
W piśmie z 19 lipca wojewo-
da Jolanta Chełmińska zazna-
cza, że nie ma wątpliwości co do 
tego, że uchwała Rady Powiatu  
z 16 lutego 2001 w sprawie utwo-
rzenia Gimnazjum Powiatowego 
w Głownie była zgodna z pra-
wem, a placówka ta była rejono-
wą dla uczniów z terenu gminy 
Głowno na mocy porozumienia 
zawartego między gminą a po-
wiatem zgierskim 28 listopada 
2000 r. „Bezsporne jest także – 
dodaje wojewoda – że porozu-
mienie to zostało wypowiedzia-
ne przez wójta gminy Głowno  
z zachowaniem 12-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skut-
kiem na dzień 31 sierpnia 2010. 
Taki stan faktyczny w praktyce 
oznacza, że od dnia 1 września 
br. Gimnazjum Powiatowemu  

w Głownie nie będzie przekazy-
wana subwencja oświatowa oraz 
nie nastąpi ustalenie dla niego 
obwodu szkolnego.”

Dalej Jolanta Chełmińska 
stwierdza, że powiat nie może 
prowadzić gimnazjum jako pla-
cówki niepublicznej, bo byłoby 
to niezgodne z ustawą o syste-
mie oświaty, dlatego jedynym 
rozwiązaniem ma być wszczę-
cie procedury likwidacyjnej pla-
cówki. Równocześnie wojewoda 
stwierdza, że wskazane byłoby 
uzgodnienie z gminą Głowno 
zawarcia nowego porozumienia 
na czas trwania procedury likwi-
dacyjnej, czyli od 1 września br. 
do 31 sierpnia 2011. 

Wcześniej, 6 lipca, potrzebę 
likwidacji Gimnazjum Powia-
towego w Głownie wskazywało 
MEN w piśmie łódzkiego kura-
torium. Tam jednak błędnie rolę 
likwidatora przypisano gminie 
Głowno, która placówki nie za-
kładała, więc nie może jej zli-
kwidować. 

Powiat:  
nie przystępujemy 
do likwidacji 
Zapytany o przyszłość Gim-

nazjum Powiatowego w ZSLG 
w kontekście zapowiadanego 
braku subwencji oświatowej od 
września br., wicestarosta zgier-
ski Marcin Karpiński zaznacza, 
że to nie wojewoda łódzki, a mi-
nister finansów decyduje o jej 
przyznawaniu. 

– Subwencja na Gimnazjum 
Powiatowe w Głownie nam się 
należy i nie widzę zagrożenia, 
byśmy mieli jej nie otrzymać. 
Nie przymierzamy się do likwi-
dacji tej placówki – oświadczył 
22 lipca, dodając: – Utworze-
nie Gimnazjum Powiatowego  
w Głownie w 2001 r. nie wy-
magało zgody gminy Głow-
no. Ono powstało nie tylko na 
gruncie porozumienia z nią, ale  
w oparciu o art. 5 ust. 5b usta-
wy o systemie oświaty, które 
dopuszczały prowadzenie pla-
cówek oświatowych przez jed-

nostki samorządu terytorialne-
go, nawet jeżeli nie należało to 
do ich zadań własnych. 

„Ustalenia rocznej wysoko-
ści części oświatowej subwen-
cji ogólnej na rok 2010 (...), 
dokonuje się na podstawie sta-
tystycznej liczby uczniów we-
dług stanu na dzień 30 wrze-

śnia 2009 r. i 10 października 
2009 r. Zmiany liczby uczniów 
w trakcie roku 2010 nie wpły-
wają na ustaloną (...) wysokość 
subwencji. Bez względu na fakt, 
czy Gimnazjum Powiatowe w 
Głownie w okresie od 1 wrze-
śnia do 31 grudnia br. będzie 
funkcjonować, czy nie, ustalo-
na cześć oświatowa subwencji 
ogólnej dla Powiatu Zgierskie-
go nie zmieni się. Natomiast w 
latach przyszłych gimnazjum 
podlegać będzie subwencjono-
waniu, ponieważ akt założyciel-
ski tej szkoły, czyli uchwała (...) 
była podjęta zgodnie z prawem, 
i nadal znajduje się w obrocie 
prawnym (...)” – głosi oficjal-
ne stanowisko Zarządu Powia-
tu Zgierskiego, podane do wia-
domości publicznej 27 lipca br. 
O jakich kwotach mowa? Sub-
wencja oświatowa na rok bie-
żący na cały ZSL-G wyno-
si 1.617.983,12 zł, podczas gdy 
roczny plan finansowy tej pla-
cówki to 1.824.169 zł.  str. 4

W tym numerze 
znajdziecie 
Państwo 
nasz dodatek 
poświęcony 
zdrowiu i higienie, a w nim 
ciekawe artykuły, m.in. czy 
można pić wodę z kranu?

„Teraz zdrowie”  
już dziś
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Pamiątka  
z plaży  
w skąpanym 
w słońcu 
Jarosławcu. 
Głowieńscy 
harcerze z ZHP 
przypominają 
wszystkim,  
że lato w pełni, 
a do końca 
wakacji jeszcze 
daleko. O ich 
obozie piszemy 
na str. 7.

Rzut oKIEm | HARCERZE bylI NAD mORZEm
REKlAmA

W Mrożyczce 
można się kąpać, 
w Strykowie nie

23 lipca, a więc w dniu pu-
blikacji naszego poprzedniego 
numeru, decyzją Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Zgierzu dopuszczono 
do użytkowania kąpielisko na 
zalewie Mrożyczka w Głownie. 
Woda jest tu już czysta i spełnia 
wszystkie obowiązujące normy. 
Przypomnijmy, że powodem 
niedawnego zakazu korzystania 
z niego były przekroczone ilo-
ści bakterii coli. Kąpielisko w 
Strykowie nadal pozostaje obję-
te zakazem kąpieli z uwagi na 
obecność w wodzie pałeczek 
Salmonella.  rpm

Głowno | Nabrzmiewa konflikt wokół szkoły 

Gimnazjum Powiatowe
do likwidacji
Wojewoda łódzki w piśmie do Rady Powiatu Zgierskiego stwierdza, że jedyną prawną możliwością 
rozwiązania konfliktu narosłego wokół funkcjonowania Gimnazjum Powiatowego w Głownie, 
jest przystąpienie do jego likwidacji. Powiat odpowiada kontrą stwierdzając – likwidacji nie będzie. 

elżbieta wolDan 
-romanowicz

ela.woldan@lowiczanin.info Od dnia 1 września 
br. Gimnazjum 
Powiatowemu  
w Głownie nie będzie 
przekazywana 
subwencja oświatowa 
oraz nie nastąpi 
ustalenie dla niego 
obwodu szkolnego.

Brytyjski  
wóz gaśniczy 
przyjedzie  
w październiku

Już wiadomo, że samochód 
gaśniczy marki Volvo, który 
głowieńska OSP otrzymać ma 
z Wielkiej Brytanii, przyjedzie 
do tej jednostki 5 października. 
Wraz z pojazdem przyjedzie do 
Głowna pięciu brytyjskich stra-
żaków oraz pięciu studentów 
szkoły pożarniczej.

Samochód jest używany. 
Za pośrednictwem burmistrza 
Brzeskiego głowieńskiej OSP 
zaproponował go w czerwcu 
komendant wojewódzki PSP 
Andrzej Witkowski. Pojazd wy-
magał będzie jedynie przełoże-
nia kierownicy.  str. 2
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Uroczystość, w której udział 
wzięli: Komendant Powiatowy 
Policji w Zgierzu insp. Piotr Nej-
man, jego I zastępca mł. insp. 
Iwona Lewandowska, starosta 
zgierski Jacek Socha, duchowni, 
przedstawiciele lokalnych samo-
rządów oraz współpracujących 
z policją służb mundurowych, 
prowadził zastępca komendan-
ta powiatowego podinsp. Da-
riusz Walichnowski. Podczas ce-
remonii wręczono zasłużonym 
policjantom z terenu powiatu 
odznaczenia, wyróżnienia i podzię-
kowania za wykonywaną służbę. 

Odznaczenie resortowe 
MSWiA, czyli tzw. odznakę 
„Zasłużony Policjant”, otrzyma-
li: podinsp. Dariusz Walichnow-
ski, podinsp. Dariusz Urbański, 
kom. Robert Śniecikowski, asp. 
sztab. Maciej Burzyński, asp. 
sztab. Sławomir Lis, asp. sztab. 
Jarosław Dębowski, podinsp. Ja-
nusz Michalski i asp. sztab. Ry-
szard Targalski. 

Awanse na wyższe stopnie 
policyjne otrzymali – na pod-
inspektora: nadkom. Dariusz 
Walichnowski oraz nadkom. Ja-
nusz Michalski, na nadkomisa-
rza: kom. Izabela Suska-Jaku-
biak, na komisarza: podkom. 
Mirosław Sut oraz podkom. 
Piotr Bartkiewicz. 

Awanse na wyższe stop-
nie otrzymało ponad stu funk-
cjonariuszy, w tym 7 z Komi-
sariatu Policji w Głownie i 12 
z Komisariatu Policji w Stry-
kowie. Spośród wszystkich 
awansowanych, 56 policjantów  
w korpusie aspirantów i 54  
w korpusie podoficerów awan-
sował Komendant Wojewódz-
ki Policji w Łodzi insp. Marek 
Działoszyński, natomiast 9 poli-
cjantów w korpusie szeregowych 
awansował Komendant Powia-
towy Policji w Zgierzu. Przed-
terminowo w drodze wyróżnie-
nia awansowało 7 policjantów. 
Na ręce Komendanta Powia-

towego Policji w Zgierzu insp. 
Piotra Nejmana wpłynęło po-
dziękowanie Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Łodzi 
insp. Marka Działoszyńskiego 

dla pięciu funkcjonariuszy: mł. 
asp. Arkadiusza Papierskiego, 
sierż. Damiana Bednarskiego, 
mł. asp. Marka Włodarczyka, 
sierż. sztab. Sebastiana Nowic-

kiego i post. Krzysztofa Pta-
sińskiego, którzy wzięli udział 
w akcji przeciwpowodziowej 
na przełomie maja i czerwca  
w Głownie.  oprac. ewr

Brytyjski  
wóz gaśniczy 
przyjedzie  
w październiku

dokończenie ze str. 1
Wizyta brytyjskich straża-

ków w Głownie odbędzie się 
w ramach Programu Leonar-
do i jest efektem współpracy 
łódzkiego Urzędu Marszałkow-
skiego z regionem Shropshire  
w Wielkiej Brytanii. 

Brytyjscy strażacy przyle-
cą do Polski 3 października. 
Dzień później wezmą udział  
w pokazach ratownictwa zorga-
nizowanych na terenie Urzędu 
Marszałkowskiego. We wtorek  
5 października przyjadą wraz  
z wozem gaśniczym do Głow-
na. Tego samego dnia przeszko-
lą głowieńskich strażaków w za-
kresie obsługi pozyskanego auta.  
W uroczystym przekazaniu bry-
tyjskiego samochodu głowień-
skiej OSP udział wziąć ma m.in. 
ambasador Wielkiej Bryta-
nii w Polsce. Dzień po wizycie  
w Głownie, 6 października, bry-
tyjscy strażacy pojadą na wy-
cieczkę – najprawdopodobniej do 
Krakowa i Oświęcimia, a dzień 
później odlecą na wyspy.  rpm
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Bezpieczeństwo
Strykowianie wspominają
inscenizację bitwy
pod Grunwaldem. str. 35
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Opel kontra 
Kawasaki

21 lipca o godz. 14.15 na uli-
cy Sikorskiego w Głownie kie-
rujący Oplem Astra mieszkaniec 
Głowna podczas wykonywania 
manewru skrętu w lewo nie ustą-
pił pierwszeństwa nadjeżdżają-
cemu z przeciwnego kierunku 
motocyklem Kawasaki miesz-
kańcowi Łodzi, czym doprowa-
dził do zderzenia pojazdów. Po-
szkodowany został motocyklista, 
który z urazem klatki piersiowej 
i ranami ramienia oraz przedra-
mienia trafił do szpitala. Postę-
powanie w toku.  ewr

Kolizja w Sierżni
We wtorek 27 lipca w Sierżni 

(gm. Stryków) kierujący Hon-
dą Civic mieszkaniec Łodzi nie 
dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze  
i przodem swojego pojazdu ude-
rzył w tył poprzedzającego go 
Renaulta Laguna, kierowanego 
przez mieszkankę Warszawy. 
Obyło się bez rannych. Sprawcę 
ukarano mandatem.  ewr

Rowerzyści na 
podwójnym gazie

W sobotę 24 lipca w Dmosi-
nie Pierwszym zatrzymany do 
kontroli drogowej kierujący ro-
werem mieszkaniec Szczeci-
na w gm. Dmosin podczas ba-
dania alkomatem wydmuchał 
2,34 promila alkoholu. Za jazdę 
po pijanemu odpowie przed są-
dem. Z kolei we wtorek 27 lip-
ca w Swędowie (gm. Stryków) 
podczas kontroli drogowej, ja-
kiej poddano miejscowego ro-
werzystę, okazało się, że miał 
on w wydychanym powietrzu 
1,3 promila alkoholu.  ewr 

Święto Policji w Zgierzu. Podziękowania dla policjantów za udział w akcji przeciwpowodziowej w Głownie.
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Bezpieczeństwo | Święto Policji

Policyjne odznaczenia i awanse
W piątek 23 lipca na Placu Jana Pawła II  
w Zgierzu odbyły się powiatowe obchody  
Święta Policji. 

Głowno i okolice
21 lipca o godz. 15.40   �

w Głownie na ulicy Głównej kierują-
cy motorowerem mieszkaniec woli 
Mąkolskiej z nieznanych przyczyn 
wywrócił się w czasie jazdy, dozna-
jąc obrażeń w postaci potłuczeń. 
Mężczyzna utracił przytomność. 
Trwa postępowanie wyjaśniające. 

23 lipca o godz. 15.55 na  �
skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i So-
snowej w Głownie kierujący Polo-
nezem mieszkaniec Grodziska nie 
dostosował prędkości do warun-
ków panujących na drodze, wpadł  
w poślizg, uderzył w znak drogowy, 
a następnie w stojące samochody 
– Vw Passata kierowanego przez 
mieszkańca Głowna oraz Renaul-
ta Clio – także kierowanego przez 

głownianina. obyło się bez obrażeń, 
sprawcę ukarano mandatem. 

Tego samego dnia o godz.  �
16.30 na drodze krajowej nr 14  
w Głownie kierująca Mercedesem 
obywatelka Ukrainy nie zachowała 
bezpiecznej odległości i przodem 
swojego pojazdu uderzyła w tył po-
przedzającego ją Volkswagena, kie-
rowanego przez mieszkańca łodzi. 
Sprawczynię ukarano mandatem. 

24 lipca o godz. 16.35   �
w Głownie kierujący Fordem Scor-
pio mieszkaniec warszawy, jadąc 
w kierunku łowicza, podczas wyko-
nywania manewru wyprzedzania nie 
zachował szczególnej ostrożności 
i prawym tylnym bokiem uderzył  
w przedni zderzak wyprzedzane-
go Jeepa Compasa, kierowanego 

przez mieszkańca Szamotuł. Spraw-
cę ukarano mandatem. 

Stryków i okolice
22 lipca o godz. 12.25 w Stry- �

kowie na ulicy Kolejowej podczas 
manewru wymijania kierującego po-
jazdem nieznanej marki oraz BMw 
kierowanego przez mieszkankę 
Popowa doszło do zderzenia samo-
chodów lusterkami. Trwa ustalanie 
sprawców. 

23 lipca o godz. 13.25 pod- �
czas policyjnej interwencji w Stry-
kowie na ulicy Kościuszki doszło do 
naruszenia nietykalności cielesnej 
przez 21-letniego mężczyznę, który 
usiłował wpłynąć na czynności służ-
bowe, wykonywane przez policjanta. 
Sprawa w toku.  ewr

Do groźnego w skutkach 
zdarzenia drogowego doszło 
w środę 21 lipca na ulicy 
Warszawskiej, czyli drodze 
krajowej nr 14 w Strykowie. 
Poszkodowana kobieta ma 
złamany kręgosłup.

Do wypadku doszło o godz. 
7.55. Kierujący ciągnikiem sio-
dłowym marki Scania mieszka-
niec Daszyny, jadąc w kierunku 
Dobrej, nie zachował ostrożno-
ści i przodem swojego pojazdu 
uderzył w tył poprzedzające-

go go Opla Astry kierowanego 
przez mieszkankę Łodzi, któ-
ra hamowała w sytuacji wy-
nikającej z ruchu drogowego. 
Popchnięty przez Scanię Opel 
uderzył z kolei w znajdujące-
go się przed nim Renaulta kie-
rowanego przez mieszkańca 
Skierniewic. Uderzony Renault 
przemieścił się do przodu i ude-
rzył w tył Volkswagena kiero-
wanego przez mieszkańca Beł-
chowa. W wyniku zdarzenia 
obrażeń ciała w postaci złama-
nia kręgosłupa i żeber doznała 
kierująca Oplem łodzianka. Po-
stępowanie w toku.  ewr 

Bezpieczeństwo | wypadek na 14

Potrójne uderzenie

Psy sieją strach
Komenda Powiatowa Poli-

cji w Brzezinach – w związku  
z prowadzonym postępowa-
niem w sprawie wykroczenia 
– poszukuje świadków wypusz-
czania poza teren posesji przez 
mieszkankę Osin należących 
do niej psów średniej wielkości  
o czarnym umaszczeniu. 

Zgłoszenie o tym, że wła-
ścicielka nie trzyma psów na 
uwięzi, tylko wypuszcza je sa-
mopas poza posesję, wpłynęło 
na komendę 24 lipca. Policjan-
tów zaalarmowano po tym, jak 
okazało się, że psy wchodzą na 
inne posesje i atakują zwierzę-
ta domowe, a chodząc wolno po 
ulicy, sieją strach wśród miesz-
kańców. 

Świadkowie proszeni są  
o kontakt z KPP w Brzezinach, 
tel. 46 874 03 30.  ewr

RZut OKIem | naPad na BanK w łowiCzU

5 tysięcy złotych nagrody 
przewidziano za pomoc  
w identyfikacji sprawcy napadu 
na filię skierniewickiego Banku 
Spółdzielczego przy nowym 
Rynku w łowiczu, w piątek  
23 lipca ok. godz. 14. 
nieznany, widoczny na tym 
zdjęciu z kamery sprawca 
wszedł do banku, gdy nie było 
w nim ludzi. Podszedł do kasy 
i grożąc kasjerce przedmiotem 
przypominającym broń  
palną zażądał wydania 
gotówki. dostał, według  
nieoficjalnych danych,  
40 tys. zł.  Ten sam człowiek 
próbował 9 lipca obrabować 
bank w Konstantynowie 
łódzkim. informacje można 
przekazywać do Komendy 
wojewódzkiej Policji w łodzi,  
tel. 42-665-22-56. td 
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Aktualności
Blok 12 na os. Kopernika
będzie docieplony
jeszcze w tym roku. str. 5
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Finansowe problemy tego 
klubu zaczęły piętrzyć się po 
wycofaniu się w lipcu 2008 r. 
jego strategicznego sponsora 
Daniela Goszczyńskiego, wła-
ściciela prywatnej firmy Gos-
so. Na pozostanie w III lidze, 
bo mogliśmy zostać, wtedy 
nie było nas stać – mówi pre-
zes Janiak. – Przy pozyskanych 
z miasta funduszach, tj. 28 tys. 
zł, utrzymanie klubu w tej lidze 
z trzema zespołami młodzieżo-
wymi okazało się niemożliwe. 
Potrzeba było na to 800 tys. zł 
rocznie. Nie stać było nas też na 
IV ligę, bo to koszt około 300 
tys. zł – dodaje prezes Janiak. 
– Postanowiliśmy więc spróbo-
wać z V ligą. 

Zarząd Klubu postanowił 
wówczas zgłosić do rozgry-
wek w sezonie 2008 -2009:  
V ligę seniorów i dwie grupy ju-
niorskie rocznika 1990-94 oraz 
rocznika 1996-1997. Utworzył 
również szkółkę piłkarską pod 
patronatem Klubu Sportowego 
Stal dla chłopców – przy współ-
pracy i częściowym finansowa-
niu ze strony rodziców szkolą-
cych się w niej chłopców. 

Obecnie działalność klubu 
prowadzona jest na kilku płasz-
czyznach. Prowadzi on zespoły 
seniorów, juniorów starszych, 
juniorów młodszych (rocznik 
1998-2000) oraz szkółkę pił-
karską dla dzieci z roczników 
2000-2003 – przy współpracy 
Rady Rodziców. – W sumie wy-
chowujemy ponad 120 adeptów 
piłki nożnej – wskazuje prezes 
Janiak. – Zespoły te mają za-

jęcia trzy razy w tygodniu na 
trzech klubowych boiskach oraz 
na Orliku. Zimą prowadzimy 
zajęcia w szkolnych salach gim-
nastycznych oraz w hali sporto-
wej – dodaje. – Pracują z nimi 
fachowcy, którzy nie pobierają 
za to pieniędzy, są wolontariu-
szami. Prowadzimy też działal-
ność rekreacyjno-sportową, or-
ganizując turnieje piłkarskie dla 
dzieci i młodzieży z terenu mia-
sta i okolic. 

Prezes Janiak zaznacza, że 
klub jako stowarzyszenie nie 
może prowadzić działalności 
gospodarczej. Jest zrzeszony  
w Łódzkim Związku Piłki Noż-
nej, co skutkuje koniecznością 
wniesienia co roku jesienią 
opłaty w kwocie ok. 5 tys. zł, by 
Stal mogła zostać dopuszczona 
do rozgrywek. – Nasze zespoły 
rozgrywają w ciągu roku około 
80 spotkań piłkarskich (w run-
dzie jesiennej i wiosennej). Na 
ten cel w roku 2010 dostaliśmy 
w ramach konkursu dotację  
z budżetu miejskiego w kwocie 
22 tys. zł. Pieniądze te nie wy-
starczają nam na prowadzenie 
zajęć i rozgrywek w ciągu roku 
– twierdzi prezes Janiak. 

Na co klub  
musi wydać
By rozpocząć rozgrywki  

w sezonie jesienno-wiosen-
nym 2010-2010, do 15 sierpnia 
klub musi wpłacić około 5 tys. 
zł na rzecz ŁZPN. Za zgłosze-
nie czterech drużyn (seniorów  
V ligi, juniorów ligi wojewódz-
kiej, juniorów młodszych i ju-

niorów najmłodszych) do naj-
bliższych rozgrywek klub 
zapłacić ma 2.100 zł (1000 zł 
– za seniorów i po 300 i 400 zł 
za juniorów). Z kalkulacji po-
czynionej przez przedstawicie-
li Stali wynika, że na pokrycie 
kosztów transportu autobuso-
wego na zawody potrzeba klu-
bowi kolejne 11.730 zł (wyjaz-
dy na 33 mecze), a na pokrycie 
kosztów organizacji meczów 
oraz wniesienie opłat sędziow-
skich – kolejne 5 tys. zl. Nad-
to klub wskazuje na koniecz-
ność wynagrodzenia trenerów 
i instruktorów, na które planu-
je wydatkować 11 040 zł, opła-
ty obsługi medycznej – 870 zł 
oraz zakupu sprzętu sportowe-
go na kwotę 13 tys. zł. 

Klub wskazuje też na koszty 
stałe w kwocie 9.920 zł. Składa-
ją się na nie: ubezpieczenie za-
wodników i trenerów– 1000 zł, 
badania lekarskie – 1700 zł, za-
kup energii elektrycznej – 1000 
zł, pielęgnacja boisk, tj. ich ko-
szenie, zakup paliwa i części 
zamiennych do kosiarki – 2.500 
zł, podlewanie boisk i ich na-

wozowanie – 3000 zł oraz za-
kup napojów dla zawodników 
podczas meczów i treningów 
– 720 zł. Łączne koszty utrzy-
mania czterech drużyn to kwo-
ta 53.660 zł. Pomoc z budżetu 
miejskiego wynosi 22 tys. zł,  
a więc 40% tej kwoty. Finanso-
wo klubowi pomagają rodzice 
chłopców ze szkółki piłkarskiej, 
a także lekarze, którzy zapew-
niają bezpłatne badania zawod-
nikom. Trenerzy też pracują na 
zasadzie wolontariatu. 

Warto przy tym zaznaczyć, 
że obiekt sportowy określany 

mianem stadionu Stali przy ul. 
Kopernika jest własnością mia-
sta Głowna. Klub jest jedynie 
jego użytkownikiem. 

Przedstawiciele klubu Arka-
diusz Janiak i Wiktor Markie-
wicz zwracają się za naszym 
pośrednictwem do przedsiębior-
ców, organizacji i fundacji oraz 
do prywatnych osób, którym 
sport leży na sercu, o wspar-
cie finansowe jego działalności. 
Wpłat dokonywać można na 
konto klubu w ING Bank Śląski 
oddział RCO – Łódź nr 77 1050 
1461 1000 0023 2786 7202.  rpm

Kolorowy szlak dla Madonny.
Parafianie�poszczególnych�

kościołów�rzymskokatolickich�
na�terenie�gminy�Stryków�

przez�kilka�dni�dekorowali�trasy�
peregrynacji�wizerunku�Matki�
Boskiej�Jasnogórskiej.�Drogi,�

którymi�dotrzeć�miał�wędrujący�
po�archidiecezji�łódzkiej�obraz,�od�

Koźla�przez�Bratoszewice��
i�Niesułków�do�Strykowa�

ozdobiono�taśmami�z�kolorowymi�
wstążkami.�W�oknach�domostw�

pojawiły�się�religijne�obrazy,�
wizerunki�Madonny�i�kwiaty,�

wywieszano�też�flagi�–�Polski,�
Stolicy�Apostolskiej�oraz�maryjne��

–�błękitno-białe.��
W�czwartek�22�lipca�jedną�z�ulic�
w�Bratoszewicach�dekorowały�

taśmami�m.in.�panie�Anna�
Kapusta�i�Jadwiga�Antczak.�Kopia�

Cudownego�Obrazu�dotarła�do�
Bratoszewic�dzień�później.�ewr

Rzut oKieM�|�DeKOrOWANie�DrOGi

ZacZęło się prZed wojNą

Geneza�powstania�zespołu�
piłki�nożnej�w�Głownie�sięga�
roku�1923,�kiedy�to�panowie�
Wilkoszewski�–�aptekarz,�
Stanisławski�–�lekarz��
i�Prośniak�–�członek�OSP�–�
założyli�w�Głownie�drużynę�
piłkarską.�Tak�powstał�klub�
OSP�Głowno,�który�działał�do�
wybuchu�
ii�wojny�światowej.�W�czasie�
okupacji�działał�on��
w�konspiracji.�Po�wojnie�–�już�
w�WZMot�–�powstała�sekcja�
piłki�nożnej�pod�nazwą�
GWKS�Głowno.�W�roku�1956�
zmieniła�ona�swą�nazwę�na�
MKS�Stal�Głowno.�
W�latach�pięćdziesiątych�
klub�awansował�do�iii�ligi�
centralnej.�Przygoda�ta�
trwała�krótko�–�od�1958�do�
1959�r.�Stal�spadła�do�klasy�
międzyokręgowej.�Startowała�
w�niej�do�roku�2001.�Juniorzy�
Stali�Głowno�od�1965�do�
1999�r.�grali��
w�międzywojewódzkiej�klasie�
juniorów.�
W�latach�1995-96,�kiedy�
to�seniorzy�grali�w�klasie�
okręgowej,�nakładem�
własnych�sił�klub�przygotował�
drugie�boisko.�
W�sezonie�1996-97�seniorzy�
klasy�okręgowej�wywalczyli�
ii�miejsce�i�awansowali�do�iV�
ligi.�ich�trenerem�był�wówczas�

Arkadiusz�Janiak.�rok�
później�odnotowali�spadek�na�
miejsce�11.�Sezon�1998-99�
seniorzy�z�klasy�okręgowej�
zakończyli�na�miejscu�iV,�zaś�
rok�później�awansowali�do��
iV�ligi.�Trenowali�wówczas�
pod�okiem�Marka�Pawlaka.�
W�czerwcu�2001�r.�–�po�
pozyskaniu�strategicznego�
sponsora�Daniela�
Goszczyńskiego,�właściciela�
firmy�Gosso�–�powołano�
Klub�Gosso�Stal�Głowno.�
Jego�prezesem�jeszcze�do�
lipca�2002�r.�(od�roku�1995,�
kiedy�to�objął�tę�funkcję)�był�
Tomasz�Muszyński,�który�
zrezygnował�z�tej�funkcji.�
Zanim�to�uczynił,�cieszył�się�
wraz�z�klubem�awansem�do�
trzeciej�ligi.�Jego�następcą�
został�Andrzej�Pyrdoł,�
zawodnik�ŁKS��
i�Widzew.�Arkadiusz�Janiak�
był�wówczas�dyrektorem�
drużyny.�W�latach�2003-2007�
klub�zdobywał�w�iii�lidze�
lokaty�od�5�do�14.�
Po�odejściu�strategicznego�
sponsora,�gdy�klub�spadł��
z�iii�ligi�w�roku�2008,��
nowym�prezesem�został�
Arkadiusz�Janiak.�
Klub�zmienił�nazwę�na�
Stowarzyszenie�Klub�
Sportowy�Stal�Głowno,�które�
działa�do�dziś.�� rpm

wojciech 
BrZeski
burmistrz Głowna

Stal�jest�najdłużej�
działającym�klubem�
w�Głownie,�dlatego�
robię�wszystko,�
żeby�mu�pomóc.�
Zaangażowałem�się�
w�poszukiwanie�dla�
niego�strategicznego�
sponsora.�Prowadzę�
rozmowy,�jest�jednak�za�
wcześnie,�by�cokolwiek�
przesądzać.�Sponsor�
jest�dla�Stali�jedynym�
wyjściem.�W�obecnej�
sytuacji�kondycja�
finansowa�miasta�nie�
pozwala�na�to,�byśmy�
działalność�klubu�
finansowali�wyższą�
niż�dotychczas�kwotą�
lub�w�100%.�Oprócz�
dotacji�rzędu�22�tys.�
zł,�miasto�zapewnia�
klubowi�nieodpłatne�
korzystanie�ze�stadionu�
i�pomieszczeń��
w�piwnicach�MOK.�
Klub�nie�płaci�też�za�
ogrzewanie.�Ponosi�
jedynie�koszty�zużycia�
wody�i�energii.�

Głowno�|�Groźba�rozwiązania�klubu�

Stal na krawędzi
– Na dłuższą metę, bez finansowego wsparcia, klub nie poradzi  
sobie sam. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, szukaliśmy 
sponsorów, prosiliśmy o pomoc lokalnych przedsiębiorców.  
Z marnym jednak dotąd skutkiem. Stoimy nad przepaścią – żalili 
się w minionym tygodniu Wieściom prezes Klubu Sportowego Stal 
Głowno Andrzej Janiak i jego dyrektor Wiktor Markiewicz. 

Co roku Stal jest  m.in. współorganizatorem Sportowego turnieju Miast i Gmin,�który�odbywa�się��
z�okazji�Dnia�Dziecka.�Pierwszy�od�prawej�–�prezes�Arkadiusz�Janiak
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dokończenie ze str. 1

Stąd wniosek że subwen-
cja, choć nie na wszystko star-
cza, stanowi lwią część szkol-
nego budżetu. Na pytanie o to, 
co stanie się w przypadku jej 
zablokowania, wicestarosta za-
powiedział, że powiat spotka 
się ze Skarbem Państwa w są-
dzie, a do czasu rozstrzygnięcia, 
gimnazjum miałoby być utrzy-
mywane „ze środków publicz-
nych”. Jakich? – wicestarosta 
nie precyzuje. 

Radni zaskoczeni
Zapytany, jak widzi możli-

wość finansowania szkoły po-
zbawionej subwencji, przewod-
niczący powiatowej komisji 
statutowo-prawnej Krzysztof 
Kozanecki z Aleksandrowa 
Łódzkiego przyznał, że pisma 
wojewody nie czytał, ale zapo-
wiedź nieprzyznania subwen-
cji przyjmuje z zaskoczeniem: 
– Zastanawiam się, czy moż-
na szkołę zlikwidować w takim 

trybie? Ustawa określa pewne 
procedury – o ile mi wiadomo, 
fakt taki powinien być poprze-
dzony uchwałą o zamiarze li-
kwidacji, która powinna zostać 
zaopiniowana przez kuratora  
i dopiero potem można podjąć 
uchwałę o likwidacji, bodajże 
do końca lutego roku, w którym 
szkoła miałaby przestać funk-
cjonować od 1 września. Być 
może jednak moja wiedza jest 
w tym zakresie niekompletna. 
Otwarte pozostaje pytanie, czy 
powiat może wydawać pienią-
dze na utrzymywanie tej szko-
ły, czy nie ma tu zagrożenia ze 
strony dyscypliny finansowej? 

Przewodniczący powiatowej 
komisji rewizyjnej Grzegorz 
Kwiatkowski z Ozorkowa jest 
w komentowaniu ostrożny: – Je-
żeli Rada Powiatu zauważy nie-
prawidłowości w wydatkowaniu 
publicznych pieniędzy i zgłosi 
potrzebę kontroli w tym zakre-
sie, to komisja rewizyjna się tym 
zajmie. Na razie nie ma po temu 
przesłanek. Stanowisko Zarządu 
jest takie, że subwencja powin-
na być przyznana. Ja nie jestem 
prawnikiem i nie chcę się teraz 
w tej kwestii wypowiadać. Uwa-
żam, że bezcelowe byłoby pro-
wadzenie szkoły bez subwencji, 
ale problem likwidacji też nie 
jest prosty do rozwiązania. 

Do chwili zamykania aktu-
alnego numeru, nie udało nam 
się skontaktować z dyrektorką 
ZSLG w Głownie Anną Lewan-
dowską, która jest na urlopie. 

Czy dojdzie  
do spotkania  
„ostatniej szansy”?
Wicestarosta Marcin Karpiń-

ski ma nadzieję, że do eskalacji 
sporu w postaci procesu ze Skar-
bem Państwa jednak nie dojdzie. 
Dlatego w odpowiedzi na pismo 
wojewody Jolanty Chełmińskiej, 

Zarząd Powiatu Zgierskiego pro-
ponuje jej rolę arbitra. Chce, by 
zorganizowała spotkanie przed-
stawicieli starostwa z wójtem 
gminy Głowno Markiem Jóźwia-
kiem oraz burmistrzem Głowna 
Wojciechem Brzeskim. Do cze-
go miałoby ono doprowadzić?

Na pewno ważne dla bytu 
Gimnazjum Powiatowego było-
by przypisanie mu obwodu, ale 
oddaniem „swoich” uczniów 
placówce powiatowej ani mia-
sto, ani gmina w chwili obecnej 
nie są zainteresowane, a wójt 
Marek Jóźwiak zapewnia, że  
w uruchamianych od 1 września 
gimnazjach przy podstawów-
kach w Popowie Głowieńskim  
i Lubiankowie, znajdzie się 
miejsce dla wszystkich dzieci 
z ich obwodów. Jednak w opi-
nii wicestarosty Gimnazjum 
Powiatowe w Głownie zasłu-
guje na stałe miejsce na mapie 
placówek oświatowych z kilku 
względów: poczynione przez 
starostwo inwestycje unowocze-
śniły i doposażyły placówkę, na 
której usługi edukacyjne utrzy-
muje się popyt. „Nie upierali-
byśmy się przy swoim stanowi-
sku, gdyby nie rodzice dzieci, 
które chcą kontynuować naukę 
w murach gimnazjum Powiato-
wego w Głownie. Najbardziej 
niepokoi nas fakt, że rodzice  
i uczniowie są zagubieni  
w gąszczu podawanych z róż-
nych źródeł wykluczających się 
informacji” – czytamy w piśmie 
wicestarosty do wojewody.   n
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Zakończono już 
pogłębianie rowów 
i udrażnianie 
przepustów 
przy drodze powiatowej 
w Lubiankowie  
i Rudniczku. 

Prace na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu wy-
konała firma Dariusza Śliw-
kiewicza z Bratoszewic. Źle 
utrzymane, zarośnięte rowy i 
niedrożne przepusty były na 
przełomie maja i czerwca przy-
czyną zatrzymywania się wody 

spływającej z drogi po ulewach  
i zalewania domów, budynków 
gospodarczych, a także sadów 
i ogrodów. Do wybudowania 
pozostaje jeszcze rów, którym 
woda z rowu przy powiatówce 
będzie odprowadzana do kory-
ta Mrogi. Wykonanie tego za-
dania leży już po stronie gminy 
Głowno, która chce przystąpić 
do niego po żniwach, by robo-
ty melioracyjne przy polach nie 
utrudniały pracy rolnikom.  

Na prośbę wójta Marka Jóź-
wiaka ziemię z pogłębianych 
rowów przy powiatówce zwo-
żono do Lubiankowa, gdzie po-
służy ona podwyższeniu boiska 
szkolnego. Boisko to, mimo 

systemu odprowadzania wody, 
było stale wilgotne, co niepoko-
iło zarówno szkołę, jak i władze 
gminy. Po wnikliwej kontroli 
okazało się, że było ono zale-
wane przez nielegalny odpływ 
kanalizacji z posesji  jednego 
z mieszkańców Lubiankowa, 
który, gdy sprawa się wyda-
ła, został obciążony kosztami 
wykopania rur, co zostało już  
przeprowadzone pod nadzorem 
gminy. Dodatkowa warstwa zie-
mi na boisku pozwoli zniwelo-
wać powstałe nierówności.  ewr

Gmina Głowno | Odwodnienie powiatówki

By zapobiegać podtopieniom

Pogłębiony i oczyszczony rów 
przy drodze powiatowej  
w Rudniczku. 

Dezorientacji rodziców około 
200 uczniów (bo tylu było ich 
zapisanych do wszystkich 
oddziałów na koniec 
czerwca) trudno się dziwić. 
Teraz powinno się myśleć 
o nowych podręcznikach, 

a nie o tym, gdzie dziecko 
będzie się uczyło i na jakich 
zasadach funkcjonować ma 
szkoła. Starosta Karpiński 
nie chce „gdybać”, ale 
zaleceń wojewody nie 
należy traktować tylko jako 
pobożnych życzeń. To  
w końcu dla władz powiatu 
organ nadzoru. 
Należy dostrzec, że w świetle 
stanowiska wojewody oraz 
MEN dalsze funkcjonowanie 
Gimnazjum Powiatowego 
w Głownie na niecały 
miesiąc przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, stoi 
pod poważnym znakiem 
zapytania. 

W tej sytuacji uczniowie  
i rodzice zasługują na 
rzetelną informację – także 
w sprawie tego, jak mają 
postąpić, gdyby faktycznie 
miało dojść do likwidacji 
placówki. Nawet jeżeli 
procedura likwidacyjna, jak 
wynika z pisma wojewody, 
miałaby potrwać rok, to nie 
jest wcale za wcześnie, by  
z rozwagą zaplanować – co 
dalej? Jeżeli natomiast cała 
afera zakończyłaby się po 
myśli powiatu, to nikt nie 
miałby za złe, że w sytuacji 
zagrożenia przygotowano 
scenariusz awaryjny.  
A takiego na razie brak.

Głowno | Nabrzmiewa konflikt wokół szkoły 

Gimnazjum Powiatowe do likwidacji

JaCek 
SoCha
starosta zgierski

Pismo od Pani 
Wojewody wpłynęło 
do nas niedawno i jest 
jeszcze za wcześnie na 
konkretne stanowisko. 
Sprawą tą najpierw 
bardzo poważnie 
musimy zająć się na 
najbliższym posiedzeniu 
zarządu. Jedyne, co 
dziś mogę powiedzieć 
z całą stanowczością, 
to że zrobimy wszystko, 
by placówka ta dalej 
funkcjonowała zgodnie 
z przepisami. Bardzo mi 
na tym zależy i rodzicom 
uczniów na pewno też. 

MaRek 
Jóźwiak
wójt gminy Głowno

Nie chcę tej sprawy 
komentować. Mogę 
stwierdzić jedno 
– porozumienie 
z powiatem 
wypowiedzieliśmy 
zgodnie z przyjętymi 
ustaleniami i żadnego 
ponownego nie 
podpiszemy. Można to 
było zrobić rok temu. 

Zofia ogóRek
przewodnicząca 
Komisji Oświaty 
w Radzie Powiatu

Zdrowa konkurencja 
między placówkami 
jest zasadna, a wyboru 
szkoły dla dzieci 
dokonują rodzice. 
Gimnazjum Powiatowe 
ma rację bytu właśnie 
dlatego, że są chętni, by 
się w nim uczyć. Gdyby 
ich nie było, zapewne 
nie utrzymywalibyśmy 
tej szkoły. Ubolewam, 
że ta sytuacja 
skłóciła głowieńskie 
środowisko oświatowe, 
zdezorientowała 
rodziców i uczniów. 
Doszło do wymiany 
pism urzędowych bez 
zagłębienia się  
w sytuację prawną. 

elżbieta woldan 
-RoManowiCZ

Dwie 
nieruchomości  
na sprzedaż
Burmistrz Głowna Wojciech 
Brzeski przeznaczył 
do sprzedaży w trybie 
przetargowym dwie 
nieruchomości miejskie. 
Pierwsza to działka o pow. 
95 m2 przy Placu Wolności 
22a, zabudowana budynkiem 
mieszkalno-użytkowym 
dwukondygnacyjnym  
o konstrukcji murowanej 
i drewnianym budynkiem 
gospodarczym. Oba są 
przeznaczone do rozbiórki. 
W planie zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość 
ta przeznaczona jest pod 
zabudowę pierzejową o funkcji 
mieszkaniowej śródmiejskiej 
z usługami o charakterze 
centrotwórczym. Druga 
nieruchomość położona jest 
przy ul. Sikorskiego 3 i ma 
powierzchnię 772 m2. Jest 
zabudowana podpiwniczonym 
parterowym budynkiem 
użytkowym o konstrukcji 
murowanej o łącznej 
powierzchni 306 m2. 
W planie zagospodarowania 
przestrzennego jest ona 
przeznaczona pod zabudowę  
o funkcji drobnej wytwórczości. 
W obu przypadkach przetargów 
na sprzedaż należy spodziewać 
się po 11 sierpnia. rpm

Sięgacze  
w Wysokiej 
wybudowane
We wtorek 27 lipca 
przedstawiciele władz 
miasta i Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. o.o. w Głownie podpisali 
protokół zakończenia budowy 
tzw. sięgaczy, czyli odejść 
sanitarnych od kanału 
głównego kanalizacji sanitarnej 
do posesji położonych  
w ul. Wysokiej. Inwestycja 
wykonana została przez 
MZWiK, a jej koszt to 59.268 
zł. Wybudowane sięgacze 
ułatwić mają mieszkańcom 
włączenie ich posesji do sieci 
kanalizacyjnej. Dotychczas 
proces ten blokował wysoki 
koszt budowy przyłącza, za 
które to mieszkańcy muszą 
zapłacić. Teraz zapłacą 
jedynie za budowę przyłącza 
od budynku do granic swej 
posesji, a nie do kanału 
głównego. rpm
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W środę 21 lipca   
w związku z trwającą 
przebudową drogi 
wojewódzkiej 708  
na odcinku Niesułków 
– Brzeziny wprowadzono 
zmiany w organizacji ruchu. 

W Brzezinach zamknięto dla 
ruchu fragment ulicy Waryń-
skiego – od ulicy Kilińskiego 
do Kościuszki. W tej sytuacji 
ruch pojazdów ciężkich (po-
wyżej 3,5 ton), z uwagi na brak 
możliwości wytyczenia objaz-
du przez Brzeziny, został skie-
rowany na drogę krajową nr 72 
na odcinku Brzeziny Łódź i da-
lej drogą krajową nr 14 do Stry-
kowa. Jak informuje Marcin 
Nowicki, kierownik Zespołu ds. 
Informacyjnych Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi, doty-
czy to zwłaszcza ruchu tranzy-
towego, odbywającego się do  
i z kierunku autostrady A-2. 

Dla pojazdów o dopuszczal-
nej masie całkowitej, nie prze-
kraczającej 3,5 tony, wyzna-
czono objazd następującymi 
ulicami Brzezin: Kościuszki 
(DK 72), 1 Maja, Piłsudskie-
go, Św. Anny, Reformacką (DK 
72), Sienkiewicza (DK 72), Mo-
drzewskiego (DW 704), Wojska 
Polskiego (DW 704), Skłodow-
skiej-Curie i Kilińskiego. 

Umowa na kolejny 
odcinek
W środę 21 lipca w Urzędzie 

Marszałkowskim została podpi-
sana umowa w sprawie moder-
nizacji kolejnego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 708 – Ozor-
ków – Warszyce. Odcinek ten, 
o długości 10,6 km, przebie-
ga przez miasto i gminę Ozor-
ków oraz gminę Zgierz. Projekt 
przewiduje rozbiórkę istnieją-
cej i budowę nowej nawierzchni 
z jezdnią poszerzoną do 7 me-

trów (2 x 3,5 m). Przebudowa-
ne zostaną skrzyżowania oraz 
wybudowane zostaną dwa ron-
da. Wykonawcą prac będzie 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Erbe-
dim Sp. z o. o. (Piotrków Tryb.)  
i Przedsiębiorstwo Projektowo-
Wykonawcze Dromos (Łódź).  
Roboty będą prowadzone od 
sierpnia br. do lipca 2012 r. 
Koszt inwestycji to 41,9 mln zł. 

Jeszcze w tym roku rozpocz-
nie się też rozbudowa drogi 708 

na odcinku Warszyce – Stry-
ków, budowa obwodnicy Stry-
kowa oraz rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 708 na odcinku 
Stryków – Niesułków. Aktual-
nie trwa postępowanie przetar-
gowe na wyłonienie wykonaw-
ców tych zadań. Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 708 na 
odcinku Ozorków – Warszyce 
– Stryków – Niesułków wraz  
z budową obwodnicy Strykowa 
dofinansowana będzie ze środ-
ków UE.  oprac. ewr 

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Głownie 
1 lipca burmistrz  
Wojciech Brzeski 
upublicznił informację 
o rezygnacji sekretarza 
Andrzeja Mazura  
z pełnionej funkcji po 
tym, jak zainteresowanie 
długotrwałą już 
nieobecnością sekretarza 
Mazura na sesjach  
i komisjach rady wyraził 
radny Grzegorz Urbanik. 

Powszechną dotąd wiedzą 
było tylko to, że sekretarz Ma-
zur przebywa na długotrwa-
łym zwolnieniu lekarskim.  
Z informacji uzyskanych od bur-
mistrza Wojciecha Brzeskiego 
wynika, że nim sekretarz Mazur 
złożył rezygnację, przebywał na 
zwolnieniu ponad 2 miesiące.  
Z końcem tego zwolnienia nie 
powrócił on do pracy w urzę-
dzie. 17 maja złożył na ręce 
burmistrza Brzeskiego rezygna-
cję z przyczyn osobistych i po-

prosił go o rozwiązanie umo-
wy o pracę za porozumieniem 
stron. Burmistrz na takie roz-
wiązanie przystał. 

Tym samym Urząd Miejski  
w Głownie funkcjonuje bez 
sekretarza już drugi miesiąc.  
I choć burmistrz Brzeski nosi 
się z zamiarem powołania no-
wej osoby na to stanowisko, to 
przed końcem wakacji nie nale-
ży się raczej tego spodziewać. 
Powód? Dopiero z końcem 
sierpnia mija okres wypowie-
dzenia Andrzejowi Mazuro-
wi umowy o pracę. Gdyby za-
tem burmistrz już teraz powołał 

nowego sekretarza, naraziłby 
budżet miejski na dodatkowe 
koszty jego wynagrodzenia. Do 
końca sierpnia bowiem Głowno 
nadal płaci wynagrodzenie by-
łemu sekretarzowi. Burmistrz 
Brzeski przyznał też w rozmo-
wie z Wieściami, że zwolnił 
Andrzeja Mazura ze świadcze-
nia pracy w okresie wypowie-
dzenia. Dodał, że przychylił się 
do takiej właśnie prośby sekre-
tarza. Na pytanie, dlaczego to 
uczynił, już nie chciał odpo-
wiedzieć. Swą decyzję pozo-
stawił bez komentarza. 

Nowego sekretarza bur-
mistrz zamierza powołać od 
września. Dodał jednak, że na 

razie nie ma jeszcze na to sta-
nowisko odpowiedniego kan-
dydata. Podczas ostatniej sesji 
burmistrz nadmienił, że myśli  
o rozpisaniu konkursu na to sta-
nowisko. 

Z Andrzejem Mazurem nie 
udało nam się skontaktować. 
Chcieliśmy zapytać o praw-
dziwe powody jego rezygna-
cji. Wielokrotne wydzwanianie 
pod numer komórkowy, któ-
rym niegdyś nas obdarował, 
okazało się jednak bezskutecz-
ne. Telefon ten okazał się apa-
ratem służbowym. Pozostał on 
na biurku sekretarza miasta  
w głowieńskim urzędzie. Cze-
ka na następcę.  rpm
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REKLAMA

Andrzej�Mazur

Remontowe utrudnienia�na�drodze�wojewódzkiej�nr�708�na�odcinku�Niesułków�-�Brzeziny.

Aktualnie trwa docieplanie�elewacji�balkonowej�bloku.

Głowno�|�Urząd�Miejski

Do września bez sekretarza

Łódzkie |�Droga�nr�708

Utrudniony dojazd do Brzezin

Blok nr 12 na osiedlu Ko-
pernika w Głownie – mimo że 
wcześniej w tegorocznym pla-
nie inwestycyjnym tego nie za-
kładano – zostanie docieplony 
jeszcze w tym roku. Decyzję 
taką podjęło z końcem czerw-
ca tego roku walne zgroma-
dzenie członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej, które przychy-
liło się tym samym do inter-
wencji mieszkańców „dwunast-
ki”. Mieszkańcy ci skarżyli się 
na zły stan elewacji bloku, jej 
nieszczelność. Podkreślali, że  
w mieszkaniach jest zimo. 
Zniszczona elewacja i brak od-
powiedniej izolacji termicznej 
nie pozostał tymczasem bez 
wpływu na koszty ogrzewania, 

które musieli ponosić miesz-
kańcy bloku rozliczając się ze 
spółdzielnią według wskazań 
podzielników ciepła. 

Warunkiem zrealizowania 
wniosku mieszkańców było to, 
by firma, która zajmuje się już 
dociepleniami bloków według 
przyjętego wcześniej planu, do-
ciepliła dodatkowo blok nr 12 
„na raty” i przystała na finan-
sowe rozliczenie tej inwestycji 
dopiero w roku przyszłym. Na 
takie warunki firma docieple-
niowa przystała. Najpierw do-
cieplona zostanie jedna ze ścian 
dwunastki, jesienią – kolejna. 
Malowanie nowej elewacji od-
będzie się najprawdopodobniej 
w roku przyszłym.  rpm

Od 1 sierpnia mieszkańcy blo-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Głownie zapłacą więcej  
za dostarczane im ciepło oraz 
za śmieci. Podwyżkę tę pre-
zes SM Zbigniew Kulik uza-
sadnia dużymi wydatkami  
na ogrzewanie mieszkań, wzro-
stem kosztów podgrzania wody 
oraz stratą w dotychczasowych 
rozliczeniach kosztów odbioru 
i wywozu śmieci. W przypadku 
tych ostatnich – przy poprzed-
niej stawce 6 zł od osoby mie-
sięcznie – SM miała stratę. Stąd 
decyzja o podwyższeniu wspo-
mnianej stawki ryczałtowej  
za wywóz odpadów wszelkiej 
maści do poziomu 7,50 zł. 

Opłata za ogrzewanie wzro-
sła o 30 groszy na każdym me-

trze kwadratowym mieszkania 
– z 3 zł do 3,30 zł, zaś opłata 
za podgrzanie wody – o złotów-
kę na każdym metrze sześcien-
nym, tj. z dotychczasowych  
22 do 23 zł. Bez zmian pozosta-
ją natomiast cena wody zimnej 
– 7,31 zł/m3 i fundusz remonto-
wy – 0,93 zł/m2. 

Jak podwyżka ta wpły-
wa na wysokość czynszu?  
W przypadku mieszkania nie-
co ponad 57-metrowego, za-
mieszkiwanego przez dwie 
osoby, jest to wzrost z nieco 
ponad 326 zł do nieco ponad  
346 zł. W przypadku rodziny  
4-osobowej w takim mieszka-
niu czynsz ten wzrośnie jesz-
cze o opłatę śmieciową za ko-
lejne 2 osoby, tj. o 15 zł.  rpm

Głowno�|�Spółdzielnia�Mieszkaniowa

Więcej za ciepło i śmieci

Głowno�|�Osiedle�Kopernika

Dwunastka będzie 
docieplona w tym roku
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Rzut okiem | śMiEci w sąsiEdztwiE REzERwAtu

te worki ze śmieciami 
porzucone zostały  
na przedłużeniu  
ul. ziewanickiej  
w Głownie,  
prowadzącym  
w kierunku ziewanic  
w gminie Głowno.  
ten, kto je tu przywiózł,  
nic nie robi sobie  
z tego, że to sąsiedztwo 
Rezerwatu Przyrody 
„zabrzeźnia”.  
Fotografię wykonaliśmy  
21 lipca. rpm

Od sierpnia ruszyć ma bu-
dowa kanalizacji w ulicach 
przyległych do ul. Sikorskiego  
w Głownie. Taką deklarację 
złożył w rozmowie z Wieściami 
burmistrz Wojciech Brzeski. 

Nowe nitki sieci kanaliza-
cyjnej – dzięki otrzymanemu 
już w roku ubiegłym unijne-
mu dofinansowaniu z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego  

w wysokości ponad 5 mln zł – 
powstaną w tym roku w ul.: Po-
lnej, Broniewskiego, św. Bar-
bary, Wyzwolenia, Obrońców 
Westerplatte (na odcinku od 
ul. Ułańskiej do Mickiewicza)  
i w samej ul. Mickiewicza.

Przetarg na realizację tej in-
westycji wygrała głowieńska 
firma Wodociągi i kanalizacje 
krzysztofa kucińskiego. Tego-
roczne prace pochłoną ponad 

1 mln 800 tys. zł. W roku 2011 
będą one kontynuowane w ul.: 
Tuwima, Wyszyńskiego, Rata-
ja, zaś w roku 2012 – w ul. Tar-
gowej (od skrzyżowania z ul. 
Dąbrowskiego do granic mia-
sta). 

Przyszłoroczne i późniejsze 
inwestycje poprzedzone zosta-
ną przetargami, w drodze któ-
rych wyłonieni zostaną ich wy-
konawcy.  rpm 

Głowno | Budowa kanalizacji

W sierpniu rusza budowa w Osinach

komputer 
nie gryzie

Pod tym właśnie hasłem Dk 
w Niesułkowie zaprasza na bez-
płatne zajęcia z podstaw obsługi 
komputera. Pierwsze z nich od-
będą się 26 lipca o 12.00. kur-
sanci będą mieli okazję nauczyć 
się posługiwania edytorem tek-
stu, wyszukiwania informacji  
w internecie oraz obsługi konta 
e-mailowego. rpm

Operatorzy 
z certyfikatami

20 lipca w UG Głowno od-
było się uroczyste wręczenie 
zaświadczeń czterem absol-
wentom kursu zawodowego, 
realizowanego przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który pozwolił im na zdo-
bycie kwalifikacji w zawodzie 
kierowcy – operatora wózków 
jezdniowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia i bez-
pieczną wymianą butli.  ewr

Do 2 sierpnia  
w Urzędzie Gminy Głowno 
przyjmowane są oferty  
w przetargu na wykonanie 
robót budowlanych  
na terenie Szkoły 
Podstawowej  
w Lubiankowie. 

Przedmiotem zmówienia jest 
wymiana dachu wraz z docie-

pleniem ścian i stropów oraz 
budowa parkingu z kostki bru-
kowej na 15 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych. 
Budowa parkingu obejmować 
ma także przykrycie przepustu 
drogowego. Gmina Głowno in-
westycję tę zrealizuje za własne 
pieniądze, natomiast zamierza 
ubiegać się o dofinansowanie 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki wyposażenia nowo wy-

budowanej sali gimnastycznej 
przy szkole. 

Do prostych prac, które mają 
na celu zaadaptowanie starej 
sali gimnastycznej na potrze-
by przedszkola w Lubiankowie 
(malowanie), wójt Marek Jóź-
wiak zamierza z kolei skiero-
wać dwóch pracowników robót 
publicznych, przydzielonych 
gminie przez Powiatowy Urząd 
Pracy.  ewr 

Gmina Głowno | inwestycje w Lubiankowie

Przetarg na parking i wymianę dachu

Plac zabaw dla dzieci 
na osiedlu kopernika, 
który powstał po wielu 
latach oczekiwania 
mieszkańców i właśnie 
ze społecznej inicjatywy, 
dziś staje się przyczyną 
osiedlowych waśni. 

Do naszej redakcji zadzwo-
niła jedna z mieszkanek osiedla 
zbulwersowana obecnym sta-
nem placu oraz zabawek na nim 
zamontowanych. kobieta, opi-
sując sytuację, powiedziała, że 
z początkiem lata plac zarastał 
trawą. Nadmieniła, że sprzęty do 
zabawy w obecnym stanie za-
grażają bezpieczeństwu dzieci. 
Siedziska huśtawek są ponadła-
mywane. Sznury, na których się 

trzymają, były związywane na 
supły już kilkakrotnie. Połama-
ne siedzisko ma również ławka. 
– Nie rozumiem, jak można było 
to tak zapuścić. Nie rozumiem, 
zwłaszcza że na ten plac w tym 
roku z funduszu osiedla mia-
ło być przeznaczone 6,5 tys. zł  
– mówi kobieta. 

Strumień pretensji płynie  
w kierunku przewodniczącego 
zarządu osiedla Wiesława Przy-
bysza. On sam mówi, że o nie-
zadowoleniu dowiaduje się do-
piero od nas. – Nie rozumiem, 
dlaczego nikt nie powiedział 
tego mnie, tylko dzwoni do ga-
zety. Mieszkam na tym osie-
dlu, niedaleko tego placu, lu-
dzie mnie znają, ale są tacy, dla 
których nawet gdyby wszystko 
było dobrze, to i tak będzie źle 
– twierdzi Przybysz. Na zarzu-
ty o zdewastowanych sprzętach 

odpowiada zapewnieniem, że 
zostały już zakupione dwa nowe 
siedziska do huśtawek, że czeka 
właśnie na dostawę zamówionej 
ławki i kosza na śmieci.

– Na osiedle też zmówiłem 
trzy ławki. Myślę o dodatko-
wym sprzęcie na plac zabaw, ale 
trzeba wiedzieć, że to nie jest 
taki prosty zakup, bo po pierw-
sze atesty, a po drugie to wszyst-
ko trzeba odpowiednio dopaso-
wać chociażby pod względem 
bezpiecznej odległości – tłuma-
czy przewodniczący. W kwestii 
koszenia trawy polega na jedno-
stce robót publicznych. 

W tym roku sołectwa oraz 
osiedla gminy Stryków rzą-
dzą się tzw. funduszem sołec-
kim, czyli pieniędzmi, o których 
przeznaczeniu sami decydowali 
już w ubiegłym roku na zebra-
niach mieszkańców. Niektóre 

jednostki już wydały te pie-
niądze, inne dopiero to czynią. 
Osiedle kopernika – Zacisze 
miało w tym roku do dyspozy-
cji 27.430, 30 zł. Z zestawienia 
wydatków jednostek pomocni-
czych gm. Stryków na rok 2010 
wynika, że zebranie mieszkań-

ców przeznaczyło je na: budo-
wę chodnika wzdłuż ul. koper-
nika I etap – 19.430,30 zł, zakup 
ławek (400 zł) i koszy na śmieci 
(1.100 zł) na ul. kopernika – ra-
zem 1.500 zł oraz zakup sprzę-
tu i doposażenie z utrzymaniem 
placu zabaw – 6.500 zł.  ljs

Od kwietnia spółka 
Copper-Pol z Pabianic 
buduje świetlicę  
wiejską w miejscowości 
Ciołek na terenie  
gminy Stryków.

Prace wyszły już nad po-
ziom gruntu, wzniesiono szkie-
let konstrukcji i wkrótce będzie 
widać ściany. Na wybudowanie 
świetlicy wykonawca ma czas 
do 19 listopada br. W jedno-

kondygnacyjnym, parterowym 
budynku o powierzchni około  
280 m2 będzie się znajdowała 
sala spotkań oraz część gospo-
darcza i sanitarna. Świetlica zo-
stanie wyposażona w kolektory 
słoneczne i ogrzewanie gazowe.

 Inwestycja jest dotowana  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Dotacja w wysokości pół mi-
liona złotych pokryje niespeł-
na 70% kosztów, które według 
umowy z Copper-Polem, mają 
wynieść 759.994,12 zł.  ewr

Gmina Stryków | inwestycja w ciołku 

Szkielet świetlicy już stoi

Budowa w Ciołku. Już w listopadzie to będzie świetlica wiejska. 

Stryków | Osiedle Kopernika

Mieszkańcy narzekają na plac zabaw

Połamane zabawki, tyle zostało z placu zabaw na os. Kopernika.

Wyłączenia 
prądu

W związku z modernizacją 
sieci energetycznej, dziś, 29 lip-
ca, bez prądu w godzinach od 
8.00 do 14.00 pozostawać będą 
mieszkańcy bloków nr 1,2,45  
i 6 na osiedlu Swoboda  
w Głownie, a jutro, 30 lipca, 
mieszkańcy bloku nr 3 na tym 
samym osiedlu. Od poniedział-
ku 2 sierpnia do piątku 6 sierp-
nia w podobnej sytuacji znajdą 
się mieszkańcy posesji położo-
nych przy ul. Swoboda od nu-
meru 1 do 33 oraz mieszkańcy 
ul. Wodnej.  rpm
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Wraz z głownianami nad 
Bałtykiem wypoczywała grupa 
młodzieży z Podbrodzia na Li-
twie, Stryja i Kołomyi na Ukra-
inie oraz 20-osobowa repre-
zentacja Stowarzyszenia „Dom 
Polski” ze Smoleńska. 

Oprócz tradycyjnego waka-
cyjnego wypoczynku tj. korzy-
stania z uroków spowitej słoń-
cem plaży i morskiej wody, 
uczestnicy obozu brali udział  
w zajęciach przybliżających 
i doskonalących umiejętności 
harcerskie. Były to zajęcia w te-
renie, pionierka czyli szkolenie 
z radzenia sobie w spartańskich 
warunkach czy samarytanka 
tj. szkolenie z zakresu pomocy 
przedmedycznej. 

Główną częścią programu 
obozu była 600-letnia rocz-
nica Bitwy pod Grunwaldem  
i jej obchody. Każde zatem co-
dzienne zajęcia nawiązywały 
do czasów rycerskich. Histo-
rie bitwy przybliżano podczas 
gier, zabaw i zajęć plastycz-
nych. Podczas jednych z nich 
uczestnicy obozu poznawali 
symbolikę herbów oraz postać 
Zawiszy Czarnego z Garbowa 
– niedościgniony wzór cnót  
i prawości. Wybrali się rów-
nież na zamek krzyżacki  

w Malborku i na grunwaldz-
kie pola, by osobiście uczest-
niczyć w jubileuszowej rekon-
strukcji bitwy. 

Na Grunwald ruszyli z Ja-
rosławca 17 lipca w nocy. – 
Chcieliśmy wcześnie rano do-
trzeć na pola grunwaldzkie, by 
zająć dogodne dla nas miejsca 
na widowni – wspomina Piotr 
Zuchora. O 14.00 z głośników 
rozbrzmiał głos konferansjera, 
który wprowadził nas w czasy 
średniowieczne. Gdy zatrzymał 
się na roku 1410, na pole bi-
twy wjechali jeźdźcy i władcy 
wojsk. Komentarz i doskonale 
dobrana muzyka dodały tajem-
niczej atmosfery – opowiada 
uczestnik obozu.

– Był to jeden z najciekaw-
szych dni na obozie – ocenia 
Anna Czerwiec, kolejna uczest-
niczka obozu. – Jeszcze nigdy 
nie uczestniczyłam w tak wiel-
kiej i widowiskowej imprezie. 

Tyle wspomnień o Grunwal-
dzie. Nie zabrakło wycieczek 
do Darłowa i Darłówka. Wi-
zyta w Aquaparku szczególne 
wrażenie zrobiła na młodzieży 
z Rosji i Ukrainy. Zjeżdżalnie 
różnej długości, jacuzzi, bicze 
wodne, rzeka z rwącym prą-
dem oraz basen o wymiarach 

olimpijskich – wielu o takich 
atrakcjach mogło wcześniej tyl-
ko pomarzyć. Piosenki, gitara  
i ognisko to nieodłączne ele-
menty każdego harcerskiego 
obozu. Stąd nie zabrakło ich 
także w Jarosławcu. Utalento-
wane wokalnie dzieci wzięły 
udział w Festiwalu Piosenki Eu-
ropejskiej „Jarosławiec 2010”. 
Wyróżnienia w nim wyśpiewa-
ły głowieńskie harcerki: Maria 
Dudka, Dominika Ignatowska  
i Aleksandra Dębska.

Amatorzy sportowych wra-
żeń, mogli codziennie oddawać 

się grom i zabawom sportowym. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zawody w badmintona 
i skoków na skakance. Chłop-
cy rozgrywali mini mecze piłki 
nożnej pomiędzy reprezentacja-
mi różnych krajów. Można było 
także nauczyć się wyrobu biżu-
terii oraz strzelania z łuku. 

– Najfajniejsze było dla mnie 
robienie kolczyków. Będę miała 
pamiątkę na długie lata – mówi 
8-letnia Karolinka. – Ja zrobi-
łam kolczyki dla mamy – doda-
je 12-letnia Maria. Uczestnicy 
obozu odbyli również spotkanie 

z psychologiem, który opowia-
dał im o niebezpieczeństwach 
czyhających na nich w interne-
cie.

Każdy obozowy dzień zaczy-
nał się i kończył apelem połą-
czonym z wciągnięciem flag 
państwowych na maszt oraz 
odśpiewaniem hymnów ZHP, 
Ukrainy, Litwy i Rosji. Cen-
nym doświadczeniem polskiej 
młodzieży z Ukrainy, Litwy  
i Rosji było codzienne doskona-
lenie języka polskiego poprzez 
bezpośredni kontakt z polskimi 
rówieśnikami. oprac. rpm
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Coraz bliżej 
oznakowania szlaku 
przez PTTK

W pierwszej połowie lipca 
władze miasta Głowna podpi-
sały umowę z łódzkim oddzia-
łem PTTK na wytyczenie na 
terenie miasta turystycznego 
szlaku rowerowego. Pierwot-
ne plany zakładały, że będzie 
się on pokrywał z nieformal-
nie funkcjonującym już szla-
kiem nazywanym Głowieńską 
Ósemką, jednakże okazało się, 
że w części jego trasa musi zo-
stać zmieniona. Powód? Wiodła 
ona przez Rezerwat Przyrody 
„Zabrzeźnia”, a tego przepisy 
zabraniają. Jak poinformował 
„Wieści” rzecznik Urzędu Miej-
skiego Przemysław Kobacki, 
fragment trasy biegnącej pier-
wotnie przez rezerwat zostanie 
przesunięty i biegł będzie w tej 
części ul. Główną i Zachodnią – 
podsumowuje Kobacki. 

Głowno pokryje koszty wyty-
czenia szlaku na swym terenie 
tj. wykonania i zamontowania 
odpowiedniego jego oznakowa-
nia. Będzie to kwota 3,5 tys. zł, 
którą miasto wyasygnuje na ten 
cel z funduszu przeznaczonego 
na promocję.  rpm

Zaczynają od 
obchodów Powstania 
Warszawskiego

Drugi miesiąc wakacji harce-
rze z głowieńskiego Hufca ZHP 
im. Kornela Makuszyńskie-
go zaczynają od uczestnictwa 
w obchodach kolejnej rocznicy 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. W najbliższa niedzielę, 
1 sierpnia głowieński hufiec or-
ganizuje wyjazd do Warszawy 
m.in. do Muzeum Powstania 
Warszawskiego i na Powązki. 
Wyjazd zaplanowano na godz. 
8.00 z Placu Wolności. 

W dniach 6-8 sierpnia harce-
rze organizują wyjazd na Tro-
pikalną Wyspę pod Berlinem, 
zaś od 16 do 24 sierpnia wezmą 
udział w Jubileuszowym Zlo-
cie ZHP w Krakowie, wspól-
nie z około 10 tys. harcerzy  
z całej Polski. ZHP Głowno za-
prasza również na wyjazd do 
Chorwacji, który zaplanowa-
no w terminie 19-28 sierpnia. 
Zainteresowani przyłączeniem 
się do którejś z wymienionych 
wypraw mogą kontaktować się 
z komendantką głowieńskiego 
hufca Iwoną Waśkiewicz tel. 
604-273– 466.  rpm

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Dmosinie zaprasza dzieci 
od 6 do 13 lat na bezpłatne zaję-
cia wakacyjne.

Będą się one odbywały od  
3 do 17 sierpnia w godz. 10.00-
14.00. w programie m.in. kon-
kurs recytatorski, zabawa w te-
atr, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, dzień zagadek i krzy-
żówek. Bibliotekarka Joanna 

Kucińska zamierza też zaprosić 
dzieci na książkowe spotkanie  
z przyrodą, podczas którego 
będą mogły poznać chronio-
ne gatunki roślin i zwierząt.  
W planach są także gry i za-
bawy w czytelni multimedial-
nej – odwiedzanie ciekawych 
i bezpiecznych witryn interne-
towych. Jeden dzień „Biblio-
wakacji” zostanie poświęcony 

kompozytorowi Fryderykowi 
Chopinowi – jego biografii oraz 
twórczości. Przewidziano pro-
jekcję bajki, zajęcia plastyczne, 
a na koniec – wspólne ognisko. 

W czasie wakacji Gminna 
Biblioteka Publiczna jest czyn-
na tak, jak w roku szkolnym, 
czyli w poniedziałki i czwartki 
w godz. 10.00-18.00, a we wtor-
ki, środy i piątki – od 8.00 do 
16.00. Ponadto biblioteka jest  
w tych godzinach otwarta w 
dwie soboty w miesiącu, w tym 
w najbliższą, 31 lipca.  ewr

W głowieńskim 
przytulisku dla zwierząt 
popsuł się bojler.

Jest to duży problemem, po-
nieważ gorąca woda jest tu nie-
zbędna do zachowania wła-
ściwej higieny. Konieczny jest 
zakup nowego i to jak najszyb-

ciej. Koszt nowego bojlera to 
około 500 zł. Miłośnicy zwie-
rząt apelują o wsparcie finanso-
we do osób czułych na los po-
rzuconych zwierząt. Darczyńcy 
mogą wpłacać pieniądze na 
konto Koła Łódzkiego Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzęta-
mi w Głownie: 42 8787 0000 
0000 1052 2000 0001.  rpm

Dmosin�|�Letni�wypoczynek

Sierpniowe „Bibliowakacje”
Głowno�|�Przytulisko�dla�zwierząt�

Zbiórka na nowy bojler

ZHP Głowno�|�Wakacje�nad�Bałtykiem

Pod namiotami w Jarosławcu

Obozowe życie głownian�tym�razem�nawiązywało�do�600-lecia�Bitwy�pod�Grunwaldem.�stąd�też�i�widoczne�na�
zdjęciu�rycerskie�atrybuty.

Głowieńscy harcerze lipiec spędzili  
na międzynarodowym obozie „Rzeczpospolita 
Wielu Narodów” pod namiotami w Jarosławcu 
nad polskim Bałtykiem.  
W tej wakacyjnej przygodzie udział wzięło 
ponad 250 dzieci i młodzieży z całej Polski. 



– Patrząc na tempo prac 
przy budowie kompleksu 
sportowego, jestem 
spokojny, że zdążymy przed 
terminem planowanym na 
koniec października – mówi 
wójt gminy Łowicz Andrzej 
Barylski.

Prace w Jamnie wykonu-
je firma GKL Grzegorza Ko-
piczyńskiego z miejscowości 
Nowe Miasto Lubawskie, która 
na początku tego roku wygrała 
przetarg. Na razie widać place 
wykonane z kostki betonowej, 
na których w niedalekiej przy-
szłości powstanie m.in. parking 
dla samochodów i miejsce dla 
rowerów. W kolejnych tygo-
dniach na terenie dotychczaso-

wego boiska – obok Domu Lu-
dowego – ma powstać boisko do 
piłki nożnej o nawierzchni tra-
wiastej, boisko wielofunkcyjne, 
wiata dla zawodników, budynek 
socjalny, trybuny dla 210 wi-
dzów, plac zabaw oraz chodnik. 
Cały kompleks sportowo-rekre-
acyjny będzie także oświetlony 
i ogrodzony. 

Inwestycja ta ma zostać sfi-
nansowana niemal w połowie 
z pieniędzy Unii Europejskiej, 
bowiem gmina Łowicz jeszcze 
w ubiegłym roku uzyskała do-
finansowanie w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w wysokości pół miliona 
złotych. 

Łączny koszt budowy kom-
pleksu sportowego to ponad 1 
milion 115 tys. zł. jr
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UWAGA - PROMOCJA

Klewków 19b (trasa poznańska) tel. 46 837 31 88, 666 049 802

� tynk akrylowy – 3,90 zł/kg
� klej do styropianu BCX 39 – 12,80 zł/worek

� klej do zatapiania siatki BCX 40 – 16,00 zł/worek
oraz inne materiały budowlane w dobrych cenach

NA MATERIAŁY DO OCIEPLEŃ

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
� sprzedaż materiałów wykończeniowych do klientów detalicznych           
� sporządzanie ofert dla klientów 
� prezentację towarów na ekspozycji, dbanie o ekspozycję towarów
� wystawianie faktur i paragonów

Wymagania:
� znajomość branży stolarki otworowej (drzwi i okna) – mile widziane
� wykształcenie  średnie
� zdolność szybkiego przyswajania wiedzy technicznej 
� sumienność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
� umiejętności sprawnej obsługi urządzeń biurowych

Oferujemy:
� pracę na samodzielnym stanowisku
� możliwość doskonalenia zawodowego
� stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę + system motywacyjny

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:  

lowicz@sklady.vox.pl

lub dostarczyć do Składu Budowlanego VOX 
w Łowiczu przy ul. Warszawskiej 1

Składy budowlane VOX 
poszukują kandydata do pracy 

w salonie drzwi i podłóg na stanowisko

specjalista 
ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Łowicz

Jamno | Powstaje kompleks sportowy

Parkingi już widać

Nowy, podwójny przepust. 19 lipca odebrano wyremontowany 
przepust na dopływie Kalinówki w Stroniewicach w gminie Domaniewice. 
Poprzedni przepust w tym miejscu został zerwany 30 maja, kiedy po 
nawałnicy nastąpił gwałtowny przybór wód w niewielkiej zazwyczaj 
rzeczce. Gmina Domaniewice wymieniła też na większe przęsło 
przepustu w Reczycach oraz wyremontowała kolejne nadszarpnięte przez 
wodę przepusty w Skaratkach i Starej Wsi. ewr

Tylko sześć nieruchomości 
spośród 29, które gmina 
Nieborów wystawiła 
na sprzedaż, znalazło 
nabywców po licytacji, 
która odbyła się  
w czwartek 22 lipca.  
Po sfinalizowaniu 
sprzedaży gmina zarobi 
142 tys. zł.

Gmina Nieborów wystawi-
ła na sprzedaż po raz kolejny 
16 nieruchomości,obniżając ich 
cenę o 15 %, ofertę uzupełniła 
13 nowymi nieruchomościami. 
Wszystkie znajdują się w Beł-

chowie, Bobrownikach, Dzierz-
gówku, Kompinie, Nieborowie, 
Sypniu oraz w Mysłakowie. 
Działki były zróżnicowane – za-
równo pod względem wielko-
ści, bo liczyły od kilkunastu me-
trów kwadratowych do ponad 2 
ha, jak i przeznaczenia, bo były 
to tereny leśne i rolne, zabudo-
wy usługowej oraz mieszkalnej. 
Cena wahała się od 30 zł do bli-
sko 100 tys. zł.

Sekretarz gminy Adam Janiak 
powiedział, że w większości 
sprzedano najtańsze nierucho-
mości – w Nieborowie 20 m2 za 
454 zł i 38 arów za 15,5 tys. zł,  
w Bełchowie 17 arów za 2,6 
tys. zł, w Bobrownikach 94 
ary za 15,3 tys. zł, w Mysła-

kowie: 1275 m2 za 59 tys. zł  
i 1187 m2 za 51  tys. zł. Te naj-
droższe, w Mysłakowie, znaj-
dują się na osiedlu domków 
jednorodzinnych przy stawach 
hodowlanych. Janiak podkreślił, 
że gmina liczyła, iż działki bu-
dowlane w Dzierzgówku przy 
ulicy Gwardii Ludowej będą 
przebojem licytacji. Niestety, nie 
licytowała ich żadna osoba.

Gmina jeszcze w tym roku 
podejmie próbę sprzedaży pozo-
stałych nieruchomości, liczy na 
powakacyjny wzrost zaintereso-
wania tego typu ofertami. Oso-
by chcące dowiedzieć się więcej 
na temat oferowanych nierucho-
mości zapraszane są do Urzędu 
Gminy.  tb

Gmina Nieborów | Sprzedaż nieruchomości

Zarobili na nieruchomościach 
140 tysięcyBędzie  

nowy asfalt  
w Janówku

Przedsiębiorstwo Drogbud z 
Sochaczewa zajmie się wykona-
niem nawierzchni na drodze w 
Janówku. Firma wygrała prze-
targ, który został otwarty 6 lip-
ca. Prace będą kosztowały 376 
tys. zł. W przetargu oferty zło-
żyły trzy firmy. Wygrała najtań-
sza. Inwestycja zakłada budowę 
nowej nawierzchni asfaltowej 
na podbudowie istniejącej obec-
nie drogi o długości 1.364 m  
i szerokości 3,3 m.

Prace mają się rozpocząć pod 
koniec lipca. Firma ma czas na 
zakończenie ich do 30 wrze-
śnia.  tb

Kostka  
brukowa  
za betonowe 
płyty 

Około 1,5 miesiąca potrwa 
wymiana starych betonowych 
płyt na kostkę brukową pomię-
dzy gimnazjum i szkołą podsta-
wową w Bielawach. Remont ru-
szył w poniedziałek 19 lipca. 

– Stare płyty były już bardzo 
zniszczone. W niektórych miej-
scach były popękane i stwarza-
ły zagrożenie dla uczniów – 
tłumaczy wójt gminy Bielawy 
Sylwester Kubiński. Kostka zo-
stała kupiona jesienią ubiegłe-
go roku za 40 tysięcy złotych. 
Do tego dojdą jeszcze 3 – 4 tys. 
na piasek itp. Prace wykonuje 
3 pracowników fizycznych za-
trudnionych na stałe w gminie, 
6 osób zatrudnionych w ramach 
prac interwencyjnych oraz kil-
ku mężczyzn skierowanych 
przez sąd za jazdę rowerem pod 
wpływem alkoholu. Aktualnie 
zrywane są stare płyty. Kostka 
brukowa zostanie położona na 
około tysiącu metrów kwadra-
towych.  td 

Parking widać bardzo dobrze z drogi nr 14. Blisko niej będzie znajdował się cały kompleks.

Rzut okiem |Po PoWoDziAch
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BUTIK ALLES     Głowno, ul. Kopernika 13     www.alles.pl
czynny:   pn.-pt. 10.00-17.30,   sob. 10.00-14.00

Bielizna dla każdej kobiety
…bo każda kobieta jest inna

ZAPRASZAMY DO FIRMOWEGO BUTIKU ALLES
W naszej ofercie:

· Bielizna dzienna i nocna · Okazjonalna

· Dla kobiet w ciąży i Mam karmiących

· Bielizna medyczna dla kobiet po mastektomii

· Piękna biżuteria i kobiece dodatki

Trwają prace  
przy rewitalizacji rynku 
w Bielawach,  
które ruszyły  
na początku kwietnia. 

Rewitalizację starego rynku 
przeprowadza Pracownia Kon-
serwacji Zabytków z Łodzi. 

 – Zalany został już betonem 
szkielet fontanny, robotnicy do-
kańczają także kładzenie kostki 

brukowej wokół rynku oraz wy-
kańczany jest parking na około 
10 samochodów  – mówi wójt 
gminy Bielawy Sylwester Ku-
biński. 

Koszt przedsięwzięcia wy-
niesie 970 tysięcy złotych. 500 
tysięcy pochodzi z dofinanso-
wania z Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi w ramach Pro-
gramu Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego. Reszta funduszy 
pochodzi z budżetu gminy Bie-
lawy. 

W ramach rewitalizacji ma 
zostać także pobudowana no-
woczesna wiata przystankowa, 
odnowione zostaną również 
drogi wokół rynku. Planuje się 
także nasadzenie kilkuset drze-
wek i krzewów, zainstalowanie 
stylowych lamp i ławeczek. Pra-
ce mają zakończyć się najpóź-
niej do końca września.  td

Bielawy�|�Inwestycje�

Trwa remont zabytkowego rynku

– Wycięto kilka drzew  
na ulicy Armii Krajowej. 
Czy to oznacza, że to 
początek końca rosnącej 
tam alei pięknych drzew? 
– zapytała nas jedna ze 
starszych mieszkanek ulicy 
Armii Krajowej w Łowiczu.

Była bardzo zaniepokojona 
widokiem pni pozostałych po 
drzewach wyciętych kilka tygo-
dni temu z zachodniego pobo-
cza ulicy. – Wiem, że dla wielu 
ludzi wysokie drzewa, a przede 
wszystkim taka aleja, to nie tylko 
coś pięknego, ale też prawdzi-
wy kłopot i najchętniej wycięli-
by te drzewa – powiedziała nam.

Cieszy ta troska o piękną ale-
ję złożoną z jesionów i klonów, 
bo ulica Armii Krajowej bez 
tych starych i dorodnych drzew 
nie byłaby już tą samą ulicą  
z klimatem.

Beata Podsędek z Wydzia-
łu Spraw Komunalnych w ło-

wickim ratuszu, która zajmuje 
się miejską zielenią, zapewniła 
nas, że dokonano wycięcia tyl-
ko trzech drzew i nie oznacza 
to bynajmniej wycinki drzew 
wzdłuż całej ulicy alei. Była to 
konieczność wynikająca z pod-
mycia korzeni przez wody opa-
dowe w czasie ulew w czerwcu 
tego roku. Drzewa te mogły po 
prostu runąć.

– Znajdują się w bezpośred-
nim sąsiedztwie ruchliwej ulicy, 
chodnika i z tego względu sta-
nowiły poważne zagrożenie – 
tłumaczy Beata Podsędek.

Ta rana powinna być 
większa
Winę za taki stan rzeczy po-

nosi w dużej części wadliwa 
stara sieć kanalizacji deszczo-
wej, która na nieszczęście jest 
ułożona niemal w tej samej li-
nii co drzewa. Ich korzenie po-
przerastały ją, co doprowadziło 
do zmniejszenie średnicy ko-
lektora. W ubiegłym roku na 

zlecenie ratusza Spółka Wodna 
z Dobrzelina frezowała istnieją-
cy kolektor z zarastających go 
korzeni i wprowadziła tam rurę 
PCV, która miała zagwaranto-
wać na dłuższy czas swobodny 
przepływ wody. Roboty okaza-
ły się bardzo problematyczne  
w realizacji, a w tym roku wy-
szło na jaw, że nie do końca sku-
tecznie przeprowadzone, bo ko-
lektor odebrał grunt, powodując 
po opadach głębokie dziury  
w ziemi.

Naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Remontów w ratuszu Grze-
gorz Pełka powiedział nam bez 
ogródek, że najlepszym rozwią-
zaniem byłoby wykonać w linii 
starego kolektora nowy, o więk-
szej średnicy. Ale by to zrobić, 
trzeba byłoby wyciąć drzewa. – 
Do kolektora w Armii Krajowej 
sukcesywnie dołączane są ko-
lektory z mniejszych sąsiednich 
ulic, także z osiedla komunal-
nego przy ul. Armii Krajowej.

Ma on średnicę 500 mm,  
a powinno się już myśleć, by 
miał przynajmniej dwa razy 
większą, by zabezpieczyć pra-
widłowe odprowadzanie wód 
opadowych z ciągle rozrastają-
cej się dzielnicy Korabka. Peł-

ka powiedział nam, że problem 
będzie w przyszłości narastał  
i potrzebne będzie jego rozwią-
zanie. Bo w czasie dużych opa-
dów deszczu woda nie spływa 
już z ulicy Armii Krajowej, za-
lewając sąsiednie, w tym np. 
ulice na tzw. „osiedlu genera-
łów”.

A może inną drogą?
Na tę chwilę jednak takie 

prace nie są brane pod uwagę, 
choć jako pierwszy można by-
łoby wymienić fragment kolek-
tora od ujścia Bzury do skrzyżo-
wania Chełmońskiego i Armii 
Krajowej – gdzie dochodzi do 
połączenia dwóch z nich.

Pełka powiedział nam, że 
alternatywnym wyjściem jest 
podpinanie kanalizacji deszczo-
wej do kolektora deszczowe-
go w ulicy Seminaryjnej, który 
odprowadza wodę Korabki do 
rzeki, lub budowa nowej nitki  
w nowej lokalizacji. Taką 
w przyszłości jest ulica So-
chaczewska. Inne wyjście to 
umieszczenie nowego kolekto-
ra np. w ulicy Grunwaldzkiej. 
W tej chwili jednak nie są pro-
wadzone w tym kierunku żadne 
prace projektowe.  tb

Remont rynku w Bielawach. 
Łodzianin�Witold�Mielczarek�kopie�
ziemię�pod�kostkę�brukową.�

Łowicz�|�Niepokój�po�wycince�kilku�drzew�przy�ul.�Armii�Krajowej

Drzewa zostają,  
ale kolektor czeka na zmiany

Spółka  
Agros Nova 
wprowadza  
do sprzedaży 
dwa nowe sosy. 
Oba nazywają 
się afrykańskie, 
jeden z nich  
jest czerwony, 
drugi żółty.  

Jak nas informu-
je Joanna Bancerow-
ska, rzecznik spółki, 
jest to limitowana li-
nia sosów, która tyl-
ko czasowo wzboga-
ci ofertę sosów marki 
Łowicz. 

Sos afrykański żółty 
zawdzięcza swój kolor 
pomarańczy, more-
li i cynamonowi. Sos 

czerwony to orzeszki, 
sezam i kolendra.

Sosy afrykańskie 
Łowicz dobrze kom-
ponują się z mięsem  
z kurczaka, indyka 
lub schabem. Najle-
piej smakują poda-
ne wraz z ryżem. Jak 
zapewnia producent, 
przygotowane są  
z naturalnych skład-
ników i nie zawierają 
sztucznych barwni-
ków i konserwantów.

Opakowaniem jed-
nostkowym jest szkla-
ny słoik, 520 g sosu 
kosztuje około 5 zł.

Marka Łowicz jest 
liderem rynku sosów 
gotowych w Polsce.  
Sosy z Łowicza sta-
nowią 34,5% (war-
tościowo) wszystkich 
sosów kupowanych 
w kraju.  mwk

Łowicz�|�Agros�Nova

Afrykańskie smaki z Łowicza

W nieprzekraczalnym termi-
nie do 9 sierpnia można składać 
uwagi do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi: Kuczków, 
Łagów, Zakulin, Bobiecko, Se-
ligów i Stachlew oraz fragmen-
tów wsi Polesie i Łyszkowice. 
Uwagi należy składać na pi-
śmie do wójta gminy, który to 
jest organem właściwym do ich 
rozpatrzenia. Jeśli jednak jakaś 

uwaga nie zostanie przez wój-
ta uwzględniona w projekcie, 
mają one zostać przedłożone do 
rozstrzygnięcia Radzie Gminy 
Łyszkowice. Zmiany propono-
wane w tym projekcie dotyczą 
między innymi dopuszczalnej 
linii zabudowy, wyznaczenia 
terenów budowlanych pod bu-
downictwo jednorodzinne i in-
westycje oraz oznaczenia złóż 
kopalnych – piasku i żwiru. mak 

Łyszkowice�|�Plan�zagospodarowania�

Uwagi do 9 sierpnia

26 lipca wójt gminy Niebo-
rów Andrzej Werle podpisał 
umowę z konsorcjum PPHU 
Tadeusza Gendka z Przyłęka 
Dużego i firmy ACTIVA Lon-
gina Witkowskiego z Łodzi, 
które zostało wybrane wyko-
nawcą boisk Orlik przy szkole 
w Dzierzgówku.

Wójt powiedział nam, że nie 
wpłynęło żadne odwołanie od 
wyniku przetargu, a to mogło-

by wydłużyć proces związany  
z realizacją zadania. Gmina po-
rozumiała się z wykonawcą co 
do terminu przejęcia placu bu-
dowy. Nastąpi to 4 sierpnia  
i już w pierwszej połowie tego 
miesiąca prace na budowie po-
winny ruszyć. Termin ich za-
kończenia przewidziany jest na 
koniec listopada.

Całkowity koszt Orlika to 
877 tys. zł.  tb

Dzierzgówek�|�Infrastruktura�sportowa

Umowa na Orlika  
już podpisana



Na sesji była obecna dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg 
i Transportu Anna Gajek-Sar-
wa, która przedstawiała radnym 
krótkie sprawozdanie o inwesty-
cjach, jakie  w najbliższym cza-
sie planuje PZDiT. 

Oburzenie radnych wywołało 
jednak stwierdzenie Anny Ga-
jek, która powiedziała, że łata-
nie dziur odbywa się na bieżą-
co. – Przecież to nieprawda co 
pani mówi – stwierdził radny  
z Czerniewa Wiesław Bogucki. 
– Przy zjeździe  do Osin z drogi 
wojewódzkiej między Kiernozią  
a Łowiczem jest tak wielka dziu-
ra, że jest to bardzo niebezpieczne.

Rzeczywiście, dwie duże 
dziury są od razu przy zjeździe 
drogi wojewódzkiej, jednak ich 
widoczność jest ograniczona, 
ponieważ droga powiatowa znaj-
duje się o wiele niżej. Kierowca 
nie znający drogi i chcący zgod-
nie z kodeksem drogowym je-
chać prawą stroną jezdni wjeż-

dża z całym impetem w dużą 
dziurę. O wypadek więc tu bar-
dzo łatwo. 

– Niestety nikt nie zgłosił mi 
tego wcześniej i nic na temat 
nie wiedziałam – odparła Ga-
jek. – Jak mogła pani nie wie-
dzieć skoro jeden z kierowców 
wytoczył już wam postępowanie  
za stan tej drogi, który spowodo-
wał trwałe uszkodzenie auta! – 
skomentował radny Bogucki.

Gajek ten zarzut przyjęła  
z milczeniem. Jednak wkrótce 
pozostali radni zaczęli zgłaszać 
kolejne drogi powiatowe, które 
ich zdaniem bardziej przypomi-
nają sito, niż rzeczywistą jezd-
nię. Do takich dróg niewątpliwie 
należy ul. Sobocka w Kiernozi 
biegnąca przy Urzędzie Gminy, 
ale takie są praktycznie wszyst-
kie drogi m.in. w Osinach,  
Niedzieliskach czy w Woli Stę-
powskiej. 

– Obiecuję, że w najbliższym 
czasie naprawimy wskazane 

przez panów radnych drogi, choć 
jest to bardziej kwestia miesiąca 
niż tygodni – odparła Gajek. – 
Pamiętajcie państwo, że trzeba  
o tym zgłaszać (radni mówili jed-
nak, że zgłaszali PZDiT – przyp. 
red.). Mamy ponad 500 km dróg 
i ciężko mieć informacje na te-

mat wszystkich. Mam tylko 12 
pracowników, którzy napraw-
dę pracują dużo, ale ciężko im 
wyrobić się z taką ilością zadań. 

Jednak dziury będą łatane albo 
masą ciepłą albo mas zimną, a to 
zdaniem wielu nie rozwiąże pro-
blemu na długo. – Wydaje mi 

się, że nakładki asfaltowe mogą 
rozwiązać problem – mówił  
w rozmowie z NŁ sekretarz 
gminy Jarosław Bogucki. – Po-
nieważ ze względu na ruch sa-
mochodów, w załatanych miej-
scach niedługo ponownie 
pojawią się dziury. jr

Przystanki w gminie Łowicz 
co kilka miesięcy są dewastowa-
ne. Zrywane są m.in. tablice in-
formacyjne, ale również często 
wybijane są szyby. Koszt napra-
wy jednej wynosi ok. 500 zł.

– Nie mogę zrozumieć chęci 
niszczenia czegoś co jest robio-
ne za pieniądze gminne, czy-
li pochodzące od wszystkich 
mieszkańców – mówi wójt gmi-
ny Łowicz Andrzej Barylski. – 
Ale bardziej mnie denerwuje to, 
że nikt nigdy nie wie kto i kiedy 
to zrobił. A przecież przystanki 
niszczą miejscowi.

Źle pojęta solidarność miesz-
kańców powoduje, że policji 

nie udało się złapać nikogo na 
gorącym uczynku, ani później 
znaleźć osób, które dewastują 
przystanki. Koszty napraw ro-
sną, bo choć cena nowej jednej 
szyby to kilkaset złotych, to np. 
przystanek w Jamnie od dwóch 
lat czyli od momentu jego po-
wstania, był już kilka razy de-
wastowany.

– Nie mam już siły przezna-
czać kolejnych pieniędzy na in-
westycję, którą już wykonałem 
– dodaje Barylski. – Ale osta-
tecznie znowu naprawimy, by 
przystanek miał wszystkie szy-
by całe. Pytanie na jak długo to 
starczy?  jr
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Pokochaj mnie  
na szare dni 
- Złote Gody w Zdunach. str. 20
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Gmina Kiernozia | Drogi

fatalny stan dróg powiatowych

Gmina Łowicz | Dewastacje przystanków autobusowych

Mieszkańcy nie wskazują sprawców

Problem łatania dziur na drogach powiatowych 
na terenie gminy Kiernozia poruszony został 
podczas ostatniej sesji Rady Gminy 21 lipca. 

Zjazd na Osiny. Dwie dziury na głębokości kilku centymetrów stwarzają poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa kierowców.

Przystanek w Jamnie. Widać, że szyba została celowo zniszczona.  
Kto za to zapłaci?

Ulice 
w Mysłakowie 
dopiero za rok

Nie będzie w tym roku 
utwardzonej nawierzchni na 
dwóch ulicach na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych przy sta-
wach hodowlanych w My-
słakowie. Inwestycja będzie 
realizowana w roku przyszłym. 
Powodem przełożenia realiza-
cji nawierzchni jest nierozstrzy-
gnięcie przetargu, który ogłosi-
ła gmina Nieborów. Wpłynęło  
5 ofert, wszystkie znacznie prze-
wyższały zarezerwowaną w bu-
dżecie gminy kwotę 362 tys. zł.  
– Gdybyśmy chcieli wykonać 
te ulice musielibyśmy dołożyć 
zbyt poważną kwotę. Budże-
tu gminy na to nie stać – po-
wiedział nam sekretarz gminy 
Adam Janiak. Przetarg na wy-
łonienie wykonawcy Janiak za-
powiada na początek roku 2011. 
Gmina zamierza wykonać na 
osiedlu w Mysłakowie 715 me-
trów bieżących utwardzonej 
kostką betonową nawierzchni. 
Ulice mają tworzyć podkowę, 
której końce dochodzą do szo-
sy prowadzącej od drogi krajo-
wej nr 70 Łowicz – Skierniewice 
do Mysłakowa, co ma zapewnić 
w miarę normalny dojazd do po-
zostałych uliczek na osiedlu.  tb
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Kolejnego badania wody  
w Bzurze pod względem bakte-
riologicznym i sanitarnym nale-
ży spodziewać się nie wcześniej 
niż w połowie sierpnia – dowie-
dzieliśmy się w łowickiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Łowiczu. – Nie mamy obo-
wiązku badania wody w Bzu-

rze, ponieważ nie jest to wy-
znaczone kąpielisko. Ostatnie 
badanie zostało przeprowadzo-
ne po to, żeby ocenić sytuację 
popowodziową – powiedziała 
nam dyrektor łowickiego Sane-
pidu Zofia Rżewska. Jeśli nadal 
będą upały, woda w Bzurze zo-
stanie przebadana.  mak 

W związku z zapowiadaną na 
najbliższy weekend kolejną falą 
ciepła, łowicka policja apeluje  
o ostrożność w trakcie korzysta-
nia z kąpielisk. – Przestrzegamy 
przed kąpaniem się pod wpły-
wem alkoholu i na dzikich ką-
pieliskach. Kąpać powinniśmy 
się tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych. Należy unikać 
pokopalnianych miejsc, które 
nie są przeznaczone do kąpania, 
jak w Guźni – apeluje rzecznik 
prasowy KPP w Łowiczu Ur-
szula Szymczak. – Pamiętajmy 
o najmłodszych i gdy jesteśmy 
z dziećmi, nie spuszczajmy ich 
ze wzroku.  td 

Od wtorku 3 sierpnia 
ulica św. Floriana 
w Łowiczu zostanie 
najprawdopodobniej 
zamknięta dla ruchu 
samochodowego na 
okres nawet tygodnia.

Już informowaliśmy, że na-
wierzchnia ul. św. Floriana  
w Łowiczu zostanie naprawio-
na przez wykonawcę – kutnow-
ską firmę Trakt w ramach robót 
gwarancyjnych. Przypomnijmy, 
że kilka miesięcy po zakończe-
niu robót przy wykonaniu na-
wierzchni na tej ulicy okaza-
ło się, że nie wytrzymuje ona 
wzrastającego natężenia ruchu. 
Granitowa kostka, z której zo-
stała wykonana, była wyrywana 
przez koła samochodów, szcze-
gólnie przy skrzyżowaniach  
z ul. Starorzecze i Podrzeczną, 
gdzie auta hamowały, gwałtow-
nie przyśpieszały, jak i skręca-
ły. Pracownicy firmy Trakt już 
w okresie wiosennym dokona-
li naprawy nawierzchni na sa-
mych skrzyżowaniach, jak się 
okazało skutecznie. Kostka nie 
jest tam już wyrywana kołami 
samochodów. Teraz, jak powie-
dział nam naczelnik Wydziału 
Inwestycji w łowickim ratuszu 
Grzegorz Pełka, czas na pozo-
stałą część ulicy.

W ramach naprawy pracow-
nicy Traktu usuną spoiwo, które 
obecnie znajduje się pomiędzy 
granitowymi kostkami, po czym 
w jego miejsce umieszczą nowe, 
znacznie silniejsze.

Prace te potrwają około 
dwóch dni, ale ulica musi być 
zamknięta znacznie dłużej, do 
tygodnia. Spoiwo musi bowiem 
stwardnieć i związać. Pełka po-

wiedział nam, że ruch będzie 
możliwy na tej ulicy prawdo-
podobnie przed weekendem, ale 
jeśli będzie słonecznie i ciepło, 
to może być przywrócony do-
piero w poniedziałek 9 sierpnia. 
W tym czasie ulicą dojazdową 
i wyjazdową z ul. Starorzecze 
będzie ul. Browarna – to ważna 
zmiana organizacji ruchu. Pełka 
zapewnia, że dojazd do musz-

li koncertowej oraz restauracji 
Szkiełka będzie możliwy bez 
przeszkód.

Podobne prace w sierpniu zo-
staną przeprowadzone na Bro-
warnej, gdzie będzie trzeba wy-
mienić spoiwo łączące ułożony 
tam bruk. Zamknięcie także 
w tym wypadku będzie trwało 
około tygodnia. Kiedy to nastą-
pi, na razie nie wiadomo. tb

Łowicz |�Naprawa�nowej�ulicy

Zamknięcie ul. św. Floriana

Na zdjęciu widoczny ślad, gdzie wymieniono już kostkę.�Wkrótce�cała�ul.�św.�Floriana��
będzie�tak�poprawiona.

Przetarg nieograniczony  
na dostawę i montaż sprzętu 
medycznego dla łowickiego 
szpitala został unieważniony 
z powodu wyższych 
kosztów niż przewidywały 
władze powiatu.

Obydwie złożone w przetar-
gu oferty przekraczały kwotę 
zabezpieczoną na ten cel w bu-
dżecie powiatu. Spółka Dreger 
Polska wyceniła swoją ofertę 
na 5.986.903 zł. Firma Tehand 
przedstawiła ofertę na 5.554.875 
zł. Tańsza oferta była i tak droż-
sza o ponad 500 tys. zł od ocze-
kiwań powiatu. Oferty zosta-
ły otwarte 20 lipca, a decyzja 
o unieważnieniu przetargu za-

padła 28 lipca. Zarząd postano-
wił ogłosić drugi przetarg. Pro-
cedury przetargowe będą trwały 
ponad 40 dni, a więc jego roz-
strzygnięcia należy spodziewać 
się nie wcześniej niż we wrze-
śniu. Starosta Janusz Michalak 
jest dobrej myśli. – Większość 
dostaw sprzętu medycznego 
była przewidziana dopiero na 
przyszły rok i to również był je-
den z argumentów przemawia-
jących za tym, żeby ten prze-
targ unieważnić. Mamy jeszcze 
czas. Poza tym ceny mogły być 
wyższe ze względu na kurs zło-
tego. Jeszcze niedawno złotów-
ka była słaba – powiedział nam 
starosta. Jako przykład Micha-
lak podaje niedawny zakup apa-
ratu USG przez łowicki szpital.  

W pierwszym przetargu firma 
zaoferowała dostarczenie apara-
tu za ok. 177 tys. zł. Szpital miał 
zabezpieczone na ten zakup  
150 tys. zł, więc przetarg unie-
ważniono. W drugim przetargu ta 
sama firma zaproponowała cenę 
149.800 zł i przetarg wygrała. 

Szpital – dzięki zakupowi – 
ma szansę wzbogacić się mię-
dzy innymi o nowy aparat Rtg, 
EKG, gastroskop, kolonoskop 
oraz całkowicie nowy i wypo-
sażony blok operacyjny. Zakup 
oraz przebudowa łowickiego 
szpitala, na którą zorganizo-
wano i już rozstrzygnięto prze-
targ, jest możliwa dzięki blisko 
11-milionowej dotacji z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.   mak 

W sierpniu odbędą się remon-
ty gwarancyjne w sali gimna-
stycznej przy SP w Stachlewie 
w gm. Łyszkowice.  W związ-
ku z tym obiekt przez kilka bądź 
kilkanaście dni nie będzie do-
stępny dla osób chcących z nie-
go korzystać. Naprawiona ma 
być m.in. usterka dachu, któ-
ry zaczął zimą przeciekać, gdy 
było na nim dużo śniegu. – Przy 
okazji dokładnie obejrzymy salę 
i zobaczymy, czy nie ma innych 
drobnych usterek – dowiedzie-
liśmy się w szkole.  W czasie 
zamknięcia sali można będzie 

cały czas korzystać z trawia-
stego boiska znajdującego się  
w bezpośrednim sąsiedztwie 
sali. – Podczas upałów staramy 
się nawadniać trawę, żeby bo-
isko całkiem nam nie zmarniało. 
Zaraz idę włączyć deszczarnię, 
bo potem będzie za niskie ci-
śnienie wody – powiedziała nam 
w środę w godzinach poran-
nych dyr. Elżbieta Karwowska. 

Z sali i boiska mogą korzystać 
uczniowie szkoły oraz jej absol-
wenci, którzy teraz chodzą do 
gimnazjum i starsi mieszkańcy 
Stachlewa.  mak  

Strażacki piknik 
w Czyżewie

1 sierpnia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czyżewie w gmi-
nie Sanniki organizuje kolejny 
piknik strażacki. Impreza roz-
pocznie się o godz. 14, godzi-
nę później odbędzie się pokaz 
ratowniczy w wykonaniu Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego  
w Gostyninie oraz druhów z OSP  
w Sannikach. 

W czasie trwania pikni-
ku będą przygotowane atrak-
cje dla młodszych i starszych, 
a wszystko zakończy się zaba-
wą taneczną. Dochód z pikni-
ku przeznaczony będzie na ob-
chody 50-lecia jednostki, które 
przypadają za rok.  mwk  

Łowicz�|�Szpital�

Przetarg unieważniony

Stachlew�|�Sala�przy�szkole�

Dach do poprawy, 
boisko ciągle działa 

Kto dokończy 
ulicę Wiejską

30 lipca nastąpi otwarcie 
ofert w przetargu na budowę 
drugiej części ul. Wiejskiej  
w Sannikach. Droga ma dłu-
gość 406 m, na szerokości 4 
metrów pasa jezdnego położo-
ny będzie asfalt, po obu stro-
nach powstaną chodniki po  
1,5 m szerokości. 

W ubiegłym roku gmina 
Sanniki wykonała kanaliza-
cję deszczową na całej długo-
ści ulicy Wiejskiej. Na odcinku 
od Urzędu Gminy do ulicy Ło-
wickiej położony został asfalt, 
ułożone chodniki. Na inwe-
stycję udało się pozyskać do-
tację z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.  
Do końca października tego 
roku planowane jest zakończe-
nie budowy tej drogi. Gmina 
również teraz stara się o dofi-
nansowanie. 

Złożony został wniosek  
o dotację w wysokości 315 ty-
sięcy złotych z Programu Od-
nowy Wsi.  mwk 

Sprostowanie
W artykule pt. Rozwinęli 

skrzydła – na temat wręczenia 
nagród najlepszym uczniom 
łowickich szkół podstawowych 
i średnich – opublikowanym  
w nr 26 NŁ z 1 lipca br., omył-
kowo napisałam, że Adam Sta-
niaszek i Jakub Widyński są 
uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Łowiczu, w rzeczywi-
stości są to uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7. Za pomyłkę 
przepraszam. 

 Mirosława Wolska-Kobierecka

Firma Budra z Łowicza zaj-
mie się najprawdopodobniej 
wykonaniem 2 nowych placów 
zabaw dla dzieci (os. Starzyń-
skiego, ul. Cebrowskiego) oraz 
doposażeniem trzech kolejnych 
(ul. Mickiewicza, ul. Czajki, ul. 
Mickiewicza). Do przetargu, któ-
ry został otwarty 26 lipca, stanę-

ła tylko ta firma. Miasto zarezer-
wowało na te prace 289 tys. zł, 
oferta zaś jest droższa o 10 tys. zł.  
Nie jest to duża różnica, więc 
jeśli oferta będzie spełniała wy-
mogi formalne, burmistrz będzie 
wnioskował do Rady Miejskiej  
o zwiększenie kwoty na realiza-
cję zadania.  tb

Sanepid |�Czystość�Bzury�

Kolejne badanie 
w połowie sierpnia 

Łowicz�|�Inwestycje
300 tys. na place zabaw

Łowicz�|�Ostrzeżenie�przed�wodą

Policja apeluje o ostrożność 
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� Zgłoszenia należy podawać telefonicznie pod nr 991 lub bezpośrednio do siedziby Rejonu 
Energetycznego Łowicz: 99-400 Łowicz ul. Mostowa 30.

� Po nagrodę pieniężną należy zgłaszać się do Rejonu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 
powiadomienia Informatora przez pracownika Rejonu.

� Zasady przyznania wysokości i wypłaty nagrody pieniężnej ustala Regulamin na stronie 
www.zelt.pl/osd

� Wszystkie dane osobowe Informatora objęte są ścisłą tajemnicą i nie podlegają ujawnieniu 
osobom trzecim.

PGE DYSTRYBUCJA Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Łowicz 

ogłasza publicznie o ustanowieniu nagrody pieniężnej 
w wysokości od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł brutto 

za udzielenie informacji o kradzieży albo dewastacji 
urządzeń elektroenergetycznych a także o próbie takich działań.

OGŁOSZENIE PRZYRZECZENIA PUBLICZNEGO
WYPŁATY NAGRODY PIENIĘŻNEJ
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Wspomnienia z PRL-u: 
Na wsi wesele...(1)

www.lowiczanin.info

Zdjęcia propagujące bez-
pieczny wypoczynek oraz pra-
cę różnych służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo można 
nadsyłać na konkurs zorgani-
zowany przez Komendę Woje-
wódzką Policji w Łodzi. Kon-
kurs jest przeznaczony dla 

dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z woj. łódzkiego. 
Zdjęcia można przesyłać do  
30 września w wersji elektro-
nicznej na adres poczta@komi-
sarz-blysk.pl. Do wygrania są 
atrakcyjne nagrody, w tym apa-
raty fotograficzne. Regulamin 

jest dostępny na stronie www.
komisarz-blysk.pl. Nadesłane 
fotografie będą sukcesywnie 
zamieszczane na platformie do 
prezentacji zdjęć pod adresem 
www.konkurs.komisarz-blysk.
pl W ostatniej edycji napłynęło 
ponad 250 zdjęć.  mak 

Policja | Konkurs fotograficzny 

Aparaty za zdjęcia 
bezpiecznych wakacji 

Aż około kilograma mięsa dziennie (dużych owadów, myszy, nornic, czasem żab czy nawet zaskrońca) muszą 
dostarczyć każdemu ze swoich dorastających już obecnie młodych bociani rodzice. Nie dziw, że żerują prawie 
bez przerwy – jak ten, którego sfotografowaliśmy pod Krasnowem w gminie Bolimów.

RZUt OKiem | CIężKA pRACA ROdZICA

Przewartościowania nastą-
piły niezwykle szybko, a kwe-
stia jest znacząca, bo wesele  
w rodzinie (nie mówiąc już o sa-
mych nowożeńcach) to zawsze 
wielkie wydarzenie. Przez setki 
lat niemal dyshonorem w wiej-
skiej społeczności było organizo-
wanie weselnego przyjęcia poza 
domem panny młodej. Tak na-
kazywała wielowiekowa trady-
cja. Nawet panny urządzone już 
w mieście, a pochodzące ze wsi, 
nie wyobrażały sobie swojego 
przyjęcia weselnego inaczej niż 
w domu rodzinnym. Bo inaczej 
nawet nie wypadało. A poza tym 
rodzice uważali, że jest to wyjąt-
kowa okazja, by zaprezentować 
siebie i swój dorobek krewnym 
pana młodego. Choć na ogół 
kawalerowie pochodzili z naj-
bliższej okolicy, więc rodziny  
i tak o sobie wszystko wiedzia-
ły. Od czasu do czasu zdarzało 
się wprawdzie, że wesele orga-
nizowano w strażackiej remizie 
lub domu ludowym. Były to jed-
nak wyjątki, choćby i dlatego, że 
stosowne obiekty bywały tylko 
w najbogatszych wsiach i zaczę-
ły powstawać dopiero tuż przed 
wojną. W dużych miastach więk-
sze wesela, przeważnie w restau-
racjach, organizowali tylko naj-
bogatsi, choć w czasach PRL-u 
demonstrowanie swojej zamoż-
ności bywało niebezpieczne.  
W Łowiczu do dyspozycji bywa-
ły, poza restauracją „Polonia”, 
siedziba straży przy Podrzecznej 
albo Dom Nauczyciela w Alej-

kach Sienkiewicza, ale „branżo-
wo”: tylko dla rodzin pedagogów 
(miałem to szczęście mieć tam 
swoje weselisko). 

Wesela odbywały się zazwy-
czaj latem. Chyba, że zaistniał 
stan wyższej konieczności, wtedy 
i maj był dobry, choć uważano, 
że majowe małżeństwa szczęścia 
w życiu nie zaznają („Ślub ma-
jowy – grób gotowy”). Ot, prze-
sąd, jak wiele innych. Nawet nie 
wiadomo, skąd się wziął. Podob-
nie, jak przeświadczenie, że mie-
siąc, w którym młodzi ludzie się 
pobierają, powinien mieć w na-
zwie literę „r”. Więc w czerw-
cu, sierpniu, wrześniu, a osta-
tecznie także w październiku, 
jak najbardziej. Ale w lipcu nie-
koniecznie. Nie wspominając 
o miesiącach zimowych. Kiedy 
przed czterdziestoma laty z ma-
łym okładem postanowiliśmy  
z narzeczoną, że ślub weźmiemy  
w styczniu, znaczna część Łowi-
cza podejrzewała, że panna Ma-
rysia musi być „przy nadziei”, 
bo po pierwsze taka młoda,  
a po drugie kto to słyszał brać 
ślub zimą. Żartowałem więc, że 
po pierwsze styczeń w każdym 
niemal języku europejskim, po-
cząwszy od łaciny, ma w nazwie 
tak pożądane „r” (January, Ja-
nuar, Janvier etc.), a my musimy 
dążyć ku Europie, po drugie zaś 
wesele zimą jest znacznie ekono-
miczniejsze, bo przecież zawsze 
jest tak, że żywności wszelakiej, 
w szczególności wędlin i mięs, 
zwykle sporo zostaje, zaś zimą 

łatwiej się przechowają, a grze-
chem i marnotrawstwem nie-
zwykłym byłoby jedzenie, i to 
tak przedniej, weselnej jakości 
przeznaczać choćby i dla zwie-
rząt w zaprzyjaźnionych gospo-
darstwach. Co też się spraw-
dziło, bo mróz akurat był tęgi  
i balkon teściów na osiedlu Tka-
czew znakomicie wywiązał się  
z roli mega-lodówki (te były wte-
dy niewielkich gabarytów i mało 
kto je posiadał). 

Tak czy inaczej zorganizo-
wanie przyjęcia weselnego było 
sporym przedsięwzięciem orga-
nizacyjnym, dziś powiedzieliby-
śmy uczenie: logistycznym. Na 
stołach nie mogło przecież ni-
czego zabraknąć, choćby potem, 
gdy wyczerpały się weselne po-
zostałości, trzeba było dłuższy 
czas nieco pościć. Bezdyskusyjne 
było więc, że ma być „bogato”. 
Gorzej było w miastach. Nawet 
w stosunkowo tłustych gierkow-
skich latach siedemdziesiątych. 
Więc o zaopatrzeniu stołów na-
leżało myśleć na kilka miesięcy 
do przodu, bo to było najwięk-
sze wyzwanie. W wiejskich go-
spodarstwach było to tańsze  
i łatwiejsze, bo „zaopatrzenie” 
chodziło po podwórku dzio-
biąc ziarna albo stało grzecznie 
i przybierało na wadze w chle-
wie lub oborze. Dlatego wese-
la na wsi były znacznie więk-
sze, nie mówiąc o tym, że trwały 
dwa, a czasem i trzy dni. Zaś po-
prawiny odbywały się i po tygo-
dniu.  n
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Kontynuujemy 
przedstawianie 
oświadczeń majątkowych 
samorządowców z naszego 
terenu. Dziś najważniejsi 
urzędnicy oraz radni z gminy 
Chąśno. Przypomnijmy, 
że takie dochody i taki 
stan majątkowy deklarują 
same osoby do tego 
zobowiązane. Redakcja NŁ 
nie ma możliwości prawnych 
weryfikacji oświadczeń.

n Wójt Dariusz Reczulski, 
wykazał oszczędności w wysoko-
ści 5 tys. zł (poprzednio 6 tys. zł).  
Posiada dom 150 m2 o wartości 
450 tys. zł we współwłasności 
małżeńskiej, samochód osobowy 
Citroen C3 (2005 rok) o wartości 
19 tys. zł. W ubiegłym roku za-
robił 103.805,32 zł (poprzednio 
98.981,71 zł) z tytułu zatrudnie-
nia jako wójt gminy, dodatkowo  
z tytułu umowy o dzieło – 644,80 
zł. Dochód żony: 2.990,83 zł. Ma 
zaciągnięty kredyt hipoteczny  
w Banku Millenium na budowę 
domu jednorodzinnego w kwo-
cie 94.212,02 CHF (stan na dzień 
31 grudnia 2008) oraz kredyt go-
tówkowy w Banku Pekao S.A.  
w kwocie 29.412,15 zł (stan na  
31 grudnia 2009 r.). 

n Alicja Klimkiewicz, skarb-
nik gminy Chąśno nie posiada-
ła zgromadzonych oszczędno-
ści. Na zasadzie współwłasności 
posiada działkę o powierzchni 
800 m2 o wartości 30 tys zł. Wy-
kazała dochody: z tytułu pracy  
w Urzędzie Gminy w wysokości 
50.000,21 zł netto (poprzednio 
39.734,05 zł netto). 

n Grażyna Żyto, sekretarz 
gminy Chąśno posiada oszczęd-
ności w wysokości 100 tys. zł 
(poprzednio 65 tys. zł), miesz-

kanie o powierzchni 72 m2  
o wartości 210 tys. zł, które sta-
nowi spółdzielczą własność. Inne 
nieruchomości to: działka rolna  
o pow. 1,66 ha o wartości  
30 tys. zł, garaż o powierzchni 
20 m2 o wartości 10 tys. zł sta-
nowiące współwłasność małżeń-
ską. Wykazała dochody z tytułu 
zatrudnienia w gminie w wyso-
kości 54.190,47 zł (poprzednio 
58.828,22 zł), z działalności wy-
konywanej osobiście – 407 zł  
i z tytułu pełnienia obowiązków 
obywatelskich (komisja wybor-
cza) – 231 zł.

n Ireneusz Sołtysiak, prze-
wodniczący Rady Gminy Chą-
śno, mieszkaniec Karsznic Du-
żych, na zasadzie współwłasności 
małżeńskiej posiada dom o pow. 
151,80 m2 o wartości 392.300 zł, 
także stanowiące współwłasność 
małżeńską gospodarstwo rolne o 
pow. 16,39 ha o wartości 200 tys. 
zł, z którego osiągnął przychód 
35 tys. zł oraz dochód 15 tys. zł, 
w tym dopłaty obszarowe. Wyka-
zał mienie ruchome: ciągnik rol-
niczy Deutz Fahr D 1058 Agro-
plus z 2003 roku o wartości – 75 
tys. zł oraz samochód osobowy 
VW Golf A4 z 1999 r. o warto-
ści 12.000 zł. Wykazał dochody 
z tytułu zatrudnienia w jednostce 
ratowniczo-gaśniczej PSP w Ło-
wiczu w wysokości 47.903,92 zł 
oraz z tytułu diet przewodniczą-
cego – 9.072,58 zł. Wykazał ob-
ciążenie z tytuły kredytów: z linii 
MR udzielony przez Bank Spół-
dzielczy Ziemi Łowickiej oddział  
w Chąśnie na zakup ciągnika  
i maszyn towarzyszących – 
57.240 zł (na 31 grudnia 2009 r.) 
oraz kredyt preferencyjny-obroto-
wy w wysokości 12.000 zł udzie-
lony przez BSZŁ o/Chąśno.

n Zofia Białkowska z Nie-
spuszy nie ma oszczędności, 
domu ani gospodarstwa. Jest na-

tomiast dożywotnim użytkowni-
kiem mieszkania o powierzchni 
30 m2. Jej dochody to emerytu-
ra – 12.276,06 zł, diety radnej – 
1.320 zł, dochody z tytułu peł-
nienia funkcji sołtysa i z gminnej 
spółki wodnej – 1.085 zł.

n Andrzej Bogucki z Mastek 
posiada na zasadzie współwła-
sności małżeńskiej dom o pow. 
297 m2 o wartości 100 tys. zł, tak-
że gospodarstwo rolne wieloto-
warowe o pow. 14,14 ha, o warto-
ści 210 tys. zł, z którego osiągnął 
przychód 40 tys. zł, dochód 1,8 
tys. zł oraz dopłaty, których wy-
sokości nie podał. Wśród docho-
dów wymienił także diety radne-
go – 1.320 zł. Jest właścicielem 
ciągnika Zetor 7711 z 1990 r.  
o wartości 18.000 zł. Jest obciążo-
ny zobowiązaniem kredytowym 
o wysokości 26.930 zł na moder-
nizację budynku inwentarskie-
go i zakup ładowacza „Cyklop” 
oraz 13.000 zł kredytu odna-
wialnego w rachunku bieżącym.

n Anna Ptasińska  z  Błę-
dowa w oświadczeniu wykaza-
ła dom męża, w którym miesz-
ka o pow. 180 m2 i wartości 180 
tys. zł oraz gospodarstwo rolne, 
także męża, na którym współgo-
spodarzy o pow. 7,27 ha, z któ-
rego osiągnięty został przychód 
35.000 zł i dochód 25.000 zł,  
w tym dopłaty. Inne dochody to 
diety radnej – 990 zł. Radna wy-
kazała posiadanie ciągnika Ursus 
2812 z 2000 r.

n Bożena Brodecka  z Goleń-
ska posiada dom o powierzchni 
140 m2 i wartości 228.400 zł, jest 
współwłaścicielką gospodarstwa 
rolnego o pow. 8,92 ha o warto-
ści 350 tys. zł. osiągnęła z nie-
go przychód – 40 tys. zł, dochód  
4 tys. zł w tym dopłaty. Inne wy-
kazane dochody to: wynagro-
dzenie sołtysa – 2.777 zł, rad-

nej – 1.320 zł, z tytułu pełnienia 
funkcji ławnika – 112,14 zł. 

n Kazimierz Kwestarz z Go-
leńska po przekazaniu gospo-
darstwa rolnego, z tytułu renty 
strukturalnej osiągnął dochód – 
19.144 zł, diety radnego – 1.210 
zł i z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynaryjnego – 44,81 zł. 

n Krzysztof Mika z Sierżnik 
jest właścicielem domu o pow. 
110 m2 i wartości 130 tys. zł, go-
spodarstwa rolniczego wielo-
kierunkowego o pow. 5,92 ha 
i wartości 120 tys. zł, z którego 
osiągnął przychód 40 tys. zł i do-
chód 13 tys. zł wraz z dopłatami 
rolniczymi. Oprócz tego prowa-
dzi działalność gospodarczą – 
handel artykułami spożywczy-
mi na straganach i targowiskach. 
Z tego tytułu osiągnął przychód 
w wysokości 686.419,21 zł i do-
chód – 58.245,09 zł. Diety rad-
nego – 1.210 zł. 

n Mariusz Jabłoński ze 
Skowrody Południowej osią-
gnął wynagrodzenie z tytułu za-
trudnienia w Agros Nova zakład 
w Łowiczu – 29.122,14 zł, die-
ty radnego – 550 zł. Wykazał 
współwłasność samochodu oso-
bowego Fiat Ducato z 1999 r.  
o wartości 12 tys zł. 

n Mirosław Górajek z Prze-
mysłowa nie posiada oszczędno-
ści (poprzednio 75 tys. zł). Ma 
dom o pow. 140 m2 i wartości 
150 tys. zł, gospodarstwo rolne 
ogólnotowarowe, o pow. 12,86 
ha, i wartości 200 tys. zł, z któ-
rego osiągnął przychód 65 tys. zł  
i dochód 12 tys. zł oraz 10,5 tys. 
zł dopłat. Jako dodatkowy do-
chód wykazał diety radnego 
– 1.320 zł, członka Rady Nad-
zorczej BSZŁ – 1.800 zł oraz 
członka Powiatowej Izby Rolni-
czej w Łowiczu – 400 zł. 

n Paweł Gasik z Wyborowa, 
posiada oszczędności 120 tys. 
zł (tyle samo co rok wcześniej), 
dom o pow. 256 m2, o wartości 
229.100 zł, mieszkanie o pow. 60 
m2  o wartości 350 tys. zł, gospo-
darstwo rolne o profilu hodow-
lanym o pow. 22,78 ha, z które-
go wykazał dochód w wysokości 
15 tys. zł. Nie podał wysokości 
otrzymanych dopłat. Prowadzi 
też działalność gospodarczą bę-
dąc w spółce cywilnej – usługi 
weterynaryjne, wykazał z niej 
przychód w wys. 2.151.110,85 zł 
oraz dochód 136.226,90 zł. Inne 
dochody: z tytułu umów zlece-
nia 52.171,89 zł, dieta radnego –  
870 zł, działy specjalne produk-
cji rolnej – 120 tys. zł. Wykazał 
posiadanie Audi A6 z 2008 r., 
Subaru Forester z 2007 r., Hondy 
Accord z 2004 r. oraz ciągników 
Lamborghini z 2002 i 2007 r.

n Wiesław Kępka z Chą-
śna wykazał oszczędności  
w wysokości 20 tys. zł oraz 793 
jednostki uczestnictwa w Fun-
duszu Inwestycyjnym Pioneer 
Akcji Polskich (tak samo jak w 
poprzednim oświadczeniu). Ma 
dom mieszkalny o pow. 232 m2 
i wartości 200 tys. zł, gospodar-
stwo rolne o pow. 8,57 ha (współ-
własność), 18 ha i 3,8 ha pozo-
stających w dzierżawie. Łączna 
jego wartość to 600 tys. zł, osią-
gnął z niego przychód 150 tys. 
zł i dochód 50 tys. zł. Jako rad-
ny otrzymał diety o łącznej wy-
sokości – 1.320 zł. Posiada cią-
gnik rolniczy Zetor 72-45 z 1988 
r. oraz prasę Z 224/1 z 1996 r.  
i samochód osobowy Chrystler 
Vojager z 1997 r.  Wykazał zobo-
wiązanie kredytowe (kr. inwesty-
cyjny) w wysokości 10.000 zł.

n Wiesław Skomiał ze 
Skowrody Południowej ma dom  
o pow. 60 m2 i wartości 100 
tys. zł, gospodarstwo rolne po-
wierzchni 14 ha, warte 300 tys. 
zł, z którego osiągnął dochód 
w wys. 8 tys. zł, w tym dopła-
ty. Jako radny zarobił 1.320 zł. 
Posiada ciągnik Ursus C-360  
z 1994 r. i samochód osobowy 
Daewoo Tico z 1999 r. 

n Włodzimierz Dutkiewicz 
z Chąśna Drugiego ma dom  
o pow. 133 m2 i wartości 225 tys. 
zł gospodarstwo rolne wielokie-
runkowe o pow. 4,29 ha i warto-
ści 69 tys. zł, z którego osiągnął 
przychód 63 tys. zł i dochód  
30 tys. zł, w tym dopłaty. Wśród 
innych nieruchomości wymie-
nił 3,96 ha o wartości 61.000 zł, 
której jest współwłaścicielem  
w połowie. Z tytułu działalności 
gospodarczej (sprzedaż hurtowa 
zboża, nasion, pasz) osiągnął 
dochód 135.486,81 zł, diety 
radnego – 660 zł, jako członek 
RN Spółki Wodnej – 150 zł.

Posiada ciągnik Belarus 
MTZ 82 z 1999 r., Ursus C360  
z 1997 r., samochód Volvo F12  
z 1991 r., Volkswagen Bora 
z 2004 r. i kombajn zbożowy 
Bizon Z056, ciągnik siodło-
wy Scania z 1999 r., naczepę 
z 1998 r., samochód ciężarowy 
Ford Transit z 1996 r. 

Jego zobowiązania wobec 
banków: w BSZŁ w Łowiczu 
oddział w Chąśnie, spłaca kredyt 
na zakup budynków inwentar-
skich – 12.796 zł, zakup ziemi – 
10.808 zł, kredyt konsumpcyjno 
– hipoteczny – 38.642  zł, kredyt 
inwestycyjny: 61.113 zł.

n Wojciech Banasiak  
z Karsznic Małych jest współ-
właścicielem domu o pow. 170 
m2 i wartości 313.800. zł, go-
spodarstwa rolnego o pow. 
22,2684 ha i wartości 378.562 zł  
z którego osiągnął przychód 
120 tys. zł, dochód – 32 tys. zł 
plus 12.439 zł dopłat obszaro-
wych. Inne wykazane docho-
dy to diety z tytułu bycia rad-
nym – 990 zł i diety 1.436,16 zł.  
Jest właścicielem: Fiata Sie-
na z 1998 r., ciągników Ursus 
C-1222 z 1987 r., C 360 z 1986 r.,  
C-328 z 1965 r., kombajnów: 
zbożowego z 1986 r., ziemnia-
czanego Anna z 1997 r., prasy 
do słomy z 1995 r. i wozu aseni-
zacyjnego z 2005 r. Wśród zo-
bowiązań – kredyt preferencyj-
ny-obrotowy w wys. 5.100 zł, 
kredyt mieszkaniowy: 35.700 zł,  
kredyt w rachunku bieżącym: 
30 tys. zł oraz 50 tys. zł.  n
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Wójt i radni gminy Chąśno
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n  ignacy pietrasiak  
1936-2008 

w jego duszy zawsze grała 
muzyka, w głowie zawsze była 
rodzina, a w sercu miłość do 
Boga. codzienność dzielił 
między kowalstwem, graniem  
w orkiestrach i życiem 
rodzinnym. Udzielał się przy 
parafiach i w ośrodkach kultury 
w  Lipce, strykowie i Głownie. 

Ignacy Pietrasiak (1936-2008)

Okruchy życia
14 29 lipca 2010       nr 30
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Ignacy Pietrasiak urodził 
się 2 października 1936 roku  
w Niesułkowie. Był najstar-
szym z dzieci Józefa i Włady-
sławy. Z rodzeństwa żyją jesz-
cze dwie jego siostry oraz brat. 
Pochodził z rodziny chłopskiej 
i umuzykalnionej. Jego ojciec 
Józef grał przez wiele lat na 
trąbce w orkiestrze parafialnej, 
a matka Władysława była jed-
ną z parafialnych chórzystek. 
Pan Ignacy odziedziczył ta-
lent po rodzicach. Od dzieciń-
stwa podkradał ojcu instrument, 
grał wraz z nim w orkiestrze, 
ale szlify muzyczne zdobył  
w wojsku. W wieku 21 lat wstą-
pił do Strzelców Podhalańskich 
w Krakowie i po pierwszych 
przesłuchaniach od razu zo-
stał zaangażowany do grania na 
trąbce w orkiestrze reprezenta-
cyjnej. 

Kiedy wrócił z wojska, 
wspólnie z bratem Włodzi-
sławem, szwagrem Marianem 
oraz kolegą z Głowna założy-
li zespół muzyczny. Zespół ten 
do lat 80-tych grywał na zaba-
wach i weselach. Ignacy Pietra-
siak z wykształcenia był kowa-
lem. Fachu uczył się u mistrza 
Franciszka  Trzewikowskiego 
w Strykowie. Był członkiem 
Izby Rzemieślniczej w Łodzi. 
Całą swoją aktywność zawo-
dową poświęcił właśnie kowal-
stwu. Pierwsza kuźnię założył 
w miejscu swego urodzenia, 
kolejną – w której pracował do 
końca – już przy wybudowa-

nym przez siebie domu w Nie-
sułkowie. W początkowych la-
tach żył z podkuwania koni, 
później przeszedł na kowalstwo 
artystyczne. Spod jego rąk wy-
chodziły bramy, ogrodzenia,  
a także krzyże cmentarne. Jego 
dziełami są m.in. bramy do ko-
ściołów mariawickich w Lipce  
i Strykowie. 

Pan Ignacy swoje życie dzie-
lił między pracę, pasję i rodzi-
nę. W tej drugiej realizował się 
dyrygując aż trzema orkiestra-
mi – mariawicką orkiestrą para-
fialną w Lipce, mariawicką or-
kiestrą parafialną w Strykowie 
oraz orkiestrą dętą przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w Głow-
nie. W jego domu nadal zacho-
wały się stosy papieru nutowego 
z zapisanymi melodiami. Pisał 
je dla siebie, dla członków or-
kiestry, a przede wszystkim dla 
tych najmłodszych, którzy cią-
gle je gdzieś gubili. 

Dochował się dwojga dzieci: 
córki Iwony i syna Grzegorza 
oraz wnuczki Pauli. – Mąż nie 
był muzykiem z wykształcenia, 
on był nim z powołania. Bywało 
nieraz tak, że 3 koszule na dzień 
musiałam prasować, bo on miał 
najpierw występ w Niesułko-
wie, później w Strykowie, a na 
końcu jeszcze w Głownie. To 
od święta, a na co dzień – próby, 
czyli cały czas w biegu, w roz-
jazdach. Ale on to po prostu ko-
chał – wspomina pani Jadwiga 
Pietrasiak. Uwielbiał marsze, 
lubił też inne melodie,   ale nade 

wszystko kochał utwory religij-
ne, poświęcone kultowi Matki 
Boskiej, najbardziej Ave Maria. 
Utwór ten z resztą wykonywał 
bardzo długo w duecie ze swo-
ją najmłodszą siostrą Wiesławą, 
która śpiewała do jego akom-
paniamentu. To wykonanie pa-
mięta wiele par małżeńskich, 
które zawierały śluby w Lipce  
i okolicy. 

Pan Ignacy lubił młodzież, 
zależało mu na każdym z mło-
dych członków orkiestry. Oso-
biście dowoził niektórych z nich 
na próby. Cieszył się, kiedy po-
jawiały się wśród nich prawdzi-
we talenty. Na niedługo przed 
śmiercią na swojego zastępcę  
w orkiestrze mariawickiej  
w Lipce wytypował Jakuba 
Pawlaka. W domu, choć z ra-
cji pracy i muzykowania cza-
sami go brakowało, to starał się 
być dobrym, ciepłym i wyrozu-
miałym ojcem. – W relacjach 
międzyludzkich mąż był czło-
wiekiem ustępliwym, ale jeśli 
chodzi o realizację swoich za-
mierzonych celów – upartym 
do końca – wspomina pani Ja-
dwiga Pietrasiak. 

W ciepłych słowach wypo-
wiada się o nim również pro-
boszcz parafii Lipka ks. Ber-
nard Kubicki. – Ignacy był 
człowiekiem tak pochłonię-
tym pasją do muzyki, że zara-
żał nią wielu ludzi, szczególnie 
młodych. Zawsze będę dobrze 
wspominał tych wiele lat, kiedy 
oddanie służył parafii kierując 
orkiestrą. 

Zmarł nagle 14 grudnia 2008 
roku na zawał serca. W ostatniej 
drodze, oprócz rodziny, towa-
rzyszyły mu tłumy znajomych, 
dla których zawsze pozostanie 
kapelmistrzem z powołania.  ljs

Wiara, muzyka, rodzina – to były trzy wartości 
życia Ignacego Pietrasiaka, wieloletniego 
kapelmistrza orkiestr dętych w Lipce i Głownie 
oraz oddanego muzyka orkiestry w Strykowie. 

odeszli od nas | 14.07.–26.07.2010

14 lipca:   zbigniew Koch, 
l.64, Brzozów.

15 lipca:   anna Dąbkowska, 
l.63, Głowno.

16 lipca:   józefa 
szczepaniak, l.90, czerniew.

17 lipca:   irena mąka, l.70, 
parma.

18 lipca:   marian stań, l.85; 
Rajmund Fijołek, l.38.

22 lipca:   jan igielski, l.78, 
Guźnia; sławomir Rześny, l.46, 
Łowicz; józefa Kołodziejczyk, 

l.85, stryków; Leonard 
Baraniak, l.76, Głowno.

23 lipca:   wiesław iwański, 
l.61, zawady.

24 lipca:   eugenia znyk, 
l.88, sokołów towarzystwo; 
stanisław madański, l.79, 
jamno; Helena Kowalik, l.91.

25 lipca:   tadeusz nowak, 
l.75, chąśno ii; jerzy 
tomaszkiewicz, l.58, Łowicz.

26 lipca:   janina wróbel, 
l.78.

21 lipca w płaskocinie około  �
godziny 10.20 policjanci zatrzymali 
50-letniego nietrzeźwego rowerzy-
stę – mieszkańca gminy Kocierzew. 
mężczyzna miał niecałe 0,8 promila 
alkoholu we krwi. 

21 lipca około godziny 17.50  �
w Bogorii został zatrzymany pijany 
rowerzysta. 60-letni mieszkaniec 
gminy zduny miał ponad 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu i 
czynny zakaz kierowania rowerem. 

21 lipca około godziny 21.10  �
w Bocheniu zatrzymano 31-letniego 
mieszkańca powiatu łowickiego 

jadącego rowerem pod wpływem 
alkoholu. mężczyzna „wydmuchał” 
prawie promil alkoholu. 

22 lipca około godziny 12.25  �
na ulicy 1 maja w Łowiczu zatrzyma-
no nietrzeźwego rowerzystę. 51-letni 
mieszkaniec powiatu łowickiego 
miał ponad 2,3 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

22 lipca około godziny 23.05  �
policjanci zatrzymali na ulicy Dą-
browskiego w Łowiczu pijanego 
rowerzystę. 23-letni mieszkaniec 
Łowicza miał 0,7 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

23 lipca okolo godziny 10.15.  �
w Domaniewicach na ulicy Ko-
ścielnej zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę Fiata. pijany 35-latek z 
gminy Domaniewice miał prawie 
3 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu i prawomocny zakaz po-
ruszania się rowerem. 

25 lipca około godziny 23.40  �
na ulicy Kurkowej w Łowiczu po-
licjanci zatrzymali nietrzeźwego 
mieszkańca powiatu łowickiego 
jadącego rowerem. 35-latek miał 
niecały promil alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

25 lipca o godzinie 12. w  �
Karsznicach zatrzymano pijane-
go kierowcę Fiata 126p. 20-latek 
zamieszkały w powiecie łowickim 
miał ponad 2 promile alkoholu  
wydychanym powietrzu i prawo-
mocny zakaz poruszania się wszel-
kimi pojazdami mechanicznymi i 
rowerem. 

26 lipca około godziny 21.25  �
zatrzymano w Bobrownikach pi-
janego rowerzystę. 43-letni miesz-
kaniec gminy nieborów miał 1,14 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym „Kana” przy kościele 
o.o. pijarów w Łowiczu zapra-
sza na wakacyjną pielgrzymkę 
autokarową – dla wzmocnienia 
duszy i ciała. Trasa pielgrzymki 
będzie przebiegała m.in. przez 
tak znane śląskie sanktuaria ma-
ryjne, jak Wambierzyce i Bardo. 

Pielgrzymka potrwa od 30 
lipca do 1 sierpnia. Pierwsze-
go dnia uczestnicy pielgrzymki 
wyjadą z Łowicza o godz. 5.00. 
Tego dnia odwiedzą Wambie-

rzyce i Bardo Śląskie. Drugiego 
dnia w programie wycieczki jest 
wizyta w Złotym Stoku, Kudo-
wie Zdrój, Czermnej i na Błęd-
nych Skałach. Ostatniego dnia  
w programie jest zwiedzanie 
starego miasta we Wrocławiu. 
Koszt wycieczki to 200 zł od 
osoby. Obok zwiedzania, uczest-
nicy będą mieli także zapewnio-
ny udział w mszach świętych. 

Szczegółów udziela oraz za-
pisy przyjmuje Lucyna Bruc pod 
nr tel.: 46-837-32-98.  td 

Łowicz | pielgrzymka autokarowa 

Dla wzmocnienia 
duszy i ciała

Niedużo trzeba, by wziąć 
udział w konkursie fotograficz-
nym, w którym do wygrania 
jest lornetka o wartości 300 zł. 
Wystarczy tylko wziąć ze sobą 
aparat na spacer w dolinie Bzu-
ry, która objęta jest programem 
Natura 2000 – czyli od Łowicza 
po granice powiatu. Trzeba też 
mieć trochę szczęścia.

Konkurs „Zatrzymaj Natu-
rę 2000 – na dłużej” ogłosiła 
właśnie Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Łodzi. 
Konkurs przewiduje kategorie 
dla młodzieży do 16 roku ży-
cia oraz dla osób powyżej tego 
roku, w tym dorosłych amator-
sko zajmujących się fotografią. 
Organizator konkursu wprowa-
dził dwie kategorie tematycz-
ne – „Siedliska przyrodnicze 

oraz gatunki roślin i zwierząt 
stanowiące cele ochrony na 
obszarach Natura 2000” oraz 
„Człowiek na obszarach Natu-
ra 2000”. Szczegółowy regula-
min konkursu dostępny jest na 
stronie internettowej www.lodz.
rdos.gov.pl.

W każdej kategorii czekają 
na zwycięzców cenne nagrody, 
za pierwsze miejsce lornetka  
o wartości 300 zł, za drugie ple-
caki fotograficzne o wartości 
250 zł, a za trzecie akcesoria tu-
rystyczne o wartości 150 zł.

Prace należy dostarczyć do  
Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Łodzi lub 
oddziału terenowego w Skier-
niewicach do 30 października.  
Ogłoszenie wyników przewi-
dziano na 15 grudnia. tb

Łowicz | Konkurs fotograficzny

Pokaż Naturę, bo jest piękna

Trzema psami „pracują-
cymi” dla łowickiej Komen-
dy Powiatowej Policji będzie 
na stałe zajmowała się Przy-
chodnia Weterynaryjna Tomvet  
z ul. Chełmońskiego w Łowi-
czu. Przetarg na świadczenie 
usług weterynaryjnych na rzecz 

psów służbowych rozstrzygnęła  
w drugiej połowie lipca Ko-
menda Wojewódzka Policji  
w Łodzi. Do przetargu ofertę 
złożył tylko 1 podmiot i zapro-
ponował cenę 10.573,84 rocznie. 
Owczarki na pewno odwdzięczą 
się za troskę o nie.   mak 

Łowicz | policjanci dbają o swoje psy 

One też potrzebują  
troskliwej opieki

Na letnią dyskotekę na świe-
żym powietrzu zaprasza mło-
dzież oraz osoby dorosłe w so-
botę 31 lipca Gminny Ośrodek 
Kultury w Łyszkowicach. Po-
czątek dyskoteki zaplanowano 
na godzinę 21.00. Ma się odbyć 
ona na placu przy GOK. Zabawa 

przewidziana jest do 2 w nocy. 
Muzykę będzie puszczał z płyt 
jeden z miejscowych DJ-ów. – 
Jeśli pogoda nie będzie sprzy-
jała, przeniesiemy dyskotekę do 
pomieszczeń GOK – powiedział 
nam kierownik ośrodka Piotr 
Klimkiewicz.  mak

Łyszkowice | GoK zaprasza

Baw się w środku lata
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„Nasza Ojczyzna jest 
w Niebie” – to hasło 
tegorocznej, XV Łowickiej 
Pieszej Pielgrzymki 
Młodzieżowej na Jasną 
Górę, która wyruszy  
6 sierpnia. Jej uczestnicy  
w ciągu 9 dni pokonać  
mają ponad 230 km.

Zapisy na pielgrzymkę już się 
rozpoczęły. Do 5 sierpnia będzie 
można się zapisywać u przewod-
ników grup. W przypadku ło-
wickiej grupy zielonej zgłaszać 
się będzie można do ks. Rafała 
Babickiego, do parafii Chrystu-
sa Dobrego Pasterza w Łowiczu 
lub do ks. Łukasza Warzyńskie-
go z Domaniewic. Doświadcze-
nie lat poprzednich pokazuje 
jednak, że blisko połowa pątni-
ków zapisuje się w dniu wyjścia 
pielgrzymki. 

Organizatorzy spodziewają 
się udziału około 1.500 pielgrzy-
mów.  Nie zmienia się trasa piel-
grzymki, która wiedzie przez 
Maków, Wysokienice, Małecz, 
Czarnocin (Biskupią Wolę), Lon- 
ginówkę, Gosławice (Widawkę, 
Kuźnicę), Zawadę i Rędziny do 
Częstochowy. Nie zmienia się też 
termin rozpoczęcia pielgrzymki, 
którą 6 sierpnia poprzedzi msza 
św. odprawiona o godz. 7.00  
w łowickiej katedrze przez bi-
skupa łowickiego Andrzeja 
Dziubę. Nie zmienia się miejsce 
i forma Apelu Jasnogórskiego, 
który poprzedza pielgrzymkę – 
jego formuła jest otwarta, każ-
dy więc może przyjść 5 sierpnia 
o godz. 20.00 do Wyższego Se-
minarium Duchownego. Apel 
poprowadzi w tym roku grupa 
zielona, a udział w nim wezmą 
na pewno pielgrzymi z grupy cy-
trynowej z Żychlina oraz z grupy 
błękitnej z Sochaczewa, którzy 
pielgrzymkę rozpoczynają dzień 
wcześniej. 

Zmienia się natomiast sposób 
przekazywania informacji o piel-

grzymce – poprzez stronę www.
lppm.pl, na której zamieszcza-
ne są aktualne informacje, Jest 
na przykład przedpielgrzymko-
we gadu gadu i skype, poprzez 
tę stronę można też przekazy-
wać intencje. Podczas trwania 
pielgrzymki jej uczestnicy będą 
mogli przesyłać swoje zdjęcia 
MMS na e-pielgrzymkę, pod-
stronę na portalu opoka, aby np. 
ich rodzice mogli się przekonać, 
że naprawdę są na pielgrzymce.

Pielgrzymka ma charakter re-
ligijny, organizatorzy zachęca-
ją do udziału młodych wiekiem  
i duchem, którzy chcą przeżyć 
rekolekcje w drodze na Jasną 
Górę. Pierwszego dnia w Mako-
wie, wzorem lat ubiegłych, od-
będzie się koncert ewangeliza-
cyjny, na którym wystąpi zespół 
La Pallotina oraz Spes Nostra z 
WSD w Łowiczu. 

Wejście pielgrzymki na Jasną 
Górę planowane jest 14 sierpnia 
między 12 a 13. Pielgrzymi we-
zmą udział we mszy św. odpra-
wionej na wałach, która rozpocz-
nie się o 13.00. Organizatorzy po 
raz drugi nie zapewniają noclegu 
w jednej ze szkół w Częstocho-
wie. Remont, który był w niej 
przeprowadzony, uniemożliwił 
przyjęcie łowickiej pielgrzymki 
w ubiegłym roku. Teraz właśnie 
się kończy. Pielgrzymi mogą zo-
stać na uroczystości Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny na własną rękę.   mwk  

Kościół�|�Młodzież�ruszy�na�Jasną�Górę

Zaproszenie 
na XVpielgrzymkę

W dniach 17-18 lipca 2010 
roku miasto Sejny świętowało 
po raz dwunasty Dni Sejn. Świę-
towaniu splendoru dodało uro-
czyste nadanie i wręczenie Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta 
Sejny. Reprezentujący radnych 
miasta Sejny, Wiceprzewodni-
czący Rady Romuald Jakubow-
ski ogłosił, że ten zaszczytny 
tytuł, na wniosek Sejneńskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami, uchwałą Rady Miasta Sej-
ny otrzymały następujące osoby: 
prof. zw. dr hab. Wiesław Jan 
Wysocki, Ryszard Mackiewicz 
oraz Jan Góral (pośmiertnie).

Łowiczanin z urodzenia, Ho-
norowy Obywatel Łowicza (od 
2007 r.) – prof. Wiesław Jan 
Wysocki zasłużył na szczególny 
szacunek także innych wspólnot 
samorządowych. Rada Miasta 
Sejny Uchwałą Nr XLII/212/10 

z dnia 29 czerwca 2010 roku w 
uznaniu wybitnych zasług dla 
rozsławienia imienia miasta Sej-
ny nadała mu Honorowe Oby-
watelstwo Miasta Sejny. 

Przypomnijmy, Wiesław Jan 
Wysocki – urodzony 18 czerwca 
1950 roku w Łowiczu, mieszka-
jący w Warszawie – to działacz 
antykomunistyczny związany 
z formacją niepodległościową 
i ruchem solidarnościowym. 
Obecnie pełni funkcje preze-
sa Zarządu Fundacji Poległym 
i Pomordowanym na Wscho-
dzie, przewodniczącego Rady 
Fundacji „Żołnierze Wyklęci” 
oraz wiele innych. 

W latach 90. był zastępcą 
kierownika Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych w randze podsekreta-
rza stanu. W latach 1990-1992 
kierował pracami Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeń-
stwa jako jej sekretarz general-
ny. Podjął wówczas prace nad 

przywróceniem lwowskiego 
Cmentarza Orląt. Współpraco-
wał z zespołami i komitetami 
zajmującymi się upamiętnia-
niem miejsc i utrwalaniem na-
rodowej pamięci w opracowa-
niach (m.in. tablica katyńska 
w kościele ojców pijarów w Ło-
wiczu, odbudowa pomnika Józe-
fa Piłsudskiego i żołnierzy 10 pp.  
w Łowiczu, rewaloryzacja Gro-
bu Nieznanego Żołnierza w War- 
szawie w 1990 r. i budowa war-
szawskiego pomnika ofiar agre-
sji sowieckiej 17 września 1939 
– Pomnika Poległym i Pomor-
dowanym na Wschodzie). 

Prof. W. J. Wysocki jest ce-
nionym pracownikiem nauko-
wym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Kieruje katedrą histo-
rii najnowszej. Pełnił funkcję 
prodziekana i dziekana Wy-
działu Nauk Historycznych 
i Społecznych. Członek senatu 
UKSW. Posiada bardzo boga-

tą wiedzę historyczną i ogólną, 
którą z pedagogicznym talen-
tem przekazuje studentom. Jest 
autorem wielu cennych publi-
kacji naukowych, a specjalizu-
je się w biografistyce, historii 
najnowszej Polski, historii po-
wszechnej w czasach nowożyt-
nych, historii wojskowości. 

27 września 2009 r. za wy-
bitne zasługi w upowszechnia-
niu wiedzy o najnowszej hi-
storii Polski prof. Wiesław Jan 
Wysocki został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. Tradycji, 
Chwały i Sławy Oręża Polskie-
go od Ministra Obrony Narodo-
wej (2009). Od wielu lat prof. W. 
J. Wysocki współpracuje z mia-
stem Sejny, Muzeum Ziemi Sej-
neńskiej i Sejneńskim Towarzy-
stwem Opieki nad Zabytkami. 
Zasłużył na najwyższy honoro-
wy tytuł miasta. Społeczeństwo 
Sejn i Ziemi Sejneńskiej po-
zyskało człowieka, który swo-

im autorytetem wspiera działa-
nia władz samorządowych oraz 
przybliża mieszkańcom historię 
ich małej Ojczyzny – szczegól-
nie tzw, „powstania sejneńskie-
go” w 1919 roku. Swoją po-
stawą, zaangażowaniem oraz 
czynem prof. Wysocki przyczy-
nił się do podniesienia rangi ob-
chodzonych uroczystości patrio-
tyczno-niepodległościowych 
w Sejnach, na terenie powiatu 
sejneńskiego, a także aktyw-
nie popularyzuje historię walk  
o niepodległość Ziemi Suwal-
sko-Augustowsko-Sejneńskiej. 

17 lipca br. na sejneńskim 
Placu Dominikańskim, dzięku-
jąc za najwyższe honorowe od-
znaczenie miasta, prof. Wie-
sław Jan Wysocki powiedział: 
„Jestem jednym z Was”. Pod-
kreślił, że został „suto wyna-
grodzony”. Stwierdził, że Sejny 
mają wszystko, co najważniej-
sze: bogatą przeszłość, ciekawą 
historię. Odwołał się do słów 
innego Honorowego Obywate-
la Sejn – marszałka Józefa Pił-
sudskiego: „W Polsce to, co naj-
lepsze, jest na jej obrzeżach”.  
– A ja przyjechałem z dziu-
ry politycznej, czyli z centrum 
kraju – zażartował.  

Sejny�|�Uhonorowano�historyka�z�Łowicza

Sejny podziękowały prof. Wysockiemu
ElżbiEta PaziEwska

Prof. Wiesław J. Wysocki jest�
teraz�honorowym�obywatelem�
dwóch�miast:�Łowicza�i�Sejn.
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Jubileusz 50-lecia małżeń-
stwa obchodziło21 lipca 25 par 
z gminy Łowicz. Jubilaci i za-
proszeni przez nich goście świę-
towali tę wyjątkową uroczystość 
w Domu Ludowym w Dąbko-
wicach. Przybyli na nią nie tyl-
ko członkowie rodzin jubilatów, 
ale także przedstawiciele Urzę-
du Gminy, województwa łódz-
kiego oraz proboszcz łowickiej 
katedry i wikariusz z kościoła 
św. Ducha.

Szczepan i Marianna Kapu-
ścińscy poznali się, kiedy byli 
jeszcze uczniami szkoły pod-
stawowej w Dąbkowicach. Od 
razu się polubili. Jednak pan 
Szczepan musiał wyjechać na 
zarobek aż do Szczecina. Mimo 
to, dzięki korespondencji listo-
wej przez ponad 4 lata, miłość 
między nimi jeszcze bardziej 
się wzmocniła. Wzięli ślub w 
młodym wieku. Ona miała lat 
18, on 20. 

– Różnie się nam układało, 
raz było biednie, raz wiodło nam 
się lepiej, ale dzięki zaufaniu  
i miłości przeżyliśmy ponad 50 
lat – mówi pan Szczepan. 

Dochowali się dwójki synów, 
dwóch wnuków, jednej wnuczki 
i jednej prawnuczki. Teraz ich 
życie przebiega spokojnie, po-
nieważ oboje przeszli na eme-
ryturę. – Święta zawsze cała ro-
dzina spędza u nas – mówi pani 
Marianna. – Właściwie lubią 
wszystko, co przygotuję: piero-
gi, bigos , śledzie w różnej po-
staci. –  A ja teraz mam dużo 
czasu na rozwój mojego hobby, 
jakim jest łowienie ryb i zbie-
ranie grzybów – podkreśla pan 
Szczepan.

Podczas uroczystości 21 lip-
ca pary odnowiły śluby małżeń-
skie, które złożyły sobie 50 lat 
temu. Potem wręczono im naj-

wyższe wyróżnienie – medale 
Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie, wystawio-
ne jeszcze przez Lecha Kaczyń-
skiego. Oprawę muzyczną całej 
uroczystości przygotowała ka-
pela rodziny Mońków z Ziel-
kowic. Po części oficjalnej i 
wręczeniu jubilatom drobnych 
upominków od wszystkich go-
ści jeszcze długo trwały roz-
mowy przy wspólnym stole, na 
którym przygotowano dla par 
drobny poczęstunek.

Małżeństwa mieszkające na 
terenie gminy Łowicz, które  
w ciągu ostatnich dwóch lat ob-
chodziły Złote Gody, a które 
zostały zaproszone na uroczy-

stość do Dąbkowic, to: Helena i 
Czesław Wnukowie ze Strzelce-
wa, Wanda i Jan Siewiera, Ma-
rianna i Stanisław Więcławscy 
oraz Halina i Józef Wieteska  
z Zabostowa Dużego, Marian-
na i Józef Wielemborek oraz 
Henryka i Edward Szkup z Wy-
gody, Marianna i Mieczysław 
Jankowscy z Urbańszczyzny, 
Krystyna i Stanisław Dałek ze 
Świeryża Drugiego, Aniela i 
Stanisław Wojtysiakowie, Kazi-
miera i Henryk Jarosińscy oraz 
Lucyna i Władysław Franaszek 
z Jamna, Zofia i Czesław Gala 
z Jastrzębi, Genowefa i Mieczy-
sław Haczykowscy z Zabosto-
wa Małego, Czesława i Mieczy-

sław Walczakowie z Zielkowic, 
Genowefa i Józef Flisowie ze 
Świeryża Pierwszego, Mieczy-
sława i Kazimierz Rosiakowie 
z Dąbkowic Górnych, Marian-
na i Szczepan Kapuścińscy z 
Dąbkowic Dolnych, Stefania i 
Mieczysław Kołodziejscy z Bo-
chenia, Stanisława i Zdzisław 
Kaźmierczakowie z Klewko-
wa, Kazimiera i Jerzy Czubatka 
oraz Janina i Władysław Bąba 
z Parmy, Genowefa i Henryk 
Pięta z Pilaszkowa, Marianna i 
Mieczysław Milczarkowie z Po-
powa, Weronika i Wacław Ko-
per z Guźni oraz Marianna i Jan 
Kaczor z Mystkowic. Ilość jubi-
latów była więc imponująca.  jr

Gmina Łowicz�|�Złote�Gody

50 lat przeminęło z wiatrem

Mariannie i Stanisławowi Więcławskim�z�Zabostowa�Dużego�medale�Prezydenta�RP�wręczają�przedstawiciele�
władz�województwa�łódzkiego.

– Ja w mojej żonie jestem ciągle zakochany do szaleństwa – mówi Szczepan Kapuściński z Dąbkowic, 
który razem z żoną Marianną dwa lata temu obchodził Złote Gody, ale dopiero teraz, 21 lipca,  
otrzymał medal Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.  – Jak się dwoje osób pokocha,  
szanuje i darzy zaufaniem, to 50 lat przeleci z wiatrem.
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Nowelizacje mają być ko-
rzystne dla starających się o uzy-
skanie wsparcia finansowego. 
Obecny na konferencji minister 
rolnictwa Marek Sawicki mówił 
też o nowej inicjatywie polega-
jącej na stworzeniu możliwości 
przyznania specjalnego wspar-
cia (do 300 tys. zł) na wznowie-
nie produkcji w gospodarstwach 
rolnych, które zostały zniszczo-
ne przez różnego rodzaju ka-
tastrofy, np. powódź. Zgodnie  
z założeniami resortu, wkład 
własny rolnika wynosiłby w tym 
przypadku jedynie 10%, pozo-
stałe 90% pochodziłoby z fun-
duszy unijnych. Wprowadzenie 
takiego wsparcia wymaga zgody 
Komisji Europejskiej – trwają  
w tej sprawie negocjacje. 

Harmonogram 
naborów 2010
Rozpoczęcie przyjmowania 

wniosków o wsparcie w ramach  
działania Ułatwianie startu mło- 
dym rolnikom zaplanowano na 
17 sierpnia. Do wykorzystania 
na ten cel w skali kraju jest oko-
ło 387 mln zł. Wprowadzone  
w tym działaniu zmiany dotyczą 
m.in.: podwyższenia kwoty jed-
norazowej premii z 50.000 do 
75.000 zł; możliwości przyzna-
nia pomocy wnioskodawcom 
(m.in. z woj. łódzkiego), których 
gospodarstwa spełniają kryte-
rium średniej wojewódzkiej po-
wierzchni gruntów rolnych oraz 

zobowiążą się do zwiększenia 
swojego gospodarstwa do pozio-
mu średniej krajowej (10,15 ha) 
w terminie 3 lat od dnia otrzyma-
nia decyzji o przyznaniu pomo-
cy; konieczności zwrotu części 
pomocy wyłącznie w przypadku 
nieprzedłożenia dokumentów 
potwierdzających wydatkowanie 
70% kwoty premii w terminie 
3 lat od dnia wypłaty (a nie jak 
dotychczas – do 31 stycznia roku 
następującego po tym, w któ-
rym zrealizowano inwestycję);  
obniżenia wysokości pomocy 
podlegającej zwrotowi za nie-
terminowe dostarczenie doku-
mentów z 25% do 15%; znie-
sienia obowiązku notarialnego 
potwierdzenia tytułu prawnego 
do gospodarstwa w przypadku 
dzierżawy od Agencji Nierucho-
mości Rolnych lub jednostek sa-
morządu terytorialnego; rozsze-
rzenia definicji dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności rol-
niczej a także przedłużenia po-
siadaczom gospodarstw terminu 
spełnienia warunku minimalnej 
powierzchni użytków rolnych 
do 180 dni od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy.

W działaniu Korzystanie 
z usług doradczych przez rolni-
ków i posiadaczy lasów zmia-
ny dotyczą m.in.: umożliwienia 
rolnikom skorzystania w 2010 r.  
z dodatkowych usług dorad-
czych przed wydaniem ostatecz-
nej decyzji o przyznanie pomocy 

(ich koszty będą mogły zostać 
zakwalifikowane do wsparcia); 
umożliwienia wnioskodawcom 
ubiegania się o pomoc na obliga- 
toryjne i dodatkowe usługi dorad-
cze w jednym roku kalendarzo- 
wym poprzez złożenie więcej 
niż jednego wniosku o przyzna-
nie pomocy i o płatność; dosto-
sowania przepisów krajowych 
do przepisów wspólnotowych 
dotyczących rozliczeń rachun-
kowych. Nabór wniosków w ra-
mach tego działania ma rozpo-
cząć się 16 sierpnia.

Zmiany wprowadzane w dzia- 
łaniu Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej dotyczą 
m.in.: umożliwienia wniosko-
dawcy dokonania jednorazowej  
zmiany zakresu rzeczowo-finan- 

sowego operacji w procesie 
przyznawania pomocy; roz-
szerzenia wykazu działalności;  
sposobu ustalania okresu,w któ-
rym beneficjant musi wyko-
nywać określone zobowiąza-
nia oraz kwestii rachunkowych. 
Rozpoczęcie naboru wniosków 
o wsparcie w ramach tego dzia-
łania zaplanowano na 24 sierp-
nia. W skali całego kraju dla rol-
ników, którzy chcą rozszerzyć 
zakres swojej działalności, zare-
zerwowano około 338 mln zł.

W działaniu Renty struktural-
ne wprowadzane zmiany doty-
czą m.in.: wydłużenia terminu na 
przekazanie gospodarstwa rol-
nego do 9 m-cy; wprowadzenia 
nowych minimalnych wielkości 
powierzchni użytków rolnych 

wymaganych do przekazania  
w zamian za rentę struktural-
ną: 6 ha (w woj. łódzkim), przy 
czym powierzchnia gospodar-
stwa docelowego nie będzie mo-
gła być mniejsza niż średnia kra-
jowa (10,15 ha); wprowadzenia 
nowej definicji następcy; spo-
sobu przekazania gospodarstwa 
rolnego przez przeniesienie wła-
sności w całości na rzecz następ-
cy albo na powiększenie jednego 
gospodarstwa rolnego; wprowa-
dzenia możliwości uzupełniania 
przez następcę niektórych wa-
runków w terminie do 3 lat (dot. 
wykształcenia rolniczego oraz 
docelowej powierzchni grun-
tów gospodarstwa); zobowią-
zania następcy do przedłożenia 
kopii planu rozwoju przejmo-
wanego gospodarstwa; wpro-
wadzenia stałej wysokości ren-
ty strukturalnej, tj. 1013 zł (która 
może być powiększona o: 676 zł  
– jako dodatek dla małżonka, 
102 zł – w przypadku przeka-
zania osobie w wieku poniżej  
40 lat gospodarstwa rolnego  
o łącznej powierzchni użytków 
rolnych większej niż 10 ha).

W działaniu tym wprowadza 
się także zmianę miejsca złoże-
nia wniosku, który powinien zo-
stać złożony osobiście, listem 
poleconym lub pocztą kurier-
ską do kierownika biura powia-
towego ARiMR, właściwego  
ze względu na miejsce poło-
żenia gospodarstwa wniosko-

dawcy. Ponadto wprowadza się 
punktację w ocenie wniosków, 
a suma punktów będzie decydo-
wała o kolejności przysługiwa-
nia renty strukturalnej – najwy-
żej punktowane będą wnioski,  
w których rolnicy przekażą na-
stępcom największą powierzch-
nię użytków rolnych. Tegorocz- 
ny nabór wniosków o przyzna-
nie „rent strukturalnych” bę-
dzie ostatnim przeprowadzo-
nym w ramach PROW 2007-13 
i umożliwi przyznanie ich około 
6,5 tys. beneficjantów. Zaplano-
wano, że wnioski będzie można 
składać od 1 do 10 września br.

Dokąd po wiedzę?
W tegorocznym naborze 

wniosków o przyznanie po-
mocy na Zwiększanie war-
tości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej będą 
obowiązywały podobne zasa-
dy takie, jak w roku ubiegłym. 
Rozpoczęcie naboru planowane  
jest na 12 sierpnia. Pewne zmia-
ny wprowadzono natomiast 
w działaniach Odtwarzanie po-
tencjału produkcji leśnej znisz-
czonego przez katastrofy oraz 
wprowadzanie instrumentów za-
pobiegawczych i Poprawianie  
i rozwijanie infrastruktury zwią-
zanej z rozwojem i dostosowy-
waniem rolnictwa i leśnictwa 
przez gospodarowanie rolniczy-
mi zasobami wodnymi. 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Oddziale Regional-
nym ARiMR na al. Piłsudskiego 
84 w Łodzi (tel. 42675-67-00)  
i w biurach powiatowych w: Ło- 
wiczu (pow. łowicki) ul. Świę-
tojańska 5/7, tel. 46 830-01-49;  
Aleksandrowie Łódzkim (pow. 
zgierski) na ul. Piotra Ście-
giennego 4, tel. 42 712-06-19  
oraz w Rogowie (pow. brzeziń-
ski) na ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 46 874-84-95.  oprac. ewr

Rolnictwo | Dotacje z PROW

Rolnicze dopłaty po zmianach 

Korowód z wieńcami dożynkowymi.  W naszym regionie działalność 
rolnicza i okołorolnicza  stanowi podstawę utrzymania wielu rodzin.  
Warto wiedzieć, z jakiej pomocy można skorzystać. 

Podczas konferencji, jaka 19 lipca odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podano tegoroczny harmonogram  
naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przedstawiono zmiany  
w rozporządzeniach regulujących zasady i wielkość przyznawania rolnikom pomocy  w ramach poszczególnych działań.

O już zorganizowanych 
i przygotowywanych biesiadach
czytaj na str. 19
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Tak jak w lipcu, główną 
wakacyjną atrakcją 
przygotowaną  
przez Łowicki Ośrodek 
Kultury będzie 
przedpołudniowy pokaz 
filmów dla dzieci   
w kinie Fenix. 

Sierpniowe pokazy filmowe 
dla dzieci są przewidziane na 5, 
12 i 19 oraz 26 sierpnia. W tym 
miesiącu nie będzie natomiast 
warsztatów sztuki ludowej dla 
dzieci, które były prowadzone 

w Łowickim Ośrodku Kultury 
w lipcu. Zajęcia plastyczne od-
będą się we wtorek 24 sierpnia 
o godzinie 10.00. 

Natomiast dzień później, 25 
sierpnia, o godz. 11.00 w sali 
kinowej zostanie wystawio-
ny spektakl teatralny dla dzie-
ci „Pinokio” . Na zakończenie 
wakacji, w piątek 27 sierpnia, 
odbędzie się w muszli na Bło-
niach maraton filmowy, który 
rozpocznie się już o godzinie 
18.00. Co będzie pokazywane 
w ramach kilkugodzinnego se-
ansu, dowiemy się w połowie 
sierpnia.  jr

Lipiec w bibliotece i Domu 
Kultury w Zdunach stał pod 
znakiem przygotowań do gmin-
nego festynu rekreacyjno-ro-
zrywkowego, a od 26 do 31 
lipca trwa przerwa urlopowa. 
Wakacyjny program zacznie się 
więc dopiero w sierpniu.

Dom Kultury zaprasza swo-
ich najmłodszych i nieco star-
szych mieszkańców gminy.  
W poniedziałki 2, 9, 16, 23 
sierpnia zawsze o godz. 1000 za-
planowano spotkania Kółka Mi-
łośników Tańca Współczesne-
go – breakdance. W czasie ich 

trwania będzie można poznać 
podstawy tego tańca, jak i roz-
winąć swe umiejętności. 

3 sierpnia o godz. 1000 dzie-
ci są zaproszone na Kółko Gra-
niaste, czyli spotkanie z grami  
i konkursami. 

4 sierpnia o 1000 rozpocznie 
działalność Kółko Młodego In-
formatyka, w czasie zajęć dzieci 
i młodzież będą mogły poznać 
tajniki komputera i internetu. 
Kolejne spotkania klubu prze-
widziano 11, 18, 25 sierpnia.

6 sierpnia godz. 1000 zacznie 
funkcjonować kółko Manufak-

tura, w czasie spotkań otwar-
tych dla wszystkich będzie 
można zapoznać się z tworze-
niem rękodzieła artystycznego. 
Cykl zajęć obejmuje spotkania 
także 13, 20 i 27 sierpnia.

10 sierpnia o godz.800 nastąpi 
wyjazd do kopalni soli w Kło-
dawie i do Muzeum Bitwy nad 
Bzurą w Kutnie. Zapisy i wpła-
ty do 5 sierpnia. Uczestnicy 
wyjazdu, tylko od 12 roku ży-
cia, będą musieli zapłacić 15 zł.

17 sierpnia o godz.830 wyru-
szy zaś wycieczka rowerowa do 
Walewic. Trasa będzie liczy-

ła ok. 40 km. W czasie pobytu 
na miejscu zwiedzanie miejsco-
wości, ognisko i pieczenie kieł-
basek. Zapisy i wpłaty do 12 
sierpnia, koszt udziału 5 zł.

24 sierpnia o godz. 800 wy-
ruszy wycieczka do kom-
pleksu termalno-basenowego  
w Uniejowie. Oprócz kąpieli  
w basenach, przewidziano także 
zwiedzanie zamku królewskie-
go w Łęczycy, zamku w Unie-
jowie i obiad. Zapisy i wpłaty 
do 19 sierpnia, koszt 20 zł. 

Oprócz tego biblioteka  
i Dom Kultury zapraszają  
w każdy poniedziałek, wtorek 
i środę w godz. 800-1600 oraz  
w czwartek i piątek w godz. 
1000-1800. W soboty  ośrodek 
kultury będzie nieczynny.  tb

Gmina Zduny�|�Biblioteka�i�Dom�Kultury

Rusza program wakacyjny
ŁOK�|�Wakacje

Plan sierpniowych zajęć

12 sierpnia w południe 
planowane jest otwarcie 
ofert w przetargu na 
rewaloryzację zespołu 
parkowo-pałacowego  
w Sannikach. 

Inwestycja, która w 85% ma 
być dofinansowana z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, 
ma trwać do 15 grudnia 2011 
roku. Jej koszt opiewa na około 
20 mln zł, dotacja wynieść ma 

17 mln zł. W przyszłym roku 
planowany jest przetarg na aran-
żację wnętrz i wyposażenie.

Ogłoszenie o przetargu i spe-
cyfikacja pokazują, jak szeroki 
zakres prac jest przedmiotem 
tego zamówienia publiczne-
go. Budynek pałacu, który jest 
dwukondygnacyjny i częścio-
wo podpiwniczony, powstał 
na powierzchni zabudowy 991 
m2, ma powierzchnię użytko-
wą 1.125 m2, kubaturę 8.217 
m3, piwnice mają 49 m2. Prze-
prowadzone zostaną w nim pra-
ce rozbiórkowe, budowlane, 
wymiana instalacji, renowacja  

i otworzenie wielu elementów. 
Wymienione mają być przede 
wszystkim stropy, konstrukcja  
i pokrycie dachu, przebudowa-
na klatka schodowa. Wymie-
niona będzie stolarka drzwi  
i okien, która nadal ma być drew-
niana z drewnianymi okiennica-
mi. Nowe będą wszystkie in-
stalacje wewnętrzne, kotłownia  
z węglowej przebudowana na 
olejową z nowoczesnym piecem. 
Zamontowana zostanie winda, 
powstać ma też podjazd dla nie-
pełnosprawnych. Odbudowana 
zostanie oranżeria, odtworzo-
ny kominek w hallu. Budynek 

zostanie oświetlony, zamon-
towany zostanie monitoring. 

Przetarg obejmuje też pra-
ce w jego otoczeniu i w samym 
parku. I tak wykonana ma być 
kanalizacja deszczowa na po-
dwórku pałacowym. W parku 
planowane są nasadzenia, zo-
staną w nim też zrobione aleje, 
zostanie on oświetlony, zamon-
towany zostanie monitoring. 

W ramach projektu powstać 
ma krąg taneczny przy muszli 
koncertowej, nagłośnienie tejże 
muszli, montaż ławek przy niej 
– 80 sztuk i w pozostałej czę-
ści parku – 100 sztuk. Powstaną 

też dwa ogrodzone boiska po-
liuretanowo-gumowe do teni-
sa i dwa do kometki. W parku 
ustawionych zostanie 60 koszy 
na śmieci. 

21 lipca zainteresowani prze-
targiem przedstawiciele 6 firm 
stawili się na wizję lokalną 
obiektu, jaką zorganizował in-
westor. Dwaj inni potencjalni 

oferenci zgłosili się po tej wi-
zji, aby także obejrzeć obiekt. 
– Procedura trwa , pojawiają się 
zapytania, które na bieżąco za-
mieszczamy na naszej stronie 
– mówi dyrektor pałacu Moni-
ka Patrowicz.  Przetarg ogłasza 
i przeprowadza inwestor zastęp-
czy, warszawska firma Bud-
Invent.  mwk

Sanniki�|�Europejskie�Centrum�Artystyczne�im.�F.�Chopina

Wkrótce przetarg na prace 
w parku i pałacu

Pałac w Sannikach.�Remont�planowany�w�tym�budynku�ma�przywrócić�
dawny�blask�tego�obiektu.�

W jego duszy zawsze
grała muzyka
– wspomnienie o Ignacym Pietrasiaku. str. 14
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W kategorii znalazło się 
osiemnastu konkurentów z całe-
go świata, w tym czterech Kore-
ańczyków. Pierwsze miejsce za-
jął reprezentant Maroko, drugie 
Tajlandii i trzecie Polski – Kamil 
Sobol. Sukces bardzo go ucie-
szył, w rozmowie z nami pod-
kreślił, że bez wątpienia jest to 
jedno z najważniejszych jego 
osiągnięć. Jego wagę podkreśla 
to, że miejsce na podium wywal-
czył w Korei – kolebce tradycji 
i skupisku najlepszych zawod-
ników na świecie. O samych za-
wodach mówił, że była to bardzo 
dobrze zorganizowana impre-
za, turniej stał na wysokim po-
ziomie technicznym. W czasie 
swojej wizyty odwiedził Kukki-
won, czyli Centrum Narodowe-
go Sportu Korei. Trenował z za-
wodnikami Chungbuk National 
Unieversity.

– Miejsce w zawodach cieszy, 
jednak dla mnie bardzo ważny 
był po prostu wyjazd do Korei. 
Było to spełnienie moich ma-
rzeń – powiedział nam po po-
wrocie. – Nie zawiodłem się. 
Choć biorąc pod uwagę różnice 
kulturowe, czułem się momen-
tami jak Richard Chamberlain  
w serialu Szogun. Wspaniały 
kraj i wspaniali ludzie.

Kamil spędził w Korei czas 
od 28 czerwca do 12 lipca i starał 

się go wykorzystać jak najlepiej, 
zwiedzając i poznając kulturę 
tego kraju. Organizatorzy festi-
walu zapewnili gościom opie-
kę pilotów. Kamil zastrzegł, by 
pilotka polskiej grupy, w której 
było pięć osób, pokazała im nie 
tylko miejsca najczęściej odwie-
dzane przez turystów, ale tak-
że te mniej popularne i przede 
wszystkim te, gdzie chodzą sami 
Koreańczycy.

– Najczęściej słyszanymi 
przeze mnie słowami były: dzię-
kuję i proszę. Koreańczycy mają 
ogromny szacunek do starszych 
osób, w autobusie nikt nie usią-
dzie na wolnym miejscu, gdy 
obok jest ktoś starszy – opowia-
da Kamil. Starszych ludzi widać 
w wielu miejscach, nie siedzą  
w domach, chodzą po górach, 
odwiedzają parki, gdzie przy-
gotowane są dla nich zajęcia fi-
zyczne, mogą korzystać ze sto-
jących na wolnym powietrzu 
urządzeń do ćwiczeń, wokoło na 
drzewach wiszą kolumny, z któ-
rych snuje się muzyka. – To nie-
wyobrażalne, u nas zniknęłoby 
to już pierwszej nocy – jest za-
chwycony Kamil.

Koreańczycy bardzo dużą 
wagę przywiązują do trady-
cji, podanie herbaty jedną ręką 
nie wchodzi w grę, a już lewą 
w szczególności. Nalewa się ją 

obiema, tak też podaje na stół, 
nawet wizytówki podaje się  
w ten sposób. Nie można też pa-
trzeć wprost w oczy starszej oso-
by, z którą się rozmawia, bo jest 
to odbierane jako wyraz braku 
kultury. – To, co nas łączy z Ko-
reańczykami, to na pewno zami-
łowanie do folkloru, który tam, 
jak i u nas, jest bardzo kolorowy 
– opowiada dalej.

Kamila urzekło też to, że 
Koreańczycy bardzo dużą rolę 
przykładają do edukacji dzieci. 
Maluchy, wychodząc na ósmą 
do szkoły, potrafią wrócić do 
domu dwanaście godzin później, 
bo czas po szkole mają wypeł-
niony maksymalnie dodatkowy-
mi zajęciami. Najbardziej pożą-
danym zawodem jest nauczyciel, 
na drugim miejscu plasuje się 
pracownik korporacyjny.

Dzieci już w przedszkolach 
mają kontakt z taekwondo, któ-
re w Korei jest postrzegane nie 
tylko jako sztuka walki, ale jako 
sposób na życie. Chciałby takie 
zajęcia poprowadzić w którymś 
z łowickich przedszkoli.

W restauracjach można zoba-
czyć całe rodziny, które spoty-
kają się tam, by nie tylko zjeść, 
ale by się zrelaksować i odpo-
cząć. Koreańczycy bardzo dużo 
czasu spędzają w pracy, w cią-
gu dnia członkowie rodzin mają 

małe szanse, by usiąść razem do 
wspólnego posiłku, a to jest obo-
wiązek i tradycja.

W kuchni koreańskiej królu-
je kapusta pekińska podawana 
na wiele różnych sposobów; na 
ostro, na słodko, w postaci mary-
nowanej, kiszonej, nazywa się ją 
kimci. Soju, czyli koreański alko-
hol, piją w dużych ilościach, ale 
wiedzą, kiedy należy powiedzieć 
stop. Bardzo ważnym miejscem 
dla Koreańczyków jest karaooko 
room, czyli bary z wydzielony-
mi pokojami, w których jest stół, 
kanapa, duży ekran  i mikrofon.  
W jednym barze może być kil-
kanaście takich wydzielonych 
pomieszczeń. Spotykają się tam  
rodzinami lub w gronie znajo-
mych, bawiąc się i śpiewając. 

Przy okazji zamawiają jedzenie 
i picie.

Innym miejscem relaksu jest 
łaźnia – to nie tylko kąpiel i higie-
na, to cała – licząca wiele wieków 
– kultura obcowania z ludźmi.  
W łaźniach można zamówić ma-
saż, spędzić czas w saunie, wziąć 
kąpiel – taką zwykłą, jak i w olej-
kach eterycznych, solach mineral-
nych, ale można też zjeść. Koszt 
takiej wizyty nie jest duży, wynosi,  
w przeliczeniu na nasze, około  
15 złotych. Ceny, jak zauważył 
Kamil, w ogóle w Korei są bar-
dzo przystępne, taksówki są tań-
sze niż w Łowiczu, ceny w re-
stauracjach także.

To, co Kamila rozbawiło, to 
fakt, że Europejczyk nadal jest 
tam zjawiskiem. Pojawienie się 

z „białym” w restauracji to wiel-
ki honor, a dla właściciela lokalu 
wydarzenie. Zwłaszcza jeśli jest to 
lokal poza centrum. – Gdy jedli-
śmy, ludzie prosili nas o wspólne  
zdjęcie, a gdy dowiadywali się  
o tym, że uczestniczymy w zawo-
dach taekwondo, prosili o auto-
grafy – wspomina łowicki sporto-
wiec. Koreańczycy zachwycają się  
naszymi okrągłymi oczami  
i większymi nosami. Często Ko-
reanki na 18. urodziny dostają 
od rodziców w prezencie opera-
cje powiększenia oczu lub nosa. 
Często też poddają się operacji 
wybielenia skóry.

– Koreańczycy są wielkimi 
patriotami. Jeżdżą tylko kore-
ańskimi autami, używają tylko 
koreańskiego sprzętu elektro-
nicznego, właściciele aut japoń-
skich są uważani za zdrajców,  
a telefon dla Koreańczyka to 
najlepszy przyjaciel – opowia-
da. Koreańczycy nie przepadają  
za Chińczykami i Japończykami 
– co spowodowane jest historią  
i konfliktami zbrojnymi. Pod tym 
względem historia tego kraju 
przypomina historię Polski, poło-
żonej między Rosją a Niemcami.

W oczy rzuca się porządek, na-
wet pasy dla pieszych są podzie-
lone i wyznaczone są na nich kie-
runki ruchu, w metrze do wejścia 
stoi się w kolejce. Po prostu inny 
świat.  tb

Podróże | Korea oczyma Kamila Sobola

Szacunek, tradycja, patriotyzm

Kamil w otoczeniu pięknych hostess pracujących w czasie mistrzostw.

Kamil Sobol ze swoją koreańską 
przewodniczką.

Kamil dużo zwiedzał. w Korei bardzo podobało mu się typowe stare 
budownictwo – tu jedna ze świątyń.

Centrum Cheongju. Kolorowo, egzotycznie, ale przede wszystkim 
bardzo nowocześnie.

Kamil Sobol, Łowiczanin Roku 2006, kajakarz, mistrz dalekowschodniej 
sztuki walki taekwondo i założyciel Łowickiej Akademii Sportu, wziął udział 
w dniach 30 czerwca – 4 lipca w XI Światowym Festiwalu Taekwondo  
w Cheongju i odbywających się w ramach niego Otwartych Mistrzostwach 
Korei Południowej. Był tam jedynym reprezentantem Polskiego Taekwondo 
Olimpijskiego. Startował w konkurencji technicznej dla instruktorów.
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17 lipca delegacja  
z powiatu łowickiego 
brała udział w VII 
Biesiadzie Kaszubskiej 
– Święcie Powiatu 
Kartuskiego, która po 
raz pierwszy odbywała 
się w Sierakowicach  
na Kaszubach. 

W dniach 5-8 sierpnia ło-
wickich strojów nie zabraknie 
też w Zakopanem na Europej-
skich Targach Produktów Re-
gionalnych, Festiwalu Oscypka 
i Serów Wszelakich i II Świato-
wym Zjeździe Górali. W ostat-
nią niedzielę 29 sierpnia powiat 
łowicki będzie organizatorem 
XI Biesiady Łowickiej, u nas – 
na Nowym Rynku. 

Biesiady to okazja do odwie-
dzin zaprzyjaźnionych powia-
tów i poznania tradycji i folk-
loru. Tegoroczna delegacja na 
Biesiadę Kartuską składała się 
ze starosty Janusza Michalaka, 
dyrektora Centrum Promocji 
Jacka Chołuja, radnych Jerze-
go Wolskiego i Krzysztofa Fi-
gata.

 Ponadto do Sierakowic po-
jechał zespół Mazovia wraz 
z kierownikiem Stanisławem 

Wielcem, gospodynie z KGW 
z gminy Kocierzew Południo-
wy oraz trzy twórczynie ludo-
we: Alina Kołodziejczyk, Ma-
ria Radosiewicz i Małgorzata  
Kosiorek. Członkowie delega-
cji w strojach ludowych prze-
szli w korowodzie, Akademic-
ki Zespół Mazovia występował 
na scenie w ramach Festiwa-
lu Folklorystycznego. Twórcy 

ludowi i gospodynie w czasie 
trwania biesiady obecni byli 
przy łowickim stoisku, które 
gadżetami reklamowymi i sma-
kołykami zachęcało do odwie-
dzenia Ziemi Łowickiej. 

W przyszłym tygodniu do 
Zakopanego pojedzie delega-
cja samorządowców z naszego 
powiatu, Zespół Pieśni i Tańca 
Blichowiacy oraz dwie twór-

czynie ludowe. Wezmą oni 
udział w Europejskich Targach 
Produktów Regionalnych, Fe-
stiwalu Oscypka i Serów Wsze-
lakich i II Światowym Zjeździe 
Górali. Imprezy te odbywają 
się w ramach IX Tatrzańskich 
Wici, czyli cyklu imprez ple-
nerowych, który trwa dłużej  
niż wakacje, bo od 3 lipca  
do 12 września.  mwk 

Powiat łowicki�|�Współpraca�z�Kaszubami�i�Podhalem

Czas biesiad, czas folkloru

Zbliża się z wolna dzień  
22 sierpnia, kiedy to 
odbędzie się  na Nowym 
Rynku w Łowiczu doroczna 
impreza: Księżackie Jadło – 
Festiwal Dobrej Żywności.

Jak zwykle nie zabraknie na 
nim stoisk z kulinariami przy-
gotowanymi przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich, prelekcji o zdro-
wej żywności oraz konkursów 
i zabaw. Prowadzącą będzie 
Magda Gessler, znana restaura-
torka, kucharka o wyrafinowa-
nym smaku, prowadząca pro-
gram telewizyjny „Od kuchni” 
w TVN. Oprócz tego zobaczy-

my kabaret Jurki, Bony M oraz 
gwiazdę – Izabelę Trojanowską. 
Wieczór zakończy pokaz Teatru 
Ognia i koncert elektroniczny 
zespołu MARVI, czyli Witka 
Mariańskiego z Łowicza.

Ważnym punktem imprezy  
będzie konkurs na „Najsmacz-
niejszą łowicką pyzę”. Pyzy oce-
niać będzie jury. Osoby chcące 
wziąć udział w tym konkursie 
muszą przesłać kartę zgłosze-
niową na adres organizatora, 
czyli łowickiego ratusza, przed 
17 sierpnia tego roku. Mile wi-
dziane jest wcześniejsze zgło-
szenie przepisu i opisu przygo-
towania potrawy. Uczestnictwo 
w konkursie jest bezpłatne. tb

Jak dowiedzieliśmy się od 
komendantki łowickiego Huf-
ca Związku Harcerstwa Pol-
skiego hm Katarzyny Kordec-
kiej, hufiec raczej nie zajmie się 
w okresie wakacji wypoczyn-
kiem dzieci z terenów zalanych 
powodzią w czerwcu tego roku. 
– Nie mamy żadnej odpowiedzi 
z Ministerstwa Edukacji, któ-
re wystąpiło do wszystkich or-
ganizacji społecznych w Polsce  
o przygotowanie ofert i złożenie 
ich w konkursie – powiedzia-
ła nam. Jeden z jej zastępców 
Jarosław Urbański powiedział 
nam, że prace nad przygoto-

waniem oferty były prowadzo-
ne bardzo szybko, trzeba było 
stworzyć program pobytu, prze-
widzieć atrakcje, zagwaranto-
wać zakwaterowanie – myśla-
no o campingu w Nieborowie. 
– Powinniśmy dostać jakąkol-
wiek informację, a tak jesteśmy 
w próżni i nie możemy się na-
wet niczego dowiedzieć u źró-
dła – powiedział nam. Przy 
okazji powiedział, że obecnie 
pozostał już tylko sierpień, by 
taki wypoczynek zorganizo-
wać i wątpliwe jest, czy by się 
to udało, gdyby przyszła odpo-
wiedź pozytywna.  tb

Radni Gminy Kiernozia 
zadecydowali  
o przeznaczeniu 10 tys. zł  
z gminnego budżetu 
na rzecz gminy Słubice.

– Jest to położona najbliżej 
nas gmina, która najbardziej 
ucierpiała w powodzi – mówił 
na sesji Rady Gminy Kierno-
zia 21 lipca wójt gminy Kierno-
zia Zenon Kaźmierczak. – Po-
winniśmy im pomóc. Niestety,  
w trakcie powodzi wszyscy po-
magają, a potem bardzo szybko 
zapominają. Tym bardziej po-
winniśmy właśnie teraz udzie-

lić im pomocy. Bo choć obecnie 
jest to gmina położona w wo-
jewództwie mazowieckim, to 
przez wiele lat byliśmy razem 
w województwie płockim. 

Wójt zaapelował również do 
sołtysów, by wykorzystali swoje 
osobiste kontakty z mieszkańca-
mi gminy Słubice, by już w spo-
sób bezpośredni ich wspomóc. 
Na początku czerwca Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zbierał wśród mieszkańców 
dary rzeczowe dla powodzian: 
makarony, mąkę, koce, śpiwory, 
pierzyny, odzież. Bezpłatny do-
wóz do Słubic zapewnił Paweł 
Brzozowski.  jr

Łowicz�|�Hufiec�ZHP�
Młodzież z terenów 
powodziowych  
raczej u nas nie odpocznie

Ludowy Zespół Sportowy 
Lwowianka z Lwówka  
w gminie Sanniki  
zaprasza 1 sierpnia na  
III Piknik Rodzinny LZS.

W programie II Międzypo-
wiatowy Turniej Piłkarski Pu-
char Lwówka 2010, pokazy ra-
townicze, policyjne i koncert. 
Gwiazdą wieczory będzie ze-
spół Masters. O 10.30 w miej-
scowym kościele parafialnym 
odprawiona zostanie msza św. 
w intencji klubu Lwówianka. 
Impreza na placu przy OSP roz-
pocznie się o 11.30. Piłkarska 
rywalizacja o puchar Lwów-
ka wystartuje o 12.00. Między 
12.30 a 17.00 trwać będą po-

kazy ratownicze w wykonaniu 
strażaków, pokaz sprzętu poli-
cyjnego, występy artystyczne 
i konkursy. Muzyczna część 
imprezy rozpocznie się o 17.00 
i wystąpią zespoły Factor, Qu-
est, Duet Team oraz gwiazda 
wieczoru Masters. Zabawa ta-
neczna, do której grać będzie  
DJ Masters oraz Helios, roz-
pocznie się o 21.00. 

II Piknik Rodzinny w Lwów-
ku, w konkursie ogłoszonym 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki został uznany za najlep-
szą na Mazowszu imprezę pro-
mującą sport i kulturę fizyczną 
wśród dzieci i młodzieży z tere-
nów wiejskich. 

Nowy Łowiczanin jest patro-
nem medialnym imprezy.  mwk  

Zespół Mazovia i kapela w korowodzie. Drugi�od�lewej�starosta�łowicki�Janusz�Michalak.

Nie na boisku, ale na terenie 
zielonym przy budynku 
Urzędu Gminy w Chąśnie 
odbędzie się tegoroczny 
festyn gminny.

Zaplanowana na 15 sierpnia 
impreza nie może się w tym 
roku odbyć na boisku z powo-
du prowadzonej właśnie na nim 
modernizacji. Gminna Biblio-
teka Publiczna z Chąśna, któ-
ra jest głównym organizatorem 
festynu, zapewnia, że teren, 
choć mniejszy od boiska, zosta-

nie odpowiednio przygotowany 
i festyn będzie również atrak-
cyjny jak w latach ubiegłych. 
Oprócz występów zespołów 
folklorystycznych i grających 
muzykę taneczną, najwięcej 
atrakcji będzie przygotowanych 
dla dzieci. 

W pobliżu sceny rozstawi 
się bowiem wesołe miasteczko  
z karuzelami, dmuchany-
mi zamkami itp. Będą stoiska 
przedstawicieli firm działają-
cych na rzecz rolnictwa. Trwa 
przygotowywanie szczegółowe-
go programu festynu.  mak 

Chąśno�|�Festyn�gminny�

Zabawa przy budynku urzędu 

Łowicz�|�Księżackie�Jadło

Trojanowska, Gessler 
i łowicka pyza

Gmina Sanniki�|�LZS�Lwowianka

Zabawa w Lwówku

Gmina Kiernozia |�Ofiary�dla�powodzian

Pomoc dla Słubic
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Łowicz – jako miasto,  
które warto odwiedzić  
– znalazł się na serii ulotek 
przygotowanych w ramach 
II edycji projektu „Koleją na 
spacer”, który przygotowała 
spółka Koleje Mazowieckie 
obsługująca m.in. ruch 
pasażerski na linii kolejowej 
pomiędzy Łowiczem  
a Warszawą.

Ulotki są dostępne od 16 lip-
ca do 19 września w kasach Ko-
lei Mazowieckich na stacjach 

Warszawa Wschodnia, Warsza-
wa Stadion, Warszawa Powiśle, 
Warszawa Śródmieście, War-
szawa Ochota, Warszawa Za-
chodnia i Warszawa Wileńska. 

– Celem projektu „Koleją na 
spacer” jest zachęcenie miesz-
kańców Warszawy do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu 
i poznawania miejsc atrakcyj-
nych, ale niezbyt chętnie od-
wiedzanych, z tego powodu, iż 
nie są zaliczane do kanonu tra-
dycyjnych miejscowości wypo-
czynkowych – czytamy w infor-
macji zamieszczonej na stronie 
przewoźnika. Koleje Mazo-
wieckie, we współpracy z za-
proszonymi do projektu mia-
stami, przygotowały 7 ulotek 
prezentujących Górę Kalwarię, 
Łowicz, Płock, Siedlce, Socha-
czew, Wołomin i Kobyłkę oraz 
Żyrardów. 

Jednocześnie przewoźnik 
proponuje skorzystać z promo-
cyjnej oferty „Bilet Wyciecz-
kowy”, na który  przy zakupie 
„tam” i „z powrotem” można 
otrzymać 33% zniżki. W po-
dróż można wyruszyć w pią-
tek po godzinie 20.00, a wrócić  
w poniedziałek o godzinie 8.00. 
Dodatkowo w pociągu można 
za darmo przewieźć rower oraz 
zabrać psa. 

Na ulotkach dotyczących Ło-
wicza pokazany jest m.in. Nowy 
Rynek, bazylika katedralna, ko-
ściół Św. Ducha, jest krótka in-
formacja o dziejach miasta, mu-
zeum, ratuszu oraz pomniku na 
Błoniach.  mak 
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Wspomnienia, łzy wzrusze-
nia i podniosłość chwili domi-
nowały podczas uroczystości 
wręczania medali za długolet-
nie pożycie małżeńskie, które 
otrzymało dziewięć par małżeń-
skich z gminy Zduny. Jubileusz 
50-lecia małżeństw odbył się  
w niedzielę 25 lipca w zduń-
skim Domu Kultury. 

Przybyło na niego 9 spośród 
10 par, które obchodziły Złote 
Gody. Wśród nich byli: Alek-
sandra i Józef Wódka z Bą-
kowa Dolnego, Danuta i Je-
rzy Wójcik z Bogorii Dolnej,  
Józefa i Eugeniusz Górajek 
z Jackowic, Eugenia i Tade-
usz Druszcz ze Strugienic, Sta-
nisława i Piotr Olesiński oraz 
Marianna i Stanisław Rosół  
z Szymanowic, Jadwiga i Jan 
Masłowscy ze Zdun, Zofia i Jó-
zef Koza oraz Zofia i Marian 
Chlebny ze Złakowa Kościel-
nego. Z powodów zdrowotnych 
nie przybyli na swoją uroczy-
stość Marianna i Jan Skwarna 
z Bogorii Dolnej.

Na początek dla jubilatów 
Ave Maria zaśpiewała Ewa 
Szcześniak, kierownik zespołu 
Wrzos. Potem nastąpiły prze-
mówienia: kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Zdunach 
Ewy Szkopiak, wójta Jarosława 
Kwiatkowskiego i przewodni-
czącego rady gminy Zduny Zbi-
gniewa Bończaka.

– Jestem zaszczycona, że 
mogę jako kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Zdunach, 
prowadzić tak wyjątkową uro-
czystość – mówiła Ewa Szko-
piak. – To, że tu jesteśmy jest 
dowodem, że 50 lat temu doko-
naliście słusznego wyboru.

Słowa podziwu i życzenia 
zdrowia złożyli jubilatom tak-
że wójt i przewodniczący Rady 
Gminy. A jaka jest recepta na 
długie życie razem? – Przede 
wszystkim cierpliwość, wyrozu-
miałość dla drugiej osoby, dużo 
siły i zdrowie – mówi Marian-
na Rosół. Kiedy poznała męża 
miała zaledwie 17 lat. To dla 
niego przeprowadziła się z Ma-

kowa do Szymanowic. Spoty-
kali się cztery lata, zanim wzięli 
ślub. – Zawsze go słucham, bo 
jest starszy ode mnie o 5 lat – 
śmieje się pani Marianna. 

Dla pana Stanisława 50 lat 
małżeństwa minęło bardzo 
szybko. Żeby jednak zachować 
swoje wspomnienia i pamięć  
o przodkach, prowadzi od kilku-
nastu lat kronikę rodziny. – Dla-
tego muszę uważać co mówię, 
bo potem mój mąż wszystko  
w niej zapisuje – dodaje pani 
Marianna. Mają dwóch doro-
słych synów i troje wnucząt. – 
Jedna wnuczka się już zaręczy-
ła, więc niedługo, może za dwa 
lata, urodzą nam się prawnuki – 
mówi pan Stanisław.

Podczas trwania uroczysto-
ści wielu osobom zakręciła 
się ze wzruszenia łza w oku. 
Szczególnie podniosłym mo-
mentem było wręczenie przez 
wójta Kwiatkowskiego meda-
li prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie, przyzna-
nych jeszcze przez nieżyjące-
go już Lecha Kaczyńskiego. – 
Dla dzisiejszych jubilatów to 
podwójna wartość tych medali 
– mówiła Ewa Szkopiak. – Bo-

wiem oprócz tego, że otrzyma-
li tak wyjątkowo ważne odzna-
czenie, to również podpisane 
przez tragicznie zmarłego pre-
zydenta Polski. Oprócz meda-
li panie otrzymały długie czer-
wone róże, a dyrektor biblioteki 
i domu kultury Halina Anyszka 
wręczyła małżonkom upomi-
nek w postaci książki. 

Na koniec uroczystości  
z krótkim koncertem wystąpił 
zespół Wrzos, w którego skład 

wchodzą seniorzy – mieszkań-
cy gminy Zduny. Jubilaci usły-
szeli znane im z młodości pio-
senki jak „Serca dwa” czy 
„Pokochaj mnie”. To, że wy-
bór tego zespołu wokalnego był 
dobrym pomysłem, widać było 
po uśmiechniętych twarzach ju-
bilatów oraz po podrygiwaniu 
nóg, które same chciały ruszyć 
w taniec. Na zakończenie wszy-
scy stanęli do pamiątkowego 
zdjęcia.  jr

Gmina Zduny | Złote Gody

Pokochaj mnie na szare dni

Prawdopodobnie na sprze-
daż zostanie wystawiony za-
bytkowy zameczek w Sobocie 
w gminie Bielawy – taką decy-
zję podjął zarząd stadniny Koni 
Walewice Sp. z.o.o. Pod mło-
tek ma także pójść leśniczówka  
w Goślubiu. 

– Chcemy sprzedać te bu-
dynki, gdyż nakłady finansowe 
na ich utrzymanie czy remon-
ty są zbyt duże. Te budynki są 
zbędne i nie przynoszą docho-
dów, więc zarząd podjął decy-
zję o ich sprzedaży – mówi Ewa 
Bednarek ze Stadniny Koni  
w Walewicach. 

Zameczek w Sobocie, 
w którym jeszcze kilka lat temu 

mieszkali ludzie, jest już nie-
użytkowany i popada w ruinę. 
Nieużytkowana jest także mała 
leśniczówka w Goślubiu. – Ak-
tualnie czekamy na pozwolenie 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Warszawie na sprze-
daż tych działek. My jesteśmy 
spółką skarbu państwa i podle-
gamy pod agencję, jako stadni-
na nie możemy sami sprzeda-
wać obiektów. To w Warszawie 
musi być wyrażona na to zgoda. 
Myślę, że już w sierpniu spra-
wa zostanie załatwiona i będzie 
można przeprowadzić przetarg 
– tłumaczy Ewa Bednarek. 

Ciekawą pozycję dla poten-
cjalnego nabywcy może stano-

wić zwłaszcza obiekt w parku 
w Sobocie. Jest to renesanso-
wy dwór murowany Zawiszów, 
przebudowany na neogotyc-
ki w latach międzywojennych.  
W 1985 w czasie badań arche-
ologicznych w bryle dworu zi-
dentyfikowano pozostałości 
sześciobocznej wieży zbudo-
wanej z cegły gotyckiej. Jest to 
jedyny dotychczas zidentyfiko-
wany fragment XV-wiecznego 
zamku, najprawdopodobniej re-
zydencji obronnej Doliwitów 
Sobockich – znaczącej rodzi-
ny w XIV i XV wieku. Sobocki 
zameczek ma zostać sprzedany 
razem z okalającym go kilkuna-
stohektarowym parkiem.  td 

Walewice | Stadnina Koni 

Zameczek w Sobocie pod młotek 

Zameczek w Sobocie. Jego historia sięga aż XV wieku. 

Odpust z okazji Przemie-
nienia Pańskiego odbędzie się  
w piątek 6 sierpnia w parafii 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Sobocie. 

Głównymi uroczystościami 
będą procesja oraz msza świę-
ta, która zostanie odprawiona 
w samo południe. – O godzinie 
11.30 ruszy procesja z kościo-
ła głównego w Sobocie, przej-
dzie ona do małego kościoła 
przy cmentarzu. Tam zostanie 
odprawiona msza święta przez 

nowego proboszcza w parafii  
w Orłowie ks. Stanisława Ko-
siackiego – mówi proboszcz 
parafii w Sobocie ks. Mirosław 
Krzeszewski. 

Tego dnia zostanie w głów-
nym kościele odprawiona tak-
że „normalna” msza o godzinie 
9.00 przez proboszcza z Sobo-
ty. – Koło kościoła z pewnością 
też pojawią się kramy, ale nie 
przewidujemy jakiegoś wielkie-
go jarmarku – dodaje proboszcz  
z Soboty.  td 

Sobota | Odpust w parafii Piotra i Pawła 

Msza święta i procesja

Kolej | Akcja promocyjna  

Koleje Mazowieckie 
zapraszają na wycieczkę 
do Łowicza

Ulotkę przygotowała spółka 
Koleje Mazowieckie we 
współpracy z miastem.

Dziewięć par małżeństw przybyło na niedzielną uroczystość, która odbyła się w sali Domu Kultury w Zdunach.

Wójt Jarosław Kwiatkowski wręcza medale Mariannie i Stanisławowi 
Rosołom. Tacę z odznakami trzyma Halina Anyszka.

– Do tej pory pamiętam dzień, kiedy poznałam mojego męża – mówi z uśmiechem  
Marianna Rosół. – Spotkaliśmy się w sklepie i od razu zwróciłam uwagę   
na stojącego obok mnie przystojnego mężczyznę, jakim jest do tej pory mój mąż.  
Pamiętam również w co był ubrany: miał na sobie brązową sztruksową marynarkę.  
– Mam ją do tej pory, tylko że już od dawna leży ona na strychu – śmieje się Stanisław Rosół.
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Już  w piątek w GOK zo-
stała otwarta wystawa rzeźbia-
rza z Radziwiłłowa Tadeusza 
Smolińskiego „Obrazy moje  
w drewnie zamknięte”. Przed-
stawia głównie rzeźby sakralne. 
– Wystawa jest przejawem na-
szej bliższej współpracy z  gmi-
ną Puszcza Mariańska, w ra-
mach lokalnej grupy działania 
„Echo Puszczy Bolimowskiej” 
– wyjaśnia dyrektor GOK w 
Bolimowie Irena Śmigiera-Mi-
lewska. – Zapraszamy do zo-
baczenia tej wystawy, codzien-
nie od poniedziałku do piątku 
od godz. 10.00 do 18.00, do  
13 sierpnia. Wstęp jest wolny.

Sobotnie atrakcje rozpoczęły 
się wczesnym rankiem. Już od 
godz. 6.00 rano wędkarze mogli 
próbować swych sił w towarzy-
skich zawodach spławikowych 
na zalewie w Joachimowie – 
Mogiłach. W kategorii junio-
rzy zwyciężyli: Sebastian Smol-
czewski, który zajął I miejsce, 
Miłosz Rybakowski zdobyw-
ca II miejsca oraz Patryk Bo-
guś, który znalazł się na podium 
na III miejscu. Wśród seniorów 
najlepszym okazał się weteran 

tych zawodów, Robert Mechoc-
ki, który uczestnicy w bolimow-
skich zawodach spławikowych 
już od sześciu lat, a więc od 
początku. Drugie miejsce zajął 
Damian Zdunkiewicz, a trze-
cie Mariusz Śmigielski. Wszy-
scy zwycięzcy, oprócz Mariu-
sza Śmigielskiego z Warszawy, 
są mieszkańcami gm. Bolimów.

W sobotnie popołudnie na 
bolimowskim rynku  w ambu-
lansie do pobierania krwi moż-
na było oddać krew. Przez trzy 
godziny zgłosiło się 13 mło-
dych osób, które oddały po  
450 ml. Akcja krwiodawstwa 
dzięki współpracy z łódzką sta-
cją krwiodawstwa, w Skiernie-
wicach odbyła się w Bolimowie 
po raz pierwszy. 

W sobotni wieczór na boli-
mowskim rynku dla wszystkich 
mieszkańców odbyła się dysko-
teka, którą poprowadził didżej 
Tata, czyli Zbyszek Sasin z War-
szawy. Jednak najwięcej atrakcji 
odbyło się w niedzielę. Pierwsze 
zawody motocrossowe  organi-
zowane przez Stowarzyszenie 
Motocyklistów Bolimowskich 
rozpoczęły się w samo południe  

w miejscu, gdzie przed miesią-
cem odbywała się rekonstrukcja 
walk z 1915 r. Wśród nagrodzo-
nych uczestników w miażdżącej 
przewadze znaleźli się człon-
kowie klubu motocrossowego 
„Szarak Sochaczew”. W kate-
gorii Juniorów pierwsze miejsce 
i puchar z rąk wójt gminy Bo-
limów Stanisława Linarta otrzy-
mał Mateusz Kołodziejak z te-
goż klubu, drugie miejsce zajął 
Antoni Mechecki, a trzecie Wik-
tor Witkowski również z Szara-
ka. W kategorii open I miejsce 
zajął starszy brat zwycięzcy w 
kategorii juniorów, Mikołaj Ko-
łodziejak z Sochaczewa. Drugie 
miejsce zajął Łukasz Walczak 
z Łowickiego Klubu Motocros-
sowego Łowicz, a III miejsce 
Hubert Kodym z Szaraka So-
chaczew i Marek Jakubiak z Ży-
rardowa.

W niedzielę wyróżniony zo-
stał także Zbigniew Błaszczyk, 
który otrzymał specjalny puchar 
wójta za udzielanie się na rzecz 
gm. Bolimów. Błaszczyk jest 
malarzem amatorem, który choć 
na co dzień mieszka w Warsza-
wie, często zagląda do swojego 

letniskowego domku w Humi-
nie. Dzięki temu wiele jego prac 
wystawianych jest na wystawach 
w bolimowskim GOK. 

Główną atrakcją tegorocznych 
Dni Bolimowa były niedzielne 
koncerty: występ Bolimowskiej 
Orkiestry Dętej, Bałuckiej Ka-
peli Podwórkowej z Łodzi, kon-
trabasisty i artysty parakabareto-
wego Tomasza Grdenia, zespołu 
folkowego Turnioki oraz zespo-
łu Drugi Tydzień. Każdy z nich 
serwował mieszkańcom gminy 
Bolimów różne style i klima-
ty muzyczne, dla każdego było 
więc coś ciekawego. Bałuc-
ka Kapela Podwórkowa zagra-
ła piosenki, które kilkadziesiąt 
lat temu były bardzo popularne 
na łódzkich podwórkach. To-
masz Grdeń wystąpił ze swo-
im programem artystycznym, 
w którym w udany sposób po-
łączył zdolności muzyczne z ka-
baretowym poczuciem humoru.  
Z kolei zespół Turnioki, łączą-
cy folklor góralski z rockiem  
i jazzem, pociągnął mieszkań-
ców Bolimowa do tańców. 

Na koniec zagrał skierniewic-
ki zespół Drugi Tydzień, który 
publiczność zachęcał do wspól-
nej zabawy coverami polskich  
i zagranicznych przebojów mu-
zyki pop i dance. Dni Bolimo-
wa zdążyły zakończyć się przed 
opadami deszczu, kilkanaście 
minut przed północą.  jr

Bolimów�|�Trzy�dni�atrakcji

Udało się zdążyć przed deszczem
Mieszkańcy gminy Bolimów i goście, którzy od 23 do 25 lipca 
byli na terenie gminy, mogli w ostatni weekend skorzystać 
z wielu atrakcji, jakie z okazji Dni Bolimowa  
przygotowały Gminny Ośrodek Kultury i władze gminy Bolimów. 

Bałucka Kapela Podwórkowa z Łodzi.�Łódzkie�piosenki�rozruszały�bolimowską�publiczność. Turnioki udowodniły,�że�nawet�deszcz�nie�może�przeszkodzić�muzyce�folkowej.

Karuzela z konikami.�Wśród�najmłodszych�uczestników�zabawy�
to�ona�cieszyła�się�największą�popularnością.

Zwycięzcy zawodów spławikowych:�Sebastian�Smolczewski,�Patryk�
Boguś�i�Miłosz�Rybakowski.�Nagrody�wręczył�im�wójt�Stanisław�Linart.

Szarak Sochaczew potęgą jest.�Udowodnili�to�jego�najmłodsi�przedstawiciele:�Mateusz�Kołodziejak,�
Antoni�Mechecki�i�niewidoczny�na�zdjęciu�Wiktor�Witkowski.

Dzieci i młodzież z ochotą uczestniczyli w zabawach aranżowanych�przez�Teatr�Małgo�z�Krakowa��
w�ramach�przygotowanego�programu�estradowego�„Bajkowy�przekładaniec”.
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Regionalny Zespół Pieśni  
i Tańca Boczki Chełmońskie 
wyjeżdża na XIX Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru do 
Strzegomia, który trwać będzie 
od 11 do 15 sierpnia. W impre-
zie brać będą udział zespoły  
z Korei, Meksyku, Ukrainy, 
Gruzji, Słowenii, Węgier, Włoch 
oraz zespoły polskie: Kostrza-
nie, zespół z Kaszub oraz 10 ze-
społów i kapel dolnośląskich.

Do Strzegomia pojedzie wraz 
z kapelą 35 osób z zespołu. Kie-
rownik zespołu Stanisław Wró-
bel mówi, że w czasie tego fe-
stiwalu zespół będzie miał 4 lub 
5 występów, z czego jeden go-
dzinny, pozostałe 10-minuto-
we. 15 sierpnia planowana jest 
też prezentacja potrawy regio-
nalnej, w której także weźmie 
udział zespół z gminy Kocie-
rzew Południowy.  mwk

Zespół Boczki Chełmońskie | Festiwal

Będzie występ
w międzynarodowym 
towarzystwie

RZut okiem | WystAWA MALARsKA

Jeszcze tylko dzisiaj i jutro, w czwartek i piątek 29 i 30 lipca, można 
oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach wystawę 
malarską prac Anny szcześniak. Anna szcześniak to rodowita 
łowiczanka, urodzona w 1962 roku i od 5 lat malująca na płótnie obrazy 
w technice akrylu. Głównym tematem jej prac są kwiaty, pejzaże, dawne 
chaty. Wystawę można oglądać w godz. 8.00-16.00. Wstęp wolny. td 

Koncert odbędzie się w ra-
mach XXII edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu Organowe-
go, organizowanego przez ŁOK  
i Warszawskie Towarzystwo Mu-
zyczne im. S. Moniuszki. W pro-
gramie usłyszymy m.in: utwory 
Mikołaja Zieleńskiego, Claudio 
Monteverdiego oraz J.S. Bacha.

Cantores Viridimontani ist-
nieje od 1994 r. z inicjatywy Je-
rzego Markiewicza. Stopniowo 
zdobywał coraz większe uzna-
nie w środowisku muzyków zaj-

mujących się wykonawstwem 
muzyki dawnej, co zaowocowa-
ło współpracą z renomowanymi 
instrumentalistami, śpiewaka-
mi i zespołami, m.in. Concer-
to Polacco, Arte dei Suonatori, 
Concerto Grosso (Berlin), Olgą 
Pasiecznik, Markiem Toporow-
skim. Od 1999 r. zespół stał się 
integralną częścią międzynaro-
dowej formacji wokalno-instru-
mentalnej Capella Viridimon-
tana, którą tworzy wspólnie  
z zespołem Collegium Viridi-

montanum – złożonym z muzy-
ków polskich i niemieckich. Od 
tego momentu w programie ze-
społu, oprócz dzieł wokalnych 
muzyki renesansu i baroku, zna-
lazło się wiele kompozycji wo-
kalno-instrumentalnych, wśród 
których dominują utwory G.F. 
Haendla, J.S. Bacha i G.Ph. Te-
lemanna. W ciągu dotychcza-
sowej działalności zespół wy-
stępował na wielu festiwalach 
w Polsce i za granicą (Fran-
cja, Belgia, Niemcy, Słowacja). 

Dyrygent i założyciel zespo-
łu Jerzy Markiewicz jest absol-
wentem Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, długoletnim dy-
rygentem i kierownikiem ar-

tystycznym Chóru Akademic-
kiego Cantores. Od 1993r. – od 
czasu stworzenia zespołu Can-
tores Viridimontani – swoją 
działalność artystyczną kon-
centruje na muzyce dawnej. 
Jest profesorem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na Wydziale 
Artystycznym w Zakładzie Dy-
rygowania. W swoim dorobku 
posiada nagrania dla radiofonii 
duńskiej, francuskiej i polskiej. 
Za swoją działalność dwukrot-
nie nagradzany był nagrodą 
kulturalną miasta Zielona Góra, 
a ostatnio został uhonorowany 
medalem „Gloria Artis”. Bilety 
po 5 i 9 zł do nabycia przed kon-
certem.  jr

Łok | Międzynarodowy Festiwal Organowy

Cantores Viridimontani w katedrze
Kameralny zespół wokalny Cantores Viridimontani  
z Zielonej Góry, który specjalizuje się w wykonywaniu 
utworów renesansu i baroku, pod dyrekcją Jerzego Markiewicza 
zaśpiewa w łowickiej katedrze 4 sierpnia o godz. 19.30.

27 lipca nastąpi ostatecznie 
zaakceptowanie tekstów, które 
znajdą się w tegorocznym – VII 
już wydaniu Roczników Łowic-
kich, wydawanych przez Ło-
wickie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Książka światło dzienne 
ma ujrzeć 17 września. 

– Cały materiał, jaki się  
w nim znajdzie, będzie poświę-
cony II wojnie światowej. We 
wtorek zbiera się zarząd ŁTPN, 
będący jednocześnie radą re-
dakcyjną, by dokonać ostatecz-
nej akceptacji tekstów  – mówi 
prezes ŁTPN Tadeusz Żaczek. 
Podobnie jak w poprzednich 
częściach, znajdą się takie dzia-

ły, jak: artykuły, przyczynki  
i materiały, biografie, wspomnie-
nia, kronika. Autorami są ludzie 
z całej Polski, a materiały będą 
dotyczyć Łowicza i regionu. 

Książka ukaże się pod redak-
cją Marka Wojtylaka. Będzie 
można ją kupić za 25 zł w ŁOK, 
Centrum Kultury, Turysty-
ki i Promocji Ziemi Łowickiej. 
– Wydamy 500 egzemplarzy. 
Roczniki trafią także, zgodnie  
z prawem,  do 15 bibliotek  
w kraju, stowarzyszeń nauko-
wych itp., a także do biblioteki 
powiatowej i miejskiej oraz bi-
blioteczki naszego towarzystwa 
– dodaje prezes ŁTPN.  td

Łowicz | towarzystwo Przyjaciół Nauk

Coraz bliżej kolejnego 
wydania Roczników Nie tylko w roku szkolnym, 

ale również w wakacje odby-
wają się w Szkole Podstawowej  
w Stachlewie w gminie Łysz-
kowice zajęcia dziewczęce-
go zespołu tanecznego „Dance 
Step”. W roku szkolnym zajęcia 
taneczne odbywały się w każdy 
piątek po lekcjach. W wakacje 
są nieco mniej regularne i wią-
żą się głównie z przygotowania-
mi zespołu do zaplanowanych 
wcześniej występów. Zespół 
zaprasza na zajęcia wszystkie 
chętne dzieci. Najbliższe spo-
tkanie zaplanowane jest o godz. 
9 w poniedziałek 2 sierpnia. Za-
jęcia prowadzi wykwalifikowa-
na instruktorka ze Skierniewic 
– pani Karolina Szyszczyńska. 

24 lipca dziewczęta z „Dan-
ce Step” występowały podczas 
dorocznych Dni Bolimowa.  
Wcześniej m.in. na Majówce 
Makowskiej w Makowie nieda-
leko Skierniewic, Ogólnopol-
skim Dniu Dziecka zorganizo-
wanym na Polach Mokotowskich  
w Warszawie, lipcowych 
Dniach Łyszkowic itp. 

Zespół tworzy kilkanaście 
dziewcząt z podstawówki i trzy 
absolwentki tej szkoły, obecnie 
gimnazjalistki. 

Szkoła zakupiła komplety 
strojów scenicznych. Zakup ten 
został dofinansowany pieniędz-
mi pozyskanymi w ramach unij-
nego projektu „Na szlaku wie-
dzy”.  mak 

SP Stachlew | Zespół Dance step

Zajęcia również w wakacje

kamil Sobol opowiada 
o wyjeździe na turniej
taekwondo do korei. str. 18
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Najkrótszy z projektowanych 
w powiecie łowickim szlak ro-
werowy zostanie oznakowany  
jeszcze w te wakacje. Jest to 
13-kilometrowy Szlak Książęcy,  
prowadzący z Łowicza przez 
Zielkowice i Arkadię do Niebo-
rowa. 21 lipca dyrektor Centrum 
Kultury, Turystyki i Promocji 
Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj  
podpisał w tej sprawie umowę 
z Januszem Dylem z Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego Oddział w Łowi-
czu. Dotyczy ona wytyczenia  
i oznakowania szlaku. Prace 
mają się zakończyć do końca 
sierpnia tego roku. Kosztować 

będą 3.000 zł, na co składać 
się będzie tablica o wymiarach  
75x60 cm przed łowickim mu-
zeum na temat wszystkich trzech  
szlaków wraz z mapą oraz ta-
bliczki szlaku rowerowego wraz 
z nazwą i piktogramem, które 
będą umieszczone na słupkach.  

Trwają ustalenia na temat 
oznakowania przez łowicki 
PTTK innego szlaku, który na-
zwano Szable i Bagnety. Jest to 
szlak długości 101,4 km, który 
wiedzie z Łowicza przez Bed-
nary Wieś, Nieborów, Bełchów, 
Łyszkowice, Kalenice, Doma-
niewice, Dąbkowice Górne, 
Wojewodzę, Bielawy, Walewi-

ce, Sobotę, Wierznowice, Bo-
chań i Otolice.  Jest realne, że 
on również będzie oznakowany 
w tym roku, ale jesienią, do koń-
ca listopada. Cena oznakowania 
tego szlaku jest negocjowana.

Ostatnia planowana do wyty-
czenia trasa: Dwory i Kościoły 
– powstanie na wiosnę przyszłe-
go roku. Szlak jest najdłuższy, 
ma  bowiem 123 km. Na jego 
trasie znajdują się następujące 
miejscowości: Łowicz, Boczki, 
Kocierzew Południowy, Osiek, 
Kiernozia, Stępów, Nowy Zła-
ków, Walewice, Borów, Stary 
Waliszew, Chruślin, Dąbkowice 
Dolne i Jastrzębia. mwk

Powiat łowicki�|�Turystyka�rowerowa

Szlak Książęcy będzie oznakowany

Tak naprawdę impreza była 
podzielona na piknik z oka-
zji powitania lata, który trwał 
do godziny 13 i na imieniny 
wszystkich solenizantów z klu-
bu, którzy imieniny obchodzili  
w czerwcu lub obchodzą w lip-
cu. Były więc Janeczki, Anie, 
Lucyny i jeden Władysław –  
w sumie 10 solenizantów. 

Pomimo tak długiego poby-
tu w Nieborowie – piknik od-

bywał się przy zajeździe Roz-
droże – seniorzy nie nudzili się. 
W pierwszej części było grillo-
wanie i śpiewy. W drugiej tań-
ce przy muzyce granej na żywo, 
życzenia i upominki. Od go-
spodarzy imprezy otrzymali je 
wszyscy solenizanci, również 
ci, którzy u seniorów byli gość-
mi – były to dwie kolejne oso-
by. Przedstawiciele władz mia-
sta, poza wspomnianą książką, 

obdarowali każdego z soleni-
zantów różą i kubkiem z mo-
tywem łowickim. Klubowicze 
nie zapomnieli o przewodni-
czącej Annie Bieguszewskiej, 
która otrzymała i kwiaty, i pre-
zent. Dziękując za nie, nie kryła 
wzruszenia. 

„Łowicz raduje się i jest 
dumy, że Klub Radość składa 
się z najradośniejszych ludzi 
na świecie” – to także fragment 
dedykacji od władz miasta. Nie 
ma w niej przesady. Ponad 100 
seniorów i ponad 30 zaproszo-
nych gości z zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń bawiło się  w Nie-
borowie około 11 godzin. Nie-
którzy z nich wybrali się do par-
ku i pałacu Radziwiłłów, inni 
woleli bawić się, tańczyć i roz-
mawiać.  mwk    

Łowicz/Nieborów |�Klub�Seniora�Radość

Imieninowe powitanie lata
W te upalne dni niech Anki przyniosą nam  
choć chłodne poranki – to fragment dedykacji, 
jaką w książce kucharskiej „Kuchnia Włoska”  
wpisali burmistrz Krzysztof Kaliński i przewodniczący  
Rady Miejskiej Henryk Zasępa. Wręczyli ją 
solenizantkom z Klubu Seniora, które 21 lipca 
na pikniku w Nieborowie obchodziły imieniny. 

W wakacje w GOK w Sanni-
kach odbywają się warsztaty te-
atralne, plastyczne i wycieczki 
w ramach unijnego projektu do-
finansowanego z Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich. Program zapewnia 
ciekawe zajęcia dla młodzie-
ży i zespołu Sanniki, ale to też 
możliwość zakupu do ośrodka 
kultury nowych krzeseł, sprzę-
tu multimedialnego, aparatu cy-
frowego, chusty animacyjnej do 
zabaw z dziećmi, trzech kieco-
ków dla zespołu Sanniki.

Składają się nań przede 
wszystkim warsztaty teatralne 
(będzie to minimum 10 spotkań) 
dla młodzieży, które prowadzi 
aktor Jacek Mąka. Trwają one 
już drugi miesiąc, a zakończą się 
21 sierpnia przedstawieniem wy-
stawionym przez uczestników 
podczas Pikniku Rodzinnego  
w Sannikach. Będzie to teatrzyk 
Stasia Witkiewicza, czyli insce-

nizacja przygotowana na kanwie 
tekstów napisanych przez Wit-
kiewicza kiedy był dzieckiem. 

Dodatkową atrakcją za ak-
tywność dla uczestników tych 
warsztatów będzie wyjazd do 
kina do Płocka, który planowany 
jest w sierpniu. Starsza młodzież 
i dorośli biorą udział w warszta-
tach plastycznych z witrażu, któ-
re rozpoczęły się 15 lipca. Jest 
to cykl 5 warsztatów prowadzo-
nych przez Barbarę Szulborską, 
na których powstają barwne wi-
traże mozaikowe, głównie z mo-
tywami kwiatów.

Z kolei Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca Sanniki ma za-
planowany wyjazd na warsztaty 
do Ośrodka Emaus koło Rado-
mia, gdzie będzie kontynuował 
rozpoczęte przed rokiem pra-
ce nad Weselem Sannickim.  
W tym roku planowane jest roz-
budowanie programu i doszli-
fowanie go. Zajęcia prowadzić 

będzie choreograf Katarzyna 
Polak. Dodatkową atrakcją dla 
tancerzy tego wyjazdu będzie 
spływ kajakowy. 

Zespół rozpoczął też konsul-
tacje z muzyki i śpiewu nowych 
utworów do Wesela Sannickie-
go. Odbywają się one pod kie-
runkiem Jarosława Domagały. 
Będzie ich w sumie dziesięć. 

Sierpniowymi atrakcjami pro-
jektu będą trzy warsztaty teatral-
ne prowadzone przez aktorów  
z Teatru Wielkie Koło z Będzi-
na. Będą to interaktywne spek-
takle lalkowe, które 17 sierpnia 
wystawione będą  w szkole w 
Osmolinie, w świetlicach GOK 
w Sannikach i w Barciku.

Na Pikniku Rodzinnym 21 
sierpnia będzie można zoba-
czyć część efektów trwających 
obecnie zajęć. Wesele Sannic-
kie i  przedstawienie na podsta-
wie tekstów młodego Witkiewi-
cza.    mwk

Sanniki�|Ciekawe�zajęcia�dla�młodzieży

Wesele Sannickie  
i teatr młodego Witkiewicza

Na pikniku w Nieborowie.�Tańce�i�biesiada,�czyli�dobra�zabawa.�
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Wydział Spraw Obywatel-
skich w łowickim ratuszu od-
powiedzialny za wydawanie 
dowodów osobistych mieszkań-
com miasta, odnotowuje z roku 
na rok coraz większe zaintere-
sowanie wśród rodziców wy-
daniem dowodu osobistego dla 
dziecka poniżej 13. roku życia. 

Rodzice tłumaczą chęć otrzy-
mania dowodu dla dziecka naj-
częściej chęcią wspólnego wy-
jazdu za granicę, a dzieci w tym 
wieku mogą to zrobić w grani-
cach Unii Europejskiej tylko po-
siadając taki dokument. Najwię-
cej dowodów dla dzieci wydaje 
się w okresie przedwakacyjnym 
i wakacyjnym. W 2005 r. wy-
dano tylko jeden taki dowód,  
w 2006 było ich już  6, w 2007 –  
42,  2008  – 45 i  w 2009 – 50.  

Ale w pierwszym półroczu 
2010  dowodów osobistych dla 
dzieci wydano 113, z czego: 
29 w czerwcu, 17 w maju, 26  

w kwietniu, 14 w marcu, 11  
w lutym i 16 w styczniu.

Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich w ratuszu Edy-
ta Fabjańska przypomina jed-
nak, że rodzice ubiegający się 
o wydanie dowodu dla dziecka 
poniżej 13. roku życia powin-
ni pamiętać o towarzyszących 
temu zasadach. Wymagana 
jest bowiem obecność w urzę-
dzie obojga rodziców lub opie-
kunów prawnych lub obecność 
jednego z rodziców bądź opie-
kunów prawnych z pisemną 
zgodą drugiego rodzica, bądź 
opiekuna ustanowionego przez 
sąd, poświadczoną za zgodność 
podpisu  przez  notariusza.

Obecność dziecka do piątego 
roku życia nie jest wymagana. 
Dowód osobisty wydany ma-
łoletniemu, który nie ukończył 
13. roku życia, odbiera jeden  
z rodziców bądź opiekunów 
ustanowionych przez sąd.  tb

Nie będzie w czasie tego-
rocznych wakacji akcji poboru 
krwi na Starym Rynku. Jak po-
wiedziała nam szefowa łowic-
kiego biura Polskiego Czerwo-
nego Krzyża Jolanta Głowacka, 
akcje podejmowane w latach 
minionych cieszyły się małym 
zainteresowaniem. Dlatego nie 
spodziewa się, by w tym roku 

było inaczej. Wszystkie osoby, 
które chcą oddać krew, mogą to 
zrobić w stałym punkcie krwio-
biorczym mieszczącym się  
w prywatnej przychodni przy 
ul. Powstańców 37. Punkt działa 
w każdy poniedziałek w godz. 
9.00-12.00. Obecnie, w waka-
cje, punkt odwiedza każdorazo-
wo od 8 do 12 osób.   tb

Harcerze  
z łowickiego Hufca 
Związku Harcerstwa 
Polskiego wrócili  
w środę 21 lipca  
z trzytygodniowego 
obozu 
wypoczynkowego, 
który odbywał się  
w Miedznej Murowanej 
niedaleko Opoczna.

W obozie udział wzięło po-
nad 50 młodych ludzi z Łowi-
cza i okolic, w większości byli 
to harcerze. Młodsi uczestnicy 
zostali zakwaterowani w dom-
kach wypoczynkowych, starsi 
spali w namiotach.

Dla 30 starszych harcerzy 
największą atrakcją był dwu-
dniowy rejs żaglówkami po Za-
lewie Sulejowskim, który udało 
się zorganizować, choć wcze-
śniej nie był planowany. Ola Ty-
bura opowiedziała nam, że nie 
tylko płynęli, ale także mie-
li zajęcia wprowadzające ich  
w temat żeglarstwa. Byli pod 
komendą doświadczonych że-
glarzy, więc czuli się  trochę jak 
majtkowie na statku, wykonu-
jąc kolejne komendy.

Dla Oli najciekawszym prze-
życiem był dwudniowy spływ 
kajakowy rzeką Czarną. – To 
podobało mi się najbardziej, bo 
bardzo lubię kajaki. Drugiego 
dnia już nie płynęliśmy, ale mie-
liśmy bardzo dużo różnych zajęć, 
w tym gier i konkursów związa-
nych z wodą i kajakami, czyli 
super zabawa – opowiadała.

Piotr Zakrzewski, kierował 
jednym z podobozów, po raz 
pierwszy występował jako opie-
kun młodzieży. Dla niego naj-
ciekawszym przeżyciem był 
dwudniowy marsz z obozu nad 
Zalew Sulejowski. – Wspól-

na wędrówka, spanie w namio-
tach, ognisko – to niezapomnia-
ne wrażenia – opowiada.

Piotr i Karolina Podsędek  
w czasie obozu przeszli też jed-
ną z prób instruktorskich. On 
musiał dostać się do Spały, od-
naleźć konkretne wskazane 
miejsce, zrobić jego zdjęcie, po 
czym wrócić. Ona musiała udać 
się do Piotrkowa Trybunalskie-
go. Podróż odbyli wyposaże-
ni tylko w telefon komórkowy  
i kwotę 5 zł.

Mimo że obóz znajdował 
się niedaleko zbiornika wodne-
go, obowiązywał zakaz kąpieli. 
Woda była zanieczyszczona tym, 
co niosła ze sobą po powodzi.

Było za to pięć ognisk,  
w czasie których bawił się cały 
obóz. – Trafiliśmy na bardzo 
ładną pogodę, cały czas mieli-
śmy słońce, deszcz padał tylko 
jednego dnia, taka pogoda rzad-
ko się zdarza – jest zadowolony 

zastępca komendanta hufca Ja-
rosław Urbański. 

Nie obyło się jednak bez 
nieprzyjemności. Otóż w cza-
sie powrotu z Częstochowy, 
gdy harcerze zatrzymali się w 
restauracji McDonald jednej  
z harcerek skradziono aparat. 
Nie pozostawiono jej samej  
z tym problemem: uczestnicy 
obozu zebrali połowę wartości 
sprzętu i na jednym z  ostatnich 
apeli wręczyli harcerce.

Trzytygodniowy obóz to  
dla młodych ludzi długi czas 
rozłąki z rodzicami. Dlatego 
kilka osób, zwłaszcza młod-
szych, nie wytrzymało, rodzice 
musieli je odebrać. Największy 
dramat był po odwiedzinach. 
Jak się okazało, posiadanie te-
lefonów komórkowych też by-
najmniej nie pomaga znosić 
rozłąki pomiędzy dziećmi a ro-
dzicami. Czasem wręcz prze-
ciwnie.  tb

REKLAMA

REKLAMA

organizujemy

WESELA
oraz inne IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

ceny promocyjne
tel. 506-515-789

Restauracja „Zdunianka” w Zdunach
Zajazd „Bajeczny” w Szymanowicach

Łowicz | Dowody osobiste dla dzieci

Rodzice z dziećmi za granicą

Łowicz | PCK

Punkt czeka na krwiodawców

Łowicz | ZHP

Na obozie przebojem były żaglówki

Harcerze w czasie jednej z obozowych zbiórek.
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Kolejne honory 
dla prof. Wysockiego
Tym razem w Sejnach. str. 15

www.lowiczanin.info

REKLAMA

Nie udało się ustalić, co było 
faktyczną przyczyną wypadku 
drogowego na drodze krajowej 
nr 14 w Domaniewicach, w któ-
rym zginęło na miejscu trzech 
mężczyzn, w tym dwóch braci 
z Łodzi. Prokuratura Rejono-
wa w Łowiczu umorzyła śledz-
two prowadzone przeciwko kie-
rowcy samochodu ciężarowego, 
który jako jedyny przeżył wy-
padek. 

Do wypadku doszło 6 mar-
ca tego roku we wczesnych 

godzinach porannych. Śmierć 
na miejscu ponieśli: 29-letni 
mieszkaniec Tomaszowa Ma-
zowieckiego oraz dwaj bracia 
z Łodzi w wieku 35 i 37 lat. 
Mężczyźni podróżowali Re-
nault Laguna, który zderzył się 
z TIR-em. Ustalono, że było to 
zderzenie czołowe, doszło do 
niego na pasie ruchu ciągnika 
siodłowego marki DAF, któ-
rym kierował 31-letni mieszka-
niec powiatu sochaczewskiego. 
Samochód osobowy, jadąc od 

strony Łowicza w kierunku Ło-
dzi, z nieustalonych przyczyn 
zjechał na przeciwny pas ruchu, 
którym jechał DAF. Wszystkie 
podróżujące nim osoby zginęły. 
Samochód osobowy miał cał-
kowicie zniszczoną karoserię 
i częściowo znajdował się pod 
DAF-em. Początkowo biorący 
udział w akcji przypuszczali, że 
jechały w nim dwie osoby. 

Kabina ciągnika siodłowego 
była mocno uszkodzona. Bezpo-
średnio po wypadku w jej środ-

ku tkwił kierujący pojazdem. 
Był przytomny, ale z powodu 
uszkodzeń kabiny miał uwięzio-
ną nogę. Wydobyli go strażacy 
i przekazali zespołowi pogoto-
wia ratunkowego. Trafił do ło-
wickiego szpitala, gdzie okazało 
się, że obrażenia nie są groźne. 8 
marca został wypisany do domu.  

Śledztwo prowadzone pod 
nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Łowiczu wykazało,  
w świetle zebranych dowodów – 
w tym opinii biegłych z zakresu 

ruchu drogowego i rekonstruk-
cji wypadków – że Renault La-
guna nagle zjechał na przeciwny 
pas ruchu. Jednocześnie biegli 
stwierdzili, że kierowca samo-
chodu ciężarowego nie miał moż-
liwości podjęcia jakiegokolwiek 
skutecznego manewru obron-
nego w celu uniknięcia zderze-
nia. Śledztwo wykazało, że nie-
znacznie przekroczył dozwoloną 
prędkość, ale nie miało to wpły-
wu na zdarzenie. Ocena stanu 
technicznego pojazdów wyka-

zała, że bezpośrednio przed wy-
padkiem obydwa były sprawne. 

– Nie zdołano w toku śledz-
twa ustalić – wobec braku na 
tę okoliczność dowodów – co 
było przyczyną zjechania samo-
chodu Renault Laguna na prze-
ciwny pas ruchu. W tej sytuacji 
prokuratura umorzyła postępo-
wanie karne prowadzone prze-
ciwko kierowcy DAF-a – po-
wiedział Prokurator Rejonowy  
z Łowicza Marek Kryszkie-
wicz.  mak  

Domaniewice |�Śmiertelny�wypadek�

Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko kierowcy

Prokuratura Rejonowa w Ło-
wiczu skierowała do Sądu Rejo-
nowego w Łowiczu akt oskar-
żenia przeciwko 34-letniemu 
kierowcy z Sokołowa w gmi-
nie Kiernozia, który 9 marca 
tego roku śmiertelnie potrącił 
samochodem marki Audi A6 
36-latka z Brodnego Józefowa 
w tej samej gminie. Do tego 
tragicznego wypadku doszło 
w godzinach przedpołudnio-
wych, przy dobrej widoczności, 
w pobliżu sklepu spożywczego 
i budynku dawnej szkoły wyko-
rzystywanego obecnie na świe-
tlicę wiejską. 34-latek jechał od 
strony Kiernozi. Pieszy zginął 
na miejscu. Kierowca Audi był 
trzeźwy. 

Prokurator prowadzący postę-
powanie zasięgnął w tej sprawie 
opinii biegłego z zakresu ruchu 
drogowego. Orzekł on, że kieru-

jący Audi przekroczył dopusz-
czalną prędkość i nie zachował 
ostrożności, nieuważnie obser-
wując drogę. Ustalona przez 
biegłego prędkość wynosiła  
80-90 km/h przy obowiązują-
cej w tym miejscu prędkości  
50 km/h. Ponadto biegły stwier-
dził w swojej opinii, że kierowca 
Audi, jadąc z taką prędkością, 
nie miał możliwości uniknię-
cia zderzenia z pieszym, który 
przekraczał jezdnię w miejscu 
do tego niewyznaczonym, rów-
nież nie obserwując uważnie sy-
tuacji drogowej. – Pieszy wszedł 
na drogę, nie upewniając się, 
czy może ją bezpiecznie prze-
kroczyć – powiedział nam Pro-
kurator Rejonowy w Łowiczu 
Marek Kryszkiewicz. 

Ustalono, że samochód przed 
wypadkiem był sprawny tech-
nicznie, a obydwaj uczestnicy 

wypadku byli trzeźwi. Zgod-
nie z art. 177 KK, za nieumyśl-
ne spowodowanie wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym gro-
zi kierowcy Audi kara więzie-
nia od 6 miesięcy do lat 8 oraz 

utrata prawa jazdy na okres od 
1 roku do 10 lat. Sąd orzeka  
o utracie prawa jazdy obligato-
ryjnie. Kara więzienia do 3 lat 
może być zawieszona na okres 
próby.  mak 

Brodne Józefów�|�Konsekwencje�śmiertelnego�wypadku�

Audi jechało zdecydowanie za szybko 
Akt oskarżenia przeciwko 
50-letniemu Janowi G.  
z Dąbkowic Dolnych  
w gminie Łowicz, który  
w tzw. „półpoście” oddał 
strzał z broni pneumatycznej 
do kilkunastoletniego 
chłopaka, przekazała
do sądu łowicka  
Prokuratura Rejonowa.

 Pierwsza rozprawa odbędzie 
się w drugiej połowie sierpnia. 
Za naruszenie czynności na-
rządu ciała trwające nie dłużej 
niż 7 dni mężczyźnie grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności 
bądź więzienia do 2 lat. 

Do zdarzenia doszło 10 mar-
ca tego roku. Kilkunastoletni 

chłopcy, w grupie ok. 15 osób, 
chcieli – zgodnie z ludową tra-
dycją – tłuc butelki na podwór-
kach dziewczyn. Przy jednym 
z domów w Dąbkowicach Dol-
nych, kiedy jeden z nich wyko-
nał szybki rzut butelką i zaczął 
już uciekać, został postrzelony 
z wiatrówki przez 50-letniego 
właściciela posesji. Następnego 
dnia okazało się, po prześwietle-
niu nogi, że śrut utkwił głęboko 
w lewym udzie. Chłopiec został 
skierowany na oddział chirur-
gii dziecięcej w jednym z łódz-
kich szpitali. 12 marca przeszedł 
szczęśliwie operację. Śrut, który 
wyjęto, zabezpieczono w łowic-
kiej policji. Prokuratura stoso-
wała wobec podejrzanego śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego.  mak 

Dąbkowice Dolne�|�Strzały�z�wiatrówki�

Finał półpościa 
będzie przed sądem 

Audi, które uczestniczyło w wypadku w Brodnym,�miało�wybitą�szybę�
i�wgnieciony�dach.
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Ogłoszenia

 punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; bednary, skleP P. PaPiernik 24a; bednary kolonia 85, PPH „karna” P. lucyny siewiery; bobroniki 27, skleP P. Pacler; bo-
limów, skleP „aBc...” P. Gortat Przy ul. rynek kościuszki 17; bolimów, skleP P. GłowackieGo, ul. sokołów 19; brodne józefów, skleP P. tomczak; chruślin nowy 48, skleP P. PiecHowskiej; domaniewice, skleP P. mar-
czaka; gągolinie płd., skleP „kos”; grudze stare nr 60, skleP P. Foks; humin 1a, skleP P. GreFkowicz; humin 44b, skleP P. skoPa; jackowice 48, skleP P. jankowskiej; jamno 66, skleP P. motylskiej; kiernozia, kiosk 
P. wesołowskiej na rynku koPernika;  kocierzewie płn., skleP P. DraGańskiej; komPina, skleP P. PaPiernik; krępa 155, skleP P. marczaka; kurabka 17a, skleP e. toPolska; łowicz, kiosk lotto na os. Bratkowice; 
zakłaD usłuGowo-HanDlowy rtV zBiGniew kęDziora, os. DąBrowskieGo 24 (ramPa); łyszkowice, skleP P. kowalczyka Przy ul. GłowackieGo 20;  nieborów al. leGionów PolskicH 18, skleP P. FiGata; nieborów, skleP  
P. PaPiernik; osmolin, skleP „u micHała” P. wrzesińskieGo, ul. rynek 1; osiek, skleP P. w. kosińskieGo; ostrów 20, skleP P. BejDy; osmolin, skleP P. serwacH, ul. rynek 2; rogóźno, skleP P. woDzyńskieGo; rybno, skleP P. Gasik  
na ul. DłuGiej 2; sanniki, skleP P. olkowicz, ul. warszawska 183; sobota, skleP wieloBranżowy P. małGorzaty szaGa Przy Placu zawiszy czarneGo 12; sochaczew, Punkt Pocztowy, ul. Płocka 46/48; sokołów 19, skleP  
P. GłowackieGo; stachlew 113a, skleP P. wierzBickiej; trzcianka 54, skleP P. klimczak; zabostów duży 51, skleP P. szaleniec; zawady 67, skleP P. sokalskiej; złaków borowy 139a, skleP P. marzeny Piecki; złaków  
kościelny 21, skleP Gs;

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; stryków: skleP z art. sPożywczo-Przemysłowymi, stary rynek

samochodowe

kupno
auto-kasacja subiekt - nieborów  �

230 posiadająca koncesję na 
wydawanie zaświadczeń do 
wydziału komunikacji przyjmuje 
i płaci za pojazdy stare, rozbite, 
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom. 
507-141-870.

auta bezwypadkowe, kupię, tel.  �
kom. 795-297-763.

auta powypadkowe, uszkodzone  �
- najlepiej zapłacę, tel. kom. 
508-450-441.

auta powypadkowe, uszkodzone,  �
kupię, tel. kom. 604-140-038.

auto kupię, tel. kom. 500-167-670. �

auto skup, tel. kom. 505-959-200. �

auto-laweta, tel. kom. 600-233-161. �

europejska stacja Demontażu  �
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do 
złomowania. zaświadczenia, tel. kom. 
602-123-360.

kupię astrę ii, 5-drzwiowy, hatchback,  �
tel. kom. 501-203-950.

kupię auta osobowe, 1998-2006 rok,  �
tel. kom. 506-916-839.

kupię opla corsę, 5-drzwiową, tel.  �
kom. 692-829-882.

skup powypadkowych, starych,  �
skorodowanych pojazdów 
samochodowych, tel. kom. 512-476-760.

skup samochodów.  �
możliwość odbioru. sprzedaż 
części. złomowanie pojazdów. 
zaświadczenia do wydziału 
komunikacji. nieborów, tel. kom. 
605-695-882.

sprzedaż
auDi a4 1.6 �  gaz 1997 rok, tel. kom. 

501-735-473.

auDi a4 kombi 1.9 tDi 1996 rok, tel.  �
kom. 698-490-859.

auDi a4 1.9 tDi 1996 rok, 110 km,  �
pilne, tel. kom. 530-721-527 po 16.00.

auDi B4 kombi 80 1.9 tDi 1994 rok,  �
tel. kom. 667-511-959.

auDi B4 kombi 1.9 tDi 1994 rok, stan  �
bdb., tel. kom. 667-512-959.

auDi B4 2.0 benzyna + gaz 1993 rok,  �
5200 zł, stan techniczny db, tel. kom. 
518-442-631.

auDi B4 1.9 tDi 1994 rok, cena do  �
uzgodnienia, tel. kom. 721-016-903.

bmw 120i 2.0 benzyna 2004 rok,  �
tel. kom. 793-065-376.

Bmw 318 tDs 1995 rok, czarny  �
metalik, klimatyzacja, tel. kom. 
694-099-050.

Bmw 328i 1999 rok, czarny, stan  �
dobry, tel. kom. 888-857-077.

Bmw e46 1.9 benzyna 1999 rok, cena  �
do negocjacji, tel. kom. 666-889-820.

cHrysler stratus 2.0 katalizator+gaz  �
sekwencja 1996 rok, 5.500 zł, bordowy 
metalik, stan bdb, 2xair BaG, 
klimatyzacja, wspomaganie, tel. kom. 
602-677-216.

citroen Berlingo 2.0 tDi 1999 rok,  �
tel. kom. 668-248-900.

citroen Berlingo 1.9 D 1998 rok, tel.  �
kom. 669-078-614.

citroen jumper 2.5 D 1997 rok,  �
210000 km, wspomaganie kiekownicy, 
podwyższany, tel. kom. 886-368-900.

citroen Xara 2.0 HDi 2001 rok,  �
kombi, tel. kom. 500-158-710.

części skoda Felicja, 1.3, 1999 rok, tel.  �
kom. 604-140-038.

Daewoo espero 1998 rok, tel. kom.  �
600-932-175.

Daewo � o lanos sedan 1.5 +gaz 1998 
rok, tel. kom. 508-372-666.

Daewoo lanos gaz 2002 rok,  �
stan bdb, tel. (46) 839-62-01, tel. kom. 
663-819-003.

Daewoo lanos 1.5 gaz 1999 rok,  �
wspomaganie, tel. kom. 604-392-876.

Daewoo matiz 1999 rok, tel. kom.  �
792-261-009.

Daewoo matiz 1999 rok, tel. kom.  �
604-200-365.

Daewoo matiz 1999 rok, złoty  �
metalik, tel. kom. 601-614-068.

Daewoo matiz benzyna+gaz 1999,  �
2003 rok, złoty metalik i granat metalik, 
5.500 zł i 7.500 zł, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, elektryczne szyby, tel. 
kom. 602-677-216.

Daewoo matiz 2000 rok, i właściciel,  �
tel. kom. 880-400-927.

Daewoo matiz 2000 rok, stan bdb.,  �
tel. kom. 793-390-074.

Daewoo tico 1993 rok  �
tel. (46) 839-13-35.

Daewoo tico sX 1998 rok, tel. kom.  �
726-288-002.

Daewoo tico, 1.000 zł, tel. kom.  �
607-474-976.

Daewoo tico 1998 rok, w pełni  �
sprawny, pilnie, tel. kom. 607-108-593.

Fiat 126p elegant 1996 rok, 60000  �
km, zielony, tel. kom. 669-303-235.

Fiat 126p 1988 rok, 35.000 km, i  �
właściciel, stan dobry, tel. (46) 830-39-97 
po 20.00.

Fiat 126p 1994 rok, stan bdb,  �
oc opłacone do końca roku 2010, 
przegląd ważny do lipca 2011, cena do 
uzgodnienia, tel. kom. 606-208-568.

Fiat 126p 1996 rok, stan dobry, tel.  �
kom. 725-040-342.

Fiat Brava 1.4 �  1998 rok, 5.500 zł, tel. 
kom. 665-346-781.

Fiat cc 700 1997 rok, tel. kom.  �
500-820-115.

Fiat cc 1983 rok tel. (46) 838-67-87. �

Fiat cc 1997 rok, tel. 721-586-347. �

Fiat cc 700 1998 rok, tel. kom.  �
782-859-933.

Fiat cc 900 1996 rok, tel. kom.  �
787-233-812.

Fiat cc 700 1995 rok, czerwony, tel.  �
kom. 519-376-820.

Fiat cc 700 1994 rok, stan dobry, tel.  �
kom. 504-922-982.

Fiat cinquecento 700 1998 rok, tel.  �
kom. 790-717-095.

Fiat Ducato 2.5 D 1981 rok, tel. kom.  �
721-139-400.

Fiat Grande Punto gaz 1996 rok, stan  �
bdb, tel. kom. 601-400-714.

Fiat marea weekend 1.6 16V 2000  �
rok, klimatyzacja, tel. kom. 694-253-576.

Fiat marea 1.9 tD 1998 rok, 100 km,  �
tel. kom. 723-026-226.

Fiat Palio Xii 2001 rok, tel. kom.  �
603-103-174.

Fiat Palio weekend 1.6 gaz 1998 rok,  �
czerwony, tel. kom. 793-231-661.

Fiat Punto 1998 rok, tel. 660-724-652. �

Fiat Punto 1997 rok, 5.000 zł, tel. kom.  �
600-879-665.

Fiat Punto ii 1.2 +gaz 2003 rok,  �
5-drzwiowy, tel. kom. 604-392-876.

Fiat Punto 1,2 1997 rok, 4500zł,  �
105 tys. km, i właściciel, serwisowany, 
elektryczne szyby, centralny, 
alarm, książka serwisowa, tel. kom. 
662-017-912.

Fiat Punto 1.2 benzyna+gaz 1998  �
rok, elektryczne przednie szyby, 
wspomaganie, alufelgi, halogeny, tel. 
kom. 693-824-706.

Fiat Punto 1.2 �  1996 rok, okazja, tel. 
kom. 794-579-463.

Fiat seicento 1.1 +gaz 2002 rok, tel.  �
kom. 721-689-682.

Fiat seicento 900 benzyna/gaz 1999  �
rok, tel. kom. 501-649-064.

Fiat seicento 1998 rok, 2900 zł, tel.  �
kom. 781-364-513.

Fiat seicento 1999 rok, elektryczne  �
szyby, bordowy metalik, 501-649-064.

Fiat tempra 1.6 benz.+gaz 1995  �
rok, srebrny metalik, stan bdb, tel. kom. 
793-399-396.

Fiat uno 1.0 1997 rok,   �
tel. kom. 600-539-257 po 19.00.

Fiat uno 1.0 2000 rok, 186000 km,  �
tel. kom. 601-839-916.

Fiat uno 1993 rok, tel. kom.  �
601-343-854.

Fiat uno 1.0 Fire benzyna+gaz 2000  �
rok, cena do uzgodnienia, tel. kom. 
602-614-996.

ForD escord 1.6 16V 1994  �
rok, wspomaganie, szyberdach, 
centralny zamek, stan dobry, tel. kom. 
798-329-300.

ForD escort 1.3 benzyna+gaz 1996  �
rok, tel. kom. 724-571-632 po 17.00.

ForD escort kombi 1.8 tD 1996 rok,  �
wyposażony, tel. kom. 604-411-626.

ForD escort 1.6 16V +gaz 1998 rok,  �
bogate wyposażenie, stan bdb., tel. kom. 
793-577-918.

ForD escort 1.4 i 1998 rok, bordo  �
metalik, full opcja z klimatyzacją, 
poduszkami, elektryka, stan idealny 
(w zamianie mogę przyjąć matiza lub 
seicento), tel. kom. 604-706-309.

ForD escort 1.6 16V 1994 rok, stan  �
dobry, tel. kom. 793-732-548.

ForD Fiesta 1.1 gaz 1993 rok, tel.  �
kom. 511-815-271.

ForD Fiesta 1.3 1999 rok,  �
5+drzwiowy, wspomaganie, stan bdb., 
tel. kom. 600-970-598.

ForD Fiesta 1.8 D 2001 rok, bogate  �
wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 
604-258-779.

ForD Fiesta 1.3 benzyna 2006 rok,  �
wyposażony, idealny, tel. (24) 285-52-02.

ForD Focus c max 2.0 tDci 2004  �
rok, tel. kom. 606-232-925.

ForD Fokus GHis 2.0 benzyna 1998  �
rok, stan idealny, tel. kom. 516-965-422.

ForD Fokus sedan 1999/2000 rok,  �
tel. kom. 606-967-890.

ForD Galaxy 2005 rok, bogate  �
wyposażenie, tel. kom. 602-587-341.

ForD ka 1997 rok, tel. 697-677-412. �

ForD ka 1.3 1999/2000 rok, bogate  �
wyposażenie, tel. kom. 605-535-396.

ForD ka 2000 rok, stan bdb., bogate  �
wyposażenie, tel. kom. 793-390-074.

ForD mondeo 1.6 benzyna, gaz 1993  �
rok, tel. kom. 724-144-129.

ForD mondeo combi Ghja 2.0 Dti  �
2002 rok, 16.600 zł, full opcja, możliwa 
zamiana/tańszy, tel. kom. 604-706-309.

ForD mondeo kombi 1.8 tD 1999  �
rok, tel. kom. 500-287-779.

ForD mondeo kombi 2.0 tDDi 2001  �
rok, tel. kom. 605-836-466.

ForD mondeo kombi GHia 1.8  �
benzyna 1996 rok, 154.000 km, stan 
bdb., tel. kom. 667-420-235.

ForD mondeo kombi 1.8 tDi  �
1999 rok, bogata wersja, tel. kom. 
604-392-876.

ForD mondeo 1.8 turbo diesel  �
1994 rok, aBs, szyby elektroniczne, 
szyberdach, stan bdb., tel. (46) 861-10-67 
po 19:00.

ForD transit 2.5 D �  1998 rok, tel. kom. 
660-293-732.

HonDa civic 1.4 +gaz 2001 rok,  �
16.900 zł, srebrna, tel. kom. 600-226-519.

HonDa civic 1.4 16V 1998 rok,  �
5-drzwiowa, tel. kom. 605-535-396.

HonDa civic 1.4 1998 rok, 8.900  �
zł, zielona, salon, zadbana, tel. kom. 
600-226-519.

HonDa civic 1.5 1996 rok, bogate  �
wyposażenie, stan bdb., atrakcyjna cena, 
tel. kom. 503-779-159.

HonDa Prelude 1992 rok, srebrna, tel.  �
kom. 667-286-782.

kia Pride 1.3 benzyna+gaz sekwencja  �
2000 rok, 3.500 zł, granat metalik, 
5-drzwiowy, tel. kom. 602-677-216.

land rover Ferrander 1.8 benzyna  �
2003 rok, tel. kom. 663-801-463.

maluch elagant 2000 r., tel. kom. 668- �
352-889 wieczorem.

malucH 1999 rok, i właściciel, stan  �
dobry, tel. kom. 791-206-520.

man wywrot 3-stronny, ładowność 8t,  �
tel. kom. 696-035-281.

mazDa 323 F 1.5 1994 rok, tel. kom.  �
792-093-033.

mazDa 323F 1996 rok, tel. kom.  �
790-717-095.

mazDa 323F 1.5 12.1999 rok, 5-drzwi,  �
klimatyzacja, i właściciel, stan bdb, tel. 
kom. 506-713-289.

mazDa 6 2002 rok, tel. kom.  �
887-341-475.

mazDa Premacy 2.0 D 2000  �
rok, czarny, klimatyzacja, tel. kom. 
609-502-147.

merceDes 207 D 1986 rok, stan  �
dobry, tanio, tel. kom. 507-449-334.

merceDes Bus, tel. kom.  �
604-275-678.

merceDes 917 1996 rok, chłodnia  �
15 paletowa, tel. kom. 501-043-869.

merceDes c 220D 1994rok,  �
zadbany, tel. kom. 509-283-124.

merceDes c180 elegance 1.8  �
benzyna + gaz 1996 rok, tel. kom. 
606-655-691.

merceDes c220 Diesel 1996 rok, tel.  �
kom. 604-392-876.

merceDes w210 awangarde 2.2 D  �
1995 rok, 15.400 zł, 343.000 km, srebrny 
metalik, tel. kom. 601-359-244.

mitsuBisHi carisma 2002 rok,  �
bezwypadkowy, tel. kom. 509-877-266.

nissan almera 1.4 benzyna+gaz  �
1997 rok, krajowy, tel. kom. 880-569-155.

nissan Primera 2.0 tD 1996 rok,  �
5.700 zł, tel. kom. 788-667-920.

Fiat siena 1.6 16V benzyna 2000 rok,  �
3.500 zł, tel. kom. 605-896-130.

oPel agilla, po wypadku, tel. kom.  �
606-358-891.

oPel astra classic 1.4 benzyna/gaz  �
2000 rok, tel. kom. 667-944-080.

oPel astra 1.4 1995 rok, hak +  �
gaz, tel. (46) 830-30-82, tel. kom. 
785-567-252.

oPel astra ii 1.7 cDti 2004 rok,   �
tel. kom. 695-363-537 po 16.00.

oPel astra kombi 1.6 +gaz 1996 rok,  �
hak, wspomaganie,  
tel. kom. 886-218-982.

oPel astra sedan gaz 1992 rok,  �
3.200 zł, tel. kom. 507-792-106.

oPel astraii 1.7 tD 1999 rok,   �
tel. kom. 605-531-311.

oPel astra 1.6 benz.+gaz 1994  �
rok, zielony metalik, kombi, bogate 
wyposażenie, opony zimowe,  
tel. kom. 691-270-909.

oPel astra 1.6 1993 rok, zadbany,  �
2500 zł, tel. kom. 721-139-423.

oPel corsa gaz 1997 rok,  �
tel. kom. 669-288-052.

oPel corsa  � 1.3 cDti 2007 rok, tel. 
kom. 500-167-670.

oPel corsa 1.0 +gaz 2001 rok, tel.  �
kom. 661-201-534.

opel corsa 1.2, 1995 rok, 3.000 zł, tel.  �
kom. 507-152-981.

opel corsa b 1.5 d 1993 rok,  �
3.800 zł, tel. kom. 603-188-382.

oPel corsa B 1,2 1997 rok,  �
4000zł, 160 tys. km, biały, i właściciel, 
3-drzwiowy, centralny, alarm, tel. kom. 
662-017-912.

oPel corsa c 1.2 2003 rok, 13.500 zł,  �
tel. kom. 604-787-864.

oPel corsa c 1.0 2004 rok, 14.500 zł,  �
tel. kom. 600-226-519.

oPel corsa D 1,4, 10000 km, błękitny  �
metalik, 5 drzwiowy, rejestracja luty 2008, 
salonowy, serwisowany, bezwypadkowy, 
i właściciel, tel. kom. 604-077-521.

oPel corsa 1.7 Dti 2002 rok, 5-drzwi,  �
klimatyzacja, alufelgi, i właściciel, stan 
bdb, tel. kom. 506-713-289.

oPel corsa 1.2 +gaz 1996 rok,  �
5-drzwiowy, stan bdb., tel. kom. 
600-970-598.

oPel Frontera 2001 rok, tel. kom.  �
515-140-404.

oPel kombo tur 2005 rok,  �
i właściciel, salonowy, tel. kom. 
606-884-162.

oPel omega, tanio, tel. kom.  �
601-303-279.

opel tigra 1.4 1997 rok, złoty,  �
alufelgi, klimatyzacja, tel. kom. 
601-346-042.

oPel Vectra 2.0 D 2000 rok, tel. kom.  �
788-017-103.

oPel Vectra 1.8 16V 1996 rok, czarna  �
perła, tel. kom. 783-588-217.

oPel Vectra B kombi 1.6 16V benzyna  �
1997 rok, tel. kom. 781-927-455.

oPel Vectra B 2.0 tDi 1998 rok, stan  �
bdb, tel. kom. 782-161-047.

oPel Vectra c 2.0 tDi 2003 rok,  �
salon, stan idealny, 24.900 zł, tel. kom. 
600-226-519.

oPel Vectra 2.0 16V benzyna 1999  �
rok, 10.500 zł, po liftingu, klimatyzacja, 
4 air BaG, elektryczne szyby, tel. kom. 
607-343-338.

oPel Vectra 1.6 +gaz sekwencja 1999  �
rok, klimatronic, 4 poduszki, tel. kom. 
506-111-520.

PeuGeot 206 1.1 1999 rok, tel. kom.  �
781-077-050.

PeuGeot 306 kombi 1.8 benzyna  �
1998 rok, 5500 zł, tel. kom. 608-532-321.

PeuGeot 405 1.4 benzyna 1994 rok,  �
tanio sprzedam, tel. kom. 794-226-267.

PeuGeot 406 2.0 HDi 1999 rok, tel.  �
kom. 500-167-670.

Polonez caro benzyna+gaz, 60.000  �
km tel. (46) 838-98-62 po 20.00.

Polonez caro 1.6 Gsi 1998 rok, tel.  �
kom. 600-301-478.

Polonez caro Plus gaz 1997 rok, tel.  �
kom. 661-066-850.

Polonez truck 1.9 D 2000 rok,  �
4.600 zł, tel. kom. 607-701-177.

renault clio, tanio, tel. kom.  �
691-221-090.

renault kangoo 1.2 16V benzyna/ �
gaz 2003 rok, tel. kom. 606-741-845.

renault laguna 1.8 1997 rok,  �
zielony metalik, katalizator, benzyna+gaz, 
tel. kom. 783-827-164.

renault laguna 2001 rok, i  �
właściciel, salon, tel. kom. 600-342-927.

renault laguna 2.0 benzyna+gaz  �
1996 rok, stan dobry, tel. kom. 
505-928-424.

renault megane scenik 1999 rok, z  �
kratką, tel. kom. 604-576-221.

renau � lt megane 1,4 1996 rok, 3300 
zł, granat metalik, wspomaganie, tel. 
kom. 693-944-055.

renault megane 1.4 16V benzyna  �
listopad 1999 rok, nie sprowadzony, tel. 
kom. 695-416-723.

renault scenic 1.9 tD 1997rok, tel.  �
kom. 602-313-357.

renault scenik 1.9 Dci 2001 rok,  �
salonowy, klimatyzacja, elektryczne 
szyby, aBs, cz, tel. kom. 606-931-652.

roVer 200 1.4 1998 rok, 5.700 zł,  �
3-drzwiowy, tel. kom. 788-667-920.

roVer 416 si 1997 rok, 165000 km,  �
instalacja gazowa, tel. kom. 607-903-366.

seat ibiza 1.9D, tel. kom. 514-539-036. �

seat ibiza 1.2 2005 rok, tel. kom.  �
605-133-771.

seat ibiza 1.2 benzyna 2006 rok,  �
czarny, 5-drzwi, tel. kom. 606-329-477.

seat toledo 2.0 gaz 1994 rok, 2800  �
zł, tel. kom. 506-502-522.

seat toledo tDi 1998 rok, 6000 zł,  �
tel. kom. 605-206-761.

skoDa Fabia 1.4 2002 rok, 13.900  �
zł, 80.000 km, srebrna, stan idealny, tel. 
kom. 600-226-519.

skoDa Favorit 135l 1992 rok, tel.  �
kom. 697-630-333.

skoDa Favourit 1981 rok, stan dobry,  �
tel. kom. 606-447-183.

skoDa Felicia +gaz 1997 rok, 3.400  �
zł, tel. kom. 607-701-177.

skoDa Felicia 1.3 1999/2000 rok,  �
wspomaganie, centralny, alarm, i 
właściciel, tel. kom. 605-535-396.

skoDa Felicja 1.3 +gaz 1996 rok, tel.  �
kom. 607-930-251.

skoDa Felicja 1995 rok, tel. kom.  �
665-678-474.

skoDa Felicja 1997 rok, 135.000 km,  �
tel. kom. 661-610-153.

skoDa octavia 1.6 2001 rok, tel. kom.  �
604-271-299.

skoDa octavia 1.9 tDi 1999 rok, tel.  �
kom. 500-167-670.

skoDa octavia 1.9 tDi 1999 rok, stan  �
bdb., tel. kom. 692-489-339.

sprzedam żuk skrzyniowiec, i  �
właściciel, Patoki 4.

suzuki swift 1.0 gaz 2002 rok, i  �
właściciel, tel. kom. 728-346-886.

suzuki Vitara X90 1.6 jlX 1996  �
rok, czerwony, 4x4, stan bdb, tel. kom. 
888-857-077.

tarpan diesel 1989 rok, tel. kom.  �
609-291-340.

toyota corolla 1.3 benzyna+gaz  �
1992 rok, biała, 3/2 drzwi, tel. kom. 661-
702-478, 691-033-727.

Volkswagen passat b3 1.8  �
1995r., 1200 zł, benzyna + gaz, tel. 
kom. 600-219-328.

VolVo 460 1.8 gaz 1994 rok, tel. kom.  �
796-497-762.

VolVo V40 1.9 tD 1998 rok,  �
12.800 zł, klimatyzacja, hak, tel. kom. 
798-906-455.

Vw eltek 1994 rok, chłodnia z  �
agregatem, ocieplany, tel. kom. 
697-050-439.

Vw Golf 1.6 D 1989 rok, czerwony,  �
alufelgi, tel. kom. 887-445-046.

Vw Golf ii 1.6 D 1991 rok, tel. kom.  �
504-185-723.

Vw Golf iii 1.8 benzyna+gaz 1992 rok,  �
tel. kom. 600-704-900.

Vw Golf iii 1.4 benzyna 1997 rok,  �
czarny, tel. kom. 500-089-442.

Vw Golf iii 1.4 1991 rok  �
tel. (46) 838-64-53.

Vw Golf iii 1.8 benzyna 1995 rok,  �
4.000 zł, tel. kom. 604-628-107.
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VW�Golf�III�1.6�+gaz�1994�rok,�bardzo���
dobry�stan,�tel.�kom.�602‑882‑617.

VW�Golf�II�1.6�D�1992�rok,�tanio,�tel.���
kom.�721‑418‑859.

VW�Golf�IV�1.9�TDI�kombi�2000�rok,�tel.���
kom.�501‑280‑594.

VW�Golf�IV�TDI�150�KM�2001���
rok,�czarny,�5d,�highline,�tel.�kom.�
600‑423‑189.

VW�Golf�1989�rok,�2.400�zł,�tel.�kom.���
516‑199‑906.

VW�Golf�2.0�gaz�sekwencyjny�XII.1996���
rok,�7200�zł,�klima,�lub�zamienię,�tel.�
kom.�604‑392‑876.

VW�Golf�1.6�1997�rok,�bogate���
wyposażenie,�5‑drzwiowy,�tel.�kom.�
605‑535‑396.

VW�Passat�1.9�TDI�2005�rok,�tel.�kom.���
605‑133‑771.

VW�Passat�kombi�1.9�diesel�2001�rok,���
tel.�kom.�696‑428‑327.

VW�Passat�kombi�1.9�TDI�1998�rok,���
zielony,�tel.�kom.�665‑543‑628.

VW�Passat�kombi�1.9�TDI�1999�rok,�tel.���
kom.�500‑101‑998�692‑360‑441.

VW�Passat�kombi�1.9�TDI�2003�rok,�tel.���
kom.�608‑532‑321.

VW�Passat�1.9�TDI�2003�rok,���
27.900�zł,�czarny�metalik�perła,�
bogate�wyposażenie,�I�właściciel,�
bezwypadkowy�(możliwa�zamiana�na�
tańszy),�tel.�kom.�604‑706‑309.

VW�Polo�1.4�benzyna�1998�rok,�tel.���
kom.�669‑020‑014.

VW�Polo�1.6�benzyna�1995�rok,�tel.���
kom.�516‑061‑816.

VW�Polo�1.4�TDI�2001�rok,�tel.�kom.���
889‑907‑194.

VW�Polo�Classic�1.4�1998�rok,�6.700���
zł,�bezwypadkowy,�tel.�kom.�694‑216‑417.

VW�Polo�Coupe�1.0�1992�rok,���
3‑drzwi,�tel.�(46)�861‑25‑99,�tel.�kom.�
504‑627‑755.

VW�Polo�1999/2000,�9900�zł,���
zielony�metalik,�wersja�po�lifcie,�salon,�
bezwypadkowy,�tel.�(46)�863‑06‑10,�tel.�
kom.�506‑078‑689.

VW�T2,�7‑osobowy,�tel.�kom.���
606‑555‑419.

VW�Turan�2.0�TDI�2004�rok,�elektryka,���
skrzynia�DSG,�7‑osobowy,�skóra,�tel.�
kom.�889‑990‑384.

VW�Vento�diesel�1993�rok,�tel.�kom.���
608‑038‑316.

ŻUK�A11�1987�rok,�tel.�kom.���
880‑921‑661.

zamiana
Ford�Escort�1.6,�1998�r.,�bogate���

wyposażenie,�zamienię�na�mniejszy,�tel.�
kom.�602‑118‑932.

inne
Opony używane - �  importer, tel. kom. 

602-133-182.

Sprzedaż�przyczepek���
samochodowych,�www.phu‑wimar.pl,�tel.�
kom.�608‑171‑821.

MTU�Ubezpieczenia�komunikacyjne���
OC,�AC,�NW.�Sprawdź,�czy�nie�
przepłacasz!,�tel.�kom.�0603‑555‑327.

Pomoc�drogowa,�autoholowanie,�tel.���
kom.�609‑135‑502.

Złomowanie�pojazdów.�Skup�aut.���
Możliwość�odbioru�w�godz.�7.00�‑�22.00,�
tel.�kom.�602‑123‑360.

Pomoc drogowa 24h, tel. kom.  �
608-532-321.

Lakiery�samocho�� dowe,�motocyklowe,�
przemysłowe.�Targowica�Miejska,�
Łowicz,�tel.�kom.�608‑532‑321.

Przyczepka�„SAM”�nowa,�tel.�kom.���
693‑054‑784.

Sprzedam�maskę�Passat,�1988�rok,�tel.���
kom.�500‑759‑910.

„Camping”�Holenderski�z�kompletem���
wyposażenia,�tel.�kom.�609‑980‑607.

Sprzedam�przyczepkę�samochodową���
SAM,�nowa,�w�ocynku,�solidna,�tel.�kom.�
505‑928‑735.

Sprzedam�przyczepę�ciężarową,���
dopuszczalna�ładowność�6400�kg,�1967�
rok,�tel.�kom.�696‑180‑889.

Sprzedam�felgi�stalowe�z�oponami���
zimowymi�Audi�80,�A4,�tel.�kom.�
518‑863‑134.

Przyczepka�Niewiadów,�zabudowana,���
tel.�kom.�603‑592‑345.

Sprzedam�alufelgi�z�oponami���
letnimi�14”�do�Forda,�tanio,�tel.�kom.�
798‑966‑414.

Sprzedam�skrzynię�biegów�Suzuki���
Swift�1.0,�tel.�kom.�663‑476‑685.

Sprzedam�przyczepkę�samochodową,���
tel.�(46)�838‑46‑98.

Auto�części�używane�i�nowe:�Nissan���
Primera,�Daewoo,�Reno�Clio,�Opel,�Ford,�
Volkswagen�i�inne�zapraszamy�,�tel.�kom.�
512‑372‑752.

Mieszalnia�lakierów�‑�hurtownia���
materiałów�lakierniczych�zaprasza�niskie�
ceny�(możliwość�dowozu),�tel.�kom.�
512‑372‑752.

motorowe

kupno
Junak,�SHL,�Jawa,�WSK�i�inne,�tel.���

kom.�603‑444‑431.

sprzedaż
Skuter � y, mOtOcykle, 

SPrzedaż, naPrawa, 
PrOmOcyjne cen: mOtO-Orzech 
POPów 111, ŁOwicz tkaczew 7a, 
tel. kOm. 505-089-955.

Sprzedam�Simson�skuter,�stan�bdb,�tel.���
kom.�512‑280‑159.

Ventus�50cm3,�2009�rok,�ETZ‑250,���
1985�rok,�tel.�kom.�503‑763‑497.

Sprzedam�motor�Yamaha�XJ600,�1992���
rok,�tel.�kom.�695‑761‑385.

Motorower�Ogar,�skuter�Romet�777,�tel.���
kom.�0603‑487‑662.

Kawasaki�ZX�6R�Ninja�2001�rok,���
zielony,�16000�km,�stan�idealny,�tel.�kom.�
660‑733‑094.

Simson�S‑51,�Cross‑125,�tel.�kom.���
512‑279‑317.

Suzuki�Intruder,�1995�rok,�tel.�kom.���
515‑140‑404.

Sprzedam�Kawasaki�NX�450,�stan���
bdb,�tel.�kom.�508‑168‑008.

Skuter,�2009�rok,�2.100�zł,�tel.�kom.���
726‑716‑040.

Suzuki GS-500e, 1997 rok, tel.  �
kom. 692-427-195.

Simson�S51,�zarejestrowany,���
m92arcin@gmail.com,�tel.�(46)�838‑59‑11.

Motor�ETZ�250,�rok�produkcji�1981,���
stan�bardzo�dobry,�aktualne�OC�i�
przegląd,�tel.�kom.�693‑213‑389.

MZ�2�� 50�1986�rok,�tel.�kom.�
502‑201‑354.

Sprzedam�Simson�S51�1988�rok,�tel.���
kom.�665‑947‑994.

Skuter�Zipp�Quadra,�2008�rok,�50ccm,���
2‑suw,�4980�km,�2100�zł,�tel.�kom.�
692‑424‑824.

Sprzedam�Rometa,�tel.�kom.���
660‑750‑259.

Quad�ATV�Sweden�300�2WD,���
2009/2010r.;�przebieg�700km.,�
zarejestrowany�i�ubezpieczony;�
gwarancja�do�2012r.;�tanio,�tel.�kom.�
694‑470‑470.

Motorower�Kin�Road,�gwarancja,�tel.���
kom.�790‑502‑139.

Skuter,�2007�rok,�tel.�kom.���
604‑142‑603.

Sprzedam�skuter�Vineti,�2008�rok,�stan���
bdb,�tel.�kom.�785‑320‑647.

Quad�200,�tel.�ko�� m.�788‑017‑103.

inne
Naprawa�skuterów�i�quadów���

4‑sówowych,�dojazd�na�miejsce,�części,�
tel.�kom.�0691‑201‑650.

garaże

sprzedaż
Sprzedam�garaż,�Bratkowice,�tel.�kom.���

607‑688‑589.

Garaż�blaszany�� ,�tel.�kom.�697‑733‑360.

Garaż�blaszany�po�jednym�sezonie,�tel.���
kom.�793‑071‑999.

Garaż blaszany 3x5m, tel. (42) 719- �
25-58 po 16:00, tel. kom. 
601-814-018.

Sprzedam�garaż,�os.�S�� zarych�
Szeregów,�tel.�kom.�508‑640‑856.

wynajem
Wynajem�i�sprzedaż�garaży,�Cech���

Rzemiosł,�Łowicz,�Przyrynek�2,�tel.�kom.�
501‑074‑060.

Garaż�do�wynajęcia,�tel.�kom.���
504‑553‑289.

Do�wynajęcia�garaż,�Bratkowice,�tel.���
kom.�606‑225‑093.

Poszukuję�garażu�do�wynajęcia,���
Bratkowice,�tel.�kom.��
608‑306‑154.

nieruchomości

kupno
Mieszkanie�50‑60�mkw.,�na�I�piętrze,����

z�balkonem,�w�ścisłym�centrum,��
tel.�kom.�509‑830‑009.

Kupię�mieszkanie�w�Łowiczu,�powyżej���
40�mkw.,�do�remontu�lub�zadłużone�do�
100.000�zł,�tel.�kom.�510‑972‑994.

sprzedaż
Sprzedam mieszkanie 75 mkw.,  �

Łowicz, ul. Baczyńskiego, tel. kom. 
509-237-794.

Działka�rolno‑budowlana�1,40�ha;���
Bednary,�tel.�kom.�0782‑152‑923.

Sprzedam nowe mieszkanie z cegły  �
30 mkw., i większe, blisko centrum 
Łowicza www.osiedle-grunwaldzka.pl, 
tel. kom. 601-926-577.

Działki�budowlane�w�Nieborowie,����
tel.�kom.�607‑328‑032.

Sprzedam�mieszkanie,�48�mkw.,�os.���
Bratkowice,�tel.�kom.�663‑340‑009.

Sprzedam 3 ha ziemi z budynkami,  �
wieś chruślin, trasa Łowicz-Bielawy, 
tel. kom. 503-640-824.

Sprzedam�mieszkanie,�oś.���
Konopnickiej,�II�piętro,�60�mkw.,�tel.�kom.�
516‑099‑294�po�16.00.

Mieszkanie�38,51�mkw.,�os.�Tkaczew,���
tel.�kom.�508‑282‑409�po�18.00.

Sprzedam�działkę�budowlaną,�1000���
mkw.,�w�Łowiczu,�przy�ul.�Wiatrakowej,�
tel.�kom.�695‑540‑915.

Dom,�działka�4900�mkw.,�Łowicz,�tel.���
kom.�880‑651‑700.

Dom,�tel.�kom.�666‑217‑654.��

Dom�z�ogrodem,�koło�Baszty,�tel.�kom.���
516‑053‑556.

Do�sprzedaży�nieruchomość�w���
Ożarowie�Mazowieckim�przy�ulicy�
Dąbrowskiego�29,�powierzchnia�
1225�mkw.,�media:�gaz,�woda,�
kanalizacja;�wiadomość:�Kancelaria�
Prawna,�tel.�(46)�837‑42‑46,�tel.�kom.�
605‑578‑502.

Dom�w�Głownie,�tel.�kom.�518‑615‑518.��

Dom�w�Głownie�z�wyposażeniem�140���
mkw.,�garaż�+�budynek�gospodarczy,�
działka�2000�mkw.,�tel.�(42)�710‑84‑20,�
tel.�kom.�603‑621‑173.

Dwupoziomowe�mieszkanie�o���
powierzchni�114�mkw.,�w�centrum�
Łowicza,�tel.�kom.�508‑174‑797.

Sprzedam�mieszkanie�63�mkw.,�z���
garażem,�w�centrum�Sochaczewa,�tel.�
kom.�697‑012‑229.

Ziemia�orna�5�ha,�tel.�kom.���
795‑539‑905.

M‑5,�74,5�mkw.,�cegła,�Dąbrowskiego,���
tel.�kom.�664‑968‑814.

Dom�360�mkw.,�3‑kondygnacyjny���
+garaże�przy�trasie�Łowicz‑Kutno,�
340.000�zł,�tel.�(46)�838‑75‑99.

Mieszkanie�48�mkw.,�Bratkowice,�tel.���
kom.�885‑692‑973.

Cztery�atrakcyjne�działki�budowlane,���
każda�po�1.200�mkw,�Głowno,�ul.�
Moczydła,�tel.�kom.�662‑525‑130.

Sprzedam�mieszkanie�Łowicz,�os.���
Tkaczew,�parter,�64,5�mkw.,�4�pokoje,�
kuchnia,�łazienka,�wc,�tel.�kom.�602‑399‑
860�wieczorem�po�20.00.

Tanio�sprzedam�pawilon�handlowy,�na���
targowicy,�tel.�(46)�837‑29‑91,�tel.�kom.�
507‑102‑870.

Posiadłość�8�ha,�Kiernozia,�tel.�kom.���
886‑753‑869.

Piętrowy�dom�o�pow.105�mkw.,�na���
działce�980�mkw.,�możliwa�zamiana�
na�bloki�w�Głownie�(dopłata),�
tel.�(42)�719‑26‑50�po�19.00.

Sprzedam lub wydzierżawię grunty  �
orne, walewice, Gaj, wojewodza, tel. 
kom. 602-696-785.

M4�66,67�mkw.,�cena�za�metr�2.700���
zł�do�negocjacji,�tel.�kom.�607‑490‑203,�
781‑319‑592.

Sprzedam�dom�piętrowy,�z���
podpiwniczeniem,�działka�540�mkw.,�tel.�
kom.�606‑281‑756.

Dom�205�mkw.,�Łowicz,�tel.�kom.���
608‑581‑947.

Tanio�sprzedam�domek,�koło���
Gostynina,�tel.�kom.�516‑199‑906.

Działka�budowlana�w�Piaskach,�8000���
mkw.,�13�zł/mkw.,�tel.�kom.�516‑199‑906.

Działka�budowlano‑usługowa,�Łowicz,���
ul.�Klickiego�42,�tel.�kom.�502‑163‑313.

Wulkanizacja,�bu�� dynki�Łowicz,�ul.�
Napoleońska�6,�tel.�kom.�502‑163‑313.

Atrakcyjne�mieszkanie�3‑pokojowe,�60���
m2,�drugie�pietro,�czynsz�w�granicach�
400�zł,�os.�Kopernika,�Głowno,�tel.�kom.�
503‑382‑049.

Sprzedam�nowy�dom�wykończony,���
Strzelcew+duża�działka,�tel.�kom.�
697‑733‑360.

m-5, 86 mkw., os. m. konopnickiej,  �
tel. kom. 606-928-967.

Sprzedam�mieszkanie�39�mkw,�na���
Starzyńskiego,�tel.�kom.�609‑135‑463.

Sprzedam�mieszkanie,�3‑pokojowe,�63���
mkw.,�II�piętro,�po�remoncie,�Sochaczew�
centrum,�tel.�kom.�605‑120‑745.

rolna 17000 mkw., z prawem  �
zabudowy, media, Badnary 
kolonia gm. nieborów, tel. kom. 
601-637-809.

Działka�budowlana,�w�Arkadii,�1105���
mkw.,�tel.�kom.�504‑557‑962.

Mieszkanie�4‑pokojowe,�I�piętro,�74,53���
mkw.,�rozkładowe,�z�cegły,�z�balkonem,�
w�Łowiczu,�ul.�Baczyńskiego�2�oraz�
garaż�murowany�w�odległości�ok�100m,�
w�pobliżu�dworzec�PKP,�PKS,�MPK,�tel.�
kom.�503‑833‑891.

Sprzedam�mieszkanie�33�mkw.,�tel.���
kom.�668‑028‑325.

Sprzedam�dom�z�działką�600�mkw.,���
centrum�Łowicza,�lub�zamienię�na�bloki,�
tel.�kom.�795‑254‑325.

Działka�2,5�ha�budowlano‑rolna,���
Dmosin,�tel.�kom.�515‑132‑167.

Działka�rekreacyjna�2100�mkw.,�las,���
przy�rzece,�Grodzisk�koło�Dmosina,�tel.�
kom.�515‑132‑167.

Działkę�budowlaną�uzbrojona�840���
mkw.,�Głowno,�Cebertowicza�8,�tel.�kom.�
515‑132‑167.

Sprzedam�nowo�wybudowane���
mieszkania�w�Głownie�51�mkw.,�44,58�
mkw.,�93,58�mkw.,�tel.�kom.�516‑180‑211.

Sprzedam�pawilon�drewniany,���
rozkładany,�6,5/4,5m,�na�działalność�
handlową�lub�domek�letniskowy,�tel.�
kom.�691‑705‑366.

Działkę�rolną�20000�mkw.�lub�30000���
mkw.�ze�stawkiem,�lasem�4300�mkw.,�
prąd,�woda,�15�zł/mkw.,�tel.�kom.�603‑
628‑194,�Bratoszewice.

Sprzedam�działkę,�1000‑1500�mkw.,�w���
Starej�Suchej,�tel.�kom.�668‑465‑881.

Siedlisko�(dom�lub�budynki���
gospodarcze),�3,65�ha�w�tym�0,4�las,�
Płyćwia�gm.�Godzianów,�tel.�kom.�607‑
702‑192�515‑140‑400.

Las�i�działkę�rolno‑budowlaną,�1,4���
ha,�w�Nowym�Kozłowie�II,�tel.�kom.�
515‑777‑542.

Grunty�orne�2,5�ha,�Bobrowa,�tel.�kom.���
605‑996‑310.

Działka�budowlana,�10a,�w�sąsiedztwie���
w�centrum�Łyszkowic,�atrakcyjne�miejsce�
i�cena,�tel.�kom.�661‑138‑985.

Sprzedam�działkę�w�Nieborowie,�tel.���
kom.�505‑413‑209.

Sprzedam�dom�w�Łowiczu,�tel.�kom.���
602‑878‑908.

Sprzedam�działkę�budowlano‑��
rolną,�1,58�ha,�Mysłaków,�tel.�kom.�
508‑869‑006.

Sprzedam�działkę�budowlaną�i���
wynajmę�mieszkanie,�Jastrzębia,�tel.�
kom.�510‑124‑705.

Sprzedam�działki�budowlane,�3000���
mkw.,�12�zł/mkw.,�okolice�Nieborowa,�tel.�
kom.�661‑887‑760.

Sprzedam�działki�przy�ul.�Makowskiej,���
Skierniewice,�tel.�kom.�669‑046‑711.

Sprzedam�mieszkanie�41�mkw.,���
ul.�Poznańska,�120.000�zł,�tel.�kom.�
509‑838‑182.

Tanio�sprzedam�mieszkanie,�os.���
Noakowskiego,�4�piętro,�47,5�mkw.,�tel.�
kom.�664‑167‑858�608‑287‑901.

Stryków�dom�165�mkw.,�do���
zamieszkania�+�gospodarczy�100�mkw.,�
osiedle,�wszystkie�media,�przedmieście,�
tel.�kom.�519‑574‑413.

Działka�w�Mysłakowie,�tel.�kom.���
693‑974‑993.

Działki�budowlane�z�usługami�w���
Bednarach,�blisko�dworca�PKP�i�szkoły,�
tel.�(46)�838‑62‑52.

Sprzedam�dom�pod�Łowiczem���
z�działką�1600�mkw,�tel.�kom.�
798‑168‑565.

Sprzedam�M‑4;�Bratkowice,�tel.�kom.���
600‑417‑553.

Działka�budowlana,�890�mkw.,���
+budynek�gospodarczy,�os.�Bełchów,�tel.�
kom.�504‑185‑949.

Sprzedam�36�mkw.�w�Łowiczu,���
II�piętro,�tel.�kom.�602‑792‑820�
666‑980‑136.

Dom�w�Mysłakowie�i�działki,�tel.�kom.���
662‑077‑250.

Kawalerka�w�centrum�Łowicza,�nowa���
cena,�tel.�kom.�600‑016‑352.

Sprzedam�9�ha�ziemi,�Dąbkowice���
Dolne�z�podziałem�na�działki,�tel.�kom.�
600‑016‑352,�694‑880‑804.

Działka�1,20�ha�sąsiedztwo�autostrady���
A2,�11�zł/mkw.,�Dmosin,�dobra�
inwestycja,�tel.�kom.�793‑757‑183.

Sprzedam�mieszkanie,�3‑pokojowe,���
60,54�mkw.,�Łowicz,�tel.�kom.�
606‑277‑942.

Hektar�ziemi�rolnej,�Mąkolice,�tel.�kom.���
603‑217‑020.

Działka�3.000�mkw.,�z�budynkami,���
gmina�Dmosin,�tel.�kom.�694‑069‑071.

Działka�rolno‑budowlana,�1,7���
ha,�II�klasa,�Bąków�Górny,�tel.�kom.�
885‑281‑807.

Działka�budowlana,�w�Nieborowie,���
tel.�(46)�838‑58‑07,�tel.�kom.�605‑060‑532�
po�17.00.

Mieszkanie�51,50�mkw.,�Łowicz,�tel.���
kom.�694‑434‑173.

działka budowlana 1000 mkw., tel.  �
kom. 601-250-483, Stryków.

Dom�murowany�i�budynek���
gospodarczy,�Bąków�Górny�46,�
tel.�(46)�838‑22‑18.

Sprzedam�1�ha�ziemi�z�budynkami���
w�Kiernozi,�tel.�(24)�277‑72‑47,�tel.�kom.�
605‑158‑374.

Dom�130�mkw.,�z�garażem�wolno���
stojącym,�tel.�kom.�795‑269‑527.

Sprzedam ziemię na wsi Sierżniki,  �
tel. kom. 500-333-660 marek 
kołodziejczyk.

Plac�budowlany�1227�mkw.�Głowno���
róg�Jabłońskiego/Cebertowicza,�
wszystkie�media�w�ulicy,�tel.�kom.�
508‑100‑454.

Łąka�80a,�tel.�kom.�880‑500‑224,���
Walewice.

Kawalerka�24�mkw.,�os.���
Noakowskiego,�tel.�kom.�602‑316‑573.

Siedlisko,�wieś�Gaj,�gm.�Bielawy,���
tel.�(42)�719‑25‑40,�tel.�kom.�502‑352‑687.

Działkę�leśną,�budowlaną,�4�km�od���
Głowna,�tel.�(42)�719‑25‑40,�tel.�kom.�
502‑352‑687.

Działkę�budowlaną�1220�mkw.,���
Zabrzeźnia,�ul.�Zamiejska,�tel.�kom.�
604‑205‑979.

Atrakcyjna�działka�budowlana���
650�mkw.,�ul.�Bolimowska,�tel.�kom.�
794‑579‑463.

Budowlana�1�ha,�pod�Łowiczem,���
wszystkie�media,�8�zł/mkw.,�Foto�
na�www.przeslij.pl/dzialka,�tel.�kom.�
886‑489‑063.

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

Mieszkanie�46,40�mkw.,�centrum���
Łowicza,�cegła,�tel.�(46)�837‑88‑54,�tel.�
kom.�517‑386‑002.

Sprzedam�M‑3,�os.�Starzyńskiego,�IV���
piętro,�tel.�kom.�664‑673‑569.

ziemia orna 0,74 ha, Świeryż, tel.  �
kom. 512-274-582.

Pół�bliźniaka�na�Zabrzeźni,�tel.�kom.���
507‑036‑632.

Sprzedam�gospodarstwo�rolne����
z�zabudowaniami,�Łagów,�gm.�
Łyszkowice,�tel.�kom.�604‑497‑153.
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Sprzedam 51 � ,2 mkw., cegła, 1999 
rok, 2-pokojowe, blisko dworca PKP 
Skierniewice, tel. kom. 603-591-117.

Sprzedam funkcjonującą restaurację w  �
Łowiczu, tel. kom. 601-380-100.

Działka rolna o pow. 0,75 arów na  �
Górkach, łąka o pow. 1,69 przy zamku 
i działka budowlana 0,43 między 
Poznańska a Cegielnianą, tel. kom. 
0664-909-790.

Sprzedam mieszkanie M3, 37 mkw., ul.  �
Kaliska, II piętro, tel. (46) 838-09-36.

Sprzedam kamiennice  �
Stanisławskiego 18 i dwa place, obok, 
tel. kom. 667-766-612 665-464-794.

Sprzedam mieszkanie 45 mkw.,  �
os. Kostka, parter, tanio, tel. kom. 
791-996-870.

Działka 5600 mkw., dom 130 mkw.,  �
duży garaż, komurki, w cichej, spokojnej, 
dzielnicy Łowicza, blisko A2, tel. kom. 
501-136-732.

Mieszkanie, osiedle Sikorskiego, nowe  �
bloki, 60 mkw. Ip., tel. kom. 506-109-106, 
Głowno.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną  �
powierzchnia 1050 ha przy ul. 
Ostrołęckiej 37 w Głownie, tel. kom. 791-
703-123 608-047-532.

M-4, dwupokojowe, Noakowskiego, tel.  �
kom. 609-101-949; 728-117-961.

Przyjmę w dzierżawę grunty orne,  �
gmina Kocierzew, tel. kom. 600-919-417.

Działka budowlana, Małszyce,  �
tel. (46) 838-95-10.

Sprzedam 2,8 ha ziemi rolnej w  �
Walewicach, tel. kom. 698-535-725.

Sprzedam działkę 2000 mkw., Czajki,  �
kosiarkę rotacyjną, zgrabiarko-trząsarkę 
7, tel. (46) 838-90-98.

Dom, stan surowy zamknięty lub  �
zamienię na bloki z niedużą dopłatą, tel. 
kom. 662-294-878.

Działka 40a, w Łyszkowicach,  �
tel. (46) 838-84-07, tel. kom. 
504-039-665.

Zadbane mieszkanie 65,5 mkw.,  �
umeblowana kuchnia, na Kwiatowej, tel. 
kom. 791-966-342.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,  �
Nieborów, tel. kom. 661-359-238.

Sprzedam mieszkanie 38 mkw.,  �
na osiedlu Tkaczew, tel. kom. 
601‑390‑770.

Bloki 48,5 mkw., cegła, środkowe, 2  �
pokoje, II piętro, os. Dąbrowskiego 14, 
tel. kom. 889-126-566.

Sprzedam gospodarstwo o  �
powierzchni 4,75 ha wraz z budynkami, 
okol. Pacyny, tel. (24) 277-96-26.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw. w  �
budynku Bolimowska 14/18/A, tel. 
kom. 601‑390‑770.

Dom drewniany, 96 mkw., działka  �
2300 mkw., stajnia, stodoła, drewutnia, 
niedaleko Kiernozi, tel. kom. 
886-028-272.

Sprzedam 4,20 ha, tel. (24) 277-97-34. �

Sprzedam mieszkanie, 50,41  �
mkw., II piętro, duży balkon, tel. kom. 
663-694-505.

Dom 90 mkw., na działce 750 mkw.,  �
przy ul Armii Krajowej, tel. kom. 668-
788-163 po 13.00.

Sprzedam dom z budynkami  �
gospodarczymi, 1 ha ziemi, tanio, tel. 
kom. 503‑640‑824.

Siedlisko, Mąkolice, tel. kom.  �
603-217-020.

Dom do z � amieszkania w Łowiczu 
131m, 6 pokoi, 3 łazienki, w salonie 
kominek działka 440m, 2 garaże, tel. 
kom. 601-157-893 606-357-765.

Sprzedam mieszkanie 35 mkw., os.  �
Dąbrowskiego, tel. kom. 695-894-413.

Budowlana blisko Głowna, tel. kom.  �
783-077-491.

Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice,  �
tel. kom. 604-568-077.

Działka budowlana Guźnia, 1000  �
mkw., tel. kom. 669-470-294.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną  �
z małym domkiem, 1,30 ha, Sielce gm. 
Sanniki, tel. kom. 785-641-202.

Sprzedam 1 ha ziemi, Sielce gm.  �
Sanniki, tel. kom. 785-641-202.

Sprzedam kawalerkę 30 mkw.,  �
os. Reymonta, IV piętro, tel. kom. 
607-090-126.

Mieszkanie 46 mkw., Stryków, tel. kom.  �
606-951-308.

Sprzedam dom, nowy, okolice  �
Łowicza, tel. kom. 668-156-494.

Działka budowlana, ul.  �
Zabrzeźniańska, tel. kom. 506-109-106, 
Głowno.

Sprzedam ziemię orną, działki 2,  �
3, 4 ha, rekreacyjne, Wieś Borów 
gm. Bielawy, tel. kom. 697-629-519 
wieczorem.

wynajem
Hala magazy � nowo-produkcyjna 

wysokiego składowania 3500 mkw., lub 
mniej w Głownie do wynajęcie lub na 
sprzedaż, tel. kom. 604-610-057.

Do wynajęcia pomieszczenia  �
produkcyjno ‑ biurowo ‑ magazynowe 
ok. 400 mkw., ul. Warszawska, tel. 
kom. 501‑152‑088.

Do wynajęcia pomieszczenia  �
biurowe w centrum, Łowicz, tel. kom. 
509-099-969.

Noclegi, Głowno, tel. (46) 874-64-68. �

Wynajmę plac na działalność  �
gospodarczą, 1500 mkw., róg Klickiego/
Napoleońskiej, tel. (46) 837-42-46, tel. 
kom. 605-578-502, Łowicz.

Wynajmę lokal, 40 mkw., w pawilonie,  �
róg Warszawskiej/Dworcowej, 
tel. (46) 837-42-46, tel. kom. 605-
578-502, Łowicz.

Wynajmę firmie 2-pokojowe  �
mieszkanie na kwaterę w Głownie na ul. 
Sikorskiego, tel. kom. 510-966-509.

Do wynajęcia lokal 34 mkw., na  �
działalność biurowo-usługową, ul. 
Podrzeczna 24a, tel. (46) 837-69-20.

Sprzedam duży dom, na Armii  �
Krajowej, tel. kom. 512-088-422.

Lokal o pow. 75 mkw., w centrum  �
Łowicza, tel. kom. 508-174-797.

Poszukuje lokal � u w Głownie do 
wynajęcia 20 mkw., tel. kom. 504-966-
728 dzwonić po 16.00.

Poszukuję lokalu 25-30 mkw., z  �
łazienką, na parterze, w centrum 
Łowicza, na działalność handlową, tel. 
kom. 507-002-114.

Pokój, wolny, tel. kom. 692-101-989. �

Pół domu i budynek warsztatowy  �
na działalność Głowno, tel. kom. 
607-110-639.

Mieszkanie w centrum Łodzi do  �
wynajęcia, tel. kom. 606-429-634.

Wynajmę hale magazynowe wraz z  �
biurem, garaże pod działalność, Głowno, 
tel. kom. 516-180-211.

Wynajmę kawalerkę, Bratkowice, tel.  �
kom. 791-966-120.

Wynajmę mieszkanie ok. 51 mkw, os.  �
Kostka, tel. kom. 694-529-056.

Młode małżeństwo potrzebuje wynająć  �
mieszkanie, tel. kom. 794-228-564.

Do wynajęcia lokal 50 mkw.,  �
Łowicz, ul. Stanisławskiego 18, tel. 
kom. 608‑353‑067.

Lokal do wynajęcia 406 mkw., parter,  �
Łowicz, Nowy Rynek 31, tel. kom. 
606-111-551.

Lokal do wynajęcia ok. 20 mkw,  �
Łowicz, ul. Krakowska, tel. kom. 
696-428-327.

Sprzedam lub wynajmę dom w  �
Głownie do remontu 70 mkw., tel. kom. 
601-343-192.

Tanie noclegi (kwatery), Głowno, tel.  �
kom. 698-783-854.

Pomieszczenie 100 mkw., przy  �
ul. Mickiewicza 4, na sklep, biuro, 
imprezy okolicznościowe lub inną 
działalność., tel. kom. 512‑098‑358.

Wynajmę M-2, os. Starzyńskiego, tel.  �
kom. 605-562-623.

Wynajmę małe mieszkanie w centrum  �
Łowicza, tel. kom. 669-523-877.

Lokale do wynajęcia, tel. kom.  �
692-725-590.

Do wynajęcia lokal handlowy w  �
centrum Łowicza, tel. (46) 837-36-86, tel. 
kom. 669-827-954.

Lokal przy ul. Długa; 22 mkw. do  �
wynajęcia na biuro, gabinet, tel. kom. 
609‑491‑588.

Lokal pod szwalnię, tel. kom.  �
667-614-100.

Do wynajęcia kawalerka, os.  �
Noakowskiego, tel. kom. 602-491-984.

Wynajmę pokój w centrum Łodzi  �
studentce, tel. kom. 505-874-560.

Łowicz - 1/2 bliźniaka 130 mkw. -  �
najchętniej firmie, tel. kom. 665-072-555.

Do wynajęcia 12 mkw., z łazienką,  �
Sienkiewicza 34, tel. (46) 837-32-49 od 
8.00 do 9.00 i po 20.00.

Do wynajęcia pomieszczenie  �
handlowe, 400 mkw., w Łowiczu, tel. 
kom. 603‑993‑065.

Budynek-magazyn, warsztat, 200  �
mkw., plac 4.500 mkw., ogrodzona, 
Łowicz, tel. kom. 724-109-399.

Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy  �
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, 
tel. kom. 608-369-852.

Mieszkanie umeblowane,  �
dwupokojowe w Łowiczu za jedyne 
700zł/m-c, tel. kom. 503-192-026.

Do wynajęcia mieszkanie,  �
trzypokojowe, 80 mkw., z własnym 
ogrodem i parkingiem, Górki-Łowicz, tel. 
kom. 692-975-632.

Do wynajęcia nowe mieszkanie 55  �
mkw., tel. kom. 888-963-808.

Wynajmę lub sprzedam 35 mkw., ul.  �
Ciemna, tel. kom. 608-429-547.

Do wynajęcia domek 35 mkw., wygody  �
bez centralnego, Łowicz, tel. kom. 
665-880-898.

Domek 35 mkw. na działalność  �
gospodarczą do wynajęcia, tel. kom. 
665-880-898.

Głowno wynajem dla pracowników,  �
również weekendy., tel. kom. 
511-401-073.

Do wynajęcia  � mieszkanie M-4, os. 
Bratkowice, tel. kom. 787-535-110.

Do wynajęcia kawalerka w Warszawie  �
(Gocławek obok stacji), tel. kom. 
887-486-585.

Dwupokojowe w domku, Łowicz, tel.  �
kom. 662-736-603.

Do wynajęcia kawalerka, Bratkowice,  �
tel. kom. 504-689-111.

Do wynajęcia lokal w centrum  �
Łowicza na parterze 20m, na 
pierwszym piętrze 110m. Wejście od 
głównej ulicy. Po remoncie, tel. kom. 
512‑225‑093.

Do wynajęcia mieszkanie  �
dwupokojowe, w Łowiczu, tel. kom. 
791-542-072.

zamiana
Zamienię kawalerkę n � a większe, 

tel. (46) 838-40-65.

Sprzedam lub zamienię bloki 48 mkw.,  �
na dom, może być do remontu, tel. kom. 
782-669-469.

Korzystnie zamienię M3 48 mkw. IV  �
piętro na mniejsze na parterze lub I 
piętrze, tel. kom. 608-047-767.

Zamienię bloki M-5 60 mkw. IIIp. na  �
domek, tel. kom. 664-481-064, Głowno.

kupno różne
Przyjmę ziem � ię, piach, tel. kom. 

608-475-473.

Kupię betoniarkę, tel. 888-742-148. �

Kupię stare radia, meble, sprzęt AGD,  �
silniki, skrzynie łowickie, kufry, obrazy, 
monety, banknoty, stroje łowickie, antyki, 
tel. kom. 516-907-429.

Olcha, topola, dąb, na pniu, tel. kom.  �
514-827-272 515-925-534.

Kupię drewno opałowe, tel. kom.  �
501-074-060.

Przyjmę gruz i ziemię, dużą ilość,  �
Łęczycka 103, tel. kom. 603-878-783.

Kupię stare pieniądze (monety,  �
banknoty. Skupuję monety Euro po 2,80 
zł, tel. kom. 692-424-824.

Kupię olszynę, sosnę, brzozę na pniu,  �
tel. kom. 880-921-661.

Odkupię aparat słuchowy, tel. kom.  �
723-105-059.

Kupię silnik 7,5 kW, 1400 obrotów,  �
dwubiegowy, tel. (46) 838-59-58, tel. 
kom. 609-201-079.

Przyjmę ziemię i drobny gruz, z  �
transportem, tel. kom. 880-689-422.

Topole kupię, tel. kom. 506- � 202-161.

sprzedaż różne
Sprzedam sp � awarkę i migomat, tel. 

kom. 504-221-009.

Produkcja płytek chodnikowych,  �
płyty EKO, ogrodowa galanteria 
betonowa, układanie kostki 
brukowej, kręgi, przepusty, rynienka 
spustowa, tel. (46) 838‑92‑14.

Drewno kominkowe: opałowe,  �
rozpałkowe, dobre metry, tel. kom. 
501-658-261.

Wózki widłowe, tel. 692‑824‑327. �

Ziemia czarna, piasek, żwir, torf, tel.  �
kom. 723-975-482.

Meble ogrodowe, ubikacje  �
budowlane, Nieborów, tel. kom. 
605‑142‑474.

Sprzedaż: łodzi wiosłowych; silników  �
elektrycznych do łodzi, tel. kom. 
608-171-821.

Pianino, tel. kom. 604‑443‑118. �

Sprzedam grzejniki faviera, nowe,  �
dwuteownik 300mm, tel. kom. 
602-587-341.

Kocioł CO 25kw, ekogroszek,  �
używany, tel. kom. 602-587-341.

Sprzedam dźwigar dachowy,  �
metalowy, grzejniki aluminiowe 24zł/1 
żeberko, tel. kom. 602-587-341.

Sprzedam regał pokojowy z szafą,  �
tel. (46) 837-69-92 po 18.00.

Produkcja grila ogrodowego,  �
tel. (46) 838‑92‑14.

Koncentrator tlenu, niemiecki,  �
używany, tel. kom. 605-591-528.

Sprzedam konstrukcje, hale, wiaty, tel.  �
kom. 660-789-719.

Sprzedam siatkę, słupki  �
ogrodzeniowe, tel. kom. 660-789-719.

Słupki betonowe do siatki,  �
tel. (46) 838‑92‑14.

Meble holenderskie, tel. kom.  �
608-475-473.

Sprzedam deski podłogowe  �
sosnowe wysezonowane 3,8, tel. kom. 
507-105-979.

Sprzedam meble ogrodowe, huśtawki,  �
stoły, ławki, domki dla dzieci, Jastrzębia 
koło Łowicza, tel. kom. 798-917-363.

Meble ogrodowe, hu � śtawki drewniane 
i piaskownice, blacha alumieniowa, tel. 
kom. 513-314-505.

Drewno kominkowe, tel. kom.  �
692-101-989.

Huśtawki ogrodowe akacjowe,  �
stoły, ławki, budy dla psów, śrutownik 
na kamienie, cheblarkę, tel. kom. 
502-981-959.

Kiosk prasowy, tel. kom. 693-975-425. �

Wózek inwalidzki Picollo Duo, tanio.  �
Czatolin, tel. kom. 668-034-083.

Drewno kominkowe i opałowe, tel.  �
kom. 695‑109‑778.

Garnitur męski, mał � a butla 
gazowa, glazura 15x15 20 mkw., 
tel. (46) 837-68-90.

Sprzedam grzejniki żeliwne, 150  �
żeberek, kosiarkę listwową Osa 2, eternit 
drobnofalisty, tel. kom. 669-020-024.

Sprzedam wypoczynek 3,2+1, zielony,  �
stan bdb, tel. kom. 661-937-389.

Sprzedam piach, ziemię polną,  �
pospółkę, żwir płukany, kamienie, gruz, 
lesz, dowóz do klienta do 10 i do 2,5t, tel. 
kom. 600-237-175.

Farba silikonowa elewacyjna oraz  �
podkład pod tą farbę, kolor jasny 
pomarańcz, firmy Kosbud, 50 kg, tel. 
kom. 665-739-484.

Sprzedam fotel, rozsówany,  �
dwuosobowy, tel. kom. 515-310-290.

Deski dębowe, grube, tel. kom.  �
502-218-508.

Stepmle budowlane, tel. kom.  �
513-934-750.

Zbiornik plastikowy 1000l, woda,  �
paliwo, szambo, tel. kom. 604-411-266.

Tanie betoniarki-sprzedaż, tel. kom.  �
602-249-683.

Sprzedam piec 25 kW, po dwóch  �
sezonach, eko groszek, tel. kom. 
510-124-705.

Nowa płyta kuchenna gazowa  �
4-palnikowa, podłączona z wężem, 
reduktorem, gwarancja 2 lata, 180 zł, 
tel. (46) 837-40-46 po 19.00.

Lodówka Polar, używana, wys. 1,65m,  �
2 agregaty, 300 zł, tel. (46) 837-40-46 
po 19.00.

Oddam ziemię z nowo wykopanego  �
stawu, Bobrowniki, tel. kom. 606-189-257.

Sprzedam używane meble i antyczny  �
kufer podróżny, czarny z okuciami, tel. 
kom. 694-529-056.

Ange 2U, 3B, tel. kom. 606-967-338. �

Sprzedam kraizegę, pompę do  �
szamba-nowa, tel. kom. 600-953-269.

Wózek 3-funkcyjny, leżaczek-bujaczek  �
3 w 1 Fisher Price, wanienka + stelaż na 
wannę, tel. kom. 662-281-096.

Okna PCV, białe, nowe, 2 szt., wymiar  �
otworu ściennego szer. 1,80m, wys. 
1,2m, tel. (46) 837-83-40, tel. kom. 
793-071-999.

Sprzedam 70 szt akarmanów, tel. kom.  �
880-472-006.

Sprzedam topole na pniu, tel. kom.  �
0724-578-676.

Rower Harley, tel. kom. 604-757-072. �

Suknia ślubna, dwuczęściowa, rozmiar  �
34/36, cena do uzgodnienia, tel. kom. 
695-551-572.

Sprzedam wciągarkę, tel. kom.  �
692-382-852.

Używaną piłę spalinową, tel. kom.  �
604-781-866.

Sprzedam kantówki 15/15, 18/15, tel.  �
kom. 664-416-773.

Sprzedam szafę 3-drzwiową,  �
kredens, stół, ciemne z połyskiem, 
tel. (46) 837-47-11.

Sprzedam wykrywacz metali Minelap,  �
xtrema 30, tel. kom. 696-175-640.

Oddam gruz, tel. kom. 666-889-820. �

Sprzedam akwarium, 100l +  �
wyposażenie, tel. kom. 660-826-628.

Betoniarki, części, remonty, tel. kom.  �
603-072-751.

Brama z furtką, tel. kom. 501-591-729. �

Ciągnik SAM, tel. kom. 601-977-755. �

Huśtawki ogrodowe, tel. kom.  �
669-960-129.

Sprzedam tanio 3 segmenty w tym  �
młodzieżowy, łóżko, kanapę, ławę i stolik 
pod telewizor, tel. kom. 723-327-164.

Sprzedam stemple budowlane,  �
wciągarkę budowlaną, 500 szt protermu 
11,5, tel. kom. 604-576-221.

Sprzedam płot metalowy, tanio,  �
tel. (46) 839-63-72.

Pilnie sprzedam sypialnie „Antonina”,  �
tel. kom. 694-669-147.

Sprzedam wózek widłowy Toyota  �
„7-ka”, gazowy, 2001 rok, Tryplex60, tel. 
kom. 602-193-239.

Sprzedam rower górski i szosowy, tel.  �
kom. 784-894-554.

Sprzedam piec Buderus - olej opałowy  �
- ciepła woda, 3,5 kW, zbiornik 1600l, 
kompletny, tel. kom. 664-751-631.

Sprzedam meble kuchenne, tel. kom.  �
503-327-347 po 16.00.

Sprzedam piec CO, 1,2m, tel. kom.  �
507-792-500.

Sprzedam meble biurowe, tel. kom.  �
692-725-590.
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Meble�kuchenne,�używane,�tanio,�tel.���
kom.�603‑190‑190.

Komputer�z�monitorem,�120�zł;���
kuchnię�elektryczą,�100�zł,�tel.�kom.�
664‑416‑773.

Akwarium�25l�z�wyposażeniem;�klatki���
dla�ptaków,�tel.�kom.�695‑367‑255.

Komplet�spawalniczy�tlenowo‑��
acyetylenowy,�tel.�kom.�790‑717‑095.

Strój�łowicki�dla�dziewczynki,�telewizor,���
lodówka,�tel.�kom.�663‑694‑676.

Krajzega,�tel.�kom.�667‑566‑961.��

Drewno�kominkowe,�tel.�kom.���
880‑921‑661.

Wełniak�łowicki�młodzieżowy,�skrzynia���
łowicka�120/65,�maszyna�do�szycia�
„Singer”;�cena�do�uzgodnienia,�tel.�kom.�
515‑606‑816�po�18:00.

Widlak,�gaz�7.000�zł,�tel.�kom.���
698‑367‑366.

Rower�męski�Rayon,�tel.�kom.���
517‑386‑002.

Pustaki�żelbetonowe�(49/29/29)�oraz���
pustaki�„U”�Plecewice,�nowe,�tanio,�tel.�
kom.�606‑208‑568.

Sprzedam�wózek�inwalidzki,�3�kołowy,���
napęd�ręczny,�tel.�kom.�696‑219‑477.

Sprzedam�pustak�z�kramzytu,�tel.�kom.���
723‑917‑760.

Rusztowania�warszawskie,�betoniarki,���
części�zamienne,�naprawa,�tel.�kom.�
510‑124‑700.

Łóżko�sypialniane,�nowe,�700�zł,�tel.���
kom.�669‑303‑235.

Skrzynki�plastikowe�nowe,�polskie,�15���
kg,�tel.�kom.�500‑385‑907.

Sprzedam�tanio�pustaki�żużlowe�„12”,���
tel.�kom.�693‑644‑040.

Sprzedam�meble�kuchenne,���
tapczan,�półkotapczan,�tanio,�tel.�kom.�
602‑129‑661.

Sprzedam�kuchnię�gazowo‑��
elektryczną�Mastercook,�telewizor�21”�
Elemis,�tel.�kom.�660‑614‑679.

Wózek�Ronal,�fotelik�samochodowy,���
chodzik�i�kojec,�tel.�kom.�608‑064‑544.

Sprzedam�trajzege�do�drzewa,�tel.���
kom.�664‑759‑891.

Nowa�amerykanka�2‑osobowa,�tel.���
kom.�507‑203‑967,�888‑310‑596.

Wypoczynek�w�dobrym�stanie���
(wersalka,�2�fotele,�2�pufy),�tanio,�
tel.�(46)�837‑06‑13,�tel.�kom.�
664‑970‑849.

Sprzedam�wózek�dziecięcy,���
3‑funkcyjny,�tel.�kom.�888‑770‑127.

Sprzedam�ubranko�do�chrztu,���
chłopięce,�rozm.�74,�tel.�kom.�
888‑770‑127.

Drewno�kominkowe,�opałowe���
sprzedam,�tel.�kom.�504‑257‑615.

Sprzedam�paleto‑pojemniki�1000l���
na�szambo,�wodę,�paliwo,�tel.�kom.�
697‑677‑530.

Wózek�dziecięcy�3‑funkcyjny;���
przyczepka�nierejestrowana�2,4x1,3m,�
tel.�kom.�785‑607‑248.

Sprzedam�wózek�głęboki�z���
nosidełkiem,�tel.�kom.�664‑470‑372.

Spacerówka�bliźniacza�oraz���
pojedyncza,�tanio,�tel.�kom.�500‑519‑872.

Kuchenka�gazowo‑elektryczna���
Indesit,�kolor�inox,�rozmiar�60,�tel.�kom.�
603‑372‑058.

Oddam�gruz�i�ziemię�z�wykopów,�tel.���
kom.�605‑996‑313.

Nowe�wędki:�spining�i�bat�oraz���
plecionkę,�tel.�kom.�501‑280‑594.

Pospółka, piaski, żwiry, torf, tel.  �
kom. 600‑895‑026.

Telefon�Samsung�F‑480,�tel.�kom.���
660‑969‑994.

Sprzedam�okna��� plastikowe,�2,10/1,10,�
100�zł,�tel.�kom.�668‑395‑081.

Butle�gazowe,�wszystkie�typy,�tel.�kom.���
665‑374‑423.

Drewno�kominkowe�z�dostawa,�tel.���
kom.�503‑101‑115.

Szyny�kolejowe,�10�szt.,�dł.�6m,�cena���
za�szt.�150�zł,�tel.�kom.�605‑896‑130.

Pompa�wtryskowa�do�Stara�200,�cena���
200�zł,�tel.�kom.�605‑896‑130.

Kostka�brukowa,�różne�wzory,�1000���
mkw.,�używana,�cana�za�1�mkw./10�zł,�
tel.�kom.�605‑896‑130.

Prostownik�Bestrer,�6,�12,�24Volt,���
cena�700�zł,�spawarka,�400�zł,�tel.�kom.�
605‑896‑130.

Młot�udarowy�Hildi,�o�dużej�mocy���
elektrycznej,�2.000�zł,�tel.�kom.�
605‑896‑130.

Oś�kompletna�z�kołami�do�dwukółki���
ciągnika,�oś�kompletna�do�przyczepki�
samochodu,�tel.�(46)�839‑63‑61.

Sprzedam�betoniarkę,�150l,���
zagęszczarkę�gruntu,�80�kg,�tel.�kom.�
600‑764‑110.

Wózek�trójkołowy,�głęboko‑spacerowy���
+�fotelik�samochodowy,�łóżeczko�
turystyczne,�tel.�kom.�662‑452‑055.

Sprzedam�meble�kuchenne,�pod���
zabudowę,�tel.�kom.�607‑212‑130.

Sprzedam ziemię, tel. kom.  �
601‑814‑018.

Spr�� zedam�meble,�koloru�czarnego,�tel.�
kom.�602‑342‑131.

Sprzedam�Nokie�3410,�3510i,�2600,���
6030,�LG�KE970,�Samsung�D900i,�tel.�
kom.�781‑081‑063.

800�metrów�nowej�siatki,�grubość���
2.5mm,�powlekana�plastikiem,�słupki�
ogrodzeniowe�betonowe,�tel.�kom.�
512‑181‑462.

Antyki,�maszyna�Singer,�zegar�wiszący,���
obrazy,�itp,�tel.�kom.�787‑173‑149.

Automat�spawalniczy,�tel.�kom.�531‑��
848‑605.

Betoniarka�500l,�tel.�kom.�505‑072‑��
504.

Brama�metalowa�z�furtką,�używana,���
5m,�tel.�kom.�500‑770‑317,�516‑508‑608.

Cegła�z�rozbiórki,�atrakcyjna�cena.���
Tel.46/814‑27‑24,�602‑497‑182.

Chłodnia�Igloo,�sprawna�technicznie,���
na�samochód�Żuk,�Lublin,�tel.�kom.�
695‑318‑875.

Dostawy oleju opałowego,  �
promocyjne ceny. Tel. 046/ 855‑45‑
46, mobile 0504‑088‑901.  

Drewno�opałowe�rozpałkowe,�dąb,���
brzoza,�olcha,�jabłonka,�transport,�tel.�
kom.�798‑666‑189.

Drewno�opałowe,�sosna,�kosiarka���
spalinowa,�tanio,�gruz,�kamienie,�k/Rawy,�
tel.�kom.�666‑173‑739.

Generator�prądu�2.4KW,�tel.�kom.���
664‑735‑887.

Grzejniki�żeliwne�z�demontażu�80szt,���
tel.�kom.�604‑669‑710.

Kiosk�na�targowisku,�Żyrardów,�prąd,���
woda,�kanalizacja,�tel.�kom.�504‑126‑045.

Klęcznik�k�� omputerowy,�papieros�
elektryczny,�oficerki�z�prawidłami,�
Skierniewice,�tel.�kom.�609‑737‑019.

Kosiarka�ogrodowa�do�trawy,�stan���
bardzo�dobry,�tel.�kom.�697‑322‑365.

Kserokopiarka�Kyocera�Mita,�cyfrowa,���
stan�idealny�+szafka,��
tel.�kom.�793‑767‑446.

Kuchnia�węglowa,�lewa,�mało���
używana,�tel.�kom.�515‑928‑466.

Lodówko‑zamrażarka,�kuchnia,���
wózek�dziecięcy,�fotelik�samochodowy,�
łóżeczko,�tel.�kom.�510‑348‑588.

Łóżeczko�siatkowe,�rowerek�od�3�do�6���
lat,�bujak,�tel.�kom.�660‑272‑188.

Meble ogrodowe z bala, altany,  �
huśtawki, budy dla psów,  
tel. kom. 795‑539‑905.  

Meble�pokojowe,�dywan�i�żyrandole.���
Tel.46/833‑18‑36.

Olszyna�sezonowana�38mm,����
tel.�kom.�601‑290‑976.

Płyty�chodnikowe,�szare,�tanio,����
tel.�kom.�603‑644‑103.

Poczuj�się�bezpiecznie�kup�czujnik���
gazu,�sprzedam�okna�PCV.�Tel.046/831‑
81‑03.

Producent siatki, bram słupków.  �
Wykonywanie ogrodzeń.  
tel. kom. 693‑413‑474.  

Regał�młodzieżowy�wraz�z�łóżkiem.��
Tel.668‑809‑363.

Regał,�stan�dobry,�tanio,�tel.�kom.���
507‑559‑536.

Rowerek�dziecięcy,�odkurzacz�Zelmer���
mały,�monitor�LG�CRT17”,�krzesło�
obrotowe�biurowe,�stan�bardzo�dobry,�tel.�
kom.�530‑444‑093.

Rowery,�tanio,�tel.�kom.�504‑156‑422.��

Sprzedam�tanio�piec�gazowy���
Hydroterm,�tel.�kom.�603‑960‑776.

Stemple�budowlane,����
tel.�kom.�512‑130‑765.

Stemple�budowlane,����
tel.�kom.�604‑976‑513.

Suknia�ślubna,�rozm.�40+�3�tunery�do���
anteny�satelitarnej,�tel.�kom.�691‑278‑289.

Tani�opał�‑węgiel,�miał,�eko,�brykiet,���
drewno,�tel.�kom.�509‑920‑555.

Tanio�sprzedam�maszynę�do�szycia����
i�tapczan,�tel.�kom.�667‑656‑930.

Telewizor�29’’,�stolik�RTV,�2�fotele,���
łóżko�młodzieżowe,��
tel.�kom.�602‑250‑579.

Tregry,�wys.�20cm,����
tel.�kom.�605‑426‑474.

Worki�siatkowe,�zbożowe,�skrzynki,���
wiaderka,�łubianki,�plandeki,�poj.�na�
maliny,�rękawice�‑�poleca�Agra‑Plast,�
Łódź,�Zjazdowa,�Hal�nr�2�box�48‑52.tel.�
kom.�501‑046‑461,�0‑42/650‑87‑21.

Wózek�inwalidzki�elektryczny�i�zwykły,���
tel.�kom.�601‑290‑976.

Wypoc�� zynek�i�zlewozmywak�z�baterią.�
Tel.46/832‑29‑55

Zamrażarka�220l�w�dobrym�stanie,�tel.���
kom.�505‑201‑955.

Ziemia�czarna,�piasek,�żwir,�pospółka,���
tel.�kom.�723‑975‑482.

praca

dam pracę
PKO�B�� P�BANKOWY�PTE�SA�zatrudni�

osoby�do�pracy�z�klientem,�bezpłatne�
szkolenie,�także�dla�studentów,�tel.�kom.�
515‑236‑056.

Zatrudnię�do�produkcji�ogrodzeń���
betonowych�(akord),�Stryków,�tel.�kom.�
509‑345‑234.

Zatrudnię szwaczki ‑ dzianina, tel.  �
kom. 603‑610‑884.

Zatrudnię�kierowcę�kat.�C�z���
doświadczeniem,�tel.�kom.�662‑123‑954.

Zatrudnię�ekspedientki�do�pracy�w���
sklepie�spożywczym�w�Łowiczu,�tel.�kom.�
512‑088‑422.

Zatrudnię�meżczyznę�do�pracy�przy���
żniwach,�tel.�kom.�692‑767‑562.

Zatrudnię�pizzermana�do�przyuczenia,���
tel.�kom.�604‑183‑003,�Stryków.

Zatrudnię�kosmetyczki�i�fryzjerów,�tel.���
kom.�501‑251‑020�po�18.00.

Przyjmę�szwaczki,�tel.�605‑825‑743.��

Biuro�rachunkowe�zatrudni���
ksiegową,�tel.�(46)�837‑42‑46,�tel.�kom.�
605‑578‑502.

Przy�� jmę�do�pracy�na�stanowisko�
traktorzysta‑mechanik,�zatrudnienie�
stałe,�Bratoszewice,�tel.�(42)�719‑89‑76,�
tel.�kom.�512‑095‑884.

Nowo�otwierający�się�salon���
masażu�zaprasza�do�współpracy�
masażystę,�rehabilitanta,�kosmetyczkę,�
pedikiurzystkę,�tel.�kom.�606‑345‑788.

Przyjmę�tynkarza,�murarza,�tel.�kom.���
504‑861‑133;�727‑353‑019.

Zatrudnię handlowca,  �
wykształcenie techniczne będzie 
dodatkowym atutem rekrutacja@
rafann,pl.

Zatrudnię�kierowcę�kat.�C�z���
doświadczeniem,�Łowicz�i�okolice,�tel.�
kom.�0601‑360‑267.

Firma�z�Piątku�zatrudni�stolarzy���
meblowych,�z�doświadczeniem.�
Atrakcyjne�wynagrodzenie,�tel.�kom.�
664‑416‑274.

Zatrudnię�ślusarza,�tel.�kom.���
605‑679‑025.

Zatrudnię�kierowcę�na�zestaw���
chłodnia,�kraj,�tel.�kom.�513‑019‑004.

Przyjmę�fryzjera�lub�fryzjerkę,�tel.�kom.���
511‑010‑676.

Akademia�Medycyny���
Komplementarnej�„Select”�organizuje�
kursy�zawodowe�Terapii�Manualnej�
Kręgosłupa,�Masażu�I,�II�stopnia�509‑
867‑229,100%�refundacji�z�Powiatowego�
Urzędu�Pracy.

Zostań�konsultantką�Oriflame!���
Prezenty!,�tel.�kom.�507‑552‑688�gg�
12196981.

Firma�zatrudni�elektromonterów,����
tel.�kom.�604‑238‑322.

Avon ‑ zostań konsultantką,  �
skorzystaj z oferty powrotu, super 
prezenty wakacyjne, tel. kom. 
501‑032‑348.

Na�walec�z�uprawnieniami�oraz���
traktorzystę,�tel.�kom.�510‑281‑982.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E,   �
w transporcie międzynarodowym,  
tel. kom. 787‑802‑538.

Przyjmę�do�zbioru�ogórków,�tel.�kom.���
666‑287‑727.

Zatrudnię szwaczki, tkanina,  �
Głowno, tel. kom. 509‑571‑801.

Zatrudnię�dorywczo�operatora�mini‑��
koparki,�tel.�kom.�501‑074‑060.

Zatrudnię�tynkarza,�murarza,�wiek���
do�45�lat,�z�okolic�Łowicza,�tel.�kom.�
692‑382‑852.

Zatrudnię�szwaczki�na�stębnówkę���
i�overlock,�tel.�(42)�719‑18‑43,�tel.�kom.�
665‑217‑483.

Zatrudnię�kierowcę�kat.�C,�transport���
krajowy,�z�doświadczeniem,�tel.�kom.�
608‑059‑817.

Zatrudnię�mechanika�samochodów���
ciężarowych,�tel.�kom.�608‑059‑817.

Zatrudnię�elektromechanika���
samochodów�ciężarowych,�tel.�kom.�
608‑059‑817.

Zatrudnię dziewiarza, Goleńsko 87,  �
tel. kom. 606‑832‑571 w godz.  
od 8.00 do 16.00.

Zatrudnię�kierowcę�kat.�B,�tel.�(46)�838‑��
44‑68,�tel.�kom.�691‑709‑047.

Zatrudnię�do�zbioru�ogórków,����
tel.�kom.�668‑165‑646.
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Poszukuję asy � stentki stomatologicznej, 
również bez doświadczenia, tel. kom. 
604‑752‑245.

Gminna Spółdzielnia „SCh”   �
w Kocierzewie zatrudni sklepową  
do sklepu spożywczo‑przemysłowego  
w Boczkach, tel. (46) 838‑48‑76,  
tel. kom. 693‑398‑510.

Przyjmę murarza spoza Łowicza,   �
tel. kom. 691‑736‑552.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E,   �
w transporcie krajowym,  
tel. kom. 604‑237‑423.

Potrzebny pomocnik do montażu  �
okien, do 30 lat, tel. kom. 609‑135‑411.

Przyjmę pracownika do prac  �
mechanicznych na 1/2 etatu, praca  
przy maszynach budowlanych 
i samochodach ciężarowych,  
tel. kom. 601‑239‑804.

Przyjmę operatora koparko‑ładowarki,  �
koparki i ładowarki z doświadczeniem, 
tel. kom. 665‑665‑640.

Przyjmę spawacza, z uprawnieniami,  �
do składania ogrodzeń, tel. kom. 
693‑833‑073.

Przyjmę ludzi do zbioru ogórków,   �
tel. kom. 880‑500‑224.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E w  �
transporcie krajowym, tel. kom. 
604‑402‑020.

Poszukuje kierowcy kat. C+E, z  �
doświadczeniem, kraj, tel. (46) 838‑90‑
46, tel. kom. 605‑041‑850.

Firma zatrudni mechanika,  �
elektromechanika samochodowego, 
tel. kom. 604‑402‑020.

Zatrudnię pracownika do utrzymania  �
zieleni, prawo jazdy kat. B,  
tel. kom. 695‑634‑141.

Zatrudnię fryzjerkę,   �
tel. kom. 518‑905‑611.

Kierowcę do pracy w transporcie  �
międzynarodowym. Główny kierunek 
jazdy, Niemcy. 10‑letnie Volvo FH, 
z naczepą plandeką., tel. kom. 
606‑808‑083.

Poszukuję opiekunki do 10‑ �
miesięcznego dziecka, praca od 
września, osoby chętne tylko z Łowicza, 
stawka godzinowa lub miesięczna 5 zł/
godz., tel. kom. 796‑110‑524.

Zatrudnię opiekunkę do rocznego  �
dziecka, tel. kom. 660‑513‑439.

Montera opon osobowych,  �
ciężarowych, tel. kom. 503‑135‑456, 
Łowicz.

Zespół szuka wokalisty, tel. kom.  �
665‑243‑225.

Pracownika magazynu, najchętniej  �
wcześniejsza emerytura, tel. kom. 
518‑242‑750.

Zatrudnię kierowcę kategoria C+ E   �
z praktyką z Łowicza lub bliskich okolic, 
w transporcie krajowym, tel. kom. 
608‑067‑847.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E,   �
tel. kom. 502‑119‑020.

Zatrudnię elektryka, pomocnika  �
elektryka, tel. kom. 508‑382‑347.

Zatrudnię kierowcę kat, C+E, transport  �
krajowy, wiek min. 30 lat, tel. kom. 
509‑499‑556.

Energop Sp. z o.o. w Sochaczewie  �
poszukuje Specjalisty ds. Informatyki. 
Bliższe informacje na www.energop.
com.pl.

Zatrudnię piekarza, nie pijącego, tel.  �
kom. 660‑414‑516.

Zatrudnię mechanika urządzeń  �
spalinowych, tel. kom. 609‑455‑676.

Zatrudnię mechanika  �
samochodowego, tel. kom. 606‑232‑925.

Przyjmę do zbioru ogórków, tel. kom.  �
665‑489‑109.

Zatrudnię pomoc domową, Głowno,  �
tel. kom. 504‑216‑208.

Sprzedawcę‑fakturzystkę, branża  �
budowlana, tel. kom. 501‑074‑045.

Zatrudnię kierowcę kat. C+ E, na kraj,  �
tel. kom. 600‑326‑597.

Przyjmę pracownicę do sklepu  �
spożywczo‑warzywnego, wiek powyżej 
30 lat, tel. kom. 691‑715‑550.

Zatrudnię spedytora  �
międzynarodowego z językiem 
angielskim, tel. kom. 600‑203‑111.

Serwis ogumienia przyjmie osobę  �
na stanowisko mechanik‑wulkanizator; 
Bratoszewice, tel. kom. 505‑151‑701.

Zatrudnię piekarza w Głownie, tel.  �
kom. 603‑610‑512.

Zatrudnię kierowcę C+E w  �
ruchu międzynarodowym, tel. kom. 
693‑657‑256.

Przyjmę pracownika do dociepleń, tel.  �
kom. 695‑090‑979.

Firma Kosmetyczna. Różne  �
możliwości, zarabianie, w zależności od 
stopnia zaangażowania, tel. (46) 838‑35‑
03, tel. kom. 508‑362‑833.

Firma zatrudni kierowców kat. C+E   �
w ruchu krajowym i międzynarodowym, 
tel. kom. 601‑326‑248.

Avon‑ byłaś kiedyś konsultantką?  �
Możesz znów być z nami, skorzystaj  
z super oferty na powrót, tel. kom. 502‑
616‑468.

Avon‑ nowa super oferta dla  �
zapisujących się. Ty też możesz kupować 
taniej, dostawać prezenty, zarabiać,  
tel. kom. 502‑616‑468.

Ekspedientkę do sklepu spożywczego,  �
tel. kom. 500‑186‑947.

Firma transportowa z terenu Rawy  �
Mazowieckiej zatrudni kierowców kat. 
C+E z uprawnieniami, wymagany staż, 
tel. kom. 602‑262‑762.

Murarz do ocieplenia budynku   �
z tynkiem, do klinkieru,  
tel. kom. 603‑244‑078.

OSM w Radomsku poszukuje  �
przewoźnika do hurtowni w 
Skierniewicach‑ przewóz produktów 
spożywczych (temp. 2‑3 stopnie). Własny 
samochód chłodniczy. tel.44/73‑85‑121, 
44/73‑85‑142.

PKO BP Bankowy PTE zatrudni do  �
pracy z klientem, bezpłatne szkolenia, 
także dla studentów,  
tel. kom. 515‑236‑056.

Poszukuję ludzi do zbioru wiśni,  �
okolice Białej Rawskiej,  
tel. kom. 604‑882‑439.

Poszukuję opiekunki do 6‑miesięcznej  �
dziewczynki powyżej 40. roku życia  
z Rawy Maz, tel. kom. 660‑366‑279.

Poszukuję zbieraczy do borówki  �
amerykańskiej, lipiec i sierpień,  
k/Jeruzala, tel. kom. 608‑383‑584.  

Przedstawiciela, wysokie zarobki.   �
CV na rekrutacja.ingnn@wp.pl

Salon fryzjerski w Rawie Maz. nawiąże  �
współpracę z doświadczoną fryzjerką, 
tel. kom. 509‑849‑810.

Salon kosmetyczny w okolicach  �
Grodziska Mazowieckiego zatrudni 
profesjonalny personel: kosmetyczkę  
i fryzjerkę, tel. kom. 502‑603‑677.

Super praca dla konsultantek Avon,  �
Oriflame, itp. www.aga‑betterware.com, 
tel. kom. 608‑642‑398.

Zatrudnię do pomocy w  �
gospodarstwie sadowniczym,  
tel. kom. 698‑084‑273, po 20‑tej.

Zatrudnię do zbioru truskawek,  �
Regnów, tel. kom. 667‑215‑646.

Zatrudnię do zbioru wiśni, Rzeczków,   �
z własnym dojazdem,  
tel. kom. 602‑607‑482.

Zatrudnię do zbioru wiśni. Gmina  �
Kowiesy, tel. kom. 696‑613‑825.

Zatrudnię fryzjera w Rawie  �
Mazowieckiej, tel. kom. 693‑273‑637.

Zatrudnię kierowcę C+E na transport  �
międzynarodowy, tel. kom. 603‑112‑318.

Zatrudnię kierowcę kat. C i kat. C+E   �
z okolic Skierniewic.Tel.693‑843‑090.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E,  �
transport krajowy, 
tel. kom. 601‑385‑876.  

Zatrudnię kucharzy do pracy w kuchni,  �
osoby z doświadczeniem, tel. kom. 
604‑973‑183.

Zatrudnię mechanika do naprawy  �
samochodów ciężarowych i sprzętu 
budowlanego, tel. kom. 601‑160‑950.

Zatrudnię murarzy,   �
tel. kom. 606‑929‑536.

Zatrudnię osobę do sprzątania domu,  �
biura z Białej Rawskiej, okolic,  
tel. kom. 691‑800‑205.

Zatrudnię pracownika ze znajomością  �
układania dachówki bitumicznej,  
tel. kom. 601‑219‑207.

Zatrudnię recepcjonistkę/  �
recepcjonistę do Hotelu Hetmańskiego 
w Rawie Mazowieckiej. Wymagania: 
znajomość języka angielskiego, dobra 
prezencja, wysoka kultura osobista. 
Kontakt: mzalewski@interia.pl,  
502‑323‑860.

Zatrudnimy fryzjerki i praktykantki do  �
salonu fryzjersko‑kosmetycznego Venus 
w Centrum Handlowym Blue City w 
Warszawie. Osobom spoza Warszawy 
pomożemy w zakwaterowaniu. 
Zainteresowanych proszę o kontakt na 
tel. kom. 880‑077‑592.

Zatrudnimy osoby z własnym  �
samochodem typu bus w kolorze białym 
lub żółtym do doręczania paczek na 
terenie miasta Skierniewice.Mile widzana 
dzialaność gospodarcza.Tel.519‑741‑867.

Zbiór malin, Skierniewice,  �
 tel. kom. 604‑225‑311.

Zrywanie borówki,   �
tel. kom. 792‑170‑744.

szukam pracy
Kierowca kat. C+E, dorywczo, pół  �

etatu, tel. kom. 514‑027‑639.

Młoda fryzjera szuka pracy w  �
zawodzie, tel. kom. 664‑997‑974.

Kobieta 28 lat, wykształcenie wyższe  �
ekonomiczne, prawo jazdy kat. B, 
znajomość MS Office podejmie prace 
biurową, tel. kom. 793‑386‑043.

Zaopiekuję się dzieckiem,   �
tel. kom. 664‑341‑702.

Opiekunka z doświadczeniem  �
zaopiekuje się dzieckiem, 
tel. (46) 837‑22‑19 po 17.00.

Emeryt, prawo jazdy kat. A + BCDE,  �
poszukuje pracy samochodem do 3,5 t, 
kraj, tel. kom. 784‑830‑628.

Do podawania belek,   �
tel. kom. 664‑173‑486.

Młoda osoba podejmie pracę   �
w sklepie odzieżowym,  
tel. kom. 782‑411‑602.

Kobieta na przedemerytalnym  �
poszukuje pracy, tel. kom. 507‑012‑726.

Odpowiedzialna i uczciwa, prawo jazdy  �
kat. B, magister administracji poszukuje 
pracy, tel. kom. 663‑909‑224.

Podejmę dodatkową pracę na  �
weekendy ‑ jako kelnerka, tel. kom. 
782‑908‑033.

Osoba niepełnosprawna poszukuje  �
pracy, posiada własny samochód,  
tel. kom. 663‑561‑743.

60‑latek z dużym doświadczeniem w  �
handlu szuka pracy. Tel.46/831‑81‑03.

Kierowca C+E, doświadczenie, dobra  �
znajomość języka niemieckiego,  
tel. kom. 660‑389‑150.

Opieka na dzieckiem.   �
tel. (46) 832‑17‑60.

Podejmę się wycinki drzew, koszenia,  �
porządkowania działki,  
tel. kom. 510‑561‑125.

Rencista złota rączka budownictwa,  �
magazyn, ogród, tel. kom. 515‑552‑745.

Szukam pracy, sprzątanie z opieką, 48  �
lat, tel. kom. 667‑656‑930.

Zaopiekuję się dzieckiem. Mam  �
doświadczenie, tel. kom. 505‑851‑403.

usługi wideo
Wideofilmowanie i fotografowanie,  �

profesjonalnie, tanio, tel. kom. 
600‑447‑843.

Wideofilmowanie, zdjęcia gratis,   �
tel. kom. 502‑163‑788.

Www.wpaskifilm.pl. �

Wideofilmowanie, fotografia,   �
tel. kom. 608‑244‑400.

Fotografowanie profesjonalne,   �
tel. kom. 506‑109‑908.

Wideo filmowanie, obróbka  �
komputerowa, tel. kom. 880‑485‑598.

Wideofilmowanie, tanio, solidnie,   �
tel. kom. 795‑267‑788.

Wideofilmowanie, foto‑usługi, www. �
twojefotovideo.com,  
tel. kom. 608‑646‑739, 505‑429‑742.

Fotografia ślubna, profesjonalnie,   �
tanio www.studiophoto.eu,  
tel. kom. 796‑170‑389.

Videofilmowanie, zdjęcia,  �
konkurencyjne ceny, tel. kom. 
608‑475‑473.

Cyfrowe wideofilmowanie,  �
fotografowanie, HD, Blue‑ray, 
obróbka komputerowa, tel. 46/837‑
94‑85, tel. kom. 608‑484‑079.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka  �
komputerowa, Blue‑ray‑ tanio,  
tel. kom. 606‑852‑557.

Studio Master ‑ obsługa filmowa  �
imprez okolicznościowych (wesela,  
śluby itp.), doświadczenie,  
tel. kom. 606‑506‑609.

Przejazdy bryczką, zdjęcia  �
plenerowe z udziałem koni i bryczek. 
Park Arkadia, tel. kom. 509‑867‑229.

Wesela: profesjonalnie, tanio, tel. kom.  �
606‑312‑048.

Videofilmowanie, foto, atrakcyjne  �
animacje komputerowe, tel. (46) 837‑79‑
81, tel. kom. 606‑302‑466.

Cyfrowe wideofilmowanie, zdjęcia  �
reportażowe i pozowane, profesjonalnie. 
Tanio. Tel. 0661‑723‑002, 0606‑218‑624.

Fotografia ‑ślub, wesele, plener,  �
komunia, www.amarczak.pl,  
tel. 604‑321‑777.

Fotografia ślubna i okolicznościowa,  �
plener, tel. kom. 664‑036‑077.

Fotografia ślubna, okolicznościowa,   �
tel. kom. 509‑652‑759,  
www.tomaszewskifoto.pl

foto‑video studio “kameralne”  �
Skierniewice,ul.Orkana 6B. 
tel. kom. 512‑840‑400.

Wideo Foto HDV,   �
tel. kom. 696‑011‑351.

Wideofilmowanie ‑Profesjonalnie  �
‑Tanio, tel. kom. 605‑157‑248,  
www.videocmp.pl

Wideofilmowanie, profesjonalnie, film  �
na dvd lub blue ray,  
tel. kom. 603‑685‑000.

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,  �
tel. kom. 608‑244‑400.

Wideofilmowanie, fotografia,  �
ślubne strony internetowe, http://
vanheldenstudio.com, tel. 795‑620‑336.

Wideofilmowanie. Fotografia ślubna  �
i okolicznościowa, profesjonalnie, 
dogodne ceny, szybkie terminy, Biała 
Rawska, tel. kom. 604‑198‑132.

remontowo‑
budowlane

usługi
Glazura, terakota, ma � lowanie. Tanio  

i solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.

Brukarstwo, tel. kom. 606‑774‑310. �

Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte  �
na gładko, super, tel. kom. 514‑142‑855.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,  �
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.  �
kom. 516‑131‑973.

Cyklinowanie, polerowanie, układanie  �
parkietu, tel. (46) 837‑42‑55, tel. kom. 
501‑249‑461.

Ogrodzenia, bramy, balustrady,  �
produkcja, montaż, tel. kom. 
506‑771‑822.

Układanie kostki brukowej, Łowicz  �
i okolice, tel. (46) 838‑92‑14, tel. kom. 
604‑413‑669.

Układanie parkietu. Cyklinowanie  �
z polerowaniem, lakierowanie 
parkietów i schodów, tel. kom. 
607‑090‑260.

Rem‑Bruk usługi brukarskie, usługi  �
koparko‑ładowarką, odwodnienia, 
www.rembruk.pl, tel. kom. 721‑905‑070 
504‑064‑991.

Kanałowe docieplanie budynków  �
granulatem styropianowym, kondygnacja 
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.

Glazura, terakota, tel. kom.  �
602‑717‑207.

Układanie kostki brukowej, tel.  �
kom. 697‑116‑271.

Kompleksowe wykończenia wnętrz od  �
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom. 
602‑717‑207.

Transport piachu, żwiru, pospółki  �
wywrotką 20 ton,, tel. kom. 
696‑345‑659.

Docieplenia budynków oraz  �
kompleksowe wykończenia domów i 
mieszkań, tel. kom. 509‑313‑734.

Usuwanie azbestu (eternitu), tel.  �
kom. 692‑789‑266.

Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.  �
668‑489‑577.

Gładź, płyta K/G, malowanie, panele  �
ścienne, podłogowe, glazura, terakota, 
tel. kom. 516‑131‑973.

Dachy �  ‑ konstrukcje, krycie, tel. kom. 
506‑098‑358.

Wykonujemy usługi minikoparką i  �
koparką łańcuchową, tel. 604‑238‑322.

Gładzie, malowanie, montaż płyt  �
K/G, glazura, tel. kom. 691‑734‑544.

Dachy, przeróbki, roboty murarskie, tel.  �
kom. 508‑213‑801.

Cyklinowanie bezpyłowe nowymi  �
maszynami 220 V, układanie parkietu, 
mozaiki, tel. kom. 697‑892‑966.

Układanie kostki brukowej,  �
prace ogólnobudowlane, tel. kom. 
508‑286‑519.

Usługi remontowe, gipsowanie,  �
malowanie, glazura, docieplenia, 
rachunki, tel. kom. 602‑383‑118.

Tynki maszynowe, elewacje,  �
docieplanie, solidnie, tel. kom. 
501‑931‑961.

Tynki gipsowe agregatem ‑ solidnie, tel.  �
kom. 502‑370‑226, 506‑053‑376.

Cyklinowanie farby, układanie parkietu,  �
tel. kom. 504‑206‑048, 668‑044‑645.

Profesjonalne układanie i cyklinowanie  �
parkietów (bezpyłowe), tel. kom. 
505‑072‑638.

Docieplenia budynków, elewacje  �
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja 
poddaszy, kompleksowe wykończenia 
wnętrz, faktury VAT, tel. kom. 
606‑737‑576.

Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.  �
kom. 668‑750‑437.

Gipsy, glazura, terakota, prace  �
remontowe ‑wykonam, tel. kom. 
516‑153‑870.

Stawianie budynków gospodarczych,  �
przeróbki i remonty, tel. kom. 
785‑333‑971.

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863. �

Tynkowanie, tel. kom.  �
602‑660‑790.

Ocieplanie elewacji zewnętrznej  �
styropianem lub watą, gładź gipsowa, 
glazura, terakota, tel. (46) 839‑13‑73, 
tel. kom. 602‑814‑481.

Stolarstwo, schody, tel. kom.  �
783‑487‑655.

Docieplenia budynków, podbitki  �
dachowe, parapety, malowania, 
elewacje, szybko i solidnie, tel. kom. 
607‑132‑890.

Docieplanie budynków, wykańczanie  �
wnętrz, poddasza, tel. kom. 668‑011‑735.

Docieplenia budynków i poddaszy,  �
podbitki, prace wykończeniowe, tel. kom. 
500‑076‑158.

Tynki maszynowe, gipsowe,  �
cementowo‑wapienne, wykończenia 
wnętrz, tel. kom. 662‑240‑771.

Stal nierdzewna ‑ poręcze, balustrady,  �
tel. kom. 665‑147‑488.

Ogrodzenia, bramy kute, tel. kom.  �
665‑147‑488.

Cyklinowanie bezpyłowe, solidnie,  �
gwarancja, tel. kom. 666‑088‑518.

Glazurnictwo, gładzie, malowanie,  �
panele, tel. kom. 601‑650‑795.

Układanie kostki brukowej, tel.  �
kom. 505‑092‑767.

Domofony: tradycyjne i cyfrowe.  �
Instalacje i centralki telefoniczne, tel. 
kom. 601‑207‑689.

Agdam wykonuje docieplenia,  �
elewacje, wykończenia wnętrz, poddaszy 
i zabudowy k/g i podbitki, malowanie, tel. 
kom. 697‑638‑898.

Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.  �
609‑661‑559.

Usługi koparko‑ładowarką,   �
tel. kom. 609‑135‑502.

Tynki, gładzie, płyty k/g, glazura,  �
terakota, docieplenia, faktura VAT,  
tel. kom. 604‑522‑908.

Usługi remontowe, docieplenia  �
budynków, wykończenia wnętrz, galzura, 
terakota, tel. kom. 880‑542‑743.

Ogrodzenia, balustrady kute, tel. kom.  �
506‑272‑908.

Bramy przesuwne, �  ogrodzenia.Siatka 
ogrodzeniowa + montaż, tel. kom. 
503‑572‑046.

Montaż ogrodzeń (siatka, płyty), tel.  �
kom. 667‑837‑817.

Usługi w zakresie układania paneli  �
podłogowych, ściennych, gipsowanie, 
malowanie, glazura, terakota, tel. kom. 
608‑410‑972.

Wylewki agregatem, tel. 518‑910‑336. �

Malowanie, gładź, glazura, terakota  �
i hydraulika, tel. kom. 666‑281‑850 
509‑617‑928.

Ogrodzenia i elewacje z kamieni, tel.  �
kom. 604‑727‑412.

Żwir dowiozę na budowę, tanio, tel.  �
kom. 665‑734‑042.

Wykonuję usługi budowlane  �
oraz koparko‑ładowarką, tel. kom. 
602‑196‑913.

Malowanie dachów, ogrodzeń,  �
elewacji, ścian wewnętrznych i wiele 
innych, tel. kom. 790‑602‑091.

Gipsy, glazura, malowanie, tel. kom.  �
518‑536‑425.

Krycie dachów, podbitka, kominy  �
‑ klinkier, przeróbki murarskie, tel. 
kom. 507‑056‑578.

Wylewki Miksokretem, tel. kom.  �
605‑443‑826.

Mal � owanie, tapetowanie, płyty 
k/g, gładzie, sufity podwieszanie, 
adaptacja poddaszy, panele, glazura, 
terakora, tel. kom. 693‑824‑684.

Usługi brukarskie, ogrodzenia klinkier,  �
posadzki, tanio, tel. kom. 793‑715‑980.

CRB Firma Budowlana ‑  �
kompleksowe remonty, faktury 
VAT. Wolne terminy, tel. kom. 
607‑606‑414.

Elewacje, docieplenia, tanio, szybko,  �
solidnie, tel. kom. 608‑861‑026, 
694‑831‑111.

Brukarstwo, tanio, tel. kom.  �
503‑976‑505.

Marbrukpol ‑ układanie kostki  �
brukowej, tel. kom. 793‑333‑712.

Kompleksowe wykańczanie  �
wnętrz, glazura, terakota, malowanie, 
gipsowanie, płyty K/G, panele 
podłogowe, ocieplenia itp., tel. kom. 
798‑563‑121.

Firma „Ścianka” ‑ malowanie,  �
gipsowanie, glazurnictwo, inne prace 
remontowe, tel. kom. 516‑107‑876.

Wykonam tynki wapienno‑cementowe  �
i kwarcowe, tel. kom. 793‑387‑697.

Tanie malowanie ścian, tel. kom.  �
798‑563‑121.

Malowanie, gładź, płyty karton/gips,  �
glazura, adaptacja poddaszy, panele, 
elewacja budynków, tel. kom. 668‑026‑
851; 796‑524‑777.

Dachy kompletne, nowe i stare,  �
wykonam solidnie i tanio, tel. kom. 
725‑919‑624.

Malowanie, płyty k/g, gładzie gipsowe  �
14zł/mkw, tel. kom. 796‑689‑987.

Wykonuję tynki, tel. kom. 697‑923‑472. �

Tynki maszynowe agregatem  �
tynkarskim cementowe i gipsowe. 
Remonty, wykończenia wnętrz, tel. 
kom. 505‑102‑406, 607‑343‑357.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty  �
g/k, glazura. po 20.00, tel. (46) 837‑32‑
41, tel. kom. 608‑685‑867.

Gipsy, malowanie, panele  �
podłogowe, szybko, solidnie, tanio, 
tel. kom. 0664‑712‑854.

Docieplanie budynków, gładzie,  �
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe 
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom. 
607‑343‑338.

Docieplanie budynków, malowanie,  �
gipsy, tel. kom. 608‑380‑169.

Dachy, konstrukcje, tel. kom.  �
785‑534‑988.

Solidna firma przyjmie zlecenia  �
budowlane, tel. kom. 601‑662‑944.

Przecieranie �  drewna u klienta, tel. kom. 
506‑202‑161.

REKLAMA
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Trak 10 mb., tel. kom. 506‑202‑161. �

Ogrodzenia z cegły klinkierowej i siatki,  �
tel. kom. 603‑444‑431.

Tynki kwarcowe i tradycyjne, tel.  �
kom. 694‑514‑370.

Pokrycia dachowe, docieplenia,  �
elewacje, gładzie gipsowe, płyta 
K/G, kostka brukowa, malowania, 
przebudowy, tel. kom. 509‑061‑640.

Niewielkie remonty, wykończenia.  �
Solidnie!, tel. kom. 602‑713‑466.

Solidnie wykończenia,  �
tel. (46) 895‑19‑28.

Układanie kostki brukowej, solidnie  �
i tanio, tel. kom. 667‑837‑817.

Wylewki maszynowe Mixokret, tel.  �
kom. 517‑032‑915, 606‑314‑749.

Docieplanie budynków, tel. kom.  �
516‑061‑848.

Pomaluję mieszkanie, ułożę panele,  �
tel. kom. 721‑941‑027.

Klinkier, ogrodzenia, elewacje, tel.  �
kom. 516‑061‑848.

Docieplenia budynków, wykończenia  �
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa 
poddaszy, tel. kom. 505‑024‑964.

Tanio, solidnie gładzie gipsowe,  �
glazura, terakota, tel. kom. 785‑888‑017.

Usługi wykończeniowe, malowanie,  �
gładź, montaż płyt g/k, sufity 
podwieszane, glazura, terakota, 
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom. 
693‑138‑503.

Budowa domów, tynkowanie, tel. kom.  �
512‑335‑940.

Dostawy pisaku, żwiru, pospółki,  �
tel. kom. 600‑895‑026.

Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.  �
kom. 511‑337‑768.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.  �
kom. 511‑337‑768.

Tynki, posadzki, wykończenia i  �
remonty, tel. kom. 600‑678‑393.

Docieplanie budynków (niskie budynki  �
z poddaszem), tel. kom. 518‑905‑611.

Malowanie wewnętrzne i zwenętrzne,  �
gipsowanie, tapetowanie, płyta k/g, 
panele i inne drobne remonty, tel. kom. 
518‑905‑611.

Wylewki maszynowe, tel. kom.  �
697‑607‑801.

Bramy, ogrodzenia, balustrady  �
wewnętrzne i zewnętrzne ‑ na 
zamówienie, tel. kom. 796‑788‑221.

Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,  �
panele podłogowe, glazura, terakota, tel. 
kom. 790‑329‑790, 662‑736‑801.

Absolutnie wszystkie usługi  �
remontowo‑budowlane i instalacyjne, 
www.stis.pl Tel. 0602‑779‑602.  

Absolutnie wszystko szybko i solidnie  �
wszelkiego rodzaju remonty: panele, 
glazura, malowanie itp, tel. kom. 721‑
356‑242.

Adaptacja poddaszy, sufitów  �
podwieszanych, ścianki działowe, 
docieplenia, malowanie. Wolne terminy, 
tel. kom. 608‑350‑462.

Agregatem wylewki, tel. 668‑327‑588. �

Betonowe wylewki agregatem, tel.  �
kom. 608‑577‑428.

Bramy garażowe, ogrodzenia,  �
automatyka do bram, RAW‑TAL, tel. kom. 
504‑622‑384.

Bramy, ogrodzenia, balustrady, tel.  �
kom. 602‑246‑353.

Budowa domów, rozbudowa  �
budynków gospodarczych, tel. kom. 
605‑662‑672.

Budowa domów, tynki, wylewki, tel.  �
kom. 609‑791‑046.

Budowa, docieplanie budynków,  �
sprzedaż farb, tynków sylikonowych, 
akrylowych, mozaiki,  
tel. kom. 507‑280‑578.

Cyklinowanie 100% bezpyłowo, tanio,  �
tel. kom. 691‑683‑851.

Cyklinowanie bezpyłowe,  �
lakierowanie i układanie podłóg.  
Tel. 507‑048‑205.  

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie.  �
Tel.46/837‑42‑55, 501‑249‑461.

Cyklinowanie bezpyłowe, www. �
erzet.home.pl, tel. kom. 608‑172‑838, 
046/832‑82‑12.

Cyklinowanie podłóg i czyszczenie  �
schodów, tel. kom. 691‑579‑580.

Cyklinowanie, montaż parkietów i  �
schodów, olejowanie, możliwość kupna 
towaru, faktury VAT. Tel.46/830‑22‑54, 
502‑321‑194.

Cyklinowanie, układanie, tel. kom.  �
514‑953‑269.

Dachy i podbitki, tanio,   �
tel. kom. 501‑193‑082.

Dachy ‑konstrukcje krycia,   �
tel. kom. 506‑098‑358.

Dachy‑ krycie i sprzedaż pokryć  �
dachowych. Tel. 0505‑038‑785.

Dachy kryjemy blachą i papą, tel. kom.  �
604‑182‑211.

Dachy‑ montaż, tel. kom. 790‑782‑664. �

Dachy, konstrukcja, krycie blachą,  �
papą termozgrzewalną,  
tel. kom. 691‑951‑786.

Dachy, krycie, podbitki, deskowanie,  �
wszystkie technologie, tel. kom. 691‑
922‑227.

Dachy, profesjonalny montaż więźby,  �
pokryć dachowych,  
tel. kom. 721‑224‑112.

Dachy, solid � nie z gwarancją,  
tel. kom. 662‑785‑002.

Docieplanie budynków, szybko, tanio,  �
solidnie. Tel. 0502‑053‑214.

Docieplanie  � budynków, tel. kom. 
691‑761‑326.

Docieplanie i obróbki blacharskie, tel.  �
kom. 697‑753‑536.

Docieplanie, gładzie, malowanie, sufity  �
podwieszane, glazura, terakota, itp, tel. 
kom. 787‑173‑149.

Docieplenia budynków i poddaszy,  �
tynki strukturalne, dachy, podbitki, prace 
wykończeniowe, tel. kom. 500‑076‑158.

Docieplenia budynków, wykończenia  �
wnętrz, tel. kom. 506‑123‑597.

Firma Remax usługi remontowe,   �
tel. kom. 721‑356‑242.

Gipsy, glazura, malowanie,   �
tel. kom. 518‑536‑425.

Glazura, terakota, gładzie, malowanie,  �
remonty, tel. kom. 668‑309‑572.

Glazura, terakota, tel. 507‑072‑095. �

Gładzie gipsowe, malowanie,   �
tel. kom. 507‑724‑470.

Gładzie, malowanie mieszkań, tel.  �
kom. 512‑936‑341.

Kostka brukowa ‑ kompleksowo.  �
Projekt, sprzedaż, wykonanie, tel. kom. 
698‑668‑468.

Kostka brukowa i granitowa‑  �
układanie, tel. kom. 785‑922‑343.  

Malowanie elewacji, docieplenia  �
budynków, tanio, tel. kom. 500‑366‑320.

Krycie dachów ‑ rabaty na materiały  �
dachowe Tel.0668‑316‑158  

Malowanie, gipsowanie, podwieszanie  �
sufitów, zabudowy KG, panele, 
docieplenia budynków,  
tel. kom. 511‑911‑324.

Malowanie, gipsowanie, remonty lokali,  �
tel. kom. 505‑072‑504.

Malowanie, tel. kom. 665‑999‑059. �

Montaż okien, obróbki blacharskie,  �
docieplanie budynków, tel. kom. 
518‑275‑380.  

Tynki agregatem, tel. 606‑986‑179. �

Tynki cementowe ręczne i wylewki,   �
tel. kom. 697‑613‑224.

Tynki dekoracyjne, stiuk, trawertyn,  �
antyko, gładzie, tel. kom. 505‑345‑357.

Tynki gipsowe agregatem,   �
tel. kom. 667‑705‑755.

Ogrodzenia betonowe. Produkcja i  �
sprzedaż. Zagórze 31A,  
tel. 515‑265‑055, 046/831‑53‑84.  

Piach płukany, żwir, pospółka,   �
tel. kom. 602‑129‑834.  

Profesjonalne wykończenia mieszkań,  �
tel. kom. 784‑158‑541.

Słupki, siatka, domurówki, łączniki‑  �
montaż ogrodzeń, tel. kom. 515‑235‑962.

Tynki gipsowe, cementowo‑wapienne,  �
tel. kom. 669‑201‑962.

Tynki gipsowe, wylewki z agregatu   �
i docieplenia, tel. kom. 668‑829‑361.

Tynki maszynowe agregatem,  �
wysoka jakość, solidne wykonanie, 
tel. kom. 785‑338‑555.  

Tynki maszynowe agregatem,  �
wysoka jakość,  
tel. kom. 606‑268‑415.  

Tynki maszynowe, cementowo‑ �
wapienne i gipsowe, tel. 669‑740‑139.

Tynki maszynowe, gipsowe   �
i cementowo‑wapienne,  
tel. kom. 785‑441‑410.

Tynki maszynowe, gipsowe,  �
cementowo‑wapienne, zacierane 
mechanicznie‑ tanio, tel. 516‑312‑995.

Tynki maszynowe, stiuki, trawertyny,  �
gładzie, docieplenia, malowanie, sufity, 
tel. kom. 793‑295‑263.

Tynki ‑ maszynowo, profesjonalnie,  �
duże doświadczenie, tel. 602‑718‑986.

Tynki tradycyjne cementowo wapienne  �
agregatem. Tel. 0508‑337‑928.

Tynki, murowanie, klinkier i ocieplenia,  �
tel. kom. 601‑066‑383.

Układanie i aranżacja kostki  �
granitowej i brukowej z materiałami 
lub bez, tel. kom. 663‑792‑547.  

Układanie kostki brukowej i granitowej  �
z kamienia polnego, tel. 695‑859‑520.

Układanie kostki brukowej i granitowej,  �
z towarem lub bez, tel. kom. 663‑314‑789.

Układanie kostki brukowej i granitowej,  �
tel. kom. 660‑306‑446.

Układanie kostki brukowej, Rawa   �
i okolice, tel. kom. 693‑844‑687.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.  �
504‑80‑90‑15.

Usługi hydraulicz � ne, tel. kom. 500‑
715‑447.

Usługi koparko‑ładowarką, wykopy,  �
niwelacja terenu, tel. kom. 513‑890‑660.

Wykładziny PCV, sportowe i  �
obiektowe, sprzedaż i montaż, faktury 
VAT. Tel.46/830‑22‑54, 502‑321‑194.

Wykończenia wnętrz od A do Z,   �
tel. kom. 500‑418‑674.

WYlewki agregatem,   �
tel. kom. 511‑440‑509.

Wylewki agregatem,   �
tel. kom. 518‑910‑336.

Wylewki agregatem,   �
tel. kom. 518‑910‑336.

Wylewki agregatem,   �
tel. kom. 600‑086‑995.

Wylewki agregatem,   �
tel. kom. 600‑872‑737.

Wylewki agregatem,  �
tel. kom. 606‑986‑179.

Wylewki betonowe zacieranie  �
mechaniczne, tel. kom. 665‑038‑853.

Wylewki betonowe, wolne terminy,  �
solidnie, tel. kom. 785‑612‑608.

Wylewki betonowe.   �
tel. kom. 883‑053‑918.

Wylewki posadzek mixokret, tel. kom.  �
517‑032‑915, 606‑314‑749.

Wylewki, tel. k � om. 518‑910‑336.

Wywrotka, piach, żwir, ziemia,   �
tel. kom. 660‑306‑446.  

Wywrotki, ładowność 20t, koparko‑ �
ładowarka (z młotem),  
tel. kom. 693‑565‑564.

sprzedaż
Wyroby hutnicze. Materiały  �

budowlane. Gazy techniczne. 
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej 
61, tel. (46) 837‑93‑20.

Pustak żuż � lowy „12‑stka”, drut 
zbrojeniowy „12”, ogrodzenie stalowe, tel. 
kom. 691‑602‑156.

O � grodzenia betonowe, płyty 
pod siatkę, tel. kom. 606‑238‑181, 
504‑595‑417.

Pustaki stropowe z kramzytu,  �
tel. (42) 719‑25‑58 po 16:00, tel. 
kom. 601‑814‑018.

Stemple budowlane, tel. kom.  �
607‑109‑599.

Sprzedam kostkę brukową, kolor  �
czerwony, kształt cegiełki, grubość 6 cm, 
50 mkw., tel. kom. 602‑875‑904.

Stemple budowlane, tel. 698‑987‑276. �

Producent! Siatki, słupki, bramy,  �
balustrady, usługi monterskie, tel. kom. 
500‑371‑161.

Cegła klinkierowa, wapno lasowane 5t,  �
tel. kom. 662‑294‑878.

Okazjonalnie styropian, tel. kom.  �
698‑052‑917.

Sprzedam styropian, fasada, FS15,  �
10 cm grubości, zakładkowy, tel. kom. 
606‑934‑668.

usługi 
instalacyjne

Hydrau � lika, tel. kom. 602‑832‑738.

Anteny ‑ montaż, instalacje, tel. kom.  �
601‑306‑566.

Hydraulika, tel. kom. 608‑263‑951. �

Usługi elektroinstalacyjne, pomiary,  �
przyłącza, tel. kom. 606‑352‑494; 
502‑603‑455.

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,  �
odgromówka, automatyka, EIB/
KNX wideo‑domofony, RTV‑Sat, 
bramonapędy, systemy alarmowe, 
monitoring wizyjny CCTV, kontrola 
dostępu, przeglądy, odbiory.
Uprawnienia, VAT, tel. kom. 601‑303‑858.

KAMERY, ALARMY, solidnie, tanio,  �
profesjonalnie,  
tel. kom. 606‑851‑422 503‑347‑503.

„EL‑TRA” Instalacje elektryczne i  �
domofonowe, tel. kom. 604‑176‑146.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.  �
515‑838‑888.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres.  �
Fachowo i solidnie, tel. kom.  
505‑775‑266; 601‑614‑035.

Instalacje i centralki telefoniczne,  �
domofony, bramofony, videofony. 
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom. 
601‑207‑689.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji  �
włamania, pożaru, kontroli dostępu, 
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom. 
601‑207‑689.

Instalacje elektryczne, kompletna  �
dokumentacja, wycena gratis, tel. kom. 
665‑659‑799, 888‑279‑439.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres,  �
tanio, solidnie, spróbuj przekonasz się 
sam, tel. kom. 500‑308‑858.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres,  �
szybko, tanio, tel. kom. 693‑441‑034.

Instalacje elektryczne, krótkie terminy,  �
rozsądne ceny, tel. kom. 665‑919‑185.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.  �
508‑862‑015.

Usługi elektryczne, tel. kom.   �
509‑838‑364; 793‑964‑099.

Montaż anten satelitarnych, ustawianie  �
przy pomocy profesjonalnego miernika, 
tel. kom. 609‑700‑765.

Usługi minikoparką: fundamenty,  �
odwodnienia, nawodnienia pod kable 
energetyczne, wodociągi, kanalizacji; 
także w trudno dostępnych miejscach, 
tel. kom. 501‑074‑060.

Absolutnie wszystkie instalacje  �
elektryczne, hydrauliczne i alarmowe, 
www.stis.pl Tel. 0602‑779‑602.  

Usługi elektryczne, instalacje nowe  �
i przeróbki, tanio, tel. kom. 721‑378‑230.

Absolutnie wszystkie prace  �
kontrolno ‑pomiarowe, pomiar 
oświetlenia, rezystacji izolacji, 
ochrony przeciwporażeniowej 
uziomów, www.stis.pl Tel.0602‑779‑
602.  

Alarmy, kamery, montaż, sprzedaż.   �
Tel. 046/831‑90‑16.

Hydrauliczne, pełny zakres, szybko,  �
tanio, solidnie,  
tel. kom. 603‑917‑448.  

Hydraulika, tel. kom. 500‑715‑447. �

Instalacje elektryczne przyłącza, tanio,  �
tel. kom. 696‑055‑367, 502‑835‑832.

Instalacje elektryczne, alarmy,  �
wideodomofony, automatyka bram. 
Tel.0793‑330‑907, 046/831‑46‑01.  

Instalacje elektryczne, kompletna  �
dokumentacja, wycena gratis, tel. kom. 
665‑659‑799, 888‑279‑439.

Instalacje elektryczne, kompletna  �
dokumentacja, wycena gratis, tel. kom. 
665‑659‑799, 888‑279‑439.

Instalacje elektryczne, kompletna  �
dokumentacja, wycena gratis, tel. kom. 
665‑659‑799.

Instalacje elektryczne,   �
tel. kom. 504‑672‑672.

Kompleksowe usługi hydrauliczne i  �
gazowe, kolektory słoneczne, centralne 
odkurzacze, tel. kom. 782‑948‑952.

Świadectwa energetyczne budynków,  �
uprawnienia Ministra Infrastruktury, tel. 
kom. 604‑939‑971.

usługi inne
Biuro rachunkowe, tel. kom.  �

0510‑212‑677.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.  �
784‑487‑536, 513‑748‑813.

DJ, wodzirej ‑ wesela, bale, imprezy  �
okolicznościowe, www.djbizzy.110mb.
com, tel. kom. 697‑574‑161.

Ścinanie drzew n � iebezpiecznych, 
oczyszczanie terenu, szychowscy.com, 
tel. kom. 604‑891‑092.

Śluby limuzyną, tel. kom. 604‑344‑609. �

Zabytkowym autem do ślubu.  �
Zdjęcia www.slubauto.pl,  
tel. kom. 604‑131‑581.

Dekoracja sal weselnych (pokrowce,  �
obrusy w komplecie), tel. kom. 
693‑776‑474.

Przeprowadzki, transport, FVAT,   �
tel. kom. 695‑885‑953.

Masz problem z komputerem:  �
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, 
 tel. kom. 504‑070‑837.

Zespół muzyczny,   �
tel. kom. 693‑543‑604.

Fotografia ślubna, reportaż z wesela,  �
sesje plenerowe. Atrakcyjne ceny! www.
lidkazuchora.ho.pl, email: lidiazuchora@
wp.pl, tel. kom. 509‑086‑377 po 18.00.

Przeprowadzki, cały kraj,   �
tel. kom. 605‑303‑836.

Sprzedam syntezator Roland E 15,  �
tel. kom. 604‑678‑863.

Wywrotka 18t, koparko‑ładowarka, z  �
młotem, tel. kom. 693‑565‑564.

Tania dekoracja sal weselnych,   �
tel. kom. 608‑362‑345.

Meble pod wymiar: kuchenne,  �
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi, 
solidnie, raty, tel. kom. 501‑707‑657.

Zespół „Kris” ‑ wesela,   �
tel. kom. 606‑632‑267 Plus.

Usługi projektowe, nadzory  �
budowlane,kosztorysy, usługi 
budowlane, tel. kom. 509‑299‑685.

Dekoracje okolicznościowe sal  �
weselnych i kościołów, 
 tel. kom. 697‑952‑091, 601‑353‑657.

Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.  �
607‑992‑169 601‑854‑670.

Makijaż ślubny, wieczorowy. Możliwość  �
dojazdu do klienta, tel. kom. 516‑405‑752 
www.agnieszkasocha.pl.

Phu AGA zorganizuje wesela,  �
komunie, jubileusze, imprezy 
plenerowe, tel. kom. 601‑347‑980.

Zespół „KRIS” zaprasza: bale, wesela,  �
tel. kom. 502‑473‑091.

Pięknym Rolls Roycem do ślubu,  �
 tel. kom. 514‑798‑655.

Potrzebujesz pomocy przy  �
komputerze? Dzwoń, tel. kom. 
0693‑025‑899.

Studnie głębinowe,   �
tel. kom. 503‑743‑412.

Studnie głebinowe,   �
tel. kom. 508‑627‑069.

Tanio, szybko, dokładnie ‑ meble  �
na wymiar (szafy przesuwne, kuchnie, 
komody, itp.). Montaż gratis, tel. kom. 
889‑474‑502.

Dekoracja sal weselnych i kościołów,  �
tel. (46) 837‑95‑67, tel. kom. 512‑250‑166.

Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.  �
609‑661‑559.

Usługi koparko‑ładowarką,   �
tel. kom. 609‑135‑502.

Komputery, naprawa, serwis,  �
składanie, tel. kom. 728‑666‑780.

Kapela, doświadczenie,   �
tel. kom. 692‑101‑989.

Kamaz ‑ przewóz piasku, żwiru, ziemi,  �
tel. kom. 601‑630‑882.

Chłodnictwo, klimatyzacja,  �
pompy ciepłą, montaż, serwis, 
sprzedaż, www.coldmar.pl, tel. kom. 
509‑428‑521.

Zespół muzyczny „Retro Na Żywo”,  �
 tel. kom. 662‑296‑699.

Ogrody, pielęgnacja, koszenie,   �
tel. kom. 604‑727‑412.

Domki grillowo‑wędzarniowe   �
z kamienia, tel. kom. 604‑727‑412.

Śluby: VW Passat 2007 rok,   �
tel. kom. 503‑953‑444.
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Zespół muzyczny, wieloletnie  �
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

Usługi rembakiem (gałęziarka),  �
rozdrabnianie gałęzi, tel. kom. 
606‑370‑008.

Profesjonalnie akryl‑żel, dojazd na  �
terenie Łowicza, tel. kom. 726‑117‑946.

Duet: klarnet+skrzypce zagra  �
„Ave Marię”, tel. kom. 792‑232‑550, 
725‑847‑435.

Pro‑clin, mycie, czyszczenie elewcji,  �
fasad aluminiowych, kostki brukowej, 
dachówki, tel. kom. 515‑606‑976.

Pranie dywanów i tapicerki meblowo‑ �
samochodowej w zakładzie i u klienta, 
tel. kom. 501‑431‑978.

Śluby ‑ Chrysler nowy model,  �
dekoracja gratis, tel. kom. 728‑348‑420.

PHU Stolarz meble na wymiar  �
kuchenne, pokojowe, biurowe, szafy 
wnekowe, garderoby, sypialnie, 
schody, tel. (24) 285‑80‑13, tel. kom. 
509‑937‑895.

Drobne naprawy, usługi stolarskie;  �
u klienta, tel. kom. 607‑385‑851.

Naprawa telewizorów, tel. kom.  �
728‑227‑030.

Oprawa muzyczna‑skrzypce, tel. kom.  �
880‑092‑272.

Szycie na miarę, tel. kom.  �
507‑552‑688.

Catering tanio (wesela, stypy i inne),  �
tel. kom. 691‑774‑272.

Podciśnieniowe pranie dywanów,  �
tapicerki meblowej oraz samochodowej 
u klienta, tel. (46) 837‑73‑07, tel. kom. 
694‑876‑103.

Zespół, wesela, tel. kom. 696‑315‑910. �

Meble kuchenne, szafy.  �
Projekt, pomiar, montaż, tel. kom. 
660‑424‑578.

Pranie dywanów, tapicerek  �
meblowych, samochodowych itp., tel. 
kom. 793‑399‑396.

Usługi pralnicze: pranie, maglowanie:  �
obrusy, firany, zasłony, bielizna 
pościelowa, ręczniki, ścierki, koce, 
śpiwory. Chemiczne czyszczenie 
garderoby, możliwość odbioru, dostawy, 
tel. kom. 501‑671‑060.

Profesjonalne prasowanie koszul  �
i odzieży. Drobne naprawy odzieży 
(wszywanie ekspresów, wymiana 
podszewki, skracanie itp.). Szycie firan, 
zasłon, obrusów, pościeli, tel. kom. 
501‑671‑060.

Zespól muzyczny, bale, wesela,   �
tel. kom. 723‑026‑226.

Usługi transportowe Renault Master,  �
tel. kom. 880‑964‑952.

Usuwanie owadów ‑o606sy,  �
szerszenie, tel. kom. 606‑231‑218.

Domofony, alarmy, TV satelitarna,  �
naziemna, montaż, serwis, tel. kom. 
500‑333‑660.

Profesjonalne sprzątanie mieszkań,  �
domów i innych,  
tel. kom. 888‑204‑533.

Odnawianie wanien,  �
tel. kom. 600‑979‑826.

Śluby VW Passat  � 2004 rok, srebrny z 
udekorowaniem, tel. kom. 500‑371‑161.

Kucharka +catering przyjmie  �
zamówienia: wesela, chrzciny, komunie. 
Wypieki domowe: ciasta, torty, tel. kom. 
508‑127‑207.

Przeprowadzki, transport. Kontener,  �
cena do wytargowania, tel. kom. 
664‑013‑145.

Nawadnianie i zakładanie ogrodów,  �
www.sandraogrody.pl, tel. kom. 
693‑944‑073.

Zespół „Tequila”: bale, wesela.   �
Gramy tylko na żywo, tel.  
kom. 790‑502‑143.

Przeprowadzki, tel. kom. 669‑356‑361. �

Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.  �
665‑243‑225.

Tarasy drewniane, balustrady, wiaty,  �
zadaszenia, e‑mail. cezary952@gazeta.
pl, tel. kom. 601‑431‑584.

Śluby: czarna Skoda Superb nowy  �
model atrakcyjny wygląd; tanio; 
profesjonalnie, tel. kom. 694‑470‑470.

Przeprowadzki, transport, tel. kom.  �
510‑121‑089.

Tartak obwoźny, spalinowy, tel.  �
kom. 510‑988‑154.

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki  �
meblowej, samochodowej, tel. kom. 
698‑305‑917.

Zespół muzyczny, wypust, oczepiny,  �
tel. kom. 533‑001‑619.

Zaginęła legitymacja studencka  �
numer 405413911 UM, tel. kom. 
880‑313‑426.

Pomogę przy roznoszeniu alkoholu na  �
imprezach okolicznościowych, tel. kom. 
692‑391‑039.

matrymonialne
Pani po 40 poszukuje pana, sms, tel.  �

kom. 508‑428‑137.

Rozwodnik poszukuje Pani 38‑40 lat,  �
stały związek, tel. kom. 722‑350‑362.

nauka
Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96. �

Korepetycje matematyka tanio, tel.  �
kom. 723‑606‑706.

Język angielski ‑ tłumaczenia, tel. kom.  �
693‑824‑741.

J. angielski, korepetycje, konwersacje,  �
tłumaczenie, tel. kom. 790‑289‑299.

Prace magisterskie, licencjackie,  �
dyplomowe ‑ pomoc, tel. kom. 
795‑048‑271.

Matematyka, fizyka, tel. 886‑315‑034. �

Kanadyjczyk polskiego pochodzenia,  �
nauka języka angielskiego i 
francuskiego, wszystkie poziomy. 
Tłumaczenia, tel. kom. 784‑898‑250.

Wakacyjna Szkółka Języka  �
Angielskiego i Francuskiego (grupy 
2, 3, 4‑osobowe) Teresa Dałek, tel. 
kom. 728‑816‑726.

Język niemiecki ‑ korepetycje, tanio, tel.  �
kom. 668‑963‑922.

Angielski‑korepetycje, tel. k � om. 
608‑116‑097.

rolnicze – kupno

płody rolne
Skup żyta; sprzedaż otrąb lub wymiana  �

na żyto, tel. kom. 691‑192‑009.

Kupię duże ilości zbóż paszowych:  �
pszenżyto, jęczmień. Własny transport, 
gotówka, tel. kom. 692‑292‑969.

Kupię jęczmień, mieszankę zbożową,  �
tel. kom. 606‑901‑931.

Kupię słomę, zboże paszowe, tel. kom.  �
604‑313‑647.

Słoma po kombajnie, okolice  �
Łyszkowic, tel. kom. 602‑522‑478.

Kupię żyto, tel. kom. 883‑054‑611. �

Kupię każdą ilość jęczmienia, tel. kom.  �
605‑591‑610.

Kupię zboże w ilościach  �
samochodowych zapewniam własny 
transport oraz 100% przedpłaty dzień 
przed odbiorem, tel. kom. 501‑459‑374.

Kupię słomę po kombajnie, tel. kom.  �
604‑463‑486.

Kupię słomę (po zbożach ozimych) �
z pola z okolic trójkąta Łowicz, Kienozia, 
Zduny, tel. kom. 509‑837‑566.

Kupię duże ilości zbóż paszowych,  �
własny transport, gotówka, tel. kom. 
798‑169‑557.

Kupię zboże; ilość min 24t; zapewniam  �
transport, płace przed załadunkiem; 
cena do uzgodnienia;, tel. kom. 
509‑942‑079.

Kupię każde zboże w ilościach  �
samochodowych, zapewniam swój 
transport oraz 100% przedpłaty, tel. kom. 
501‑459‑374.

Zboże paszowe, jęczmień, pszenica,  �
tel. (46) 838‑88‑79 po 20.00.

Kupię jęczmień, pszenicę,  �
pszenżyto, tel. (46) 838‑47‑78, tel. kom. 
601‑662‑905.

hodowlane
Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,  �

maciory, knury, cielęta, tel. kom. 
502‑460‑724.

Skup macior, knurów. Wysokie  �
ceny, tel. kom. 603‑711‑760.

Skup krów, macior i knurów, tel. kom.  �
608‑731‑038.

Byczki mieszańce, mięsne, do 75 kg,  �
tel. kom. 603‑850‑374.

Bydło pourazowe kupię, tel. kom.  �
668‑478‑617.

maszyny
Kupie kombajn ziemniaczany „AQnna”  �

w dobrym stanie, tel. (24) 260‑77‑82.

Kupię kopaczkę ciągnikową, tel. kom.  �
502‑427‑116.

Kupię śrutownik powyżej 1 tony, tel.  �
kom. 600‑611‑977.

Kupię tor załadowczy do belek, do  �
prasy Z‑224, tel. kom. 662‑238‑190.

rolnicze ‑ 
sprzedaż

płody rolne
MŁÓTO BROWARNIANE ‑  �

PRZYWÓZ, TEl. kOM. 605‑255‑914.

Wytłoki jabłkowe, tel. kom.  �
693‑025‑909.

Pszenica, tel. (46) 837‑90‑49. �

Pszenżyto z żytem, pszenica, tel. kom.  �
607‑584‑399.

Mieszanka 3t, tel. (46) 838‑95‑15, tel.  �
kom. 691‑214‑016.

Pszenżyto, tel. (46) 874‑52‑51. �

Pszenżyto, tel. kom. 693‑157‑163. �

Pszenżyto, Boczki, tel. kom.  �
603‑993‑039.

Skup żyta, sprzedaż otrąb żytnich i  �
pszennych. Młyn Sobocka Wieś, tel. 
kom. 603‑099‑812.

Słoma, tel. (46) 838‑11‑39. �

Słomę po kombajnie 10h, Goleńsko  �
35, tel. kom. 723‑938‑111.

Pszenżyto, jęczmień, owies, słoma z  �
pola, tel. kom. 0502‑585‑456.

Słomę w kostkach, żyto ‑ ziarka, tel.  �
kom. 667‑927‑971.

Młóto browarne oraz wysłodki  �
z jabłek, przywiozę, tel. kom. 
669‑886‑188.

Pszenżyto, Bobrowa 10. �

Sprzedam pszenżyto 15t, pszenica 8t,  �
tel. kom. 501‑366‑696.

Sprzedam 2t pszenżyta i 5t mieszanki,  �
tel. kom. 601‑613‑879.

Sprzedam słomę, prosto z pola, 12 ha,  �
tanio, tel. kom. 694‑460‑998.

Sprzedam słomę z pola, 3 ha,  �
Małszyce, tel. kom. 668‑058‑598.

Słoma w kostkach, tel. kom.  �
604‑348‑985.

Sprzedam mieszankę, tel. kom.  �
504‑032‑418.

Pszenica, pszenżyto, słoma, tel. kom.  �
603‑401‑075.

Słoma w belkach, tel. (46) 838‑62‑52,  �
Bednary.

Sprzedam owies, żyto, tel. 782‑718‑741. �

Słoma w balotach, sprzedam, tel. kom.  �
666‑037‑924.

Pszenżyto i ciągnik MTZ‑82 z  �
przednim napędem, 1999 r., stan bdb., 
tel. (42) 719‑56‑47.

Siano w kostkach, tel. (46) 837‑27‑05  �
po 17‑ej.

Sprzedam 4,5 ha słomy po kombajnie,  �
Popów Głowieński 10, tel. kom. 
693‑441‑557.

Sprzedam pszenżyto z żytem,  �
opryskiwacz, potrząsarko‑zgrabiarkę 5, 
potrząsacz karuzelowy, rotacyjną, Polską, 
rozrzutnik obornika, jednoosiowy, tel. 
kom. 516‑858‑862.

Siano, słoma, kostka, tel. kom.  �
792‑615‑902.

Słoma 10 ha, okolice Kiernozi, tel.  �
kom. 607‑813‑558.

Pszenica 30t, tel. kom. 501‑044‑399. �

Pszenżyto, tel. (46) 838‑75‑88, tel. kom.  �
509‑231‑659.

Pszenżyto i mieszankę zbożową,  �
Rybno, tel. (46) 861‑13‑28.

Mieszankę zbożową prosto z  �
kombajnu, tel. kom. 606‑859‑067.

Sprzedam słomę po kombajnie 7 ha,  �
tel. (24) 277‑97‑48.

Sprzedam słomę w kostkach, tel. kom.  �
509‑065‑711.

Mieszanka prosto z pola, tel. kom.  �
607‑156‑221.

Pszenżyto ze zbiorów 2009, tel. kom.  �
504‑672‑586.

Pszenżyto, słoma, siano ‑ beloty, tel.  �
kom. 606‑145‑529, Bielawy.

Słoma w belach, tel. kom.  �
880‑500‑224.

Pszenica, tel. kom. 516‑107‑873. �

Głowno ‑ owies, pszenicę, żyto,  �
pszenżyto, tel. kom. 668‑423‑429.

Gorczycę sprzedam, tel. kom.  �
507‑075‑265.

Sprzedam pszenicę prosto z  �
kombajnu z 2‑óch hektarów, tel. kom. 
660‑781‑885.

Obornik, słoma po kombajnie.  �
Niedźwiada, tel. kom. 601‑524‑952.

Słoma po mieszance, Chąśno, tel.  �
kom. 608‑292‑290.

Siano, słomę po kombajnie,  �
tel. (46) 839‑13‑52.

Sprzedam gorczycę, I‑y rok z centrali  �
nasiennej, tel. kom. 792‑320‑050.

Sprzedam mieszankę i żyto z  �
pszenżytem, tegoroczne, tel. kom. 
602‑689‑205.

Sprzedam słomę po kombajnie, w  �
Łaźnikach, tel. kom. 601‑326‑555 po 
20.00.

Sprzedam zboże i słomę, tel. kom.  �
606‑198‑128.

Nasiona gorczycy i faceli, tel. kom.  �
609‑502‑147.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.  �
500‑599‑601.

Sprzedam mieszankę, tel. kom.  �
601‑342‑139.

Sprzedam słomę po kombajnie,  �
Łaźniki 70, tel. (46) 838‑72‑99.

Słoma po kombajnie, Urzecze, tel.  �
kom. 664‑909‑913.

Sprzedam żyto i pszenżyto, tel. kom.  �
509‑065‑711.

Sprzedam słomę z pola, tel. kom.  �
669‑299‑585.

Sprzedam 6h kukurydzy na kiszonkę,  �
tel. kom. 796‑073‑861.

Pszenżyto, Wola Zbrożkowa, tel. kom.  �
601‑962‑832.

Sprzedam 10 ha słomy w Złotej gm.  �
Rybno, tel. kom. 696‑878‑313.

Sprzedam mieszankę i pszenżyto, tel.  �
kom. 694‑567‑258.

Sprzedam marchew odpadową, tel.  �
kom. 608‑400‑447.

Żyto, tel. kom. 72 � 1‑737‑343.

Sprzedam słomę z jęczmienia, z pola,  �
tel. kom. 597‑289‑514.

hodowlane
Loszki, knury hodowlane, wolne od  �

aujszkyego i innych chorób; z dowozem, 
tel. (52) 381‑44‑50, tel. kom. 608‑591‑474.

Sprzedam pomiot kurzy, tel. kom.  �
693‑025‑909.

Jałówka, wycielenie początek  �
września, tel. kom. 606‑324‑970.

Loszki prośne, tel. kom. 723‑938‑111. �

Sprzedam kózke, koziołka  �
2‑miesięcznego, tel. kom. 696‑836‑896.

Sprzedam krowę na wycieleniu, tel.  �
kom. 724‑729‑379.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.  �
609‑445‑148.

Jałówka hodowlana, tel. kom.  �
609‑192‑308.

Sprzedam dwa młode buhajki, tel.  �
kom. 888‑822‑173.

Sprzedam kla � cz zimnokrwistą 
z dobrym pochodzeniem na 
oźrebieniu, dwie jałówki wysokocielne, 
tel. (46) 838‑11‑24.

Sprzedam ok 2t śruty jęczmiennej, w  �
workach, tel. kom. 605‑629‑839.

Ptaki ozdobne kurczęta i dorosłę,  �
tel. kom. 726‑121‑861.

Sprzedam jałówki do zacielenia,  �
16‑miesięcy i dwie jałówki zacielone, tel. 
kom. 516‑858‑862.

krowy i jałówki spod oceny  �
‑likwidacja hodowli, tel. kom. 
604‑257‑860.

Sprzedam krowy, dojarkę, basen 220l,  �
kwotę mleczną, tel. kom. 668‑967‑827.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.  �
603‑850‑374.

Jałówki mięsne, tel. kom. 605‑996‑310. �

Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.  �
608‑861‑854.

Sprzedam jałówkę, wycielenie 20.08,  �
tel. kom. 691‑355‑728.

Jałówki wysokocielne, z papierami, tel.  �
kom. 693‑423‑102.

Jałoszki jednoroczne, tel. 728‑483‑476. �

Sprzedam knurki, tel. 663‑319‑284. �

Jałówkę do zacielenia, tel. kom.  �
607‑520‑301.

Sprzedam kózkę, koziołka, króliki, tel.  �
kom. 885‑770‑670.

Sprzedam mleczną krowę, na  �
wycieleniu i jałówkę wysokocielną, tel. 
kom. 661‑587‑752.

Dwie krowy: 5‑miesięczna cielna  �
mleczna, tel. kom. 664‑949‑036.

Sprzeda � m jałówkę, termin wycielenia 
15.09.2010, tel. kom. 782‑650‑808.

Sprzedam jałówkę do zacielenia, 17‑ �
miesięczną, tel. kom. 793‑736‑508.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.  �
kom. 601‑523‑572.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.  �
kom. 696‑910‑449.

Jałówkę wysokocielną sprzedam, tel.  �
kom. 510‑044‑621.

Krowa cielna, 5‑miesięcy,  �
tel. (46) 838‑83‑57.

Jałówka na wycieleniu, termin 15  �
sierpień, tel. (46) 838‑84‑72.

Jałówka z cielakiem,  �
tel. (46) 838‑38‑59.

Jałówki cielne i do zacielenia, tel. kom.  �
600‑068‑542.

Jałówki Londeliarde cielne, tel. kom.  �
600‑068‑542.

Jałówki na ocieleniu, tel. kom.  �
663‑386‑503.

Krowy, tel. kom. 505‑929‑983. �

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel.  �
kom. 605‑361‑308.

Młoda krowa HF, drugie wycielenie,  �
30.07.2010‑likwidacja stada, tel. kom. 
724‑320‑359.

Sprzedam młodą krowę po wycieleniu,  �
tel. kom. 516‑363‑787.

Jałówka mięsna cielna, wycielenie  �
29.08.2010r., tel. kom. 600‑508‑668.

Sprzedam jałówkę cielną,  �
tel. (46) 861‑25‑08.

Sprzedam jałówkę do zacielenia, tel.  �
kom. 604‑609‑628.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,  �
tel. kom. 504‑877‑240.

Sprzedam koziołka 5‑ � miesięcznego, 
tel. (46) 863‑60‑14.

maszyny
Sprzeda � m rozrzutnik; taśmociąg, 

cena do uzgodnienia, tel. (46) 839‑
68‑40, tel. kom. 692‑584‑020.

Dwie przyczepy 6t wywrotki,  �
tel. (46) 874‑76‑69.

kombajn zbożowy Bizon ZO‑56,  �
1978 rok, po 18.00, tel. kom. 
509‑837‑566.

Prasa Z‑224/1, garażowana, tel. kom.  �
667‑199‑495.

Ciągniki rolnicze różne marki,  �
sprowadzone, tel. kom. 501‑363‑951, 
Biała k.Zgierza.

Tur 2, pająk 7, cyklop, tel. kom.  �
605‑684‑574.

Nowe Belarusy w bardzo  �
dobrej cenie. Bielawy, tel. kom. 
506‑140‑584.

Sprzedam tokarkę, wiertarkę, frezarkę,  �
gilotynę do blach 5x2,5, wózek widlak, 
tel. kom. 602‑249‑683.

Silniki C‑330,360, MF, leyland  �
kompleksowy remont, 12‑mcy 
gwarancji, tel. kom. 506‑140‑584.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, tel. kom.  �
600‑626‑789.

C‑330M, tel. kom. 692‑387‑028. �

Ślęzę do pryskania ogrodu pług  �
2 skibowy, brony „3‑jki”, tel. kom. 
600‑578‑992.

Motoreduktor z silnikiem, 2,2 KW,  �
do szufli mechanicznej, tel. kom. 
697‑688‑625.

Ciągnik Same Saturno 80 4x4 80KM  �
17000 zł, tel. kom. 0665‑734‑042.

Prasa zwijająca Welger Blanszet,  �
120/120, walcowa, zgrabiarka, 
dwu‑karuzelowa Niemeyer, 6,2m, 
hydraulicznie składana, kosiarka 
dyskowa Kuhn, siewnik do nawozu 
Amazone, tel. kom. 607‑992‑213.

Prasa pasowa John Deere‑550,  �
zmienno‑komorowa, przetrząsałka 
karuzelowa 4,5m, zgrabiarka karuzelowa 
Claas 3,8m, tandem, tel. 607‑992‑213.

Głębosz zabezpieczenia non‑ �
stop, 5‑ramienny, zachodni, tel. kom. 
601‑272‑521.

Pługi Kverneland zagonowe i  �
obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

Przetrząsarka, zgrabiarka,  �
zachodnie, tanio, tel. kom. 
601‑272‑521.

Gruber pożniwny, zachodni, tel. kom.  �
601‑272‑521.

Łuskarka do bobu, tel. 604‑931‑629. �

Sprzedam pług 2‑skibowy, kultywator  �
13, brony 3, kosiarkę listwową, redełka, 
ciągnik C‑328 1963 rok, likwidacja 
gospodarstwa, tel. (46) 838‑40‑61.

Przyczepa, niska, sztywna,  �
przetrząsałka karuzelowa, tel. kom. 
512‑874‑011.

Przyczepę samozbierającą T‑126  �
Opalenica z rotorem i hydraulicznie 
podnoszonym dyszlem. Stan idealny, tel. 
kom. 602‑131‑357.

Siewnik zbożowy Poznaniak na  �
15‑tkach, pług trzyskibowy, tel. kom. 
515‑473‑587.

Bizon Z056, tel. kom. 510‑280‑317. �

Dwa pługi niemieckie, tel. kom.  �
502‑163‑313.

Sprzedam ciągnik T‑25,  �
tel. (46) 838‑47‑59.

Siewnik zbożowy 3m, rozrzutnik  �
obornika jednoosiowy, tel. kom. 
723‑938‑111.

Rozrusznik do Ursus‑4512, tel. kom.  �
693‑054‑784.

Rozrzutnik obornika, dwuosiowy, 4t, po  �
kapitalnym remoncie, ładowacz obornika 
Czeski UNH‑750, tel. kom. 664‑157‑305.

Sprzedam obornik, tel. (46) 838‑40‑65. �

Żmijki, 4‑6‑9m, tel. kom.  �
608‑684‑292.

Sprzedam dmuchawę do siana,  �
poziomą, tel. (46) 838‑91‑26.

C‑360, 1986 rok, C‑330 + tur, tel. kom.  �
667‑491‑487.

Przetrząsaczo‑zgrabiarka karuzelowa  �
PZ, szerokość robocza 3m, tel. kom. 
601‑342‑165.

C330, Osa, tel. kom. 514‑539‑036. �

C‑360, 1981 rok, tel. kom. 501‑850‑017. �

Dwukółkę do ciągnika,  �
tel. (46) 838‑04‑79.

Prasa Sipma Z‑224/1, 1996 rok, tel.  �
kom. 518‑789‑419.

Prasa Z‑224, tel. kom. 669‑020‑033. �

Massey Fergusson, 100 KM, z turem  �
lub osobno, tel. kom. 602‑522‑478.

Kombajn zbożowy MF‑506, tel. kom.  �
605‑996‑310.

Sprzedam silnik SW400, do Bizona,  �
tel. kom. 508‑328‑397.

Prasę kostkującą Sipma Z‑224, stan  �
bdb, tel. kom. 608‑765‑857.

Pług Grudziądzki 4, z dużymi  �
odkładami, podorywkowy 7 i 
roztrząsałka do siana Polska 3,5m, tel. 
kom. 783‑991‑713.

Sprzedam Bizon, słoneczko do siana i  �
gruber, tel. kom. 693‑552‑221.

Kombajn ziemniaczany Anna, Ursus  �
C‑360, płuczka do warzyw, tel. kom. 
609‑192‑308.

Beczka asenizacyjna, 4500l,  �
kombajn ziemniaczany Bolko, tel. kom. 
504‑678‑719.

Ursus C‑4011, tel. kom. 667‑199‑483. �

Ciągnik Ursus 1634 z ładowaczem  �
czołowym, 1999 rok, stan bdb, I 
właściciel, tel. kom. 502‑279‑998.
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Sprzedam lub zamienię rozrzutnik  �
obornika jednoosiowy, tel. kom. 
604‑752‑472.

Kopaczka lewatorowa, śrutownik  �
bijakowy, tel. kom. 722‑050‑865.

Prasa belująca Metal-Fach Sipma  �
Lublin w super promocji, tel. kom. 
506-140-584, Bielawy.

Sprzedam przyczepę 9t, wywrot,  �
2‑stronny, 10.500 zł, tel. kom. 
606‑519‑851.

Sprzedam prasę kostkującą Sipma,  �
I właściciel, stan idealny, tel. kom. 
605‑591‑610.

Pług 4 obrotowy, tel. kom.  �
692-359-607.

Białoruś rolniczą, 5.000 zł, tel. kom.  �
695‑197‑672.

Żmijka i wóz paszowy, tel. kom.  �
693‑036‑673.

Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.  �
721‑021‑154.

Rozrzutnik obornika dwuosiowy, stan  �
dobry, 3900 zł, Mąkolice, tel. kom. 609‑
310‑962 po 16.00.

Snopowiązałka, stan dobry, tel. kom.  �
783‑815‑726.

MF‑3095 + Tur, Cyklop � , Bizon ZO‑56, 
przyczepa wywrotka, jednoosiowa, 
wózek widłowy, 3,5t, tel. kom. 660‑733‑
094 600‑820‑374.

Używane automaty paszowe na mokro  �
dla warchlaków, duńskie, Lenartów 6, tel. 
kom. 608‑467‑840.

Sprzedam kombajn ziemniaczany  �
Anna, 1990 rok, I właściciel, stan bdb, tel. 
kom. 604‑245‑212.

Rozrzutnik 1‑osiowy, przyczepa‑ �
platforma, obsypnik „3”, 
tel. (46) 837‑27‑05 po 17‑ej.

Prasy rolujące, tel. kom.  �
607-168-196.

Rozrzutnik dwuosiowy, kontener  �
aluminiowy, tel. kom. 886‑279‑150.

Silnik SW‑400 (Leyland) stan dobry. �

Kosiarka rotacyjna (meduza),  �
sieczkarnia, jeden rząd Kemper Sprint, 
siewnik zbożowy (kraj), walce, młyn, 
ryflowane, tel. kom. 501‑447‑956.

Ciągnik C‑360, tel. kom. 608‑861‑854. �

Nowy silnik do C‑330, tel. kom.  �
511‑058‑983.

Tur do Zetora‑7045, dojarka, basen,  �
600l, tel. kom. 500‑243‑428.

Traktor C‑360, 3P, 1987 rok +Tur, tel.  �
kom. 601‑295‑760.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.  �
kom. 888‑050‑268.

Sprzedam kombajn ziemniaczany  �
Neptun, po remoncie, tel. 602‑292‑547.

Sprzedam silnik Ursus‑914, do  �
remontu, tel. kom. 602‑292‑547.

Sprzedam besen, 550l, Alfa Laval, tel.  �
kom. 513‑362‑521.

Sprzedam prasę kostkującą, tel. kom.  �
501‑541‑356.

Widlak akumulatorowy + części, tel.  �
kom. 785‑405‑552.

C‑360, 1982 rok, tel. 696‑191‑238. �

Sprzedam prasę Z‑224/1, kostka, I  �
właściciel, 1996 rok, stan bdb, tel. kom. 
889‑723‑611.

Sprzedam przyczepę wywrotkę,  �
rozrzutnik i siewnik Poznaniak, tel. kom. 
519‑833‑206.

Talerzówka (24 talerze), tanio, tel. kom.  �
793‑260‑629.

Prasę Z‑224/1 z drabinkami, I  �
właściciel, tel. kom. 692‑799‑842.

Sprzedam Orkan II, widlaka,  �
ciągnik T‑25, siewnik konny, tel. kom. 
785‑641‑260.

Brony, pługi, glebogryzarki super  �
promocja, tel. kom. 506-140-584.

Talerzówka 3m, ciężka, ciagana,  �
gruber, pług obrotowy Kverneland, tel. 
kom. 601‑297‑783.

Sprzedam Władimirec, 783‑068‑877. �

Rozsiewacze nawozów, 300 kg,  �
400 kg, 500 kg - super promocja, tel. 
kom. 506-140-584.

Sprzedam prasę Z‑224/1, tel. kom.  �
662‑106‑947.

Kosiarki rotacyjne 1,85 m; 1,65  �
m; 2,10 m hydrauliczne, tel. kom. 
506-140-584.

Dmuchawa do zboża, przetrząsacza  �
Deutz Fahr oraz części, tel. kom. 
601‑297‑783.

Grubery ścierniskowe w  �
promocyjnej cenie, tel. kom. 
506-140-584.

Sprzedam zgrabiarkę 5‑gwiazdkową  �
oraz ciągnik C‑360, tel. 691‑240‑698.

Sprzedam siewnik konny zawieszany  �
23 rurki i kosę do nawozu, tel. kom. 
798‑765‑412.

Sprzedam siewnik zbożowy  �
„poznaniak” 2,7m, pług 2‑skibowy 
„Grudziądz”, tel. kom. 607‑109‑599.

Talerzówka Bomet 28 talerzy 2004  �
rok, zaczep hicz Ursus, maszyna do 
obcinania cebuli, tel. kom. 721‑105‑235.

Sprzedam ciągnik MF‑235, 1979 rok,  �
tel. kom. 667‑278‑282.

Przetrząsaczo‑zgrabiarka „Pająk”, tel.  �
kom. 726‑625‑843.

Sprzedam koła kompletne 13,6x36  �
80% bieżnika, tel. (24) 277‑72‑47, tel. 
kom. 605‑158‑374.

Sprzedam zbi � ornik na mleko 430l Alfa 
Laval, tel. kom. 600‑916‑962.

Sprzedam prasę kostkującą Z‑224/1,  �
1990 rok, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. kom. 501‑123‑881.

Prasa Z‑224 1998 ro � k, wycinak do 
kiszonek, tel. kom. 603‑331‑813.

New Holland 8060 1986 rok, dojarka,  �
wał łakowy, śrutownik 11 kW, tel. kom. 
607‑919‑577.

Sprzedam konstrukcję wiaty 12x24 i  �
kombajn „Bolko”, tel. kom. 693‑299‑439.

Sprzedam siewnik zbożowy 3m, 1994  �
rok, tel. kom. 660‑842‑007.

Sprzedam śrutownik bijakowy, 11 kW,  �
stan bdb, tel. kom. 782‑161‑047.

Sprzedam pompę do nawadniania  �
Sigma, z silnikiem Zetora, 80 KM, cena 
do uzgodnienia, stan dobry, tel. kom. 
694‑657‑347.

Sprzedam talerzówkę, agregat  �
uprawowy 2,8m, na ciężkiej bronie, 
używane automaty paszowe, tel. kom. 
504‑561‑585.

Ursus C‑330, 1980 rok, tel. kom.  �
606‑331‑683.

Ursus C‑360, tel. (46) 838‑97‑11   �
wieczorem, tel. kom. 512‑443‑751.

Agregat uprawowo‑siewny czynny  �
z hydropakiem, sprzedam, tel. kom. 
0667‑614‑100.

Pilnie, tanio rozrzutnik jednoosiowy, tel.  �
kom. 698‑191‑412.

Sieczkarnia Pottinger MEX I, tel. kom.  �
668‑484‑954.

Ładowacz Trol, stan dobry, tel. kom.  �
880‑951‑620.

Przyczepa samozbierająca T‑55, tel.  �
kom. 880‑921‑661.

Kombajn ziemniaczany „Anna” 1995  �
rok, tel. kom. 791‑745‑526.

Dwukółka 600 zł, tel. 506‑502‑522. �

Sprzedam C‑360 + maszyny rolnicze,  �
tel. kom. 665‑195‑296.

Sprzedam 5‑skibowy pług Unia  �
Grudziądz, duże odkładnice, tel. kom. 
508‑132‑773.

Sprzedam podajnik kubełkowy do  �
zboża, kompletny, tel. kom. 606‑967‑890.

Ciągnik C‑330 i Star‑1142, stan dobry,  �
tel. kom. 667‑766‑612.

Sprzedam pług 2 i 3‑skibowy,  �
Grudziądzki, tel. kom. 603‑993‑039.

Sprzedam siewnik Poznaniak,  �
opryskiwacz 300l, siewka do nawozu, tel. 
kom. 660‑790‑868.

Prasa zwijająca Z‑569/1, 2005 rok, tel.  �
kom. 692‑601‑689.

Prasa zwiająca Welger RP165,  �
pasowa, zmiennokomorowa, 14.000 zł, 
tel. kom. 692‑601‑689.

Rozrzutnik obornika Forschmit TO‑88,  �
10t, tel. kom. 692‑601‑689.

Zetor‑5245, 4x4, 1991 rok, tel. kom.  �
692‑601‑689.

Fendt‑312, 4x4, 1998 rok, Valtra  �
A‑85, z turem Quick, 2006 rok, tel. kom. 
608‑420‑169.

Prasa Z‑224/1 Sipma, 1989 rok, 8.200  �
zł, tel. kom. 692‑601‑689.

Tur do Zetora‑8540, 9540 lub  �
podobne, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy,  �
Czarna Białostocka, tel. kom. 
603‑592‑345.

Silnik SW‑400 do kombajnu, tel. kom.  �
503‑065‑714.

Silosy na zboże, paszę lub cement, tel.  �
kom. 606‑479‑819.

Dmuchawa do zboża BIN, 2005 rok,  �
7,5 kW, kosz zasypowy, wym. 130x240, 
stan bdb, tel. kom. 698‑766‑772.

Stacja kontroli opryskiwaczy,  �
piły, kosy, kosiarki, środki ochrony 
roślin, maszyny rolnicze. Chemfil, 
Dmosin 124, Domaniewice ul. 
Główna 6. www.chemfil.pl, tel. kom. 
609-455-676.

Sprzedam ciągnik MF‑255, 1986 rok,  �
tel. kom. 795‑345‑767.

Sprzedam wózek widłowy (Bułgar),  �
udźwig 3,5t, silnik Perkinsa, tel. kom. 
795‑345‑767.

Sprzedam ciągnik Ursus C-360,  �
z turem, 1978 rok, tel. kom. 
795-345-767.

Sprzedam ciągnik Ursus C-385,  �
1978 rok, tel. kom. 795-345-767.

Sprzedam Ursus C‑360, tel. kom. 669‑ �
083‑504; 669‑078‑601.

Ładowarka czołowa Hanomak, napęd  �
4x4, maszyna łamana w połowie, silnik 
Perkins, stan bdb, tel. kom. 692‑292‑969.

Części używane do C‑360, C‑355,  �
C‑4011, od 50 zł, tel. kom. 880‑353‑819.

Części używane do T‑25 Władimirec,  �
od 50 zł, tel. kom. 880‑353‑819.

Części używane do T‑25 Władimirec,  �
od 50 zł, tel. kom. 880‑353‑819.

Skrzynia biegów T‑25 Władimirec, tel.  �
kom. 880‑353‑819.

Skrzynia biegów C360, C328, tel. kom.  �
880‑353‑819.

Żmijkę do zboża 6m, tel. 660‑408‑769. �

Orkan, sieczkarnia 1‑rzędowa, tel. kom.  �
510‑823‑225.

Prasa kostkująca Z‑224, stan bdb,  �
tel. (46) 838‑67‑22.

Prasa zwijająca polska, kombajn  �
„Anna”, rozsiewacz RCW‑3, tel. kom. 
508‑364‑849.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy,  �
w oryginale, stan bdb, tel. kom. 
607‑889‑255.

Ciągnik C‑330, 1964 rok, tel. kom.  �
664‑894‑813.

Ciągnik T‑25, pług podorywkowy 5, tel.  �
kom. 663‑274‑306.

Chwytak do bel, tel. (46) 838‑85‑59. �

Rozrzutnik jednoosiowy, Brzeg, 1989  �
rok, stan bdb, tel. kom. 880‑847‑330.

C‑360, 1984 rok, od rolnika, stan  �
dobry, tel. kom. 793‑316‑636.

Sprzedam przyczepę ciągnikową, tel.  �
kom. 606‑942‑791.

Sprzedam siewnik Poznaniak, 1989  �
rok, tel. kom. 600‑390‑115.

Sprzedam dwa kombajny zbożowe,  �
Bizon i John Deere, tel. kom. 
503‑528‑645.

Ursus‑1224, 120 KM, 1994 rok, z  �
nowym Turem, cena za ciągnik 49.000 
zł, cena za Tura 14.500 zł, tel. kom. 
605‑896‑130.

Obciążniki na koła, na przód do  �
Ursusa‑912‑1614, po 100 zł/szt, tel. kom. 
605‑896‑130.

Przyczepa rolnicza HL‑8011,  �
ładowność 8,5t, wywrot na boki, cena 
11.000 zł, tel. kom. 605‑896‑130.

Sprzedam kombajn Bizon Record,  �
1990 rok + sieczkarnia + przystawka do 
kukurydzy, garażowany, I właściciel, tel. 
kom. 600‑606‑851.

Sprzedam przyczepę do belek, 6m,  �
szerokość 2,5m, tel. (46) 838‑77‑57.

Ładowacz Czeska Nuin, po wymianie  �
uszczelniaczy, tel. kom. 669‑078‑614.

Rozrzutnik obornika, dwuosiowy, tel.  �
kom. 605‑531‑311.

T‑25A, do remontu, tel. 698‑536‑388. �

Śrutownik walcowy, Jawor, 1997  �
rok, pług Grudziądzki, 2+1, tel. kom. 
885‑964‑896.

Rozrzutnik dwuosiowy, 1988 rok, tel.  �
kom. 721‑428‑969.

Kosiarki rotacyjne 165 cm, Polskie, tel.  �
kom. 608‑128‑670.

Przyczepa D‑47, 4,5t, koła 825x20,  �
stan bdb, tel. kom. 608‑128‑670.

Przyczepy wywrotki 8t Pronar  �
T‑672, 2007 rok, jak nowe, tel. kom. 
608‑128‑670.

Tury nowe do C‑360, 330, T‑25, 3512,  �
2812, Zetor‑7211, nowe mocowania, 
hydrauliczne, II i III sekcyjne z 
krokodylem lub chwytakiem, tel. kom. 
608‑128‑670.

Ciągnik 25 KM, T‑25 Władimirec lub  �
Farm‑Mot, 1997 rok, z kabiną, tel. kom. 
608‑128‑670.

Owijarka do balotów Warfama i  �
przetrząsaczo‑zgrabiarka Polska, tel. 
kom. 608‑128‑670.

C‑360, 1981 rok, tel. 721‑428‑969. �

Sprzedam prasę Z‑224, 1996 rok, tel.  �
kom. 667‑278‑282.

Sprzedam kombajn Bolko 1998 rok,  �
tel. kom. 600‑821‑617.

Prasa Sipma Z‑224/1, tel. kom.  �
604‑213‑682.

Sprzedam wózek do przewożenia  �
zwierząt, śrutownik do mielenia zboża, 
tel. (46) 838‑14‑99, Niespusza.

Sprzedam gniotownik do zboża, tel.  �
kom. 693‑036‑673.

Niemiecki kombajn ziemniaczany  �
Wuhlmauz, odpowiednik Karlika, tel. 
kom. 609‑423‑118.

Sprzedam prasę Sipma Z‑224/1, 1994  �
rok, stan bdb, tel. kom. 794‑742‑076.

Sprzedam kombajn ziemniaczany  �
Anna, stan bdb, tel. kom. 516‑363‑787.

Rozrzutnik obornika Forschnitt T‑088  �
+nadstawki do kiszonek po odbudowie. 
Posiadam również wszystkie części 
zamienne, tel. kom. 796‑073‑861.

Tur do C‑330, tel. kom. 512‑586‑517. �

Ursus‑902, tel. kom. 664‑187‑074. �

Obsypnik kopcy  � Wulkan, tel. kom. 
727‑616‑195.

Orkan, te � l. kom. 727‑616‑195.

Przyczepa samozbierajaca  �
Jugosłowianka, tel. kom. 727‑616‑195.

Przyczepę wyrotkę D‑47, tel. kom.  �
697‑714‑837.

Przetrząsaczo‑zgrabiarka Stoll, tel.  �
kom. 697‑714‑837.

Siewnik Polonez 3m, 2003 rok,  �
SO‑78, bogate wyposażenie, tel. kom. 
608‑128‑670.

Sprzedam ciągnik rolniczy C‑355,  �
1975 rok, tel. kom. 510‑144‑213.

Sprzedam ciągnik MTZ82, rok 1996,  �
tel. kom. 667‑278‑282.

Sprzedam taśmociąg 3,5m, tel. kom.  �
694‑567‑258.

Ciągnik C‑360, kosiarka rotacyjna, tel.  �
kom. 601‑343‑854.

Sprzedam ciągnik C‑330, stan dobry,  �
tel. kom. 605‑347‑192.

Ursus 2812, 1999 rok, mały  �
przebieg, tel. kom. 781-589-169.

Siewnik „17‑stka” przystosowany do  �
ciągnika; dolny łańcuch do „Anny”; 2 
nowe gumowe ogniwa do kopaczki; 
prasa Z‑224; ramy ogrodzeniowe nowe, 
13szt. półkuliste 260x130, tel. (42) 719‑
70‑53, tel. kom. 660‑157‑060.

Kombajn „Bizon” Z-056, tel. kom.  �
660-706-123.

C‑360M 1988 rok, stan bdb.,  �
tel. (42) 710‑93‑50.

Wieżyczka od widlaka; pług „2‑jka”, tel.  �
kom. 668‑904‑268.

Rozrzutnik Forschnit 8t do obornika,  �
rozrzutnik jednoosiowy, 4,5t, 1990 rok, 
roztrząsałka, zgrabiarka karuzelowa, tel. 
kom. 600‑822‑089.

Pług obrotowy Kverneland, 4‑skibowy,  �
1998 rok, wóz paszowy, tel. kom. 
600‑822‑089.

Ciągnik New Holand, 110 KM,  �
1994 rok, przedni napęd, tel. kom. 
600‑822‑089.

Beczka asenizacyjna Meprozet,  �
9000 litrów, tandem, pompa Mec‑8000, 
nowe opony 385x65x22,5 + felgi, 1997 
rok, zielona, stan idealny, tel. kom. 
601‑662‑905.

inne
Zbiornik na m � leko Frigomilk 1000l, I 

właściciel, tel. kom. 604‑313‑647.

Opryskiwacz 400l z atestem, tel. kom.  �
515‑445‑357.

Mleko kozie, tel. kom. 508‑917‑853. �

Przyjmę ziemię w  � dzierżawę, gm. 
Zduny, tel. kom. 693‑299‑439.

Sprzedam kwotę mleczną, 13000  �
litrów, tel. kom. 880‑500‑224.

Deszczownia stacjonarna, tel. kom.  �
661‑333‑735.

Chłodziarka i dojarka do mleka,  �
tel. (46) 838‑23‑55.

Obornik, tel. kom. 669‑870‑572. �

Łąka 29a Czatolin, tel.  502‑268‑433. �

Obornik gęsi, tel. kom. 512‑476‑760. �

Nowa tylna felga do cią � gnika Perkins, 
basen na mleko 100l, tel. (24) 722‑12‑46.

Obornik koński sprzedam lub  �
zamienię na słomę; Stadnina Koni 
Gozdów, tel. kom. 695‑556‑511.

Sprzedam basen na mleko 320l, 1.500  �
zł, tel. kom. 604‑609‑628.

rolnicze - usługi
Transport ciągników, maszyn i  �

urządzeń rolniczych, budowlanych, 
usługi koparko ‑ ładowarką, tel. kom. 
609‑135‑502.

Usługi prasą rolująca z Rotorem,  �
tel. (46) 838-14-75, tel. kom. 
503-794-355.

Przewóz maszyn rolniczych,  �
budowlanych i materiałów sypkich itp, 
tanio, tel. kom. 665‑734‑042.

Zbiór zboż, nowym kombajnem  �
New Holland TC-5070, tel. kom. 
695-052-735.

Usługi prasa zwijającą, tel. kom.  �
604‑313‑647.

Prasowanie słomy i siana, nową  �
prasą John Deere-854, zmienno-
komorową, pasową, tel. kom. 
695-608-762.

Prasowanie, owijanie i zwożenie  �
sianokiszonek, Amix, tel. 604‑463‑486.

Prasowanie słomy, Amix, tel. kom.  �
604‑463‑486.

Wykonuję usługi, koszenie kombajnem  �
Claas, zboże, tel. 608‑794‑368.

Malowanie dachów itp., tel. kom.  �
604‑968‑205.

Naturalne me � tody zwalczania komórek 
somatycznych, tel. kom. 604‑208‑101.

Usługi nową prasą zwijającą New  �
Holland BR 7060; zmiennokomorowa 
pasowa, tel. kom. 512‑249‑406.

Koszenie Claasem, �  tel. 721‑737‑343.

zwierzęta

sprzedaż
Rybki do oczek �  wodnych, tel. kom. 

664‑964‑367.

Szczenięta: buldog francuski, mops,  �
york, shih‑tzu, tel. kom. 500‑043‑501.

Szczeniaki po wilkach 50 zł, tel. kom.  �
723‑938‑111.

Bernardyny szczeniaki, tel. kom.  �
607‑267‑282.

Yorki szczenięta, tel.  692‑448‑768. �

Drób ozdobny ‑ kurczęta, tel. kom. 608‑ �
808‑904 wieczorem.

Klacz małopolska 9‑letnia z ogierniem  �
4‑miesięcznym, tel. kom. 785‑530‑833.

Dwie klacze zimnokrwiste, tel. kom.  �
886‑279‑150.

Szczeniaki owczarka niemieckiego,  �
tanio, tel. (42) 719‑67‑77, tel. kom. 
600‑055‑870.

Yorki: dorosła suczka, 8‑tygodniowy  �
szczeniak, tel. kom. 500‑183‑788.

Sprzedam szczeniaki Bernardyny, tel.  �
kom. 604‑576‑221.

Szczeniaki bernardyny (suczki), tel.  �
kom. 664‑738‑753.

Sprzedam owczarka niemieckiego,  �
ładnej maści, 4‑miesiące, tel. kom. 
693‑833‑073.

Reproduktor owczarek niemiecki, tel.  �
kom. 880‑689‑422.

Owczarki niemieckie, młodzież, tel.  �
kom. 880‑689‑422.

Króliki, tel. kom. 693‑511‑694. �

Sprzedam szczenięta Golden  �
Retriever, rodowodowe, tel. (46) 837‑41‑
56, tel. kom. 602‑875‑904.

Dwie sunie: wyżełkę, bernandynkę  �
+resorówkę konną, tel. 694‑514‑370.

Sprzedaż jaj bez cholesterolu kur rasy  �
zielononóżka i arakuan. Hurt, detal, tel. 
kom. 608‑815‑516.

Źrebicę, 20‑miesięczną, po  �
Championce, tel. kom. 502‑612‑944.

Sprzedam 1,5 roczną sukę wilka,  �
tel. (46) 837‑64‑96.

Sprzedam owczarki niemieckie,  �
mocnej budowy, tel. kom. 664‑759‑891.

Sprzedam szczeniaki pekińczyki, tel.  �
kom. 889‑975‑087.

Sprzedam szczeniaki sznaucer  �
miniaturowy, beagle i pekińczyki‑krycie 
pekińczyk, cociel spaniel, beagle, tel. 
kom. 662‑294‑878.

Sprzedam króliki, tel. 508‑857‑555. �

Pinczerka miniaturkę, tanio, tel. kom.  �
512‑120‑330.

Sprzedam kucyki, tanio, tel. kom.  �
888‑300‑626.

Sprzedam dwumiesięcznego yorka  �
miniaturkę, tel. kom. 606‑641‑527.

Yorki, schihtzu, westy, tel. kom.  �
784‑748‑288.

Okazja! Ogierki po sportowych  �
rodzicach 1100 zł, tel. kom. 506‑169‑967.

Husky szczenięta sprzedam, tel. kom.  �
692‑522‑467.

Szczeniaki jamnika, tel. 886‑242‑158. �

Labradory szczenięta 8‑tygodniowe:  �
brązowy, czarny, tel. kom. 792‑746‑560 
781‑006‑409.

Oddam owczarki niemieckie, tel. kom.  �
663‑366‑670.

Tanio Yorka, tel. kom. 505‑010‑863. �

Labradory 10-tygodniowe  �
biszkoptowe (książeczki zdrowia, 
szczepione), tel. kom. 692-049-470.

inne
Salon fryzjerski dla psów, hotel dla  �

zwierząt: ul. Starościńska 5b, Łowicz, 
tel. (46) 837‑52‑48.

Przychodnia weterynaryjna Tomvet,  �
Łowicz Chełmońskiego 31. Specjalista 
chorób psów, kotów, specjalista chorób 
bydła. USG, rentgen, EKG, badania 
laboratoryjne. www.tomvet.lowicz.pl, 
tel. (46) 837‑35‑24.

Krycie chow‑chow, shih‑tzu, york,  �
buldog francuski, tel. kom. 500‑043‑501.

Hotel dla zwierząt „Pupilek”,  �
Zielkowice 23 k. Łowicza, psy, koty 
i inne zwierzęta domowe, www.
hotelpupilek.pl, tel. 607-888-008.



informacje  
w Głownie
n Informacja: PKS  042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Policja 997 alarmowy

telefony w Głownie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy  
042-719-20-76
n Urząd Miejski: 42-719-11-51, 42-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 42-719-12-91
n Taxi osobowe 42-719-10-14
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

pogotowia  
w Głownie
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 42-719-20-20; 997 alarmowy
n Straż pożarna 42-719-10-08; 
998 alarmowy
n Zakład pogrzebowy: 42-719-14-40, 
42-719-30-24
n Pogotowie energetyczne 42-719-10-60
n  Lecznica dla zwierząt:  

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

n Pogotowie wodociągowe  
(MZWiK Sp. z o.o.) tel. 42-719-16-39

dyżury przychodni  
w Głownie
n Przychodnia Rejonowa,  
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-10-92,  
042-710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00,  
pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna:  
    pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– 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. 13.00-1h: pn. 13.00-14.00

– reumatolog: czw. 8.00-14.00
–  dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15; 
czw. 8.00-12.00

– urolog: śr. 11.00-13.00
–  laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12; 
czw. 13.00-18.00
– 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
–  stomatolog: pn. 8.00-18.25,  

wt.,śr. 8.00-15.35; czw., pt. 8.00-15.35
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: 
    pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
n Przychodnia w Strykowie:  
ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

pogotowia  
w Strykowie
n Policja 42-719-80-07; 997 alarmowy
n Straż pożarna 42-719-82-95;  
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Zakład pogrzebowy  
42-719-86-16
n Zakład energetyczny 42-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt  
42-719-80-24
n NZOZ Medico, ul. Targowa 16, 
tel. 42-719-92-30.

telefony 
w Strykowie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy 
042-719-84-22
n Urząd Miasta-Gminy Stryków 
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie: 
czw. 29.07.  ul. Zgierska 27 
tel. 42-719-24-84
pt. 30.07.  ul. Zgierska 27 
tel. 42-719-24-84
sob. 31.07.  ul. Zgierska 27 
tel. 42-719-24-84
ndz. 1.08.  ul. Łowicka 38 
tel. 42-719-21-31
pn. 2.08. ul. Łowicka 38 
tel. 42-719-21-31
wt. 3.08. ul. Łowicka 38 
tel. 42-719-21-31
śr. 4.08. ul. Łowicka 38 
tel. 42-719-21-31
czw. 5.08.  ul. Sikorskiego 45/47 
tel. 42-719-10-28
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19.00-8.00  
dnia następnego;  soboty i niedziele:  
w godz. 8.-8.00 dnia następnego.

n Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 1.08. ul. Kolejowa 33,  
tel. 42-719-81-48
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny: pn.-pt. 8.30-16.00;
n Apteka w Dobrej:  
tel. 42-710-98-00; czynna w dniach: pn.-pt. 
8.00-15.00, sobota 9.00-14.00

msze święte  
w niedziele i święta

Parafi n a św. Jakuba w Głownie:  
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Parafia św. Maksymiliana w Głownie: n  
8.00, 9.30, 11.30, 16.00.

Parafia św. Barbary w Głownie: n   
7.00, 9.00, 11.00, 17.00.

wystawy
„Optymistycznie” n   

– fotografie Joanny Stępień, mieszkanki 
Pludwin w gminie Stryków. Wystawę 
oglądać można do końca wakacji  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie.

  n „Widzewskie Głowno”   
– pamiątki, zdjęcia, albumy z 
fotografiami i wycinankami gazet, 
czasopisma, koszulki, szaliki, plakaty, 
bilety dotyczące łódzkiego Widzewa. 
Wystawa czynna do końca sierpnia, 
Muzeum Regionalne w Głownie, pn.,  
wt., śr., pt. 8.00-16.00, czw. 10.00-19.00.

inne
Wtorek-środa, 3-11 sierpnia n  

godz. 10.00-14.00 - „Bibliowakacje” - 
zajęcia skierowane do dzieci w wieku 
6-13 lat w programie m.in. konkurs re-
cytatorski, zabawa w teatr, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, dzień zagadek 
i krzyżówek. Bibliotekarka Joanna 
Kucińska zamierza też zaprosić dzieci 
na książkowe spotkanie z przyrodą, 
podczas którego będą mogły poznać 
chronione gatunki roślin i zwierząt.  
W planach są także gry i zabawy  
w czytelni multimedialnej - odwiedzanie 
ciekawych i bezpiecznych witryn inter-
netowych. Jeden dzień „Bibliowakacji” 
zostanie poświęcony kompozytorowi 
Fryderykowi Chopinowi - jego biografii 
oraz twórczości. Przewidziano też 
projekcję bajki, zajęcia plastyczne, a na 
koniec - wspólne ognisko. Gmina Biblio-
teka Publiczna w Dmosinie, udział  
w zajęciach jest bezpłatny.  
W czasie wakacji Gminna Biblioteka 
Publiczna jest czynna tak, jak w roku 
szkolnym, czyli w poniedziałki i czwartki 
w godz. 10.00-18.00, a we wtorki, środy  
i piątki - od 8.00 do 16.00.

informacje
Informacja PKP n   (ogólnokrajowa) 

2219436
Informacja PKS (całodobowa)   n

46837-38-13
Informacja o krajowych numerach tp  n

118-913
Informacja o międzynarodowych   n

numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp n  - 

zamawianie 9051
Naprawa telefonów n  - błękitna linia tp 9393
Biuro zleceń n  tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania  n

Kryzysowego Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

telefony
Taxi osobowe: n  837-34-01; 46-191-91; 

46-837-35-28; 46-830-05-00; 603-06-18-18; 
794-013-013; 606-486-555 

Powiatowy Urząd Pracy: n  46-837-04-20; 
046-837-03-73

Biuro Rady Miejskiej: n  46-830-91-06, 
046-830-91-11

Urząd Miejski: n  Sekretariat 46-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego: n  konserwa-

tor 606-605-494, 692-888-144, 46 830-91-45 
Urząd Skarbowy: n  centrala 46-837-43-58, 

46-837-32-38, 46-837-65-59; sekretariat 
46-837-80-28 

ZUS n  46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie n  

„Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana 7,  
tel. 46-837-66-92,  czynny codziennie  
(oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.

Samopomocowa Grupa Abstynencka n  
„Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK 
w Zduny)  - czw. godz. 18.00.

Gminna G n rupa Abstynencka w Bielawach 
- spotkania w czwartki w godz. 10.00-11.00.  
Po informacje można dzwonić w czwartek  
do UG w Bielawach w godz. 8.00-10.00.

Punkt pomocy dla ofiar przemocy   n
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie  
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (46) 830-03-
63, czynny: w godz. 16.00-19.00.

Punkt konsultacyjny przy Grupie  n
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”  
(problem przemocy) w Domaniewicach, 
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 46-838-33-11.

pogotowia
Telefon i n nformacyjno-problemowy: 

Poradnia Leczenia Uzależnień  
46-837-37-07 
Poradnia Zdrowia Psychicznego  
46-837-33-07

Policyjny telefon zaufania n  46-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej  n  

46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne n   

46-837-35-32
Pogotowie energetyczne n  46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: n  46-837-53-85,  

46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy: n   46-837-84-40, 46-837-16-16, 

46-837-66-08, 46-837-41-02, 46-837-30-30,  
46-837-20-37, 46-837-47-77, 46-837-44-44, 

 Warsztat konserwatorski ŁSM 46-837-65-58 n
  nLecznice dla zwierząt:  
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48  
ul. Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24 
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86 
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19 
Bielawy, tel. 46-839-20-95

apteki
Łow n icz - apteka całodobowa: 

ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, n  ul. Warszawska 1, tel. 839-22-02
Bielawy, n  ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Bielawy, n  ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,  

tel. 838-22-81
Chąśno 64 n , tel. 838-18-25

Domaniewice n , ul. Główna 9, tel. 838-33-85
Kiernozia, n  ul.  Rynek Kopernika 12, 

tel. 24-277-91-58
Kiernozia, n  ul. Kościuszki 6,  

tel. 24-277-97-64
Kocierzew Południ owy n  101, tel. 839-42-42
Łyszkowice, n  ul. Kościelna 3, tel. 838-87-86
Łyszkowice, n  ul. Szkolna 3a,  

tel. 830-39-01
Nieborów, n  tel. 838-57-96
Nieborów 209 n , tel. 838-56-25
Nieborów, n  ul. Przemysłowa,  

tel. 839-68-89
Zduny 1a n , tel. 838-74-68
Zduny 34 n , tel. 838-75-35

dyżury przychodni
Pogot n owie ratunkowe - tel. 999
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska  n  

ul. Ułańska  28, tel. 46-837-56-24,  
- czynna: w dni robocze w godz. 18.00-8.00, 
soboty, niedziele i święta od 8.00 (przez 24 h). 

Poradnia Leczenia Uzależnień n ,  
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

msze święte  
w niedziele i święta

Par n afia św. Ducha: 7.00, 8.30, 10.00, 
12.00, 18.00;

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: n  
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;

Kościół o.o. Pijarów:  n 8.00, 9.30,  
11.00, 12.30,16.00;

Katedra: n  7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 
20.00 w soboty godz. 18.00 msza z liturgią 
niedzielną

Kościół Sióstr Bernardynek: n  8.00, 10.00;
Kaplica seminaryjna: n  10.00;
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej   n

Pomocy: 8.00, 10.00, 12.30, 18.00;
Kościół św. Leonarda: n  8.00, 10.00.

wystawy
Muzeu n m 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 pięć osób.

„Izba pamięci łowickich Żydów” n   
– wystawa, której celem jest przywrócenie 
pamięci o tych, którzy przez kilkaset lat 
żyli w Łowiczu i byli jego aktywnymi  
obywatelami, czynna w Muzeum w Łowiczu  
w godz. (wt.-ndz.) 10.00-16.00.

„Dawna i współczesna ceramika   n
bolesławiecka” ze zbiorów Muzeum  
Ceramiki w Bolesławcu. Wystawa prezentu-
je bogactwo form oraz technik zdobniczych  
stosowanych przez bolesławieckich  
ceramików od XVIII w. po czasy współ-
czesne, czynna do 5 września w Muzeum 
w Łowiczu w godz. (wt.-nd.) 10.00-16.00, 
wstęp 2 zł.

Pamiątki związane z Chopinem  n
– m.in. akt chrztu Chopina (ze zbiorów 
Archiwum Diecezjalnego w Łowiczu) i wiele 
nieznanych dokumentów (ze zbiorów Mu-
zeum w Łowiczu i Archiwum Państwowego 
m.st. Warszawy oddział w Łowiczu). Wysta-
wa czynna do końca sierpnia w Muzeum  
w Łowiczu w godz. (wt.-nd.) 10.00-16.00.

„Na jarmarku”, „Jarmark na Kresach” n   
– wystawa obrazów ze zbiorów prywatnych; 
czynna do 29 sierpnia w Muzeum w Łowi-
czu w godz. (wt.-nd.) 10.00-16.00.

Kwiaty, pejzaże, dawne chaty n  – wysta-
wa malarstwa Anny Szcześniak, rodowitej 
łowiczanki, urodzona w 1962 roku i od 5 lat 
malującej na płótnie techniką akrylu. Wysta-
wę czynna do 30 lipca w godz. 8.00-16.00 
w GOK w Domaniewicach. Wstęp wolny.

„Obrazy moje w drewnie zamknięte” n  – 
wystawa rzeźbiarza z Radziwiłłowa Tadeusza 
Smolińskiego, przedstawiająca głównie 
rzeźby sakralne, czynna do 13 sierpnia  
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-
18.00 w GOK w Bolimowie. Wstęp wolny.

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

  n Czwartek, 29 lipca:
godz. 10.00 - Kino Dzieciom, wstęp wolny.

Piątek-środa, 30 lipca-4 sierpnia: n
godz. 18.00 – Istota, horror/science-fic-
tion prod. Kanada, Francja, USA, 2009;
reżyseria: Vincenzo Natali; scenariusz: 
Vincenzo Natali, Antoinette Terry Bryant, 
Doug Taylor
Para ambitnych naukowców rzuca 
wyzwanie prawom natury, rozpoczynając 
w tajemnicy eksperyment, który polega 
na skrzyżowaniu ludzkiego i zwierzęcego 
DNA. Badacze są przekonani, że efektem 
ich działań będzie udoskonalona wersja 
człowieka. Jednak istota, którą powołują 
do życia, okazuje się śmiertelnym zagroże-
niem nie tylko dla swoich stwórców, ale i 
całej ludzkości.
godz. 20.00 – Wenecja, film obyczajowy 
prod. polskiej, 2010; reżyseria: Jan Jakub 
Kolski; scenariusz: Jan Jakub Kolski

koncerty
Środa, 4 sierpnia: n

godz. 19.30 – XXII Międzynarodowy 
Festiwal Organowy „J. S. Bach”, 
Bazylika Katedralna; wystąpią: Cantores 
Viridimontani; Jerzy Markiewicz - 
dyrygent. Bilety 5 zł (ulgowy), 9 zł 
(normalny). 

inne
Piątek, 30 lipca: n

godz. 10.00 – zajęcia plastyczne  
z nagrodami – Łowicki Ośrodek Kultury, 
ul. Podrzeczna; wstep wolny
godz. 22.00 – Kino Letnie w muszli  
koncertowej, seans biletowany.

INFORMATOR ŁOWICKI 

INFORMATOR GŁOWIeńSKI I STRyKOWSKI 

urodziły się:
CÓRECZKI:

państwu  n Jędrzejczykom z Arkadii
państwu  n Laskowskim z Zabostowa
państwu  n Graszkom z Łowicza
państwu  n Muchom z Kocierzewa
państwu  n Kapustom z Łowicza
państwu  n Kopciom z Kiernozi

SyNKOWIE:
państwu  n Malczykom z Łowicza
państwu  n Kwaskom z Łowicza

ślubowali sobie:
Paulina Szymkowicz  n z Bobrownik  
i Piotr Szymkowicz ze Skierniewic
Marta Skuza  n z Łowicza i Tomasz Lulek 
z Tomaszowa Mazowieckiego
Kamila Bany z n  Łowicza  
i Kamil Jachowicz z Iłowa

buraczek czerwony  kg 2,50-3,00

cebula kg 1,50-3,00

czosnek szt. 0,80-2,50

jabłka kg 0,80-2,00

jaja fermowe 15 szt. 5,00-6,50

jaja wiejskie 15 szt. 6,50-7,50

kapusta biała szt. 4,50-7,00

marchew kg 2,50-4,00

pieczarki kg 5,00-6,00

pietruszka kg 2,00-3,00

por szt. 1,50-2,50

seler kg 2,50-3,00

natka pietruszki pęczek 1,50-2,00

ziemniaki kg 1,00-2,00

kalafior szt. 2,00-3,00

brokuł szt. 3,00

papryka czerwona kg 9,00

papryka zielona kg 10,00

kapusta włoska szt 3,00

kapusta pekińska szt. 2,00-3,50

kapusta kiszona kg 2,50-3,00

brukselka kg 3,00-3,50

ogórek kiszony kg 3,00-4,00

pomidory kg 4,00-6,00

rzodkiewka pęczek 1,00-1,50

SKARB ROLNIKA 
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 23.07.2010 r.

OFERTy PRACy
POWIATOWy URZąD PRACy W ŁOWICZU 
(stan na 26.07.2010 r.)

PRZEGLąD PRASy 
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Informacje

Żywiec wieprzowy:

Kiernozia: 4,00 zł/kg+VAT n

Mastki: 3,90 zł/kg+VAT  n

Różyce: 3,90 zł/kg+VAT n

Wicie: 4,10 zł/kg+VAT n

Skowroda Płd.: 4,10 zł/kg+VAT n

Domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT n

Chąśno: 4,10 zł/kg+VAT  n

Karnków: 4,00 zł/kg+VAT n

Żywiec wołowy:

M n astki: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki  
5,00 zł/kg +VAT; jałówki 3,60 zł/kg+VAT;

Skowroda Płd.: krowy 3,90 zł/kg+VAT;  n
byki 5.00 zł/kg +VAT; jałówki 4.50 zł/
kg+VAT;

Różyce:  krowy 3,70 zł/ kg+VAT; byki  n
5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,20  zł/kg+VAT;  

Domaniewice: krowy 3,70 zł/ kg+VAT;    n
byki 5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,20  zł/
kg+VAT;  

Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;   n
byki 4,00-5,20 zł/kg+VAT; jałówki 3.00-
4,00 zł/kg+VAT;

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 27.07.2010 r.)

kierowca kat C+e n
sprzedawca n
nauczyciel fizyki n
nauczyciel przedmiotów zawodowych  n
mechatronicznych
nauczyciel przedmiotów zawodowych  n
elektrycznych
robotnik gospodarczy n
operator wózka widłowego + pracownik  n
magazynowy
barman n
barmanka n
pracownik linii produkcyjnej n
kierowca samochodu osobowego (busa)  n
w transporcie międzynarodowym
koordynator pracy roznosicieli gazet n
mechanik samochodów ciężarowych   n
i osobowych
prawnik n
pracownik personelu sprzątającego  n
(oferta dla osób niepełnosprawnych)
pracownik pomocniczy   n
(oferta dla osób niepełnosprawnych)
monter konstrukcji stalowych n
robotnik drogowy n
mechanik pojazdów samochodowych n
doradca zawodowy  n
kierowca samochodu osobowego n

KRONIKA  
WyPADKÓW 
MIŁOSNyCh

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty  
z pośrednikami pracy w pokoju nr 22b

Postpolska, czyli 
„jaśni” i „ciemni”

(...) Polska nie jest podzielona 
na pół, gdyż dla każdego, kto 
umie liczyć, to pół Polski  
jest podzielone na pół,  
gdyż połowa Polaków  
nie głosuje. (...)
Zatem, czy ta druga połowa, 
czy nawet te 40 procent, 
którzy nie głosują, to 
obywatele ukontentowani 
III RP? Czy przeciwnie, 
ich absencja przy urnie jest 
wynikiem niewiary w zmiany 
na lepsze przy którymkolwiek 
wyborze personalnym?  
Tu rodzima socjologia nie  
jest bezradna.
Drżącym głosem prof. Janusz 
Czapiński przyznał niedawno, 
że ponad 50 procent, tym 
razem ze 100, jest naturalnym 
elektoratem PiS. (...)
IV RP powinna zwrócić się 
ku wartościom elementarnym. 
Tym, które legły u podstaw 
solidarnościowego buntu: 
wolności, prawdy i 
sprawiedliwości. Te trzy 
wartości w III RP są na  
oczach wszystkich 
reglamentowane. (...)
Spektrum przemocy 
ograniczającej wolność innych 
jest szerokie. Obejmuje ono 
także sterowane przez media, 
deprecjonowanie  
i szydzenie ze skali wartości 
współziomków, którym 
odmawia się równoprawnego 
ze swoim poglądu na świat. 
Skutkiem tej odmowy jest 
wykluczenie wzmacniane 
zinstytucjonalizowaną  
kpiną. (...)
Na pytanie, co ukształtowało 
arenę konfliktu polsko-
polskiego, prawdziwa 
odpowiedź jest jedna – 
kłamstwo. A właściwie 
wiele kłamstw. Genetycznie 
pierwszym, pierworodnym 
było wmówienie obywatelom, 
że projekt Polski dla 
wszystkich ustalony w 
Magdalence przez niektórych, 
był jedynym możliwym  
i najlepszym. Po tym 
kłamstwie przyszły kolejne. 
(...) Wobec kłamstw  
i niezałatwionych remanentów 
historii w IV RP będzie 
obowiązywało prawo 
odłożonego protestu. Dlatego 
i lustracja, i dekomunizacja 
przyjdzie. Tyle, że może być 
bardziej bolesna i przyjdzie  
z najmniej spodziewanej 
strony. (...)
Dlatego w IV RP nie będzie 
żadnej rewolucji. Dzieło  
śp. Lecha Kaczyńskiego 
należy pieczołowicie 
kontynuować, nadając mu 
nowe impulsy. (...)
Jarosławowi Kaczyńskiemu 
nie wolno odejść od linii 
i etycznego poziomu, 
które reprezentował jego 
krystalicznie uczciwy śp. 
Brat. I w imię Jego pamięci 
powinien powrócić do 
zmodernizowanej koncepcji 
IV RP zasadzającej się na 
republikańsko definiowanej 
polskości, która sprowadza się 
do kardynalnego twierdzenia, 
że moralność obywateli 
poprzedza modernizację 
państwa. (...)
Jerzy Szczęsny
Rzeczpospolita, 28 lipca 2010r.
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Aktualności
Diecezjalna młodzieżowa 
pielgrzymka na Jasną Górę
wyruszy 6 sierpnia. str. 15
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REKLAMA

Podobnie jak tysiące innych 
Polaków nadciągających pod 
Grunwald z różnych kierunków 
naszego kraju, wraz ze zmon-
towaną spontanicznie niewielką 
strykowską „drużyną zaciężną” 
Tomasz Kubiak pospieszył do-
pingować polskiego króla Wła-
dysława Jagiełłę (a raczej Jac-
ka Szymańskiego, który wcielił 
się po raz kolejny w tę postać)  
w walce z Zakonem Krzyżackim. 

17 lipca strykowianie posta-
nowili doświadczyć na własnej 
skórze ogromu widowiska hi-
storycznego przygotowanego  
z okazji 600-lecia bitwy po Grun-
waldem. Różne źródła podają, 
że wojska krzyżackie walczyły 
wtedy siłami od 21 do 38 tys. 
zbrojnych przeciw siłom od 29 
do 43 tys. Polaków i Litwinów.

W inscenizacji, którą zapre-
zentowano 17 lipca, oczywi-
ście aż tylu zbrojnych nie wzię-
ło udziału, ale ocenia się, że 
na polu bitwy stanęło w tym 
dniu około 2,5 tysiąca współ-
czesnych rycerzy z całej Euro-
py. Grunwaldzkie pola zgro-
madziły około 120-150 tysięcy 
widzów. – Widowisko to „na 
żywo” oglądało kilkadziesiąt ty-
sięcy ludzi więcej niż niedawny 
np. finałowy mecz piłkarskich 
mistrzostw świata (zgromadził 
on 84.490 widzów) – obrazu-
je to skalę przedsięwzięcia To-
masz Kubiak. 

Na ostatni dzwonek
– Zaniepokojeni napływa-

jącymi z mediów wieściami 
o coraz większym zainteresowa-

niu główną atrakcją obchodów 
600-lecia bitwy mającą się od-
być w sobotę – obchody Dni 
Grunwaldzkich rozpoczęły się 
w środę – postanowiliśmy wy-
jechać ze Strykowa w piątek  
16 lipca zaraz po obiedzie – opo-
wiada Tomasz Kubiak. – Później 
okazało się, że było to bardzo 
mądre posunięcie i właściwie 
ostatni moment na dojechanie 
do celu niemal bez problemu. 
Osoby z Głowna, Łodzi i Skier-
niewic, które wyjechały w nocy 
z piątku na sobotę lub wcześnie 
rano w sobotę, w ogóle nie doje-
chały na miejsce. Utknęły w kil-
kunastokilometrowych korkach 
na krajowej „siódemce” lub na 
drodze do Stębarku. 

Tomaszowi Kubiakowi i jego 
kompanii udało się dotrzeć na 
miejsce w piątek ok. godz. 21.  
– Znalazłszy miejsce na placu 
po jakimś dawnym PGR, roz-
biliśmy w Stębarku swoje na-
mioty za jedyne 40 zł od sztuki 
i udaliśmy się na nocny rekone-
sans po polu bitwy – opowiada 
strykowianin.  

– Wioski rycerskie tętni-
ły życiem, kolorami i zapacha-
mi. Wrażenie niesamowite, po 
prostu podróż w czasie. Pomi-
mo nocnej pory – każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie: przyjrzeć 
się strzelaniu z łuku lub pokazo-
wym pojedynkom i to wcale nie 
na żarty. Ratownicy medyczni 
mieli pełne ręce roboty – do-
daje. Średniowieczny krajobraz 
wzbogacali kuglarze, grajkowie, 
kramy wypełnione elementami 
uzbrojenia i odzienia rycerskie-
go, wyrobami ze skóry i drew-
na, a także przaśnym jadłem 
i wszelakiego rodzaju napitka-
mi. – Nasze białogłowy najbar-
dziej oblegały stoiska z wyro-
bami z lnu oraz średniowieczną 
biżuterią – wspomina Tomasz 
Kubiak. – Kto chciał (a chciało 
wielu), mógł pobawić się przy 
dźwiękach muzyki folkowej, 
popatrzeć na „Krzyżaków” wy-
świetlanych na ogromnym tele-
bimie lub podyskutować z Ja-
nuszem Korwinem-Mikke na 
temat bojkotu von Fiskusa... 

Po nocnym spacerze po polu 
bitwy i zrobieniu rozeznania, 
gdzie następnego dnia moż-
na zająć najlepsze do obserwa-
cji walki pozycje, strykowianie 
udali się na spoczynek.

Sobota przywitała ich niemi-
łosiernym wprost żarem. Oko-
ło godziny 10, po zaopatrze-
niu się w nakrycia głowy, dużą 
ilość wody, kremów z filtrem, 
lornetki i aparaty fotograficzne, 
strykowianie udali się na miej-
sce potyczki. – Tłum gęstniał  
z każdą chwilą. Ludzie zajmo-
wali miejsca, gdzie tylko się 
dało, a karetki kursowały non 
stop. Co chwila dało się sły-
szeć komunikaty o zaginionych 
dzieciach i komunikaty porząd-
kowe – np. zwijamy parasole  
i siadamy! – opowiada Tomasz 
Kubiak.

Bitwę czas zacząć
Wreszcie wybiła długo ocze-

kiwana godzina 14.00. Po od-
śpiewaniu Bogurodzicy, któ-
ra na wszystkich zrobiła duże 

wrażenie, wojska ruszyły. – Tak 
naprawdę to chyba nikt z tych 
tysięcy obserwujących insceni-
zację, no może poza VIP-ami z 
zasłaniającego dużą część pola 
bitwy namiotu, nie był w sta-
nie ogarnąć wszystkiego swym 
wzrokiem. Uniemożliwiała to 
zarówno zbyt duża odległość 
od miejsca akcji, jak i wszelkie-
go rodzaju przeszkody w posta-
ci kolumn nagłośnieniowych, 
wspomnianego już namiotu VI-
P-ów czy też niesubordynacja 
niektórych turystów, którzy nie 
pozwalali w pełni cieszyć się 
obrazem – komentuje stryko-
wianin. Fonia była bez zarzutu. 
Spiker wczuł się w swoją rolę 
i wystarczyło trochę wyobraźni, 
by przenieść się 600 lat wstecz. 

Godzina walki minęła bar-
dzo szybko. – Po zwycięstwie 

wojsk pod wodzą Jagiełły – ina-
czej być nie mogło – i gromkich 
oklaskach publiczności zarów-
no turyści, jak i sami walczący 
chcieli jak najszybciej schro-
nić się w cieniu i napić czegoś  
zimnego – opowiada dalej Ku-
biak.

Tłum, nie czekając na kolejne 
atrakcje programu, uderzył do 
szturmu na stoiska z napojami. 
– W tumanie kurzu próbowali-
śmy w miarę szybko dostać się 
do namiotów, chwilę odpocząć 
i pojechać gdzieś nad jezioro.  
O złudna nadziejo!!! Przyje-
chać to jedno, a wydostać się to 
drugie. 

– Kompletny chaos komuni-
kacyjny, sceny dantejskie. New-
ralgiczne rondo i cały Stębark 
został skutecznie zakorkowany. 
Policjanci, którzy mieli kiero-
wać ruchem, bojąc się linczu ze 
strony rozwścieczonych kierow-
ców – delikatnie rzecz ujmując 
– na chwilę opuścili swe poste-
runki – wspomina Tomasz Ku-
biak.

Dopiero pięć godzin po skoń-
czonej bitwie strykowianom 
udało wjechać na drogę nr 7 
Warszawa – Olsztyn. 

Skwar, kurz, wielogodzin-
ne stanie w korkach. Czy warto 
było to znosić dla godzinnego 
widowiska, które – jak twier-
dzą niektórzy można było bez 
wyrzeczeń, w chłodnym poko-
ju ze szklanką zimnego trunku 
obejrzeć przed telewizorem? 
Strykowianie są zgodni w tym, 
że było warto. Żaden obraz te-
lewizyjny nie odda tamtej at-
mosfery. Dlatego też Tomasz 
Kubiak umówił się już ze „swo-
ją” drużyną pod Grunwaldem  
w... 650-lecie bitwy i ma na-
dzieję, że wszyscy słowa do-
trzymają.  oprac. rpm

Historia�|�600-lecie�bitwy�pod�Grunwaldem

Strykowianie dopingowali Jagiełłę

Strykowskie białogłowy�chętnie�fotografowały�się�z�mężnymi�rycerzami.

O krok od króla Władysława Jagiełły�i�jego�orszaku.

Zbrojni Wielkiego Mistrza�Zakonu�Krzyżackiego.

Zgodnie z ubiegłotygodniową 
zapowiedzią, o wrażeniach z niedawnej 
wyprawy strykowian pod Grunwald, 
opowiedział Wieściom dowódca 
strykowskiej JRG PSP Tomasz Kubiak, 
który uczestniczył w niej  
wraz z żoną i znajomymi. 
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I choć – zważywszy na jego 
rozmach – można było spodzie-
wać się większego nim zainte-
resowania strykowian i to nie 
tylko, to na tych, których nie 
zniechęciła chłodniejsza i miej-
scami deszczowa aura czekały 
rozmaite, przyspieszające bi-
cie serca i podnoszące adrenali-
nę atrakcje. Inicjatorem całego 
przedsięwzięcia była powsta-

ła jesienią ubiegłego, fundacja 
Mirakle z Aleksandrowa Łódz-
kiego. Skąd pomysł na taką 
właśnie imprezę? – To bardzo 
proste – powiedział w rozmo-
wie z „Wieściami” przedsta-
wiciel fundacji Sławomir Ma-
cias. Podkreślił, że w Polsce 
mamy już 8 milionów kierow-
ców i każdy z nich to taki ma-
rynarz szos. Mowa tu nie tyl-

ko o kierowcach zawodowych, 
„tirowcach”, którzy spędzają 
większość roku za kółkiem, ale 
o wszystkich kierowcach – tak-
że „aut przydomowych”, którzy 
też spędzają znaczną część swe-
go życia za kierownicą. To dla 
nich powstał ten festiwal. 

Dlaczego właśnie Stryków 
wybrano na marynarską przy-
stań Ludzi Drogi? Po pierwsze 
dlatego, że to tu powstaje skrzy-
żowanie autostrad A1 i A2.  
W perspektywie, festiwal ma 

przyciągnąć nie tylko kierow-
ców tranzytowych, ale turystów 
wakacyjnych podróżujących au-
tostradami np. z gór nad morze 
lub odwrotnie. 

– Chcemy mówić o motory-
zacji w kategoriach bizneso-
wych – stąd wystawcy, dealerzy 
samochodowi, w kategoriach 
sportu – stąd pomysł na zorga-
nizowanie rajdu oraz w kate-
goriach rozrywki – stąd różno-
rodne pod względem gatunków 
muzycznych koncerty – podkre-
ślał Sławomir Macias.

Wśród atrakcji dominowały 
te motoryzacyjne. Na tor mo-
tocrossowy publiczność przy-
ciągnęły pokazy i przejażdż-
ki samochodami terenowymi, 
monster truckiem, czyli samo-
chodem terenowym na gigan-
tycznych kołach oraz pokazy 
motocrossowe. Nieco rozcza-
rowali się ci, którzy w sobotę 
przybyli na tor na godz. 12.30, 
by obejrzeć wcześniej zapowia-
dany pokaz niszczenia aut przez 
monster trucki. Monster truck 
był jeden, a pokaz niszczenia 
przez niego aut przełożono na 
niedzielę. Niedosyt można było 
sobie zrekompensować prze-
jażdżką monster truckiem. Tyle, 
że trzeba było zapłacić zań trze-
ma żetonami po 5 zł każdy. 
Przyjemność ta zatem koszto-
wała 15 zł. 

Adrenalinę podnosiły także 
eskapady na torze przygotowa-
nym przez dealera samocho-
dów marki Jeep, Chrysler, Doge 
i Suzuki, firmę Autotraper. Za-
wodowi kierowcy pokazywa-
li, jak poradzić sobie z niemal 
pionowym wjazdem i zjazdem 
czterotonowego auta. Z takiej 

przejażdżki – za 10 zł – chętnie 
korzystali nie tylko mężczyźni, 
ale także panie. 

Podczas imprezy promowano 
bezpieczeństwo na drodze. Naj-
młodszych bezpiecznego ko-
rzystania z przejść dla pieszych, 
znajomości znaków drogowych 
oraz bezpiecznego porusza-
nia się na rowerze uczyli akto-
rzy Teatrzyku Terefere współ-
pracujący z WORD w Łodzi. 
W oddaleniu od głównego pla-
cu imprezy, w sąsiedztwie stry-
kowskiego zalewu egzamina-
torzy WORD przeprowadzali 
próbny egzamin na prawo jaz-
dy. Spróbować mogli zarówno 
ci, którzy o prawo jazdy dopiero 
będą się starać, jak i doświad-
czeni już kierowcy.

Wszyscy chętni mogli prze-
badać się alkotestem przy sta-
nowisku policji, a także wypró-
bować tzw. alkookulary dające 
złudzenie nietrzeźwości rzędu 

0,4-0,6 promila. Okulary ta-
kie wypróbowałam na stoisku 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu, która objęła patronat 
nad impreza. Efekt porażają-
cy. Nie sposób było w nich bez 
zachwiania czy nawet upadku 
dojść do końca – naszpikowa-
nego zakrętasami – ułożonego 
na trawie sznurka. Dzieci obda-
rowywane były przez przedsta-
wicieli KRBR odblaskowymi 
gadżdetami i kolorowankami 
propagującymi bezpieczeństwo 
na drodze, a dorośli – np. ga-
dżetami zapachowymi do aut. 

Niecodzienną atrakcją im-
prezy był również pokaz stra-
żackiej akcji gaśniczej rodem  
z XIX wieku – przy użyciu za-
bytkowej, sprawnej sikawki kon-
nej. Zaprezentowali go strażacy 
ochotnicy ze Sworawy w gmi-
nie Parzęczew, którzy od 2001 
r. biorą z powodzeniem udział  
w Europejskich i Krajowych 
Zawodach Strażackich Sikawek 
Konnych organizowanych w Ci-
chowie koło Poznania. Panowie 
mają na swoim koncie trzykrot-
ne I miejsce. Przeciwwagą dla 
historycznej sikawki spod Pod-
dębic były nowinki technicz-
ne zaprezentowane przez Straż 
Graniczną, wśród nich wart mi-
lion złotych, zdalnie sterowany 
robot poruszający się na gąsien-
nicach, wykorzystywany w sy-
tuacjach zagrożenia dla czło-
wieka, np. w sytuacji podjęcia 
niezidentyfikowanego pakunku. 

Z festiwalowej sceny płynęły 
rozmaite rytmy – od rocka cha-
rakterystycznego dla The Doors 
przez klasycznego bluesa i bo-
ogie, po techno i elektro.  rpm

Stryków | Festiwal Ludzi Drogi 

Marynarze Szos - wakacyjny przystanek
Chętni mogli 
wypróbować 
tzw. alkookulary 
dające złudzenie 
nietrzeźwości rzędu 
0,4-0,6 promila.  
Nie sposób było  
w nich bez zachwiania 
czy nawet upadku 
dojść do końca – 
naszpikowanego 
zakrętasami - 
ułożonego na trawie 
sznurka

Już w sobotę na torze motocrossowym śledzić można było przygotowania do niedzielnego Rajdu A2 Cross. 
Więcej na jego temat piszemy w oddzielnym materiale na str. 37.  

Tym razem z dmuchanymi zjeżdżalniami, trampolinami i przejażdżkami kucykiem wygrywały przejażdżki 
wozami terenowymi lub quadami. 

Przy stanowisku policji można było zbadać się alkomatem oraz 
wypróbować tzw. alkookulary. 

Strażacy ochotnicy ze Sworawy pod Poddębicami zaprezentowali 
próbkę XIX-wiecznej akcji gaśniczej z wykorzystaniem zabytkowej i wciąż 
sprawnej sikawki konnej. Druhowie wystąpili w mundurach z tamtej epoki. 

Pierwszy w historii Festiwal Ludzi 
Drogi – Marynarze Szos 
odbył się w miniony weekend,  
24 i 25 lipca w Strykowie. 

Ci, którzy przybyli na niszczycielskie pokazy monster trucków  
w sobotę o godz. 12.30 – rozczarowali się nieco, bo odłożono je w czasie. 
Zawód można było sobie zrekompensować przejażdżką olbrzymem  
za 15 zł od osoby.
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Trasa wyznaczona była na 5. 
różnych odcinkach specjalnych, 
tzw. OS-ach, a kończyła się szó-
stym Wyścigiem Równoległym, 
w którym zwyciężał kierowca 
przejeżdżający największą ilość 
okrążeń w określonym czasie. 
Najlepsi mieli zmierzyć się póź-
niej z Monster Truckiem. Uczest-
nicy mogli więc poczuć się 
niczym zawodowi kierowcy raj-
dowi. W zawodach mógł wziąć 
udział każdy, kto miał sprawne 
auto z ważnym OC i przeglądem 
technicznym oraz dokonał wpiso-
wego w wysokości 150 zł.

Do rajdu zgłosiły się m.in. za-
łogi z Łasku, Częstochowy, Zgie-
rza i Łodzi. W sobotę 24 lipca od 
południa kierowcy przez 8 go-
dzin mogli testować swoje auta, 
aby jak najlepiej przygotować się 
do niedzielnych zmagań. Dzień 
zawodów rozpoczął się o godz. 
10 od przejazdu zapoznawczego 
kierowanego przez pilota. Póź-
niej kierowcy rozpoczęli zma-
gania od pierwszego i drugiego 
OS-u, które były czasówką po 
torze motocrossowym. OS nr 3 
i 4 rozgrywany był już poza to-
rem, gdyż był to tzw. trial. Jesz-

cze przed godziną 15 odbył się 
ostatni odcinek specjalny, przed 
głównym wyścigiem równole-
głym. Piąty OS także był cza-
sówką i przebiegał na specjalnie 
przygotowanej pętli właśnie pod 

start wspólny. O 16 kierowcy 
ruszyli do ścigania już między 
sobą. Przy trasie mimo nienaj-
lepszej pogody stanęła spora 
liczba kibiców. Rajd cieszył się 
bowiem największą popularno-
ścią spośród wszystkich atrakcji 
Festiwalu. Od samego początku 
wyścigu dużą przewagę osią-
gnęła ekipa z Łasku, która zdu-
blowała pozostałych rywali, nie 
dając im jakichkolwiek szans. 

Na najlepsze ekipy oprócz 
cennych nagród ufundowanych 
przez znane w Polsce marki, 
czekała jeszcze jedna atrakcja. 
Tuż przed godziną 20. zwycięz-
cy Wyścigu Równoległego sta-
nęli ponownie na start, aby tym 
razem zmierzyć się z Monster 
Truckiem. 

Z rajdem A2Cross związane 
były także inne atrakcje: m.in. 
Taxi Off-Road, czyli przejażdż-
ka samochodem terenowym,  
a także możliwość jazdy testowej 
po torze dla kierowców posiada-
jących auta typu SUV. Każdy 
mógł również dowiedzieć się 
wszystkiego o off-roadzie i au-
tach do tego stworzonych od 
ludzi zawodowo z tym związa-
nych, m.in. od Mistrza Polski – 
Pawła Oleszczaka.  wp

Wywiad z trenerem 
Stali Głowno 
Andrzejem 
Szadkowskim

Piłkarze z Głowna wznowili 
już treningi po 4-tygodniowej 
przerwie. Z urlopu wrócił tak-
że trener Andrzej Szadkowski. 
Szkoleniowiec Stali Głowno po 
objęciu drużyny wiosną tego 
roku dokonał wręcz cudu i do-
prowadził swoją drużynę na 9. 
miejsce w tabeli, choć po run-
dzie jesiennej wszystko wska-
zywało na to, iż głownianie 
będą rozpaczliwie bronić się 
przed spadkiem. Trener Szad-
kowski zapytany o najlepszego 
zawodnika w swojej drużynie 
odpowiedział krótko: wszyscy 
w zespole. Wyróżnił cały zespół, 
bo uważa, że piłka nożna to gra 
zespołowa i pochwały powinni 
zbierać wszyscy w drużynie. Za 
najlepszy mecz uznał spotka-
nie z PTC Pabianice wygrane  
z ówczesnym wiceliderem tabeli 
2:0, zaś największym rozczaro-
waniem była wg trenera porażka  
w Parzęczewie z Orłem 0:4.

W ubiegłym sezonie zajęliście 
bardzo dobre 9. miejsce. Pan 
prowadził drużynę dopiero od 
rundy wiosennej i dopiero wte-
dy Stal zaczęła piąć się w górę.  
Po słabej rundzie jesiennej le- 
piej już chyba być nie mogło?

Wydaje mi się, że zrobiliśmy 
wszystko, co w naszej mocy. Moi 
piłkarze zasłużyli na duże słowa 
uznania. Brawo bili nam zresztą 

nie tylko nasi kibice, ale także 
rywali, gdy graliśmy na wyjaz-
dach. Wszyscy zgodnie mówili, 
że takiej drużyny w tym sezonie 
jeszcze nie widzieli. Oczywiście 
jesienią wypadliśmy słabo, ale 
za to na wiosnę pokazaliśmy na 
co nas stać. Mieliśmy ogrom-
ne straty punktowe do choćby  
11 miejsca, a nam udało wsko-
czyć się do pierwszej dziesiątki 
z niedużą stratą do czołówki. 
Gdyby nie feralny mecz z Ró-
życą, w którym dość pechowo 
przegraliśmy, a ja straciłem kil-
ku podstawowych piłkarzy na 
kolejne mecze, to kto wie czy 
nasza lokata na koniec sezonu 
nie byłaby jeszcze wyższa.

Przybył Pan do klubu w połowie 
sezonu. Co musiał Pan zmie-
nić, aby drużyna zaczęła grać 
lepiej?

Muszę zacząć od tego, że 
znałem zespół z Głowna i uwa-
żałem, że grają naprawdę niezłą 
piłkę. Jesień wypadła jednak 
wyjątkowo słabo i pierwsze co 
musiałem zrobić to skonsoli-
dować zespół. Razem dobrze 
przepracowaliśmy okres przygo-
towawczy, zdecydowanie popra-
wiła się też dyscyplina taktyczna,  
o czym mogliśmy się przekonać, 
gdy Stal w 17 meczach wiosną 
straciła tylko 16 bramek. Ważny-
mi elementami, które musiałem 
wpoić moim piłkarzom była 
również wymienność pozycji, 
płynność akcji i koncentracja od 
pierwszej do ostatniej minuty 
niezależnie od przeciwnika. Na 
treningach bardzo często ćwi-
czyliśmy również skuteczność 

pod bramką, co także zaowoco-
wało w meczach ligowych.

Wydaje się więc, że pod Pana 
wodzą drużyna w nadchodzącym 
sezonie znajdzie się w czołówce 
tabeli. Co Pan o tym sądzi?

Chcemy oczywiście włączyć 
się do walki o najwyższe cele. 
Stal w nadchodzącym sezonie 
chce występować w roli fawo-
ryta i grać o zwycięstwo w każ-
dym meczu. Musimy przede 
wszystkim wyciągnąć wnioski 
z poprzedniego roku i zdobywać 
punkty od samego początku. 
Powtórka z jesieni 2009 nie ma 
prawa się już powtórzyć. Znam 
moich piłkarzy i wiem, że stać 
ich na to. Mnie jako trenera 
może nie być i nie będzie to mia-
ło większego znaczenia, ale Ci 
zawodnicy, którzy obecnie grają  
w Stali są na wagę złota. Trzeba 
ich wspierać i pomagać na każ-
dym kroku, a na pewno nie za-

wiodą swoich kibiców i wszyst-
kich głownian. Musze przyznać, 
że los Stali zależy także od władz 
miasta, które oczywiście nam 
pomagają i mam nadzieję, że 
w nadchodzącym roku, pełnym 
wielu oczekiwań wobec Stali, tej 
pomocy również nie zabraknie, 
a nawet przybędzie.

Czy w nowym sezonie ujrzymy 
w barwach Stali jakieś nowe 
twarze?

Nie przewidujemy żadnych 
transferów do naszego klubu. 
Obecny skład jest na tyle silny, 
aby spełnić pokładane w nim 
nadzieje. Ponadto do zespołu 
wraca kilku piłkarzy, m.in. Gi-
bała, który do tej pory leczył 
ciężką kontuzję, a także Maciak 
i Smużyński. Naszym głównym 
celem jest zatrzymać wszystkich 
zawodników, którzy naprawdę 
umieją grać w piłkę, co nie-
jednokrotnie już udowadniali. 
Nie można również zapomnieć  
o młodzieży. W tym sezonie 
do pierwszej drużyny dołączy 
czterech 17-letnich wychowan-
ków Stali. O ich przydatności 
przekonywał w ubiegłym roku 
Gozdera, który zdobył przecież 
aż 5 bramek.

Niedawno zaczęliście okres 
przygotowawczy. Jak go prze-
pracujecie zanim wznowicie 
rozgrywki?

Pierwszy trening odbył się  
14 lipca. Ze względów finanso-
wych cały okres przygotowaw-
czy przepracujemy na własnym 
obiekcie. Do czasu wznowienia 
ligi zaplanowanych jest 8 sparin-
gów. Trzy z nich już rozegrali-
śmy. Pokonaliśmy odpowiednio 
Włókniarz Zgierz 5:0, LKS Gał-
kówek 3:0 i Pelikan Łowicz 5:3. 
Oprócz tego zagramy jeszcze  
z ŁKS Łyszkowice, LKS Rosa-
nów, KS Domaniewice, Bzurą 
Młogoszyn oraz ŁKS II Łódź. 

Rozmawiał Wojciech Pożarlik

Piłka nożna�|�V�liga

W przyszłym sezonie  
chcemy być faworytami

Trener Andrzej Szadkowski�
może�być�zadowolony�z�postawy�
swoich�piłkarzy�w�rundzie�
wiosennej.

Stryków�|�A2Cross

Widowiskowy rajd w Strykowie

Widowiskowy rajd A2Cross�zorganizowany�w�ramach�Festiwalu�„Marynarze�Szos�–�Skrzyżowanie�Stryków”�
był�jedną�z�większych�atrakcji�imprezy.

W miniony weekend na terenie toru 
motocrossowego w Strykowie odbył się Festiwal 
Ludzi Drogi „Marynarze Szos – Skrzyżowanie 
Stryków”. W ramach imprezy przygotowano dla 
mniej lub bardziej zaawansowanych kierowców 
nie lada atrakcję. Organizatorzy przeprowadzili 
rajd off-road dla aut z napędem 4x4. 
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Stal Głowno  3 (2)
lKS GałKóweK  0 (0)

Bramki dla Stali zdobyli: Michał 
Piela w 26 min, Łukasz Nagański  
w 34 minucie oraz Mikołaj Koszel-
ski w 72 min. spotkania.
Stal: G. Piela – Maciak, M. Piela, 
Mateusz Koszelski, Kluska – Kuja-
wiak, Ł. Nagański, Hemka, Kowal-
czyk – Florczak Gozdera.
W drugiej połowie zagrali także: 
E. Kotlarek – Szymbor, Mostowski, 
C. Kotlarek, Mikołaj Koszelski.

Piłkarze Stali Głowno od 
początku środowego spotkania 
narzucili swój styl gry rywalom. 
Co prawda upalna pogoda nie 
sprzyjała, by zawodnicy obu ze-
społów narzucili ostre tempo gry, 
ale trzeba przyznać, że piłkarze 
nie oszczędzali się. Dominacja 
głownian miała swój pierwszy 
wymierny efekt w 26 minucie. 
Błażej Kowalczyk z rzutu roż-
nego dośrodkował w pole karne,  
a Michał Piela popisał się precy-
zyjną „główką”, po której piłka 
zerwała pajęczynę zawieszoną 
między poprzeczką i słupkiem 
bramki Gałkówka. 

Osiem minut później było już 
2:0 dla Stali. Tym razem Łukasz 
Nagański zaprezentował rajd, 
podczas którego mijał rywali jak 
slalomowe tyczki. W końcu ma-
jąc przed sobą tylko bramkarza  
i jego zwiódł, pakując futbolów-
kę do pustej bramki. 

Kilka minut później Tomasz 
Kujawiak jeszcze próbował za-
skoczyć golkipera przyjezdnych, 
jednak bramkarz LKS-u Gał-
kówek przytomną interwencją 
zdołał odbić piłkę. W pierwszej 
części gry goście tylko raz za-
grozili bramce strzeżonej przez 
Grzegorza Pielę. Jednak mizer-
ny strzał jednego z zawodników 
LKS-u nie sprawił kłopotów 
bramkarzowi Stali. 

W drugiej części spotkania 
niestety brakowało Łukasz Na-
gańskiego, który przed przerwą 
brał ciężar rozgrywania piłki 
na własne barki. Jednak mimo 
to prowadzenie głownian ani 
przez moment nie było zagro-
żone. Nadal do podopiecznych 
trenera Szadkowskiego należała 
przewaga. Wreszcie w 72 minu-
cie głownianie przeprowadzili 
kolejną składną akcję, która tym 
razem została zakończona cel-

nym strzałem. Tomasz Florczak 
przeprowadził szybki atak prawą 
stroną boiska, dokładnie podał 
do wychodzącego najmłodsze-
go na boisku Mikołaja Koszel-
skiego. Młody zawodnik Stali, 
który na boisku pojawił się pięć 
minut wcześniej, precyzyjnym 

strzałem w długi róg pokonał 
bramkarza Gałkówka. Sześć mi-
nut później tym razem Tomasz 
Kujawiak pognał z piłka pra-
wym skrzydłem, dośrodkował 
w pole karne, a Patryk Gozdera 
pięknie złożył się do strzału i... 
posłał piłkę wprost w bramkarza 

przyjezdnych. W 84 minucie po-
winna paść kolejna bramka dla 
Stali. Tym razem Marcin Hemka 
popisał się ostrym uderzeniem  
z około osiemnastu metrów, ale  
i tym razem golkiper gości 
był na posterunku. Przyjezdni  
w drugiej części gry zdołali dwu-

krotnie zagrozić bramce, w której 
tym razem stał Ernest Kotlarek. 

Najpierw jednak Kotlarek  
w zamieszaniu w polu karnym 
Stali zdołał najszybciej zareago-
wać i zażegnać niebezpieczeń-
stwo. Natomiast kąśliwy strzał 
jednego z graczy LKS-u, który 
próbował zaskoczyć bramkarza 
Stali uderzeniem z około osiem-
nastu metrów, w ładnym stylu 
golkiper „stalowców” obronił. 
Trener Szadkowski, choć za-
dowolony był ze zwycięstwa, 
to nie uszło mu uwadze kilka 
mankamentów w grze swojego 
zespołu. Ważne, że trener Szad-
kowski daje szanse młodym za-
wodnikom, którzy jak dotąd go 
nie zawodzą.  ak

Piłka nożna | Sparingi

Stal Głowno nie dała szans rywalom

Piłkarze Stali Głowno zadziwili swoją zwycięską postawą w rundzie wiosennej. Swoją passę zwycięstw głownianie kontynuują w grach 
sparingowych.

W zespole Zjednoczonych po-
jawiło się aż dziesięciu nowych 
graczy. Tomasz Kościukiewicz 
(ostatnio Concordia Piotrków), 
Marcin Olejnik (ŁKS), Grzegorz 
Cipiński (Laktoza Łyszkowice), 
Kamil Janikowski (GKS Bedl-
no), Paweł Nowak (ŁKS), Łukasz 
Zych (LKS Różyca), Mikołaj Zo-
łotares (Pogoń Łask Kolumna), 
Paweł Kutkowski (Orkan Socha-
czew), Grzegorz Gałkowski (Za-
wisza Rzgów) oraz Aleksander 
Urbaniak (SMS Łódź) próbowali 
swoją grą przekonać do siebie 
trenera Tomasza Szcześniaka. 
Oczywiście podstawowym man-
kamentem strykowian w meczu 
z Żyrardowianką był fakt, że po 
raz pierwszy po okresie letniej 
przerwy piłkarze ze Strykowa po-
jawili się na boisku i to w składzie 
daleko odbiegającym od podsta-
wowego zestawienia. 

Na mistrzostwa Polski w be-
achsocerze do Sopotu wyjechali 
Tomasz Lenart, Rafał Mordon, 
Mariusz Gajek i Maciej Janecz-
ko, a Wiktor Wiśniewski jeszcze 
nie podjął treningów. Zatem 
trudno było się spodziewać, że 
w pierwszym sparingu, po kilku 
jednostkach treningowych stry-
kowianie zaprezentują wysoką 
formę. Żyrardowianka była wy-
magającym i bardzo pożytecz-
nym sparingpartnerem. 

Piłkarze z Żyrardowa niemal 
przez całe spotkanie dyktowali 
warunki gry, ale to Zjednoczeni 
zdobyli prowadzenie. W 20 mi-
nucie Łukasz Zych wykorzystał 
błąd obrońcy i golkipera Żyrar-
dowianki i z bliska posłał piłkę 
do siatki. Niestety już minutę 
później goście wyrównali. Stry-
kowianie, co zrozumiałe, nie 
prezentując takiej szybkości, jak 

ich rywale, którzy już zdążyli 
rozegrać kilka sparingów i są na 
innym poziomie przygotowań, 
przewyższali strykowian pod 
względem motorycznym. Zatem 
gole dla Żyradowianki padały 
po szybkich akcjach i błędach 
w ustawieniu obrońców Zjed-
noczonych. Drugi gol padł rów-
nież po szybkiej akcji w 26 min,  
a w 35 min. spotkania Grzegorz 
Cipiński, po zagraniu Szczepana 
Bartosika, zdołał doprowadzić 
do wyrównania. Jeszcze tuż 
przed przerwą w 44 min. goście 
odzyskali prowadzenie. 

Po zmianie stron po około 
kwadransie wyrównanej gry 
ponownie przyjezdni opanowa-
li środkową strefę boiska i już 
po minucie uzyskali czwartego 
gola. Tym razem Przemysław 
Sadowski zdołał odbić piłkę, 
po kąśliwym uderzeniu z około 
dwudziestu metrów, ale do piłki 
najszybciej dobiegł jeden z na-
pastników Żyrardowianki i po 
raz czwarty wpakował futbolów-
kę do siatki bramki Zjednoczo-
nych. Jak się okazało, był to już 
ostatni gol meczu. 

Mimo prób z obu stron żadna 
bramka już nie padła w pierw-
szym sparingowym meczu Zjed-
noczonych.  ak

Piłka nożna | Sparingi

Testowanie nowych piłkarzy

Piłkarze z Głowna już przy-
gotowują się do nowego sezonu. 
W nachodzących rozgrywkach 
oczekiwania są duże, a apetyty 
kibiców znacznie wzrosły po 
tym jak Stal wiosną grała najlep-
szą piłkę w lidze. Wszyscy biją 
się w pierś, bo gdyby nie słaba 
runda jesienna kto wie, na któ-
rym miejscu (a może w której 
lidze?) znalazłby się głowieński 
klub.

Sezon to jednak dwa okresy. 
Zacznijmy od analizy feralnej 
rundy jesiennej. Głownianie za-
częli fatalnie. Pierwsze trzy spo-
tkania przegrali kolejno ze Star-
tem Brzeziny 1:2, GKS Bedlno 
3:4 oraz LKS Różyca 1:3. Potem 
głownianie grali w kratkę, ale 
także częściej przegrywali. 

W 17 spotkaniach zdobyli za-
ledwie 19 pkt. Podopieczni ów-
czesnego trenera Przemysława 
Borkowskiego zwyciężali w 5 
meczach: z Burzą Pawlikowice 
8:0, Orłem Parzęczew 7:2, LKS 
Gałkówek 4:2, Turem Ozorków 
5:0 oraz MKS 2000 Tuszyn 1:0. 
Piłkarze Stali jesienią zremiso-
wali z 4 drużynami: KKS Ko-
luszki 1:1, Górnikiem Łęczyca 
2:2, Pogonią Rogów 2:2 oraz 
MKS II Kutno 3:3. Przegrywali 

w pozostałych ośmiu pojedyn-
kach: oprócz trzech kolejnych 
spotkań na początku sezonu, 
głownianie ulegli także: Włók-
niarzowi Pabianice 1:2, Włók-
niarzowi Zgierz 1:2, Startowi 
Łódź 3:6, PTC Pabianice 2:4 
oraz Sokołowi II Aleksandrów 
Łódzki 1:4. Piłkarze Stali jesie-
nią zdobyli łącznie 46 bramek, 
a stracili 39. Wiosną natomiast 
obraz gry drużyny z Głowna wy-
glądał zupełnie inaczej. Wyniki 
Stali zmieniły się diametralnie, 
gdy zespół objął nowy szkole-
niowiec Andrzej Szadkowski. 

Charyzmatyczny trener po-
układał najmłodszy zespół w li- 
dze tak, że grał najlepiej spo-
śród wszystkich drużyn V ligi. 
Głownianie w rundzie jesiennej 
zdobyli aż 37 punktów na 51 
możliwych. Początkowo osiągali 
różne rezultaty, ale końcówka 
była wspaniała. Stal wygrała 9 
spotkań z rzędu, pokonują kolej-
no: Start Łódź 3:1, MKS 2000 
Tuszyn 7:2, Górnik Łęczyca 
4:1, PTC Pabianice 2:0, Sokół 
II Aleksandrów Łódzki 2:0, 
Burzę Pawlikowice 3:0, KKS 
Koluszki 3:0, Pogoń Rogów 6:1, 
MKS II Kutno 3:1. Oprócz tych 
zwycięstw, głownianie pokonali 

także na początku rundy: GKS 
Bedlno 3:0, Włókniarz Pabiani-
ce 1:0, a także TUR Ozorków 
1:0. Stal dzieliła się punktami 
tylko raz, a było to w spotkaniu 
z LKS Gałkówek zakończonym 
wynikiem 1:1. Podopieczni tre-
nera Andrzeja Szadkowskiego 
musieli uznać wyższość rywali 
czterokrotnie, w spotkaniach 
ze Startem Brzeziny 2:3, LKS 
Różyca 0:1, Orłem Parzęczew 
0:4 oraz późniejszym mistrzem 
V ligi Włókniarzem Zgierz 0:1. 
Stal co prawda strzeliła mniej 
bramek niż jesienią, bo 41, ale  
w defensywie spisała się kapital-
nie tracąc ledwie 16 goli. 

Bilans na wiosnę wyglądał 
więc imponująco: 12 zwycięstw, 
1 remis i 4 porażki. Najskutecz-
niejszym strzelcem w ekipie 
Stali został Tomasz Florczak, 
który tylko w samej rundzie 
wiosennej zdobył 11 goli. Sku-
teczni pod bramką byli także  
Ł. Nagański – 8 bramek, Gozde-
ra – 5 bramek, A. Tomczyk – 5 
bramek, Kujawiak – 4 bramki  
i zastępujący Smużyńskiego…
bramkarz G. Piela – 3 bramki.  
W sezonie 2009/2010 Stal Głow-
no z dorobkiem 56 punktów za-
jęła 9 miejsce w tabeli V ligi.  wp

Piłka nożna | V liga

Stal zdecydowanie lepiej  
wiosną niż jesienią

Trener Tomasz Szcześniak zaprosił do gry w sobotnim sparingu z czwartoligową 
Żyrardowianką Żyrardów aż dziesięciu nowych zawodników, którzy przymierzani są 
do gry w strykowskim klubie.

ZjednocZeni StryKów  2 (2)
ŻyrardowianKa  4 (3)

Bramki dla Zjednoczonych zdobyli: Łukasz Zych w 20 min oraz Grze-
gorz Cipiński w 35 min.
Zjednoczeni: Kościukiewicz – Dudziński, Wijata, Olejnik, Majewski – Król, 
Cipiński, Janikowski, Nowak – Zych, Bartosik. W drugiej połowie wystąpili 
także: Sadecki – Sender, Zołotares, Błaszczyk, Kubiak, Kutkowski, Gałkow-
ski oraz Urbaniak.

Przygotowujący się do nowego piątoligowego sezonu piłkarze Stali Głowno w środowe popołudnie rozegrali kolejny  
mecz sparingowy. Podopieczni trenera Andrzeja Szadkowskiego, mimo, że nie zaprezentowali oszałamiającej formy, nie dali szans 
ekipie LKS-u Gałkówek, pewnie wygrywając 3:0.
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W ubiegłym roku szkolnym 
do Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
przystąpiło 31 szkół podstawo-
wych z powiatu zgierskiego. Po-
nownie świetnie wypadli spor-
towcy szkół aleksandrowskich. 
W klasyfikacji generalnej trium-
fowali zawodniczki i zawodnicy 
Szkoły Podstawowej nr 3, którzy 
zainkasowali aż 610 punktów, 
deklasując pozostałe szkoły.

Druga w klasyfikacji repre-
zentacja Szkoły Podstawowej  
nr 5 z Ozorkowa zdobyła 185 
punktów, a trzecia w rankin-
gu ekipa Szkoły Podstawowej 
z Chociszewa uzbierała 170 
punktów. W pierwszej piątce 
uplasowały się jeszcze dwie 
pozostałe szkoły podstawowe 
z Aleksandrowa Łódzkiego.  
Aleksandrowska „jedynka” zo-
stała sklasyfikowana na miejscu 
czwartym, a Szkoła Podstawowa 
nr 4 zajęła piątą lokatę. 

Pierwsza ze szkół z naszego 
regionu Szkoła Podstawowa nr 2 
Głowno uplasowała się na dzie-

wiątym miejscu. Reprezentan-
tom głowieńskiej „dwójki” zabra-
kło 35. punktów, by znaleźć się  
w pierwszej piątce szkolnego 
rankingu. Uczennice i ucznio-
wie głowieńskiej „dwójki” bar-
dzo dobrze zaprezentowali się 
podczas powiatowych turniejów 
w koszykówce i biegach prze-
łajowych. Dziewczęta z SP nr 2  
Głowno zajęły drugie miejsce 
w zawodach mini koszykówki 
i również dziewczęta głowień-
skiej „dwójki” także wywal-
czyły srebrny medal w biegach 
przełajowych. 

Trzynaste miejsce w rankingu 
wywalczyli sportowcy Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Głowna. 
Uczennice głowieńskiej „trójki” 
zajęły trzecią lokatę w indywi-
dualnych biegach przełajowych. 

Z kolei na osiemnastym miej-
scu w sportowym rankingu zo-
stali sklasyfikowani uczniowie 
i uczennice Szkoły Podstawowej 
z Mąkolic.  Drużyna chłopców 
zajęła pierwsze miejsce w po-

wiecie w turnieju tenisa stołowe-
go. Brązowy medal wywalczyła 
także drużyna SP Koźle w tur-
nieju powiatowym mini siatków-
ki dziewcząt. 

Na 22 powiatowe finały roz-
grywane w różnych dyscyplinach 
sportowych aż w 19. na podium 
znaleźli się uczniowie uczenni-
ce z Aleksandrowa Łódzkiego. 
Przypomnijmy także, że w fi-

nałach wojewódzkich pierwsze 
miejsce zajęli lekkoatleci Szkoły 
Podstawowej nr 3, którzy nie dali 
szans swoim rywalom w czwór-
boju lekkoatletycznym. 

Przypomnijmy także, że  
w finale krajowym podopiecz-
ne Ilony Zinser uplasowały się 
na wysokim piątym miejscu,  
a chłopcy, których do zawodów 
przygotował Grzegorz Przybysz 

zajęli dziewiąte miejsce w Pol-
sce. 

W finałach wojewódzkich 
dziewczęta aleksandrowskiej 
„trójki” w biegach przełajowych 
uplasowały się na drugiej pozy-
cji, w turnieju mini piłki siatko-
wej chłopcy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 zajęli także drugą 
lokatę. W finałach wojewódz-
kich aleksandrowscy uczniowie 

zaprezentowali się aż w dziesię-
ciu dyscyplinach sportowych. 

Powiatowa klasyfikacja general-
na  IMS 2009/2010:

1.�SP�3�Aleksandrów� 610�pkt.

2.�SP�5�Ozorków� 185�pkt.

3.�SP�Chociszew� 170�pkt.

4.�SP�1�Aleksandrów� 160�pkt.

5.�SP�4�Aleksandrów� 110�pkt.

6.�SP�4�Ozorków� 105�pkt.

7.�SP�Biała� 80�pkt.

–.�SP�5�Zgierz� 80�pkt.

9.�SP�2�Głowno� 75�pkt.

10.SP�Parzęczew� 65�pkt.

–.�SP�Grotniki� 65�pkt.

–.�SP�3�Zgierz� 65�pkt.

13.�SP�3�Głowno� 60�pkt.

14.�SP�1�Zgierz� 55�pkt.

15.�SP�12�Zgierz� 45�pkt.

–.�SP�Modlna� 45�pkt.

17.�SP�Leśmierz� 40�pkt.

18.�SP�Mąkolice� 35�pkt.

19.�SP�1�Stryków� 25�pkt.

20.�SP�11�Zgierz� 15�pkt.

–.�SP�8�Zgierz� 15�pkt.

–.�SP�Dobra� 15�pkt.

–.�SP�Niesułków� 15�pkt.

24.�SP�1�Głowno� 10�pkt.

–.�SP�Gieczno� 10�pkt.

–.�SP�10�Zgierz� 10�pkt.

27.�SP�Rąbień� 5�pkt.

–.�SP�4�Zgierz� 5�pkt.

–.�SP�Lubianków� 5�pkt.

–.�SP�Słowik� 5�pkt.

–.�SP�Bratoszewice� 5�pkt.

Sport szkolny�|�Podsumowanie�

Tylko SP 2 Głowno w dziesiątce

Tylko uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Głowna�znaleźli�się�w�pierwszej�dziesiątce��
rankingu�sportowego�Szkół�Podstawowych�za�rok�szkolony�2009/2010.

We wtorek 3 sierpnia  
o godz. 16:00  
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Strykowie odbędzie się  
losowanie grup 
eliminacyjnych 
o kolejnego turnieju drużyn 
sześcioosobowych.

Jak co roku zawody będą 
przeprowadzone w dwóch kate-
goriach wiekowych.  Na boisku 
w Tymiance 14 sierpnia rywali-
zować będą młodzicy (do lat 18), 
natomiast w Dobieszkowie 21  
i 22 sierpnia zmierzą się drużyny 
w kategorii seniorów.  Zgłaszać 
można się telefonicznie, dzwo-
niąc na numer 503-193-236.

W poprzednim sezonie także 
na boisku w Dobieszkowie odby-
ły się mistrzostwa Gminy Stry-
ków w piłce nożnej sześciooso-
bowej. Wtedy w szranki stanęli 
piłkarscy seniorzy i młodzicy,  
a rozgrywki rozgrywane były 
oczywiście w dwóch osob-
nych turniejach. Do zawodów,  
w którym rywalizowali młodzi-
cy zgłosiło się osiem zespołów, 
jednak ostatecznie w niedziel-
nych spotkaniach rywalizowało 
sześć ekip (z udziału w zawo-
dach ostatecznie zrezygnowali 
młodzi piłkarze z Bratoszewic 
i Dobieszkowa). Po meczach 
eliminacyjnych do półfinałów 
awansowali piłkarze LKS-u Wy-
skoki, Olimpii Tymianka, Hura-
ganu Swędów i Pędzących Żół-

wi. W meczu LKS-u Wyskoki 
i Huraganu Swędów, w którym 
padła tylko jedna bramka. Piotr 
Jesionowski pokonał golkipera 
rywali i LKS Wyskoki awanso-
wał do finału. W drugim półfi-
nale Pędzące Żółwie okazały się 
lepsze od Olimpii Tymianka. Po 
dwóch golach Tomasza Zawadz-
kiego i jednym trafieniu Adriana 
Śmieszka strykowianie pokonali 
ekipę z Tymianki 3:0. W meczu 
decydującym o pierwszym miej-
scu w imprezie Pędzące Żółwie 
zmierzyły się LKS-em Wyskoki. 
Ponownie skutecznością strze-
lecką błysnął Tomasz Zawadzki, 
którego dwie bramki przechyliły 
szalę zwycięstwa na korzyść Pę-
dzących Żółwi. 

W meczu o trzecie miej-
sce LUKS Agronom pokonał 

LKS Gozdów 5:2. Do turnieju  
w kategorii seniorów przed ro-
kiem zgłosiło się dziesięć ekip.  
W pierwszej grupie triumfo-
wali piłkarze Agronomu Bra-
toszewice. Bratoszewiczanie 
odnieśli dwa zwycięstwa, po-
konując Olimpię Tymianka 5:1, 
a w meczu o pierwsze miejsce 
dość nieoczekiwanie wygry-
wając ze Strugą Dobieszkówm 
3:1 i awansowali do półfinałów. 
LUKS Dwójka Stryków i LKS 
Gozdów II uzbierały po cztery 
punkty, a w bezpośrednim me-
czu był remis 2:2. 

Zatem o pierwszej pozycji 
strykowian zadecydowała ich 
lepsza różnica goli. W grupie 
III i IV wystąpiły tylko po dwie 
ekipy. W grupie trzeciej Cosmos 
Łódź pokonał Wodnika Łódź 

3:0, a w grupie czwartej pierw-
sza drużyna LKS Gozdów po 
rzutach karnych (w regulami-
nowym czasie padł wynik re-
misowy 1:1) pokonała Tornado 
Lipiny. 

Mecze półfinałowe nie przy-
niosły niespodzianek. Fawo-
ryzowana drużyna „Dwójki” 
pokonała LKS Gozdów3:0, na-
tomiast Cosmos nie dał szans 
bratoszewiczanom, wygrywając 
5:1. Zatem w meczu decydują-
cym o pierwszym miejscu w tur-
nieju strykowianie zmierzyli się 
z łodzianami. Po dobrym meczu 
wygrali piłkarze „Dwójki” 2:0, 
a obie bramki dla zwycięzców 
uzyskał Tomasz Zawadzki, któ-
ry okazał się także najskutecz-
niejszym zawodnikiem turnieju, 
zdobywając osiem goli. ak

Piłka nożna�|�Turniej�drużyn�sześcioosobowych

Czy Pędzące Żółwie i strykowska Dwójka 
powtórzą sukces?

Pędzące Żółwie i strykowski LUKS Dwójka okazały się najlepsze�podczas�piłkarskich�mistrzostw�gminy�
Stryków�w�ubiegłym�roku.�

Piłkarze Stali Głowno, którzy 
właśnie rozpoczęli przygotowa-
nia do nowego sezonu rozegrali 
pierwszy sparing. Podopieczni 
trenera Andrzeja Szadkowskiego 
podejmowali na własnym boisku 
najlepszą drużynę piątoligowych 
ubiegłych rozgrywek Włóknia-
rza Zgierz. Dla czwartoligow-
ców mecz z głowniami był także 
pierwszą grą kontrolną. Czwar-
toligowcy przyjechali do Głow-
na w mocno eksperymentalnym 
składzie. Trener Łukasz Bart-
czak miał do dyspozycji zaled-
wie trzech graczy z podstawowej 
drużyny, która zdołała awanso-
wać do rozgrywek czwartoligo-
wych. Pozostali piłkarze w so-
botnim spotkaniu byli testowani 
pod kątem przydatności do gry 
w zespole Włókniarza. 

W ekipie Stali z kolei trener  
Szadkowski także nie mógł sko-
rzystać ze wszystkich swoich za-
wodników, a do gry w sobotnie 
przedpołudnie było gotowych 
piętnastu graczy. Zatem bez 
eksperymentów w zestawieniu 
głownianie przystąpili do kon-
frontacji ze zgierzanami. 

Od początku spotkania (mecz 
został podzielony na trzy części, 
które trwały po 30 minut) za-

znaczyła się wyraźna przewaga 
głownian, którzy dominowali 
na boisku, nie dopuszczając za-
wodników Włókniarza do stwo-
rzenia przynajmniej jednej stu-
procentowej okazji do strzelenia 
gola. Pierwszy na listę strzelców 
wpisał się Łukasz Nagański, 
który po indywidualnej akcji po-
konał golkipera zgierzan. Kilka-
naście minut później ponownie 
Nagański, po podaniu Adriana 
Tomczyka, precyzyjnym lobem 
po raz drugi pokonał bramkarza 
Włókniarza. 

W drugiej tercji obraz gry nie 
zmienił się. Nadal głownianie 
dominowali na boisku, a zgie-
rzanie raczej strzałami z dystan-
su próbowali niepokoić Grze-
gorza Pielę. Kolejny gol padł 
po rzucie rożnym. Piłkę z rogu 
dośrodkował Błażej Kowalczyk, 
futbolówkę zdołali wybić zgie-
rzanie, jednak Tomasz Kujawiak 
dopadł do piłki i ostrym strzałem 
pokonał bramkarza Włókniarza. 
Czwartą bramkę także zdobył 
Kujawiak, który w sytuacji sam 
na sam nie dał szans golkipero-
wi przyjezdnych. Wynik meczu 
ustalił Tomasz Florczak, który 
wykorzystał kolejny błąd obroń-
ców Włókniarza.   ak

Piłka nożna�|�Sparingi

Piłkarze Stali 
już na piątkę
Stal Głowno  5 (2,�2,�1)
włókniarz zGierz  0 (0,�0,�0)

Bramki dla Stali:�Łukasz�Nagański�i�Tomasz�Kujawiak�po�2�oraz�Tomasz�
Florczak�–�1.�
Stal:� Kotlarek� –�Mikołaj� Koszelski,� M.� Piela,� Mateusz� Koszelski,� Kluska��
–�Ł.�Nagański,�A.�Tomczyk,�Kujawiak,�Hemka�–�Gozdera,�Florczak.
W pozostałych częściach meczu zagrali także:�G.�Piela�–�Szymbor,�Ko-
walczyk,�Maciak.

Po podsumowaniach szkolnych imprez 
sportowych w roku szkolnym 2009/2010 
rozgrywanych w ramach Gimnazjady i Licealiady,  
przyszedł czas na podsumowanie  
sportowych osiągnięć uczennic i uczniów 
ze szkół podstawowych.



Uczniowie SP nr 2 
Głowno w pierwszej 
dziesiątce
sportowego rankingu. str. 39

Piłkarze  
Stali Głowno  
kontynuują
zwycięską passę. str. 38
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BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA 
Początkowo niekorzystne warunki 
biometeorologiczne ulegną stopniowej poprawie 
podczas weekendu.

PIąTEK, 30 LIPCA
  godz. 10:00, kort tenisowy 
TKKF Expandor, ul. Łowicka 8  
w Głownie, bezpłatne zajęcia  
z tenisa ziemnego dla dzieci  
i młodzieży.

SOBOTA, 31 LIPCA
  godz. 11:00, stadion  
w Głownie, ul. Kopernika 37, 
mecz kontrolny Stal Głowno  
– Laktoza Łyszkowice. 
  godz. 17:00, stadion  
w Strykowie, ul. Brzezińska, mecz 
kontrolny Zjednoczeni Stryków  
– Sokół Aleksandrów (III liga)

PONIEDZIAŁEK, 2 SIERPNIA
  godz. 10:00, kort tenisowy 
TKKF Expandor, ul. Łowicka 8  
w Głownie, bezpłatne zajęcia  
z tenisa ziemnego dla dzieci  
i młodzieży.

WTOREK, 3 SIERPNIA
  godz. 11:00, boisko Orlik  
ul. Bolimowska 15/19 w Łowiczu, 
turniej koszykówka dziewcząt  
– Szkoły Podstawowe.

ŚRODA, 4 SIERPNIA
  godz. 10:00, kort tenisowy 
TKKF Expandor, ul. Łowicka 8  
w Głownie, bezpłatne zajęcia  
z tenisa ziemnego dla dzieci  
i młodzieży.
  godz. 11:00, boisko Orlik  
ul. Bolimowska 15/19 w Łowiczu, 
turniej koszykówka dziewcząt  
– szkoły gimnazjalne.
  godz. 17:00, na boisku  
w Strykowie, ul. Brzezińska,  
kolejny mecz kontrolny, 
Zjednoczeni Stryków – ŁKS II 
Łódź IV liga).
  godz. 18:00, stadion w 
Głownie, ul. Kopernika 37, mecz 
sparingowy Stal Głowno – LKS 
Rosanów (klasa „A”).

Największą niespodzianką 
ubiegłego piątoligowego sezonu 
była doskonała postawa benia-
minka Włókniarza Zgierz. Zgie-
rzanie świetnie rozpoczęli swo-
ją przygodę na piątoligowych 
boiskach, kiedy to zakończyli 
rundę jesienną na pierwszym 
miejscu i jeszcze lepiej zakoń-
czył swój jednoroczny pobyt  
w szeregach piątoligowych dru-
żyn, zdobywając pierwsze miej-
sce premiowane awansem do IV 
ligi. Jednak w rundzie wiosennej 
świetnie także radzili sobie pił-
karze Stali Głowno. 

Nowy trener Stali Andrzej 
Szadkowski zupełnie odmienił 
głownian, którzy na powrót sta-
li się drużyną, a nie zlepkiem 
zawodników, grających każdy 
na swoją nutę, tak jak to było 
jesienią. Piłkarze Stali Głowno, 
wtedy zajmując jedenastą lokatę 
byli zaliczani do drużyn, które 
zawiodły oczekiwania swoich 
kibiców. 

Głownianie zdobyli dzie-
więtnaście punktów i mają aż 
dziewięć „oczek” straty do 
środkowej strefy w klasyfika-
cji. Tuż po zakończeniu sezonu 
2008/2009, niezwykle udanego 
dla głownian, właśnie w ekipie 
Stali upatrywano „czarnego 
konia” sezonu 2009/2010. Nie-
stety „stalowcy” nie ustabili-
zowali formy na odpowiednim 
poziomie i mogą zaliczyć rundę 
jesienną do niezbyt udanych. 

Na szczęście wiosną sytuacja  
w drużynie z Głowna diametral-
nie się zmieniła. 

Podopieczni trenera Andrze-
ja Szadkowskiego wywalczyli 
aż 36 punktów, co umożliwiło 
głownianom przesunięcie się ze 
strefy spadkowej w stronę środ-
ka tabeli. Dwanaście zwycięstw 
i pięć porażek, to dorobek Stali 
w rundzie wiosennej sezonu 
2009/2010. Natomiast dziewięć 
kolejnych zwycięstw (od połowy 
maja do końca sezonu głownia-
nie byli drużyną niepokonaną) 
na pewno zrobiło wrażenie na 
rywalach. 

Najwięcej goli w sezonie zdo-
byli piłkarze Włókniarza Zgierz, 
którzy uzyskali ich aż 118. Dru-
dzy w tej klasyfikacji zawod-
nicy Górnika Łęczyca zdobyli 
95 bramek. Aż 86 goli zdobyli  
z kolei piłkarze Stali Głowno, co 
jest wynikiem bardzo dobrym. 
Największą ilością zwycięstw 
mogą pochwalić się zgierscy 
„włókniarze”, którzy wygrali  
24 mecze. 

Także „włókniarze” zanoto-
wali najmniej porażek, bo tylko 
4. W 22 meczach triumfowali 
piłkarze wicelidera PTC Pabia-
nice, a oprócz zgierzan najrza-
dziej schodzili z boiska pokona-
ni gracze LKS-u Różyca, którzy 
doznali sześciu porażek. Z kolei 
21 razy wygrywali piłkarze Star-
tu Brzeziny, dla których był to 
kolejny przegrany sezon w  wal-

ce o IV ligę.  Najwięcej spotkań 
przegrali zawodnicy ostatniej  
w tabeli Burzy Pawlikowie, któ-
rzy aż w 28 meczach doznali po-
rażek. Także do pawlikowiczan  
i do piłkarzy Startu Łódź należy 
niezbyt chwalebny rekord. Oto 
bowiem piłkarze Burzy oraz 
łodzianie stracili po 121 goli!  
Z kolei najmniej bramek stracili 
gracze PTC Pabianice, którego 
bramkarz wyjmował piłkę z wła-
snej siatki 35 razy. O trzy bramki 
więcej stracił mistrz rozgrywek 
zgierski Włókniarz. Najmniej 
bramek zdobyli piłkarze Burzy, 
bo tylko 28 razy pawlikowicza-
nie cieszyli się po uzyskanych 

bramkach. Najczęściej remiso-
wali piłkarze LKS-u Różyca, 
którzy podzielili się punktami 
dziesięciokrotnie. 

Natomiast najbardziej bez-
kompromisową ekipą okazała 
się drużyna Startu Brzeziny. 
Brzezinianie w ciągu całego 
sezonu 2009/2010 zremisowa-
li tylko dwa razy! Dla porów-
nania „stalowcy” zremisowali  
w czterech meczach. Piątą ligę 
opuszczają Pogoń Rogów, Start 
Łódź i Burza Pawlikowice. Na 
ich miejsce z klasy „A” awan-
sowały Polonia Andrzejów, 
Victoria Rąbień oraz Krośnie-
wianka.    ak

1. Włókniarz Zgierz  34  78  24 6 4 118-38 

2. PTC Pabianice  34  70  22 4 8   88-35 

3. Start Brzeziny  34  65  21 2 11 83-54

4. LKS Różyca  34  64  18 10 6 68-40

5. Górnik Łęczyca  34  63  19 6 9  95-44

6. MKS II Kutno  34  62  18 8 8  94-54

7. Włókniarz Pab  34  60  19 312 64-49

8. KKS Koluszki  34  57  16 9 9  64-50

9. Stal Głowno  34  55  17 4  13  86-57

10. Orzeł Parzęczew  34  53  16 513  61-51

11. GKS Bedlno  34  47  15 2  17 65-79

12. TUR Ozorków  34  45  13 615  53-66

13. MKS 2000  34  33  10 3  21 48-94

14. Sokół II  34  32   8  8  18 44-73

15. LKS Gałkówek  34  30   9  3  22 44-73

16. Pogoń Rogów  34  27   8  3  23 40-107

17. Start Łódź  34  22   6 4  24 63-121

18. Burza 34  10   2  4  28 28-121

Piłka nożna | Podsumowanie sezonu V ligi

Stal znowu zadziwiła 

Piłkarze Stali Głowno w rundzie wiosennej odnieśli 12 zwycięstw, dzięki czemu szybko opuścili strefę 
spadkową i ostatecznie zajęli dziewiąte miejsce w końcowej tabeli V ligi.

Bielawy  0 (24, 12, 22)
Głowno  3 (26, 25, 25)

Reprezentacja Samorządowców 
Głowno: Tomasz Roźniata, Tomasz 
Jędrzejczak, Krzysztof Wiechna, 
Grzegorz Szkup, Sławomir Stop-
czyński, Piotr Zych i Eligiusz Zieliński
Reprezentacja Samorządowców 
Bielawy: Andrzej  Zimiński, Woj-
ciech Szcześniak,  Małgorzata Obór-
ka, Artur Tokarski, Jarosław Czubat-
ka, Sebastian Fejdys, Piotr Kociak 
oraz Przemysław Włodarczyk.

Na boisku Orlik, przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Głownie 
odbył się XI Samorządowy Tur-
niej Piłki Siatkowej. 

Pierwszy set był bardzo wy-
równany, ale to samorządowcy  
z Bielaw osiągnęli wyraźną 
przewagę. Na szczęście samo-
rządowcy z Głowna  otrząsnęli 
się i zaczęli dominować pod siat-
ką, osiągając remis 24:24. 

W końcówce głownianie nie 
oddali już punktu i wygrali dość 

szczęśliwie 26:24. Drugi set 
przebiegał pod znakiem domi-
nacji samorządowców z Głowna, 
którzy nie dali szans rywalom, 
pewnie wygrywając 25:12. 

Z kolei w  trzecim secie  na 
punkt gospodarzy odpowiadali 
zdobytym punktem goście.  Wi-
dowiskowa, siatkarska wymiana 
punkt za punkt zakończyła się 
wynikiem 22:25 dla drużyny  
z  Głowna, co zapewniło samo-
rządowcom z Głowna zwycię-
stwo w całym meczu 3:0.  

Zmagania siatkarskie obser-
wował Burmistrz Głowna Woj-
ciech Brzeski, kibicując swojej 
drużynie. Wszyscy siatkarze 
otrzymali pamiątkowe medale  
a zespoły puchary.  ak

Piłka siatkowa | Samorządowcy

Głowno górą!

Nowy trener Stali Andrzej Szadkowski zupełnie 
odmienił swoich piłkarzy, którzy na powrót 
stali się drużyną, a nie zlepkiem zawodników, 
grających każdy na swoją nutę.

SYTUACJA  SYNOPTYCZNA: 
Region będzie znajdował się w zasięgu płytkich 
układów niżowych. Napływać będzie chłodna 
masa powietrza z północnego-zachodu.

CZWARTEK - PIąTEK:
Zachmurzenie duże i umiarkowane.  
Przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia. 
Podczas opadów słabsza.
Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 20 st. C do + 22 st. C.
Temp. min w nocy: + 12 st. C do + 13 st. C.

SOBOTA - NIEDZIELA:
Zachmurzenie małe i umiarkowane.  
Bez opadów. Ciepło! Widzialność umiarkowana  
do dobrej, rano zamglenia. 
Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 27 st. C do + 30 st. C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 18 st. C.

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Zachmurzenie duże i umiarkowane.  
Przelotne opady deszczu i lokalne burze. 
Widzialność umiarkowana do dobrej,  
rano zamglenia. Podczas opadów słabsza.
Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 22 st. C do + 30 st. C.
Temp. min w nocy: + 11 st. C do + 17 st. C.
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