465.
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.

Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Kompleksowe sprzątanie mieszkań i domów,
tel. kom. 0518-718-365.
Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.
Przedłużanie paznokci metodą żelową
i acrygel, tel. kom. 0500-165-227.

Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Naprawa sprzętu AGD, domofonów,
tel. kom. 0691-961-244.
Paznokcie akrylowe, Łowicz, tel. kom.
0503-009-699.
Serwis TV, monitory, komputery, tel.
kom. 0512-274-582, 0504-664-793.
Bramy, ogrodzenia, kraty, faktury VAT, tel.
kom. 0607-317-859.
Wypożyczę tanio na wesela stół wiejski,
beczułki dębowe z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, (046) 832-82-12.
Usługi ogrodnicze, projektowanie i realizacja
ogrodów, systemy nawadniania, tel. kom.
0509-766-162.
A U D I A 6 - ś l u b y,
0697-725-858.

tel.

kom.

Pranie dywanów, tel. (0-46) 832-83-16.
Wypożyczę stół wiejski + butelka z kranikiem,
tel. kom. 0513-149-250.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, ERZET, tel. (046) 832-82-12,
0608-172-838.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0887-064-503.
Wesela - zespół z wodzirejem, najtaniej, tel.
kom. 0604-630-793.
Koparko-ładowarka, fundamenty,
prace ziemne, wywrotka, tel. kom.
0602-129-834.
Wywrotka, piach, żwir, gruz, ziemia, inne, tel.
kom. 0602-520-195.
Zespół/ DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Wykopy mini koparką pod fundamenty, przyłącza, woda, prąd, gaz.
Montaż instalacji wod-kan., tel. kom.
0693-413-492.
Transport, piach, ziemia, gruz, tel. kom.
0504-104-356.
Usługi koparko-ładowarką, wywrotka 18
t, kucie, wyburzanie, przeróbki, tel. kom.
0693-565-564.
Kominki projektowanie, montaż, dystrybucja ciepłego powietrza, tel. kom.
0503-718-798.
Architektura krajobrazu, tel. kom.
0605-081-131, 0782-112-204.
Wesela, zespół, tel. kom. 0504-007-069.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8.00 - 20.00.
Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.
Transport, przeprowadzki, tel. kom.
0790-019-829.
Ogrody-projektowanie, realizacja i pielęgnacja, tel. kom. 0790-019-829.
Elektryk, usługi, tel. kom. 0663-065-566.
Przyjęcia weselne, tel. kom.
0694-477-301, 0668-041-654.
Koparko-ładowarka plus widły, tel. kom.
0507-157-756.

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

Śluby Mercedesem E, nowy model,
najwyższa klasa, tanio, tel. kom.
0792-455-236.

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

Stroje sale weselne i inne, tel. kom.
0509-614-224.

Posadzki cementowe i tynki gipsowe agregatem, tel. kom. 0509-655-320, 0604-409-034.

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

Usługi remontowo-budowlane, ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem lub watą, gładź gipsowa, glazura,
terakota, tel. (046) 839-13-73, tel. kom.
0602-814-481.

Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty k/g, tel. kom. 0602-779-602

Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.

Tynki maszynowe, gips, cementowo-wapienne, tel. kom. 0669-201-962.

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

Ocieplanie budynków, tanio, szybko, solidnie,
tel. kom. 0608-861-026.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0513-869-650.

Posprzątam, umyję okna, ugotuję, tel. kom.
0516-997-073.
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.
Sprzątanie domów, mieszkań, tel. kom.
0518-718-365, 0666-310-322.

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

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

C.O. piec - produkcja, sprzedaż, węglowe
i ze sterowaniem, każda moc, prawe, lewe,
realizacja zamówień nietypowych, transport
50 km gratis, tel. (046) 838-50-73, tel. kom.
0880-124-455.

Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503 0668-501-964.

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

Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.

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

Dachy: sprzedaż, montaż. Żyrardów, ul.
Mickiewicza 38/42, tel. kom. 0880-461-000,
0508-184-063.

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

Zaginęła legitymacja WSHE w Łodzi nr
15963, tel. kom. 0600-796-245.

Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.

Zespół muzyczny „Ellen”, wesela,
bale. Ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.

Kredyty - Głowno, ul. Targowa 3 /5, tel.
kom. 0504-180-926.

Śluby - Audi A4 limuzyna, czarny, nowy.
Tanio, tel. kom. 0600-161-174.

Tynki gipsowe z agregatem, tel. kom.
0603-060-261.
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie, parking, podwórka, chodniki,
tel. kom. 0660-306-446.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0693-776-474.

Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.

Usługi transportowe, naczepa 13,60, tel. kom.
0502-204-997.
Projektowanie i pielęgnacja ogrodów. tel.
(044) 712-24-87, tel. kom. 0604-325-439.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki,
Rawa i okolice, tel. kom. 0508-265-167.
Holowanie kraj zagranica, firma posiada certyfikat międzynarodowy, tel. kom.
0669-046-598.

Samotny pozna Panią do 38 lat w celu stałego
związku, tel. kom. 0606-610-989.
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Samotny blisko 50-tki, wysoki, szczupły, bez
zobowiązań, z temperamentem, bez nałogów,
niekarany, opiekuńczy pozna niekaraną, bez
nałogów, szczupłą, wierną, może być dużo
młodsza, tel. kom. 0664-745-567 tylko sms
bez nr zastrzeżonych.

Kopaczkę ciągnikową, tel. kom.
0514-539-021.

Jęczmień ozimy, słoma prosto z pola, tel. kom.
0502-585-456.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel.
kom. 0885-280-616.

Dojarka dwukonwiowa Alfa Laval, w dobrym
stanie, tel. (046) 838-89-79.

Kopaczka ciągnikowa, śrutownik, komplet
trybów do glebogryzarki, nowe, jęczmień 2
t, tel. (046) 838-99-10.

Słoma duże bele, tel. kom. 0607-762-165.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 838-37-44, tel. kom.
0692-650-279.

Ferguson przedni napęd, 1984 rok, tel. kom.
0500-158-710.

Dmuchawa pionowa, agregat prądotwórczy
3 kW, I i III-fazowy, winda budowlana, tel.
kom. 0602-731-582.

Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
0501-850-017.

P r z y c z e p a d o s ł o m y, t e l . k o m .
0501-620-689.

Sprzedam tylny most do C-360, snopowiązałkę, tel. kom. 0788-125-812.

Przetrząsarko-zgrabiarka pasowa, tel. kom.
0601-570-914.

Prasy rolujące 120x120,
tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.

Sprzedam kombajn
tel. (046) 856-83-29.

Siano belowane i luzem, tel. kom.
0667-944-852.

Wolna, 60 lat, zaradna, zadbana, o młodym
wyglądzie pozna pana w celu matrymonialnym, tel. kom. 0507-486-361.

Pszenica większa ilość, tel. kom.
0517-802-516.

Poznam miłą dziewczynę, lat 31, tel. kom.
0721-380-414.
Samotna dziewczyna poszukuje chłopaka
do stałego związku (małżeńskiego) w wieku
27-33 lat, tel. kom. 0695-046-284.

Sprzedam owies, tel. kom. 0511-032-863.
MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
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.
Słoma duże bele 120x120, ok. Zdun,
tel. (046) 838-79-06.

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

Słoma ze stodoły w kostkach,
tel. (046) 838-89-78.

Sprzedam słomę w kostkach, mieszankę,
pszenicę, tel. (046) 838-17-64.
Pszenżyto- sprzedam, tel. (046) 838-76-55.
Młóto browarne 2x12t, przywóz, tel.
kom. 0691-605-463.
Siano i słoma
tel. (046) 838-91-91.

w

kostkach,

Słoma belki okrągłe, Bocheń,
tel. (046) 838-98-94.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
0600-919-417.
Słoma kostki, tel. (042) 719-73-12.
Słoma w dużych belach ze stodoły,
tel. (046) 839-20-73.

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

Słoma (duże bele), tel. (046) 838-71-71.

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

Sprzedam proso, żyto, ziemniak Lord, słomę
w kostkach, tel. (046) 838-13-02.

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

Sprzedam pszenicę i słomę,
tel. (046) 838-78-46.

Sprzedam 2 jałówki hodowlane, wycielenie
30.06 i 02.07, tel. (046) 838-73-39 po 20.00.

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

Krowa wysokocielna drugi cielak, tel. kom.
0502-042-547.

Studentka niemcoznawstwa udzieli korepetycji uczniom podstawówki lub gimnazjum.
Łowicz, tel. kom. 0505-037-844.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz, pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
Wektor ogłasza nabór na konsultacje grupowe
dotyczące matematyki na poziomie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych (przygotowanie do matury) oraz matematyki wyższej.
Konsultacje prowadzą Sylwia Janocha,
Grzegorz Janocha, tel. kom. 0693-126-266
0601-390-770.

Słomę z mieszanki, duże bele,
tel. (046) 838-75-01.
Owies z małą ilością jęczmienia,
tel. (042) 710-87-76.
Mieszanka zbożowa, tel. (046) 838-77-40.
Pszenżyto, tel. (024) 282-26-79.
Sprzedam 7 ha słomy po kombajnie,
tel. (024) 285-34-68.
Sprzedam słomę ze stodoły, tel. kom.
0666-141-187, Złaków.
Kukurydza 10 t, sianokiszonka w balotach, słoma w belkach dużych, tel. kom.
0506-115-015.
Łaka 0,70 ha do skoszenia, Kalenice 43,
tel. (046) 838-82-56.
Żyto, tel. kom. 0516-843-986.
Pszenżyto, jęczmień sprzedam, tel. kom.
0603-877-390.

Słomę kupię, Stadnina Koni Gozdów, tel.
kom. 0608-284-758.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
0693-157-117.
Kupie zboże, tel. kom. 0667-566-276.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
0693-157-117.
Kupi zboże paszowe. Odbiór własnym transportem, tel. kom. 0667-277-322.

Kupię młodego knurka, tel. kom.
0793-371-637.
Kupię jałoszkę od 90 do 250kg,
tel. (046) 838-74-33 dzwonić wieczorem
do 21.30.
Kupię kozy, tel. kom. 0603-515-357.
Kupię cielaczki (byczki), tel. kom.
0603-568-497.
Kupię maciory i knury, tel. kom.
0667-277-322.

Kupię ciągnik do remontu i maszyny
rolnicze, tel. kom. 0607-809-288.
Kupię przyczepę 4,5 t wywrotkę,
tel. (024) 282-26-46.

Źrebaka14 miesięcy, maść kasztan, zimnokrwisty, bardzo spokojny, cena 3100zł, tel.
kom. 0502-084-093.

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 jałówke wysokocielna, 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.

Obsypnik (kopców, kiszonek) Wulkan, tel.
kom. 0697-714-837.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat
przedsiewny, zgrabiarka do siana, kosiarka rotacyjna, gruber pożniwny, siewkę do nawozu,
wagę do żywca, tel. kom. 0602-473-422.
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.
Ciągnik S-320, wóz ogumiomy, tel. (046) 839-66-72, tel. kom.
0692-298-874.

Sprzedam kombajn Bolko, sadzarkę do ziemniaków czeską, tel. kom. 0697-017-618.
Sprzedam kombajn Anna, sadzarka do ziemniaków, tel. (024) 285-51-05.

Ursus C-360, tel. kom. 0603-980-829.

Sprzedam pszenżyto i mieszankę,
tel. (046) 837-65-72.
Słoma w kostkach, drut zbrojeniowy śr. 12,
okolice Głowna, tel. kom. 0698-038-765.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto ozime,
tel. (024) 282-23-12, tel. kom. 0880-734-314
wieczorem.

Sprzedam 3 jałówki cielne, termin wycielenia
lipiec, tel. (042) 715-55-89.
Sprzedam jałówki 12-miesięczne, tel. kom.
0886-098-053.
Sprzedam jałówkę 12-miesięczną,
tel. (046) 838-92-33.

Sprzedam kukurydzę, tel. kom.
0888-895-150.

Sprzedam jałówkę
tel. (046) 838-13-85.

Sprzedam 1,5 t pszenicy. Złaków Kościelny,
tel. kom. 0698-972-112.

Sprzedam jałówki na ocieleniu. Boczki
Domaradzkie 39, tel. (042) 719-55-67 wieczorem.

Sprzedam 10 t jęczmienia, 5 t pszenżyta, tel.
kom. 0693-698-352.
Sprzedam jęczmień, Złaków Borowy
28, tel. kom. 0691-753-381.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0666-287-727.

Sprzedam ok. 1 t gryki, tel. kom.
0698-816-357.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0721-737-343.
Sprzedam słomę z jęczmienia ozimego 15 ha,
prasowaną lub nie, zbiór 2008 rok, tel. kom.
0504-370-829.

cielną,

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 22.07.2008, Boczki Chełmońskie, tel. (046) 838-43-42, tel. kom.
0693-036-127.
Jałoszka rasy Jersey, 55 kg. Młoda krowa
cielna, tel. kom. 0662-013-909.
Jałówka i krowa na wycieleniu. Likwidacja
stada. Przemysłów, tel. (046) 838-15-04
po 20.00.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu,
tel. (046) 838-83-53.
Wysokocielna jałówka, tel. kom.
0602-517-961.

Przetrząsarka Fella, 5,5 m, hydrauliczna, tel.
kom. 0516-012-936.

Sprzedam: przetrząsacz 5-kołowy, kabina
ciągnikowa (blaszanka), siewnik konny na
podnośnik, skrzynia ładunkowa Żuka, tel.
kom. 0889-406-509.
Zetor 7711, Ursus C-330, pług 4, tel. kom.
0696-387-402.
Class Merkator 50, tel. kom. 0605-996-297.

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.
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon Z056,
heder z podbieraczem z wózkiem do Bizona
lub sam podbieracz, tel. (024) 282-25-90, tel.
kom. 0602-779-790.
C-330, Fiat 4x4 - 110 kM, Anna, Kerszer,
siewniki i inne maszyny, silniki, motoreduktory, Białoruś, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0504-475-567.

Zetor 7341, tel. kom. 0604-976-452.

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 MF 699 z Turem, stan dobry, tel. kom.
0515-709-048.
K o mb a jn B iz o n . Stru g ie n ic e 1 6 ,
tel. (046) 838-77-40.
Bizon Z0-56, 1986 rok, z kabiną,, tel.
kom. 0604-463-486.
Sprzedam roztrząsacz karuzelowy, 4-gwiazdowy, zgrabiarkę Putinger 3 m, sprowadzę
maszyny na zamówienie, tel. (046) 837-13-31,
tel. kom. 0518-863-134.
MTZ 82 TS, 1998 rok, 1500 mth Fortschritt,
T-088, 10 t Pottinger Mex III, stan maszyn
bdb, Gaj 6, gm. Bielawy.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy, talerzówki,
tury, brony, tel. (046) 837-53-86.
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.
International 105 KM, 18000 zł, tel. kom.
0667-614-100.

Ursus C-360 lub C-360 3P, tel. kom.
0501-504-723.

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

Sprzedam kombajn Bolko, 1991 rok, stan
dobry, tel. kom. 0695-564-529.
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.
C-360, stan dobry, tel. kom. 0880-622-387.

Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę 7, tel.
kom. 0608-280-571.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, tel.
kom. 0606-317-184.

Ursus 4514, Ursus 902, tel. kom.
0501-504-723.

Rozrzutnik dwuosiowy, 1989 rok, Orkan II,
1988 rok, koła wąskie do C-330, tel. kom.
0661-143-536.

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.

Ursus 3514, Ursus 3512, tur do Fergussona,
tel. kom. 0604-213-682.

Sprzedam Orkan 2A, stan bdb, tanio, tel. kom.
0692-378-786.

Sprzedam głowicę do 3P. Naprawię prasę
kostkującą, tel. kom. 0601-965-191.

Sprzedam prasę kostkującą, 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 0604-605-485.

Blacha biała trapezowa, sadzarka czeska,
obsypnik, tel. kom. 0510-177-033.

Agregat uprawowy czynny z hydropakiem,
4000 zł, tel. kom. 0667-614-100.

Rozsiewacz wapna RCW3, Orkan 2A, ładowacz Tur do 4514, przyczepa Zasław 6 t, tel.
kom. 0500-222-737.

Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.

Ursus 5314, 1997 rok, 3500 Mtg, stan bdb,
tel. kom. 0503-135-471.

Ursus 3512, 1998 rok lub Ferguson 255, 1988
rok, tel. kom. 0501-504-723.

Bizon Z056, 1985 rok, tel. kom.
0500-222-737.

Sprzedam Bizon Z-56, Anna, sadzarka czeska,
Cyklop, tel. kom. 0608-329-841.

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

Sprzedam prasę Deutz Fahr, zwijającą, belka
120x120, na dwa sznurki, stan bdb, tel. kom.
0696-058-703.

Jałówka na wycieleniu 15.07, tel. kom.
0502-102-800.

Sprzedam krowę wysokocielną. Likwidacja
stada, tel. (046) 838-11-39.

Kopcownik kopców, kosiarko -rozdrabniacz
3 m, sadzarka do warzyw 2-, 4-rzędowa, tel.
kom. 0692-630-295.

Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka I,
tel. kom. 0697-714-837.

Sprzedam pszenice, tel. kom. 0603-523-912.

Słoma belowana, tel. kom. 0604-143-830.

Zgrabiarka Fella, Tandem, 4 m, tel. kom.
0516-012-936.

Podajnik słomy do Z-224, tel. kom.
0510-281-982.

Sprzedam roztrząsarko- zgrabiarkę ciągnikową, tel. (046) 838-63-56.

Sprzedam łąkę na pniu. Placencja, 5 ha, tel.
kom. 0791-655-026.

Ursus 5314, 1997 rok, tel. kom.
0501-135-471.

Sprzedam talerzówkę 16 i pług 3-skibowy,
tel. (046) 874-64-48.

Klacz 7 lat, źrebica 1 rok, tel. kom.
0660-703-583 po 16.00.

Potrzebujesz trwałych kolczyków
dla zwierząt Nie masz czasu stać w
kolejce w ARiMR. Dzwoń, tel. kom.
0668-131-109.

Siewka do nawozu Amazone, 1800 kg, hydrauliczna, tel. kom. 0516-012-936.

C-330, 1977 rok, bez prawa rejestracji, tel.
kom. 0500-041-366.

Słoma ze stodoły, kulka 30 zł, Wiskiennica,
tel. (046) 838-73-57.

Krowa drugie wycielenie połowa lipca,
tel. (046) 838-40-19.

Prasa zwijająca Sipma 279/1, 1998 rok, tel.
kom. 0693-136-318.

Dwie jałówki, krowa wysokocielne, tel. kom.
0792-051-461.

Pszenica 6 t, tel. (046) 838-81-06.

Sprzedam żyto, okolice Bąkowa, tel. kom.
0663-976-169.

Sprzedam przyczepę niską wywrotkę, tel.
kom. 0607-317-128.

Śrutownik ssąco-tłoczący 7,5 kW, 1600 zł,
dmuchawa zbożowa, 1000 zł, siewnik zbożowy, 2700 zł, tel. kom. 0663-647-066.

Schładzalniki do mleka, dojarki, zamiana serwis, gwarancja, tel. (046) 833-07-27, tel. kom.
0505-039-888.

Bizon,

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

Sprzedam jałówkę, wycielenie 11.07, tel.
kom. 0696-864-558.

Ciągnik C-330, spawarka elektryczna i spawarka mik mak, silnik Mercedesa 2l D, tel.
kom. 0502-322-564.

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

Kopaczkę ciągnikową, tel. kom.
0502-427-116.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, Mysłaków
259, tel. (046) 838-50-14.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu termin wycielenia koniec czerwca. Złaków Kościelny,
tel. (046) 838-71-39.

Słoma ze zbiorów 2008 z 20 ha,
tel. (042) 719-56-16.

Sprzedam ok. 12 t jęczmienia, tel. kom.
0512-762-223.

Siewnik konny, tel. (042) 719-73-12.

Sprzedam krowę po wycieleniu i jałówkę na
wycieleniu, tel. kom. 0691-534-526.

Sprzedam ciągniki rolnicze, różne
marki, duży wybór. Biała, tel. kom.
0501-363-951.

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.

Sprzedam jagnięta, tel. kom.
0509-217-640.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel.
kom. 0665-752-681.

Sprzedam słomę w dużych belach, tel. kom.
0609-063-583.

Żyto, owies, i słomę w kostkach, Zielkowice
II 104.
Skup macior, knurów. Wysokie ceny,
tel. kom. 0603-711-760.

Sprzedam krowę na wycieleniu, tel. kom.
0604-154-630.

Sprzedam krowę na ocieleniu, Bielawy 44,
tel. kom. 0885-459-698.

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

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

Krowa na wycieleniu. Likwidacja stada. Przemysłów, tel. (046) 838-15-04 po 20.00-stej.

Sprzedam Orkan II, tel. kom. 0698-677-187.

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.
Sprzedam prasę Z-224/1 z podajnikiem, 1998
rok, tel. kom. 0888-153-992.
Ładowacz zaczepiany, śrutownik bijakowy,
tel. kom. 0506-115-015.
Prasa Z-224, 1987 rok z podajnikiem, I właściciel, tel. kom. 0694-860-866.
Prasa kostkująca Claas, tel. kom.
0508-866-934.
Przyczepa 6 t, 4 t sztywne, 3,5 wywrotka, ciągnik 360, tel. kom. 0604-890-164 po 16.00.
Deszczownia szpułowa Odra, długość 280 m,
tel. kom. 0501-815-032.

Kombajn Bizon 056, 1986 rok,
tel. (024) 277-43-43.
Gruber ścierniskowy nieużywany, tel.
kom. 0600-696-620.
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.
Zgrabiarka karuzelowa Kunh 3,80 m,
Claas 3 m, tel. kom. 0600-696-620.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0661-409-230.
Sieczkarnia Fortschritt, czeska Toron, tel.
kom. 0694-146-962.
Przetrząsacz karuzelowy Kunh 5, 2 m,
tel. kom. 0600-696-620.
Rozrzutnik dwuosiowy, silnik C360-3P, tel.
kom. 0693-830-160.
Prasa kostka Sipma, 1996 rok, tel. kom.
0603-673-948.
Glebogryzarka, opryskiwacz, rozrzutnik,
kosiarka rotacyjna, pająk, pompa głębinowa,
tel. kom. 0514-539-036.
Ursus C-385A z przednim napędem, tel. kom.
0668-035-910.
Sprzedam prasę kostkującą Sipma Z 224/1,
tel. kom. 0603-523-912.
Bizon Z-056, 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.
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.
Przyczepa wywrotka 4,5 t, tel. kom.
0886-098-053.
Agregat SB- II termoking, tel. kom.
0504-105-141.
Samozbierająca płocka, tel. kom.
0600-885-627.
Roztrząsacze siana, zgrabiarka, wycinak
nożowy, tel. kom. 0606-324-970.
Walce młynarskie 50 z silnikiem, kamienie
polne i z muru, tel. (046) 838-45-08.
Pług 2-skibowy „Grudziądz” i 5-skibowy
podorywkowy, tel. kom. 0609-303-331.
Dwie opony do C-360 po 200zł/sz, tel. kom.
0500-165-225.
Sprzedam rozrzutnik, tel. kom.
0511-305-211.
Sprzedam basen 420l, tel. (046) 838-99-88.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.
Sprzedam beczkę na kołach, poj. 2500 l, bez
pompy, tel. kom. 0663-976-169.
Dmuchawę poziomą do siana, tel. kom.
0663-976-169.
Sprzedam traktor T-25 z turem, tel. kom.
0888-310-618.
Sprzedam kopaczkę ciągnikową stan dobry,
tel. (024) 277-37-03.
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Sprzedam koparko- ładowarkę Ostrówek, rok
produkcji 1982, tel. kom. 0602-680-755.
Przetrząsaczo-zgrabiarka 7- gwiazdowa, tel.
kom. 0697- 714 -837.
Sprzedam ciągnik rolniczy Fortschritt (1988
rok), tel. (024) 285-42-56.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy po kapitalnym remoncie, cena 7000zł do negocjacji, tel.
kom. 0601-360-267.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat
przedsiewny, zgrabiarka do siana, kosiarka rotacyjna, gruber pożniwny, siewkę do nawozu i
wagę do żywca, tel. kom. 0602-473-422.
Podgrabiacz do siana 7, beczka na wodę
2000l, tel. kom. 0604-875-858.
Przyczepa samozbierająca T-050/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do siana, tel. (046) 838-37-01, tel. kom.
0505-210-560.
Prasa zbierająca Sipma Z-224/1, 1995 rok;
kombajn Anna Z-644, 1994 rok, tel. kom.
0791-745-526.
Pług obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
wycinaki do kiszonek, śrutownik bijakowy z
wydmuchem, dmuchwę do zboża, siewkę do
nawozu Amazone, tel. kom. 0509-293-050.
Siewnik zbożowy Amazone, rozsiewacz
nawozu 600l, rozrzutnik obornika, mikser do
gnojowicy, tel. kom. 0509-293-050.
Kombajn Anna 1990 rok, stan dobry; prasa
Sipma kostkująca, 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0691-223-793.
Rozdrabniacz słomy do Bizona 056, kompletny, firmy Żukowo, tel. (042) 719-57-04.
Ursus C-360, tel. kom. 0502-453-671.
Zgrabiarka karuzelowa niemiecka, stan bardzo dobry, C-411odrestaurowany jak nowy,
tel. kom. 0668-594-262.
Opryskiwacz Pilmet rozpiętość ramion 12m
poj. 1000l, tel. (089) 533-20-16.
Stemple budowlane, dmuchawa do zboża,
opryskiwacz, tel. kom. 0694-007-272.
Glebogryzarka 1,60 m Grudziądz, stan bdb,
tel. kom. 0880-353-819.
Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Pług 2, brony 3 Grudziądz, kultywator do
T-25, niefabryczny, tel. kom. 0880-353-819.
Śrutownik Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0880-353-819.
T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0880-353-819.
Rozsiewacz 1-talerzowy, 600-800 kg, fabryczny, tel. kom. 0502-939-200.
Rozsiewacz lej, opryskiwacz Termit, tel. kom.
0502-939-200.
Gniotownik 10 kW, fabryczny, tel. kom.
0502-939-200.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0507-263-340.
Kabina ciągnikowa do C-360, tel. kom.
0507-263-340.
Opona 18,4/26, tel. (042) 719-57-28.
Sipma zwijająca Z-569/1, 2001 rok, tel. kom.
0606-324-970.
Owijarka Sipma Tekla, tel. kom.
0606-324-970.
Sprzedam przyczepę 3,5 t niską wywrotkę.
Kocierzew Płd. 15.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną Słupsk, tel. kom.
0785-641-260.
Sieczkarnia Fortschritt z hederami + części
zapasowe, tel. kom. 0663-319-257.
Sprzedam maszt widlaka, tel. kom.
0510-256-444.
Ładowacze czołowe Tur do MF 4-cylindrowy,
Zetor 5211-45, 3320-40, 7245, 5340 i podobne, do MTZ lub Pronara 2006 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Prasa rolująca Deutz Fahr MP122, 2001
rok, rotor, noże, szeroki podbieracz, balot
120x120(jak nowa) lub Deutz Fahr GP230,
1992 rok, prasa Z-224/1 Sipma, tel. kom.
0608-420-169.
Prasa Z-224/1 Sipma z podajnikiem, 2000 rok,
tel. kom. 0692-601-689.
Beczki asenizacyjne HTS Fortschritt 8 i
10.000 l, plastik, tel. kom. 0692-601-689.
Zetor 6340, 4x4, 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0692-601-689.
Sprzedam MTZ 82TSA, 2001 rok lub Ursus
U-902, tel. kom. 0501-504-723.
Bizon Z-056, 1985 rok, Ursus C-360, tel. kom.
0501-504-723.
Ursus 3512, 1998 rok, Ursus 363-3P, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 4321, 2002 rok, ładowacz Tur do 4514,
przyczepa 6 t, sztywna, Zetor 9641, 2004 rok,
tel. kom. 0501-504-723.
Dwie opony rolnicze 9,5x42 do uprawy
między rzędami, 550 zł, Star 200 z silnikiem Leyland, 1986 rok, 5500 zł, tel. kom.
0605-278-719.
Sprzedam kopaczkę ciągnikową, tel. (024) 277-96-42, tel. kom.
0696-785-194.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny
rolnicze, pilarki i kosy, kosiarki, środki
ochrony roślin. Hurt detal. Chemfil,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88, tel.
kom. 0609-455-676.
Ursus 1614, 1990 rok, Ursus 1614, 1993
rok, John Deere 2140 85 KM, tel. kom.
0792-999-135.
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Rozdrabniacz, tel. kom. 0692-668-521.
Fendt 311 Farmer, 1989 rok, Case 5140, 1992
rok, New Holland 8360, 1997 rok, 135 KM,
tel. kom. 0792-999-135.
Żmijki, tel. kom. 0608-684-292.
Przetrząsarki karuzelowe Deutz -Fahr,
Nemayer 5,5 m, 6,5 m, pługi 4 zagonowe
i obrotowe Kverneland, Overum, tel. kom.
0792-999-135.
Talerzówki od 2 m, 3 m, 4 m, beczka HTS
10000 l, tel. kom. 0792-999-135.
Rozrzutnik obornika T-088 + nadstawki do
kukurydzy, rozdrabniacze do Bizona wągrowieckie, fabrycznie nowe, siewnik 3 m Fiona
jak nowy, tel. kom. 0792-999-135.

Sprzedam pilnie, tanio prasę Claas (niemiecka) małe belki jak u polskiej, tel. kom.
0661-587-752.
Prasa Welger RP200, 120/120, siatka, sznurek,
tel. kom. 0601-297-783.
Roztrząsarka karuzelowa Fahr 4 m, beczka
asenizacyjna 6000 l, ocynkowana, tandem,
tel. kom. 0601-297-783.

O p r y s k i w a c z Te r m i t , t e l . k o m .
0504-019-557.
Wloty powietrza do wentylacji, śrutownik
bijakowy 11 kW, stanowiska ocynk. dla bydła,
tel. kom. 0692-438-403.
Sprzedam kombajn New Holland, tel. kom.
0509-599-433.

Żmijki do zboża ocynkowane 6 m, 7, m, 8 m,
ciągnik Renault 120 KM, 1992 rok, tel. kom.
0792-999-135.

C-4011, stan bdb, tel. kom. 0511-740-971.

C-385,

Sprzedam pług 4-skibowy Atlas Unia Grudziądz na zabezpieczeniu śrubowym, Overum na zabezpieczeniu hydraulicznym,
tel. (046) 874-68-14.
Wywrotka 3,5 t, tel. kom. 0669-960-974.
Sprzedam pług 3-skibowy, tel. kom.
0504-276-835.
Prądnica ciągnikowa 20 kW, tel. kom.
0691-033-754.
Agregat prądotwórczy 3 i 1-fazowy, 10 kW,
Honda, nowy, 2500 zł, tel. (046) 838-89-41.
SKR Nieborów sprzeda 2 kombajny 56,
1986/1987 rok, prasa 1996 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-56-66.
Sprzedam dwukółkę rolniczą nową,
tel. (046) 861-13-14.
Sprzedam kombajn John Deere 1075, 1986
rok, Bizon 56 z rozdrabniaczem, 1986 rok,
tel. kom. 0503-528-645.

Bizon 56, tel. (042) 719-72-64.
Sprzedam zgrabiarkę pasową, tel. kom.
0513-473-662.
Sprzedam Tura do Ferusona i siewnik do
nawozu, tel. kom. 0506-552-043.
Przyczepa 6t i 8t 1-osiowe, wywrot, przetrząsarko-zgrabiarka, Ford 3-cylindrowy
z silnikiem Perkinsa, 1975 rok, tel. kom.
0600-428-743.
Beczki asenizacyjne 4000l, 5000l, kosiarka
rotacyjna Multi-Crimper z przetrząsaczem,
rozsiewacz do wapna i nawozu Amazone 8,5t,
tel. kom. 0604-771-777.
John Deere 2040S, 1987 rok, 4x4, John Deere
2040, 1986 rok, 4x4, przetrząsacz do siana
Kuhn, kompresor 300 l 2-tłokowy, tel. kom.
0600-428-743.
Sprzedam sieczkarnię Fortschritt, stan dobry, 3 przystawki, 1989 rok, tel. kom.
0600-361-148.
C-360 z kabiną, C-328, dwukółka, tel. kom.
0509-260-732.
Kombajn ziemniaczany, prasę Z-224, tel.
kom. 0508-364-849.

Sprzedam prasę 224, tel. kom.
0503-528-645.

Ładowacz Cyklop, Orkan, tel. kom.
0516-415-809.

Sprzedam obcinarkę do cebuli, tel. kom.
0601-831-647.

Sprzedam przetrząsarkę Kuhn, szer. 4 m, tel.
kom. 0605-255-577.

Rozrzutnik Tanden, tel. kom. 0669-690-715.

Prasa Z-224, 1996 rok, tel. kom.
0606-335-589.

Prasa Z-224/1 Sipma, 1997 rok, działka
budowlana, tel. kom. 0500-243-428.
Sprzedam zgrabiarkę prasową, I właściciel,
tel. kom. 0668-472-081.
Sprzedam ładowacz na podnośnik widłowy +
łyżka, fabryczny, tel. kom. 0668-472-081.
Dojarka, śrutownik tarczowy, okna drewniane, tel. kom. 0603-307-994.
Prasa rolująca Sipma Z279/1, baloty 120x120,
stan bdb, tel. kom. 0666-936-403.
Sprzedam kombajn Bolko, 1998 rok, tel. kom.
0691-730-155.
MTZ82, 4x4, 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-354-272.
Ursus 902, 1984 rok, tel. kom.
0607-809-288.
Ursus C-330, 1982 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-354-272.
Prasa Sipma Z-224, 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0666-936-403.
Cyklop polski T214, Orkan II, tel. kom.
0607-809-288.
Ursus C-360, 1981 rok, w oryginale, I właściciel, tel. kom. 0608-354-272.
Kabina nowa, C-360, zgrabiarka 7, tel. kom.
0607-809-288.
Sprzedam opony 18,4R34, 50 % zużycia, tel.
kom. 0692-481-645.
Kultywator 2,10 z wałkiem Grudziądz, tel.
kom. 0880-353-819.
Prasa Z-224 - kostka, kosiarka rotacyjna
Słupsk Meduza, pług 2-skibowy, kultywator
14 w oryginałach, tel. kom. 0608-128-670.
Tur 15 T278 „Hydranet” udźwig 1500 kg,
2002 rok; C-330 wersja eksportowa, nowe
opony, tel. kom. 0608-128-670.
Tury na linkę i hydrauliczne do C-360/330,
Ursus 3512/2812, MF255/235 T-25, nowe
systemy mocowań, promocyjne ceny - wyprzedaż, tel. kom. 0608-128-670.
S p r z e d a m a g r e g a t 2 , 5 u p r a w n y,
tel. (046) 861-60-35.
Sprzeda przyczepę samozbierającą,
tel. (046) 861-60-35.
Karmniki paszowe za pół ceny, tel. kom.
0506-078-560.
Sprzedam beczkowóz do gnojowicy 2500 l,
rozrzutnik dwuosiowy i jednoosiowy do remontu z nowymi częściami, tel. (046) 861-05-47,
tel. kom. 0788-440-206.
Sprzedam pług 3 i 2 grudziądzki, przyczepę 3,5
t oraz 4,5 t do remontu, tel. (046) 861-05-47,
tel. kom. 0788-440-206.
Orkany, tel. kom. 0889-591-132.
Kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0693-070-759.
Ursus C-330, 1980 rok, prasa Claas Roland 85,
prasa kostka Z-224/1, tel. (046) 838-95-20.
Ramiona 14 m do opryskiwacza, tel. kom.
0517-802-516.
Silosy na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.
Dojarka Alfa-Laval, chłodziarka do mleka 8
baniek, śrutownik kamień fi 50, słoma kostka
pod dachem, tel. (046) 838-04-90.

Kombajn Z-056, 1987 rok, I właściciel. Tel.
046/ 857-75-00, 0511-802-225.

Kombajn Class Merkur, szer. kosy 2,8m, stan
dobry, cena 7000zł, tel. kom. 0502-084-093.
Kombajn Bizon Record 2003 rok, tel. kom.
0506-178-432.
Deszczownia, 3 folie po namiotach, rozsiewacz, przenośnik szczebelkowy, tel. kom.
0607-889-899.
Ciągnik Zetor 9540 85KM, 1996 rok, tel.
kom. 0508-566-196.
Sprzedam kombajn Bizon Super Z056
1986/1987 rok, z sieczkarnią, sprawny
technicznie, I właściciel, zakupiony od
skarbu państwa, cena 26000zł, tel. kom.
0602-677-216.
Okazyjnie sprzedam nowe tunele (kompletne), opryskiwacz Termit do remontu,
podwozie do 2-kółki na oponach i felgach
aluminiowych od samolotu, siłowniki wysokoprężne różnego typu, jałówka 300 kg, tel.
kom. 0600-605-866.
Rozrzutnik obornika, stan bardzo dobry,
kombajn bizon Z-O56, 1984 rok, tel. kom.
0602-479-109.
Dwukółka ciągnikowa, 2 szt., tel. kom.
0663-613-456.
Kombajn Bizon super, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0505-978-238.
Prasa kostka Z-224/1, stan bdb., 2001 rok, tel.
kom. 0506-360-053.
Prasa Z 224/1, 1995 rok z drabinkami i pług
3-skibowy, koła wąskie do Zetora, tel. kom.
0510-734-342.
Pługi 3-4 skiby, Grudziądz. Sprzedam ok.
30 szt. bel słomy, tel. kom. 0661-280-215,
0668-825-713.
Śrutownik z silnikiem 11 kW, tanio, tel. kom.
0608-878-849.
Kosiarko rozdrabniacz sadowniczy, tel. kom.
0607-317-859.
C-330M, 1990 rok, tel. kom. 0604-681-375.
Kabina do C-330, tel. kom. 0693-827-889.
Silos na zboże o pow. 20 m3 w cenie złomu
użytkowego, tel. kom. 0781-948-234.
Prasa Z-224, cena 8000 zł, tel. kom.
0721-418-995.
Prasa do słomy Z-224/1, podbieracz pokosów
do kombajnu Bizon, kombajn ziemniaczany Anna, stan maszyn dobry, tel. kom.
0721-309-713.
Dwukółka ciągnikowa i rozsiewacz do nawozu Kos, tel. kom. 0695-313-647.
Ciągnik MTZ 82, 1996 rok, talerzówka, pług
5-skibowy, tel. kom. 0506-265-912.
Kombajn zbożowy Z-056, 1987 rok, tel. kom.
0693-565-480.
Agregat prądotwórczy nowy Honda benzynowy 9,6 kW, tel. kom. 0693-565-444.
Kombajn Bizon Z-056, 1989 rok, tel. kom.
0601-751-027.
Składzalniki do mleka, dojarki, zamiana, serwis, gwarancja, tel. (0-46)
833-07-27, 0505-039-888.
Agregaty chłodnicze-różne, tel. kom.
0505-039-888, 046/833-07-27.

Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek
zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja, tel. kom.
0515-952-928.

Sprzedam niedrogo kwotę mleczna 5000l,
tel. (046) 838-59-44 dzwonić po 20.
Kwota mleczna, tel. kom. 0666-019-943.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0501-068-533.
Sprzedam linę do wyciągu, tel. kom.
0501-068-533.
Beczki po olejach silnikowych 200l, 60 l,
tel. (042) 719-37-42.
Opony rolnicze Dębica 7.50-20 ANP 5, 2 szt.,
tel. (042) 719-37-42.
Sprzedam skrzynki plastikowe nowe, polskie
15kg, 6,50zł, tel. kom. 0500-385-907.
Sprzedam zbiornik plastikowy 1000 l,
tel. kom. 0604-411-266.

Malowanie obór, odmuszanie, odkażanie,
tępienie gryzoni, tel. kom. 0516-190-454.
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.

Oddam kociaki, tel. (046) 837-52-48.

Suczka owczarka niemieckiego 8- tygodniowa ukontowana, zaszczepiona, tanio, tel. kom.
0608-643-187.

Deszczownia, tel. kom. 0509-700-382.

Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.

Sprzedam ryby pyszczaki lub zamienię, tel.
kom. 0691-715-471.
Sprzedam szczenięta Cocker Spaniel, tel.
kom. 0601-270-951.

Ciągnik Supra 50, tel. kom. 0501-044-242,
0503-419-193.

Bizon Z-56, stan bdb, przyczepa 3,5 t, drewnianka, tel. kom. 0880-403-431.

Agregat prądotwórczy 30 kW, agregat
uprawowy na bronie 2,80, tel. kom.
0609-857-023.

Sprzedam ciągnik
tel. (046) 838-12-44.

Opryskiwacze 400/600l, nowe, tel. kom.
0507-264-408.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
Yo r k i - B r a t o s z e w i c e , t e l . k o m .
0503-349-308.
Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturki,
roczną sukę i 2,5roku, krycie, tel. kom.
0510-700-439, 662-294-878.
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.
Yorki szczeniaki, tel. kom. 0604-844-486.
Oddam kotka 4-tygodniowego, tel. kom.
0502-000-779.
Szczenieta Yorki- tanio, tel. kom.
0505-639-859.
Owczarek niemiecki długowłosy, bardzo
agresywny, po szkoleniu- krycie, tel. kom.
0505-639-859.

Sprzedam świnki wietnamskie, tel. kom.
0600-856-792.
Yorki, tel. kom. 0692-694-085.
Sprzedam króliki olbrzymy belgijskie, tel.
kom. 0693-618-777.
Sprzedam ryby pyszczaki 4 rodzaje, tel. kom.
0660-969-994.
Szczeniaki Chow-chow, Łowicz, tel. kom.
0608-369-852.
Sprzedam dogi niemieckie szczenięta po
championach, sukę de bordeaux, tel. kom.
0608-713-779.
Oddam pieski 9-tygodniowe, kundelki,
tel. (046) 838-58-26.
Sprzedam owczarka niemieckiego, suka krótkowłosa, 2-letnia oraz szczeniaki mieszance
po 30 zł, tel. (046) 835-32-05.
Szczeniaki labradora biszkoptowe, odrobaczone, zaszczepione, 7-tygodniowe, tel. kom.
0604-212-720 0602738332.
Sprzedam owczarki szkockie collie, tel. (042) 719-61-85, tel. kom.
0691-667-462.
Źrebak, tel. kom. 0500-292-921.
Owczarki niemieckie długowłose, tel. kom.
0660-072-650.
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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
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10,

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

Pogotowia w 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:

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

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

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

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

Dyżury przychodni:
w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00

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

Msze święte w niedziele i święta:

 Parafia św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
 Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00, 18.30;
 Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
 Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00;
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, 18.30;
 Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30.

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

Łowicki KRUS będzie podlegał Łodzi
Łowicka placówka terenowa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku lipca będzie podlegała Oddziałowi Regionalnemu
KRUS w Łodzi.
asady funkcjonowania placówki pozostaną jednak takie jak dotychczas. DoZ
tychczas łowicki KRUS podlegał oddziało-

wi w Żyrardowie, który z początkiem lipca
stanie się placówką terenową, taką jak łowicka. Powyższa zmiana organizacyjna

w zasadzie nie będzie miała znaczenia dla
obsługi rolników i świadczeniobiorców.
- Na miejscu w Łowiczu nasi interesanci
będą mogli nadal korzystać z obsługi w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem
społecznym rolników, orzecznictwem lekarskim i świadczeniami emerytalno-rentowymi oraz zasiłkowymi - powiedziała
nam rzecznik prasowa OR KRUS w Łodzi
Anna Lamenta.
Placówka terenowa KRUS w Łowiczu, wchodząc w skład łódzkiego oddziału

PRiD buduje w gminie Łowicz
Remont ponad 10 km
dróg asfaltowych niedługo
rozpocznie się na terenie
gminy Łowicz.

R

ozstrzygnięty został przetarg na
wzmocnienie istniejących nawierzchni w Otolicach na długości 1 km,
w Małszycach na 0,35 km, w Parmie na
długości 0,34 km, w Jamnie i Ostrowiu nieco ponad pół kilometra. Wyremontowana
zostanie także, na mocy porozumienia ze
starostwem łowickim, droga powiatowa

Ostrów - Bocheń - Mystkowice na długości 7,75 km.
Siedem firm przystąpiło do przetargu:
Strabag oddział z Łodzi, Cezet ze Starachowic, Drogbud ze Strzyżowa, Drogomex
z Pruszkowa, Erbedim z Piotrkowa Trybunalskiego, Lambdar z Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych
z Jamna. Ostatnia, miejscowa firma wygrała, składając najkorzystniejszą cenowo ofertę. Położy asfalt na wspomnianych 10 km
dróg za 1.512.695 zł. Inwestycje mają zakończyć się przed 30 listopada.
(eb)

KRUS, będzie obsługiwała mieszkańców
powiatu łowickiego, za wyjątkiem gminy
Kiernozia, która obecnie obsługiwana jest
przez placówkę terenową KRUS w Kutnie. W najbliższym czasie ubezpieczyciel
zamierza również mieszkańców tej gminy
objąć obsługą w Łowiczu.
Telefony oraz siedziba łowickiego
KRUS pozostają bez zmian. Oddział
Regionalny KRUS w Łodzi mieści się
przy ul. Żeligowskiego 32/34, tel. (042)
636-69-30, 633-23-46.
(mak)

Przetarg na remizę
w Gzince

R

uszył przetarg na budowę remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej wraz
ze świetlicą wiejską w Gzince.
Zainteresowane firmy mogą składać
swoje oferty do 27 czerwca. Gmina
zakłada, że remiza powstanie
w cyklu dwuletnim i zostanie oddana
do użytku na koniec czerwca
2009 roku. Powierzchnia użytkowa
w parterowym budynku ma wynosić
około 260 m2. Budynek ma powstać
na działce należącej do gminy.
(mak)

 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

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czerwcowy Przegląd DKF - szczegóły na str. 16.
Piątek i niedziela, 27 i 29 czerwca:
 godz. 18.00 - Półksiężyc
 godz. 20.00 - Wygnanie
Sobota, 28 czerwca:
 godz. 18.00 - Dyktator
 godz. 20.00 - Sierociniec
Poniedziałek-środa, 30 czerwca-2 lipca:
 godz. 20.00 - Sierociniec

Koncerty
Środa, 2 lipca:
 godz. 19.30 - Międzynarodowy Festiwal Organowy
J. S. Bach, grał będzie Bengt Nilssen ze Szwecji, Bazylika Katedralna w Łowiczu. Szczegóły na str. 1 i 3.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 24.06.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,20 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,30 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,20 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,30 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,20 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,30 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,80-4,00 zł/kg+VAT; byki
4,40-5,00 zł/kg+VAT; jałówki 3,00-4,00 zł/
kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki
4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80-3,90 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki
4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80-4,00 zł/kg+VAT.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 26.06. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pt. 27.06. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
sob. 28.06. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
ndz. 29.06. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pn. 30.06. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
wt. 1.07. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
2.07. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
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. 29.06. ul. Plater 2
tel. 042-719-80-41
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.
 Wystawa obrazów głownianina Jana Kwiatkowskiego. Maluje pejzaże, martwe natury, akty.
Otwarcie 26 czerwca w Muzeum przy Towarzystwie
Przyjaciół Miasta Głowna.

330 tys. za naprawę
gruntówek

F

irma Fa-Bud z Bedlna
przeprowadzi na zlecenie gminy
Zduny prace przy przebudowie
dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
W przetargu startowało dwóch
oferentów. Roboty będą kosztowały
330 593 zł, z czego 45 tys. zł będzie
stanowiło dofinansowanie
z marszałkowskiego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, które
w tym roku jest prawie dwukrotnie
większe niż w roku minionym. Zakres
prac jest duży, obejmie drogi o łącznej
długości ok. 6 kilometrów. W połowie
przewiduje się rozsypać na nich
tłuczeń, a w połowie, na wyłożony
w latach minionych kamień, będzie
rozsypany destrukt asfaltowy, który
zostanie pozyskany od wykonawcy
modernizacji drogi krajowej nr
2.Prace będą przeprowadzone na
drogach gruntowych: Jackowice
- Złaków Kościelny, Rząśno Bogoria Pofolwarczna - te będą
najdłuższe, bo po ok. 1 km, oraz na
krótszych odcinkach dróg w Zdunach,
Wiskienicy Dolnej, Wierznowicach,
Zalesiu, Maurzycach i Urzeczu.
Prace oraz ich rozliczenie mają zostać
zakończone do końca sierpnia.
(tb)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Dziedzicom z Mysłakowa
- państwu Rachubińskim z Łowicza
- państwu Rogowskim z Walewic

SYNKOWIE
- państwu Wiesiołkom z Zawad
- państwu Słomianym z Wejsc
- państwu Michalskim z Otolic

ślubowali sobie:

- Kamila Karcz ze Skaratek i Paweł
Grabowicz z Grudz Nowych
- Anna Tomasik ze Strzebieszewa
i Waldemar Sołtyszewski z Chruślina
- Ewa Urbańska ze Słubic i Waldemar
Grzybowski z Kiernozi
- Justyna Pawłowska z Boczek i Piotr Żelaźkiewicz
z Łowicza
- Małgorzata Majewska z Kęszyc i Łukasz Mechacki
z Wólki Łasieckiej
- Justyna Kowalczyk z Janowic i Mariusz Bury
z Bednar
- Marta Sidoruk i Paweł Czerwiński oboje z Łowicza
- Sylwia Blus i Michał Walkiewicz oboje z Łowicza
- Izabela Kołaczek i Tomasz Malowaniec
oboje z Łowicza
- Wioletta Oleczek ze Zdun i Jakub Teranowicz
z Bąkowa Dolnego
- Paulina Kowalczyk z Łowicza i Marek Dylik
z Jadzienia
- Jolanta Bińczak ze Zdun i Marcin Grochal
z Warszawy
- Agnieszka Deka z Piask Rudnickich i Grzegorz
Małecki z Rogóźna
- Marta Kuśmierek i Wiktor Orłowski
oboje z Głowna
- Małgorzata Miśkiewicz i Artur Tomczak
oboje z Głowna
- Agnieszka Perzyńska z Głowna i Piotr Warcholak
z Brzegu Dolnego

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 20.06.2008 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
kg
ziemniaki młode
kg
jagody

1,00-1,50
2,00-3,00
1,00-1,50
4,00-6,00
4,00-6,00
5,00-6,00
2,00-3,00
2,50-3,00
1,00-2,00
23,00
5,00-9,00
4,00-5,50
8,00-10,00
4,00-4,50
1,50-2,00
3,50-5,00
0,60-0,80
1,00-1,20
2,00-3,00
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
4,00
1,50-1,80
12,00-14,00

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 24.06.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 sprzedawca  robotnik budowlany  rzeźnik-wędliniarz  bufetowy/ka - barman/ka
 inżynier budowlany  sprzedawca w restauracji
 przedstawiciel handlowy  kierownik magazynu  pomocnik magazyniera  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.
 palacz c.o.  montażysta paneli podłogowych
 kierowca-magazynier  pracownik fizyczny
 prezes zarządu
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  handlowiec-sprzedawca
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

29

26.06.2008 r.

Nowe komputery w SP 4

O

11 nowych komputerów,
wraz z dodatkowym sprzętem
wzbogaciła się w minionym
tygodniu łowicka Szkoła Podstawowa
nr 4. Komputery oraz projektor
multimedialny, skaner, drukarkę
laserową itd., szkoła otrzymała
z programu „Pracownie internetowe
w szkołach.” To już druga, w ostatnim
czasie tego typu zdobycz. Na początku
roku szkoła z podobnego programu
dostała 4 komputery i multimedialne
urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto
do sali komputerowej zakupiono nowe
biurka, założono przesuwne drzwi,
oddzielające centrum multimedialne,
znajdujące się w sąsiedztwie biblioteki,
od pracowni komputerowej.
Rozwiązanie jest o tyle korzystne,
że jeśli zajdzie taka potrzeba, można
drzwi rozsunąć i dysponować większą
pracownią na 15 stanowisk.
- Pozyskanie sprzętu komputerowego
uznaję za sukces - mówi dyrektor
szkoły Artur Balik.
(wcz)

Gminny Mistrz Ortografii

J

uż wakacje, ale odnotujmy jeszcze
wyniki Gminnego Konkursu
Ortograficznego „Mistrz ortografii
2008” dla gminy Łowicz. Do konkursu
przystąpiło aż 7 szkół z Bochenia,
Dąbkowic, Jamna, Niedźwiady,
Popowa, Zielkowic i Wygody.
W młodszej grupie wiekowej (kl. I-III)
pierwsze miejsce zajęła Patrycja
Karczewska z SP w Jamnie, drugie Paulina Zwolińska z SP w Popowie,
trzecie Hubert Sikorski - również
z SP w Popowie. Spośród klas
IV-VI pierwsze miejsce zajęły ex aequo
Paulina Kosiorek z SP w Niedźwiadzie
i Mariola Zwolińska z SP w Popowie,
drugie - Bartłomiej Kurczak
ze szkoły w Bocheniu, a trzecie - Anna
Tomaszkiewicz z SP w Niedźwiadzie.
(eb)

Szli śladami Jana Wegnera
Herbatką u córki Jana
Wegnera, Barbary
Chojnackiej,
zakończył się pierwszy
rajd śladami Jana
Wegnera, patrona
Gimnazjum nr 2
w Łowiczu. Uczniowie
klas I 6- kilometrową
trasę pokonali
12 czerwca, klas II
- 13 czerwca,
a trzecioklasiści
-16 czerwca.

T

radycją szkoły jest organizowanie
w listopadzie konkursu z wiedzy
o patronie Janie Wegnerze, a następnie
rozstrzygnięcie go w czasie święta szkoły.
W tym roku zainicjowany został kolejny
zwyczaj sprawdzania zdobytej na początku roku wiedzy w ciekawej formie rajdu
terenowego. - Rajd odbył się i będzie się
odbywał w pierwszy dzień po wystawieniu ocen, kiedy to młodzież nie jest już za
absorbowana nauką - mówi dyrektor gimnazjum Mirosława Walczak.
Rajd rozpoczynał się na Czajkach. Tam
przygotowany został pierwszy z siedmiu
punktów - sprawnościowy. Klasy rywalizowały w szybkości rozstawienia namiotu, ilości zjedzonych „oponek”, długości

W punkcie na Starym Rynku pytania konkursowe zadawał uczniom nauczyciel Wojciech Sieradziński.
rozwiniętej nitki, biegu w workach itp.
Otrzymywali „zawoalowane” wskazówki, gdzie zlokalizowany jest kolejny punkt.
Jedna ze wskazówek mówiła, że znajduje
się on pomiędzy miejscem, gdzie zawisł
dzwon, którego ojcem chrzestnym był
Jan Wegner, miejscem gdzie złożył skarb
oraz Gimnazjum ks. Józefa Poniatowskiego. Wszystkie klasy wiedziały, że chodzi tu o trójkąt pomiędzy kościołem pija-

rów, katedrą a muzeum. Trasa prowadziła
na przystanek MZK koło zakładu karnego, Dworca Łowicz Przedmieście a następnie na Stary Rynek, koło Galerii Browarna (gdzie Jan Wegner brał ślub), na
Nowy Rynek i na podwórze domu, w którym mieszkał niegdyś Jan Wegner. Punkty obstawili uczniowie klasy III D, pod
opieką nauczycieli. Trzecioklasiści zadawali pytania swoim młodszym kolegom i

przyznawali im punkty. Na każdym punkcie musieli odpowiedzieć na trzy losowo
wybrane pytania. Gimnazjaliści musieli
wykazać się wiedzą z historii Łowicza,
regionalizmu i folkloru, dekalogu turysty,
ekologiczną oraz wiedzą o życiu i działalności Jana Wegnera. Całą trasa z Czajek
do szkoły uczniowie pokonali w około
dwie godziny. Na poszczególne przystanki
mieli dostarczoną wodę mineralną. - Narzekali tylko na zmęczenie, byli wyczerpani - dodaje dyrektor, która pokonała trasę
rajdu z jedną z klas pierwszych.
Rajd zakończył się w najważniejszym
miejscem w Łowiczu związanym z Wegnerem, czyli na podwórzu kamienicy
przy Nowym Rynku 4. W zacisznym,
ocienionym ogrodzie, młodzież poczuła
smak pierwszych lat XX wieku. W bramie
kamienicy każdą klasę witała córka patrona szkoły Barbara Chojnacka.
Wyniki rajdu zostały ogłoszone podczas
apelu mistrzów 17 czerwca. Zwyciężyła klasa I a. Nagrodę uczniowie otrzymają na początku nowego roku szkolnego,
prawdopodobnie będą to bilety do kina
dla wszystkich uczniów.
Na przyszłe lata dyr. Mirosława Walczak przewiduje opracowanie dwóch tras
- pieszej, na wzór tegorocznej i rowerowej, która kończyłaby się w Nieborowie,
gdzie Wegner był długoletnim kustoszem muzeum. A rok 2009 ogłoszony zostanie w Łowiczu rokiem Jana Wegnera,
na wniosek Gimnazjum nr 2, szkoły noszącej jego imię.
(eb)

32

SPORT 

SPORT 

SPORT 
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Ochrona
nie ochroniła
D

ziewczyna chłopaka w czasie zdarzenia szukała pomocy, udała się do
dzierżawcy pałacu Andrzeja Boguckiego
(uznając go mylnie za organizatora imprezy
i wciągając w zamieszanie). Na jej żądanie
miał wezwać szefa ochrony, a ten przy niej
dzwonić na policję. - Bogucki był jednak
pijany i tak naprawdę w ogóle nie interesowała go bójka - opowiada nam świadek
zdarzenia. Chwilę później, na jej oczach
wyciągnął z kieszeni 150 złotych i dał je
jakiemuś mężczyźnie, który żądał od niego
zadośćuczynienia za koszulę poplamioną
krwią pobitego chłopaka. Świadkowie podejrzewają, że mógł to być jeden z napastników, bo na pewno nie udzielał pobitemu
pomocy - to robili jego znajomi.
Bogucki tłumaczy nam, że nie był organizatorem imprezy, mógł wypić alkohol
- nie widzi w tym nic złego - potwierdza
też, że faktycznie dał jakiemuś chłopakowi
pieniądze za koszulkę, by rozładować sytuację. Później człowiek ten - jak twierdzi
- zgłosił się do niego, oddał mu pieniądze
i przeprosił za zachowanie. Bogucki twierdzi też, że oferował pomoc poszkodowanemu. W czasie imprezy był ambulans z lekarzem i pielęgniarką. Nie wie, czy z tego
skorzystano.
Ochroniarze, robiący wrażenie profesjonalistów, bo wszyscy w strojach i każdy wyposażony w pałkę, nie udzielili pobitemu żadnej pomocy - podkreślają to
bezpośredni świadkowie zdarzenia - nie
skierowali go nawet do ambulansu. Policji
w chwili zajścia nie było już w parku, obstawiała bowiem drogi w Kiernozi, dbając
o ich przejezdność. Na miejsce dotarła po
dłuższej chwili. Dwa radiowozy stanęły
w parku, policjanci - jak mówią świadkowie z posterunków w Kiernozi i Kocierzewie - nie wysiedli jednak z aut, tylko obserwowali otoczenie z radiowozów.
Jak znowu mówią świadkowie, ich udział
w sytuacji ograniczył się do odeskortowania pobitego do bram parku, by znajomi
mogli go odwieźć do szpitala, zrobili także to bez wysiadania z samochodów. Jedna
z dziewczyn, która uciekła z miejsca bój-

ki, krótko po zajściu powiadomiła o sytuacji stojący w innym miejscu patrol policji.
Usłyszała jednak od funkcjonariuszy, że policja nie jest od tego, teren jest zamknięty,
a na miejscu imprezy jest ochrona i to ona
powinna reagować.
Zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu Andrzej Rokicki
przedstawił nam inną wersję wydarzeń. Po
rozmowie z dowódcą zabezpieczenia dowiedział się, że policjanci nie zostali poinformowani o żadnym zdarzeniu typu bójka
w czasie kiernozkiej imprezy, ani po jej zakończeniu. Nie mieli w związku z tym żadnej interwencji. Informacja o takim zajściu
pochodzi z izby przyjęć łowickiego szpitala, gdzie opatrywano młodego mężczyznę
- tam został on przesłuchany i w związku
z tym, że był pod wpływem alkoholu poproszony o stawienie się na komendzie celem złożenia wyjaśnień - tego jednak nie
zrobił. Jedno, co się zgadza, to to, że młoda kobieta domagała się od patrolu zbadania stanu upojenia alkoholem Andrzeja
Boguckiego, twierdząc, że jest organizatorem. Odmówiono jej, bo nim nie był. Kobieta oskarżyła też ochroniarzy o to, że są
pod wpływem alkoholu. W tym przypadku dowódca zabezpieczenia sam sprawdził,
nie alkomatem, ale na węch, czy to prawda. Zarzut nie potwierdził się, policjanci nie
przystąpili do czynności.
Rokicki deklaruje jednak, że jeśli było
zgłoszenie, a policjanci nie zareagowali, to będzie musiał pociągnąć ich do odpowiedzialności służbowej - bo byli do
interwencji zobowiązani. Wcześniej jednak musi zapoznać się dokładnie ze sprawą, dlatego zaprasza do siebie poszkodowanych, zgłaszających pretensje do pracy
policjantów.
Dyrektor organizującego imprezę Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi Bożena Olczak dowiedziała się o bójce od nas
w środę 25 czerwca. - Mieliśmy plakietki
z napisem „Organizator”, służby były na
miejscu prawie do pierwszej w nocy. Nie
wiem, jak coś takiego mogło się stać - mówi.
(tb)
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Koszykówka - 9. i 10. kolejka Łowickiej ALK-i

Budowa £owicz mistrzem 2008
Łowicz, 13-14 i 20-21 czerwca. Równo z nadejściem wakacji zakończyły się
zmagania Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Lidze Koszykówki. Miłośnicy basketu musieli kończyć rozgrywki w upalne dni,
ale najbardziej wytrwali koszykarze chętnie
uczestniczyli w tych zmaganiach. Od pierwszych spotkań wiadomo było, że o mistrzostwo walczyć bezpośrednio będą dwa zespoły. Tytuł mistrzowski trafił ostatecznie
do zawodników z Budowy, którzy w decydującym pojedynku pokonali Torpedo. Do
zwycięstwa poprowadziła ten zespół dwójka najskuteczniejszych zawodników Marek
Słoma i Adrian Dyszkiewicz.
Następnego dnia odbyło się zakończenie
i podsumowanie rozgrywek.
9. kolejka ALK-i:
 TEAM SPIRIT Łowicz - STAR-OIL
Bełchów 66:39 (13:10, 16:13, 23:8, 17:5)
Team Spirit: P. Salamon 21 (3x3), M. Słoma 15, M. Wysocki 11 (1x3), M. Stobiecki 7
(1x3), R. Jędrzejczak 4 oraz D. Ziółkowski
4, M. Dylik 2 i Daniel Cegliński 2.
Star-Oil: PiotrTokarski 17 (5x3), PiotrTryngiel 9, Paweł Wysocki 6, Bartłomiej Tryngiel
5 i Jacek Kocemba 2 oraz Jakub Sokołowski.
 DY-GO-TY Łowicz - DOBRE ŻARTYŁowicz 86:54 (15:7, 16:16, 27:15, 28:16)
Dy-Go-Ty: R. Grażka 17 (3x3), G. Ziemecki 16 (2x3), M. Osiński 13 (3x3), Adam
Kowalik 12, M. Kapusta 9 oraz Jacek Walczak 7, M. Marszałek 6 (1x3) i P. Wilk 6.
Dobre Żarty: M. Rześny 16 (2x3), P. Wójcik 15 (1x3), Michał Skowroński 9 (1x3), P.
Kacprowski 8 (2x3) i Paweł Florczak 4 oraz
Łukasz Styczyński 2i Łukasz Sawicki.
 BUDOWA Łowicz - TORPEDO Łowicz 60:55 (18:14, 12:11, 14:21, 16:9)
Budowa: A. Dyszkiewicz 24 (4x3), M. Słoma 23, M. 5, Maciej Pieklak 4, B. Mostowski
4 oraz Ł. Łebski, D. Pawlak i P. Daszczyński.
Torpedo: M. Siemieńczuk 21, P. Duranowski 16, S. Pawlak 8, M. Jakubowski 7
i Jarosław Święty 3.
10. kolejka ALK-i:
TORPEDO Łowicz - TEAM SPIRIT
Łowicz 61:48 (14:6, 20:15, 12:8, 15:19)
Torpedo: M. Siemieńczuk 21, D. Tataj 19,
M. Jakubowski 8, P. Pisuła 7, P. Duranowski
6 oraz S. Pawlak.
Team Spirit: P. Salamon 13, M. Słoma 10,
M. Wysocki 10, M. Stobiecki 6 i W. Chojnacki 5 (1x3) oraz R. Jędrzejczyk 4 i D.
 DOBRE ŻARTY - BUDOWA Łowicz 52:88 (16:20, 6:22, 21:20, 9:26)
Dobre Żarty: M. Rześny 20 (1x3), P. Wójcik

13 (1x3), Ł. Styczyński 14, P. Kacprowski 5
(1x3) i P. Florczak. Budowa: Adrian Dyszkiewicz 22 (2x3), Ł.Łebski 20, B. Mostowski 19 (1x3), M. Pieklak 17 (4x3) oraz D.
Pawlak 6 i P. Daszczyński 4.
 STAR-OIL Bełchów - DY-GO-TY
Łowicz 83:73 (27:11, 21:22, 14:20, 21:20)
Star-Oil K. Oleszkin 40 (1), P. Tryngiel 23
(3), P. Tokarski 8 (2), P. Wysocki 6, J. Kocemba 6 (2) i J. Sokołowski. Dy-Go-Ty: M.
Marszałek 22, A. Kowalik 19, P. Woś 12
(1x3), Jacek Walczak 8, Rafał Grażka 7 (1x3)
oraz P. Wilk 5, M. Osiński i G. Ziemecki.
Zaległy mecz z 5. kolejki ALK-i:
 TORPEDO Łowicz - BUDOWA Łowicz 58:64 (8:16, 14:12, 15:22, 21:14)
Torpedo: S. Pawlak 18 (2x3), M. Siemieńczuk 17, D. Tataj 7 (1x3), P. Duranowski 6, J.
Święty oraz B. Pachowski 6, M. Sokół, M.
Jakubowski i P. Pisuła.
Budowa: Marek Słoma 22, A. Dyszkiewicz 19 (1x3), B. Mostowski 8, M. Kotarski 2, Piotr Rutkowski 2 oraz M. Pieklak 11
(1x3), M. Włodarczyk, Ł. Łebski, Dominik
Pawlak i P. Daszczyński.
Zaległy mecz z 8. kolejki ALK-i:
 DY-GO-TY Łowicz - TEAM SPIRIT
Łowicz 61:42 (12:8, 14:15, 17:12, 18:7)

Dy-Go-Ty: P. Woś 13, A. Kowalik 12,
M. Marszalek 12, G. Ziemecki 11 (1x3), R.
Grażka 5 (1x3) oraz P. Wilk 4, J. Walczak 3
i M. Kapusta 1.
Team Spirit: P. Salamon 21 (1x3), M. Stobiecki 7, M. Dylik 6, M.Wysocki 3, D. Cegliński 3 oraz M. Słoma 2 i R. Jędrzejczyk.
1. Budowa Łowicz
10 19 710:698
2. Torpedo Łowicz
10 18 779:512
3. Dy-Go-Ty Łowicz
10 16 653:595
4. Star-Oil Bełchów
10 14 621:649
5. Team Spirit Łowicz
10 13 516:580
6. Dobre Żarty Łowicz
10 10 474:519
W klasyfikacji strzelców zwyciężył Maciej Siemieńczuk (Torpedo) - ze średnią
26,6 punktu na mecz (266. punktów). Na drugim miejscu uplasował się Kamil Oleszkin
(Star-Oil) - 26,1 (183), a na trzecim Marek
Słoma (Budowa) - 23,1 (185).
W klasyfikacji punktujących „za trzy”
zdecydowanie wygrał Rafał Grażka (DyGo-Ty), który zaliczył aż 27. celnych rzutów. Na drugim miejscu uplasował się z 17.
trafieniami Mateusz Marszałek (Dy-GoTy), a trzecie miejsce przypadło dla Piotrowi Tokarskiemu (Star-Oil), który miał na
koncie 14. rzutów celnych.
Zbigniew Łaziński

Koszykówka - zakończenie XIII edycji Łowickiej ALK-i

Zakoñczyli sezon, zaczêli wakacje

BUDOWAŁowicz - REPREZENTACJALIGI 71:60 (15:14, 18:23, 23:9, 15:14)
Budowa: Adrian Dyszkiewicz 25 (3x3),
Maciej Pieklak 16 (4x3), Marek Słoma 9,
Bolesław Mostowski 6 i Piotr Daszczyński 4 oraz Marcin Włodarczyk 4 i Dominik Pawlak 4.
Reprezentacja ALK-i: Maciej Siemieńczuk (Torpedo) 16, Kamil Oleszkin (Star-Oil) 14, Sylwester Pawlak (Torpedo) 8,
Przemysław Duranowski (Torpedo) 6,
Adam Kowalik (Dy-Go-Ty) 6 oraz Dawid
Tataj (Torpedo) 3, Mateusz Marszałek (DyGo-Ty) 2, Rafał Grażka (Dy-Go-Ty), Paweł Salamon (Team Spirit) i Piotr Tokarski (Star-Oil).
Łowicz, 21 czerwca. Sześć drużyn,
które zagrały w tegorocznej, trzynastej już
edycji Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Lidze Koszykówki w minioną sobotę zakończyło sezon 2008 i tym samym rozpoczęło wakacje. Organizatorzy zaproponowali
mecz pomiędzy mistrzem ALK-i i reprezen-

tacją ligi. Koszykarze ze zwycięskiej Budowy wyszli naprzeciw najlepszym zawodnikom z pozostałych zespołów. Okazało się,
że Budowa potwierdziła, że jest bardzo mocnym zespołem. Po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu ekipa Bolesława Mostowskiego wygrała 71:60. Po spotkaniu
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu Zbigniew Kuczyński wręczył najlepszym ekipom puchary, a najlepszym graczom statuetki.
Po meczu już tradycyjnie wszyscy koszykarze spotkali się na grillu. Ciekawostkom
może być fakt, że w sezonie 2008 w lidze
wystartowało 66. zawodników, z tego aż
40. wpisało się do klasyfikacji celnych „trójek”. Statuetkę dla najlepszego snajpera zza
linii 6,25 metra był Rafał Grażka (Dy-GoTy). Statuetkę dla najskuteczniejszego gracza odebrał Maciej Siemieńczuk (Torpedo), który w rozgrywkach zdobył dwieście
sześćdziesiąt sześć punktów w dziesięciu
spotkaniach.
Zbigniew Łaziński
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Plażówka - VI Turniej o Puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Łowiczu

Dream Team zgodnie z nazw¹

Z naszych zespołów w ligach wojewódzkich utrzymał się tylko rocznik 1994.

Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów i młodzików

Utrzymanie tylko dla 1994
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
25. kolejka: Widok Skierniewice - UKS
SMS Łódź 1:5, Ceramika Opoczno - GKS
Bełchatów 1:4, Mechanik Radomsko - Widzew Łódź 0:3, Pogoń-Ekolog Zduńska
Wola - WKS Wieluń 1:4, MKS Kutno - ŁKS
Łódź 1:4, Piotrcovia Piotrków Trybunalski Orzeł Łódź 3:0 (w.o.), Pelikan Łowicz - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:3. 26. kolejka: UKS SMS Łódź - Piotrcovia Piotrków
Trybunalski 4:0, Orzeł Łódź - MKS Kutno 0:3 (w.o.), ŁKS Łódź - Pogoń-Ekolog
Zduńska Wola 9:0, WKS Wieluń - Mechanik Radomsko 1:3, Widzew Łódź - Ceramika Opoczno 4:1, GKS Bełchatów - Pelikan
Łowicz 8:0, Lechia Tomaszów Mazowiecki
- Widok Skierniewice 2:2.
1. Ceramika Opoczno
26 66 106-26
2. Widzew Łódź
26 61 96-26
3. BOT GKS Bełchatów
26 60 89-25
4. UKS SMS Łódź
26 51 72-19
5. ŁKS Łódź
26 49 85-38
6. WKS Wieluń
26 41 62-59
7. Mechanik Radomsko
26 37 54-71
8. Piotrcovia Piotrków Tr. 26 33 54-56
9. MKS Kutno
26 30 36-73
10. Widok Skierniewice
26 29 35-82
11. Lechia Tomaszów Maz. 26 24 37-68
12. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 26 20 30-83
13. Pelikan Łowicz
26 8 22-108
14. Orzeł Łódź (wycofany) 26 21 29-73
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
25. kolejka: SAS Vis Skierniewice - UKS
SMS Łódź 0:5, Mabudo-Ferax Zduńska
Wola - GKS Bełchatów 0:3 (w.o.), Mechanik Radomsko - Widzew Łódź 2:4, Warta
Sieradz - ŁKS Łódź 2:5, Lechia Tomaszów
Mazowiecki - Włókniarz Konstantynów
Łódzki 1:2, Mazovia Rawa Mazowiecka Ceramika Opoczno 0:3 (w.o.). Pauza: WKS
Wieluń. 26. kolejka: UKS SMS Łódź - Lechia Tomaszów Mazowiecki 8:0, Włókniarz
Konstantynów Łódzki - Warta Sieradz 3:1,
WKS Wieluń - Mechanik Radomsko 1:1,
Widzew Łódź - Mabudo-Ferax Zduńska
Wola 3:0 (w.o.), GKS Bełchatów - Mazovia Rawa Mazowiecka 3:0 (w.o.), Ceramika
Opoczno - SAS Vis Skierniewice 3:0. Pauza: ŁKS Łódź.
1. UKS SMS Łódź
24 69 97-11
2. ŁKS Łódź
24 48 58-19
3. Widzew Łódź
24 47 65-36
4. Mechanik Radomsko
24 47 54-33
5. Włókniarz Konstantynów 24 39 39-29
6. GKS Bełchatów
24 37 58-36

7. SAS Vis Skierniewice 24 37 41-40
8. Lechia Tomaszów Maz. 24 33 44-65
9. WKS Wieluń
24 30 41-46
10. Ceramika Opoczno
24 29 47-54
11. Warta Sieradz
24 17 25-79
12. Mabudo Zd. W. (wyc.) 24 13 21-65
Mazovia Rawa (wyc.) 24 2 11-94
 WOJEWÓDZKA LIGA DEYNY:
20. kolejka: ŁKS Łódź - SAS Vis Skierniewice 3:0 (w.o.), LKS Czarnocin - Włókniarz Pabianice 1:2, Warta Sieradz - MKP
Zgierz 2:0, Orzeł Łódź - Widzew Łódź 0:3,
UKS SMS Łódź - GKS Bełchatów 2:1,
WKS Wieluń - Mazovia Rawa Mazowiecka 1:4. 21. kolejka: GKS Bełchatów - Orzeł
Łódź 13:0, UKS SMS Łódź - ŁKS Łódź 1:1,
Widzew Łódź - Mazovia Rawa Mazowiecka 12:0, MKP Zgierz - LKS Czarnocin 3:1,
Włókniarz Pabianice - SAS Vis Skierniewice
3:0 (w.o.), WKS Wieluń - Warta Sieradz 1:4.
22. kolejka: ŁKS Łódź - Włókniarz Pabianice 8:1, SAS Vis Skierniewice - MKP Zgierz
0:3 (w.o.), LKS Czarnocin - WKS Wieluń
0:2, Warta Sieradz - Widzew Łódź 2:5, GKS
Bełchatów - Mazovia Rawa Mazowiecka
12:0, Orzeł Łódź - UKS SMS Łódź 0:3.
1. UKS SMS Łódź
22 60 109-9
2. Widzew Łódź
22 51 53-28
3. ŁKS Łódź
22 49 85-16
4. GKS Bełchatów
22 44 90-26
5. Włókniarz Pabianice
22 34 47-49
6. WKS Wieluń
22 31 50-67
7. MKP Zgierz
22 27 37-58
8. Warta Sieradz
22 22 32-70
9. LKS Czarnocin
22 17 20-57
10. Orzeł Łódź
22 11 21-84
11. Mazovia Rawa Maz.
22 9 16-108
12. Vis Skierniewice (wyc.) 22 24 30-47
W rozgrywkach juniorów młodszych zagra w przyszłym sezonie aż dziesięć najlepszych ekip.
 WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁOWICZA:
20. kolejka: Żak Godzianów - GKS Bełchatów 0:3 (w.o.), Włókniarz Pabianice
- Pelikan Łowicz 3:0, SAS Vis Skierniewice - Widzew Łódź 2:4, UKS SMS Łódź
- WOY Opoczno 10:0, ŁKS Łódź - PMOS
Zduńska Wola 10:0, MULKS Łask - WKS
Wieluń 5:1. 21. kolejka: MULKS Łask Żak Godzianów 3:0 (w.o.), PMOS Zduńska
Wola - UKS SMS Łódź 0:7, WOY Opoczno - SAS Vis Skierniewice 4:3, Pelikan Łowicz - GKS Bełchatów 1:10, WKS Wieluń
- ŁKS Łódź 2:7, Widzew Łódź - Włókniarz
Pabianice 4:0. 22. kolejka: Żak Godzianów
- Pelikan Łowicz 0:3 (w.o.), GKS Bełcha-

tów - Widzew Łódź 1:2, Włókniarz Pabianice - WOY Opoczno 2:6, SAS Vis Skierniewice - PMOS Zduńska Wola 9:0, UKS
SMS Łódź - WKS Wieluń 3:0 (w.o.), ŁKS
Łódź - MULKS Łask 4:3.
1. UKS SMS Łódź
22 54 112-11
2. ŁKS Łódź
22 49 80-26
3. WOY Opoczno
22 49 56-50
4. GKS Bełchatów
22 47 95-28
5. Widzew Łódź
22 44 72-39
6. SAS Vis Skierniewice 22 38 68-35
7. Włókniarz Pabianice
22 36 40-33
8. MULKS Łask
22 27 67-55
9. WKS Wieluń
22 22 34-54
10. Pelikan Łowicz
22 11 40-104
11. PMOS Zduńska Wola
22 8 15-117
12. Żak Godzianów
22 0 6-133
Utrzymanie zapewniła sobie pierwsza
ósemka - zespoły te w nowym sezonie zagrają w lidze Deyny.
n WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA:
Zaległy mecz 17. kolejki: Pelikan Łowicz
- ŁKS Łódź 0:4. 20. kolejka: UKS Trójka
Tomaszów Mazowiecki - GKS Bełchatów
1:1, SAS Vis Skierniewice - Widzew Łódź
1:1, ŁKS Łódź - PMOS Zduńska Wola 3:0,
MKP Zgierz - Warta Sieradz 2:3, Włókniarz
Pabianice - Pelikan Łowicz 3:1, UKS SMS
Łódź - Ceramika Opoczno 4:0. 21. kolejka:
MKP Zgierz - UKS Trójka Tomaszów Mazowiecki 1:3, Warta Sieradz - ŁKS Łódź 1:1,
PMOS Zduńska Wola - UKS SMS Łódź 1:3,
Pelikan Łowicz - GKS Bełchatów 1:4, Ceramika Opoczno - SAS Vis Skierniewice 1:2,
Widzew Łódź - Włókniarz Pabianice 3:0.
22. kolejka: UKS Trójka Tomaszów Mazowiecki - Pelikan Łowicz 4:1, GKS Bełchatów - Widzew Łódź 2:0, Włókniarz Pabianice - Ceramika Opoczno 0:3, SAS Vis
Skierniewice - PMOS Zduńska Wola 2:0,
UKS SMS Łódź - Warta Sieradz 11:0, ŁKS
Łódź - MKP Zgierz 5:0.
1. UKS SMS Łódź
22 66 119-12
2. ŁKS Łódź
22 50 56-22
3. GKS Bełchatów
22 47 70-36
4. Trójka Tomaszów Maz. 22 42 38-37
5. Widzew Łódź
22 40 54-32
6. Włókniarz Pabianice
22 31 41-49
7. SAS Vis Skierniewice 22 24 30-55
8. Pelikan Łowicz
22 23 22-47
9. Warta Sieradz
22 23 33-64
10. MKP Zgierz
22 18 24-45
11. Ceramika Opoczno
22 13 14-50
12. PMOS Zduńska Wola
22 4 6-58
Pierwsza ósemka w nowym sezonie zagra w lidze Michałowicza.
(p)

Łowicz, 17 czerwca. Na boisku przy
Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na os. Bratkowice w ostatnim tygodniu
nauki odbył się turniej plażówki, w którym
gimnazjaliści z Łowicza walczyli o Puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 4. Popularność
„plażówki” w Łowiczu jest spora, o czym
świadczy fakt, że do zawodów zgłosiło się
aż dwanaście ekip ze wszystkich gimnazjów
z naszego miasta. Turniej przebiegał systemem podwójnych eliminacji (brazylijski).
Kto przegrał dwa spotkania odpadał z turnieju. Zasady rozgrywania spotkań były zgodne
z przepisami „plażówki”, z tym, że zespoły
składały się z trzech zawodników. Młodzi
siatkarze mieli trochę kłopotów, szczególnie jeśli chodziło o odbiór pierwszej piłki,
której nie wolno odbić sposobem górnym palcami. W ubiegłym roku zawody wygrała drużyna gospodarzy „Niepierwszy Raz”
(Maciej Pieklak, Łukasz Styczyński i
Marcin Tomaszkiewicz). W tegorocznym turnieju poziom był dużo wyższy. Do
rywalizacji przystąpiły cztery ekipy z drużyny siatkarskiej, która od października trenuje
pod okiem Romana Styczyńskiego. To
było widać na boisku, gdzie nie brakowało
ciekawych akcji.
Po zaciętych eliminacjach w finale spotkały się zespołu Chłopaki Pijarzy z Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju
(Kamil Gajda, Kacper Dur i Michał
Bińczak) i Dream Team z GP 3 w Łowiczu (Damian Bąba, Michał Karmelita

Majer, Krystian Strugacz i Jakub Czerbniak) 10:15, SIWY DYM (Konrad Kwiatkowski, Tomasz Zabost i Damian Balik)
- WET-MET (Kamil Domińczak, Krzysztof Zieliński i Łukasz Klimczak) 9:15, PIJARKI (Kamila Galos, Katarzyna Kopera,
Marta Wieczorkowska i Aleksandra Gąsecka) - WYBRZERZE KLATKI SCHODOWEJ (Rafał Rogowski, Piotr Siniarski i Maciej Pawluk) 15:13, OSZOŁOMY
(Michał Gudaj, Damian Waracki i Mateusz
Dudziński) - JEDYNKA (Arkadiusz Wójcik, Robert Jarzębski, Mateusz Jagodziński) 15:9. Mecze eliminacyjne - runda I:
THE SKUAD (Szymon Mączka, Michał
Zieliński i Marcel Ołubek) - POKEMONY 2:15, WET-MET - CHŁOPAKI PIJARZY (Kamil Gajda, Kacper Dur i Michał Bińczak) 12:15, JUNIOR (Mateusz
Stępień, Edwin Styczyński, Przemysław
Janicki i Piotr Rześny) - PIJARKI 15:7,
OSZOŁOMY - DREAM TEAM (Damian Bąba, Michał Karmelita i Maciej Pochwała) 15:7. Mecze eliminacyjne - runda II:
POKEMONY - CHŁOPAKI PIJARZY
12:15, JUNIOR - DREAM TEAM 7:15.
Mecze repasażowe - runda I: JEDYNKA THE SKUAD 15:12, WET-MET - WYBRZERZE KLATKI SCHODOWEJ
15:7, SIWY DYM - PIJARKI 16:14,
OSZOŁOMY - GP 2 Łowicz 15:0 (w.o,).
Mecze repasażowe - runda II: WET-MET JEDYNKA 15:10, OSZOŁOMY - SIWY
DYM 15:7. Mecze repasażowe - runda III:

W Wejscach odbył się III Turniej Amatorów Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kocierzew.
i Maciej Pochwała). Po zaciętym spotkaniu minimalnie lepsi okazali się uczniowie Gimnazjum nr 3, wygrywając w trzecim secie 11:8.
Trzecie miejsce wywalczyli gospodarze
Wet-Met (Kamil Domińczak, Krzysztof Zieliński i Łukasz Klimczak), którzy w decydującym meczu pokonali ekipę
Oszołomów z GP 3 w Łowiczu (Michał
Gudaj, Damian Waracki i Mateusz
Dudziński).
Ekipa z pierwszego miejsca odebrała puchar z rąk Dyrektor Gimnazjum nr 4 - Marii
Wojtylak. Druga lokata została uhonorowana Pucharem Przewodniczącej Rady Rodziców - Grażyny Golis, drużyna z trzeciego
miejsca odebrała Puchar UKS Rakieta ufundowany przez Marcina Dańczaka.
Mecze eliminacyjne - forrunda: GP 2
Łowicz (Adam Pietrzak, Dawid Pietrzak
i Adrian Zrazek) - POKEMONY (Bartosz

OSZOŁOMY - JUNOR 15:9, POKEMONY - WET-MET 7:15. Mecze półfinałowe: CHŁOPAKI PIJARZY - OSZOŁOMY 2:0 (15:5, 15:11), DREAM TEAM
- WET-MET 2:0 (15:12, 15:17). Mecz o 3.
miejsce: WET-MET - OSZOŁOMY 2:1
(13:15, 15:12, 11:6). Mecz o 1. miejsce:
DREAM TEAM - CHŁOPAKI PIJARZY 2:1 (11:15, 15:10, 11:8).
KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1. Dream Team (GP 3 Łowicz), 2. Chłopaki Pijarzy (Pijarskie GKP Łowicz), 3. WetMet (GP 4 Łowicz), 4. Oszołomy (GP 3 Łowicz), 5-6. Junior (Pijarskie GKP Łowicz)
i Pokemony (GP 4 Łowicz), 7-8. Jedynka
(GP 1 Łowicz) i Siwy Dym (GP 4 Łowicz),
9-12. GP 2 Łowicz (GP 2 Łowicz), Pijarki
(Pijarskie GKP Łowicz), Wybrzeże Klatki
Schodowej (Pijarskie GKP Łowicz) i THC
Skuad (GP 4 Łowicz).
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - baraż o klasę okręgową

Jedna bramka do odrobienia

 ORLĘTA Cielądz - ORZEŁ Nieborów 3:2 (1:1); br.: Krzysztof Ambroziak 2
(31 i 70).
Orzeł: Gejda - Rychlewski, Dymek,
Osowski, Krawczyk - Wierzbicki, Bogdan Plichta (75 Strugiński), Patryk Woźniak, Jóźwiak (60 Dudziński) - Ambroziak,
Borcuch.
Cielądz, 22 czerwca. Porażką nieborowskiego Orła zakończył się pierwszy mecz
barażowy o prawo gry w skierniewickiej klasie okręgowej. W Cielądzu miejscowe Orlęta
(wicelider klasy A) okazały się minimalnie

lepsze od podopiecznych trenera Henryka
Plichty. Goście co prawda prowadzili po
celnym trafieniu Krzysztofa Ambroziaka, ale rywale później zdobyli trzy kolejne
bramki w 38., 52. i 58. minucie. Ostatecznie
w 70. minucie „Ambroży” zmniejszył rozmiary porażki, ale tak naprawdę można jej
było uniknąć. W końcówce spotkania zupełnie zawodziła skuteczność.
Mecz rewanżowy odbędzie się w Nieborowie w niedzielę 29 czerwca o godz.
15.00.
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - 2. i 3. kolejka Łowickiej Wa-Li-Zy

Stra¿acy w drodze po tytu³
Łowicz, 20-21 czerwca. Ekipa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu ma największe szanse na zwycięstwo w pierwszej
edycji rozgrywek Łowickiej Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce nożnej. Strażacy wysoko wygrali zarówno z PNI
Łódź, jak i pracownikami Zakładu Karnego
w Łowiczu. Wszystko wskazuje na to, że o
drugim miejscu zadecyduje mecz pomiędzy
zespołami Agros Nova i Przedsiębiorstwem
Napraw Infrastruktury.
Współliderami klasyfikacji strzelców są
Krzysztof Ambroziak (PSP) i Artur Kosiorek (Agros), którzy zdobyli jak dotąd po
pięć bramek, a jedno trafienie mniej ma na
koncie Robert Bednarek (PSP). Po dwie
bramki strzelili: Łukasz Bryszewski (Agros),
Paweł Jóźwiak (PNI), Waldemar Krajewski
(PSP), Witold Kunikowski (Agros) i Grzegorz Sumiński (ZK), a po 1: Marek Aftewicz
(Agros), Łukasz Chruściel (Agros), Piotr
Goliński (Baumit), Piotr Humka (Partners),
Tomasz Kępka (PNI), Piotr Klimkiewicz
(PSP), Dariusz Kromski (PNI), Adam Pierzchała (Partners), Bogdan Plichta (Partners),
Marcin Płacheta (PSP), Dariusz Rosa (PSP),
Konrad Skoneczny (Partners), Piotr Sowiński (ZK), Krzysztof Supera (PSP), Maciej
Szkop (PSP), Jakub Szwarocki (PNI), Dariusz Wieteska (PNI), Jakub Wojda (PSP) i
Radosław Wróbel (Agros).
2. kolejka Wa-Li-Zy:
 PARTNERS Łowicz - AGROS
NOVA Łowicz 3:6 (0:2); br.: Konrad Skoneczny (26), Adam Pierzchała (29) i Piotr
Humka (37) - Marek Aftewicz (17), Artur

Pojedynek PNI - Partners zakończył się podziałem punktów.
Kosiorek 3 (20, 21 i 40+3), Łukasz Chruściel
(31) i Witold Kunikowski (40+2).
 BAUMIT Łowicz - ZAKŁAD KARNY Łowicz 1:3 (0:2); br.: Piotr Goliński
(40) - Grzegorz Sumiński 2 (3 i 14), Piotr
Sowiński (36).
Żółta kartka: Marek Feliga (ZK).
 PAŃSTWOWASTRAŻ POŻARNA
Łowicz - PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY Łódź 4:0
(2:0); br.: K. Ambroziak (8), M. Szkop (14),
J. Wojda (40+2) i Krzysztof Supera (40+3).

Mecze w Wa-Li-Zie obfitują w wiele sytuacji podbramkowych.

Żółte kartki: Maciej Szkop (PSP) i Jakub
Szwarocki (PNI).
3. kolejka Wa-Li-Zy:
 PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW
INFRASTRUKTURY Łódź - PARTNERS Łowicz 1:1 (0:1); br.: Jakub Szwarocki (40) - Bogdan Plichta (18).
 AGROS NOVA Łowicz - BAUMIT
Łowicz przełożono.
 ZAKŁAD KARNY Łowicz - PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Łowicz
1:6 (1:0); br.: Dariusz Rosa (4 samobójcza)
- Krzysztof Ambroziak 2 (26 i 38), Dariusz
Rosa (31), Marcin Płacheta (34), Piotr Klimkiewicz (36) i Robert Bednarek (40+1).
Awansem mecz 5. kolejki Wa-Li-Zy:
 ZAKŁAD KARNY Łowicz AGROS NOVA Łowicz 0:3 (0:1); br.: Radosław Wróbel (19), Łukasz Bryszewski
(37) i Artur Kosiorek (40).
Tabela
1. PSP Łowicz (2)
3 9 17-4
2. Agros Nova Łowicz (5)
3 6 12-10
3. PNI Łódź (1)
3 4
7-5
4. Partners Łowicz (3)
2 1
4-7
5. Baumit Łowicz (3)
1 0
1-3
6. Zakład Karny Łowicz (6) 4 0
4-16
W piątek 27 czerwca zostaną rozegrane
dwie ostatnie kolejki spotkań (4. i 5): godz.
17.00: Partners Łowicz - Zakład Karny Łowicz, Baumit Łowicz - PSP Łowicz, godz.
18.00: PNI Łódź - Baumit Łowicz, PSP Łowicz - Partners Łowicz i godz. 19.00: Agros
Nova Łowicz - Baumit Łowicz.
(p)
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Piłka nożna - od ekstraklasy do klasy A

Kto, gdzie gra³ bêdzie?
Decyzja władz Polskiego Związku Piłki
Nożnej o wprowadzeniu od nowego sezonu reformy w rozgrywkach przyniosła spore
zmiany w poszczególnych ligach. Za serwisem www.90minut.pl podajemy zestawienie
zespołów począwszy od polskiej ekstraklasy,
przez I, II, III i IV ligę, aż po skierniewicką
klasę okręgową i klasę A.
Oczywiście mogą nastąpić jeszcze spore
zmiany. W składzie I ligi i niższych lig mogą
zajść zmiany wynikające z nieotrzymania
licencji przez poszczególne kluby. Wiele
zmian mogą za sobą pociągnąć także spodziewane jeszcze w tym miesiącu decyzje
w sprawie korupcji kolejnych klubów, które
przymierzają się do gry w ekstraklasie.
Ekstraklasa: Arka Gdynia, Cracovia Kraków, Dyskobolia Grodzisk Wlkp., GKS Bełchatów, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Lechia
Gdańsk, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Odra
Wodzisław Śląski, Piast Gliwice, Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław i Wisła Kraków.
I liga: Dolcan Ząbki, Flota Świnoujście,
GKP Gorzów Wielkopolski, GKS Jastrzębie, GKS Katowice, Górnik Łęczna, Kmita
Zabierzów, Motor Lublin, Odra Opole, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Polonia Bytom, Polonia Warszawa, Stal Stalowa Wola, Warta
Poznań, Widzew Łódź, Wisła Płock, Zagłębie Lubin i Znicz Pruszków.
II liga - grupa zachodnia: Czarni Żagań,
Elana Toruń, Gawin Królewska Wola, GKS
Tychy ’71, Jarota Jarocin, Kotwica Kołobrzeg, Lechia Zielona Góra, Miedź Legnica, MKS Kluczbork, Nielba Wągrowiec,
Pogoń Szczecin, Polonia Słubice, Raków
Częstochowa, Tur Turek, Unia Janikowo,
Victoria Koronowo, Zagłębie Sosnowiec i
Zawisza Bydgoszcz.
II liga - grupa wschodnia: Concordia
Piotrków Trybunalski, Górnik Wieliczka,
Hetman Zamość, Jeziorak Iława, Kolejarz
Stróże, KSZO Ostrowiec Św., ŁKS Łomża, Okocimski Brzesko, OKS 1945 Olsztyn, Pelikan Łowicz, Ponidzie Nida Pińczów, Przebój Wolbrom, Ruch Wysokie

Mazowieckie, Sandecja Nowy Sącz, Sokół
Aleksandrów Łódzki, Stal Poniatowa, Start
Otwock i Wigry Suwałki,
III liga - grupa łódzko-mazowiecka:
GLKS Nadarzyn, Legionovia Legionowo,
Mazur Karczew, MKS Kutno, Mazowsze Grójec, Nadnarwianka Pułtusk, Narew
Ostrołęka, Omega Kleszczów, Radomiak
Radom, Stal Głowno, Stal Niewiadów, Świt
Nowy Dwór Mazowiecki, UKS SMS Łódź,
Warta Sieradz i Woy Opoczno oraz Mazowsze Płock lub Broń Radom.
IV liga - grupa łódzka: Astra Zduny, Ceramika Opoczno, Gal-Gaz Galewice, Kolejarz Łódź, KS Paradyż, MKP Zgierz, Orzeł
Parzęczew, Pelikan II Łowicz, Pilica Przedbórz, Pogoń-Ekolog Zduńska Wola, Pogoń
Łask Kolumna, SAS Vis 2007 Skierniewice,
UKS SMS Bałucz, Włókniarz Konstantynów
Łódzki, Włókniarz Zelów, Zawisza Pajęczno, Zawisza Rzgów i Zjednoczeni Stryków.
Skierniewicka klasa okręgowa seniorów:
Białka Biała Rawska, Czarni Bednary, Jutrzenka Drzewce, Juvenia Wysokienice, Kopernik Kiernozia, Laktoza Łyszkowice,
Macovia Maków, Manchatan Nowy Kawęczyn, Mazovia Rawa Mazowiecka, Olimpia
Chąśno, Pogoń Bełchów, Widok Skierniewice i Witonia Osiek oraz Orzeł Nieborów
lub Orlęta Cielądz.
Skierniewicka klasa A: Fenix Boczki,
GLKS Sadkowice, GLKS Wołucza, Jutrzenka Mokra Prawa, LKS Grabice, Pogoń Godzianów, Sierakowianka Sierakowice, Sobol Konopnica, Sokół Regnów,
Sorrento Zadębie Skierniewice, Start Złaków Borowy, Vagat Domaniewice, Victoria Chrząszczew oraz Orlęta Cielądz lub
Orzeł Nieborów.
Awanse i spadki: spadek z OE - 2 bezpośrednio, 3 baraż (analogiczny awans z I ligi),
spadek z I ligi - 4 ostatnie zespoły, awans z II
ligi - po 2 najlepsze zespoły, spadek z II ligi
- po 4 zespoły, awans z III ligi - mistrz oraz
spadek z III ligi - 3 zespoły + tyle ile spadnie z II ligi do danej grupy III ligi.
(p, www.90minut.pl)

Piłka nożna - II Międzynarodowy Turniej im. Andrzeja Szymańskiego

Przegrali dopiero w finale
Drobin, 19 czerwca. Sześć zespołów
wystąpiło w II Międzynarodowym Turniej
Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego
„Drobin 2008”, a w tym gronie zespołów
z rocznika 1995 znalazła się także drużyna
łowickiego Pelikana.
Był to świetnie zorganizowany turniej stwierdził trener Pelikana - Dawid Ługowski. Graliśmy na dwóch idealnych boiskach
trawiastych, do tego wysoki poziom zawodów. Silna drużyna z Ukrainy zajęła dopiero
trzecie miejsce. W finale mieliśmy przewagę,
ale dwie kontry przyniosły jednak końcowy
sukces miejscowym.
GRUPA A:
 PELIKAN Łowicz - KS Raciąż 4:1;
br.: Mariusz Dudziński 2, Michał Świdrowski i samobójcza.
 UMC Zdołbuniw - KS Raciąż 5:0
 PELIKAN Łowicz - UMC Zdołbu-

niw 3:0; br.: Michał Świdrowski, Mariusz
Dudziński i Kamil Wiankowski.
GRUPA B:
 PEGAZ Drobin - WISŁA Płock
4:0
 PEGAZ Drobin - MŁAWIANKA
Mława 1:0
 WISŁA Płock - MŁAWIANKA
Mława 0:3
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 PELIKAN Łowicz - MŁAWIANKA Mława 2:1; br.: Mariusz Dudziński i
Kamil Koza.
 PEGAZ Drobin - UMC Zdołbuniw 2:1
MECZ O 5. MIEJSCE:
 WISŁA Płock - KS Raciąż 2:1
MECZ O 3. MIEJSCE:
 MŁAWIANKA Mława - UMC Zdołbuniw 0:1

MECZ O 1. MIEJSCE:
 PEGAZ Drobin - PELIKAN Łowicz
2:1; br.: Kamil Koza.
1. Pegaz Drobin
4 12 9-2
2. Pelikan Łowicz
4 9 10-4
3. UMC Zdołbuniw (Ukraina) 4 6 7-5
4. Mławianka Mława
4 3 4-4
5. Wisła Płock
3 3 2-8
6. KS Raciąż
3 0 2-11
W wicemistrzowskiej drużynie Pelikana
grali: Przemysław Perzyna i Szymon Wróbel - Mariusz Dudziński (4. bramki w turnieju), Michał Świdrowski (2), Kamil Koza
(2), Kamil Wiankowski (1), Maciej Perzyna, Sebastian Dudziński, Mateusz Podlasiński, Eryk Wideński, Michał Zieliński,
Krystian Mycka, Mateusz Kwasek, Mateusz Placek, Jakub Owczarczyk, Oskar Paliwoda, Kamil Przyżycki i Sobieszek - trenerem zespołu jest Dawid Ługowski. (p)

Dominik Stuldych zajął w Warszawie trzecie miejsce.

Judo - Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Młodszych

Dobrze ze starszymi

Warszawa, 15 czerwca. Warmińsko-Mazowiecki Związek Judo zorganizował w Warszawie Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Młodszych, a w stołecznych
zawodach wystartowali zawodnicy MKS
Zryw Łowicz. Podopieczni trenerki Iwony
Grzegory-Gajdy zajęli cztery razy miejsca na podium. Drugie miejsce w kategorii
do 44 kg wywalczyła Dominika Wojszcz,
także drugi w wadze do 66 kg był Piotr
Leszczyński, a trzecie miejsca wywalczyli
w tych zawodach Dominik Stuldych
w kategorii do 55 kg i Kamil Olewicz

w wadze do 46 kg. W tej samej kategorii piąty był Krystian Piekacz.
Należy zwrócić uwagę że na zawodach
tej rangi prawo startu mieli również młodzicy - stwierdziła trenerka Grzegory-Gajda. Z naszego klubu wystartowało dwóch
juniorów młodszych, trzech młodzików i jedna młodziczka - dlatego bardzo cieszą wyniki szczególnie młodszych reprezentantów
naszego klubu, którzy walcząc ze starszymi
rywalami spisali się bardzo dobrze w swoich kategoriach wagowych.
(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 20. 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 9.718 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym przez ZKDP: 12.400 egz.

100% własności
polskiej
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Piłka nożna - IX edycja Chąśnieńskiej Ligi Szóstek

Trzy drużyny na czele

W łowickim Pelikanie testowani są tylko młodzi gracze...
dok. ze str. 36

W £owiczu testuj¹
W meczu z Zniczem w naszej ekipie znalazło się sześciu młodych piłkarzy, którzy
do tej pory występowali w klasach niższych:
Dariusz Lipiński (SAS Vis 2007 Skierniewice), Michał Nowacki (Stal Niewiadów), Radosław Stencel (syn Grzegorza
- byłego bramkarza między innzmi pierwszoligowych ekip Bałtyku Gdynia i Olimpii
Poznań oraz później łowickiego Pelikana)
i Rafał Jesion (obaj Bzura Sochaczew),
Mariusz Gajek (Włókniarz Konstantynów
Łódzki)
i Rafał Bartosiewicz (KS Teresin).
Trener Pisz po sobotnim meczu na dalsze
testy pozostawił tylko trzech pierwszych -

pozostali, w jego ocenie, nie będą przydatni
w naszym zespole. Jestem zaskoczony „in
plus”, że po przerwie wakacyjnej zawodnicy wykazali się dobrym przygotowaniem
- stwierdził łowicki szkoleniowiec. Widać,
że nie tylko leżeli, ale także pracowali nad
swoją formą. Byliśmy w tym meczu zespołem lepszym, prowadziliśmy grę. Ten wynik remisowy trochę zaciemnia obraz tego
spotkania, natomiast postronni obserwatorzy tego spotkania przyznali, że graliśmy
o wiele lepiej niż Znicz. Dlatego też uważam, że Pelikan powinien grać o klasę wyżej, ale stało się tak jak się stało na skutek
różnych działań, głównie bardzo słabej je-

sieni i zespół nie zdołał się utrzymać. Teraz
jest kwestia czasu, środków, zaangażowania wszystkich ludzi, działaczy żeby stworzyć zespół, który może z powodzeniem walczyć o awans.
Łowiczanie mają zaplanowanych jeszcze
pięć meczów kontrolnych. Podczas zgrupowania w Gostyninie (30 czerwca - 9 lipca)
biało-zieloni zagrają z MKS Kutno (2 lipca o godz. 17.00) i Wisłą Płock (9 lipca),
a po powrocie do Łowicza nasi gracze zmierzą się z Wigrami Suwałki (12 lipca o godz.
12.00), Sokołem Aleksandrów Łódzki (16
lipca, nie ustlone ani miejsce, ani godzina)
i UKS SMS Łódź (19 lipca).
(p)

Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego

6. miejsce w mocnej obsadzie
Ręczno, 16 czerwca. Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne dla zawodników LZS
w Ręcznie to ogromna impreza, która ma
na celu popularyzację sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim. W tym roku na zawody zgłosiła się rekordowa liczba ekip.
W imprezie rywalizowały aż 23. drużyny.
Tradycyjnie znalazła się tam reprezentacja
powiatu łowickiego, w której kompletowaniem składu zajmuje się Zofia Kucharska i to dzięki jej zaangażowaniu wyjazd
taki mógł dojść do skutku. Dwa lata temu
start był bardzo udany, bowiem w stawce
22 gmin nasza ekipa uplasowała się na 2.
miejscu. W ubiegłorocznych zawodach było
trochę gorzej i łowiczanie zajęli 5. miejsce.
W tym roku powiat łowicki uplasował się
na 6. miejscu. Powodem gorszego występu
były kłopoty kadrowe, które spowodowane
były kontuzjami i Dniami Łowicza. W Ręcznie nie mogła wystąpić w silnym składzie
ekipa od przeciągania liny, która wygrywała rywalizację. Połowa zespołu ma kontuzję.
Oprócz tego, trzeba podkreślić, że poziom
zawodów z roku na rok jest coraz wyższy.
Dowodem na to może być fakt, że silna reprezentacja koszykówki (triobasket) w składzie Maciej Siemieńczuk, Przemysław
Duranowski i Adrian Dyszkiewicz nie
wyszła nawet z grupy eliminacyjnej.
W tym roku nikt z Łowicza nie stanął na
najwyższym stopniu podium. Z lepszych
wyników warto odnotować drugie miejsce
w biegu na 1000 metrów Witolda Kapusty, 3. miejsce w pchnięciu kulą (5 kg) Zofii
Kucharskiej (7,51 m) i 3. miejsce w skoku
w dal Doroty Skierskiej (4,15 m).
Bardzo udany debiut zaliczył Adam Fidrych, uczeń Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi z Łowicza (Gimnazjum

Chąśno, 21-22 czerwca. Za nami inauguracja rozgrywek IX edycji Chąśnieńskiej Ligi Szóstek o puchar wójta gminy Chąśno - Dariusza Reczulskiego.
W rozgrywkach bierze udział ostatecznie
dziewięć ekip, a tytułu mistrzowskiego bronią Gwiazdy Niespusza.
Najlepszymi strzelcami rozgrywek są Łukasz Wiśniewski (West) i Daniel Lenarczyk (West), którzy zdobyli po cztery gole,
a jedno trafienie mniej ma na koncie Michał
Kamiński (Oldboy Olimpia).
1. kolejka:
 WEST Chąśno - KIEPSCY Przemysłów 6:1
 ANMAL Błędów - CZERWONE
DIABŁY Wyborów 6:0
 OLDBOY OLIMPIA Karsznice DRUŻYNA-A 5:1
 GWIAZDY Niespusza - ICE MASTRY Goleńsko 4:0
Pauza: ISK Goleńsko.
2. kolejka:
 ICE MASTRY Goleńsko - OLDBOY OLIMPIA Karsznice 2:5; br.: Adrian Zawadzki 2 - Grzegorz Czerbniak 2,
Tomasz Rembowski, Sylwester Grzanka
i Witold Kunikowski.
 CZERWONE DIABŁY Wyborów GWIAZDY Niespusza 2:1; br.: Grzegorz
Żaczek i Tobiasz Stach - Michał Dylik.

 DRUŻYNA-A - WEST Chąśno 0:8;
br.: Łukasz Wiśniewski 2, Daniel Dęgus 2,
Daniel Lenarczyk 2, Emil Godos i Przemysław Michalski.
 ANMAL Błędów - ISK Goleńsko
5:0 (w.o.)
Pauza: KIEPSCY Przemysłów.
1. West Chąśno
2 6 14-1
2. Anmal Błędów
2 6 11-0
3. Oldboy Olimpia Karsznice
2 6 10-3
4. Gwiazdy Niespusza
2 3 5-2
5. Czerwone Diabły Wyborów 2 3 2-7
6. Kiepscy Przemysłów
1 0 1-6
7. ISK Goleńsko
1 0 0-5
8. Ice Mastry Goleńsko
2 0 2-9
9. Drużyna-A
2 0 1-13
Mecze 3. kolejki odbędą się już w sobotę 28 czerwca: godz. 17.00: Ice Mastry Goleńsko - ISK Goleńsko, godz. 17.50: Kiepscy Przemysłów - Anmal Błędów, godz.
18.40: Drużyna-A - Gwiazdy Niespusza
i godz. 19.30: Oldboy Olimpia Karsznice Czerwone Diabły Wyborów. Pauza: West
Chąśno. Mecze 4. kolejki odbędą się w niedzielę 29 czerwca: godz. 17.00: Gwiazdy
Niespusza - ISK Goleńsko, godz. 17.50:
Czerwone Diabły Wyborów - Drużyna-A,
godz. 18.40: West Chąśno - Anmal Błędów
i godz. 19.30: Kiepscy Przemysłów - Oldboy Olimpia Karsznice. Pauza: Ice Mastry
Goleńsko.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - Chąśnieńska Liga Piątek - rocznik 1993-95

Aktimel pierwszym liderem

Chąśno, 21 czerwca. W rywalizacji
w ramach IX edycji Chąśnieńskiej Ligi Piątek - rocznik 1993-95 o puchar Dyrektora
GOK w Chąśnie - Renaty Stanisławskiej bierze udział pięć drużyn, które rywalizują systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż.
W klasyfikacji strzelców prowadzi Rafał Sołtysiak (Drużyna Aktimela), który
zdobył dziewięć goli, sześć bramek zdobył
Dawid Grzelak (Drużyna-A), a pięć goli
strzelił Piotr Lis (Drużyna-A).
1. kolejka:
 FC Chąśno - SMS Przemysłów 4:2;
br.: Adrian Szwarocki 2, Jakub Rojek i Krystian Matuszewski - Tomasz Lus i Dominik Lus.
 DRUŻYNAAKTIMELA - DRUŻYNA-A 4:2; br.: Rafał Sołtysiak 2, Sebastian
Sołtysiak i Jarosław Witkowski - Piotr Lis
i Dawid Grzelak.
Pauza: CZERWONE DIABŁY Wyborów.

2. kolejka:
 DRUŻYNA AKTIMELA - CZERWONE DIABŁY Wyborów 12:1; br.: Rafał Sołtysiak 7, Sebastian Sołtysiak i Jarosław Witkowski - Daniel Siekiera.
 DRUŻYNA-A - FC Chąśno 11:2; br.:
Dawid Grzelak 5, Piotr Lis 4, Cezary Płuska
i Kamil Grzegory - Jakub Rojek.
Pauza: SMS Przemysłów.
1. Drużyna Aktimela
2 6 16-3
2. Drużyna-A
2 3 14-5
3. FC Chąśno
2 3 6-13
4. SMS Przemysłów
1 0 2-4
5. Czerwone Diabły Wyborów 1 0 1-12
Kolejne mecze odbędą się w sobotę 28
czerwca, a zagrają wówczas: godz. 15.00:
SMS Przemysłów - Czerwone Diabły Wyborów i godz. 15.30: FC Chąśno - Drużyna
Aktimela. Pauza: Drużyna-A. Mecze 4. kolejki odbędą się w środę 2 lipca: godz. 17.00:
FC Chąśno - Czerwone Diabły Wyborów
i godz. 17.30: SMS Przemysłów - Drużyna-A. Pauza: Drużyna Aktimela.
(p)

Piłka nożna - Chąśnieńska Liga Piątek - rocznik 1996 i młodsi

Remis na szczycie

Chąśno, 21 czerwca. Tylko trzy drużyny występują w IX edycji Chąśnieńskiej
Ligi Piątek - rocznik 1996 i młodsi o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Chąśno Ireneusza Sołtysiaka i stąd decyzja organizatorów o przeprowadzeniu tegorocznych
rozgrywek w formie turniejowej.
W klasyfikacji strzelców, w której nagrodę ufunduje kierownik Olimpii - Mariusz
Więcek, prowadzi Dominik Kotlarski
Do Ręczna pojechała spora grupa sportowców.
(Czerwone Diabły), który zdobył już siedem goli, po trzy bramki zdobyli Martyna
276,4
nr 4). Adam rywalizował w zawodach in- 7. Gmina Zelów
Wiankowska (Czerwone Diabły) i Ad253,1
tegracyjnych i zdobył dwa medale. Srebr- 8. Gmina Ostrówek
rian Lus (SMS), a po dwie: Piotr Kowal201,7
ny w biegu na 60 m i brązowy w skoku 9. Gmina Czernocin
ski (Czerwone Diabły), Dominik Kaliń190,6
w dal. Zawodnikowi start bardzo się podo- 10. Gmina Ręczno
ski (SMS) i Adrian Lus (SMS).
183,2
bał i już potwierdził swoją obecność w przy- 11. Gmina Drużbice
1. turniej:
12. Powiat Kutno
159,9
szłym roku.
 CZERWONE DIABŁY Wyborów Ekipa powiatu łowickiego wróciła z za- 13. Gmina Grabica
139,2
SMS Mastki 2:2; br.: Dominik Kotlarski 2
wodów z pamiątkowym pucharem i sprzę- 14. Powiat Łódź Wschód
121,5
- Dominik Kaliński i Adrian Lus.
tem sportowym.
15. Gmina Bełchatów
105,9
 SMS Mastki - ANMAL Błędów 3:0;
KLASYFIKACJA GENERALNA GMIN 16. Gmina Moszczenica
93,5
br.: Dominik Kaliński 2 i Adrian Lus.
I POWIATÓW:
17. Powiat Sieradz
82,3
 CZERWONE DIABŁY Wyborów
1. Gmina Rozprza
370,9
18. Gmina Żarnów
66,6
- ANMAL Błędów 10:0; br.: Dominik Ko2. Gmina Kleszczów
350,0
19. Gmina Parzęczew
54,0
tlarski 5, Martyna Wiankowska 3 i Piotr
3. Gmina Sulejów
347,5
Kowalski 2.
20. LKS Kletlin
47,5
4. Gmina Opoczno
311,1
1. Czerwone Diabły Wyborów 2 4 12-2
21. Gmina Mierzyn
21,0
5. Wola Krzysztoporska
310,5
2. SMS Mastki
2 4 5-2
22. Powiat Piotrków Tryb.
24,0
6. Powiat Łowicz
277,6
Zbigniew Łaziński 3. Anmal Błędów
2 0 0-13

Martyna Wiankowska zdobyła 3. gole.
W drugim turnieju, który odbędą się w sobotę 28 czerwca, zagrają: godz. 13.30: Anmal Błędów - Czerwone Diabły Wyborów,
godz.14.00: Czerwone Diabły Wyborów SMS Mastki i godz. 14.30: Anmal Błędów
- SMS Mastki.
Paweł A. Doliński
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Motocross - Puchar PZMot

Dobry wystêp Wizgiera
5. Andrzej Seremet (AK Opole)
85
27. Zbigniew Majewski (ŁKM Łowicz)
14
29. Sylwester Wielec (ŁKM Łowicz)
11
30. Tomasz Gabara (ŁKM Łowicz)
11
32. Krzysztof Białek (ŁKM Łowicz)
8
Przedstawiciel Łowickiego Klubu Motorowego - Łukasz Walczak zaprasza
wszystkich miłośników sportów motorowych w tę niedzielę (29 czerwca) do Strykowa. Odbędzie się tam kolejna runda Mistrzostw Polski w motocrossie w klasach 80
cc, 125 cc oraz „Weteran”, a Łowicki Klub
Motorowy będzie reprezentowało w tych

Szachy - Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów

Kacper mistrzem Europy!
Szeged, 14-21 czerwca. Znakomicie
w węgierskim Szeged spisali się reprezentanci Polski, którzy wywalczyli złoty medal
w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 18. Polacy, wśród dwunastu
startujących drużyn, wykazali się fantastyczną formą i umiejętnościami. Nie przegrali,
jako jedyni żadnego meczu: odnieśli pięć
zwycięstw i dwa razy zremisowali. Nasza
drużyna wystąpiła w składzie: Jacek Tomczak, Mateusz Bobula, Kacper Piorun
i Adrian Panocki, a najlepiej w tym gronie
spisał się łowiczanin. Nasz eksportowy szachista, z dorobkiem 6,5 punktu, wygrał zdecydowanie trzecią szachownicę oraz uzyskał
najlepszy wynik w całym turnieju (92,9%)
i ranking ELO 2702. Tym samym Kacper

wykonał następny ruch w swojej karierze
szachisty - stwierdził ojciec i trener naszego
młodego mistrza, Adam Piorun. Muszę podkreślić, że wypełnił tym samym ostatnią normę na mistrza międzynarodowego!
Znakomicie zagrały w Szeged także juniorki, które także wywalczyły złoty medal.
 JUNIORKI:
1. Polska
11,0
2.Czarnogóra
9,5
3. Węgry
8,5
 JUNIORZY:
1. Polska
19,5
2. Węgry A
18,5
3. Węgry B
18,0
(p)

Łowicki informator sportowy

Wyścigi motocrossowe są bardzo atrakcyjne dla kibiców.

Piłka nożna - przygotowania Pelikana do rozgrywek II ligi

W £owiczu testuj¹

 ZNICZ Pruszków - PELIKAN Łowicz 0:0
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Czerbniak, Pomianowski, Cichoń (46 Łochowski)
- Gawlik (46 Jesion), Lipiński (46 Jóźwiak),
Hyży, Adamczyk (74 Kowalczyk) - Stencel (46 Gajek), Nowacki (46 Bartosiewicz).
Warszawa, 21 czerwca. Na stadionie stołecznego Ursusa rozegrano mecz sparingowy, w którym pierwszoligowy Znicz

zawodach dziesięciu zawodników. W klasie 80 cc w łowickich barwach wystartują
Alan Białecki nr 34 oraz Krystian Białek nr
60. W klasie 125 cc Mateusz Kujawa nr 90,
Paweł Wizgier nr 100 i Dawid Kruk nr 101.
W klasie Weteran Zbigniew Majewski nr
32, Tomasz Gabara nr 107, Zbigniew Wróblewski nr 113, Krzysztof Białek nr 120 oraz
Krzysztof Ruta nr 175. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków motocrossu. Treningu od godz. 9.00, a start do pierwszego
biegu zaplanowano na godz. 13.00.
Zbigniew Łaziński Na zdjęciu (od lewej) mistrzowie Europy juniorów: trener Zbigniew Szymczak,
Jacek Tomczak, Maria Gociniak, Kacper Piorun, Adrian Panocki, Mateusz Bobula i Klaudia Kulon.

Pruszków (choć istnieje jeszcze szansa, że
ekipa ta zagra w polskiej ekstraklasie) i drugoligowy Pelikan miały okazję sprawdzić
kandydatów do swoich zespołów. W obu
drużynach zaszły spore zmiany kadrowe,
choć chyba boleśniej odczuwa je łowicki
szkoleniowiec - Bogdan Pisz. W defensywie z tamtego sezonu w Pelikanie pozostał
tylko Maciej Pastuszka, a pożegnali się
z klubem ze Starzyńskiego stoperzy Marcin
Pacan (trafił do Jagiellonii Białystok) i Marcin Staniek (GKS Jastrzębie) oraz czeski
obrońca - Josef Petřík. Ponadto z Pelikanem pożegnali się: Maciej Wyszogrodzki (podpisał kontrakt przedwstępny z Jagiellonią), Adam Kardasz (wrócił do Victorii
Koronowo), Arkadiusz Sojka (wrócił do
Piasta Gliwice), Jakub Studziński (wrócił do Motoru Lublin) i Michał Brzózka (wyjechał do Anglii). dok. na str. 35

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: Partners Łowicz - Zakład Karny Łowicz, Baumit Łowicz - PSP Łowicz, godz. 18.00: PNI
Łódź - Baumit Łowicz, PSP Łowicz - Partners Łowicz i godz. 19.00: Agros Nova Łowicz - Baumit Łowicz, godz. 19.45: zakończenie I edycji Wa-Li-Zy;

Sobota, 28 czerwca:
 10.00 - park Błonie w Łowiczu; 1. turniej IX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w plażowej piłce siatkowej, godz.
11.00: cross rowerowy;
Poniedziałek, 30 czerwca:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. runda Turnieju Dzikich Drużyn - gimnazjum (rocznik
1992-94);
Środa, 2 lipca:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. runda Turnieju Dzikich Drużyn - szkoły podstawowe (rocznik 1995 i starsi).
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 26 czerwca do 2 lipca
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Gdy Święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska będzie znajdowała się na skraju układu niżowego
znad Morza Północnego.
Napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza z zachodu.
n Czwartek: Słonecznie i bez opadów.
Zachmurzenie małe i umiarkowane.
Widzialność: umiarkowana do dobrej,
czasie opadów słabsza. Wiatr: zachodni, umiarkowany
i słaby. Temp. max w dzień: + 22 st. C do + 23 st. C.
Temp. min w nocy: + 13 st. C do + 12 st. C.
n Piątek - Niedziela:
Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi
opadami deszczu i lokalnymi burzami.
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr: południowy, skręcający na zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 26 st. C do + 23 st. C.
Temp. min w nocy: + 17 st. C do + 13 st. C.
n Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu.
Lokalnie burze. Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w czasie opadów słabsza. Wiatr: zachodni, umiarkowany,
n Prognoza biometeorologiczna:
podczas burz silniejszy. Temp. max w dzień: + 23 st. C do + 21 st. C.
Początkowo warunki dobre, jednak koniec
Temp. min w nocy: + 14 st. C do + 8 st. C.
tygodnia przyniesie ich pogorszenie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Radom, 15 czerwca. W Radomiu
odbyła się trzecia runda Pucharu PZMot
w motocrossie. Do zawodów zgłosiło się 150.
zawodników. Do Radomia pojechała reprezentacja Łowickiego Klubu Motorowego.
W najniższej klasie bardzo pechowy występ miał Kevin Białecki. Najmłodszy z reprezentantów Łowicza miał poważny upadek na treningu kwalifikacyjnym i niestety
zawody zakończył w szpitalu ze złamanym
obojczykiem. W pierwszym biegu klasy 80
cc dobrze zaprezentowali się Krystian Białek, który zajął 9. miejsce i Alan Białecki,
który uplasował się na 11. lokacie. W drugim
biegu było już znacznie gorzej. Łowiczanie
nie zdołali dojechać do mety, to spowodowało duże spadki w klasyfikacji generalnej.
W klasie 125 cc do rywalizacji zgłosiło
się aż 60. zawodników. Przypomnijmy, że
w finałowym biegu może wystartować tylko 40. zawodników. To wymusiło rozegrania
biegu eliminacyjnego. Do biegów głównych
awansowało trzech zawodników ŁKM. Do
elitarnej nie załapali się Zbigniew Wróblewski, Krystian Jędrzejewski i Kamil Wizgier. W biegach finałowych wystartowali Mateusz Kujawa, który był 25.
w pierwszym biegu oraz 31. w drugim, Marcin Kalinowski, który uplasował się na 29.
i 33. lokacie oraz Łukasz Walczak, który
w pierwszym biegu był 24., jednak po awarii
motocykla musiał się wycofać z dalszej części zawodów. Pech w drugim biegu również
powodował spadek w ogólnej klasyfikacji.
W klasie powyżej 175 cc wystartował
nasz eksportowy motocrossowiec - Paweł Wizgier. Łowiczanin świetnie pojechał w pierwszym biegu. Długo utrzymywał na prowadzeniu jednak w końcówce
został wyprzedzony przez świetnie dysponowanego w tym sezonie Kamila Walczaka z Lubina. Paweł w drugim biegu
już nie jechał tak dobrze i zajął szóste miejsce. Jednak ta wpadka i tak nie przeszkodziła w zajęciu drugiego miejsca w klasyfikacji
końcowej. Oprócz Wizgiera wystartowali jeszcze czterej zawodnicy z ŁKM i generalnie mogli być zadowoleni ze swoich
miejsce. Sylwester Wielec zakończył
zwody na 17. miejscu, Tomasz Gabara na 18. miejscu, Zbigniew Majewski
był 22. i tuż za nim Krzysztof Białek 23.
Klasyfikacja generalna Pucharu PZMot
po 3. rundzie - klasa pow. 175 cc:
1. Kamil Walczak (KM Cross Lublin)
150
2. Paweł Wizgier (ŁKM Łowicz)
109
3. Waldemar Lonka (AP Głogów)
101
4. Wojciech Kuształa (MK Lidzbark)
89
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świetnie udokumentowanej książce
„Dąbrowa Zduńska żyła pieśnią
i pracą” [Warszawa 1965] L. i K.
Wyszomirscy podają, że na jesieni 1941 roku
przyjechała ukrywająca się przed Niemcami
profesor Laura Kaufman, występująca pod
nazwiskiem „Ludwika Kamińska”. Niemal równocześnie do Dąbrowy Zduńskiej dotarła mgr
Felicja Felhorska, matematyczka, i jej brat inż.
Władysław Felhorski. Autorzy książki z umiarem i powściągliwością piszą o pomocy, której
udzielali w ciężkich latach wojny. Trudno jest bowiem o tym pisać tym, którzy tę pomoc okazali,
łatwiej tym, którzy jej doznali. Tak właśnie postąpiła Laura Kaufman (1889-1972), pierwsza
w Polsce profesor zootechniki, światowej sławy
znawczyni hodowli drobiu. Po wojnie wykładała
m.in. genetykę w wyższych szkołach rolniczych
w Lublinie i Krakowie, stanowczo przeciwstawiając się obowiązującym wówczas w biologii
radzieckim pseudonaukowym teoriom. Jej
okupacyjne wspomnienia umieścił Władysław
Bartoszewski w znanej i często cytowanej pracy
„Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą
Żydom 1939-1945” [Kraków 1969].
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Sprzedaż łącznie z Nowym Łowiczaninem
i Wieściami z Głowna i Strykowa

Ten, który wszystkim serce swe otwiera
W ostatnich latach jednym
z ważniejszych tematów
dyskursu publicznego
w Polsce stał się stosunek
Polaków do Żydów
w czasie II wojny światowej.
Zapoczątkował go film
„Sąsiedzi” Agnieszki Arnold
i książka Jana Tadeusza
Grossa pod tym samym
tytułem.

ą one nie tylko przerażającym opisem
zagłady polskich Żydów, ale także oskarżeniem Polaków o udział w tych zbrodniach.
W wydanej niedawno książce „Strach”, Gross
zarzuca Polakom akceptację dla hitlerowskiego
„Endlosung” - ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej. Polaków przedstawia jako antysemitów, biernych i zadowolonych obserwatorów
zagłady, beneficjentów mienia pomordowanych.
Szczególną jednak rolę w eksterminacji Żydów
przypisuje mieszkańcom małych miast i wsi,
czego symbolem miało być Jedwabne.
Jest rzeczą oczywistą, że w ekstremalnych
warunkach rodzą się rozmaite postawy. Znajdowali się Polacy - nawet całe grupy - którzy
pomagali Niemcom w zagładzie Żydów, ale były
to ich indywidualne wybory. Na tej podstawie nie
można twierdzić, że cały naród jest antysemicki.
Tak samo za angażowanie się Żydów w komunizm nie można wysnuwać wniosku, że jest on
żydowski. Gross odrzuca wszelkie polskie stereotypy w stosunku do Żydów, a z drugiej strony
podobne stereotypy stosuje wobec wszystkich
Polaków. Co jednak najważniejsze, nie podaje
historycznych dowodów dla swoich tez. Jego
poglądy mają charakter dyskursu kulturowego,
a nie naukowych ustaleń.
Relacji polsko-żydowskich nie da się wytłumaczyć łatwymi schematami. Można jedynie,
wykorzystując dostępne źródła, opisać zachowania konkretnych środowisk w różnych
rejonach Polski. Jeśli więc chcemy wyjaśnić
stosunek mieszkańców gminy Bąków z siedzibą
w Zdunach, bo tak brzmiała wówczas urzędowa
nazwa dzisiejszej gminy Zduny, do zagłady
Żydów, to musimy skupić się na zachowaniach
tych instytucji i mieszkańców, które stanowiły
w owych czasach wzory zachowań społecznych.
Nie jest to sprawa prosta, gdyż w pierwszych
dekadach powojennych temat pomocy udzielanej Żydom był świadomie przemilczany, a po
1968 roku obłożony nakazem cenzury. Z drugiej
zaś strony ci, którzy mieli coś do powiedzenia,
woleli milczeć, uważając swoją działalność
za powszechną, uniwersalną normę.
W 1939 r. gmina Bąków, tak jak cały powiat
łowicki, została włączona do Generalnego
Gubernatorstwa (GG), które według planów niemieckich miało być zgermanizowane, a ludność
polska biologicznie wyniszczona. Granica miedzy

S

Rzeszą a nowym protektoratem przebiegała tuż
za Bąkowem i Łaźnikami. Ostatnim przystankiem
w GG była stacja kolejowa Jackowice, dalej już
były hitlerowskie Niemcy, które miały panować
nad światem przez następne 1000 lat. W tej sytuacji Zduny i okolice znalazły się pod silną kontrolą
nie tylko administracji niemieckiej, lecz także
policji i wojska. W zduńskiej szkole powszechnej,
która nosiła wymowne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, kwaterowały oddziały Wehrmachtu,
a na plebanii ulokowali się żandarmi.
Polska była wówczas jedynym krajem, gdzie
za ukrywanie Żydów karano śmiercią. Taka
sama kara groziła również za nieudzielanie
informacji o ich pobycie. Pomimo jednak terroru, mieszkańcy gminy od początku okupacji
starali się nieść pomoc wypędzonym z terenów
wcielonych do Rzeszy, a później skazanym
na zagładę polskim Żydom i uchodźcom
z powstańczej Warszawy. Pomoc tę niosła
w pierwszym rzędzie legalnie działająca w latach
1940-1945 Rada Główna Opiekuńcza. Była
to organizacja charytatywna, której placówką
w gminie kierował najpierw Kazimierz Jędrzejczyk, a po nim Józef Kuczyński. W większości

działali w niej miejscowi nauczyciele, pomagając
wypędzonym, organizując pomoc materialną,
a przy okazji włączając ich w nurt tajnego nauczania. Wielką rolę w tej działalności odegrała
żeńska szkoła rolnicza w Dąbrowie Zduńskiej,
kierowana przez Leonildę i Kazimierza Wyszomirskich. Pod oficjalnym szyldem niemieckiej
szkoły zawodowej prowadzone było w niej tajne
nauczanie na kompletach licealnych, zakończonych maturą. Organizowano też odczyty z historii
i kultury polskiej, wieczory poezji itp. Jednym
słowem podtrzymywano ducha polskości i oporu
moralnego wobec okupanta.
Już we wrześniu 1939 r. szkoła udzieliła schronienia zagrożonym aresztowaniem działaczom
społecznym i politycznym, pisarzom, uczonym
i artystom. Po Powstaniu Warszawskim w Dąbrowie Zduńskiej znalazło schronienie blisko
stu uchodźców z płonącej stolicy, a wśród nich
Maria Dąbrowska i Jerzy Stempowski, Anna
i Jerzy Kowalski. Personel szkoły wyrabiał
„spalonym” dowody osobiste, zameldowanie
w gminie, książeczki wojskowe. Niemała była
w tym zasługa wójta Jana Fabijańskiego i sekretarza gminy Marii Górczyńskiej.

Znakomita uczona w sposób oszczędny,
wolny od emocji, opisała swoje wojenne losy
i swoje ocalenie, które zawdzięczała wielu
ludziom „dobrej woli” - Polakom z miast i wsi,
gdzie według J.T. Grossa na każdego Żyda
czyhali polscy antysemici. Pierwsze lata wojny,
od października do stycznia 1942 roku, spędziła
w Puławach, gdzie „niearyjczycy” nie mieli prawa
wstępu. Uratowała ją wówczas prof. Jadwiga
Zameczka, jej koleżanka z Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.
Z uwagi na grożące jej niebezpieczeństwo
w 1942 roku przyjechała do Jackowic, a stamtąd
do szkoły w Dąbrowie Zduńskiej. Tam na tajnych
kompletach przygotowywała dziesięć dziewcząt
do egzaminu maturalnego z biologii i języka
francuskiego. Później ukrywała się w okolicach
Miechowa i Wolbromia. Wszędzie opiekowały się
nią całe rodziny, wszędzie też uczyła na tajnych
kompletach młodzież.
Na kursie maturalnym w Dąbrowie Zduńskie
uczyło również dwoje innych „niearyjczyków”
- Felicja i Władysław Felhorscy. F. Felhorska
(1895-1970), pedagog, absolwentka Uniwersytetu
w Lozannie, była nauczycielką matematyki, →

Na straży władzy ludowej
O powstaniu i pierwszych
kierownikach Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Łowiczu - jednej z najbardziej
złowrogich instytucji czasów
Polski Ludowej
- pisze Artur Napióra.
dniu 21 lipca 1944 r. został powołany
do życia Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego. W jego skład wszedł
również Resort Bezpieczeństwa Publicznego,
którego szefem został Stanisław Radkiewicz.
Po utworzeniu 1 stycznia 1945 r. Rządu Tymczasowego resort ten przemianowano na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
Z chwilą wkroczenia wojsk sowieckich i LWP
rozpoczął się na wyzwalanych terenach Polski proces tworzenia ośrodków nowej władzy,
a wraz z nim zaczęły powstawać struktury organów
bezpieczeństwa państwa. Już 15 stycznia 1945
r. minister Radkiewicz wydał rozkaz personalny
Nr 10 o powołaniu do życia grupy operacyjnej województwa łódzkiego, której celem było utworzenia
wojewódzkiego oraz powiatowych i miejskich
urzędów bezpieczeństwa publicznego. Na kierownika tej grupy wyznaczono płk. Mieczysława
Moczara, byłego dowódcę obwodu łódzkiego,
lubelskiego i kieleckiego Armii Ludowej.
Licząca 94 osoby grupa operacyjna województwa łódzkiego już przed samym wymarszem
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przydzieleni: Henryk Arendt, jako kierownik grupy
PUBP w Łowiczu oraz Michał Mieleszko, Wiktor
Łukaszewicz, Paweł Borowik i Anatoli Antoniuk każdy jako wywiadowca PUBP.
Z zachowanych rozkazów personalnych oraz
relacji pracowników uczestniczących w tworzeniu
jednostek UBP w terenie wynika, że Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu
został zorganizowany około 25 stycznia 1945 r.
przez pracownika ówczesnego MBP w Lublinie,
por. Stefana Marcinkiewicza, którego wkrótce
przeniesiono do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Dużą „pomoc”
w organizacji i pierwszych miesiącach funkcjonowania jednostki świadczyła też działająca
w mieście placówka NKWD.
ierwszym oficjalnym kierownikiem PUBP
w Łowiczu był dopiero, mianowany rozkazem personalnym Nr 1 płk. Moczara z 23
stycznia 1945 r., wywiadowca WUBP w Łodzi, Stanisław Żakiewicz. Stanowisko to miał objąć w dniu
4 lutego 1945 roku. Do czasu jego przybycia
do Łowicza, pracami PUBP kierował członek
Komitetu i Egzekutywy KP PPR, członek Sztabu
Okręgowego AL - Franciszek Zawadzki. Zastępcą
kierownika został natomiast Jan Franaszek, piastujący to stanowisko od 7 czerwca 1945 aż do
30 kwietnia 1949 r.
Siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Łowiczu był początkowo gmach
byłego Liceum Pedagogicznego przy ul. Stanisławskiego 30. Dopiero jesienią 1946 r. urząd
przeniesiono na ul. Długą 26, gdzie mieści się
obecnie siedziba Komendy Policji.
dok. na str. II
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Roman Miksztal - kierownik PU ds. BP w Łowiczu (1955-1956), następnie z-ca komendanta MO ds. SB w Łowiczu (1957-1958).
z Białegostoku do miejsca przeznaczenia została
podzielona na mniejsze grupy, które miały być
skierowane do poszczególnych powiatów. Grupa operacyjna powiatu łowickiego składała się
z 5 osób, a jej zadaniem było zbudowanie podstaw pod strukturę powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Łowiczu. Zostali do niej
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później pracowała w Państwowym Instytucie
Pedagogiki Specjalnej, współpracując z prof.
Marią Grzegorzewską. Jej brat Władysław,
inżynier elektryk, był autorem wielu prac, słowników i poradników z zakresu elektrotechniki.
Felhorscy przebywali w Dąbrowie Zduńskiej
do końca wojny. Jak piszą L. i K. Wyszomirscy, wszyscy oni „potrafili swoją wiedzą i umiłowaniem polskości kształtować pozytywne
charaktery młodego pokolenia, jakie przebywało pod gościnnym dachem szkoły rolniczej”.
W pięknie położonej szkole, uczyło się jawnie
dziewięćdziesiąt dziewcząt, głównie z powiatu
łowickiego. Schronienie znalazły tam również
dziewczęta z terenów wcielonych do Rzeszy, które
dzięki legitymacji szkolnej uniknęły wywiezienia
na roboty do Niemiec. W szkole odbywały się
regularne inspekcje niemieckie. Pod koniec wojny
był tam również magazyn wojskowy, strzeżony
przez żołnierzy Wehrmachtu. A mimo to, nikt
z personelu czy okolicznych mieszkańców nie doniósł władzom niemieckim, co naprawdę działo się
w szkole dla dziewcząt. W swoich wspomnieniach
Laura Kaufman pisze, że zagrożenie ze strony
Niemców „nie odstraszyło pp. Wyszomirskich
od ich społecznej i patriotycznej działalności.”
Przed wojna radzono jej, aby w razie wojny wyjechała za granicę. Było to możliwe jeszcze w roku
1940. Nigdy jednak nie żałowała tego, co zrobiła.
„Byłam przez 5 lat - kończy swoje wspomnienia
wybitna uczona polska - w ciągłym niebezpieczeństwie, przeżyłam chwile grozy, ale trzeba było
przeżyć wśród społeczeństwa polskiego, by lepiej
poznać jego walory”.
połowie sierpnia 1944 roku na teren
gminy Baków przybyła duża grupa
uchodźców z powstańczej Warszawy.
Każdemu z nich zapewniono dach nad głową
i wyżywienie u gospodarzy w Zdunach Wsi,
Zdunach Kościelnych, Jackowicach, Szymanowicach, Wiskienicy, Rząśnie czy Niedźwiedzie.
Na początku 1945 r. liczba uchodźców zarejestrowanych w urzędzie gminy Bąków wynosiła
blisko 4000! Ich dramatyczne losy opisała Maria
Boniecka w książce „Księga miłości i cierpienia”
[Warszawa 1958], zamieszkująca wraz z 10-letnia córka Franciszką w Zdunach Wsi. Wśród
przybyłych z Warszawy znalazły się też osoby,
które z racji swego pochodzenia były szczególnie narażone na śmierć. Boniecka wymienia
m.in. dra Grunenberga, ordynatora szpitala
miejskiego w Otwocku, który również mieszkał
w Zdunach Wsi. Tam też doczekała wyzwolenia
Teofila Wodzińwska, córka dra Izaaka Kronenber-
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ga, znanego neurolog warszawskiego. Nikt nie garncarni, gdzie mama lub ktoś z domowników
pytał wówczas o pochodzenie przybyszy. Zgod- donosił im jedzenie”. Wkrótce jednak zaczął palić
nie z wielowiekową zasadą „gość w domu, Bóg się im grunt pod nogami. Dzieci, jak to dzieci,
w domu”, której wierni byli Księżacy, traktowano ruchliwe i wszędobylskie, nie potrafiły kryć się
przed wrogiem. Przez jakiś czas ukrywały się
ich jak resztę domowników.
Do akcji pomocy wypędzonym i prześlado- w zbożu, gdzie podrzucano im jedzenie, ale wkrótce zmuszeni byli
wanym włączyło
pójść dalej. „Mama
się wiele rodzin,
- kończy swą relazwłaszcza zaś te,
cję - bardzo głęboktóre od lat zako przeżyła ich traznaczyły swoją
gedię”. Tragedię,
obecność w życiu
która była również
społecznym gmitragedią mieszkańny. Jedną z nich
ców podłowickiej
był dom rodzinny
wsi.
Wiktorii DzierżkoTakże Józefa Bowej, znanej dziagusz-Dzierżkowa
łaczki z Szymow swych wsponowic, która całe
mnieniach „Smak
życie poświęciła
ziemi, smak życia”
niesieniu pomocy
[Łódź 2001] podinnym. Od pierwkreśla, że w domu
szych dni wojny
Dzierżków pomoc
rozwijała aktywna
i wsparcie znajdziałalność w PCK,
dowali wszyscy
a później RGO.
bez względu na
W pierwszym jednarodowość czy
nak rzędzie powyznanie. Kiedyś,
magała rodzinom
w letni burzliwy
wysiedlonym z tei deszczowy wierenów przyłączoczór, schroniła
nych do Rzeszy,
się tam Cyganka
które nie miały
z dwojgiem maw GG ani krewłych dzieci. „Konych, ani przyjaciół.
bieta nie mówiła
Wraz z synem Japo polsku - pisze
nem zaopiekowali
autorka, wówczas
się kiedyś rannym
uczennica szkozbiegiem z transły w Dąbrowie
portu robotników Prof. Laura Kaufman (1889-1972)
duńskiej - mówiła
do Niemiec. Zawieźli go do szpitala w Łowiczu, informując lekarzy, w nieznanym języku. Ale bez rozumienia tych słów
że wypadek zdarzył się na szosie i przypadkiem trzeba jej pomoc, nakarmić ją i dzieci, zapewnić
tam go spotkali. Solidarność Polaków w takich nocleg. Cyganka skinieniem głowy i wyrazem
wypadkach była rzeczą oczywistą, normą moralną twarzy dziękuje. Skąd się wzięła? Dokąd się udawyniesioną z domu i szkoły.
je? Nie wiemy”. Innym razem na nocleg zaszedł
Jak pisze jej córka, Emilia Bończakowa, w tomie chłopiec czternasto -, piętnastoletni. Przyznał
„Wspomnienia o Wiktorii Dzierżkowej” [Warszawa się, że jest Żydem, choć na pierwszy rzut oka
1970], kiedy rozpoczęła się masowa likwidacja Ży- na takiego nie wyglądał. Wybierał się na roboty
dów, w Szymanowicach przez jakiś czas ukrywało do Niemiec, miał też odpowiednie dokumenty.
się dwóch chłopców żydowskich, uciekinierów Rano po śniadaniu poszedł dalej.
z getta łowickiego. „Wyczuwając atmosferę życzJózefa Bogusz-Dzierżkowa nie uważała tych
liwości - wspomina Bończakowa - jaką okazał im zachowań za jakiś rodzaj bohaterstwa czy poświęnasz dom, przenieśli się do naszej opuszczonej cenia. Wręcz przeciwnie, „zawsze w podobnych

sytuacjach - podkreśla - rodziła się wątpliwość,
czy nasza pomoc była duża, czy zbyt mała,
czy w granicach możliwości?” I to jest właśnie
miara zachowań mieszkańców tej księżackiej
gminy wobec zagłady Żydów. Jeśli nie wszystkich,
to takich jak Dzierżkowie. Oni bowiem wyznaczali
wzorzec zachowań moralnych dla innych mieszkańców Szymanowic i okolic. W anormalnych
warunkach, jakimi były czasy ostatniej wojny, uwidaczniały się różne cechy ludzkie, zmieniała się
skala wartości. Ale byli przecież tacy, którzy w każdej sytuacji udzielali pomocy innemu człowiekowi.
ziś po blisko70. latach od tamtych wydarzeń, trudno jest znaleźć świadków
tych dramatycznych wydarzeń. Wielu
z tych, którzy udzielali pomocy Żydom, już nie
żyje. W większości pozostają anonimowi, gdyż
nie zostawili żadnych dokumentów pisanych.
Wbrew pozorom, wydarzenia sprzed lat są nadal
aktualne, nie tylko zresztą za sprawą agresywnej,
rzucającej cień na wszystkich Polaków książki
J. T. Grossa. W polskiej gazecie wychodzącej
w Izraelu jest specjalna rubryka „Kto wie, kim
jestem?” Jak podaje Agata Tuszyńska [„Tygodnik
Powszechny”, nr 13, 1992] tam właśnie ukazało
się ogłoszenie takiej oto treści: „Jako dziecko oddali mnie rodzice katolickiej rodzinie zamieszkałej
blisko stacji kolejowej Jackowice, bez nazwiska,
bez metryki. Imię ojca Adam. Kto wie coś o tym,
proszę napisać: Icewicz Władysław, Antoniaka
1/2, Kamienna Góra, woj. Jelenia Góra”. W czasie okupacji stacja kolejowa w Jackowicach była
silnie strzeżona, podobnie zresztą jak jej okolice.
Obok było tylko kilka luźno stojących domostw,
należących do rodzin Wasiaków, Urbanków
i Stasiaków. W którymś z nich musiał znaleźć
ocalenie żydowski chłopiec, który przeżył, a potem zamieszkał na tzw. Ziemiach Odzyskanych.
I, co najważniejsze, jego opiekunowie wyrobili
mu metrykę, co było warunkiem ocalenia, a tę
mógł wydać tylko ówczesny proboszcz zduński
ks. Julian Karasiński oraz prowadzący księgi stanu
cywilnego w gminie Jan Kaferski.
Okupacyjnę dzieje gminy Bąków mówią
o pewnej moralnej wspólnocie, która przetrwała okupacje. Nie można twierdzić, że była
potężna liczbowo. Można jedynie powiedzieć,
że była możliwa. I była. A to bardzo dużo, bo jak
pisał w słynnym wierszu Antoni Słonimski:
„Ten, który wszystkim serce swe otwiera,
Francuzem jest, gdy Francuz cierpi, Grekiem,
Gdy naród grecki z głodu umiera,
Ten jest z ojczyzny mojej. Jest człowiekiem”.
Dobiesław Jędrzejczyk
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Na straży władzy ludowej
dok. ze str. I

kilka dni po utworzeniu urzędu w Łowiczu przystąpiono do organizacji
placówek gminnych w Łyszkowicach,
Głownie, Bolimowie, Nieborowie i Bielawach.
Pierwszymi etatowymi pracownikami łowickiego PUBP, oprócz wymienionych już wcześniej
S. Żakiewicza oraz J. Franaszka, zostali: Bolesław Sianoszek, Stefan Ledzion, Józef Pietrzak,
Stanisław Sałata, Władysław Miodek, Józef Salamon, Mieczysław Witerek, Józef Ścibor, Stefan
Godlewski, Józef Rosłonek i Władysław Płuszka.
Podobnie jak w całym województwie łódzkim,
trzon kadry PUBP w Łowiczu stanowili członkowie
PPR oraz byli członkowie Armii Ludowej. Obszar
jego działalności odpowiadał natomiast podziałowi administracyjnemu z 1939 roku. Dodatkowo
w obrębie powiatu łowickiego znalazła się gmina
oraz miasto Głowno.
Początkowy okres działalności organów
bezpieczeństwa nie był unormowany zbyt
szczegółowo przepisami kompetencyjnymi.
Za pierwsze formalne kompetencje władz
bezpieczeństwa można uznać postanowienia zawarte w rozporządzeniu kierowników
resortów: bezpieczeństwa publicznego,
sprawiedliwości oraz gospodarki narodowej
i finansów z 30 listopada 1944 r. w sprawie
wykonania Dekretu PKWN z 4 listopada 1944 r.
Były to bardzo ogólne rozstrzygnięcia i mówiły
w zasadzie o tym, iż organy bezpieczeństwa
publicznego miały zatrzymywać wszystkie osoby,
które w okresie wojny zadeklarowały przynależność do narodowości niemieckiej lub też wyjawiły swoje pochodzenie niemieckie i korzystały
z praw i przywilejów z tytułu przynależności do
narodowości niemieckiej lub pochodzenia nie-
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mieckiego. Osoby takie miały być zatrzymane,
osadzone w miejscach odosobnienia i poddane
pracy przymusowej.
Organy bezpieczeństwa publicznego
w zupełnie jednak innym zakresie wykazywały bardzo dużą aktywność. Na podstawie
wewnętrznych rozporządzeń resortu wiadomo, że były nimi: „walka z wrogą politycznie, bandycką i terrorystyczną działalnością
podziemia reakcyjnego, próbami tworzenia
nielegalnych organizacji”, „walka z dywersją,
sabotażem i szkodnictwem uprawianym przez
wroga na odcinku uruchamianych i odbudowywanych obiektów gospodarki narodowej”,
oraz „walka z działalnością obcego wywiadu
i związanych z nim wywiadów reakcyjnych
ugrupowań”.
W realizacji tych celów miał pomóc werbunek
„agentów”, którzy mieli stać się w krótkim czasie
najważniejszym ogniwem w pracy urzędów
bezpieczeństwa. Instrukcja z 1 czerwca 1945 r.
płk. Moczara w sprawie rozpracowywania kadr
obcych wywiadów, a skierowana do kierowników
urzędów, mówiła, że: „jedną z głównych zasad
pracy nad zorganizowaniem skutecznej walki
z obcym wywiadem (…) jest planowanie pracy
operacyjnej i systematyczność rozpracowania
kadr wywiadu tj. sieci agencyjnej wywiadu
obcego. Zadaniami w werbowaniu agentury powinny być: celowość werbunku, cenność i jakość
werbowanych, oraz sama praca z agenturą”.
Agentura ta była wykorzystywana nie tylko do walki z wywiadem obcych państw, ale przede
wszystkim w walce z strukturami państwa
podziemnego i w likwidacji organizacji niepodległościowych.

Pierwszy kierownik PUBP w Łowiczu - Stanisław
Żakiewicz. Pracę w organach bezpieczeństwa
rozpoczął 23.11.1944 r. w Miejskim Urzędzie
Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku,
następnie został przeniesiony do WUBP w Łodzi,
gdzie pełnił funkcję wywiadowcy. Rozkazem
personalnym Nr 1 kierownika WUBP w Łodzi
z dn. 23.01.1945 r. został mianowany kierownikiem PUBP w Łowiczu. Potwierdził tę nominację
rozkaz personalny Nr 136 MBP z 27.06.1945
r. o mianowaniu Żakiewicza jako pełniącego
obowiązki kierownika z dniem 1.02.1945 r. Odwołany ze stanowiska z dniem 3.08.1945 r., został
przeniesiony do dyspozycji kierownika WUBP
w Łodzi, a za lekceważenie obowiązków służbowych zwolniony ze służby 7.02.1946 r.
Po nim funkcję kierownika łowickiego PUBP pełnił Bogdan Kendzia, który przed tą nominacją piastował funkcję starszego referenta sekcji V WUBP
w Łodzi. Był mianowany na kierownika PUBP
w Łowiczu z dniem 3.08.1945 r. Od marca 1946 r.,
kiedy nastąpiła zmiana nazewnictwa w resorcie,
był już szefem PUBP w Łowiczu. Stanowisko to
pełnił do 15.07.1946 r., tj. do chwili przeniesienia
do dyspozycji Biura Personalnego MBP.
Jego następcą został łodzianin, Jan Sabaciński. Przed przybyciem do Łowicza piastował on
funkcję zastępcy kierownika Wydziału III MUBP
w Łodzi. Rozkazem personalnym nr 500 MBP
z 17.12.1946 r. został mianowany jako pełniący obowiązki szefa PUBP w Łowiczu od dnia
15.07.1946 r. Kierował urzędem do 31.03.1947 r.,
a następnie z dniem 1.04.1947 r. został przeniesiony do dyspozycji Biura Personalnego MBP.
Kolejnym funkcjonariuszem kierującym łowickim PUBP był Stefan Czerwiński, wcześniej

funkcjonariusz WUBP w Łodzi. Mianowany był
na szefa PUBP w Łowiczu z dniem 1.04.1947
r. Funkcję tę pełnił w porównaniu ze swymi
poprzednikami dość długo, bo aż 3 lata. Został
zwolniony z zajmowanego stanowiska z dniem
15.04.1950 r. i przeniesiony do rezerwy Ministerstwa Obrony Narodowej na własną prośbę.
Po odejściu Czerwińskiego kierowanie PUBP
w Łowiczu przypadło Józefowi Szkudelskiemu.
Pracę w organach bezpieczeństwa rozpoczynał
on 20.01.1945 r. w PUBP w Wieluniu, a przed
przybyciem do Łowicza był zastępcą szefa PUBP
w Sieradzu. Mianowany został na szefa PUBP
w Łowiczu 1.05.1950 r. Kierować urzędem przestał z dniem 10.07.1951 r., kiedy to rozkazem
personalnym z 4.07.1951 r. przeniesiono go
na stanowisko naczelnika WUBP w Białymstoku.
Jego następcą został Zdzisław Kulaziński,
który przed przybyciem do Łowicza był kierownikiem Sekcji II Wydziału I WUBP w Łodzi. Mianowany szefem PUBP w Łowiczu 01.01.1952 r.
rozkazem personalnym z 6.02.1952 r. Zwolniony
został dyscyplinarnie z zajmowanego stanowiska
i usunięty z szeregów funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego 1.08.1952 r.
w związku z wniesionym do sądu przeciw niemu
aktem oskarżenia.
Kolejnym Szefem łowickiego PUBP w Łowiczu
był Stanisław Kosiacki, który wcześniej zajmował stanowisko zastępcy szefa PUBP w Rawie
Mazowieckiej. Po zwolnieniu Kulazińskiego został
powołany na pełniącego obowiązki szefa PUBP
w Łowiczu z dniem 01.07.1952 r. Podczas kadencji Stanisława Kosiackiego w grudniu 1954 r.
nastąpiła reorganizacja struktur organów bezpieczeństwa publicznego. Od tego momentu pełnił
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Ostatni transport
z łowickiego gestapu
do więzienia na Pawiaku
w Warszawie
wspomina Janusz Karpiński.

czerwcu minęła 64. rocznica wywiezienia ostatniego transportu więźniów
z łowickiego gestapo na Pawiak do Warszawy. Kim byli uwięzieni? Kto sprawił, że ludziom
tym odebrano wolność i narażono na nieludzkie
cierpienie? Na te pytania chciałbym dać choć
w części odpowiedź.
Dwóch członków oddziału dywersyjnego AK
w Łowiczu - Kobierecki i Puchalski, pod pretekstem
działalności konspiracyjnej, rozpoczęli bandycki
proceder rabowania i grabienia gospodarstw wiejskich w powiecie. O ich działalności dowiedziała
się policja granatowa, ich przełożeni z konspiracji
i gestapo. Rozpoczęły się ich poszukiwania.
W lecie 1943 r. zostali rozpoznani na stacji
w Szymanowie przez policjanta z Łowicza - Wójcika. Aresztowanych przewieziono do siedziby gestapo w Łowiczu. Po pewnym czasie, by ratować
swoje życie, wyrazili oni chęć współpracy z gestapo.
Sytuacja stała się bardzo poważna, gdyż aresztowani znali nie tylko wielu żołnierzy AK, ale także
członków Komendy Obwodu. Orientowali się
w tajnikach pracy konspiracyjnej, znali sposoby
działania oddziałów dywersyjnych. Mogli wydać
w ręce gestapo wielu znaczących akowców.
12 grudnia 1943 r. rozpoczęły się pierwsze aresztowania. Pośród wielu zatrzymanych żołnierzy
AK byli m.in. Szymon Żukrowski „Bruzda” - szef
sztabu Obwodu AK i opiekun Szarych Szeregów,
Kazimierz Zgorz „Pech” - członek Komendy
Obwodu AK i komendant „Kedywu” na obszar
łowicki (dywersja i sabotaż) oraz Wójcik - policjant,
który rozpoznał tych dwóch agentów. Gestapo nie
zdołało aresztować Komendanta Obwodu Lucjana
Zielińskiego „Łan” - „Wojciech”, który w ostatniej
chwili zdołał się ukryć. W tych aresztowaniach
brali udział osobiście Kobierecki i Puchalski
wraz z gestapowcami.

W

on funkcję kierownika Powiatowego Urzędu
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP)
w Łowiczu. Odwołany ze stanowiska z dniem
31.03. 1955 r. i przekazany do dyspozycji kierownika WUdsBP w Łodzi.
Ostatnim kierownikiem łowickiej bezpieki przed
gruntowną reorganizacją organów bezpieczeństwa państwa w 1956 r. był Roman Miksztal.
Służbę w Łowiczu rozpoczynał jako zastępcy
szefa PUBP od 1.09.1950 r. do 31.03.1951 r.
i od 15.10.1954 r. do 31.03.1955 r., zaś jako kierownik PUdsBP od 1.04.1955 r. aż do 31.12.1956 r.
Po reorganizacji służby bezpieczeństwa był
zastępcą Komendanta Powiatowego MO
ds. Służby Bezpieczeństwa w Łowiczu w latach
1957-1958.
Niepoślednią rolę w organizacji oraz w działalności PUBP i PUdsBP w Łowiczu odgrywali
zastępcy kierowników - szefów urzędu. W wielu
wypadkach to oni właśnie prowadzili dochodzenia, uczestniczyli w przesłuchaniach, które miały
często formę fizycznego i psychicznego znęcania
się nad przesłuchiwanymi, sprawowali nadzór
nad „akcjami” wymierzonymi w organizacje
konspiracyjne czy też w poszczególne osoby.
Warto zatem poznać ich nazwiska. Byli to w latach 1945-1956 kolejno: Jan Franaszek, Roman
Miksztal, Zenon Kusiak, Stanisław Kosiacki, Mieczysław Bednarczyk, ponownie Roman Miksztal
oraz Jan Kossakowski.
W komunistycznym nazewnictwie pierwsze miesiące działalności placówek UB
w Polsce przedstawiane są jako okres niezwykle
trudny dla organów bezpieczeństwa publicznego. Zagrożeniem dla „wolnej i niepodległej”
Polski były nie tylko osoby, które współpracowały
z okupantem niemieckim, ale głównie członkowie
organizacji konspiracyjnych, którzy w przejęciu władzy przez komunistów widzieli kolejną
okupację, tym razem sowiecką. Głównym
zadaniem placówek resortu bezpieczeństwa
miało więc być wykrycie i wyeliminowanie
wszystkich „elementów zagrażających władzy
ludowej”. W początkowym okresie do pracy

Władze konspiracyjne wydały na zdrajców
wyrok śmierci. Oddziały AK z pomocą Szarych
Szeregów kilkakrotnie organizowały akcje mające
na celu zgładzenie konfidentów. Mieli oni niesamowite szczęście, zawsze udawało się im wyjść
z zamachu cało.
17 maja 1944 r. oddział dywersyjny AK zorganizował jeszcze jedną akcję, która miała się
odbyć na Górkach. Wykorzystano fakt, że ilekroć
zjawiali się w swych domach poszukiwani przez
gestapo członkowie AK Adama Staniszewskiego
„As” i Władysława Płuskę „Ryś”, to natychmiast
pojawiało się u nich gestapo. Uznaliśmy, że donosicielami do gestapo może być rodzina Golców,
mieszkająca w pobliżu mieszkania „Asa”. Postanowiono wykorzystać przyjazd gestapo na Górki
i zorganizować tam zasadzkę, gdyż zawsze wśród
gestapowców byli Kobierecki i Puchalski. Ale, jak
na złość, tym razem gestapo nie przyjechało.
Dowódca akcji ppor. Mieczysław Rosiński
„Baśka” postanowił skorzystać z pomocy Szarych Szeregów. Wysłał łącznika, by szukać
pomocy. Łącznik spotkał mnie przypadkowo
na ulicy, byłem ze swym zastępcą. Prosił,
by coś zdziałać, aby gestapowcy pojechali
na Górki. Postanowiłem razem z Lewandowskim „Lisem” napisać powiadomienie do
gestapo, że w domu na Górkach są ludzie
przez nich poszukiwani. Trzeba było szybko
działać, gdyż zbliżała się godzina policyjna.
Był problemem, kogo z tym powiadomieniem
wysłać do gestapo. Zdawaliśmy sobie sprawę
z wielkiej odpowiedzialności. Uznaliśmy, że najlepiej i najbezpieczniej zrobi to ktoś z naszych
najmłodszych członków „Zawiszaków”.
Komendant „Zawiszaków” Kazimierz Chmielewski „Gryf” wyznaczył do naszej dyspozycji
Apoloniusza Ohryskę (13 lat) „Martin”. Ten zgodził
się wypełnić polecone zadanie. Powiadomienie
do gestapo napisałem na kartce, pouczyłem go,
jak ma się zachować. Miał mówić, że kartkę dał
mu jakiś mężczyzna, którego spotkał na moście.
Przewidywałem, że będą go pytać, jak wyglądał
spotkany, w co był ubrany. Dałem mu 20 zł, by
powiedział, że te pieniądze dostał za tę przysługę
od tego mężczyzny. Sądziliśmy, że odda kartkę

i odejdzie. Wartownik przy gestapo jednak zatrzymał go. Zdawałem sobie sprawę, że z chwilą
rozpoczęcia akcji „Martin” już nie wróci. Niemcy
uznają, że to podstęp i że musi on coś wiedzieć.
Poleciłem „Gryfowi”, by obserwował, co dalej będzie się działo z „Martinem”, a ja z „Lisem” szybko
udaliśmy się na miejsce zasadzki.
Jaka była nasza radość, gdy po paru godzinach
„Martin” wyszedł z gestapo. Nasz wywiad doniósł
nam, jak mądrze i przekonywująco tłumaczył
się chłopiec. Gestapowcy wraz ze zdrajcami
pojechali samochodem na Górki. W czasie akcji
dwóch gestapowców zostało rannych. Także
Kobierecki otrzymał postrzał w twarz. Ze strony
żołnierzy AK ranny został postrzelony w nogi
Władysław Górczyński „Grab”. By nie dostać
się w ręce gestapo, zniszczył swoje dokumenty
i odebrał sobie życie.
Agenci gestapo rozpoznali jednak, z kim kontaktował się zabity, z kim najczęściej go widywano.
Ustalili, że tą osobą był Kaczmarek, były sierżant
10 pp. Pełnił on w Komendzie Obwodu AK funkcję
oficera broni. Kaczmarka aresztowano.
Wkrótce dowiedziałem się od Komendanta Zielińskiego, że Kaczmarek sypie. Nakazał ostrożność, ale zalecił, by nie opuszczać Łowicza.
Mimo zachowania dużej ostrożności, zostałem
aresztowany 14 czerwca 1944 r. przez gestapo,
Kobiereckiego i Puchalskiego. Jednocześnie
zostali zatrzymani: mój zastępca „Lis” oraz brat
Zbigniew „Zetka”. Gestapowcy zwozili z terenu
tych, których wydał Kaczmarek. Wsypał, jak
zorientowaliśmy się, około 32 osoby. Nie wszystkich udało się aresztować. Kaczmarek znał mnie
i „Lisa”, gdyż przekazywaliśmy mu wykazy posiadanej broni i amunicji. Najwięcej aresztowanych
było z szeregów AK. Z Szarych Szeregów było
tylko trzech. Nikt z grona Szarych Szeregów,
nie wydał żadnego konspiratora, nie wydał
jakichkolwiek z tajemnic konspiracyjnych. Również i inni zachowali się bohatersko. Dalszych
aresztowań już nie było, gdyż nie widziałem,
by kogoś jeszcze przywieziono. Codziennie
odbywały się przesłuchania, bicie, tortury. Po
takich przesłuchaniach nie wszyscy mogli dojść
do celi o własnych siłach. Mnie ukraińscy gesta-

Czy w Łowiczu doczekamy się podobnej wystawy? (Folder z wystawy zorganizowanej
przez Oddział IPN w Łodzi w 2007 r.)
w UB zgłaszali się ludzie bez żadnego wy- takim ludziom powstał „resort”, który stał się jedną
kształcenia, o niskim morale, dla których służba z najbardziej złowrogich instytucji Polski
w bezpiece była niepowtarzalną szansą na zro- Ludowej.
Artur Napióra
bienie kariery, a nawet zdobycie majątku. Dzięki

Janusz Karpiński - komendant Szarych
Szeregów w Łowiczu.
powcy ciągnęli za ręce po schodach do celi, która
mieściła się w piwnicy.
dniu 22 czerwca 1944 r. gestapowcy
otworzyli cele, kazali zabierać wszystkie swoje rzeczy i przygotować się
do wyjścia. Wyprowadzili wszystkich na dziedziniec. Było nas około 50 osób. Przez otwartą
bramę kazali nam wychodzić na ulicę. Pamiętam
jeszcze kilka nazwisk: Koza, Chojer, Karpiński
Zbigniew, Lewandowski Zygmunt, Warzywoda,
Kaczmarek, Rosiński i inni. Podtrzymywałem
okropnie zbitego Chojera. U niego znaleźli Niemcy broń. Przed budynkiem gestapo stały dwa
ciężarowe samochody przykryte plandekami.
W środku były ławki. Wychodząc na ulicę, zauważyliśmy niesamowity widok. W pobliżu znajdował
się tłum ludzi. Jak dowiedzieli się o przygotowywanym transporcie, kto ich o tym powiadomił - pozostanie już tajemnicą. Najwięcej było starszych
kobiet, to matki i żony tych, których może po
raz ostatni mieli widzieć. Młodych osób nie było
widać, mężczyzn i to starszych było kilku.
W tym tłumie zauważyłem swoją matkę. Płakała, miała dwóch synów i obaj mieli jechać gdzieś
w nieznane. Chyba nie było osoby, która by nie
płakała. Nie wiedzieliśmy, gdzie nas zawiozą, jaki
los nas czeka. Gestapowcy popędzali kolbami,
by szybciej wchodzić do samochodu. Odjeżdżając, machaliśmy rękami na pożegnanie. Kobiety
coraz bardziej zbliżały się do samochodów. Nie
pomogły krzyki Niemców. Wreszcie transport
ruszył. W tym momencie wszyscy upadli na
kolana. Słychać było płacz i wołania bliskich. Ten
nastrój udzielił się również nam, po policzkach
popłynęły nam łzy. Matki i żony żegnały nas
znakiem Krzyża Świętego. Zastanawialiśmy się,
czy jeszcze kiedyś zobaczymy nasz ukochany
Łowicz, któremu oddaliśmy swe młode lata
walcząc o wolną Ojczyznę, czy przyjdzie jeszcze
taka chwila, kiedy będziemy mogli ucałować
spracowane ręce naszych matek lub żon.
Transport był bardzo strzeżony. Na początku
jechał motocykl z gestapowcami i karabinem maszynowym, za nim samochód z załogą, następnie
dwa samochody z więźniami. Kolumnę zamykał
samochód osobowy i motocykl. W obu naszych
samochodach siedziało po dwóch gestapowców.
Po kierunku jazdy zorientowaliśmy się, że jedziemy w stronę Warszawy. W czasie jazdy nie wolno
było nam rozmawiać, każdy musiał trzymać ręce
na kolanach.
Wjechaliśmy w granice Warszawy. Wiedzieliśmy, że Niemcy rozstrzeliwują więźniów
i zakładników w ruinach stolicy. Szkoda było nam
tak młodo umierać. Ale żaden z nas nie żałował tego, co robił. To wszystko było dla Polski,
dla naszego umęczonego narodu. Jechaliśmy
ulicami pełnymi ruin domów. Wreszcie samochody
stanęły przed wielkim gmachem. Poznaliśmy - to
Pawiak. Otworzyła się wielka żelazna brama.
Samochody wjechały na dziedziniec.
To był ostatni transport więźniów z łowickiego
gestapo na Pawiak do Warszawy. Dalej czekały
nas przesłuchania, bicie, tortury, rozstrzeliwania,
męczarnie i śmierć w czasie zeznań w siedzibie
gestapo w Alei Szucha. Niektórych wywieziono
do obozów koncentracyjnych. Po wojnie niewielu
wróciło do Łowicza. Schorowani, złamani psychicznie, z gorzkimi wspomnieniami przeżytych
dni tego piekła.
Janusz Karpiński „Okrzeja”

W

IV

26.06.2008 r.

Poczet burmistrzów miasta Łowicza

Spór gorszący miasto
Ucieczka mielcarza
W upalny piątkowy dzień sierpnia podążał
Jakub Pawłowski w kierunku mostu na Bzurze.
Wracał od chorej ciotki mieszkającej w pobliskich
Sierżnikach. Spieszył się, bo w domu kupca i rajcy
miejskiego Franciszka Stacha, u którego mieszkał, kończył się właśnie okres kiełkowania ziarna
jęczmiennego. Czekała już tam na niego ciężka
i żmudna praca przy oraniu grzędy, aby zapewnić
leżącemu na klepisku ziarnu swobodny dostęp
powietrza. Po osuszeniu i usunięciu kiełków miało
być ono użyte do warzenia piwa.
Jakub cieszył się w mieście dobrą opinią czeladnika i za nic, by nie pozwolił jej sobie odebrać.
Widząc w oddali wyniosłe wieże łowickiej kolegiaty, otarł pot z czoła i przyspieszył kroku. Przed
mostem zatrzymał się na chwilę przy murowanej
bramie, gdzie w sklepionej izbie z oknami znajdował się za szkłem obraz św. Wawrzyńca z Rzymu
- patrona słodowników i mielcarzy. Odmówiwszy
pacierz, ruszył dalej ulicą Mostową. Zamyślony
nie zauważył nawet, jak minął klasztor Misjonarzy
i znalazł się u wylotu Rynku Starego Miasta. Nagle
za kamienicą podkomorzego Mikorskiego usłyszał za swymi plecami gniewny kobiecy okrzyk:
- Łap go zaraz za łeb i przyprowadź do mnie!
Drogę zagrodził mu rosły osiłek. Jego sroga
mina i kij trzymany w ręku nie wróżyły nic dobrego.
- Masz stawić się natychmiast u Mości Wielmożnego Prezydenta Miasta - warknął ten przez
zęby.
- Ale, ja mam pilną robotę u Jegomości Radcy
Stacha - odpowiedział spokojnie, choć trochę
drżącym głosem mielcarz Jakub.
Wiedział jednak, że na niewiele zda się jego
tłumaczenie. Dobrze pamiętał młodego osiłka,
który go zatrzymał. Przed niedzielą na święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny posyłał
prezydent do kamienicy kupca Stacha tego samego pachołka z rozkazem, by Jakub wiózł pilne
listy do placówki komendy rosyjskiej w Zdunach.
Nie spodobało się to jego gospodarzowi, który
przezornie kazał mu się wtedy ukryć w drewutni.
Kilka kroków dalej stała żona prezydenta Michałowicza, której głos teraz sobie przypomniał.
Nie dalej przecież jak wiosną, właśnie pod jej
komendą warzył piwo, a gdy okazało się nie
dość klarowne, doczekał się z jej ust całego steku wyzwisk i przekleństw. Obecna sytuacja nie
pozostawiała mu innego wyboru, musiał ratować
się ucieczką.
Spojrzał na zbierających się obok gapiów, aby
skierować wzrok przeciwnika w drugą stronę,
następnie odwrócił się szybko i ruszył pędem
w kierunku ulicy, która wychodziła na trakt warszawski i przedmieście Glinki. Biegnąc co sił
w nogach, nie czuł uderzeń kija spadających na
kark i plecy, słyszał za to wyraźnie wrzeszczącego
tuż za nim pachołka:
- Stój, stój psubracie! i wtórujący mu piskliwy głos Michałowiczowej: - Łapże go migiem,
ciemięgo jeden! Jakub gnał jak szalony przez
rynek, nie oglądając się za siebie. Był prawie pewien, że gdy tylko uda mu się dobiec
do bramy Kierchowskiej, pachoł zrezygnuje
z dalszego pościgu. Tak się też stało. Minąwszy
bramę, skręcił w prawo w stronę kanału, za którym
rozciągały się place i ogrody łowickich mieszczan.
Dopiero po kilku minutach obejrzał się, nie widział
już za sobą swego prześladowcy.

W kwaterze na zamku
Nie był to jeszcze koniec historii, rozgrywającej się w Łowiczu 23 sierpnia 1771 r. i której
początek dała ucieczka mielcarza Pawłowskiego.
Po przyjściu do domu i wysłuchaniu opowieści
żony, prezydent Antoni Michałowicz wybuchnął
srogim gniewem i rozkazał natychmiast instygatorowi miejskiemu przeprowadzić dokładną rewizję
w kamienicy Franciszka Stacha w celu odnalezienia mielcarza. Oczywiście, poszukiwania nie
przyniosły spodziewanych rezultatów. Wówczas
prezydent wezwał dwóch żołnierzy z kwaterującej
na zamku kompanii rosyjskiej, by ci skłonili rajcę
do drogi z listami poleconymi. Rozzłoszczony
tym Stach, nie namyślając się długo, ruszył
w ich towarzystwie do karczmy pod zamkiem,
zwanej „Manes”, gdzie rezydował rosyjski chorąży. Chciał wytłumaczyć się, że nie ma nikogo

do posłania z listami, gdyż jedyny sługa będący
w domu został pobity z rozkazu prezydenta przez
pachołków i uciekł z miasta.
Oficer nie krył zaskoczenia wizytą miejskiego rajcy. Ledwo zaczął Stach swą opowieść,
gdy do izby wtargnął prezydent Michałowicz. Na
jego spoconej twarzy malowało się wzburzenie.
- Ty obieżyświacie, szelmo! - zaatakował wściekle swego adwersarza. - Tego dokażę przez moją
złość, że z miasta uchodzić będziesz. Coś ty jest
przeciwko mnie? Nic tylko z łaski Jaśnie Oświeconego Księcia Ichmości Prymasa zostałeś radcą,
nauczę ja ciebie! - kontynuował swą przemowę
Michałowicz.
- Mości Prezydencie, Wielmożny Pan tylko
rok prezydentem jesteś, a po tym będziesz
radcą, tak jak ja, a kiedy ja kolega twój, toć
i ty musisz być szelma - odparował mu Stach.
W tym momencie lewa ręka Michałowicza zbliżyła się do podbródka Stacha, ale ten odtrącił
ją gwałtownie, nie zdążył jednak uchylić się
przed ciosem zadanym w twarz drugą ręką.
Obaj chwycili się za poły sukiennych kapot
i dopiero interwencja stojących przy drzwiach

Stacha. Według prezydenta, to właśnie rajca zawinił, „powziąwszy od początku elekcji swojej na radziectwo (wybór na rajcę miejskiego - przyp. MW)
i dawniej jeszcze przeciwko niemu nienawiść,
humorem uwiedziony, mniej prerogatywę prezydencką poważając (…), nie raz dał się słyszeć
z tymi słowy: On dziś prezydentem, a ja jutro
nim będę ”.
Jego zdaniem Stach dobrze wiedział, że miasto zostało obarczone obowiązkiem posyłania
w drogę ludzi z „ekspedycjami” od komend rosyjskich, a mimo tego pozwolił, by mieszkający u niego wyrobnik pachołka miejskiego Antoniego „(…)
po ziemi sponiewierać, nogami kopać i w gębę jego
kilka razy bić ważył się (…)”, a później jeszcze pomógł mu w ucieczce. Michałowicz słyszał również
od ludzi, iż pachołków miastu służących nazywa
Stach hyclami oraz odgraża się, że jak jeszcze
który do niego przyjdzie, nakaże ich kijami zbić
i zamknąć w izbie. Za powtórną ich wizytą w swym
domu miał zaś powiedzieć: Niech sam prezydent
jedzie z ekspedycją, albo on to co lepszego?
Zgoła odmienny przebieg miały także opowiedziane przez prezydenta wydarzenia w kwaterze

Zamek w Łowiczu, rys. Stanisława Noakowskiego.
żołnierzy, przerwała ich wzajemną szarpaninę.
Spoglądali na siebie z nienawiścią, wskazującą,
że konflikt między nimi będzie miał swój ciąg
dalszy.

Przed sądem starościńskim
W poniedziałek rano 26 sierpnia 1771 r.,
a więc dokładnie po trzech dniach od pamiętnego popołudnia, złożył Franciszek Stach
w łowickim Urzędzie Starościńskim skargę
na prezydenta miasta Antoniego Michałowicza i jego żonę Katarzynę. W protokole sporządzonym przed pisarzem Janem Kantym
Głowackim, delegowanym w marcu 1771 r.
przez kasztelana łęczyckiego i starostę łowickiego Tadeusza Lipskiego do rozpatrywania spraw
sądowych, znalazł się opis przedstawionych
wyżej wydarzeń.
Franciszek Stach oskarżał prezydenta nie tylko
o napaść i zniewagę, ale również o to, że ten,
lekceważąc sobie wyższe jurysdykcje, ośmiela się
być sędzią, prokuratorem, a nawet egzekutorem
kar. Wspomniał też, iż Michałowicz od początku
swych rządów wielu obywateli miasta Łowicza
„poczciwie zachowujących się, zasłużonych (…)
żalących się i o miłosierdzie proszących (około
osób dziesięciu) także policzkował i z domu swego wypchnął, mówiąc te słowa: Idźcie do wszystkich diabłów, żeby was wszystkich diabli wzięli
z miasta, to byłoby lepiej, kanalie (…)”. Protestując przeciwko zachowaniu prezydenta miasta,
Stach domagał się na koniec zadośćuczynienia
za doznane krzywdy i ukarania winnego.
W pięć dni później w Urzędzie Starościńskim
w imieniu własnym i swej małżonki złożył oświadczenie prezydent Antoni Michałowicz. Jak łatwo
można się domyślić, jego wersja wydarzeń całkowicie odbiegała od przedstawianej przez rajcę

rosyjskiego chorążego. To nie kto inny, jak rajca
Stach miał „słowami uszczypliwymi i niegodziwymi” uchybić powadze stanowiska prezydenta,
który wyprowadzony z równowagi „ręką pod
brodę jego szurgnął i na tym poprzestał”, choć ten
„złości swoje w słowach lżących kontynuował”.
Michałowicz zaprzeczył stanowczo jakoby obywateli miasta policzkował i z domu swego wypychał.
Podobnie też jak jego oponent dopraszał się
od sądu sprawiedliwego wyroku oraz rekompensaty za doznany uszczerbek na godności
i honorze.

Wyrok
Przed sędzią Janem Kantym Głowackim stanęło niełatwe zadanie rozstrzygnięcia tego „gorszącego miasto sporu”. Po przesłuchaniu świadków
i zebraniu, jakbyśmy to dziś rzekli, całego materiału dowodowego, w dniu 31 października 1771
r. zapadł wreszcie na zamku arcybiskupim wyrok
w tej sprawie. W związku z tym, iż prezydent
miasta, „mając wyższą nad sobą zwierzchność,
i o tej prawdzie zapomniawszy, sam sobie sprawiedliwość przez uderzenie w gębę szlachetnego
Stacha ważył się uczynić (…)”, sędzia Głowacki
nakazał prezydentowi Michałowiczowi przeprosić
publicznie na ratuszu poszkodowanego i zapłacić
mu grzywien 60. Natomiast rajca Stach, ponieważ
„przez swoją wielomowność i wytrząsanie ręką
ku szlachetnemu Michałowiczowi dał okazję do
popędliwości temuż”, miał również przeprosić
publicznie w izbie radzieckiej swego adwersarza
i zapłacić mu grzywien 30.
Na wniosek instygatora urzędu starościńskiego
obie strony obłożono dodatkową karą, ponieważ
- jak odnotowano w sentencji wyroku - „przez
zaszłe między sobą kłótnie okazję do zgorszenia
całemu pospólstwu miasta tego Łowicza dały,

Sąd ziemski (wg S. Sarnickiego, Statuta
i metrika przywilejów koronnych, Kraków
1594).
i hańbę magistratowi swemu uczyniły”. Prezydent Michałowicz został zobowiązany do ofiary
na ołtarz św. Jana Nepomucena w kolegiacie
łowickiej w postaci czterech świec funtowych
i wypłacenia instygatorowi starościńskiemu pięciu
grzywien, zaś rajca Stach ofiarowania dwóch
świec i uiszczenia trzech grzywien. Wybór ołtarza
ze wskazanym świętym nie był zapewne przypadkowy. Św. Jan Nepomucen, uchodzący za patrona
dobrej spowiedzi i spowiedników oraz opiekuna
życia rodzinnego, był także orędownikiem dobrej
sławy i honoru.

Co z prezydentem?
Antoni Michałowicz tylko raz został obwołany
prezydentem Łowicza na tradycyjną roczną
kadencję. Stało się to we wtorek po niedzieli
Starozapustnej w lutym 1771 r. Wybrany po
długoletnim okresie sprawowania tego urzędu
przez Stanisława Kędzierskiego, nie pozostawił
po sobie najlepszej pamięci. Z pewnością miały
na nią wpływ opisane wyżej wypadki, ale również
pełne niepokoju i udręki dla Łowiczan czasy walk
toczonych w mieście i okolicy przez konfederatów
barskich z wojskami rosyjskimi. Po głośnym rabunku z zamku kasy arcybiskupiej przez oddział
konfederatów marszałka Dzierżanowskiego,
pierwszy raz w dziejach Łowicza zaczęli stacjonować w nim na stałe Rosjanie, wezwani do obrony
dóbr łowickich przez znienawidzonego przez
naród prymasa Gabriela Podoskiego. Gnębieni
kontrybucjami i łupieni napadami, zarówno przez
obcych najeźdźców, jak i wojska konfederackie,
mieszkańcy Księstwa Łowickiego byli najbardziej
poszkodowani w całym tym konflikcie.
Echa tych wydarzeń z niemałym trudem można
wyczytać z pożółkłych kart księgi wpisów sądu
starościńskiego w Łowiczu, z których została
zaczerpnięta historia sporu między prezydentem
a rajcą łowickim. Dla pełniejszego obrazu tej
opowieści wypada na koniec kilka słów poświęcić jej głównym bohaterom. Nie sposób cokolwiek powiedzieć o dalszych losach mielcarza
Pawłowskiego. Być może, tak jak rajca Stach,
opuścił on Łowicz w latach 70. XVIII stulecia. Były
prezydent Michałowicz pozostał do końca życia
rajcą miejskim. Zmarł w 1786 r. w wieku 78. lat
i jako hojny darczyńca konwentu bernardyńskiego
został pochowany w ich kościele pod wezwaniem
św. Bartłomieja w Łowiczu. Z handlu zbożem
i kamieniami młyńskimi dorobił się pokaźnego
majątku. Do posiadanej już kamienicy przy
Starym Rynku dokupił w 1780 r. murowany dom
od Mikołaja Locińskiego i drugi przy ul. Mostowej,
w którym prowadził wyszynk piwa. Trzykrotnie
wchodził w związki małżeńskie: pierwszy raz
z Agnieszką Rolską w 1741 r., następnie z Katarzyną Łuszczewską i Katarzyną Olszewską,
zmarłą w 1795 r.
Potomkowie prezydenta Michałowicza zamieszkiwali jeszcze Łowicz w XIX w. Czy znane
były im dzieje krótkiej kariery ich przodka na
stanowisku prezydenta i gorszącego miasto
sporu z jego udziałem? Trudno na to pytanie
odpowiedzieć. Przedstawiona historia może być
świadectwem obyczajów i umysłowości łowickich
mieszczan, może również służyć za przykład
funkcjonowania staropolskiego ustawodawstwa
w prymasowskim mieście. Gdyby jednak ktoś
próbował w tym tekście doszukiwać się analogii ze współczesnością, to z góry zastrzegam,
wszelkie podobieństwa do osób i sytuacji są
w nim całkiem przypadkowe.
Marek Wojtylak
Łowiczanin - Kwartalnik historyczny. Dodatek
do Nowego Łowiczanina, sprzedaż wraz z tym
tygodnikiem. Wydawca: Oficyna Wydawnicza Nowy
Łowiczanin s.c., 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3A,
tel./fax 046 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl
Redaktor naczelny: Marek Wojtylak

