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Jakie straty spowodowała susza
Ciepło i sucho

Gmina Domaniewice
jako pierwsza w powiecie
łowickim rozpoczęła
procedurę prowadzącą
do oszacowania start
spowodowanych przez
suszę. W Urzędzie Gminy
wydawane są wnioski,
które rolnicy składać mogą
do 25 lipca. W najbliższym
czasie można się spodziewać
podobnych decyzji
w innych gminach.

Z

adaniem gminy jest opracowanie protokółu strat z powodu suszy na poziome gminy. Jak duże są naprawdę straty,
tego na razie nikt nie wie. Wiadomo, że na
użytkach zielonych nie będzie drugiego pokosu traw, że kukurydza uprawiana na kiszonkę już się kłosi, a to oznacza, że większa nie urośnie. A to oznacza, że hodowcy
bydła będą mieć problem z zabezpieczeniem paszy. Plony zbóż, zwłaszcza jarych,
też będą niskie. Plantatorzy czarnej porzeczki mają problem ze zbiorem, bo owoce spadają z krzaków.
To już kolejny rok, w którym aura nie rozpieszcza rolników, ogrodników i sadowników. Jak pamiętamy dotkliwa susza objęła
nasz teren w 2006 roku. W ubiegłym roku
najbardziej dotkliwe były przymrozki, które wystąpiły na początku maja, powodując
ogromne straty w sadach. Ten rok zapowia-

Kamery tylko do szkół
powiatowych

T

ylko starostwo łowickie otrzyma w tym
roku dofinansowanie na budowę sieci monitoringu w szkołach w ramach
programu „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach”. Miasto oraz gmina Łowicz,
które także ubiegały się o dotację na zmodernizowanie istniejącej sieci, nie zostały do
niej zakwalifikowane przez zespół oceniający. Jak powiedziano nam w łódzkim Kuratorium Oświaty, decyzja jest ostateczna
i w tym roku nie należy się spodziewać na
ten cel kolejnych pieniędzy.
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński
powiedział nam: - Trudno, będziemy szukać możliwości dofinansowania tego zadania z zewnątrz w roku następnym, jeśli się
nie uda, zrobimy to z własnych pieniędzy. Dodał, że dyrektorzy szkół bardzo pozytywnie oceniły możliwości, jakie daje zamontowany w ich placówkach w roku minionym
monitoring.
dok. na str. 3

Skutki małej ilości opadów dobrze widoczne są na polach kukurydzy. Rośliny
są niskie, a zwiędnięte liście zwijają się.
dał się dość optymistycznie, ale mała ilość
deszczu i wysokie temperatury, jakie odnotowano w maju i czerwcu, szybko korygują te prognozy.
Z ostatnich prognoz Zakładu Agrometeorologii Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że obecna
susza może spowodować straty w plonach
sięgające nawet 50%. O tyle mniejsze mają
być zbiory owsa. W przypadku innych zbóż
jarych - pszenicy i jęczmienia - plony mogą
być mniejsze o 30%. Podobnie szacuje się

Gazem i pałkami
w zadymiarzy
Tuż po zakończeniu niedzielnych
Dni Łyszkowic dali o sobie znać młodzi ludzie, którzy po spożyciu alkoholu zachowywali się arogancko
i agresywnie. Interweniowała ochrona i policja, zatrzymano trzy osoby.
z uczestniczek zabawy mówiła nam
o tym, że po koncercie Lady Pank sprzed
Jscenyedna
trzeba było się ewakuować, ponieważ

ktoś rozpylił gaz pieprzowy. Jak ustaliliśmy,
odpowiedzialna była za to ochrona imprezy (KBO Sekret z Wielunia). Gazu użyto,
by rozpędzić grupę osób, które nie doczekawszy się wyjścia lidera LP zaczęły rzucać puszkami po piwie w kierunku zaplecza sceny. Słowna interwencja ochrony nie
przyniosła efektu. Gdy napierająca grupa

Nagana dla lekarza
Nie ma jeszcze wyników sekcji
zwłok 33-letniego mieszkańca Mysłakowa, który zmarł w ubiegłą środę 2 czerwca, po tym jak dzień wcześniej z bólem nogi trafił do Poradni
Chirurgicznej w Łowiczu.

T

am niespodziewanie stracił przytomność. Według stanowiska szpitala doznał
ataku padaczki, według przyjaciół, którzy
byli przy nim - zatrzymania krążenia. Bliscy

spadek planów buraków cukrowych, większe - bo 40% - mogą być straty w plonach
rzepaku, mniejsze - 15% - pszenicy ozimej.
Ten sam Instytut co 10 dni publikuje komunikat w ramach tzw. systemu monitoringu suszy rolniczej. Susza, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa, to szkody,
jakie powstały w okresie 60 dni (przy czym
brany jest pod uwagę okres od 1 kwietnia do
30 września), klimatycznego bilansu wodnego poniżej średniej, która jest określona
odrębnie dla różnych gleb i upraw.

wskazują, że był reanimowany, co widziało
wiele osób, zaś dyrekcja szpitala utrzymuje, że reanimacji nie było. Pogotowie przewiozło mężczyznę na izbę przyjęć, skąd po
2 godzinach został wypisany.
Lekarz, który badał 33-latka twierdzi, że
mężczyzna wyszedł ze szpitala na własne
życzenie. Rodzina, że na wyraźne polecenie lekarzy. Odmowa pozostania w szpitalu
nie ma pisemnego odzwierciedlenia. Nawet
dyrektor szpitala Andrzej Grabowski twier-

w końcu przewróciła barierki ustawione pod
sceną i próbowała przedrzeć się na oddzielony teren, ochroniarze bez wahania użyli
gazu, rozpędzając agresorów.
Do kolejnego incydentu doszło już po zakończeniu imprezy. Ochrona i tu stanęła na
wysokości zadania. Grupa, młodych osób
będąca pod wpływem alkoholu, odmówiła
opuszczenia terenu imprezy (ogrodzony teren targu). Ochroniarze wezwali na pomoc
funkcjonariuszy policji. Wspólnymi siłami
usunięto ich za bramę. Jednak na tym się nie
skończyło. Będąc już za ogrodzeniem, zadymiarze, działając w grupie około 20 osób,
nadal zachowywali się agresywnie, w kierunku policjantów i ochroniarzy poleciały
kamienie i butelki.
dok. na str. 2
dzi, że w podobnych przypadkach lekarze zawsze zabezpieczają się w ten sposób
przed ewentualnymi pretensjami pacjentów. Dlatego też wyciągnął on wobec lekarza konsekwencje dyscyplinarne za naruszenie paragrafu 12 regulaminu porządkowego
szpitala, który nakazuje przyjęcie podpisu
pod zgodą na leczenie i w związku z jego
odmową. Lekarz otrzymał naganę.
Dyrektor szpitala oczekuje obecnie na
wyniki sekcji zwłok pacjenta, które mogą
stanowić podstawę do postawienia lekarzowi zarzutów karnych, jeżeli zajdzie podejrzenie co do zaniedbania z jego strony.
(eb)

Ostatni komunikat opublikowany 3 lipca mówi o suszy w 15 województwach,
w praktyce objęła ona wszystkie województwa, oprócz karpackiego. Najbardziej dotkliwa susza jest na terenie Wielkopolski
i Kujaw, najmniej brak deszczu odczuwają rolnicy z Polski południowej i południowo-wchodniej. Na sytuację złożyły się dwa
czynniki: mała ilość deszczu i wysokie temperatury. W maju średnia temperatura była
0,5-1 st. C wyższa niż średnia wieloletnia,
a opady wyniosły 10-30% normy. W czerwcu temperatura była wyższa o 1-1,5 st. C,
a opady deszczu, które wystąpiły mieszczą
się w przedziale 20-50% normy.
Komunikaty te śledzą samorządowcy, bo
od tego roku to w gestii gmin jest wszczęcie
procedury prowadzącej do uzyskania kredytów klęskowych lub też innej pomocy, o ile
na szczeblu krajowym zapadną decyzje o jej
udzieleniu. W latach poprzednich komunikat o stanie suszy jako klęski żywiołowej na
danym obszarze ogłaszał wojewoda.
- Mamy świadomość, że problem suszy
jest. Minitorujemy sytuację - mówi sekretarz gminy Kocierzew Zbigniew Żaczek,
dodając, że gmina ma 2 miesiące na szacowanie strat od momentu wystąpienia suszy. Kilku rolników z tej gminy, gospodarujących na słabszych glebach, pytało już
o to, czy można składać wnioski. Na razie
nie wpłynął żaden, ale tego można się spodziewać w każdej chwili.
dok. na str. 2

Kiernozia zaprasza
na Dzień Dzika

Z

awody siłowe o tytuł Kiernozmena
Roku 2008, koncert Majki
Jeżowskiej i innych zespołów
grających muzykę taneczną,
degustacja pieczonego dzika - to
atrakcje, na które zaprasza
w niedzielę 13 lipca Kiernozia.
Tego dnia w zespole parkowopałacowym Łączyńskich odbędą się
obchody Dnia Kiernozkiego Dzika.
Impreza jest nawiązaniem do legendy
o polowaniach na te zwierzęta,
które w dawnych wiekach miały się
na tych terenach odbywać. Dzień
Kiernozkiego Dzika organizowany
jest w uroczystość św. Małgorzaty,
patronki miejscowego kościoła.
Główną mszę św. odpustową
odprawi o godz. 12.00 pochodzący
z tej parafii ks. Tadeusz Rutkowski,
który obchodzi 50-lecie posługi
kapłańskiej. Występy estradowe w
parku rozpoczną się o godz. 15.00
występem dzieci i młodzieży ze
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Program w ich wykonaniu trwać
będzie półtorej godziny. Tyle samo
czasu przewidziano na koncert Majki
Jeżowskiej, który rozpocznie się
o godz. 16.30. Między występami
rozgrywane będą konkurencje siłowe
do tytułu Kiernozmena. Przewidziano
też rzuty dzidą do dzika. Ogłoszenie
wyników konkursów planowane
jest między godz. 18.30 a 19.00.
Kulminacyjny punkt imprezy degustacja pieczonego dzika - nastąpi
o godz. 18.00. Na zakończenie
imprezy grać będą zespoły Queens
(w godz. 19.00-20.00) oraz T&T
(20.00-24.00).
(mwk)
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Jakie straty spowodowała susza
D

latego lada dzień może zapaść decyzja
o powołaniu komisji do szacowania
tych strat. W gminie Zduny sytuacja wygląda podobnie, ale już we wtorek 8 lipca wiadomo było, że procedura szacowania strat
suszowych rozpocznie się w tym tygodniu.
Z kolei Urząd Gminy Domaniewice już
wydaje formularze potrzebne do wniosków.
W ubiegłym tygodniu pisma o wszczęciu
procedury wystosowano do Urzędu Wojewódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przedstawiciel ośrodka musi znaleźć się w komisji dokonującej oceny strat, jakie spowodowała susza.
Zgodnie z informacjami jakie radni gminy Bolimów otrzymali na sesji 8 lipca, ich
gmina jest najbardziej zagrożona suszą,
spośród wszystkich gmin powiatu skiernie-

mienia problemy w poszczególnych uprawach. - Warzywa korzeniowe mają „trudne
chwile”, bo burze i gradobicia spowodowały zasklepiania się gleby, więc już wschody
były trudne. Teraz wystąpił duży deficyt wilgoci, więc tylko przy nawadnianiu plantacje
są w dobrym stanie.
W dość dobrym stanie są krzaki pomidorów, ale na owocach pojawia się już zgnilizna wierzchołkowa. Jest ona widoczna
w postaci ciemnej plamy na spodzie owocu. Choroba ta może spowodować plon
o około 30% niższy, bo nawet 2 pierwsze
Trudne chwile
zbiory mogą mieć owoce nie nadające się
do sprzedaży.
dla plantatorów
Plantatorzy czarnej porzeczki mają inny
i hodowców
problem. Owoce są niewielkie z powodu suIreneusz Znyk, prezes Zrzeszenia Plan- szy i ich zbiór jest bardzo trudny, bo z potatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, wodu suszy duża ich część spada z krzaków.
jednocześnie rolnik z gminy Zduny, wy- - Wszyscy czekamy na deszcz, bo mamy
wickiego. Pod koniec czerwca przeprowadzony został wyrywkowy przegląd upraw
i stwierdzono, iż w zależności od klasy
gruntów, straty w uprawach szacowane są
na od 30 do 100 procent. Szczególnie dotknięte zostały suszą zboża jare i ozime, rzepak, warzywa gruntowe, ziemniaki i rośliny strączkowe.
W najbliższym czasie gmina zorganizuje spotkanie z sołtysami, którzy powiadomią rolników, o rozpoczętym procesie szacowania szkód.

Rozjechał
przepompownię ścieków

Strażacy uratowali gołębia

S

trażacy z łowickiej PSP ratują
różne zwierzęta koty, psy - 8 lipca
uratowali zaś gołębia uwięzionego
w rynnie budynku mieszkalnego przy
ul. Korczaka w Łowiczu. Nie wiadomo
czego ptak szukał w rynnie i jak się
w niej ugrzązł. Strażacy przy użyciu
podnośnika dostali się na dach i
uwolnili gołębia, a następnie oddali
właścicielowi.
(eb)

3 promile alkoholu we krwi miał 43-letni
mieszkaniec gminy Sanniki, który
w piątek 4 lipca około godz. 21 potrącił
pieszego w Krubinie w gminie Sanniki.
Po wypadku pijany kierowca uciekł, ale
policji udało się ustalić jego personalia.
Poszkodowany w wyniku wypadku
mężczyzna, również mieszkaniec
gminy Sanniki, szedł poboczem i został
potrącony przez Seata Toledo. Pieszy
trafił do szpitala ze złamaną nogą, zaś
kierowca Seata oddalił się z miejsca
wypadku przed przyjazdem policji.
Policja ustaliła, że za kierownicą Seata
siedział 43-letni mieszkaniec gminy
Sanniki. Gdy zatrzymywano go, miał
3,04 promile alkoholu we krwi. Do
momentu wytrzeźwienia przebywał
w policyjnej izbie zatrzymań.
Zatrzymano mu prawo jazdy, a za
spowodowanie wypadku w stanie
nietrzeźwym i ucieczkę grozi kara
pozbawienia wolności do 8 lat.
(mwk)
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a około 20 tys. zł Zakład Usług
Komunalnych ocenia zniszczenia
dokonane przez samochód, który
w sobotę 5 lipca rano wjechał
z impetem w przepompownię ścieków
przy ul. Czajki.
Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 5,
samochód marki Lexus, wypadł z drogi,
staranował ogrodzenie przepompowni,
zmiótł skrzynki rozdzielające zasilanie
pomp oraz uszkodził konstrukcję
małego dźwigu. Kierownik Działu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
ZUK Zbigniew Bochenek powiedział
nam, że przepompownia została
szybko przywrócona do pracy, ale
zasilanie podłączono prowizoryjnie.
Kompleksowa naprawa odbędzie się
w najbliższych dniach. ZUK będzie
domagał się od kierowcy, który
prowadził auto zwrotu poniesionych
z tego tytułu kosztów. Jak się
dowiedzieliśmy, kierowca był pod
wpływem alkoholu.
(tb)

świadomość, że na plantacjach wiśni łutówki i warzyw korzeniowych może on naprawdę poprawić sytuację - dodaje Znyk.
Stanisław Budzeń, rolnik z Boczek
w gminie Kocierzew mówi, że susza spowodowała u niego straty na plantacji kukurydzy sięgające około 50%. Straty w plonie
zbóż na razie trudno ocenić, ale widać, że
zboże jest “przysuszone”. Susza widoczna
jest też w uprawach ziemniaków i buraków
- choć w przypadku buraków jest jeszcze
szansa nadrobienia strat, gdyby wystąpiły
opady deszczu. Od deszczu zależy też, czy
będzie drugi pokos siana. Od ilości siana
i plonu kukurydzy zależy - czy wystarczy
paszy dla bydła. - To nie od nas zależy, tylko
od aury - mówił przedwczoraj w rozmowie
z NŁ. - Wczoraj spadł niewielki deszcz, ale
dziś już śladu po nim nie ma.
Mirosława Wolska-Kobierecka

Potrącił pieszego
i uciekł

J

Rowerzysta wjechał pod samochód. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że
5 lipca do wypadku w Nieborowie doszło z winy 64-letniego rowerzysty. Zjechał
on z chodnika na asfalt tuż pod koła nadjeżdżającego Volkswagena Golfa. - Rowerzysta wjechał prosto pod auto, naprzeciwko wejścia do pałacu. Widać było,
że miał rozciętą głowę - mówi mieszkaniec Nieborowa. Cyklista został przewieziony do szpitala w Łowiczu, gdzie lekarze stwierdzili ranę tłuczoną głowy, wstrząśnienie mózgu oraz uszkodzenie miednicy. Został w szpitalu na obserwacji. (eb)

Winna susza

W Strzelcewie brakuje wody - i to rym taki zbiornik istnieje. Aby złagodzić
mimo istnienia zbiorników wyrów- sytuację, wybudowano zbiorniki wyrównawczych - skarżą się mieszkańcy. nawcze. - Latem pobór wody się zwiększa,
zwłaszcza, gdy jest tak sucho jak teraz. Jeroblem był już zgłaszany w gminie, nic dynym wyjściem z sytuacji jest ograniczenie
w tej sprawie nie zrobiono - mówi Ma- jej zużycia. Można też wydać zarządzenie
riusz Michalski - sołtys wsi. - Wszystkiemu o używaniu wody tylko do celów spożywwinna jest susza. Co roku ten sam problem czych, w tej chwili bowiem największy pobór
- mówi wójt Łowicza - Andrzej Barylski. wiąże się z wykonywaniem obowiązków goW Strzelcewie nie można wykopać stud- spodarczych - mówi Barylski. - Gdy skończy
ni, bo nie ma dość dużo wody, jedynym od- się sucha pora, wszystko powinno wrócić do
(mb)
powiednim miejscem jest Zabostów, w któ- normy - zapewnia.

P

Rozbój na Guźni
Zaborem mienia o wartości w około 2 tys. zł zakończył się rozbój dokonany w niedzielę 6 lipca przy zbiorniku wodnym w Guźni.

D

woje młodych, 17-letnich mieszkańców powiatu łowickiego, wybrało się
nad żwirownię by wykąpać się. Gdy jeden z
nich pływał, do drugiego stojącego na brzegu podeszło dwóch starszych mężczyzn.
Przy użyciu siły zmusili chłopaka do oddania wszystkich wartościowych rzeczy, m. in.

telefonu komórkowego. Ofiarą rozboju stał
się też drugi nastolatek. Obaj stracili kluczyki od motorowerów, którymi przyjechali na
miejsce, po całym zajściu napastnicy odjechali na nich w nieznanym kierunku. Policja prowadzi aktualnie czynności mające
na celu schwytanie sprawców napaści. Jeśli ktoś może w tej sprawie udzielić informacji, proszony jest o kontakt pod nr telefonu 997 lub na policyjny telefon zaufania
0 46 837 80 00.
(tb)

ak powiedział nam rzecznik prasowy łowickiej KPP komisarz Mariusz Boczek,
zrobiło się niewesoło, nikt z dziesięciu policjantów zabezpieczających imprezę nie
spodziewał się takiej agresji. Na szczęście
policjanci w tej sytuacji mogli liczyć na pomoc liczniejszej od nich grupy ochroniarzy
(w sumie festyn zabezpieczało ich prawie
40). Połączone siły służb porządkowych ruszyły za napastnikami. Do rozgonienia ich
musiano użyto pałek. Na szczęście nikt nie
odniósł obrażeń, nie doszło też do poważnych zniszczeń mienia.
W czasie tych zajść zatrzymano trzech
mieszkańców Głowna, którzy brali czynny udział w zajściach: 26-letnich Sebastiana W. i Alana O. oraz 20-letniego Damiana
M.. Mężczyźni byli pijani. Trafili do aresztu, a w poniedziałek, po wytrzeźwieniu,
zostali przesłuchani. Postawiono im zarzuty uczestnictwa w zbiorowym zakłóceniu
ładu i porządku publicznego. Rzecznik prasowy łowickiej KPP komisarz Mariusz Boczek, powiedział nam, że łowiccy policjan-

kronika
policyjna
n 2 lipca o godz. 12.20 w Bełchowie
w gminie Nieborów na drodze Łowicz Skierniewice doszło do zderzenia samochodu dostawczego Ford Transit z osobowym
Citroenem. W wyniku czego poważne obrażenia odniosły dwie osoby, pasażerka Forda
i kierowca Citroena. U pierwszej doszło do
stłuczenia lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
a u drugiej - stłuczenia głowy.
n 2 lipca, policjanci z KPP w Łowiczu
otrzymali zgłoszenie od właściciela Hondy Civic zaparkowanej na parkingu przy
ul. Nowej w Łowiczu o włamaniu. W godzinach rannych Nieznani sprawcy po wybiciu
szyby, dostali się do środka auta, skąd ukradli
radioodbiornik CD oraz półkę z głośnikami.
Straty oceniono na 600 zł.

ci po raz pierwszy zostali postawieni w tak
trudnej sytuacji. Tak dużej eskalacji agresji
policja spodziewała się na meczach piłkarskich. Podkreślił, że wysoki profesjonalizm
i aktywność firmy ochroniarskiej sprawił, że
uporano się dość szybko z podchmielonymi
agresorami. Postępowanie nadal trwa. Nie
wykluczone, że będą dalsze zatrzymania.
To już drugi przypadek w tym roku, gdy
na festynie w powiecie łowickim doszło do
huligańskiej bójki. Przypomnijmy, że dwa
tygodnie wcześniej opisywaliśmy pobicie
młodego człowieka tuż po zakończeniu
Nocy Sobótkowej w Kiernozi. Przypadki te różni, że w Łyszkowicach służby porządkowe stanęły na wysokości zadania,
a w Kiernozi nie. Łączy natomiast - co warte podkreślenia - że do sytuacji tych doszło po zakończeniu imprez. Warto więc
by organizatorzy kolejnych festynów wyciągnęli wniosek i właśnie wtedy szczególnie zadbali o bezpieczeństwo uczestników imprezy.
(tb)
n 3 lipca, właściciel baru znajdującego
się przy ul. Baczyńskiego w Łowiczu zgłosił
policji kradzież dwóch dużych parasoli używanych w przybarowym ogródku, o wartości
ok. 2 tys. zł. Do kradzieży miało dojść w nocy
z 2 na 3 lipca.
n 6 lipca o godz. 18.15 w Zdunach policjanci zatrzymali do kontroli pojazd Volkswagen Jetta. Okazało się, ze prowadzący
go 41-letni Sławomir O. z Chodzieży, nie
stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Badanie alkotestem wykazało,
że był trzeźwy.
n 7 lipca zgłoszono policji włamanie, do
którego dojść mogło w okresie 2 - 3 lipca.
Nieznani sprawcy po wybiciu szyby w zaparkowanym przy ul. Powstańców w Łowiczu
Fordzie Escort skradli z wnętrza radioodbiornik z CD, portfel, komplet dokumentów
w tym prawo jazdy. Straty oceniono na 1 tys. zł.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała sierżant Urszula Szymczak
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Zmiany w rozkładzie
jazdy PKP spowodowane
robotami torowymi

Letni handel
na Starym Rynku

J

ak co roku na chodniku na Starym
Rynku, przy narożniku ul. 3 Maja,
można od lokalnych handlarzy
kupić świeże owoce i kwiaty. Na
prowizorycznych straganach oferowany
jest często tyko jeden produkt najczęściej sezonowe owoce, które
sprzedawcy przywożą z własnych
sadów i ogródków. - Ja tutaj stoję co
drugi dzień i jest bardzo miło - niektórzy
mnie już znają, wszyscy są dla nas mili,
często kupują coś w drodze do pracy mówi pani Henryka, która w foliowych
torebkach sprzedaje poważone już
(po pół kilograma) wiśnie.
Swoje stoiska codziennie rozstawia
na Starym Rynku kilka osób, często
oferując takie same produkty, mimo
to raczej nie ma kłótni - Na początku
zdarzyło się, że zajęłam czyjeś
miejsce, wtedy był raban, teraz nie ma
już żadnych kłopotów, każdy stoi z tym
co ma i nie robi nikomu problemów mówi sprzedawczyni wiśni.
A mieszkańcy uważają, że uliczni
sprzedawcy dodają miastu uroku.
(mb)

Z powodu robót torowych prowadzonych na szlaku kolejowym z Ożarowa Mazowieckiego do Błonia, od
3 lipca do 7 sierpnia zamknięty dla
ruchu pociągów będzie naprzemiennie tor numer 1 lub na 2.

W

związku z prowadzeniem ruchu jednotorowego dwukierunkowego na
zamkniętym odcinku po czynnym
torze, ulegnie znacznemu pogorszeniu przepustowość linii, na skutek której wystąpią
zmiany w kursowaniu pociągów. Zakres
zmian jest znaczny i warto śledzić bieżące
komunikaty na dworcach PKP. Prace remontowe prowadzone są etapowo, na wielu odcinkach linii, wywołując utrudnienia
w ruchu pociągów na całym terenie działania Kolei Mazowieckich, która to spółka
obsługuje ruch na odcinku pomiędzy Łowiczem a Warszawą.
dok. na str. 4

Bieżnia przy OSiR
musi poczekać

B

ieżnia obok hali OSiR przy ul. Jana
Pawła II nadal czeka na realizację,
a ta zacznie się dopiero za kilka tygodni. Wynik przetargu przeprowadzonego przez ratusz na wyłonienie wykonawcy został najpierw oprotestowany. Obecnie
już wiadomo, że po odrzuceniu przez ratusz oprotestowania, zaskarżony do prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych. Rozpatrzenie skargi może spowodować w najgorszym
razie unieważnienie przetargu.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło
w pierwszej połowie czerwca, wygrała go
jedna z dwóch firm biorących w nim udział
- Polcourt SA z siedzibą w Warszawie - oferując cenę - 2 mln. 748 tys. zł. Druga firma - Unipol ze Szczecina - chciała 2 mln.
788 tys. zł.
Unipol zakwestionował brak załączonych przez Polcourt SA referencji realizowania wcześniej prac, będących przedmiotem zamówienia oraz źle zaokrąglonych
groszy znajdujących się w cenie wykonania usługi po obliczeniu podatku VAT - błąd
o 0,7 grosza i niewłaściwego ubezpieczenia kontraktu. Trzeba przy tym zaznaczyć,
że Polcourt SA powstała z firmy o tej samej nazwie, która w roku minionym zajmowała się budową nawierzchni boiska na
OSiR. Wtedy wynik przetargu został także oprotestowany i doszło do podobnych
opóźnień.
(tb)

Każdy ze sprzedawców ma swoje stałe miejsce.

Nowy radny w gminie Nieborów
arek Pruk z Mysłakowa wybrany zoW okręgu wyborczym Bobrowniki, z
M
stał radnym gminy Nieborów w wy- którego pochodzi obecny wicewójt Adam
borach uzupełniających 29 czerwca. Zastąpi Janiak (także zrezygnował z funkcji radneon Urszulę Jurkiewicz, która zrezygnowała
z funkcji zostając dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mysłakowie. Uprawnionych do
głosowania było 1045 osób, głosowało 235.
Marek Pruk otrzymał 135 głosów, Halina
Siekierska - 87 i Ewa Podjaska - 10.

go w konsekwencji powierzenia mu nowego stanowiska), wyborów nie przeprowadzano. jedynym zgłoszonym kandydatem,
o czym pisaliśmy był Zbigniew Szymański
i on został radnym.
(wcz)

35% podwyżka dla wójta Bolimowa
35% podwyżkę wynagrodzenia dla wójta gminy
Bolimów Stanisława Linarta, przyznali radni na sesji
8 lipca. Podwyżkę przyjęto większością głosów.

wyżkę 2154 zł - czyli 35%.
Jeśli radni chcieliby przyjąć
najniższe z możliwych wynagrodzenie, według nowych
stawek wtedy wójt zarabiałby
7.680 zł, a podwyżka wyniosłaby 1554 zł. Za takim rozwiązaniem optował radny Stanisław
otychczas wójt Linart
Cwalina. Argumentował, że
miał najniższe z możli- Stanisław Linart
w gminie pracuje zarówno
wych uposażeń. Pensja zasadnicza wynosiła 3.450 zł, dodatek funkcyjny wójt, jak i jego zastępca, oraz sekretarz. 1080 zł, specjalny 906 zł i stażowy 690 zł, Proponuję zatem przyjąć najniższy wskaźnik. I tak podwyżka będzie wynosić ponad
razem 6.126 zł brutto.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksan- 1500 zł - powiedział. Akceptację radnych
dra Kołosowska przedstawiła radnym pro- zyskała jednak propozycja przewodnicząpozycję podwyżki, większą od ustawowe- cej i wójt otrzymał podwyżkę o 35%. - Ja
go minimum: pensum zasadnicze 4.500 przez wiele lat pełniłam funkcję szefa i stazł, dodatek funkcyjny 1650 zł, specjal- rałam się doceniać swoich pracowników
ny 1230zł, stażowy 900 zł. Łącznie wójt - powiedziała przewodnicząca tłumacząc
(wcz)
zarabiałby brutto 8.280 zł, co daje pod- swoją propozycję.

D

Gmina Bolimów

Przebudowa drogi na Skierniewice
ujęta w planach wojewódzkich
Długoletnia walka mieszkańców i
władz gminy Bolimów, a także skierniewickiego starostwa, o przebudowę drogi z Bolimowa do Skierniewic,
uwieńczona została sukcesem.

O

becna na sesji rady gminy 8 lipca wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga, która
także jest „weteranem” walki o tę inwestycję, poinformowała, iż przebudowa drogi
została wprowadzona do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
O fatalnym stanie drogi pisaliśmy już na
łamach NŁ, m.in. przy okazji nagrywanego niedawno w Bolimowie programu interwencyjnego Programu 1 Polskiego Radia.

Pod koniec marca wicewojewoda Krystyna Ozga wystosowała pismo do marszałka województwa Włodzimierza Fisiaka,
wyrażając swój niepokój faktem, iż przebudowa drogi nie znalazła się w wieloletnim
planie inwestycyjnym. Argumentowała, iż
droga jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Sochaczew i Skierniewice. Aktualny stan techniczny drogi stwarza
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
kołowego i pieszego. O konieczności przebudowy, jak pisze wicewojewoda, świadczy
wniosek mieszkańców z 2005 roku popierający modernizację i budowę ścieżki rowerowej, pod którym złożono ponad 3500
podpisów. Pod koniec kwietnia tego roku
otrzymała odpowiedź, iż Zarząd Wojewódz-

twa Łódzkiego będzie czynił starania, aby
ująć modernizację drogi, w planach inwestycyjnych, jednak na następne lata.
Starania osób i podmiotów zainteresowanych przyniosły jednak w końcu skutki.
3 lipca wojewoda otrzymała pismo, które
przedstawiła na sesji gminy Bolimów. Informuje ono, iż modernizacja drogi Jeżów
- Skierniewice - Bolimów - do granicy województwa, została jednak wprowadzona
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na
lata 2007 - 2013 i co ważniejsze realizowana będzie już w przyszłym roku.
Łączny koszt prac to ponad 106 mln zł.
Zakres robót obejmie poszerzenie drogi wraz
ze wzmocnieniem konstrukcji, prawidłowe
odwodnienie pasa drogowego wraz z prze-

dok. ze str. 1

Kamery tylko do szkół
powiatowych

D

latego miasto powinno podjąć działania, by sieć monitorująca została
rozbudowana, by w pełni spełniała
oczekiwania dyrektorów. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku ratuszowi udało się pozyskać z Urzędu Wojewódzkiego 67 tysięcy
złotych. Do tej kwoty dołożono z budżetu
miejskiego 35 tys. złotych. Dzięki uzyskanych w ten sposób ponad 100 tysiącom zł.
monitoring został założony we wszystkich
szkołach podległych miastu.
W tym roku pieniądze w ramach programu były rozdzielane przez Kuratorium
Oświaty w Łodzi. Miasto wystąpiło o dofinansowanie w wysokości 82 tys. zł, zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt złożyły
wszystkie placówki. Gmina Łowicz wystąpiła o 11,2 tys. zł na modernizację sieci
monitoringu w jednej szkole - Gimnazjum
w Popowie. Pieniędzy tych oba samorządy nie dostały, choć spełniały najważniejszy formalny wymóg - ich placówki miały powyżej 200 uczniów. Jak wyjaśnił nam
starszy specjalista w Kuratorium Oświaty
w Łodzi Rafał Bieniek, w tym roku zespół
oceniający wnioski postanowił, że dofipustami pod drogą, budowę chodników dla
pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejących wjazdów do posesji.
Jednocześnie - co dodatkowo cieszyć
może mieszkańców gminy Bolimów - Zarząd Dróg Wojewódzkich deklaruje, iż do
czasu rozpoczęcia prac, prowadzone będą
na drodze bieżące remonty nakładki, m.in.
w Bolimowie i między mostami w kierunku drogi na Sochaczew.
- Mimo tych deklaracji nie składamy jeszcze broni - powiedziała nam wicewojewoda
Ozga. - Na razie to tylko informacja, że inwestycję wprowadzono do planu. myślę, że
potrzeba dalszego lobbowania, aby zaczęto
ją realizować. We wrześniu chciałabym doprowadzić do spotkania w Bolimowie członków społecznego komitetu starającego się
o przebudowę, z udziałem gminnych radnych i władz wojewódzkich - dodaje.
Gmina także nie zasypia gruszek w popiele. Komisja rozwoju gospodarczego
Rady Gminy zajęła pozytywne stanowisko
w sprawie podjęcia działań zmierzających
do ograniczenia prędkości i wyeliminowania ruchu tranzytowego na tej drodze, do
czasu podjęcia modernizacji.
(wcz)

nansowywane będą w pierwszej kolejności wnioski, które dotyczą placówek prowadzących działalność całodobową, czyli
np. bursy, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki szkolno - wychowawcze
i inne. Miasto jak i gmina Łowicz takich
nie posiada.
Pracownik wydziału oświaty łowickiego starostwa Anna Sobczyk, podkreśliła
w rozmowie z nami, że starostwo jeszcze
nie otrzymało oficjalnego, pisemnego potwierdzenia o przyznaniu pieniędzy w ramach programu dotyczącego monitoringu,
dlatego trudno jest jeszcze oceniać decyzję.
Powiat złożył wniosek obejmujący 103 tys.
zł na sześć szkół: wszystkie miejskie zespoły szkół ponadgimnazjalnych nr, 2, 3, 4,
a także I Liceum Ogólnokształcące oraz
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. Inne placówki: III LO, czy ZSL w Nowych Zdunach nie spełniały wymogów ilości uczniów (ponad 200), a ZSP w Zduńskiej
Dąbrowie zmienia niebawem organ prowadzący na Ministerstwo Rolnictwa. Decyzją zespołu oceniającego, starostwo, które
w roku minionym nie ubiegało się o pieniądze na monitoring otrzyma 56.700 zł. By
móc skorzystać z tych pieniędzy przy budowie sieci monitorującej w wymienionych
placówkach musi dołożyć minimum 20%
wkładu własnego. W ramach prac w sześciu
placówkach zostanie założonych kilka kamer, które będą podłączone do urządzenia
rejestrującego i zespołu monitorów umożliwiających podgląd obrazu rejestrowanego przez kamery.
(tb)
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Padały drzewa przy drogach
wojewódzkich
Aż 589 drzew zostanie usuniętych
z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon
Dróg Wojewódzkich w Łowiczu. Cięcia są przeprowadzane w powiecie
łowickim oraz w obwodzie drogowym w Białej Rawskiej. Najwięcej
drzew już padło na drodze numer
703 z Łowicza w stronę Bielaw. Na
drodze z Łowicza do Kiernozi wyciętych natomiast zostało 18 dużych
topól, które rosły zbyt blisko drogi.
Kończą się roboty w okolicach Białej Rawskiej.

J

est to teren od niedawna oznaczony jako
pradolina warszawsko-berlińśka, na
której rzekomo raczej niewiele podobnych
zmian powinno zachodzić, a tu nagle wycinanie nie tylko przydrożnych drzew owocowych, ale również ogołocenie jej z pięknych
akacji i innego drzewostanu. Jeżeli projekt
pradoliny jest projektem z gatunku ekologicznych, to ja tego nie pojmuję - zastanawia się nasza czytelniczka Anna Bogucka.
Tym bardziej, że droga wiele osób jadąc
drogą do Bielaw czuło się jakby jechało
aleją pomiędzy drzewami. - Teraz jest jakoś tak łyso i znacznie mniej przyjemnie... powiedział nam Jarosław Adamiec z Bratkowic, który często jeździ do Walewic. Po
chwili jednak dodał: - Ale trochę bezpieczniej teraz jest...
Osoby jadące od strony Bielaw do Łowicza zauważają natomiast, że z drogi w okolicach Otolic, Pilaszkowa i Jastrzębi w gminie Łowicz widać wieże katedry. Wcześniej
były zasłonięte przez drzewa. Szczególnie
atrakcyjnie wieże prezentują się podczas
zachodu słońca.

Dawniej tego widoku nie było, gdy się dojeżdżało do Łowicza od strony Chruślina,
katedrę zasłaniały drzewa.
Szefowa łowickiego oddziału Zarządu
Dróg Wojewódzkich Grażyna Kaczor tłumaczy, że wycinki dokonano zgodnie z prawem i otrzymanymi pozwoleniami. - Na
drzewa owocowe nie trzeba było występo-

wać o pozwolenia, a na inne je dostaliśmy.
Wycinka prędzej, czy później musiałaby
zostać wykonana, bo ta droga jest przewidywana do modernizacji i poszerzenia
w latach przyszłych. Te drzewa rosły zbyt

Osadzeni na wagę złota

blisko drogi, niektóre wręcz na jej poboczu
- argumentowała kierownik Kaczor. Na pytanie kiedy droga będzie modernizowana,
jednak nie umiała wprost odpowiedzieć. Odcinek od Chruślina w stronę Brzozowa
jest na etapie robienia dokumentacji, a kiedy będzie robiony, to nie umiem powiedzieć.
Może za kilka lat? - powiedziała nam. Dlaczego więc drzewa wycięto już teraz? Kierownik Kaczor twierdzi, że głównym argumentem było bezpieczeństwo kierowców
i to że wiele drzew rosło na poboczu drogi.
- Nawet nie za rowem, ale w rowie lub pomiędzy rowem a drogą - powiedziała nam.
Według niej niektóre jabłonie miały ponad
35 lat, od dawna były chore i były siedliskiem szkodników.
Z uwagi na fakt, że część drogi przebiega po terenach pradoliny warszawsko-berlińskiej zarząd musiał występować o zgodę na wycinkę akacji do wojewódzkiego
konserwatora przyrody w Łodzi. Pozwolenia na akacje uzyskał. Nie wiadomo natomiast, czy uzyska pozwolenia na wycinkę
kilku starych dębów w okolicach Chruślina.
- Tam droga ma szerokość zaledwie pięciu
metrów i jeśli byśmy kiedyś przystępowali do modernizacji i poszerzenia, to dobrze
by było je wyciąć - uważa kierownik Kaczor. Wojewódzki konserwator przyrody
Andrzej Wiercioch pozwolenia na wycinkę nie dał i przekazał sprawę do Ministerstwa Środowiska, które ma rozważyć sprawę. - Czekamy na rozstrzygnięcia, ponieważ
jeszcze w tym roku powinna zostać opracowana dokumentacja na modernizację drogi od Chruślina w stronę Brzozowa - mówi
kierownik Kaczor. Zwracała również uwagę na zwiększony ruch dużych samochodów ciężarowych tą drogą.
(mak)

Część nakładek już jest

Z

akończyły się już niektóre
z realizowanych przez powiat
łowicki prac na drogach. I tak
o dla nas poważna pomoc, tym bardziej,
Osadzeni zostali na przełomie kwietnia ich obecności w okresie realizacji prac na te- zakończono budowę nakładki na 294
że obecnie na rynku pracy brakuje ludzi, i maja przydzieleni do trzech brygad, które renie Łowicza ciężko byłoby ZUK-owi zre- m drogi w Bielawach, na 921 m w
którzy chcieliby u nas pracować - powie- realizują na terenie miasta zadania związane alizować wszystkie wyznaczone zadania. Marywilu i Sobota - Przezwiska - 600
dział nam dyrektor Zakładu Usług Komu- z drogownictwem. Układają betonową kostPraca osadzonych nie jest jednak dla m. W ubiegłym tygodniu zakończyły się
nalnych w Łowiczu Cezary Kołodziejski, kę, krawężniki lub po prostu pomagają do- ZUK gratisowa, płaci on 4 złote za go- też prace na 820-metrowym odcinku
komentując ponowne zatrudnienie w za- nosząc materiał lepiej znającym się na tym dzinę pracy osadzonego, pokrywa wszel- drogi Trzcianka - Bobrowa.
(wcz)

T

kładzie na czas realizowania inwestycji
10 osadzonych z łowickiego Zakładu Karnego. ZUK i ZK podpisały w tej sprawie
stosowne porozumienie. Osadzeni pracują
w ramach zajęć resocjalizacyjnych. Są to
wyłącznie osoby, które w ZK znalazły się
za mniej groźne przewinienia.

etatowym pracownikom ZUK. Przy nich
jednak mają szansę nauczyć się nowego zawodu. Pracować będą do jesieni.
Nie zawsze wszyscy mogą opuścić ZK,
dlatego czasami zdarza się, że pracują nie
w pełnej obsadzie, ale i tak są mile widziani
na placu budowy. Dyrektor dodaje, że bez

dok. ze str. 3

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP
spowodowane robotami torowymi

P

oniżej przedstawiamy zmiany dotyczące Łowicza: Pociąg relacji Łowicz
(odjazd 14.59) - Dęblin jest całkowicie
odwołany na odcinku z Łowicza do Warszawy Zachodniej.
Pociąg kursujący dotychczas w relacji
Łowicz - Warszawa Wschodnia został odwołany na odcinku Błonie - Płochocin i będzie kursował jako pociąg w relacji Łowicz
(7.37) - Błonie (8.30) oraz dalej w relacji
Płochocin (9.07) - Warszawa Wschodnia
(9.46). Przejazd na odcinku Błonie - Pło-

chocin możliwy będzie pociągiem Błonie
(8.39) - Płochocin (8.48).
Pociąg kursujący w relacji Pilawa - Łowicz odwołany na odcinku Płochocin - Błonie, kursuje w relacji Pilawa (5.59) - Płochocin (8.08), oraz w relacji Błonie (8.48)
- Sochaczew (9.08).
Pozostałe pociągi kursują według zmienionego rozkładu jazdy. Są to zmiany od
kilku do kilkunastu minut. Pociągi osobowe odjeżdżają z dworca Łowicz Główny
do Warszawy w następujących godzinach:

kie świadczenia, dodatkowo musi osadzonych na własny koszt dowieźć na miejsce
pracy, wyposażyć w ubranie robocze oraz
sprzęt. Ze względów finansowych jest to
i tak opłacalne. Ponoszone koszty z tego tytułu są o połowę mniejsze niż w przypadku zatrudnienia osób wolnych.
(tb)

3.51, 5.05, 6.04, 7.49, 9.42, 11.40, 14.23,
16.03, 17.00, 18.67, 19.46, 20.48 i 21.45 tylko w dni robocze.
Częściowej modyfikacji ulega również
rozkład jazdy pociągów pospiesznych korzystających z tej trasy, a zatrzymujących się
w Łowiczu. Zmiany rozkładu jazdy pociągów pospiesznych mogą podlegać zmianom
również z powodu remontów prowadzonych przez PKP w innych zakątkach kraju,
np. węzła poznańskiego. Niektóre zmiany
są wprowadzane tylko na kilka dni lub np.
na weekendy, dlatego też warto korzystać
z informacji kolejowych.
Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na dworcach PKP oraz na stronie internetowej Kolei Mazowieckich.
(mak)

Gmina Domaniewice

Sprzedadzą działki w Reczycach

R

adni Gminy Domaniewice przyjęli
jednogłośnie na ostatniej sesji
30 czerwca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch
nieruchomości należących do gminy,
a położonych w Reczycach.
Gmina stała się właścicielem obu
działek po śmierci właścicielki, zgodnie
z postanowieniem Sądu Rejonowego
w Łowiczu. Działki mają powierzchnię
33 i 48 arów, pierwsza z nich jest
zabudowana zabudową zagrodową.
Obie znajdują się przy drodze
przebiegającej przez wieś.
Działki zostaną teraz wycenione przez
biegłego rzeczoznawcę, sprzedaż
będzie mogła nastąpić po zakończeniu
całej procedury przygotowawczej, czyli
najprawdopodobniej pod koniec roku.
(tb)

Będą znaki na rynku w Sobocie

W

idziałem znaki, są już kupione.
W ciągu najbliższych dni zostaną
postawione w Sobocie - mówił
radny powiatowy Edward Chądzyński
na sesji Rady Gminy Bielawy
27 czerwca. Sołtys Soboty Bogdan
Bińczak po raz drugi wnioskował
bowiem o postawienie znaków
informacyjnych na rynku w Sobocie. Teraz w sezonie turystycznym ludzie
się gubią. Wjeżdżają też TIR-y, które
później nie mają gdzie wycofać.
Niszczą nam drogi - upominał sołtys.
(eb)

Gmina Bielawy

Dotacja na drogi

A

ż 101 tys. zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych otrzymała
gmina Bielawy jako dotację na
modernizację dróg dojazdowych do
pól. Wniosek złożony przez wójta
Sylwestra Kubińskiego dotyczył
asfaltowania 2,7 km dróg oraz
żwirowania 5 km. Na modernizację
dróg Oszkowice - Żdżary oraz drogi
w Wojdówce gmina zaciągnie niższy
kredyt w Banku Ochrony Środowiska
w Łodzi niż przewidywano na
podstawie kosztorysu inwestorskiego.
Przewidywano, że wyniesie on
156 tys. zł, a ostatecznie wystarczy
94 tys. zł. Cała inwestycja miała
kosztować 256 tys. zł, zaś po
rozstrzygnięciu przetargu okazało się,
że cena będzie o 61,5 tys. zł niższa.
- Po raz pierwszy od kilku lat udało
się nam w tym roku podjąć inwestycje
asfaltowania dróg. Będziemy chcieli co
roku systematycznie kłaść asfalt na
2 - 3 km dróg gminnych - zapewnia
wójt Kubiński.
(eb)
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Prawie 4 ha pod produkcję
przy ul. Małszyce
Miasto Łowicz bierze pod uwagę
wystawienie na sprzedaż w tym roku
nieruchomości przeznaczonej pod
działalność przemysłowo - usługową, o powierzchni prawie 4 ha, przy
ulicy Małszyce.

B

ędzie to pierwsza próba sprzedaży
tej nieruchomości. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Anna
Gajewska powiedziała nam, że ratusz
zrezygnował ostatecznie z podziału tej nieruchomości na cztery, bądź trzy mniejsze.
Pojawił się bowiem pogląd, że w ten spo-

sób uda się szybciej sprzedać całość. Wystawienie całości na sprzedaż stawia możliwości przed poważnym inwestorem.
Obecnie zainteresowanie inwestorów terenami w Łowiczu jest dość duże. Chętnych
na zakup nieruchomości więc nie powinno
brakować. Choć wielu z nich, zwłaszcza dużych, pochodzących z zewnątrz, skłania się
raczej do nabycia nieruchomości w okolicach ul. Prymasowskiej, gdzie ok. 16 ha
gruntów należących do miasta i przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, ma znaleźć się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
(tb)

W ramach Orlika
na razie tylko boiska
Inaczej niż zakładano, w przetargu ogłoszonym przez ratusz na budowę infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkół Publicznych nr 3 przy
ul. Grunwaldzkiej, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przewidziano wykonanie tylko boisk, bez
zaplecza socjalnego - to drugie ma
być robione później.

P

rzetarg ogłoszony został 26 czerwca,
a oferty mają zostać otwarte 17 lipca.
Zwycięska firma zajmie się wykonaniem
boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30,0 na 62,0
m - wykonania za bramkami piłkochwytów o wysokości 5m oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 19,1 na 32,1m, gdzie zostaną
umieszczone boiska do koszykówki i piłki
siatkowej. Boisko to ma zostać ogrodzone
dookoła piłkochwytem o wysokości 4 m,
w którym znajdą się brama i furtka.
Oprócz tego zostanie zamontowanych
10 słupów oświetleniowych, wraz z zasila-

niem i sterowaniem. Dodatkowe prace to
ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia terenu, przyłącza do
kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej.
Prace będą finansowane z trzech źródeł,
po 334 tys. zł dofinansuje je Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu. Miasto
z własnej kasy będzie musiało wyłożyć około 600 tys. zł.
Druga część prac, czyli wykonanie budynku socjalnego w którym znajdą się szatnie, sanitariaty, natryski oraz pomieszczenie
dla trenerów, ma powstać w ramach drugiej
części prac. Naczelnik miejskiego wydziału inwestycji Grzegorz Pełka powiedział
nam, że koszt tych prac ocenia się na około
150 tys. zł i pokryć je będzie musiało z własnego budżetu miasto. Przetarg, jak i rozpoczęcie prac przewidziano w terminie późniejszym, niemniej zapewnia, że jeszcze w tym
roku. Rozdzielenie realizacji części sportowej od zaplecza sportowego spowodowane
jest względami finansowymi oraz różnicami
w specyfice realizacji tych prac.
(tb)

Skończyli malować pasy na ulicach

Z

akład Usługowy Drogmal ze Zgierza
uporał się, zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych, w terminie do końca czerwca, z pomalowaniem na
jezdniach Łowicza poziomego oznakowania drogowego. Pomalowano, pracując od
7 maja, w sumie 3,5 tys. mkw. na terenie ca-

łego miasta. Dyrektor ZUK Cezary Kołodziejski jest zadowolony, ponieważ zgierska
firma wykonała prace po stawkach obowiązujących w roku minionym, mimo że stawki
za tego typu usługi wzrosły na terenie kraju nawet o 20%. ZUK zapłacił w sumie za
malowanie 32.900 zł netto.
(tb)

Łódzka Strefa Ekonomiczna
- Łowicz ma duże szanse
- Może to nastąpić
najwcześniej pod koniec
tego roku
- odpowiedział nam
Rafał Karolczak, specjalista
ds. pozyskiwania środków
w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej,
na pytanie dotyczące szans
na włączenie do strefy
terenów inwestycyjnych
Łowicza (ponad 16 ha
przy ul. Prymasowskiej).

W

niosek, który ratusz złożył w ostatnich dniach marca, został bardzo dokładnie sprawdzony i przeanalizowany na
poziomie ŁSSE i nie budzi zastrzeżeń. Nie
trafił jednak dotąd do Ministerstwa Gospodarki, które zajmuje się właściwym rozpatrywaniem wniosków i powoływaniem
lub rozszerzaniem istniejących stref ekonomicznych.

Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że
ministerstwo wstrzymało na początku roku
przyjmowanie wniosków, decyzja ta spowodowana była - jak tłumaczono - pracami nad nowelizacją ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Nowelizacja została już jednak przyjęta przez sejm, a pod
koniec czerwca podpisana przez prezydenta
RP. W życie wejdzie pod koniec lipca. Przewiduje ona m.in. rozszerzenie możliwości
stworzenia podstref w nowych miejscach.
Jak powiedział Karolak, właściwie od tego
momentu rozpocznie się przyjmowanie
i rozpatrywanie kolejnych wniosków przez
resort. Wniosek złożony przez łowicki ratusz zostanie złożony we wspólnym wniosku stworzonym dla kilku obszarów z terenu województwa łódzkiego.
- Złożenie prawidłowego wniosku nie jest
jednak równoznaczne z powołaniem strefy studzi jednak emocje Karolak - Po złożeniu
do ministerstwa przejdzie on kolejną weryfikację. Jeśli zakończy się ona powodzeniem,
to włączenie łowickich terenów inwestycyjnych do ŁSSE może nastąpić pod koniec tego roku - to najwcześniejszy termin.

Jednak doświadczenia lat ubiegłych mówią,
że procedura w takim wypadku trwa ok.
6 miesięcy. Może się okazać, że nastąpi to
w pierwszej połowie roku przyszłego.
W Łowiczu nie powstają w ostatnim
czasie nowe zakłady, choć przy ul. Prymasowskiej są tereny przygotowane dla inwestorów. Blokadą jest brak dobrego dojazdu do nich - dlatego miasto współfinansuje
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II, Prymasowskiej i Łódzkiej oraz
ulicy łączącej je z terenami inwestycyjnymi. Oprócz tego miasto czeka właśnie na
włączenie tych terenów do strefy. Zainteresowanie terenami przy Prymasowskiej
jest dość duże, inwestorzy chcieliby mieć
jednak możliwość skorzystania z ulg, które
przewiduje dla nich strefa, m.in. zwolnienia z podatku dochodowego i okresowego
zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników. Oprócz tego to ŁSSE będzie zajmować się szukaniem inwestorów, jej możliwości znalezienia poważnego i dużego
inwestora są dużo większe niż możliwości ratusza.
(tb)

Kutno już sprawdziło
Kutno należy do Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
od sierpnia 2001 roku.
Pierwsze związane z tym
inwestycje - w infrastrukturę
- spotkały się z falą krytyki ze
strony mieszkańców, którzy
obawiali się, że są to pieniądze
wyrzucone w błoto.

T

ymczasem zwrotu funduszy doczekano się już po około dwóch latach od
powstania pierwszych inwestycji - jak
mówi Maciej Kostrzewa z kutnowskiego Biura Promocji i Obsługi Inwestorów.
W tej chwili na terenie kutnowskiej podstrefy istnieje 5 wielkich firm, 3 z nich są w trakcie budowy. W ubiegłym tygodniu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy otworzyła swoją
siedzibę kolejna - PAJA Folie.
- Spośród bezpośrednich korzyści dla
miasta na pierwszym miejscu należałoby wymienić spadek bezrobocia - z blisko
20 do 15% dla całego powiatu, a około
10 dla miasta. Nowe miejsca pracy przeznaczone są zarówno dla niewykwalifikowanych, jak i dla kierunkowo wykształconych pracowników - podkreśla rzecznik

ZakładyFujiSealwkutnowskiejpodstrefieŁSSE.Zdjęcie:http://www.um.kutno.pl
BPiOI.- Poza tym istnienie strefy przyciąga inwestorów i buduje wiarygodność Kutna jako odpowiedniego miejsca do lokowania kapitału.
To, co przyciąga właścicieli przedsiębiorstw, to wsparcie i ulgi ze strony miasta i samej strefy - zwolnienie z podatku
od nieruchomości na okres od 1 do 5 lat w zależności od zatrudnienia. Na najdłuższą
ulgę mogą tutaj liczyć firmy zatrudniające

na stałe ponad 300 pracowników. Firmom
zwracane są też koszty poniesione w ramach
inwestycji. - Płacą one jednak co miesiąc
2000 zł/ha za samą przynależność do strefy
- podkreśla Maciej Kostrzewa.
Jeśli chodzi o plany na przyszłość, miasto chciałoby zbudować terminal kontenerowy, który ułatwiłby pracę firmom
strefy, czeka też, rzecz jasna, na kolejnych inwestorów.
(mb)

Wysocki przewodniczącym
Rady Nadzorczej ŁSM
Jacek Wysocki został
przewodniczącym nowo
wybranej 30 czerwca Rady
Nadzorczej Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

N

a pierwszym posiedzeniu RN, które
odbyło się 2 lipca o godzinie 17.00,
oprócz przewodniczącego wybrano jego
zastępcę, sekretarza oraz przewodniczących
i członków poszczególnych komisji: rewizyjnej oraz komisji gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Przewodniczący Wysocki mieszka na
osiedlu Dąbrowskiego, w wyborach do RN

Gospodarki Mieszkaniowej.
uzyskał największą liczbę głoNa przewodniczącego komisji
sów (140). Podczas poniedziałgospodarki zasobami mieszkowego Walnego Zgromadzekaniowymi wybrano Lecha
nia Członków ŁSM pełnił rolę
Woźniaka z osiedla Dąbrowzastępcy przewodniczącego
skiego. Był on członkiem RN
spotkania. Był członkiem RN
w latach 90.
ŁSM w latach 90.
Najbliższe robocze posieZastępcą przewodniczącego
Jacek Wysocki
dzenie nowej Rady NadzorRady Nadzorczej został Władysław Walczak z osiedla Dąbrowskiego. czej ŁSM, na którym m.in. prezes Armand
Jest on drugą kadencję w radzie. Sekreta- Ruta zamierza zaproponować kandydata
rzem została Jolanta Wróbel z osiedla Dą- na swojego zastępcę - po odejściu z dniem
browskiego - dotychczasowa sekretarz 1 czerwca na emeryturę dotychczasowego
rady. Przewodniczącą komisji rewizyjnej wiceprezesa Sylwestra Bieńka - planowane
została Danuta Wojda z osiedla Broniew- jest po 20 lipca.
(mak)
skiego - emerytowana księgowa z Zakładu
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Bratoszewice zapraszają
To będzie nie lada gratka dla entuzjastów rolniczych imprez wystawienniczych. Już w najbliższy
weekend 12 i 13 lipca na terenie
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbędą
się Targi Rolne „W sercu Polski”,
IV Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego oraz X Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

I

mprezy uświetnią jubileusz 50-lecia
ośrodka. Okazy bydła hodowlanego
oraz trzodę, owce, kozy, konie, drób,
króliki i szynszyle, zaprezentują uznani na

forum krajowym i wojewódzkim hodowcy. Ponadto w Bratoszewicach zobaczyć
będzie można najnowsze osiągnięcia techniki rolniczej. Pokazywane będą maszyny,
urządzenia oraz środki do produkcji rolnej,
a także rośliny kwiatowe, nasiona i materiał szkółkarski.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z okazji 50-lecia zaprezentuje swoje osiągnięcia, a pracownicy będą udzielać fachowego poradnictwa z zakresu funduszy
strukturalnych w ramach PROW na lata
2007-2013, ekologii i ochrony środowiska, technologii produkcji i informacji rynkowych. W trakcie trwania imprezy prze-

prowadzone zostaną 2 konkursy: wyrobów
mleczarskich i wyrobów piekarniczych. Imprezę uatrakcyjnią liczne kiermasze i występy artystyczne.
Targi odbywać się będą w godzinach
9 - 16. Ze względu na zmianę organizacji
ruchu przez dwa dni w godz. od 7 do 17
ul. Szkolna na odcinku od posesji 14 do 21 oraz
ul. Nowości od nr 1 do 32 zostaną zamknięte
dla ruchu drogowego. Dojazdy do parkingów
na załączonej mapce sytuacyjnej.
(ljs)
Organizatorzy targów proszą, aby ich
uczestnicy dostosowali się do wyznaczonych dojazdów na parkingi.

Unieważniony przetarg
na rondo na drodze do Łodzi
Budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Jana Pawła II, Prymasowskiej
i Łódzkiej w Łowiczu przesuwa się
w czasie. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi unieważniła przetarg na to zadanie z powodu zastrzeżeń do ofert. Ogłoszony będzie drugi przetarg, ale na razie
nie wiadomo kiedy.

K

ila tygodni temu pisaliśmy, że prace
mają szanse rozpocząć się w połowie
lipca, a zakończyć w tym roku, bo
otwarcie ofert odbyło się 17 czerwca.. Teraz wiadomo, że jest to niemożliwe. Budowa ronda ma trwać pięć miesięcy od momentu podpisania umowy.
Głównym inwestorem budowy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, jednak prace są współfinansowane przez miasto Łowicz. Z miejskiego

budżetu wydane będzie na ten cel około
4,5 miliona złotych - za co m.in. ma być
wykonana droga od ronda do zakładu firmy
Baumit. Łączny koszt całej inwestycji może
wynieść około 9 milionów złotych.
Rondo powstanie na wysokości ul. Składowej, odchodzącej prostopadle od ul. Jana
Pawła II. Dalsza część ul. Jana Pawła II będzie ślepa i traktowana jako dojazd m. in. do
siedziby Rejonu Zarządu Dróg Krajowych.
W ramach planowanych prac konieczne
będzie wyburzenie niektórych budynków
stojących na gruntach miejskich, przeniesienie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. Na rondzie mają znaleźć się ścieżki
rowerowe, w stronę Baumitu i sąsiadujących z tym zakładem, miejskich terenów
inwestycyjnych, a także chodniki i oświetlenie. W centralnym miejscu ronda będzie
zieleń i stanie wysoka latarnia z sześcioma
punktami świetlnymi.
(mwk)

Największe tłumy przyjechały do Łyszkowic na koncert rockowy Lady Pank.

Łyszkowice znów
przyciągnęły tłumy
W ciągu całej niedzieli 6 lipca,
przez Łyszkowice przewinęło
się kilka tysięcy osób.
W jednym miejscu
zgromadzono wiele atrakcji,
każdy znalazł coś dla siebie.
Trafiono w gusty dorosłych
oraz dzieci, gdyż bawiły
się całe rodziny. Oblężenie
przeżywały tradycyjne
karuzele, dmuchane
zjeżdżalnie, kolejka górska,
strzelnice i oczywiście scena
koncertowa.

W

ieczorem, kiedy wszyscy byli już nieco zmęczeni atrakcjami całego dnia,
trudno było znaleźć wolne miejsce w polowych gastronomiach i ogródkach piwnych.
Podobny problem dotyczył znalezienia
miejsca parkingowego w okolicy boiska. Po
przekroczeniu rogatek Łyszkowic do samego boiska prowadził szpaler samochodów
ustawionych po jednej stronie głównej ulicy oraz na podwórkach gościnnych gospodarzy. Szczelnie obstawiona została nawet
pobliska stacja benzynowa.
Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku
ograniczono imprezę do niecałych dwóch
dni, podczas gdy jeszcze 3 lata temu trwała ona zazwyczaj trzy dni. Nie było me-

czu piłkarskiego między poszczególnymi
wioskami gminy Łyszkowice. W sobotę
5 lipca, wieczorem na targowicy zaczęły
funkcjonować pierwsze browary oraz stragany. Na placu pojawiło się około tysiąc
miejscowych osób, które ochoczo wzięły udział w karaoke oraz dyskotece. Piotr
Klimkiewicz kierownik Gminnego Ośrodka Kultury przygotował i prowadził sobotnią zabawę. O stronę muzyczną zadbali DJ
Sanctus z Łowicza oraz DJ Szymon z firmy Music Show. Zabawa trwała od 18.00
do 3.00 nad ranem.
Kulminacyjny niedzielny festyn rozpoczął się o godzinie 15.00 z niewielkim poślizgiem. Imprezę prowadził Daniel Imieliński z Łowicza. Pierwsza na scenie pojawiła
się, jak co roku, miejscowa orkiestra dęta.
Następnie popołudnie przebiegało pod znakiem muzyki dance i pop. Pierwszy wystąpił
zespół taneczny Navel, po nim zespół Kolorado. Oficjalne powitanie nastąpiło około godziny 16.00. Zaraz potem Łyszkowice
pochwaliły się swoim zespołem ludowym.
Młodzież czekała z utęsknieniem na gwiazdy disco polo - zespół Skaner, który wyszedł
na scenę około 18.00 oraz zespół D-Bomb,
który śpiewał, grał i tańczył od 19.00.
Gwiazdą wieczoru była jednak legendarna grupa Lady Pank. Na koncert tego
zespołu do Łyszkowic przyjechały kolejne tysiące fanów, tym razem muzyki rockowej. Publiczność wspaniale bawiła się
przy szlagierach, śpiewając często za wo-

kalistę. Uniesione ręce młodzieży i osób
w średnim wieku, którym z latami młodzieńczymi kojarzyły się przeboje słyszane
ze sceny, towarzyszyły takim przebojom jak
„Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”,
„Marchewkowe pole” czy „Siódme niebo
nienawiści”.
Już po zakończeniu koncertu, kiedy lider
zespołu Jan Borysewicz, zszedł ze sceny do
garderoby kilku młodych ludzi próbowało
go wywołać. Ten nie odpowiedział na zaproszenie do wspólnej pogadanki. Zza barierek poleciały w stronę przyczepy w części
tylko opróżnione puszki z piwem. Ochroniarze z Sekurity z Wielunia zareagowali
natychmiast. Podbiegli do barierek, próbowali powstrzymać zadymiarzy. Do grupy
chuliganów dołączali się kolejni młodzi ludzie pod wpływem alkoholu. Kiedy przewrócili barierki, funkcjonariusze ochrony
użyli gazu pieprzowego, co powstrzymało rozróbę. Nie spodobało się to z kolei
uczestnikom imprezy, do których odgłos
rozpoczynającej się bójki jeszcze nie zdążył
dotrzeć. Gaz okazał się duszący w odległości kilku metrów, dlatego część osób
wcześniej niż zamierzała opuściła plac
koncertowy.
Wieczorny koncert Lady Pank obejrzało, jak co roku na Dniach Łyszkowic, kilka
tysięcy osób. Czego to dowodzi? Że ludzie
chcą oglądać znanych muzyków i w tym celu
są gotowi przyjechać do Łyszkowic nawet
z daleka.
(eb)
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O planach nowego szefa promocji powiatu pisze Wojciech Czubatka

Pomysł na hotel przy Starym Rynku
Drugą pilną sprawą jest położenie nacisku na promowanie marki „Łowickie”.
Aktualnie powstaje regulamin, który uporządkuje wszystkie sprawy związane z charakterystycznym znaczkiem z pasiakiem
i napisem „Łowickie” u dołu. W planach
jest z jednej strony opiniowanie i sygnowanie tym znakiem produktów regionalnych,
z drugiej stworzenie na jego bazie statuetki
przyznawanej osobom zasłużonym lub mającym duże osiągnięcia na polu promowania kultury naszego regionu.

- Przede wszystkim
jestem handlowcem, na
tym się znam i chciałbym
rozruszać centrum pod tym
kątem. Myślę, że zarząd
powiatu także zwrócił na
to uwagę, wybierając moją
kandydaturę - mówi nowy
dyrektor Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej, Jarosław
Urbański, piastujący swoją
funkcję od 1 lipca.

Po prostu:
Centrum Łowickie

C

entrum powstało w listopadzie ubiegłego roku w miejsce wydziału promocji
i inwestycji. Zorganizowano konkurs na stanowisko dyrektora centrum, jednak w odpowiedzi nie wpłynęła żadna oferta. - Zgapiłem się wtedy. Po prostu nie wiedziałem
- tłumaczy Urbański.
W takiej sytuacji zarząd powiatu powierzył na pół roku pełnienie obowiązków dotychczasowemu pracownikowi wydziału promocji Rafałowi Pawłowskiemu. Po
tym czasie ogłoszono konkurs ofert i wtedy
Urbański - jako jedyny - złożył swoją ofertę.
Nowy dyrektor powiatowej promocji aktualnie zapoznaje się ze specyfiką centrum. Chciałby, aby wypracowywało ono
Pod koniec czerwca zarząd powiatu uznał,
jak największe dochody własne.
iż jest ona zadowalająca.
całą wycieczkę. Mniejsza liczba nie wchodzi
Jarosław Urbański ma 34 lata, żonę
w grę - nie będziemy szukać miejsc dla dwójAgnieszkę i trzyletniego syna Fryderyka.
ki czy trójki ludzi - argumentuje Urbański.
Jest Łowiczaninem. W 1999 roku ukońDrugą sprawą jest parking dla autokaczył studia dzienne magisterskie na wydziarów. Każdy kto będzie chciał zanocować
le historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.
w powiatowym hotelu oczekiwać będzie
W roku 2007 skończył podyplomowe stubezpiecznego parkingu, w bezpośrednim
dia z zarządzania na Uniwersytecie Warsąsiedztwie centrum. - Z tym jest problem.
szawskim.
Myślałem, jednak o podpisaniu umowy z kuUrbański cztery lata przepracował na kierią na udostępnienie ogrodzonego parkingu
rowniczych stanowiskach: najpierw trzy
naprzeciw katedry - snuje plany dyrektor.
lata jako kierownik sklepu Plus GSM na
Jeśli nie udałoby się pozyskać zewnętrzStarym Rynku w Łowiczu, ostatnio przez
nych pieniędzy na stworzenie hotelu, pierwrok pełnił funkcję dyrektora działu handlosze i drugie piętro byłyby wynajmowane.
wego w spółce prawa handlowego w So- Najlepiej na działalność związaną z kultuchaczewie.
rą, jednak te przestrzenie nie mogą stać puOd siódmego roku życia związany jest
ste, muszą zarabiać.
z harcerstwem - obecnie piastuje funkcję
Na powierzchni zajmowanej przez cenzastępcy komendanta Hufca ZHP Łowicz.
trum
znalazłyby się dwa pomieszczenia dla
Jest także członkiem i jednym z założycieli
pracowników,
pomieszczenie socjalne, sala
Forum Młodych Łowiczan.
Projekt na przebudowę obiektu właśnie powstaje, na pewno będzie tu cen- konferencyjna na 20 osób, świetlica, toalety, magazyn itd.
trum, a może także hotel.
Co najmniej dla 50 osób
Centrum finansowane jest z jednej strony z dotacji otrzymywanych od powiatu,
z drugiej zaś z wypracowanych przez siebie dochodów. - Moją ambicją, jako dyrektora jest osiągnięcie jak największych wpływów z działalności własnej czy to poprzez
usługi, czy sprzedaż produktów - deklaruje Urbański.

Na razie jednak priorytetem jest przebudowa kamienicy przy Starym Rynku, gdzie
docelowo mieścić się będzie centrum (dziś
zajmuje pomieszczenia po byłym wydziale
promocji w budynku przy 3 Maja.).
W części kamienicy od strony ulicy Pijarskiej znajdzie się siedziba centrum w przybudówce od tyłu, z przodu zaś punkt

informacji turystycznej wraz z gadżetami do
sprzedaży itp. Na pierwszym i drugim piętrze mają, natomiast powstać pokoje hotelowe. - Miejsc noclegowych mamy w Łowiczu mało. Myślę, że hotel przyniósłby spore
dochody. Warunkiem jest, aby przygotować
przynajmniej 50 miejsc noclegowych, tak
aby położyć można było cały autokar ludzi,

Jak powiat z wydziałami wędrował
- Zmiany, zmiany, zmiany mówił jeden z bohaterów
filmu „Co mi zrobisz
jak mnie złapiesz”
Stanisława Barei i słowa te
z powodzeniem odnieść
można do tego co już wkrótce
działo się będzie
z powiatowymi wydziałami.

W

racają bowiem plany sprzedaży budynku starostwa przy ulicy 3 Maja.
Jak już pisaliśmy budynek miał być
sprzedawany tylko w sytuacji gdy starostwo
wybuduje nowy obiekt za siedzibą przy Stanisławskiego. Co się zmieniło?
Jak mówi nam członek zarządu łowickiego powiatu, Dariusz Kosmatka, nowy

obiekt będzie budowany jeszcze w tym
roku, na razie jednak powstał pomysł wyprowadzenia wydziałów z 3 Maja. Centrum
promocji przejść miałoby do kamienicy
przy Starym Rynku - swojej siedziby docelowej. Wydział oświaty znalazłby miejsce
w budynku III Liceum Ogólnokształcącego,
w którym uczy się coraz mniej klas.
Wydział komunikacji przeniesiony zostałby na Stanisławskiego, na dół budynku
zajmowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Nie oznacza to jednak, że PUP nagle potrzebuje mniej miejsca niż dotychczas. Po
pierwsze urząd nie wykorzystuje obecnie
całej powierzchni na dole budynku, po drugie na piętrze posiada dużą salę, która zostanie przebudowana: postawione będą ścianki
działowe, tworzące kilka mniejszych pomieszczeń. - Musimy tylko kupić nowe me-

ble - między innymi dość kosztowne szafy
na dokumenty - mówi Kosmatka. - Wydział
komunikacji przeniesiony zostać musi do
2 października, wtedy bowiem na miejscu
pojawi się firma, mająca uruchomić sieć
komputerową. Wtedy też budynek wystawiony zostałby na sprzedaż.
Czy wobec takich zmian potrzebna jest
w ogóle budowa nowego obiektu? Tak, gdyż
docelowo poza wydziałami komunikacji
i edukacji, przenieść ma się tam także potrzebujący dużo miejsca wydział geodezji,
który dziś gniecie się w zbyt małych pomieszczeniach budynku głównego przy Stanisławskiego. Poza tym wraz ze sprzedażą
obiektu przy 3 Maja powiat wyzbywa się
też sali obrad. Sala taka ma powstać właśnie w nowym obiekcie.
(wcz)

- Sprawę tę widzę, jednak jeszcze szerzej
- mówi Urbański. - Ta marka związana jest
bowiem praktycznie ze wszystkim: prowadzenie strony internetowej, zastąpienie nazwy naszego centrum na plakatach, właśnie tym logo. Obecna nazwa nie jest zbyt
dobra z punktu widzenia marketingowego.
Jest zbyty długa, brzmi jak urzędniczy bełkot. W przyszłości będziemy się posługiwać
mówiącą chyba wszystko nazwą Centrum
Łowickie, a na plakatach ukrywać się za
wspomnianą marką.
Działający do niedawna wydział promocji miał niewielkie możliwości sprzedaży
własnych gadżetów. Tak samo jak analogiczny wydział promocji Urzędu Miasta,
który swoje produkty sprzedaje poprzez Łowicki Ośrodek Kultury. Co innego centrum.
Dyrektor myśli o stworzeniu kolekcji gadżetów Łowickie, które łączyć będzie jakiś
wspólny element. - Mam na myśli rzeczy od
drobnicy, poprzez koszulki, aż po prawdziwe strzały, nad którymi aktualnie myślimy.
Takim strzałem w przypadku Urzędu Miejskiego były na przykład tablice rejestracyjne
z motywem łowickim. Centrum przygotowuje, natomiast piłki meczowe ozdobione
wycinanką z kogucikiem, marką Łowickie
i adresem strony internetowej. Rozmawiano już z Pelikanem i klub jest zainteresowany rozgrywaniem meczów taką właśnie
piłką. Na razie przygotowywane jest 500
sztuk. O innych planach dyrektor na razie
nie mówi, choć wiadomo, iż centrum pełną
parą przygotowuje się do organizacji sierpniowej Biesiady Łowickiej i współorganizacji powiatowych dożynek, które w tym
roku odbędą się w Kiernozi.
(wcz)
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Cztery lata czekania na dokumentację
Po czterech latach
oczekiwania gmina
Sanniki doprosiła
się od projektanta
wykonania dokumentacji
na kanalizację ulicy
Wiejskiej i budowę drogi
asfaltowej.

N

a ostatniej sesji Rady Gminy, w poniedziałek 30 czerwca pojawił się projektant, deklarując, że sprawa - wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - załatwiona
zostanie do końca lipca. Radni mają wątpliwości czy deklarację tę traktować poważnie,
w ciągu czterech bowiem lat oczekiwania
ponownych zapewnień wysłuchiwali już
kilkakrotnie. Robienie dokumentacji przez
cztery lata to jest śmiech i lekceważenie - powiedziała podczas sesji radna Teresa Tyszka.
Projektant tłumaczył, że praca trwa co prawda cztery lata, jednak gminy w poprzednim
okresie nie stać było na sfinansowanie tego
zadania, a nawet na wkład własny, gdyby
chciała sięgnąć po pieniądze zewnętrzne.
Więc projektant celowo opóźniał sporządzenie dokumentacji.
Obecnie dokumentacja złożona już została do starostwa, trzeba ją jednak jesz-

Może siły wyższe sprawią, że projektant przygotuje dokumentację na ul. Wiejską.
cze poprawić. Uwagi starostwa dotyczą
zdaniem projektanta drobnych spraw, jak
na przykład sprecyzowania nazwy zadania,
czy będzie to budowa, przebudowa, czy odbudowa drogi.
Dodatkowo w związku ze zmienionymi
w ubiegłym roku przepisami, inwestycja
ta musi mieć także decyzję środowiskową.
Kiedy tylko dokumenty zostaną poprawio-

ne, wpłyną ponownie do starostwa i gmina
uzyska pozwolenie na budowę. Projektant
powiedział, że stanie się to w lipcu. Projektant zastrzegł przy tym, że wobec zmieniających się przepisów, gdyby dokumentacja
przygotowana została na przykład dwa lata
temu, dziś nadawałaby się do kosza i trzeba
byłoby robić ją od nowa. - Pana nie powinno obchodzić, czy gminę na coś stać czy nie

Gmina Łowicz

stać - komentowała to radna Tyszka. - Pan
miał za zadanie przygotować dokumentację. Gdyby pan to zrobił, już w ubiegłym
roku moglibyśmy występować o pieniądze
z zewnątrz na tę ulicę - dodała.
Wtórował jej radny Franciszek Kamiński: - Wytykanie gminie, czy ją stać czy nie,
jest po prostu śmieszne i żenujące. Takie
rzeczy niech pan zostawi wójtowi i gminnym urzędnikom. Gdyby pan dziś powiedział, że jest obłożony pracą, stara się pan
jednak to zrobić, być może byłbym w stanie zrozumieć. Ale wytykanie błędów gminie jest żenujące.
Wójt Gabriel Wieczorek nie był obecny
podczas wyjaśnień projektanta. Informację
o lipcowym terminie odebrał jednak bez
zbytniego entuzjazmu. - Termin zaowocować może tym, że nie zdążymy złożyć wniosku o dofinansowanie - ostrzegł. - Podobne
zapewnienie projektant złożył ostatnio pod
koniec stycznia i terminu nie dotrzymał dodał.
Wójt zapowiedział, że jeśli tym razem
projektant nie sporządzi dokumentów
w określonym czasie, zerwana zostanie
z nim umowa. Wtedy przepadnie projektantowi wpłacona przy zawieraniu umowy
kwota zabezpieczenia - 1800 złotych. Ponadto zapłaci karę, która w tym momencie
wynosi już piętnaście tysięcy złotych.
(wcz)

Gmina Bielawy

44 tys. zł od marszałka

T

ak wysokiej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego na
funkcjonowanie spółki wodnej
jeszcze w historii jej funkcjonowania
gmina Bielawy nie otrzymała.
W tym roku będzie to kwota
44 tys. zł, która zostanie wypłacona
w dwóch transzach: 27 tys. zł
oraz 17 tys. zł. Dodatkowo kilka
tysięcy gmina otrzyma
jeszcze w tym roku z Urzędu
Wojewódzkiego.
Spółka wodna chce za te pieniądze
zakupić nową koparkę. Gmina
Bielawy dodatkowo sprzeda
pracujący na rzecz spółki wodnej
Ostrówek, a pieniądze przeznaczy
na zakup nowszego sprzętu.
- Robiliśmy już rozeznanie w cenach.
Koparka JCB z 1996 lub 1997 roku
kosztuje około 60 tys. zł. - mówił
na ostatniej sesji Rady Gminy
Bielawy wójt Sylwester Kubiński.
Pracowałaby ona przy oczyszczaniu
rowów melioracyjnych wespół z dużą
koparką Atlas, kupioną dwa lata
temu.
Po zakupie sprzętu pracownicy
spółki nadgoniliby prace, gdyż
już teraz ich prowadzenie jest
niemożliwe z uwagi na dojrzewające
uprawy rolne przy większości rowów.
Koparki ruszą do pracy po żniwach.
(eb)

Gmina Bielawy

Oszczędności na drogę Parma - Placencja Za dużo psów i lisów
Rozstrzygnięcie przetargu
na budowę około 10 km dróg
na terenie gminy Łowicz
spowodowało konieczność
zmian w budżecie na ten
rok. Radni zaakceptowali
je jednogłośnie na sesji 30
czerwca.

R

ozstrzygnięty został przetarg na
wzmocnienie istniejących nawierzchni w Otolicach na długości 1 km, w
Małszycach na 0,35 km, w Parmie na długości 0,34 km, w Jamnie i Ostrowiu nie-

co ponad pół kilometra. Wyremontowana
zostanie także, na mocy porozumienia ze
starostwem łowickim, droga powiatowa
Ostrów - Bocheń - Mystkowice na długości 7,75 km. Wartość kosztorysowa zaplanowanych na ten rok 6 inwestycji na drogach
gminnych wynosiła 1,860 mln zł. Przetarg wygrał PRiD, o czym już pisaliśmy,
za 1,560 mln zł. Stąd oszczędności wyniosły 300 tys. zł.
Przeznaczono je na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Placencja
- Parma. Całkowity koszt remontu wyniesie 190 tys. zł. Kolejne 173 tys. zł pochodzi
z oszczędności na kanalizacji w Zabosto-

Nowe miejsce dla Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
Rusza przebudowa dawnych
warsztatów praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu.

U

mowa z realizującą zadanie z łowicką
firmą Budra podpisana została 4 lipca. W budynku warsztatów nową siedzibę
znajdzie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, znajdująca się obecnie w kamienicy przy Podrzecznej 28. Część kamienicy
należąca do powiatu wystawiona zostanie
na sprzedaż.
ZSP 1 nie używa warsztatów od dłuższego czasu. W środkowej ich części swo-

ją siedzibę ma Ochotniczy Hufiec Pracy.
Starostwo dla potrzeb poradni wyremontuje lewą stronę. Prawa jest w złym stanie
- mury są bardzo spękane, remont przekraczać mógłby nawet koszt budowy nowego
obiektu. Na razie zarząd nie zadecydował
jeszcze co zrobi z tą częścią obiektu, która
właściwie nadaje się do rozbiórki.
W budynku wymienione zostaną okna,
docieplony będzie dach, w środku pobudowane zostaną ścianki działowe.
W lewej części znajdują się dwie sale o
łącznej powierzchni 170 metrów2. Podzielone są jedną ścianą działową, która zostanie wyburzona.
dok. na str. 13

Rusza remont dróg dojazdowych
Zamówienie obejmuje następujące odRozstrzygnięty został przetarg na
przebudowę dróg dojazdowych do cinki dróg: w Stroniewicach o długość 300
gruntów rolnych na terenie gminy m, Reczycach o długość 810 m, Rogóźnie
nad Okrętem o długość 1500 m, Błotach
Domaniewice.
Krępskich o długość 1600 m. Inwestycja poygrało Przedsiębiorstwo Robót Inży- lega na wykonaniu nawierzchni z kruszywa
nieryjno - Drogowych z Jamna, któ- o grubości 10 cm po uwałowaniu, na istniere zaproponowało kwotę 298.164,10 jącej nawierzchni żwirowej oraz plantowazł brutto. W postępowaniu oferty złożyły nie i profilowanie poboczy. Na tak utwarrównież: Strabag Oddział Łódź, Ekostra- dzonych drogach będzie można poruszać się
da Polska z Radomia oraz Włodan z Mi- z prędkością 30 km/h. Firma ma czas na wykonanie inwestycji do 10 listopada. (eb)
kołajewic.

W

wie Dużym i Małym, która to inwestycja
dobiega już końca. Termin oddania sieci przypada na 30 lipca. Ponadto gmina
otrzymała 14 tys. zł dotacji z terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a
także 2.057 zł z czynszu dzierżawnego z
terenów Łowickiego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Do budżetu wprowadzone zostały ponadto dwie darowizny. Rada Sołecka w
Jamnie przekazała 1 tys. zł tamtejszej
szkole podstawowej, natomiast Rada Sołecka w Popowie wsparła „swoją” szkołę kwotą 300 zł.
(eb)

Gmina Kocierzew

Sklep w dawnym GOK

D

wa pomieszczenia w budynku
Domu Kultury w Boczkach
w gminie Kocierzew, wynajęte
zostały przez gminę na sklep
spożywczo-przemysłowy. Stosowną
umowę wójt Grzegorz Stefański
zawarł 15 czerwca na 3 lata z Martą
Roróg, mieszkanką gminy.
Przedmiotem umowy są dwa
pomieszczenia o łącznej powierzchni
62,35 m2, za które najemczyni płacić
będzie 550 zł czynszu miesięcznie.
Wyłonienie najemcy tych lokali
odbyło się w drodze konkursu.
Wpłynęły na niego dwie oferty i obie
dotyczyły przeznaczenia na sklep
spożywczo-przymysłowy. Wybrano
ofertę korzystniejszą dla gminy która od niedawna jest właścicielem
budynku. W chwili obecnej trwa
modernizacja pomieszczeń dla
potrzeb sklepu. Otwarcie placówki
planowane jest w sierpniu.
Wójt Stefański zapowiada,
że gmina będzie się starała
pozyskać unijne fundusze na
remont sali widowiskowej. Kiedy
będzie to możliwe - na razie nie
wiadomo. Wynajęcie 2 mniejszych
pomieszczeń miało na celu
znalezienie osoby, która będzie
gospodarzem części obiektu. Nie
bez znaczenia jest też czynsz
dzierżawny, który jako dochód
wpływać będzie do kasy gminy.
(mwk)

O 10 tys. zł podniesiono
wydatki na odłapywanie
bezpańskich psów w gminie
Bielawy na ostatniej sesji
rady tej gminy 27 czerwca.

S

kąd konieczność podwyżki? Otóż
na terenie gminy pojawia się coraz więcej zgłoszeń o zagrażających bezpieczeństwu bezpańskich psach. Koszt złapania
i wywiezienia do schroniska jednego psa
to 500 zł. Drugie tyle to koszt miesięcznego utrzymania psa w schronisku.
W tym roku wyłapano już 17 psów,
a są kolejne zgłoszenia. Agresywne są dwa
duże psy w Wojewodzy, które - jak wynika z relacji mieszkańców - wchodzą już do
obór. Kolejne dwa biegają przy cmentarzu

w Bielawach. Jeden atakuje ludzi przy tzw.
czworakach w Walewicach. Psy w ciągu
najbliższych dni zostaną schwytanie i wywiezione.
Sołts Łazina Lidia Walczak skarżyła się
natomiast na plagę lisów. - Biegają już po
podwórkach, jak króliki. Niczego się nie
boją. Wyjadają kury, kaczki - mówiła na
sesji Rady Gminy. Prosiła wójta o rozmowę z myśliwymi, aby odstrzelili lisy. - Porozmawiam z Kołem Łowickim, ale myśliwi nie spieszą się do odstrzału lisów, gdyż
za każdą sztukę muszą płacić. Zwierzyna
w stanie wolnym jest bowiem własnością
Skarbu Państwa i za odstrzał każdego gatunku myśliwi płacą. Zazwyczaj jednak pomagają rolnikom w takich sytuacjach - wyjaśniał wójt Sylwester Kubiński.
(eb)
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Gmina Bielawy

Zwiedzali
zakład odpadów
- To co niepokoi naszych
mieszkańców - zapach - był
wyczuwalny tylko w obrębie
zakładu. Można go porównać
do zapachu ze średniej
wielkości obory - opowieści
o warunkach i zasadach
funkcjonowania Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Orlim Stawie
za Turkiem przedstawił radnym
i sołtysom gminy Bielawy,
przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Zimiński
na sesji 27 czerwca.

100, kiedy zakład zacznie pracować pełną
mocą. Goście z Łowickiego oglądali sortownię odpadów częściowo mechaniczną, a w części ręczną, kompostownię, małą
oczyszczalnie pracującą na potrzeby zakładu. - Wszystko posprzątane, odpady dokładnie posortowane - relacjonował przewodniczący Zimiński. Gmina, na terenie
której zakład funkcjonuje, otrzymuje 450
tys. zł z opłaty marszałkowskiej, 400 tys. zł
z podatku od nieruchomości oraz 150 tys.
zł z tytułu podatku od osób fizycznych, tj.
pracowników.
A uciążliwość zakładu - jak się przekonano - jest minimalna.
(eb) Wójt Sylwester Kubiński (pośrodku) oglądał każdy szczegół.

W

raz z wójtem Sylwestrem Kubińskim
i innymi członkami Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury
16 czerwca zwiedzali oni składowisko i sortownię odpadów. Podobna planowana jest
w Piaskach Bankowych na pograniczu gminy Bielawy i gminy Głowno. Związkowi
przyznano wstępnie 48 mln zł z funduszy
unijnych jako dofinansowanie na budowę
tego zakładu. Następny krokiem będą konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy
Bielawy, stąd pomysł wójta, który zaproponował zorganizowanie wycieczki, żeby
można było naocznie przekonać się o tym,
jak zakład funkcjonuje.
W zakładzie pod Turkiem zatrudnionych
jest 86 pracowników, a docelowo na ich być Spakowane odpady czekają na recykling.

Posegregowane odpady, z przodu kartony, z tyłu aluminiowe puszki.

O ochronie krajobrazu w gminie Łowicz

Dużo wahań przy podjęciu decyzji
Niewielką liczbą głosów
udało się radnym Gminy
Łowicz, na sesji 30 czerwca,
podjąć dwie uchwały w
sprawie uzgodnienia projektu
rozporządzeń Wojewody
Łódzkiego w sprawie
wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Doliny Słudwi - Przysowy
oraz Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pradoliny
Warszawsko - Berlińskiej.

W

przypadku pierwszej uchwały poparło ją 4 radnych, przy 6 wstrzymujących się oraz 2 przeciwnych. Jeżeli chodzi
o drugą z wymienionych uchwał, to została ona podjęta 3 głosami za, przy 9 głosach
wstrzymujących się.
Dolina Słudwii - Przysowy planowana
jest od gminy Żychlin, wzdłuż granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do
rzeki Przysowy. Następnie skręca do drogi
Żychlin - Kaczkowizna, gdzie również skręca do drogi Sanniki-Kiernozia-Łowicz. Dochodzi 2 tys. m do zabudowań Złakowa Borowego w kierunku Słudwi, później przez

Nowy sołtys

N

owego sołtysa Psar powitano
na ostatniej sesji Rady Gminy
Bielawy, 27 czerwca. W poczet
grona sołtysów przyjęty został Leszek
Rożniata. Przejął on obowiązki po
Przemysławie Staniszewskim, który
wyprowadził się z Psar. (eb)

Nowy Złaków, Złaków Kościelny, Retki,
po czym wchodzi na teren gminy Łowicz.
Na jej terenie dochodzi do zaplecza zabudowy Świeryża Pierwszego, w odległości
80 m od skraju drogi przez tę miejscowość.
Dalej podąża na południowy wschód dochodząc do drogi Złaków Kościelny - Niedźwiada i dochodzi do zaplecza zabudowy wsi
Kręta. Następnie przy drodze krajowej nr 2
kieruje się na zachód i dochodzi do skrzyżowania z drogą Maurzyce - Szymanowice, przekraczając Słudwię i granicę gminy
Zduny. Cały obszar obejmuje pow. 3.365
ha na terenach gmin: Żychlin, Kiernozia,
Zduny i Łowicz.
Drugi z uzgadnianych na sesji obszarów to
Pradolina Warszawsko - Berlińska, obejmująca 40.590 ha na terenach dwadziestu gmin,
w tym gminy Łowicz. Obszar ten pokrywa
się z dawnym obszarem dorzecza Bzury. Na
jej terenie wchodzi na zaplecza zabudowy
Zabostowa Małego i Zabostowa Dużego,
a następnie biegnie w kierunku gminy Nieborów, dalej Bolimowa. Biegnie wzdłuż
wsi Bocheń, Ostrów, Mystkowice, następnie skręca do drogi 703, obejmując lasy i zaplecza wsi Guźnia. Tutaj dochodzi do granicy z gminą Domaniewice.
Projekty uchwał już po raz trzeci trafiły
na sesję Rady Gminy Łowicz. Radni od

początku obawiali się ograniczeń
w kwestii budowy nowych domów
lub zabudowań gospodarskich, a także innych utrudnień związanych z obszarem chronionego krajobrazu. Na
posiedzeniu wspólnym komisji 28 czerwca
radny Witold Wojda złożył wniosek o usunięcie z rozporządzenia zakazu wycinki drzew
w obszarze Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej na terenie gminy Łowicz. W związku
z czym Urząd Gminy rozpoczął negocjacje
z Urzędem Wojewódzkim, w efekcie których
udało się wynegocjować możliwość wycinki
starych, zniszczonych zadrzewień w uzasadnionych przypadkach. Przykład gminy Łowicz posłużył służbom wojewody do wprowadzenia zmian także na terenach innych
gmin objętych tym obszarem.
Na obu obszarach wprowadzone zostaną następujące zakazy: zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk i miejsc rozrodu z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb, dalej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, likwidowania
i niszczenia zadrzewień, wydobywania do
celów gospodarczych skał, wykonywania
prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, dokonywania zmian w stosunkach wodnych, czy też likwidowania

naturalnych zbiorników wodnych. Od tych
zakazów są wyjątki.
Nie dotyczą one zadań na rzecz obronności kraju, prowadzenia akcji ratowniczej oraz realizacji inwestycji celu publicznego. Ten ostatni wyjątek ma największą wagę
dla samorządu, chodzi tu bowiem
o drogi, wodociągi i kanalizacje.
- Jeżeli chodzi o mieszkańców, to dla nich
najważniejsza będzie możliwość budowania obiektów produkcji zwierzęcej, dla których nie ma wymogu sporządzania rapor-

tu oddziaływania na środowisko, chodzi tu
o obiekty do 240 krów i 1000 świń - wyjaśniał radnym i sołtysom urbanista Andrzej
Bargieła. Będzie też możliwość ulokowania
w środku terenu, m.in. w Pilaszkowie, popularnych ostatnio elektrowni wiatrowych.
Jednemu z wymienionych zakazów podlegają natomiast doły w Bocheniu, których
nie będzie można zasypać ,czy w inny sposób zagospodarować. Ostatecznie też trudniejsza będzie wycinka drzew, ale po negocjacjach gminy Łowicz - możliwa.
(eb)
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Sieci przychodzą i odchodzą
Łowickie sklepy oferujące sprzęt RTV i AGD nie boją się konkurencji
Niedawno otworzono w Łowiczu sklep kolejnej sieci specjalizującej się w sprzedaży sprzętu RTV
i AGD. Tymczasem w całym mieście istnieje już sporo prywatnych
przedsiębiorstw zajmujących się
tą dziedziną handlu, a wiele z nich
może poszczycić się wieloletnią
działalnością.

P

owstawanie kolejnych sklepów nie
wzbudza w nich większych emocji Przychodzą i odchodzą, chcą tylko szybko,
krótkotrwale osiągnąć wysokie dochody.
Potem likwidują sklep, albo sprzedają całą
sieć za granicę. Otwierając kolejne punkty, zwiększają jej wartość, to powszechna
praktyka- tłumaczy Jacek Kłos - właściciel jednego z najstarszych łowickich sklepów RTV i AGD - Agata, którego pozycją
nie zdołała dotąd zachwiać żadna z ogólnopolskich sieci.
- Na pewno łowickie sklepy mają się
czego obawiać - odpowiadają pracownicy
nowo otwartej placówki Neonetu - mamy

konkretne towary. Na pewno widzimy dla
naszej sieci miejsce na łowickim rynku.
- Serca i zaufania klientów nie można zdobyć promocyjną gazetką ani żadnym gadżetem, tylko latami rzetelnej pracy i dobrą znajomością ich potrzeb - odpowiada właściciel
Agaty - nowe firmy mają szansę wywalczyć
sobie pozycję, ale potrzebowałyby do tego
15 lat, aby należycie wrosnąć w rynek.
Nowej konkurencji nie boją się także
inne łowickie sklepy - zgodnie twierdzą,
że nie odnotowały żadnych strat, gdy pojawiły się pierwsze sieciówki, więc teraz
też nie mają żadnych obaw. W dużej mierze liczą na zaufanie i przywiązanie klientów, podkreślają też szablonowość działania i brak elastyczności dużych sieci. A bez
tego trudno sprostać potrzebom rynku. Prywatne sklepy utrzymują się, bo właściciele
racjonalnie kontrolują koszty i szybko podejmują decyzje, od razu reagując na sytuW łowickim sklepie FART nikt nie obawia się rosnącej konkurencji.
ację na rynku.
Na pytanie, czy wzrost konkurencji przezamiar zjednać sobie klientów przystęp- otwarcia (10.07) zaplanowaliśmy wiele
nymi cenami, wysokiej jakości asortymen- promocji i ciekawych ofert, a na życzenie łoży się na ceny niemalże wszyscy odpotem i miłą obsługą. Na dzień głównego klientów na bieżąco będziemy sprowadzać wiadają twierdząco, tłumacząc, że zwłasz-

Łowickie mleko najlepsze w Polsce
Cztery produkty mleczne wytwarzane w łowickiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zajęły pierwsze
miejsca podczas III Krajowej Oceny
Mleka Spożywczego, która odbyła
się pod koniec czerwca w Ciechocinku. Organizatorem oceny było Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

N

agrodzone produkty OSM w Łowiczu
to: mleko łowickie UHT 2% tłuszczu,
mleko naturalne UHT 3,5% tłuszczu,
szkolne, mleko UHT o smaku waniliowym
1,5% tłuszczu, szkolne oraz mleko świeże
Opti fresh 3,2% tłuszczu. Łącznie ocenie
komisji konkursowej zostało poddanych
26 mlecznych produktów z dziesięciu zakładów. Produkty były oceniane w pięciu
grupach. Badania i ocenę konkursowych
produktów prowadziło Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Gdyni.
Ocena obejmowała: parametry fizyko
- chemiczne, wymagania mikrobiologicz-

ne, analizę sensoryczną, test na obecność
peroksydazy oraz ocenę opakowania - w
tym prawidłowość oznakowania zgodną z
obowiązującymi przepisami. Na podstawie

wyników badań, powołana przez prezesa
Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy Kapituła Super Arbitrów w składzie: prof. dr
hab. Józefa Chrzanowska, prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Jan Pikul , prof.
dr hab. Arnold Reps pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Stefana Ziajki przyznała w każdej grupie produktów I miejsca wraz z medalem dla najlepszych produktów.
Uznanie, jakie zdobyły produkty OSM
w Łowiczu jest tym większe, że konkurowały one ze znanymi produktami innych
spółdzielni.
Ponadto Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich przyznał Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu puchar za
najlepsze wyniki uzyskane na III Krajowej
Ocenie Mleka Spożywczego i Mlecznych
Nowości Rynkowych.
Przypomnijmy, że również w ubiegłym
roku podczas XXII Krajowej Oceny Serów
i Mlecznych Nowości Rynkowych OSM
w Łowiczu zdobyła 6 medali za sery i twarogi oraz puchar za najlepszą serownię.
(mak)

Dadzą nowe zawody
Więcej opraw energooszczędnych bezrobotnym
Gmina Zduny rozstrzygnęła prze- zlecenie wykona za 110 tysięcy złotych.
targ na przebudowę oświetlenia W ramach prac mają zostać wymienione O prawie 39 tysięcy zł stara się
ulicznego na swoim terenie. Wygra- 163 oprawy oświetlenia ulicznego z rtęcio- z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Gmina Zduny

ło Przedsiębiorstwo Produkcyjno wych na sodowe, energooszczędne, o mocy
- Usługowe ABIR Andrzeja Barlaka 100 W każda. Nowe oprawa zostaną założone w Rząśnie, Wiskienicy Górnej, Urzez Łowicza.
czu, Wierznowicach, Maurzycach, Zdunach
o przetargu złożone zostały trzy ofer- i Sopockiej Wsi.
Firma ma zakończyć roboty do końty, dwie pozostałe firmy pochodziły
z Łodzi i Skierniewic. O wyborze zadecy- ca sierpnia.
(tb)
dowała najniższa cena. Zwycięska firma

D

Gmina Łowicz

Też będą zbierać folie

zbiórka będzie prowadzona. - Następnie
ustalimy terminy zbiórki dla konkretnej
wsi i my z kolei powiadomimy o tym sołtysów - mówiła na ostatniej sesji Rady
Gminy Łowicz 30 czerwca sekretarz
Beata Orzeł.
Folii nie trzeba myć ani czyścić, wystarczy je ułożyć i związać sznurkiem. Odbiór
ołtysi mają zgłosić do Urzędu Gmi- jest dla mieszkańców gminy bezpłatny.
(eb)
ny miejsca na każdej wsi, w których

Gmina Łowicz jest kolejną, po gminach Bielawy, Zduny i Kocierzew,
w powiecie łowickim, na terenie której
firma ze Skierniewic będzie zbierała
folie po nawozach, z balotów, po sianokiszonkach, folie okrywowe, polipropylenowe i inne tego typu odpady.

S

gmina Domaniewice na program
aktywizacji bezrobotnych na swoim
terenie. Pieniądze mają pochodzić ze
środków Unii Europejskiej - programu
operacyjnego „Kapitał ludzki 2007
- 2013”. Pieniędzmi dysponować
będzie GOPS.
Program przewiduje m.in. objęcie
pomocą 9 osób, dla których
zostaną przeprowadzone szkolenia
podnoszące ich kwalifikacje
zawodowe. Dwie z nich przejdą
szkolenia dotyczące obsługi
komputerów oraz pracy na
podstawowych programach takich jak
edytory tekstów, siedem kolejnych
zaś weźmie udział w szkoleniu, po
ukończeniu którego zdobędą zawód
glazurnika. Wszystkie te osoby są już
wybrane spośród rzeszy osób, które
bezskutecznie próbowały znaleźć
dla siebie pracę w wyuczonych
zawodach.
(tb)

cza na rynku artykułów RTV, warunki
dyktuje konsument. W zależności od tego
jak ukształtuje się sytuacja, prywatne sklepy będą prowadzić własne akcje promocyjne. - Trudno będzie przebić nasze ceny,
bo wiele mniejszych sklepów zaopatruje się
w naszych hurtowniach - ripostują przedstawiciele Neonetu.
Fakt, że nowe sklepy ciągle widzą dla
siebie miejsce na łowickim rynku wynika w pewnym stopniu z powszechnej tendencji do kupowania coraz większej ilości
sprzętu elektronicznego oraz ciągłej wymiany starych modeli na nowe - zgodnie
z postępem technologicznym. Ten proces
napędzają zarówno producenci, jak i sami
klienci. Jak podkreśla Jacek Kłos, nie bez
znaczenia jest tutaj także boom budowlany
- nowe powierzchnie mieszkalne potrzebują pełnego wyposażenia, popyt cały czas
jest generowany przez rynek. Poza tym cały
czas skraca się czas korzystania ze sprzętu
elektronicznego.
Warto zauważyć, że pod względem zainteresowania najnowszymi technologiami
i nawet bardzo drogimi produktami z najwyższych półek, Łowicz bynajmniej nie odstaje od ogólnopolskich trendów. - Zdarza
się, że trafiają do nas zupełnie nowe przedmioty - najdroższy model telefonu, jaki w
tej chwili posiadamy kosztuje około 2000 zł,
aparat nie był nawet używany - mówi właściciel łowickiego komisu - Nawet te drogie
modele znajdują nabywców - dodaje. (mb)

Gmina Bielawy

Jest popyt na rekreację
W ciągu minionego miesiąca dwukrotnie wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński spotkał się z inwestorem z zewnątrz zainteresowanym
wykupem około 100 ha terenów rekreacyjnych w pobliżu obszaru Natura 2000.

N

a razie rozmowy są na tyle wstępne,
że nie chcę zdradzać kto to jest. Przyjdzie na to czas, kiedy inwestor się ostatecznie zdecyduje - mówi wójt.
Na sesji 27 czerwca wójt opowiadał
o zainteresowaniu rekreacją radnym. Do

pierwszego spotkania z inwestorem doszło
w pierwszej połowie czerwca. Wójt pokazał inwestorowi urokliwe zakątki gminy
m.in. w rejonie Marywila, Zgody i Seligowa. - W rejonie Walewic też są takie tereny i można przekazać o tym informację potencjalnemu kupcowi - podpowiadał radny
Krzysztof Chlebny. Wszystkie wskazane
tereny są własnością prywatną i to od rozmów z gospodarzami zależy powodzenie
inwestycji. Są duże szanse na powstanie na
terenie gminy kompleksu ponad 100 domków rekreacyjnych.
(eb)
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Zmiany w rozliczeniach z NFZ
nie dotkną pacjentów
lega więc na tym, że więcej różnorodnych schorzeń zostanie przypisanych do mniejszej ilości grup.
Przychodząc do szpitala z atakiem
wyrostka robaczkowego czy z arytmią serca, znajdziemy się w grupie
z osobami, które mogą cierpieć na
inne choroby i dolegliie będzie już rozliwości, których diagnoczeń na podstawie
styka i koszty leczenia
katalogu świadsą podobne.
czeń - od 1.07.2008
Do tej pory przeliczzastąpił go podział na
nik dla punktów był
tzw. jednorodne grupy
różny w poszczególpacjentów (JGP). Zonych województwach,
staną do nich przypisani
teraz zostanie to wypacjenci wymagający
podobnych badań dia- Andrzej Grabowski równane. NFZ uważa, że związane z tym
gnostycznych i leczenia. Rozliczenie będzie wymagało uśrednienie środków i jednoczesne
sprawozdania z zakończonej hospi- uproszczenie procedur będzie dla
talizacji pacjenta. Każda z grup zo- szpitali ułatwieniem, ma też lepiej
stała zdefiniowana przez zbiór spe- odzwierciedlać rzeczywiste koszty
cjalnych kodów. Dotąd wyróżniano leczenia. Zmiany w żaden sposób
1,8 tys. procedur szpitalnych, któ- nie wpłyną na sytuację pacjentów.
NFZ nie zakłada, że wszystkie
rym przyznawano punkty przeliczane później na złotówki, teraz zredu- szpitale natychmiast poradzą sobie
z wdrażaniem nowego systemu,
kowano ich liczbę do 426 JGP.
Różnica pomiędzy starym obawia się między innymi, problea nowym systemem rozliczeń po- mów związanych z infrastrukturą

- Nowe przepisy dotyczące
finansowego rozliczania
szpitali z NFZ to problem
placówki, a nie pacjentów
- mówi dyrektor łowickiego
szpitala Andrzej Grabowski.

N

informatyczną, dlatego wprowadził
dla placówek trzymiesięczny okres
przejściowy. Jest jednak przekonany o słuszności jego wprowadzenia. Jak poradzi sobie z tym łowicka
placówka? Dyrektor Grabowski jest
nastawiony dość optymistycznie.
- NFZ zapewnia, że szpitale powinny dzięki tej zmianie uzyskać
około 12 % więcej środków na zabiegi. Zmiana wiąże się też z niewielkim podniesieniem wysokości kontraktów, co nas oczywiście cieszy.
Trudno już teraz wyrokować, jak będzie, ale jesteśmy dobrej myśli.
Wszyscy boją się popełnienia
błędu w nowych procedurach. Będzie się to bowiem wiązało z finansowymi konsekwencjami dla
placówki. Podobne obawy nie są
też obce łowickiemu szpitalowi
- System jest dość skomplikowany, minie trochę czasu, zanim uda
się przyzwyczaić do zmian, ale nie
ma sensu bać się wszystkiego co
nowe. Zwłaszcza pacjenci powinni spać spokojnie - nic nie zagraża ich sytuacji - podkreśla dyrektor Sala operacyjna łowickiego szpitala jest w tragicznym stanie. Mimo to dalej wykonuje się na niej
Grabowski.
(mb) zabiegi.

Klasa sportowa w SP 4
Klasa sportowa powstanie od nowego roku szkolnego w łowickiej
Szkole Podstawowej nr 4. Jedna
z klas IV składać się będzie z 12 - 14
dziewcząt, specjalizujących się w koszykówce i 14 - 16 chłopców trenujących piłkę nożną.
zieci będą miały normalne zajęcia
lekcyjne, tyle że zamiast 4 godzin
D
wychowania fizycznego tygodniowo,

w programie znajdzie się 8 godzin wf.
Trzy godziny to będą normalne zajęcia program ogólnorozwojowy, jedna godzina na pływalni, reszta to już treningi specjalistyczne.
Pomysłodawcami utworzenia klasy
sportowej są dyrektor szkoły Artur Balik

oraz nauczyciel i instruktor koszykówki
Paweł Doliński. Piłkarzami zajmie się dyrektor, trener pierwszej klasy działający
w Pelikanie, oraz nauczyciel i trener Dawid Ługowski. Koszykarkami opiekował
się będzie Paweł Doliński oraz nauczyciel trener Karolina Pierzchała.
- Naszym celem jest wychwycenie
i optymalne szkolenie uzdolnionych dzieci
z terenu miasta i powiatu - mówi dyrektor Balik. - Okres 11 - 13 lat jest złotym
wiekiem dziecka. To najlepszy czas do intensywnej nauki technik gier sportowych.
Uczniowie w tym wieku robią najszybsze postępy. Zaniedbania z tego okresu,
w późniejszym czasie są praktycznie nie
do odrobienia. Dlatego dyrektor uważa,
że w naszemu miastu potrzebny jest sys-

tem kształcenia sportowego zdolnej młodzieży. Jak najwcześniej i we współpracy
z klubem Pelikan.
Dlatego też wraz z klasą sportową rusza
od nowego roku w SP 4 innowacja, którą
objęci zostaną pierwszoklasiści. W formie
gier i zabaw zajęcia ukierunkowane zostaną
na dwie wspomniane dyscypliny. Pozwoli to
od razu wychwycić i kształcić zdolne dzieci, które następnie kształciłyby się w klasie
sportowej, a po podstawówce zasiliły klasę sportową w Gimnazjum Nr 3. - Miastu
potrzebny jest taki system - przekonuje Balik. - Na wzór chociażby systemu opracowanego i stosowanego od lat przez Lechię
Gdańsk - dodaje.
„Czwórka” ma do tych celów dogodne warunki. W ubiegłym roku powstało

trawiaste boisko, jest sala gimnastyczna.
Uczniowie korzystać też będą z położonego w sąsiedztwie sztucznego stadionu
i hali OSiR. Z myślą o klasie sportowej,
wkrótce zmodernizowane zostaną stare,
nie używane dziś natryski. Wybudowana
ma też zostać dodatkowa szatnia.
- Jak na razie rozmawiałem z piątką rodziców, gdyż to oni przede wszystkim wyrazić muszą zgodę na uczęszczanie ich
dziecka do klasy sportowej - mówi Balik.
- Na turniejach i zawodach wyszukiwaliśmy zdolnych uczniów i sami proponowaliśmy naukę w tej klasie. Obecnie mamy
uczniów z obwodu naszej szkoły i SP 1. Ilu
na ten moment trudno powiedzieć, bo codziennie wpływają nowe podania. Zapraszamy uzdolnionych ruchowo chłopców
i dziewczynki z terenu Łowicza i powiatu,
którzy chcieliby od września podjąć naukę w klasie sportowej.
(wcz)

Strażacy z Wiskiennicy najlepsi

W

Z pełnym poświęceniem strażacy startowali w zawodach w pełnym umundurowaniu.

upalnym słońcu rozegrane
zostały 6 lipca na boisku w
Jackowicach gminne zawody
strażackie. Wzięło w nich udział aż
14 jednostek OSP z gminy Zduny
oraz tłumy kibiców. Na plac zjechały
wszystkie wozy strażackie.
Tradycyjnie najpierw strażacy pobiegli
w sztafecie, następnie przeprowadzone
zostały ćwiczenia bojowe. Wśród
drużyn młodzieżowych chłopięcych
pierwsze miejsce zajęła z Rząśna,
drugie - z Wierznowic, trzecie z Bąkowa Górnego, grupa A. Wśród
drużyn młodzieżowych dziewczęcych
najlepszy wynik osiągnęła drużyna
z Bąkowa Dolnego, drugie miejsce
zdobyła drużyna z Bogorii Dolnej, zaś
trzecie ze Złakowa Kościelnego.
Wśród drużyn męskich laur zwycięstwa
przypadł drużynie z Wiskiennicy
Dolnej, która uzyskała 118,6 pkt.,
drugie miejsce wywalczyli strażacy
z Łaźnik zdobywając 121,5 pkt.,
trzecie - ze Złakowa Borowego ze
121,8 pkt. Wśród drużyn kobiecych
palmę pierwszeństwa przejęły panie
ze Złakowa Borowego, które zdobyły
130,9 pkt. Drugie miejsce to sukces
drużyny z Bogorii Dolnej ze 137,1 pkt.
Trzecie miejsce przypadło w udziale
drużynie z Urzecza ze 145,7 pkt.
(eb)

Na ławce jak w sypialni

N

awet kilkanaście razy w tygodniu
muszą interweniować łowiccy
policjanci w sprawie bezdomnych
i pijanych śpiących na ławkach
w centrum miasta. - Trudno ocenić
skalę tego zjawiska, czy przywoływać
statystyki. Niekiedy jest to tylko
kilka osób, w kolejnym tygodniu jest
ich ponad 20, dziś to pierwszy taki
przypadek - mówili w poniedziałek
patrolujący miasto policjanci,
którzy wylegitymowali mężczyznę
drzemiącego na ławce przy ulicy
3 Maja.
To wykroczenie (związane
z gorszącym zachowaniem w miejscu
publicznym) popełniają najczęściej
osoby bezdomne, wiele z nich jest już
dobrze znanych na komendzie i w izbie
wytrzeźwień.- Ci ludzie nie pracują,
więc liczba interwencji nie zależy od
dnia tygodnia ani pory roku, może
latem jest ich trochę więcej, bo słońce
wzmaga działanie alkoholu. W czasie
weekendu zdarza się, że dołączy
do nich jakiś małolat - komentują
funkcjonariusze.
Bezdomni nie są wybredni
w wybieraniu miejsc na drzemkę, nie
przejmują się też towarzystwem innych
ludzi - można ich spotkać nawet
w centrum miasta, w pobliżu sklepów
i restauracji. - Wszędzie tam, gdzie da
się położyć, nie raz zdarza się, że nie
zdążą nawet dojść do ławki i leżą na
chodniku, tam gdzie upadną.
(mb)

Pierwszy taki remont od 17 lat

W

iadomo już, że ostatecznie
16 lipca, na czas prac
renowacyjnych, zostanie
zamknięta miejska pływalnia
w Łowiczu. - Trudno powiedzieć,
jak długo potrwa remont zakrojony
na tak dużą skalę - mówi dyrektor
łowickiego OSiR Zbigniew Kuczyński.
Poza wymianą folii wyściełającej
dno basenu, zaplanowane jest także
wyrównanie ubytków w podłożu
zbiornika. - Właśnie te prace mogą
wydłużyć remont, bo dopiero po
wyschnięciu nowej powierzchni
będzie można nakleić folię - podkreśla
dyrektor. Od razu po zakończeniu prac
obiekt zostanie otwarty.
(mb)
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Gmina Domaniewice

Autostop
latach mojej studenckiej młodości popularne było wakacyjne
zwiedzanie kraju autostopem.
Samochodów było wprawdzie jak na lekarstwo, ale może właśnie dlatego ci, którzy
nimi dysponowali, byli skorzy pomagać
tym, którzy o takich dobrach mogli tylko
pomarzyć. Podobnie, jak z telewizorami,
na które było stać nielicznych, więc ci,
którzy je nabyli, fundowali sobie też utrapienie, bo musieli przywyknąć do tego, że
ich mieszkania zamieniały się w sąsiedzkie
świetlice. Nie pozwolić zaś sąsiadom na
oglądanie telewizji się nie godziło, bo
wtedy taki „nieużytek” narażał się mocno
otoczeniu. Pierwszy telewizor we wsi albo
w kamienicy oznaczał więc nieustanne
do niego pielgrzymowanie. I nie chodziło
nawet czasem o obejrzenie ciekawego
filmu czy sportowej transmisji, ale w ogóle
o zobaczenie, co to takiego ten „telewizjor”.
Opowiadano mi kiedyś, jak to do jednego
z bogatszych domów w jednej z łowickich
wsi zeszła się pod wieczór grupa sąsiadek
zobaczyć telewizor. Pierwszy w okolicy.
Było już po wieczornym udoju, a w telewizji
szła akurat „Kobra” czyli teatr sensacji.
W pewnym momencie, gdy zagadka „kto
zamordował?” miała się właśnie wyjaśnić,
na krzesłach i zydlach nastąpiło poruszenie. - No to żeśwa się już napatrzyły
- orzekły zgodnym chórem panie i opuściły
centralny pokój z telewizorem, bo robiło
się późno.

W

ymyślono też wtedy sposób
na tanie podróżowanie. W tym
celu należało przed wakacjami
wykupić książeczkę autostopu, która kosztowała, jak dobrze pamiętam, trzydzieści
złotych i zawierała kilkadziesiąt kuponów.
Owe kupony miały swoje „kilometrowe”
nominały. Były więc odcinki po dwadzieścia, pięćdziesiąt i sto kilometrów, które po
zakończeniu podróży pełniły rolę swoistej
zapłaty dla kierowcy. Zdarzali się szoferzy,
którzy za kierownicą przemierzali Polskę
wzdłuż i wszerz, więc potrafili zebrać całą
furę owych kuponów, za które można było
potem otrzymać atrakcyjne nagrody. Niektóre dobra zaś były w owym czasie trudno
dostępne, nie mówiąc już, że kosztowne,

W

więc chętnych do zabierania autostopowiczów nie brakowało (jeszcze łatwiej było
przemierzać Polskę autostopowiczkom).
W nagrodę można było otrzymać właśnie
telewizor, dzięki któremu żona w czasie,
gdy mąż był w trasie, bez problemu mogła
rozwijać stosunki dobrosąsiedzkie.
amiętam, że na pierwszy (jednocześnie przedostatni) swój autostop
wyjechałem z plecakiem i chyba
stówą, może dwoma, w kieszeni. Jak na
plany dotarcia do Zakopanego, a potem
w Bieszczady, nie było to za wiele. Przy
odrobinie szczęścia można było jednak
spotkać takich, którzy biednemu studentowi
pragnącemu poznać kawałek Polski, pragnęli przychylić nieba. Przez pierwsze dwa
dni udało mi się dotrzeć aż do Krakowa.
Powałęsałem się trochę po Starym Mieści,
po czym wyjechałem miejskim autobusem
na przedmieścia. Chciałem dotrzeć gdzieś
na wieś, żeby poszukać noclegu w jakiejś
stodole. Zapytałem więc na przystanku
starsze małżeństwo, gdzie najlepiej w tym
celu pojechać. Oni poszeptali coś między
sobą, by po chwili zaproponować: - A może
by pan student u nas zanocował? Mieszkamy blisko Rynku. Oczywiście skrzętnie
skorzystałem z propozycji i zamiast na
sianie spałem w elegancko zasłanym łóżku, w „gościnnym” pokoju, a na śniadanie
pałaszowałem pyszną jajecznicę, co też
wtedy nie było codziennością, bo jajka
nie były takie tanie (Przypominam sobie
taki oto tekst z tamtych lat: - Zobaczycie,
dojdzie jeszcze do tego, że bilet na pekaes
do Łowicza będzie droższy od jajka…). Nie
była to zresztą ostatnia jajecznica na tym
autostopie. Nie mniej pyszną usmażyła gospodyni gdzieś między Jasłem i Krosnem,
po drodze w Bieszczady.

P

następnym roku wybrałem się
w inną stronę kraju, na Mazury
i do Trójmiasta. Z autostopem
z roku na rok było jednak coraz gorzej,
bo stał się modny wśród zwykłej hołoty.
Kierowcy coraz rzadziej zabierali więc autostopowiczów, bo wieści o rozmaitych wybrykach rozchodziły się wśród szoferskiej braci
błyskawicznie. A to już był początek końca
fajnego, jak na tamten czas, pomysłu.

W

Oświadczenia majątkowe
radnych i urzędników cz. I
Jak co roku rozpoczynamy
publikację oświadczeń
majątkowych
samorządowców z naszego
terenu, do których składania
obliguje ich prawo. Regularne
publikowanie oświadczeń
sprzyja jawności życia
publicznego, co jest wartością
samą w sobie i dlatego to
robimy. Zaczynamy od tych
gmin, które już oświadczenia
za 2007 rok udostępniły. Jako
pierwsza gmina Domaniewice.

W

ójt Mirosław Grzegorz Redzisz
zaoszczędził 16 tys. zł. Ma dom
o pow. 317 mkw, wartości 150 tys. zł. Jest
ponadto właścicielem gospodarstwa rolnosadowniczego, zabudowanego budynkami gospodarczymi i garażem, o pow. 9,02
ha, wartości 253.930 zł. W ubiegłym roku
wójt zarobił 98.388 zł, jego żona - 42.081
zł. Jest właścicielem samochodu dostawczego mercedes z 1998 roku. Ma zaciągnięty kredyt na budowę garażu, który na
koniec ubiegłego roku wynosił 44.850 zł,
rok wcześnie było to 97 tys. zł.
Sekretarz Zofia Sut, zgromadziła
oszczędności w kwocie 10 tys. zł. Jest właścicielką domu o pow. 120 mkw., wartości
120 tys. zł. W ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia otrzymała 52.426,52 zł, z tytułu
umów zlecenia 1.300 zł. Jeździ samochodem Opel Corsa z 2002 roku.
Sławomir Sałek, przewodniczący
Rady Gminy Domaniewice. Zaoszczędził 20 tys. zł (w 2006 roku na koncie miał
35 tys. zł), ma dom o pow. 120 mkw., wartości 50 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow.

20,32 ha z budynkami gospodarczymi, wartości 200 tys. zł. Osiągnął z niego przychód
w wysokości 80 tys. zł, a dochód 20 tys.
zł. Z tytułu diety radnego otrzymał 6.996
zł oraz dopłaty z ARiMR w wysokości
13.300 zł. Jest właścicielem Ursusa C-360
z 1977 roku, wartości 10 tys. zł i Zetora
z 2002 roku, wartości 40 tys. zł.
Grzegorz Bryk, radny, pracuje w zamrażalni Rolfoods w Ziewanicach, jako
elektryk maszyn chłodniczych. Ma dom
o pow. 180 mkw. wartości 200 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 1,94 ha z zabudową inwentarsko-składową, wartości 50 tys.
zł. Osiągnął z niego dochód w wysokości
20 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia otrzymał
wynagrodzenie wynoszące 22.806,50 brutto, z tytułu diety radnego 1.767 zł. Dochód
żony radnego brutto wyniósł 41.110,77 zł.
Jest właścicielem samochodu Deawoo Nubira z 1999 roku oraz w ubiegłym roku kupił Forda Galaxy również z 1999 roku.
Jolanta Grabowicz, radna, jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Domaniewicach. Z tytułu wynagrodzenia
otrzymała 36.492,78 zł, z tytułu diety radnej 1.860 zł, dochód z użytkowanego gospodarstwa to 7 tys. zł.
Wojciech Janicki, radny, rolnik.
Ma 3 tys. zł oszczędności, dom o pow. 110
mkw. wartości 173.500 zł, gospodarstwo
rolne o pow. 15,24 ha wartości 390 tys.
zł, z budynkiem inwentarsko-składowym,
dwoma budynkami gospodarczymi, stodołą i oborą. Osiągnął z niego przychód
w wysokości 89 tys. zł, a dochód w wysokości 18 tys. zł. Ma jeszcze dom o pow.
80 mkw., wartości 73 tys. zł. Z dzierżawy
gruntów o pow. 3,71 ha osiągnął przychód
w wysokości 5 tys. zł, a dochód 1 tys. zł.
Z ARiMR otrzymał dopłaty wynoszące
12.910 zł. Z tytułu diety radnego otrzymał

1.953 zł. Jest właścicielem Zetora 7211
z 1988 roku a w ubiegłym roku kupił prasę z 2000 roku. Ma zaciągnięty w BSZŁ
kredyt w wysokości 59 tys. zł, o 46 tys. zł
wyższy niż w ubiegłym roku.
Sławomir Karcz, radny, pracuje jako
nastawniczy w PKP Łódź Kaliska. Ma dom
o pow. 100 mkw., wartości 50 tys. zł, którego jest współwłaścicielem w 1/4, gospodarstwo rolne o pow. 8.07 ha z budynkami
gospodarczymi, wartości 30 tys. zł, którego jest współwłaścicielem w 1/4 części.
Z gospodarstwa osiągnął przychód w wysokości 17 tys. zł, a dochód 9 tys. zł. Zarobił
27.091,56 zł. Z tytułu diety radnego pobrał
1.953 zł, zaś dopłaty z ARiMR wyniosły
8 tys. zł, a dochód żony 14.321,04 zł.
Tadeusz Kuciński, mieszka w domu
o pow. 140 mkw., radny jest na zasiłku przedemerytalnym, z którego tytułu
otrzymał 8.998 zł, z tytułu diety radnego
1.860 zł, a dochód żony to 18.480 zł.
Jan Kwestarz, radny, emeryt. Zaoszczędził 10 tys. zł (o 5 tys. zł więcej niż
w 2006 roku), ma dom o pow. 90 mkw.,
wartości 85 tys. zł, gospodarstwo rolne
o pow. 1,33 ha, wartości 65 tys. zł z garażami, budynkiem inwentarsko-składowym, z którego osiągnął przychód w wysokości 2.500 zł, a dochód - 900 zł. Ponadto
jest właścicielem działki o pow. 0,28 ha
ze sklepem o pow. 90 mkw., wartości 50
tys. zł. Z tytułu emerytury pobrał 15.869
zł, zaś diety radnego - 2.046 zł, dochód
żony to 30.907 zł.
Leon Lebioda, radny, rencista. Zaoszczędził 27 tys. zł, o 4 tys. zł więceni niż
w roku poprzednim. Mieszka w domu
o pow. 140 mkw. Z tytułu renty otrzymał
18 tys. zł netto, z tytułu diety radnego 1.767
zł, dochód żony to 9.458 zł.
dok. na str. 30
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Pomnik będzie jak nowy
Znany łowicki rzeźbiarz, mistrz kamieniarstwa Jerzy Michalak, zajmie
się odnowieniem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, który stoi
przy ul. Podrzecznej w Łowiczu. Remont jest konieczny. Z pomnika po
13 latach po odnowieniu zaczęły odpadać pokrywające go płyty.

J

ak powiedział nam naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych łowickiego ratusza Paweł Gawroński, zlecenie zostało już udzielone, jego wartość opiewa na
15 tys. zł. Była to jedyna oferta złożona
w czasie poszukiwania wykonawcy.
Zadanie nie będzie proste. Z pomnika
trzeba usunąć przykrywające cokół płyty
bazaltowe i granitowe, po czym dokonać

jego osuszenia - w grę wchodzi odkopywanie fundamentów i ich odpowiednie zabezpieczenie. Po zakończeniu tych prac cokół
zostanie ponownie obłożony płytami, ale
tym razem w odróżnieniu od wcześniejszego stanu, będą to duże płyty, przykrywające cały bok pomnika. Tym razem mają one
być z marmuru oraz granitu. Prace mają się
zakończyć do 1 października.
Wygląd pomnika nie ulegnie zasadniczym zmianom. Jak powiedział nam naczelnik, pozostaje na nim popiersie marszałka,
krzyż będący kopią odznaki 10 Pułku Piechoty oraz tablice boczne. Zrezygnowano
z pomysłu, o którym pisaliśmy w jednym z numerów NŁ na początku roku, w ramach którego na pomniku miał się pojawić medalion
przedstawiający marszałka. dok. na str.15

dok. ze str. 8

Nowe miejsce dla Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
la poradni wygospodarowane zosta- ruchowej, terapii grupowej, gabinet reeduD
ną też dwa pomieszczenia w części kacji, gabinet pedagogów.
W trakcie prac zerwane zostaną wszystzajmowanej przez OHP. Łącznie do za-

gospodarowania będzie około 200 m . W
dwóch mniejszych pomieszczeniach mieścić się będą sekretariat i gabinet dyrektora.
170-metrowa sala podzielona zostanie
ściankami działowymi z płyt gipsowo kartonowych, wygłuszonych warstwą wełny mineralnej. Powstanie dzięki temu sześć
gabinetów, poczekalnia, sanitariat, pokój socjalny, archiwum itd.
W nowej placówce funkcjonowały będą
gabinety logopedów, psychologów, terapii
2

kie podłogi, posadzki zostaną wypoziomowane. Wymienione będą okna, położone
nowe tynki, posadzki, obróbki blacharskie,
malowanie, wytłumione zostaną ściany.
Dach nie będzie zmieniany, tylko docieplony i naprawiony w miejscach najbardziej zniszczonych.
Koszt prac wyniesie około sto sześćdziesiąt tysięcy złotych. Zakończą się one do połowy września.
(wcz)

Pierwszych cięć okolicznościowych tortów dokonali (od prawej) Wojciech Siemion i Aleksandra Głowacka.

Jubileuszowy
koncert z tortami
Chopinowskie mazurki, ballady
oraz nokturny wraz z ludową poezją
brzmiały w minioną niedzielę, 6 lipca w pałacu w Sannikach. Przy fortepianie zasiadł Bogdan Czapiewski, recytował zaś Wojciech Siemion.
Tego ostatniego szczególnie uhonorowano.

T

radycyjnie już w Sannikach sala koncertowa była wypełniona po brzegi. Profesor Bogdan Czapiewski, laureat Grand
Prix du Disque Liszt na Międzynarodowym Konkursie Płytowym w Budapeszcie
w 1987 roku, zagrał dwa nokturny chopinowskie, Rondo c-moll op. 1 oraz dwa mazurki: a-moll oraz cis-moll, jak również balladę f-moll op. 52. Czapiewski jest pianistą
o bardzo szerokim repertuarze, interpretuNa razie pomieszczenia warsztatów prezentują się niezbyt okazale. Wszystko je z wielkim powodzeniem zarówno utwozmieni się po przebudowie.
ry Bacha, Beethovena, jak i Chopina oraz

GOK Nieborów

Przyjmują kwiaty
przez całe wakacje

J

ak na razie nadesłanych prac jest całkiem
sporo - mówi o odzewie na organizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie
konkurs na kwiaty z bibuły dyrektor placówki
Izabela Gać. - Konkurs rozstrzygniemy we
wrześniu, tak więc przez całe wakacje spóźnialscy
mogą jeszcze nadsyłać swoje prace - dodaje.
Konkurs jest specjalnością nieborowskiego GOK i
dotyczy ludowych ozdób wykonywanych z bibuły.
Kierowany jest do dzieci i młodzieży
z terenu powiatu łowickiego w wieku od 6 do 20
lat. Nadsyłać można prace w kategoriach: kwiaty,
wianki, girlandy, bukiety, przypinki na firany, rózgi
i ramki na obrazek. Premiowana będzie z jednej
strony maestria wykonania i zgodność z tradycją,
z drugiej zaś oryginalne podejście do tematu
i przełamywanie schematów. (wcz)

Gmina Kocierzew

Jubileusz OSP Lipnice

U

roczystość 80-lecia działalności jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach
w gminie Kocierzew Południowy odbędzie się
w najbliższą niedzielę, 13 lipca. Strażacy
i ich goście wezmą udział we mszy św. polowej,
odprawionej o godz. 13.30 przed remizą. Po
nabożeństwie przedstawiona będzie historia
jednostki, wręczone zostaną odznaczenia
strażackie.(mwk)

muzykę współczesną. Muzyka przerywana
była recytacją poezji polskiej. Siemion, jako
popularyzator kultury wsi, wystąpił z trzema
balladami ludowymi nieznanych autorów
z XVII, XVIII i XIX wieku, wśród nich
z balladą o tytule „Podolanin”.
Po koncercie muzyczno-poetyckim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej
Wojciecha Noworyta, zatytułowanej „Barwy natury”. To mały wycinek z kolekcji
około 50 tys. zdjęć m.in. z ogrodu botanicznego w Powsinie i z parków Warszawy,
a także unikalnych fotografii z Iraku zrobionych w ciągu ostatnich 25 lat, dokąd fotograf wyjeżdżał zawodowo.
GOK w Sannikach podziękował też - tortem - Wojciechowi Siemionowi za ponad
30-letnią współpracę z gminą oraz uhonorował 80. rocznicę urodzin aktora. - Nie tylko Wojciech Siemion przyjeżdżał do nas, ale
i my jeździliśmy do Petrykoz, gdzie prowa-

dzi on Wiejską Galerię Sztuki, spotykał się
w paniami z KGW oraz dziećmi w szkołach,
od wielu lat uczestniczy też w koncertach
w pałacu - mówi dyrektor GOK w Sannikach Aleksandra Głowacka.
Drugi tort, którego można było skosztować po koncercie, został przygotowany z okazji wręczenia dwóch medali: „Zasłużony dla kultury Polski” dla Gminnego
Ośrodka Kultury oraz dla Regionalnego zespołu Pieśni i Tańca Sanniki. Medale wręczył z upoważnienia ministerstwa kultury
wójt Gabryjel Wieczorek na ręce dyrektor
GOK Aleksandry Głowackiej oraz najstarszej członkini zespołu, Danieli Tomasik,
która tańczy w nim od 1954 roku, czyli od
momentu powstania.
Rok 2008 obfituje w Sannikach w jubileusze, które hucznie obchodzone były podczas 40. Niedzieli Sannickiej, 55-lecia zespołu Sanniki oraz 35-lecia GOK. (eb)
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90 lat OSP w Popowie
W minioną niedzielę
6 lipca, w promieniach
wakacyjnego słońca
90-lecie swego istnienia
świętowała jednostka
OSP w Popowie
w gminie Głowno.

U

roczystości jubileuszowe rozpoczęły
się polową mszą święta odprawioną
na placu przed popowską strażnicą przez
ks. Arkadiusza Grodzickiego, proboszcza
parafii w Waliszewie. Po nabożeństwie najbardziej zasłużonych popowskich druhów
uhonorowano medalami i strażackimi odznakami. Złotym medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego OSP RP odznaczony został m.in. druh Marek Jóźwiak wójt gminy Głowno. Podobne złote medale odebrali z rąk prezesa Zarządu Oddziału
powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu
Józefa Dziemdzieli druhowie Henryk Kępa
i Mirosław Rzeźnik. Medalem Srebrnym za
Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został
druh Wiesław Kacprzak, a Medalem Brązowym - Marcin Patos, Mariusz Szymczak
i Tomasz Łukasik. Odznakami „Wzorowego Strażaka” uhonorowano następujących
popowskich druhów: Marcina Patosa, Tomasza Ptasińskiego, Huberta Pakułę, Daniela Ryłka, Grzegorza Kosiorka, Sylwestra Palińskiego, Bolesława Marciniaka
i Dominika Dudkę.
Odznaki „Za Wysługę lat” w OSP w Popowie otrzymało 62 druhów i druhen, wśród
nich ci, którzy poszczycić mogą się najdłuższym, już kilkudziesięcioletnim stażem pracy społecznej na rzecz jednostki i lokalnej
społeczności. Odznaką za wysługę 20-letnią w OSP w Popowie uhonorowani zostali druhowie: Marek Jóźwiak, Mirosław
Gudaj, Tomasz Paliński, Konrad Flisiak,
Jarosław Dębski, Wiesław Kacprzak, Piotr
Kucharski, Jarosław Siedlecki i Edmund
Bereżewski oraz druhna Maryla Rzeźnik.
25-letnim stażem w popowskiej OSP poszczycić mogą się: Sławomir Karbowiak,
Sławomir Pakuła, Jerzy Jóźwiak, Andrzej
Walczak, Adam Matejczyk, Adam Kłebik,
Roman Rożniata, Piotr Zajączkowski oraz
Henryk Kopka, 30-letnim stażem: Janusz
Dębski, 35-letnim stażem: Jerzy Kaźmierczak i Mirosław Woźniak, 40-letnią wysługą w OSP w Popowie: Janina Pakuła, Irena
Kaźmierczak, Wanda Kaźmierczak, Teresa Ptasińska, Stanisław Bujała, Andrzej
Kucharczyk i Zdzisław Romanowicz, zaś
45-letnim stażem w jednostce - Wiesław
Kotulski. Pół wieku pracują na rzecz popowskiej OSP i lokalnej społeczności druhowie Józef Kostrzewa i Jerzy Karbowiak,
a najdłuższym, bo 55-letnim stażem w tej
jednostce poszczycić mogą się: Władysław
Pakuła, Marian Kaźmierczak, Feliks Kłębik
i Ryszard Stolarczyk.
Druh Ryszard Stolarczyk pełni od wielu już lat funkcję sekretarza zarządu oraz
kronikarza popowskiej jednostki. Jego
kilkunastoletnia praca i poszukiwania po
okolicznych archiwach zaowocowały zgromadzeniem i spisaniem materiału dokumentującego historię popowskiej jednostki od roku 1918.

Zaczęło się od wiejskiego
nauczyciela
A wszystko zaczęło się od Stanisława
Woźniaka - młodego nauczyciela, którego
w 1915 r. rolnik z Karnkowa Władysław
Dybowski sprowadził do wsi z Łodzi. W budynku mieszkalnym Walentego Palińskiego
zorganizował on pierwszą w okolicy szkołę. Do roku 1918 Woźniak zjednoczył wo-

nadzór nad strażami przejął minister gospodarki komunalnej, a od roku 1954 - minister spraw wewnętrznych. W 1956 r. powołano Tymczasowy Zarząd Główny OSP,
a w 1957 - jego struktury terenowe - oddziały powiatowe i wojewódzkie. W tym czasie funkcje komendantów OSP w Popowie
pełnili nieżyjący już dziś druhowie Józef
Szymczak i Edward Włodarczyk. Za ich
kadencji jednostka zakupiła motopompę
M-800, a w 1957 r. - wóz strażacki ogumiony pod motopompę ciągnięty przez ciągnik
lub konie. W roku 1959 jednostka zakupiła z własnych pieniędzy samochód Dodge
z demobilu wojskowego. W listopadzie
1957 r. powołano nowy zarząd OSP z prezesem Stanisławem Piestrzeniewiczem.
Funkcje tę pełnił do roku 1987.
Najbardziej spektakularne akcje strażaków OSP Popów z tego okresu to pożar
w Rokitnicy koło Strykowa w roku 1963,
gdzie spłonęło ponad 60 budynków, pożary we wsiach Wierznowice i Maurzyce
oraz pożary w lasach Stanisławowa i Woli
Zbrożkowej.

15 zabaw
w ciągu roku

Pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z PSP Stryków.
kół siebie okolicznych rolników: Marcina
Piestrzeniewicza z Władysławowa, Wiktora Kłosa z Popówka, Jana Pietrzaka z Karnkowa i Stanisława Matyjasika z Popowa.
Wspólnymi siłami doprowadzili do prawnego usankcjonowania działalności Szkoły
Publicznej w Popowie w roku 1918.
Z zapisków Jana Pietrzaka z roku 1968
wynika, że w 1916 r. zorganizowali oni
wśród rolników Straż Ogniową Ochotniczą w Popowie. Potwierdzenia tego faktu
w dokumentach jednak nie udało się odnaleźć. Fakt istnienia straży ochotniczej
w Popowie w latach 1918 i 1919 potwierdzają zapisy w księdze protokołów zebrań
straży w latach 1919-30. W protokole nr 3
napisano, że Stanisław Woźniak - ówczesny naczelnik straży złożył sprawozdanie
z jej działalności za rok 1918 i 1919. W innym protokole z 20 lipca 1919 r. pozostał
ślad po wyborach Zarządu Straży Ogniowej Ochotniczej po raz drugi się organizującej. Biorąc pod uwagę te zapiski i fakty,
za datę udokumentowaną powstania Straży
Ogniowej Ochotniczej w Popowie uznać
należy rok 1918, zaś za nieudokumentowaną postrzegać można rok 1916. Pierwszym prezesem popowskiej straży był Wiktor Kłos z Popówka. Stanisław Woźniak
był naczelnikiem.

do Wojska Polskiego. Pięciu z nich w walkach straciło życie.
Ponowne ożywienie działalności miejscowej straży nastąpiło z początkiem roku
1924. Prezesem jednostki został wówczas
Marcin Piestrzeniewicz. Nowy Zarząd gromadził pieniądze na zakup wozu konnego
pod sikawkę, co udało się w roku 1927.

cego Kaźmierczaka działkę o powierzchni
33 tzw. prętów kwadratowych (1 pręt kwadratowy to 25,29 mkw. - przyp. red.)pod
budowę strażnicy w Popowie. W tym samym roku powołane zostało Towarzystwo
Budowy Domu Społecznego w Popowie.
W budowie strażnicy przeszkodził jednak
wybuch II wojny światowej. Na zakupio-

W latach siedemdziesiątych zrodziła się
w popowskich druhach myśl zakupu działki i budowy nowej strażnicy. By zdobyć
pieniądze druhowie intensywnie (średnio
15 razy w ciągu roku) organizują zabawy,
z których dochód wynosi rocznie około
40 tys. zł. Działkę pod budowę strażnicy zakupiono w roku 1975. Pozwolenie na budowę uzyskano w roku 1977. W tym samym
roku wykonano fundamenty. Nowy Dom
Strażaka w Popowie otwarto 19 lipca 1981
r. W czasie uroczystości oddania go do użytku Komenda Wojewódzka PSP przekazała
popowskiej jednostce samochód gaśniczy
marki Star. Strażnicę wyposażono w 50 stolików i 200 krzeseł.
W latach osiemdziesiątych z szeregów
popowskich strażaków odeszli na wieczną
wartę druhowie założyciele - Jan Pietrzak,
Paweł Pakuła i Stanisław Woźniak oraz długoletni jej działacze Władysław Rzeźnik
i Zygmunt Kaźmierczak.
W 1987 r. po rezygnacji Stanisława Piestrzeniewicza nowym prezesem jednostki
został Jerzy Karbowiak.
W roku 1987 druh Józef Kostrzewa organizuje w OSP w Popowie pierwszą drużynę
młodzieżową, która na zawodach sportowopożarniczych w Woli Zbrożkowej zajmuje
I miejsce. W roku 1992 jednostka wystawia
na zawodach już trzy drużyny młodzieżowe - dwie męskie i jedną żeńską. W latach
1985-1999 drużyny OSP Popów zdobyły
na zawodach sportowo - pożarniczych różnej rangi 15 pucharów.
Ponieważ dotychczasowy dom strażaka
stał się dla działalności OSP w Popowie niewystarczający, zarząd jednostki podjął decyzję o rozbudowie strażnicy. Od roku 1990
gromadził materiały budowlane . Strażnica
została rozbudowana w roku 1996. Od 1997
jednostka ta znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Mundury
z farbowanego lnu

Loteria,
pokaz ratownictwa

Ówczesna jednostka nie miała ani umundurowania, ani sprzętu, ani funduszy. Pieniądze na pierwszą sikawkę ręczną wyłożył z własnej kieszeni naczelnik Woźniak.
Wpłacił on 2000 marek polskich na poczet zakupu sikawki, a na spłatę pozostałych 1600 marek zaciągnięto pożyczkę
w Gminnej Kasie Pożyczkowej. Pierwsze bluzo - mundury powstały ze złożonego przez każdego strażaka lnianego płótna,
ufarbowanego na jednolity kolor. By zarobić pieniądze strażacy organizowali zabawy, wystawiali przedstawienia i organizowali loterie fantowe.
W końcu 1919 r. jednostka w Popowie
liczyła 31 członków. Jej działalność trwała jednak zaledwie pół roku. Z powodu
najazdu bolszewików na Polskę straż niemal całkowicie zaprzestała swej działalności. Większość druhów wcielona została

Niedzielny jubileusz wzbogaciła loteria fantowa i mini sklepik ze słodkościami
oraz sokami, kawą i herbatą przygotowany przez uczniów i nauczycieli popowskiej
szkoły. Przygotowano około 500 losów - po
5 zł każdy. Dochód z ich sprzedaży przekazany został na rzecz szkoły.
Uczniowie popowskiej podstawówki
zaprezentowali inscenizację związaną
z życiem OSP w Popowie. Opowiedzieli
o pracy strażaków przez pryzmat historii małego Wojtka, który chciał zostać
strażakiem popowskiej OSP i pomógł
w ugaszeniu pożaru jednego z okolicznych domów. Jubileusz uświetniły pokazy ratownictwa drogowego i medycznego
zaprezentowane przez strażaków zawodowych z JRG PSP w Strykowie. Potem
była biesiada oraz zabawa.
(rpm)

Odznaki za najdłuższy, bo 55-letni staż w jednostce z rąk prezesa Józefa
Dziemdzieli odebrali druhowie Ryszard Stolarczyk (na pierwszym planie), Feliks Kłębik, Marian Kaźmierczak i Władysław Pakuła.
Uzupełniono też najpotrzebniejszy sprzęt
- drabiny, bosaki, toporki, pasy, bojowe
i sprzęt alarmowy.
Kwitła w tym okresie działalność kulturalna jednostki, działała orkiestra dęta, zespół teatralny pod kierownictwem miejscowych nauczycieli. Ten ostatni zaprezentował
m.in. inscenizację „ Za nic żydowskie swaty”, „Bolszewicy pod Warszawą” i „Wesele
łowickie”. W roku 1936 naczelnikiem straży został Władysław Pijanowski z Karnkowa, zaś prezesem - Władysław Rzeźnik z Popowa.
27 maja 1938 r. prezes Rzeźnik zakupił
aktem notarialnym od spadkobierców Igna-

nej działce dopiero w roku 1943 powstała drewniana szopa, w której umieszczono
sprzęt przeciwpożarowy.
Po zakończeniu II wojny światowej powrócono do idei budowy strażnicy z domem
ludowym. Komitet budowy tego domu
otrzymał poniemiecki barak, który adaptowano na strażnicę i pomieszczenia domu
ludowego. Prace wykończeniowe obiektu
trwały kilkanaście lat.
W roku 1952 z ponad dwuletnim opóźnieniem do OSP w Popowie dotarło zarządzenie premiera rządu o rozwiązaniu
24 października 1949 r. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W roku 1950
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Krystyna Bliźniak (1949-2008)
Przez osiem lat napisała ponad
2800 wierszy, których tworzenie
sprawiało jej wielką radość. Są to
wiersze o tematyce religijnej, przyrodniczej, okolicznościowe itp. Poezja była dla niej sposobem na walkę z chorobą, na wyrażenie swoich
uczuć i zainteresowanie drugim człowiekiem. Lgnęły do niej dzieci i młodzież, również taka, która rodzicom
i nauczycielom przysparza wielu problemów. Mowa o Krystynie Bliźniak,
ludowej poetce z Kiernozi.

szą pasją pani Krystyny było pisanie wierszy. Jak wspominają jej dzieci, pierwsze
próby układania wersów poczyniła przed
laty, chcą pomóc dzieciom w odrabianiu
lekcji. Pamiętają też, że przyjście na świat
najstarszej wnuczki, która ma obecnie 14
lat, również było bodźcem do próby pisania wiersza. Dopiero jednak w 2000 roku
poezją zajęła się na dobre.

Z

domu nazywała się Barańska, urodziła się 2 czerwca 1949 roku w Kiernozi. Jej rodzice - Marianna i Aleksander
mieli ósemkę dzieci. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kiernozi uczyła się
w szkole zawodowej przetwórstwa spożywczego, przy obecnej ul. Armii Krajowej
w Łowiczu. Jako absolwentka skierowana
została na staż do Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Łasku. Pracowała
tam około roku, po czym z powodu choroby rodziców wróciła do rodzinnego domu.
W 1984 roku wyszła za mąż za Jana Bliźniaka z Wioski Kiernozkiej.
Życie nie oszczędziło jej trudu i cierpienia. Praktycznie sama wychowywała
4 dzieci, przez lata zajmowała się 3-hektarowym gospodarstwem i około 10 lat pracowała w miejscowej zlewni mleka. W 1990
roku z powodu choroby wieńcowej i astmy
przeszła na rentę chorobową. Najmłodsze
z dzieci miało wtedy półtora roku. Często
trafiała do szpitala, nawet na święta Bożego
Narodzenia, które każdy chciałby spędzać
w gronie rodzinnym. Nie mogąc mieć przy
sobie dzieci, nigdy nie zapomniała zabrać
ze sobą ich zdjęcia.
- Była bardzo pracowita, wyrozumiała, zachęcała nas do nauki, bo zależało jej,
abyśmy nie musieli pracować tak ciężko jak
ona - wspomina starsza córka Iza. Młodsza
dodaje, że jej mama, sama bardzo chora,
chętnie służyła dobrą radą i pomocą innym
osobom. Chętnie odwiedzała osoby, które miały podobne problemy zdrowotne co
ona, tłumaczyła im dlaczego lekarz przepisał im takie leki, i jak było trzeba, mierzyła
ciśnienie krwi. Przez ostatnie lata najwięk-

Wiersze pisała o różnych porach dnia
i nocy. Jeśli było ciemno, to nawet nie zapalała światła. Pisała wersy prowadząc długopis po palcu, po jakimś czasie przepisywała wiersze do zeszytów. Wszystkie wiersze
są ponumerowane, podobnie jak i zeszyty. Pierwszy, pt. “Boży dar” opatrzony jest
datą 11 stycznia 2000 roku, jeden z ostatnich
z numerem 2834 wpisany został do zeszytu nr 38. Jest on zatytułowany “Anomalia
Zimy”, a tematem jest atak zimy w Szczecinie 8 kwietnia tego roku. Jak się okazuje, kilkunastu kolejnych wierszy Krystyna
Bliźniak nie zdążyła już przepisać do zeszytu, ale kartki z nimi miała w fartuchu,
w którym chodziła w domu.
Córka Milena wspomina, że mama miała takie dni, kiedy pisała po 15-20 wierszy. Jej twórczość często obecna była na
festynach, dożynkach i innych imprezach
w Kiernozi, na uroczytościach strażackich
w okolicy. Krystyna Bliźniak była też częstym gościem spotkań z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkole, bibliotece, a także w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Kiernozi, w którym przebywa tzw. trudna

Baza SKR czeka na kupca
Gmina Chąśno czeka do 29 lipca
na oferty, dotyczące zakupu terenu
po bazie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błędowie. Teren ten, gmina
otrzymała od członków spółdzielni,
którzy zdecydowali by gmina sprzedała pozostały z likwidacji majątek
nieruchomy.

młodzież. Co ciekawe, pani Krysia darzyła
wychowanków tej placówki szczególnym
uczuciem współczucia, ciepła i zrozumienia. Potrafiła tych chłopców i dziewczęta
wysłuchać i prowadzić z nimi dialog. Często byli ono bohaterami jej wierszy. Specjalnie dla niej sami próbowali pisać wiersze lub
uczyli się jej utworów, żeby je recytować
na spotkaniu z nią.
- Byliśmy z tego bardzo dumni - przyznaje córka Milena, cytując opinię, jaką usłyszała od jednego z chłopców z tego ośrodka: “Fajne te wiersze ta nasz poetka pisała”.
Pamiętali o niej, gdy miała imieniny lub gdy
był Dzień Kobiet.
Dodaje, że jej mama wszystkie swoje
dzieci nauczyła wrażliwości. - Nie potrafimy być obojętni wobec krzywdy, cierpienia
drugiego człowieka.
Innym przejawem twórczości Krystyny Bliźniak były wiersze okolicznościowe, często pisane na specjalne zamówienie.
Były to wiersze z okazji imienin, urodzin,
ślubu, I Komunii Św. - Była taka tradycja,
że wszystkie dzieci z rodziny, ale też z okolicy, dzieci znajomych, dostawały z okazji
I komunii wiersze - mówi córka Iza. W każdym z tych utworów są akcenty świadczące o tym, że są one napisane specjalnie dla
tej osoby. Zdarzało się, że poetka nie znała osób, do których wiersze miały trafić.
Wtedy pytała tego, kto ją prosił o napisanie wiersza o imię i choć kilka informacji
o tym, kim jest ten człowiek, co lubi, czym
się interesuje - wszystko po to, aby wykorzystać to w wierszu.
Wiersze “na zamówienie” pisała bezinteresownie. Nieraz jako dowód wdzięczności
za nie dostawała zdjęcia osób, dla których
pisała. Zdjęcia te zamieszczała w albumie,
obok zdjęć rodzinnych. Córki i synowie
przyznają, że wielu widocznych na nich
twarzy nawet nie kojarzą, ale wiedzą, jak
trafiły do ich mamy.
Krystyna Bliźniak zmarła 27 kwietnia
w swoim domu w Kiernozi. Przez cały czas
była pod opieką swoich dzieci i chrześnicy,
którą kochała tak jak swoją córkę. Jej bliscy odwzajemniali opiekę i miłość, jaką ona
sama ich otaczała. Za te dary duchowe są jej
bardzo wdzięczni.
(mwk)
dok. ze str. 13

Pomnik będzie jak nowy

M

edalion taki był pierwotnie
przymocowany do frontonu
cokołu. Zniknął z niego w czasie
II Wojny Światowej. Urzędnikom nie
udało się dotrzeć do przypuszczalnego
miejsca jego złożenia.
Pisaliśmy wtedy także o inicjatywie
ratusza, by w ponownym odsłonięciu
pomnika, z okazji Narodowego Święta
- Odzyskania Niepodległości udział
ferta sprzedaży może zainteresować
wziął prezydent Lech Kaczyńśki.
przedsiębiorców, którzy szukają nieInformacja ta pozostaje nadal aktualna,
ruchomości, która była by w pełni uzbrojo- Teren spółdzielni.
miasto czyni starania o przyjazd Głowy
na i gotowa do szybkiego umieszczenia na ra stacja paliw, a na wydzielonym terenie, Państwa do Łowicza.(tb)

O

niej działalności gospodarczej, czy to usługowej czy produkcyjnej. Baza jest wyposażona we wszystkie media oprócz kanalizacji. Plac jest w większości utwardzony
i ogrodzony. Znajdują się na nim też zabudowania: wiata będąca w dobrym stanie
technicznym o powierzchni ok. 400 m2,
zabudowania magazynowe, warsztatowe
oraz biurowe. Wszystkie wymagają prac
remontowych. Na nieruchomości jest sta-

dzierżawionym przez jednego z operatorów
telefonii komórkowej, stoi wieża. Nowy
nabywca będzie miał możliwość czerpania
z opłat dzierżawnych dodatkowego dochodu, umowa jest podpisana na 15 lat.
Działka została wyceniona na ok. 400 tys.
zł. Wójt gminy Dariusz Reczulski powiedział
nam, że na razie zainteresowanie kupnem
jest niewielkie, ale liczy, że bliżej terminu
przetargu pojawią się konkretne oferty. (tb)

Wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu

Z

Decyzję podejmie wójt

W

poprzednim numerze NŁ
pisałam o braku kandydatów
na dyrektora przedszkola
w Kiernozi. W takiej sytuacji
istnieje możliwość powierzenia
tego stanowiska na kilka miesięcy
wybranemu nauczycielowi, nie musi
być to dotychczasowa dyrektor, jak
wynikało z tekstu
Eliza Błaszczyk

Sprostowanie

uwagi na niezbędne prace eksploata§ 11 lipca: Kocierzew Kościelny
cyjne, w dniach 10 - 17 lipca, w go§ 14 lipca: Humin DZ
irma Green Steel Poland
dzinach 8.00 - 15.00 nastąpią wyłą§ 15 lipca: Jastrzębia, Strzelcew B, Łoz Brzozowa w gminie Bielawy
czenia prądu w następujących rejonach wicz: Osiedle Marii Konopnickiej.
zatrudnia już 35 osób z terenu
energetycznych:
§ 16 lipca: Stachlew 4.
gminy, nie zaś 20, jak podałam
§ 10 lipca: Bolimów, Waliszew 3.
§17 lipca: Wola Szydłowiecka 1, Na- w ostanim numerze NŁ.
§ 10 - 11 lipca: Skowroda 1.
tolin Osiński.
(wcz) Eliza Błaszczyk

F

odeszli od nas

(23.06.-7.07.2008 r.)

23 czerwca; Jadwiga Paprocka, l.58, Głowno; 25 czewrca: Eugenia
Rutkowska, l. 68, Bielawy; 26 czewrca: Mieczysław Kołucki, l. 60;
27 czewrca: Kazimiera Grabowicz, l. 67, Krępa; Janina Langowska, l. 86;
29 czewrca: Władysław Koczywąs, l. 87; Kazimierz Kostrzewa, l.69, Rączyce;
30 czewrca: Sylwia Maria Żak, l. 75; 1 lipca: : Janina Olejniczak , l.79, Władysławów Bielawski; 2 lipca: Kazimiera Kowalska, l.78, Dmosin II; Zofia Dudek,
l.84, Łowicz; 4 lipca: Krzysztof Wrzodak, l.23, Bolimów; Marianna Jagura, l.93,
Piaski; 5 lipca: Barbara Michalska, l.79, Łowicz; Stanisława Zając, l.84, Łowicz;
7 lipca: Janina Wieczorek, l.81, Łowicz;

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
n 2 lipca o godz. 18.40, w Osieku
w gminie Kocierzew zatrzymano 47 - letniego Leszka R, który w stanie nietrzeźwym (0,92 mg/dm3) kierował rowerem.
n 2 lipca, o godzinie 15.30 zatrzymano w Sierzchowie w Gminie Bolimów
63 - letniego Stanisława P. Jechał rowerem
mając 1,18 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc.
n 3 lipca o godz. 0.20 w Jamnie patrol
policyjny zatrzymał nietrzeźwego (0,81
mg/dm3) Rafała K, mieszkańca powiatu
łowickiego, który kierował motocyklem
Yamaha.
n 3 lipca na ul. Zagrodowej w Łowiczu
zatrzymano mieszkańca Łowicza, 34-letniego Sebastiana Cz, który prowadził
rower po drodze publicznej w stanie
nietrzeźwym (1mg/dm3). Mężczyzna miał
już sądowe orzeczenie zakazujące mu
poruszania się pojazdami po drogach
publicznych.
n 4 lipca, ok. godz. 20.20 na ul. Czajki w
Łowiczu zatrzymano 36 -letniego Jacka K,
który w stanie nietrzeźwym (0,35 mg/dm3)
prowadził samochód Fiat 125p. Mężczyzna miał już orzeczony zakaz poruszania
się po drogach pojazdem mechanicznym,
ponadto był poszukiwany przez funkcjona-

riuszy prawa do odbycia kary. Dlatego niezwłocznie po zatrzymaniu policjanci przekazali go do łowickiego Zakładu Karnego.
n 5 lipca, o godz. 8.00 na ul. Starzyńskiego w Łowiczu zatrzymano nietrzeźwego (0,26 mg/dm3) rowerzystę 55-letniego
Bogusława W. zamieszkałego na terenie
powiatu łowickiego.
n 5 lipca, godz. 4.45 na ul. Czajki w Łowiczu, zatrzymano nietrzeźwego (0,81 mg/
dm3) kierującego pojazdem marki Lexus,
24-letniego Dominika B.
n 6 lipca, o godz. 15.50 w Stachlewie,
w gminie Łyszkowice zatrzymano 56-letniego mieszkańca powiatu łowickiego
Kazimierza S, który w stanie nietrzeźwym
(1,69 mg/dm3) prowadził motorower.
n 7 lipca o godz. 20.40, zatrzymano
nietrzeźwego (0,37 mg/dm3) Andrzeja Z.
55-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu
łowickiego prowadził rower po drodze
publicznej.
n 9 lipca o godz. 1.10 na ul. Starzyńskiego w Łowiczu zatrzymano samochód
osobowy marki Volvo, kierował nim nieletni
mieszkaniec powiatu łowickiego, będący
w stanie nietrzeźwym (0,71 mg/dm3).
Nieletni został przekazany rodzicom,
a samochód zabezpieczony.

Koszą, wycinają, odmulają

Z

akład Budowlano - Melioracyjny z Tomaszowa Mazowieckiego zajmie się
w Łowicza konserwacją cieków, kanałów oraz rowów. Firma wygrała przetarg
zorganizowany przez ratusz i zakończony
w drugiej połowie czerwca. Za swoją pracę otrzyma 122 tys. zł.
Pracownicy zakładu rozpoczęli już prace,
obejmuje ona cieki Kostka, Uchanka, Malinówka, rowy przy ul. Kiernozkiej i Płockiej,
przy ul. Legionów, przy ul. Tuszewskiej
i Prymasowskiej, przy ul. Łęczyckiej, przy

ul. Strzelczewskiej - w sumie o długości ok.
10 km. Będą wykonywać na nich przepusty
(4 szt.), usuną też rosnące przy nich drzewa
(9 szt) oraz krzewy, oprócz tego wszystkie
skarpy mają zostać skoszone do dwóch razy
w sezonie, dno rowów w części odmulone,
elementy utrudniające przepływ wody usunięte. Dodatkowo pracownicy mają zająć
się uzupełnianiem darni na skarpach oraz
faszyn wzmacniających dno.
Prace mają być wykonywane do października.
(tb)

18

10.07.2008 r.

Rzeźbiarze z Łowickiego wystawiają w muzeum
- Bóg obdarzył niektórych
ludzi taką iskrą, która porusza
innych. Kilka takich osób jest
tu z nami - mówił Wojciech
Miedzianowski członek Zarządu
Powiatu Łowickiego podczas
wernisażu wystawy zatytułowanej
„Rzeźbiarze regionu łowickiego”
4 lipca w łowickim muzeum.

O

becna wystawa w Muzeum w Łowiczu
jest pierwszą od wielu lat ukazującą
działalność wybranej grupy twórców
ludowych. Prezentuje prace aktywnych rzeźbiarzy związanych z Ziemią Łowicką. W jej
organizacji udział brały także Cepelia, którą
na wernisażu reprezentowała przewodniczącą Rady Nadzorczej Cepelii oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych z przewodniczącą koła w Łowiczu Anną Staniszewską.
Wśród nich znaleźli się przedstawiciele kilku pokoleń: Stanisława i Leszek Byczkowscy, Wojciech Brzozowski, Zbigniew Fabijański, Adam Głuszek, Agnieszka Nowicka
- Głuszek, Małgorzata Kosińska, Stanisław
Włostek, Elżbieta Świderek. Po raz pierwszy można zobaczyć prace ich wszystkich
na wspólnej wystawie.
- Należy odróżnić tradycyjną rzeźbę ludową od współczesnej. W dawnej wsi nie było
pojęcia artysty i prawa autorskiego. Rzeźby
stanowiły przedmiot kultu, obowiązywała
wyłącznie tematyka sakralna. Rzeźba współczesna to również tematyka świecka. Dzieło
stanowi wartość artystyczną - mówiła kura-

tor wystawy Magdalena Bartosiewcz, wprowadzając gości w klimat ludowości. Rzeźba
ludowa, kojarzona niegdyś przede wszystkim z przydrożnymi kapliczkami, jest dziś
integralną formą ludowej twórczości. Wykonywana dla prywatnych odbiorców, na
konkursy i przeglądy, trafia także do kolekcji muzealnych. Dyrektor muzeum Marzena Kozanecka - Zwierz wyraziła nadzieję,
że część wystawianych obecnie eksponatów uda się zakupić do stałej wystawy etnograficznej. Zainteresowania współczesnych
rzeźbiarzy obracają się wokół tematyki sakralnej oraz świeckiej. Bliskie są im postacie
świętych, często patronów rodzin, jak również sceny z życia codziennego. Często nawiązują oni do własnego pochodzenia, ubierając swoich bohaterów w strój łowicki.
Wśród osób prezentujących swoje rzeźby
jest znany dobrze Wojciech Brzozowski ze
Sromowa. Oprócz prowadzenia rodzinnego
muzeum zajmuje się rzeźbiarstwem, czego
nauczył się od ojca - Juliana Brzozowskiego,
który był znanym zarówno w Polsce, jak i za
granicą rzeźbiarzem ludowym. Tworzy małe
figurki przedstawiające postacie w łowickich
strojach, ptaki, ule kłodowe i figurki świętych. Na wystawie największą uwagę przykuwał paw oraz grajek z harmonią.
- Ta wystawa to coś wspaniałego. Zazwyczaj tworzymy swoje rzeźby w zaciszu domowym, w samotności. Dziś jest ten moment,
kiedy możemy się spotkać i pokazać nasze
prace. Na takich spotkaniach wokół rzeźby
jest komplet: artysta, rzeźba oraz odbiorca
- mówi Małgorzata Kosińska, z Zabostowa

Kilkadziesiąt osób obejrzało wystawę tuż po wernisażu. Będzie ona czynna do końca sierpnia.

Małego, która prace przy gospodarstwie
dzieli z pasją rzeźbiarską. Tworzy krzyże
przydrożne i kapliczki, figury świętych. Wiele jej prac znajduje się w terenie, robi sztukaterie do kościołów. Prace pokrywa bejcą
i lakierami. Jest związana z łowicką tradycją, zapraszana jest na warsztaty plastyczne,
gdzie uczy dzieci trudnej sztuki rzeźbienia.
Elżbieta Świderek ze Skierniewic tworzy postacie świętych, aniołki, diabełki, pary
młode, kolędników. Jej dzieła wyróżnia intensywność akrylowych barw, zarażająca
odbiorców optymizmem. Wszystkie postacie wydają się dobroduszne, o miękkich sylwetkach i pyzatych twarzach. - Mój tata był
rzeźbiarzem, ale żadnego moje dzieło nie powstało za jego życia. Zaczęłam tworzyć po
jego śmierci. Początkowo zarzucano mi, że
moje dzieła są za bardzo podobne do prac
ojca. Dziś mam już swój styl - mocne kolory
i wesołe barwy - mówi pani Elżbieta.
Na wystawę do muzeum trafiły również
prace Adama Głuszka (obszernie pisaliśmy
Rzeźbiarze ludowi z Łowickiego wystawiający w muzeum: od prawej Agniesz- o nim na łamach NŁ) i jego córki Agnieszki
ka Nowicka-Głuszek, Adam Głuszek, Małgorzata Kosińska oraz Wojciech Nowickiej - Głuszek. Mieszkają pod SkierBrzozowski.
niewicami. Adam Głuszek jest znanym i na-

Rozpoczynają się prace w kotłowni SP Zduny

W

tym tygodniu rozpoczną się prace
w kotłowni w Szkole Podstawowej
w Zdunach. Przypomnijmy, że zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, ich wykonawcą jest firma Instalatorstwo Sanitarne i
Centralnego Ogrzewania ze Złakowa Borowego. Koszt inwestycji to 420 tys. zł.
Zakres prac jest bardzo obszerny, przewiduje wymianę starych pieców opalanych węglem. W ostatnim czasie często ulegały one
awariom, bo stwarzało zagrożenie dla szkoły,
że w okresie zimowym pozostanie ona bez
ogrzewania. Ich miejsce zajmą dwa nowo-

czesne piece opalane ekogroszkiem. Będą
one miały łączną moc 400 kW. Zabezpieczy to potrzeby całej szkoły, a nawet stworzy
małą rezerwę. Kotły zostaną wyposażone
w urządzenia mające wpływ na ich prawidłową i praktycznie bezobsługową pracę.
Prace w kotłowni obejmą także wymianę instalacji: elektrycznej, wodociągowej
w części centralnego ogrzewania oraz montaż podgrzewaczy wody. Oprócz tego przewidziano roboty budowlane: położenie nowych tynków i malowanie ścian. Prace mają
zakończyć się przed 1 września.
(tb)

Za dużo chcieli
za czyszczenie deszczówki

R

atusz unieważnił ostatecznie
przetarg na czyszczenie
i likwidację osadów w osadnikach
kanalizacji deszczowej.
Swoje oferty złożyły dwie firmy, obie
były prawidłowo skonstruowane pod
względem formalnym, ale wysokość
zaproponowanych cen znacznie
przewyższała ilość pieniędzy
zarezerwowanych na ten cel
w budżecie miasta. Kolejny przetarg na
te prace zostanie ogłoszony niebawem.
(tb)

gradzanym rzeźbiarzem regionu łowickiego.
Jego ulubionym motywem są Matki Boskie
Łowickie - odziane w kolorowe wełniaki,
postacie świętych, anioły, kolędnicy, ptaki.
Agnieszka Nowicka-Głuszek również maluje i rzeźbi. Tworzy Matki Boskie i aniołki,
które ubiera w łowickie stroje.
Na wernisaż nie przybył zaś Stanisław
Włostek z Albinowa pod Głownem. Nie tylko rzeźbi, ale również maluje, pisze wiersze,
wykonuje snycerkę do mebli. Tworzy Matki
Boskie, figury świętych, czarownice, diabły,
strachy na wróble, postacie z łowickiego i cygańskiego folkloru. Swoje rzeźby polichromuje farbami akrylowymi i bejcą.
Najstarszymi przedstawicielami w grupie
artystów ludowych są Stanisława i Leszek
Byczkowscy ze Zdun. Zaczęli oni rzeźbić
w połowie lat 90., po przejściu na emeryturę. Tworzą figury zwierząt, ptaków i ludzi
w łowickich strojach. Swoje prace pokrywają farbami akrylowymi i olejnymi.
Rzadko w tego typu spotkaniach uczestniczy Zbigniew Fabijański, który mieszka
i tworzy w miejscowości Białynin - Podbór
w rejonie Głuchowa. W dziedzinie rzeź-

by jest samoukiem. Sztuka interesowała go
od dziecka. Wykonuje rzeźby figuralne, jak
i duże płaskorzeźby o tematyce sakralnej
i świeckiej. W swojej pamięci zachował obraz minionej wsi, wyraża ją poprzez swoje prace - figury Chrystusa Frasobliwego,
świętych, dawne ludowe rzemiosło. Podczas wernisażu zachwyt budził drewniany
ołtarz ścienny z dwoma skrzydłami. - Wystawa jest okazją do spotkania innych rzeźbiarzy. Znamy się między sobą, ale okazji do
spotkań jest coraz mniej. Wcześniej organizowane były część przez Cepelię lub Łódzki
Dom Kultury - wyznaje. Współpracuje z łowickim muzeum, tutejszą Cepelią oraz starostwem. - Dostaję zaproszenia na kiermasze, ale zazwyczaj nie mam z czym jechać. Po
wykonaniu moje prace są góra dwie godziny
w pracowni. Wykonuje duże prace, co jest
czasochłonne - mówi. Fabjański nie narzeka na brak klientów, a raczej na brak czasu
na wykonanie prac płynących z serca, w których można byłoby odnaleźć jego duszę.
Wystawę, na której zgromadzono około
200 rzeźb, można będzie oglądać do końca wakacji.
(eb)
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Koncerty, wystawa,
warsztaty folklorystyczne
i graffiti - to atrakcje
organizowanego
po raz drugi przez
Stowarzyszenie Pracownia
Sztuki Żywej Festiwalu
Sztuki Żywej.
ozpoczął się on w piątek, 4 lipca od
otwarcia wystawy w Galerii Browarna
R
zatytułowanej „Street Art vs Łowicki Folk-

lor”. Zamiast szampana na wernisażu podano kwas chlebowy, żeby było bardziej
swojsko. Na wystawę trafiły interpretacje
łowickich wycinanek zrealizowane przez
twórców z kręgu street art i sztuki współczesnej. Po obejrzeniu wystawy kilkadziesiąt
osób za zespołem Lombelico Del Mondo
z Sochaczewa przemaszerowało ul. Zduńską
na dziedziniec muzeum. Tutaj o godz. 20.00
rozpoczął się koncert 30-osobowego zespołu
grającego na bębnach sambę batucada. Wysłuchało go ponad sto osób. Część osób przy-

Ludowość nie ze skansenu

dzili oni warsztaty z kołem garncarskim.
Do stołu licznie podchodziły dzieci, które
lepiły miseczki, a swoje wyroby zabierały do domów. Osoby w różnym wieku zasiadały także przy stołach twórców ludowych, ucząc się wycinanki, haftu i rzeźby.
Umiejętności swoje prezentowali i przekazywali innym: Marianna Madanowska,
hafciarka, Henryka Lus, wycinankarka,
Krystyna Czubak oraz Renata i Wojciech
Brzozowscy.
- Sztuka tradycyjna z motywami ludowymi
jest z roku na rok coraz bardziej popularna.
Wcześniej ludzie się jej wstydzili i wybierali
nowoczesność. Dziś wiedzą, że jedno z drugim można łączyć - mówiła Marianna Madanowska, która jest autorką pasków, broszek,
chust, szali ozdobionych haftem łowickim.
W tym roku otrzymała główną nagrodę na
konkursie ogólnopolskim Turystyczna Pa-

Michalina Jabłońska (pierwsza z prawej) szuka inspiracji w hafcie łowickim.

Graffiti na dziedzińcu ŁOK tworzy Tomek Gołębiewski z Poznania.
szła na koncert nie na dziedziniec muzeum
a na dziedziniec ŁOK, przyzwyczajona, że
to tam odbywają się imprezy organizowane
przez Pracownię Sztuki Żywej. Wielu ludzi
zajrzało jednak na dziedziniec muzeum za
donośnym głosem bębnów.
Drugiego dnia, 6 lipca już na dziedzińcu ŁOK odbywały się od 12.00 warsztaty
rękodzielnicze, warsztaty graffiti i szablonu, na które mógł przyjść każdy. - Rzadko przyjmujemy zaproszenia do Łowicza.
Nikt tu nie chce uczestniczyć w warsztatach. Dzisiaj też nie ma tłumów - mówiła
Marta Kędzierska, garncarka z Michałówka. Wraz z Jackiem Tratkiewiczem prowa-

miątka z Regionu, organizowanym przez
Polską Organizację Turystyczną.
W nagrodę weźmie udział w targach turystycznych w Izraelu w dniach 10 - 15 sierpnia. Będzie na nich reprezentowała wraz
z Grażyną Gładką powiat łowicki i województwo łódzkie. Marianna Madanowska
brała udział w Festiwalu Sztuki Żywej już
w ubiegłym roku i zaobserwowała wzrost
popularności. - Mógłby być chyba jeszcze
bardziej nagłośniony - komentuje.
- Interesuję się sztuką i chciałam zdobyć
nowe umiejętności. Dzięki tym warsztatom
mogłam to zrobić. Panie tłumaczą, jak haftować i wycinać. Dają praktyczne, bardzo

przydatne rady. Przyszłam sama, bo koleżanki chyba się wstydziły. Festiwal jest jeszcze
chyba za mało popularny - mówi Michalina
Jabłońska z Łowicza. Inna z dziewcząt, która zgłębiała tajniki łowickiej papieroplastyki
stwierdziła, że Pracownia Sztuki Żywej powinna wyjść z festiwalem do ludzi, np. na
Nowy Rynek, a nie chować się w zakamarkach ŁOK, gdzie nikt przez przypadek nie
trafi. Centrum Łowicza jest bowiem przepełnione w sobotnie południe ludźmi robiącymi zakupy, nie powinno więc być problemu z frekwencją.
Tradycja i ludowość współgrała w weekend z nowoczesnością. Grafficiarze z Poznania Tomek Gołębiewski i Maciej Jaroszewski ozdabiali ściany dziedzińca inspirując się
wzorami i kolorystyką łowickiej wycinanki.
Całości dopełniała folkowa muzyka. Po południu na scenie pojawiła się łowicka młodzież śpiewająca łowickie piosenki. Koncertowali Bibi Ribozo and The Banditos, Tau,
Restricted Area. Gwiazda wieczoru wystąpiła około godz. 20.00 - był to Wojciech Waglewski z synami: Fiszem i Emade, którzy

Jacek Tratkiewicz toczy dzbanek na kole garncarskim, w tle - maluchy pracujące nad glinianymi miskami.
przedstawili m.in. utwory z nowej, wspólnej naczkowa i trampolina dla najmłodszych,
płyty, wydanej przed 3 miesiącami, a zaty- czyli Exstreme Zone Marcina Łąpiesia zatułowanej „Muzyka męska”. Na dziedzińcu przyjaźnionego z Pracownią.
ŁOK ustawiona została także ścianka wspi(eb)

Strażacy biesiadowali w Maurzycach
Strażacy ochotnicy z Austrii
oraz powiatów kartuskiego
i tatrzańskiego gościli 5 i 6 lipca
w Łowiczu. Zostali zaproszeni
przez łowickich ochotników
na Biesiadę Strażacką
do Maurzyc, która odbyła się
6 lipca już po raz czwarty.

W

organizację imprezy tegorocznej
zaangażował się samorząd powiatowy i miejski. Autobus MZK do-

W skansenie w Maurzycach strażacy
czują się już jak u siebie. Biesiada organizowana była tu po raz czwarty.

woził mieszkańców miasta za darmo do
Maurzyc. Panie z KGW, w tym roku po raz
pierwszy wycofały się całkowicie z imprezy, już w ubiegłym roku znacznie ograniczyły swój udział. Dwie pierwsze biesiady organizowane były wspólnie z Kołami
Gospodyń Wiejskich i były to imprezy zamknięte - tylko dla strażaków i członkiń
kół. Obecnie każdy może uczestniczyć
w imprezie. Płatny jest tylko parking 5 zł,
zlokalizowany przy wejściu do skansenu.
Strażacy wyciągnęli więc wnioski z ubiegłorocznych doświadczeń, kiedy to uczestników imprezy nie było jednak zbyt wielu.
Niektórych zniechęciła wtedy cena biletu
wstępu - 10 zł.
Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie
polową msza świętą. Na scenie w Maurzycach zaprezentowała się orkiestra dęta
z Bełchowa. Publiczność rozbawił zespół
cygański Roma z Don Wasylem. Następnie biesiadników zabawiała Warszawska
Kapela Podwórkowa. Były też pokazy
sprzętu strażackiego, udzielania pierwszej
pomocy, cięcia pojazdów i podnośników
pneumatycznych. Nie zabrakło straganów,

wiatu tatrzańskiego, 8 druhów z powiatu
kartuskiego oraz z Łodzi i powiatu łódzkiego-wschodniego, jak również ze Skierniewic. W sobotę, 5 lipca przyjechali oni
na camping do Nieborowa. Zwiedzili
tamtejszy kompleks pałacowo - parkowy,
nadto Niepokalanów i muzeum ludowe
w Sromowie. Przewodnikiem po zabytkach powiatu łowickiego był prezes honorowy łowickiego OSP Władysław Gala.
Napięty program dnia nie pozwolił im
obejrzeć pałacu w Żelazowej Woli. Wrócili do Nieborowa, gdzie przy muzyce
orkiestry dętej z Bełchowa obejrzeli odtworzony na projektorze film z Krajowego Przeglądu Orkiestr Dętych. - Daleko
nam jeszcze do Austriaków. Jesteśmy także słabiej przygotowani technicznie w porównaniu z powiatem kartuskim i tatrzańskim. Mamy dwa razy więcej jednostek
w powiecie, ale oni dwa razy więcej sprzętu - mówi Stanisław Bednarek, prezes Zarządu Powiatowego OSP.
- Jesteśmy zaskoczeni bogatym programem wizyty. Możemy wymienić nie
tylko doświadczenia strażackie, ale także zwiedzić powiat łowicki - mówili z kolei, w imieniu gości z Kartuz, Konrad MiPopis dała orkiestra dęta z Bełchowa.
łosz, strażak z 40-letnim doświadczeniem
funkcjonowała karczma maurzycka, dysOstatni weekend na Ziemi Łowickiej oraz komendant powiatowy PSP Edmund
trybutory z piwem, lodziarnie, a dodatko- spędziło też, m.in. 5 strażaków z Austrii Kwidzyński.
(eb)
wo strażacy częstowali grochówką.
z ks. Pawłem Gnatem, 7 strażaków z po-
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Festiwal Kolory Polski

Barokowy koncert
będzie w łowickiej katedrze
Już teraz warto zapowiedzieć
interesujący koncert muzyki
barokowej pod tytułem
„Missa tridentina”, który
odbędzie się w Łowiczu
w sobotę 2 sierpnia
o godzinie 19.00 w ramach
renomowanego, objazdowego
festiwalu Kolory Polski.

Academy of Music, prowadzi też regularne kursy mistrzowskie na całym świecie.
Jest honorowym członkiem Królewskiej
Akademii Muzycznej w Londynie.
Chór Kameralny „Cantores Minores
Wratislavienses” został założony przez
Edmunda Kajdasza w 1966 roku dla upamiętnienia millennium Państwa Polskiego. Od 1968 roku jego siedzibą jest daw-

W

Koderki wystąpiły w Ełku i Węgorzewie. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy “Koderki” z Łowicza wziął
udział w tegorocznym V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dzieci i Młodzieży “Tęcza” w Ełku. Zespół reprezentował pod koniec czerwca nasz region podczas zmagań zespołów z Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji i Sri Lanki. Prezentował tańce łowickie i tańce Beskidu Żywieckiego. Wystąpił również w charakterze gościa na XIII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie.
Kierownik zespołu Eugeniusz Strycharski otrzymał z rąk prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza dyplom za wybitny wkład w rozwój i promocję folkloru regionalnego i narodowego.
(mak)

Ekologiczne lekcje
w powiatowej bibliotece
Na czas wakacji przerwane
zostały lekcje biblioteczne
w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łowiczu.

P

lacówka wróci do nich wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, jednak w maju i czerwcu zdążyła przeprowadzić pięć takich zajęć. Uczestniczyli w nich
m. in. uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego, z III LO, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
Lekcje miały charakter ekologiczny
i wpisywały się w prowadzoną w tym roku

przez bibliotekę działalność proekologiczną, która we wrześniu zakończy się rozstrzygnięciem konkursu plastycznego.
Lekcje z wykorzystaniem materiałów
i programów komputerowych oraz projektora multimedialnego itp. poprowadziła pracownica biblioteki Anna Słomska.
Uczniowie zajmowali się następującą tematyką: biblioteka źródłem informacji
w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze województwa łódzkiego,
parki narodowe w Polsce, co można zrobić
w ochronie przyrody, znam i chronię rośliny
i zwierzęta chronione na terenie województwa łódzkiego.
(wcz)

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu

Pieniądze na książki

D

o końca wakacji Powiatowa
Biblioteka Publiczna otrzyma
z Ministerstwa Kultury 12 tys.
504 zł na zakup nowych książek, co
jest konsekwencją złożenia przez
placówkę wniosku o taką pomoc.
Pieniądze przeznaczone zostaną na
kupno nowości popularnonaukowych
i beletrystyki. - Wszystkiego czego
w ciągu roku poszukują, o co
najczęściej pytają czytelnicy mówi dyrektor Renata Frączek.
Część zakupów poczyniono już
w ksiagrarniach internetowych,
wstrzymując płatność. - Szukamy
najkorzystniejszych cen. Dzięki temu
udaje się kupić o wiele więcej pozycji
- mówi dyrektorka.
(wcz)

katedrze wystąpi wtedy Polska Orkiestra XVIII wieku oraz Chór Kameralny „Cantores Minores Wratislavienses” z angielskim kontratenorem - tym
razem w roli dyrygenta - Paulem Esswoodem. Podczas koncertu będzie można
usłyszeć barokowe utwory Marcina Mielczewskiego, ojca pijara Damiana Stachowicza, który zmarł w 1699 roku w Łowiczu i Mikołaja Zieleńskiego, którego imię
nosi działające od 1999 roku Łowickie Towarzystwo Muzyczne. Był on m.in. kompozytorem, organistą i kapelmistrzem na
dworze prymasa Polski Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu.
Wspomniany Paul Esswood jest jednym z najwybitniejszych kontratenorów naszych czasów. Współpracował
z wieloma teatrami operowymi świata,
był pierwszym kontratenorem w historii, który zaśpiewał na scenie mediolańskiej La Scali.
Esswood jest też profesorem wokalnej
interpretacji baroku w londyńskiej Royal

Chór Kameralny „Cantores Minores
Wratislavienses”
ny klasztor bernardynów, obecne Muzeum
Architektury. Zespół dał już ponad 1800
koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych, występował na licznych festiwalach. Podczas
swych podróży zagranicznych odwiedził
większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję i Meksyk. Pod kierunkiem dyrygenta Piotra Karpety chór został zmniejszony (obecnie tworzy go 18
śpiewaków) tak, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok.
(mak)

Twórcy ludowi w górach i nad Wisłą
Członkowie łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych
już od wiosny są w ciągłych rozjazdach. W poprzednim numerze Nowego Łowiczanina napisaliśmy o ich
sukcesie odniesionym na 42. Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej
w Kazimierzu.

P

rezes koła Anna Staniszewska powiedziała nam, że niedługo podobne kilkuosobowe grupy wyjadą jeszcze na dwie
duże imprezy. 19 - 20 lipca będzie to Poronińskie Lato w Poroninie. Górale organizują-

cy tę imprezę po raz pierwszy zaprosili gości
z innych regionów Polski. W sierpniu natomiast zorganizowany zostanie piknik archeologiczno–etnograficzny w Płocku.
Oprócz pokazów rycerskich, obozowisk
wojów średniowiecznych, będzie mocny akcent folklorystyczny w postaci stoisk
i koncertów. Region łowicki ma być mocno zaznaczony. Twórcom, zarówno w Płocku jak i w Poroninie, towarzyszyć będzie
zespół Pieśni i Tańca Masovia kierowany
przez Stanisława Wielca. Będzie prezentował pieśni i tańce z Łowickiego.
(tb)
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Warsztaty ludowe w każdy weekend
Chcesz poznać tajniki hafciarstwa i garncarstwa? A może wolisz
nauczyć się robienia kolorowych
wycinanek i pająków? Warto wtedy wybrać się do małego skansenu przy łowickim muzeum przy ulicy 3 Maja na spotkanie z twórcami
ludowymi.

W

ostatni weekend odbyło się drugie
spotkanie w ramach cyklu warsztatów ludowych. Na pierwsze - 14-15 czerwca - przyszło wyjątkowo dużo osób. Przypomnijmy, jednak że w te dni na Starym
Rynku odbywały się Dni Łowicza i pewnie też stąd duże zainteresowanie warsztatami. Wtedy haft koralikowy pokazywała Małgorzata Kosiorek, wycinanki robiła
Małgorzata Gładka, a kwiaty z bibuły Beata Rokicka.

Małgorzata Kosiorek

O

d 15 lipca do 30 sierpnia
nieczynna będzie wypożyczalnia
dla dorosłych i czytelnia Miejskiej
Biblioteki Publicznej na osiedlu
Bratkowice w Łowiczu. Przerwa jest
spowodowana przeprowadzaną
inwentaryzacją zbiorów - spisem
z natury. Wypożyczalnia dla dzieci,
mieszcząca się po sąsiedzku, w
okresie wakacyjnym czynna będzie
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00.
Czytelników dorosłych Miejska
Biblioteka Publiczna zaprasza do
placówki w ŁOK, w której w okresie
przeprowadzania inwentaryzacji na
Bratkowicach będzie również prasa
bieżąca. Biblioteka jednocześnie
zwraca się z prośbą do czytelników o
zwrot przeczytanych książek
w okresie do 11 lipca. Za książki,
których termin zwrotu upływa
w okresie inwentaryzacji, a które
zostaną zwrócone we wrześniu,
biblioteka nie będzie pobierała opłat
- kwiaty z bibuły, Genowefa Miazek - haft za przetrzymywanie. (mak)

W tym tygodniu zainteresowanie warsztatami było mniejsze. Statystykę zdecydowanie poprawiła wycieczka, która odwiedziła Łowicz. Wycieczkowicze byli miło
zaskoczeni, że mogą na własne oczy zobaczyć jak robi się wycinanki i spróbować
własnych sił przy ich tworzeniu. Instruowała ich Stanisława Kosiorek, wycinankarka
z Łowicza. Z dużym zainteresowaniem
przyglądali się również haftowi ręczno-maszynowemu w wykonaniu Janiny Kuczek
z Gągolina Południowego w gminie Kocierzew i robieniu kwiatów z bibuły przez Teresę Kaczor z Pilaszkowa.
Najbardziej zainteresowane były oczywiście dzieci, które chętnie uczestniczyły
w robieniu wycinanek. - To jest fajne, po
prostu fajne i można zrobić taką wycinankę i na przykład komuś podarować... - powiedziała nam Patrycja z Łowicza, która do Warsztaty ludowe będą odbywały się w każdy weekend.
muzeum przyszła z mamą. - Ja to robię dla
mamusi - powiedziała inna dziewczynka
i wróciła do pracy nad kogucikiem.
Warsztaty ludowe w skansenie będą odbywały się co tydzień, w każdy wakacyjny
weekend od godziny 12.00 do 18.00. Za
każdym razem prowadzić je będzie trzyosobowa grupa twórców ludowych. Oto
harmonogram:
§ 5-6 lipca 2008 roku: Barbara Frątczak
- malowanie wydmuszek, Maria Pawłowska - haft koralikowy, Leokadia Łacheta haft ręczno-maszynowy,
§ 12-13 lipca 2008 roku: Dorota Konopczyńska - Aftewicz - garncarstwo, Agnieszka Zabost - haft koralikowy, Wanda Teleman - haft ręczno-maszynowy,
§ 19-20 lipca 2008 roku: Maria Stachnal - wycinankarka, Magdalena Jachimek

Przerwa w bibliotece
dla dorosłych na Bratkowicach

ręczno-maszynowy,
§26-27 lipca 2008 r.: Marianna Madanowska - haft ręczny, Stefania Borkowska - wycinankarka, Maria Pietrzak - haft koralikowy,
§ 2-3 sierpnia 2008 roku: Wanda Bogusz haft koralikowy, Alicja Kołodziejczyk - lalki
łowickie, Helena Miazek - wycinankarka,
§ 9-10 sierpnia 2008 r.: Zofia Czubak haft ręczno-maszynowy, Dorota Konopczyńska-Aftewicz - garncarstwo, Krystyna
Czubak - wycinankarka,
§ 16 sierpnia 2008 roku: Anna Staniszewska - haft ręczny, haft ręczno-maszynowy, Ewa Tomczak - malarstwo, poezja,
Teresa Kapuścińska - wycinankarka,
§ 30-31 sierpnia 2008 roku: Adam Głuszek - rzeźba, K. Wielemborek - haft ręcznomaszynowy, H. Lus - wycinankarka. (mak)

Biblioteka czeka
na dzieci i młodzież

B

iblioteka Publiczna w Chąśnie
nie ma przygotowanego na okres
wakacji ramowego programu
zajęć. W latach minionych zdarzało
się bowiem, że zainteresowanie
udziałem w nich było małe. Dzieci
mogą jednak skorzystać z trzech
komputerów, zagrać w gry stolikowe
(chińczyk, warcaby) lub bilard.
Przez całe wakacje biblioteka czeka
także na osoby chcące wypożyczyć
książki. Biblioteka pracuje:
poniedziałek - czwartek w godz.
10.00 - 17.30, w piątek 13.00 - 20.00,
sobota 10.00 - 20.00.(tb)
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VW Golf II 1.6 D 1987 rok, tel. kom.
0514-473-899.

VW Golf III 1.9 diesel 1994 rok, 8800 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

Przyczepka samochodowa SAM 250 kg,
tel. (046) 837-42-84.

OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 6500 zł, sprowadzony, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

PEUGEOT 106 benz. + gaz 2001 rok,
bogate wyposażenie, stan idealny, tel. kom.
0503-022-526.

MERCEDES Vito MB 108D 1998 rok, 17000
zł, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

CiTROEN Berlingo 1.9 diesel 1999 rok, niebieski metalik, przeszklony, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Astra 1.4 16V 1996 rok, grafit metalik,
sedan, I właściciel, serwisowany, stan bdb, tel.
kom. 0663-329-483.
DAEWOO Lanos 1.5 16V benz.+gaz 2000
rok, srebrny metalik, I właściciel, serwisowany
w autoryzowanej stacji, stan bdb, tel. kom.
0663-329-483.

KIA Clarus 1997/1998 rok, klimatyzacja, ABS,
tanio, tel. (046) 861-25-58.
Cinqecento 700 1994 rok, tel. kom.
0604-570-267.
Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec, 		
tel. kom. 0504-065-348.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Absolutnie kupię wszystkie modele
daewoo, Fiata, Forda, Opla, Peugeot,
Renault, Seata, Toyoty, Skody, VW oraz
dostawcze do 3,5 t po 1995 roku, 		
tel. kom. 0500-026-841.

AUDI 80 1996 rok, gaz, benzyna, tel. kom.
0603-307-994.
TOYOTA Land Cruiser 3 D 2008 rok,
TOYOTA Camry 2.4, 2008 rok, tel. kom.
0603-709-330.
VW T-4 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0601-052-050.
FIAT Seicento 1.1 + gaz 2000 rok, czerwony,
tel. kom. 0668-435-713.

Bus lub dostawczy chłodnia, stan bdb, kupię,
tel. kom. 0503-007-351.

AUDI 80 B3 1987 rok, benzyna, gaz, stan bdb,
tel. kom. 0602-383-118.

Syrena części, tel. kom. 0664-056-266.

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

Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
OPEL Tigra 1999/2001 rok, tel. kom.
0603-408-122.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.

HONDA CRX 1991 rok, tel. kom.
0600-326-597.
VW Passat 1.8 1999 rok, klimatronic, elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek, pilnie,
tel. kom. 0793-464-090.
VW Polo 1.6 1994/95 rok, tel. kom.
0504-019-557.
VW Golf 1.9 D 1995 rok, tel. kom.
0503-436-493.

Skupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0516-366-206.

MAZDA 323F, rozbita na części lub w całości,
tel. kom. 0603-592-216.

Fiata 126p, lub Trabanta Polo, Wartburga
1.3, Ładę Samarę (mogą być korozyjne,
bez OC ale sprawne). Sochaczew, tel. kom.
0793-398-107.

OPEL Vectra 1.6 B 1996 rok, 136.000 km,
ciemny, rejestracja 1997 rok, salonowy, nowa
wersja, stan idealny, tel. (046) 837-06-08.

OPEL Vectra 1999-2000 rok, z salonu lub z
zagranicy, tel. kom. 0691-270-732.
Absolutnie kupię całe zarejestrowane auta 1998
- 2005 rok, tel. kom. 0790-250-804.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.

Iveco typu 3510 1997 rok, 9800 zł
tel. (046) 837-85-87.
RENAULT Clio 1.2 16V 2001r., niebieski metalik, salon, stan bdb, tel. kom. 0511-114-004.
VW Golf II 1.6 TD 1992 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0501-930-953.
AUDI A6 2003 rok, full opcja, stan dobry, tel.
kom. 0501-658-190.
Suzuki Grand Vitara, 1.9 2006 rok,
samochód terenowy 4x4, skórzana
tapicerka, pełna elektronika, tel. kom.
0502-251-751 0888-072-875.
AUDI A4 1.6 1995 rok, granat metalik, I
właściciel, tel. kom. 0603-673-948.
Peugeot 206, 1.1, 2000 rok,
tel. (046) 837-20-10.
FORD Mondeo combi MKII 1.8TDI
1999 rok, 10500 zł, 260000 km, srebrny
metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, 2 komplety opon (zimowe,
letnie), tel. kom. 0696-803-050.
AUDI A4 1.9 TDI 1997 rok, 16900 zł,
zarejestrowany, srebrny metalik, tel. kom.
0665-956-595, 0501-610-618.
OPEL Omega 2.0 TDI combi 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0501-542-563.
RENAULT Trafic 1991 rok, przedłużony, podwyższony,+ części, tel. kom. 0509-706-907.
AUDI A6 1.8 T +gaz 1999 rok, 160 tys. km, +
zimowe koła, tel. kom. 0692-659-373.
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1997/1998 rok,
benzyna + gaz, tel. kom. 0889-564-479.
FIAT Uno I XI 1999 rok tel. (046) 830-32-33.
MAZDA 626 2.0 diesel 1991 rok, 221000 km,
hatchback, tel. kom. 0600-415-610.
MAZDA 323F 1999 rok,
tel. (046) 837-76-27.
FIAT 126p 1994 rok, 650 zł, stan dobry, 		
tel. kom. 0515-193-137.
KIA Rio 2002 rok, tel. kom. 0513-636-680.
STAR 200 z silnikiem Leyland, 1986 rok, 5500
zł, tel. kom. 0605-278-719.
RENAULT 19 1995 rok, tel. kom.
0662-062-345.
Żuk A11, tel. kom. 0691-033-727.
Golf II 1.6 D tel. (042) 719-35-76.
Golf 1.8 gaz benzyna 1992 rok, tel. kom.
0511-030-793 wieczorem.

FORD Mondeo combi 1.8 TD 1994 rok, tel.
kom. 0501-230-900.
RENAULT Laguna 1.9 DCI 2002 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0503-327-748.
CITROEN C15D 1.8 diesel 1999/2000 rok,
tel. kom. 0503-327-748.
VW Cady Picup 1.9 diesel 1999 rok, tel. kom.
0503-327-748.
PEUGEOT 107 1.0 2006/2007 rok, benzyna,
tel. kom. 0503-327-748.
Żuk 1990 rok, 22000km, stan bardzo dobry, garażowany, I właściciel, tel. kom.
0511-010-677.
SKODA Octavia 1.6 2000 rok, benzyna,
bezwypadkowy, w dobrym stanie, zielony
metalik, ABS, centralny zamek, poduszka
powietrzna, klima, tel. kom. 0505-501-528,
0507-122-686.
Dodge Caravan 2.5 Diesel 1997 rok, 190tys.
km, uszkodzona pompa paliwa, atrakcyjna
cena, Łowicz, tel. kom. 0602-204-643.
Mercedes 200 D 1994 rok,
tel. (046) 838-89-11.
OPEL Zafira 2.0 DTI 2001 rok, 28500zł, 100
tys km, granatowy, tel. kom. 0603-995-600.
AUDI 80 1988 rok, lekko uszkodzony, 		
tel. kom. 0604-130-256.
VW T4 1.9 diesel 1994 rok, tel. kom.
0509-963-061.
BMW 325TD, 1994 rok, 198 tys. km, 11 tys. zł,
Głowno, tel. kom. 0666-584-574 po 18.
Fiat CC 700, 1994 rok, 2,2 tys. zł do uzgodnienia, tel. kom. 0666-584-574 po 18.
DAEWOO Nexia 1.5 1995 rok, tel. kom.
0604-245-722.
MAZDA 6, 2003, diesel, tel. kom.
0502-132-906.
FIAT Ducato, 2000 rok, tel. kom.
0502-132-906.
FIAT Uno 1.0 Fire 1997 rok, tel. kom.
0889-418-003.
AUDI A6 combi 2003 rok, full opcja, stan
dobry,, tel. kom. 0501-658-190.
TOYOTA Yaris diesel 2005 rok, tel. kom.
0886-955-255.
Opel Astra kombi, 1.6, 1995 rok, benzynagaz, szyberdach, centralny zamek, autoalarm,
wspomaganie kierownicy, 179 tys. km, 5.800
zł, tel. kom. 0604-929-945.
AUDI A4 1.9D 2003 rok, srebrny metalik,
130kM. 5-drzwiowy, alufelgi, wspomaganie,
ABS, komplet opon zimowych, tel. kom.
0608-059-817.
LUBLIN III 1999 rok, izoterma, tel. kom.
0502-086-560.
TOYOTA Corolla 1.4 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 0787-500-189.
HONDA Civic 1994 rok, 110000 km, tel. kom.
0506-713-289.
MERCEDES 124 200D 1993 rok, biały, stan
bdb, tel. kom. 0693-833-090.

RENAULT Laguna 1.8 combi gaz 1996
rok, czarny, ABS, klimatyzacja, tel. kom.
0886-638-952.

AUDI A4, tel. kom. 0667-198-577.

VW Passat 1.9 TDI kombi 1998 rok, zielony,
110 KM, pełne wyposażenie (oprócz skóry),
stan bardzo dobry, tel. kom. 0604-236-213,
0663-766-585.

OPELAstra 1.4 gaz 1993/94 rok, 5-drzwiowy,
salon, stan dobry tel. (042) 710-82-68, tel. kom.
0507-475-296.

SKODA Favorite Forman 1993 rok, gaz, 		
tel. kom. 0606-270-547.
MERCEDES MB100 2.4 D, czerwony, blaszak, tel. kom. 0693-036-559.
STYR-MAN 12S21, sztywny, plandeka,
winda, tel. kom. 0693-036-559.
VW Golf III 1.9 TD 1997 rok, szary metalik
tel. (046) 838-45-14.
POLONEZ 1500 1.6 wtrysk gaz 1995 rok, hak,
stan dobry, tel. kom. 0502-140-481.
FORD Transit 2.5 TD Max 1996 rok, tel. kom.
0501-615-395.
POLONEZ 1990 rok, tel. kom.
0692-420-397.
RENAULT 5 1990 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0621-016-903.
Ducato 1999 rok, lub zamienię na mniejszy,
tel. kom. 0506-335-466.
OPEL Vectra combi B 1.6 16V 1997 rok, tel.
kom. 0504-169-282.
VW Golf 4 1.9 TDI 1999 rok, kombi, tel. kom.
0693-538-189.
FIAT Brava 1.6 1997 rok, tel. kom.
0693-538-189.
MAZDA 323F 1.8 1995 rok, tel. kom.
0693-538-189.
VW Polo SDI 1998 rok, tel. kom.
0604-757-072.
Cinqecento 700 1995 rok, 109.000 km,
stan dobry, tanio, tel. kom. 0601-715-813,
0693-975-404.
HYUNDAI Coupe 1.6 2001 rok, niebieski metalik, bezwypadkowy, tel. kom.
0607-096-737.
VW Golf III 1.4 1993 rok, benzyna, tel. kom.
0600-208-752.
VW Golf III combi TDI 90 km 1995 rok, granat, bogate wyposażenie, 9800 zł do negocjacji,
tel. kom. 0609-271-509.
SKODA Felicia combi 1.3 1997 rok, tel. kom.
0662-077-631.
RENAULT Master 1995/96 rok, stan bdb,
6-osobowy, tel. kom. 0664-006-089.
ŻUK diesel 1996 rok, 5-osobowy, tel. kom.
0664-006-089.
SKODA Fabia combi 1.9 TDI 2004 rok, 23800
zł, srebrny metalik, centralny zamek, elektryczne szyby, alarm, wspomaganie kierownicy, tel.
kom. 0608-333-040 po 18.00.
OPEL Vectra 1.6 1994 rok, niebieski metalik,
centralny zamek, alufelgi, immubilajzer, gaz,
tel. kom. 0698-624-470.
OPEL Calibra 1992 rok, 3400 zł, czarny metalik, stan dobry, instalacja gazowa, tel. kom.
0516-463-007.
OPEL Vectra 1.7 D 1992 rok, alufelgi,
hak, centralny zamek, stan bdb, tel. kom.
0664-171-783.
Cinqecento 700 1997 rok, tel. kom.
0668-424-376.
OPEL Astra II 2.0DTI 2001 rok, dobrze wyposażony, tel. kom. 0504-221-009.
POLONEZ Truck 1996 rok, tel. kom.
0668-171-450.
Astra II 1.7 DTI 1999 rok, 140.000 km, stan
bdb, tel. kom. 0505-089-955.
FIAT Seicento 1.1 15.XII.1998 rok, czarny,
alufelgi, centralny zamek, elektryczne szyby,
alarm, tel. (042) 719-57-44.
FIAT Tipo 1.4ie gaz 1992 rok, silnik wymieniony, tel. (046) 838-13-96, tel. kom.
0508-564-470.

FIAT Uno 1.0 1994 rok, stan dobry, tel. kom.
0507-061-760 wieczorem.

Golf III 1.4 1994 rok, granat, MAZDA 121 1.4
1993 rok, bordo, tel. kom. 0509-233-806.
Nubira 1998 rok, gaz, 			
tel. kom. 0662-173-679.
F I AT P a l i o 2 0 0 0 r o k , t e l . k o m .
0662-173-679.
Matiz 1999 rok, wyposażony, tel. kom.
0662-173-679.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 2000 rok, 		
tel. kom. 0693-025-899.
MERCEDES 190E 1.8 1991 rok, db wyposażenie, zadbany, tel. kom. 0793-378-717.
VW Golf 1.8 gaz 1993 rok, 5000 zł, tel. kom.
0697-430838 -.
FIAT Siena 1.6 1997 rok, gaz, opony zimowe,
I właściciel, tel. (046) 837-71-18.
DAEWOO Tico 1999 rok, 3300 zł, tel. kom.
0604-919-708.
DAEWOO Matiz gaz 2000 rok, 6500 zł, biały,
tel. kom. 0889-626-478.

VW Golf 1.6 TD 1988 rok, czarny, alufelgi,
stan bdb, tel. kom. 0792-123-519.

FORD Orion 1.8 D 1991 rok, alufelgi, stan
dobry, tel. kom. 0502-646-654.

Punto II 1.2 16V 1999 rok, Punto 1.1 1998 i
1999 rok, Lanos 1.5 8V gaz 1998 rok, Corsa
1.7 D 1998 rok, Vectra 1.8 16V 1996 rok, tel.
kom. 0604-392-876.

VW Vento 1.9 TD 1993 rok, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0506-025-611.
OPEL Vectra 1.6 1993 rok, I właściciel w kraju,
tel. kom. 0606-343-033.
FIAT Tipo 1.4 1994 rok, 2500 zł, benzyna +
gaz, tel. kom. 0788-455-853.
Liczniki samochodowe - naprawy,
korekty, tel. kom. 0509-963-064.
FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 9-cio osobowy,
tel. kom. 0722-396-155.
FIAT Uno 1.0 1993 rok, 112000 km, garażowany, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0781-291-838.
OPEL Vectra combi 2.0 1998 rok, wiśniowy,
tel. kom. 0692-789-266.
OPEL Astra combi 1997 rok, 1.7 TDS - Isusu, zarejestrowany, stan idealny, tel. kom.
0608-299-307.
VW Passat 1.9 TDI 130 kM XII 2003 rok,
granatowy, bogate wyposażenie, zadbany, tel.
kom. 0692-601-689.

Sprzedam przyczepkę samochodową nową 2
x1,30 m, tel. kom. 0518-105-091.

RENAULT Clio 1.1 1992 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0509-610-252.

MITSUBISHI Space Vagon 2.0 TD, 7 osób,
tel. kom. 0600-954-376.

TOYOTA Corolla 1.3 1996 rok, tel. kom.
0503-436-493.

Seicento Sporting 1.1 1998 rok, el. szyby,
immobilizer, alufelgi, centralny zamek, tel.
kom. 0605-184-399.
SKODA Octavia 1.6 2000 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0501-139-438.
RENAULT Laguna combi 1.9 diesel 1999
rok, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0605-636-176.

CC 700 1997 rok, tel. kom. 0669-575-900.

SEAT Toledo 1.6 benzyna gaz 1994 rok, tel.
kom. 0668-481-344.

OPEL Astra II combi 1.7 TD 1998 rok, tel.
kom. 0888-200-310.

MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.

FORD Mondeo 1.6 1995 rok, 190000 km,
ciemna zieleń, hak, garażowany, tel. kom.
0608-059-916.

OPEL Vectra 1.8 1993 rok, ABS, alufelgi, śliwka metalik, 160000 km, poduszka powietrzna,
pełna elektryka, tel. kom. 0508-504-077.

VW 1.3 1987 rok, metalik, 3-drzwiowy, stan
dobry, tel. kom. 0500-761-886.

POLONEZ Caro benzyna 1991 rok, hak, stan
bdb, tel. kom. 0668-586-297 po 19.00.

FORD Escort GHIA 1.6 1996 rok, tel. kom.
0517-401-702.

Matiz Life 2000 rok, złoty metalik, gaz, tel.
kom. 0605-233-823 po 20.00.

CITROEN Berlingo 1.9 2000 rok, faktura VAT,
tel. kom. 0608-049-180.

Golf II 1.6 1991 rok, 3000 zł, benzyna, alufelgi,
stan dobry, tel. kom. 0662-049-205.

RENAULT Megane 1.4 gaz 1996 rok, tel. kom.
0509-561-093 po 16.

OPEL Corsa 1.2 16V 2004 rok, 18400 zł, srebrny, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie, tel.
kom. 0668-445-178.

RENAULT Scenic benzyna, gaz 1998 rok,
160000 km, klimatyzacja, air bag, ABS, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0694-797-919.
FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, krótki, niski,
stan dobry, tel. (046) 838-65-38.
Fiat 126p 1998 r., 1600 zł, tel. kom.
0603-628-194.
Astra II 1998 rok, sprowadzony, tel. kom.
0663-647-066.
VOLKSWAGEN Polo 1.4, 2002 rok,
czerwony, tel. (042) 719-30-63, tel. kom.
0608-618-201.
FORD Mondeo 2.0 TDCi 130 KM GhiaX
2002 rok, 36000 zł, 217000 km, czarny
metalik, 5d, skóra beż, full opcja, I właściciel,
serwisowany, idealny, nowe opony zimowe z
felgami, tel. kom. 0509-790-322.
FORD Ka, 1998 rok lub zamienię na
5-drzwiowy z gazem, dopłata, tel. kom.
0880-631-917.

MERCEDES C180 1994 rok, 2 l benzyna +
gaz, stan idealny, tel. kom. 0603-596-499.

FIAT Uno I 2001 rok, I właściciel, tel. kom.
0514-961-213.

LUBLIN III izoterma 2002 rok, tel. kom.
0507-773-536.

OPEL Vectra 1998 rok, bordo metalik, benzyna, tel. kom. 0602-882-994.

VW Golf 1.9 D 1994 rok, szyberdach,
2 poduszki, centralny, alufelgi, tel. kom.
0604-931-629.

Seicento 900 cm3 1999 rok, 5900 zł, srebrny metalik, instalacja gazowa, tel. kom.
0696-431-459.

LANOS gaz 1999 rok, tel. (046) 837-74-21,
tel. kom. 0500-104-432.

HONDA Civic sedan 1.5 1995 rok, bordo
metalik, immubilajzer, centralny zamek, szyberdach, tel. kom. 0886-727-550.

FIAT Punto 1999 rok, 5-drzwiowy, stan bdb,
tel. kom. 0603-872-897.

SEAT Cordoba 1.4 1996 rok, 6800 zł, zielony, I
właściciel, stan bdb, tel. kom. 0692-639-555.

FM 9 260 kM 2002 rok, chińczyk kontener,
7,8x2,48x2,70 oraz ciągnik siodłowy Daf
XF 1995, 2002 rok, nowy model, tel. kom.
0608-420-169.

BMW E46 320 TDI 1999 rok, czarny, tel. kom.
0502-260-459.

RENAULT Scenic 1.9 DTI 1998 rok, 17000
zł, po opłatach, tel. kom. 0517-719-072
0513-876-844.

AUDI A4 sedan 2.5 TDI 1999 rok, full
opcja, zarejestrowany, serwisowany, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Astra II combi 2.0 DI 16V 1999 rok,
16700 zł, full opcja, zarejestrowany, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, 6300 zł, śliwka,
zarejestrowany, wyposażony, 3-drzwiowy, tel.
kom. 0606-395-256.
RENAULT Megane 1.4 16V 1999/2000 rok,
12900 zł, wyposażony, krajowy, tel. kom.
0668-445-178.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 6800 zł, I właściciel, tel. kom. 0606-395-256.

Cinquecento 900 1993 rok, zadbany, tel. kom.
0600-938-371.
Siena 1.6 16V HL, stan bdb, tel. kom.
0604-417-675.
OPEL Corsa 1.0 1998 rok, czarny metalik, tel.
kom. 0663-118-062.
VW Polo 1.9 DFDI 1996 rok, CITROEN Saxo 1.1 1997 rok + gaz, skrzypce,
tel. (046) 831-62-12, tel. kom. 0798-301-745.
HONDA Civic 1.4 1996 rok, 3-drzwiowa, tel.
kom. 0791-139-172.
SKODA Fabia 2001 rok, I właściciel, tel. kom.
0511-140-585.
SKODA Favorit 1993 rok, benzyna, gaz, tel.
kom. 0696-345-127.
MAZDA 123 1996 rok, tel. kom.
0662-060-979.
Żuk, podwyższony do przewozu zwierząt, tel.
kom. 0695-287-528.
FIAT Uno 1.0 1996 rok, czerwony, 5-drzwiowy, tel. kom. 0500-098-817.
OPEL Vectra A 2.0 + gaz 1995 rok, 6500 zł,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0665-744-847.
OPEL Corsa B, 1.5 Turbo Diesel sprowadzony,
tel. kom. 0601-979-893.
KIA Clarus 1997/1998 rok, klimatyzacja, ABS,
tanio, tel. (046) 861-25-58.
VW Golf BGT 1994 rok, 1.9 TDI, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0508-194-123.
POLONEZ Caro Plus 1997 rok, benzyna +
gaz, tel. kom. 0660-330-589.
FIAT Seicento 900 2000 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 0607-589-649.
OPEL Cadet 1991 rok, tel. kom.
0692-648-948.
SKODA Octavia 2002 rok, 87.000 km, srebrny,
tel. kom. 0509-561-092.
OPEL Astra gaz 1997 rok, 8000 zł, tel. kom.
0509-791-220.
VW Golf 1995 rok, 6000 zł, tel. kom.
0509-791-220.
PEUGEOT 406 1997 rok, 10000 zł, tel. kom.
0509-791-220.
FORD Mondeo 1999 rok, 10500 zł, tel. kom.
0509-791-220.
VW Passat TDI 130 kM 2001 rok, tel. kom.
0509-791-220.
SEAT Toledo TDI 2001 rok, tel. kom.
0509-791-220.
PEUGEOT 206 HDI 2003 rok, tel. kom.
0509-791-220.
PEUGEOT 307 HDI 2003 rok, tel. kom.
0509-791-220.
RENAULT Scenic DTI 1998 rok, tel. kom.
0509-791-220.
NISSAN Primera TD 1998 rok, tel. kom.
0509-791-220.
CITROEN Berlingoo 1.9D 1999 rok, tel. kom.
0509-791-220.
FIAT Uno 1.4 gaz 1996 rok, 2900 zł, lakier metalik, 4-drzwiowy, tel. kom. 0607-161-984.
Wartburg 1.3 gaz 1990 rok, hak, przegląd, opłaty. Sochaczew, tel. kom. 0793-398-107.

Peugeot 307 HDI combi 2003 rok, 23000 zł,
tel. (046) 838-36-63, tel. kom. 0667-832-717.

SKODA Fabia 1.4 gaz 2001 rok, 15900
zł, wspomaganie, stan bdb, tel. kom.
0509-061-804.

VW T-4 1998 rok, 19000 zł, tel. kom.
0502-259-435.

FIAT Punto II 1.2 2002 rok, 11700 zł, 5-drzwiowy, tel. kom. 0507-105-983.

OPEL Astra 1.6 16V 1995 rok, gaz, tel. kom.
0506-771-822.

VW Polo Classic 1.6 1999 rok, bogato wyposażony, tel. kom. 0694-216-417.

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

rynek.
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FIAT Punto III 1.2 XII 2003 rok, 5-drzwiowy, serwisowany, I właściciel, tel. kom.
0608-108-139.
POLONEZ Caro Plus 2000 rok, 4600 zł,
74.000 km, zielony metalik, benzyna + gaz,
I właściciel, bezwypadkowy, nowy gaz, tel.
kom. 0512-081-959.
FIAT Palio Weekend 1.6 16V gaz 1998 rok, tel.
kom. 0602-494-810.
RENAULT Scenic 1.9 TDI 1998 rok, bogate wyposażenie, klimatyzacja, tel. kom.
0512-097-636.
DAEWOO Lanos sedan 1.6 1999 rok, 7900 zł,
tel. kom. 0603-588-228.
RENAULT Megane combi 1.6 2002rok,
możliwość zamiany na tańszy, tel. kom.
0509-369-540.
OPEL Astra sedan 1.4 1998 rok, tel. kom.
0600-944-728.
OPEL Corsa 1.2 2004 rok, 16700 zł, 5-drzwiowa, I właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
Astra II 1.7 DTI 2001 rok, 5-drzwiowa,
bezwypadkowa, serwisowana, tel. kom.
0504-221-035.
FIAT Punto 1.1 + gaz 1998/1999 rok, 5-drzwiowy, tel. kom. 0606-457-208.
OPEL Astra II 2.0 DTI 1998 rok, 5-drzwiowy,
zadbany, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Astra II 1.4 1999 rok, tel. kom.
0601-204-034.
VW Polo 1.2 2002 rok, 5-drzwiowy, I właściciel, sprzedam ewentualnie zamienię,
tel. (046) 834-81-14.
FIAT Seicento 2000 rok, 6700 zł, tel. kom.
0606-535-457.
LUBLIN, towarowo-osobowy, 1999 rok,
9-osobowy, hak, tel. (046) 861-16-20, tel. kom.
0603-103-174.
Fiat Seicento 1999 r., tel. kom. 0516-822-370.
FIAT Punto 1.1 1999 rok, tel. kom.
0602-494-810.
OPELAstra 1.6 1999 rok, bogate wyposażenie
tel. (046) 863-60-33.
OPEL Corsa 1.5D, 3000 zł, 1995 rok, 3000 zł,
tel. kom. 0692-844-246.
VOLVO V40 1.9 TD 1997 rok, 12800 zł, tel.
kom. 0692-844-246.
BMW 3 1994 rok, szyberdach, wspomaganie,
alufelgi, ABS, tel. kom. 0502-507-768.
NISSAN Almera sedan gaz sekwencja 1999
rok, rudy metalik, tel. kom. 0502-507-768.
SKODA Octavia 1.9 TDI 1999 rok, 16800 zł,
II właściciel, wspomaganie, ABS, poduszka,
el. lusterka, alufelgi, centralny, regulacja
kierownicy, pełna dokumentacja, tel. kom.
0784-915-173.
TOYOTA Carina E 1.6, 7400 zł, 180000 km,
bezwypadkowy, salonowy, 4x el. szyby, lusterka, poduszka powietrzna, wspomaganie, ABS,
klimatyzacja, tel. kom. 0662-075-765.
OPELAstra Classic 1.4 1999/2000 rok, 10700
zł, wspomaganie, alarm, radio, centralny
zamek, salonowy, bardzo ładny, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Corsa C 1.0 gaz sekwencyjny 2004
rok, 17700 zł, ciemnoczerwony, I właściciel,
salonowy, wspomaganie, centralny zamek,
radio, autoalarm, bdb utrzymana, tel. kom.
0694-036-487.
DAEWOO Lanos 1.5 16V benzyna gaz 1999
rok, tel. kom. 0660-813-710.
FIAT Punto 1.1 benzyna gaz 1998 rok, tel. kom.
0600-394-592.
CC 700 1997 rok, tel. kom. 0693-107-372.
Cinquecento 704 1996 rok, 30000 km, I właściciel, tel. kom. 0502-482-511.
TOYOTACorolla 1.8 benzyna 2002 rok, 25400
zł, niebieski metalik, tel. kom. 0513-071-265.
OPEL Omega 2.5 benzyna 1998 rok, 11800 żł,
szary metalik, tel. kom. 0513-071-265.
CITROEN Xsara 1.8 benzyna 2000 rok, 15800
zł, granat metalik, tel. kom. 0513-071-265.
FIAT Punto 1.2 ELX 1996 rok, 5400 zł,
3-drzwiowy, stan bdb, metalik, stan bdb, tel.
kom. 0888-596-487.
TOYOTA Carina combi 1.6 Kat gaz 1995 rok,
7800 zł, tel. kom. 0509-180-489.
FIAT Seicento 1.1 benzyna gaz 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.
TOYOTA Carina 1996 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.

RENAULT Clio 1.2 benzyna gaz 1996/97 rok,
tel. kom. 0664-635-301.
Escort 1.8 D 1996 rok, I właściciel, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.
Alufelgi 16” z oponami do Audi 4, tel. kom.
0517-824-586.
Silnik + skrzynia biegów do Seata Ibiza 1.2,
kompletny, tel. kom. 0694-136-490.
Komplet foteli do Cinquecento, tel. kom.
0694-136-490.
Alufelgi 14” 4 szt. do Fiata, tel. kom.
0880-280-810.
FORD Escort 1.6 benzyna gaz 1990 rok, tel.
kom. 0880-280-810.
POLONEZ Truck 1.9 D 2000 rok, tel. kom.
0504-573-160.
FIAT Uno 1.0, stan bdb, 5-drzwiowy, I właściciel, bordo metalik, tel. kom. 0606-330-976.
CITROEN Xsara 1.4 benzyna gaz 1999
rok, 140000 km, granatowy, zarejestrowany,
5-drzwiowy, 2x air bag, el. szyby, welur, el.
lusterka, radio, wspomaganie, stan bdb, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0606-242-154.
RENAULT Megane Coupe 1.6 1996 rok,
165000 km, żółty, radio, zarejestrowany, 2x
air bag, wspomaganie, alufelgi, el. szyby, stan
bdb, II właściciel, 8900 zł do negocjacji, tel.
kom. 0606-242-154.
VW Golf 2002 rok, 23600 zł, stan bdb, tel. kom.
0603-056-485 0693-120-207.
FIAT Uno 900 gaz 2001 rok, stan bdb, centralny zamek, 5-drzwiowy, blokada skrzyni
biegów, tel. kom. 0605-535-396.
FIAT Uno 2000 rok, 5-drzwiowy, stan bdb, tel.
kom. 0513-160-551.
FIAT Tempra 1.6 cc benzyna 1993 rok,
stan dobry tel. (046) 838-85-01, tel. kom.
0691-235-114.
FORD Escort 1.4 1998 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0502-320-741.
OPEL Astra combi 1.6V 2000 rok, biały,
zamek centralny, 2 poduszki, ABS, tel. kom.
0788-216-116.
MERCEDES Vito 2003 rok, uszkodzony
przód, tel. kom. 0501-788-159.
BMW 525 TDS 1999/2000 rok, wersja Biznes,
pełna dokumentacja, full opcja, zadbany, pilnie,
tel. kom. 0504-231-567.

OPEL Tigra 1.4 16V 1996 rok, wspomaganie
kierownicy, poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, lusterka, lampy Lexusy, tel. kom.
0602-496-235.

Sprzedam motor WSK125, zielony, zarejestrowany, tel. (046) 838-38-40.

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

Romet Ogar, 1990 rok, zarejestrowany, opłacony, torby, kufer, owiewka, stan bdb, 1300 zł (do
uzgodnienia), tel. kom. 0787-167-144.

Star 200,1997r, skrzyniowy, 6500 PLN, tarpan
1990 r, taśmociąg 9m na kołach, tel. kom.
0512-335-503..

Sprzedam części: Ford Escort, Mondeo i silnik
do Seicento 900, tel. kom. 0660-405-414.
Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 t, faktury
VAT, tel. kom. 0665-956-595, 0501-610-618.
Sprzedam przyczepkę samochodową SAM,
nową oraz osie do przyczepek, tel. kom.
0505-928-735.
Przyczepka samochodowa lekka - sprzedam,
tel. (046) 838-77-31.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.
Sprzedam części do: Opla Vectry A1, 8i, Forda
Fiesty 1.6 16V EFI oraz silnik do Audi, VW
2.0, tel. kom. 0669-419-306.
Sprzedam radio samochodowe Sony
Xplod 4x52 (MP3, Bluetooth), tel. kom.
0880-472-006.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Sprzedam części do Forda Mondeo, tel. kom.
0666-287-853.

Motocykl Yamaha 125 cm3, tel. kom.
0514-223-761.

Skuter Bee, 2007 rok, salonowy, srebrny
metalik, przebieg 600 km, na gwarancji, 1900
zł, tel. kom. 0694-036-487.
Kawasaki EN500, 1991 rok, tel. kom.
0600-331-916.
Yamaha Virago 535, 1998 rok, 23.000 km, 9000
zł, tel. kom. 0886-212-334 0889-248-239.
Yamaha Virago 535, 1998 rok, 22600 km, 10000
zł, tel. kom. 0886-212-334 0889-248-239.
Suzuki GS500, poj. 500, 1999 rok, 23350
km, 5500 zł, sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.
Suzuki GSX600F, poj. 600, 1998 rok,
69000 km, 7500 zł. sprowadzony, tel. kom.
0889-248-239.

Chłodnia 32 palety + agregat, tel. kom.
0504-105-141.

Yamaha FZR600, 1996 rok, tel. kom.
0693-093-677.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.
Honda XL600V, Transalp, 1998/1999
rok, czerwony metalik + 3 kufry, tel. kom.
0604-671-102.
Sprzedam skuter, 2007 rok, stan dobry, tel.
kom. 0785-530-805 po 18.00.

Sprzedam garaż blaszany 20 mx7 m, tel. kom.
0697-049-579.

Poszukuję garażu do wynajęcia, okolice ul.
Bolimowskiej, tel. kom. 0692-416-345.
Wynajmę lub sprzedam garaż na os. Bratkowice, tel. kom. 0606-312-997.

FIAT Tipo 1.4 1992 rok, stan dobry, właścicielka kobieta, tel. kom. 0518-718-388.
OPEL Combo 1.7 D Isuzu 1997 rok, homologacja, stan dobry, tel. kom. 0501-469-526.
DAIHATSU Charade 1.0 gaz 1993 rok,
150.000 km, 5-dzwiowy, stan dobry, bez oznak
korozji, tel. kom. 0693-975-421.

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

FIAT Punto 1.2 2000 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 0606-421-717.
KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0600-428-743.
FIAT 126p 1991 rok, stan bdb, tel. kom.
0601-829-140.
Firma przekaże leasing ciągników siodłowych
Reno Magnum 460 KM + naczepy chłodnie
„Shmitz” 2007 rok, tel. (022) 720-55-11.
FIAT Seicento 1.1 2002 rok, 57 000 km, stan
bdb, tel. kom. 0602-820-852.
Mercedes Benz 1986 rok, 2.3E + gaz, 2300 zł.,
Opel Astra 17TD 1995 rok, 3300 zł, Uno 1.7D,
1997 rok 2500 zł, Fiat CC 700, 1997 rok, 2700
zł, tel. kom. 0512-476-760.
OPEL Corsa 1.0 1997 rok tel. (042) 710-91-45,
tel. kom. 0508-738-734 po 20.00.
SKODA Octavia 1.6 benzyna gaz 1998 rok,
stan bdb, hak, 110000 km, czerwony, I właściciel, tel. kom. 0603-453-638.
AUDI A4 1.6i 1995 rok, 14800 zł, stan bdb,
czerwony, tel. kom. 0512-250-482.
VW Golf combi 1.9 DTI 1995 rok, stan dobry, grafit, 9800 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0512-250-482.
RENAULT Scenic 1.9 DTI 2001 rok, 20700
zł, stan bdb, tel. kom. 0607-476-879.
RENAULT Scenic 1.6 1998 rok, 11300 zł
tel. (042) 710-94-59.
FORD Mondeo 1993 rok, biały, centralny zamek, klimatyzacja, alarm, tel. kom.
0698-705-658.
Lanos 1999 rok, tel. kom. 0504-296-112.
PEUGEOT 406 1.9 TD 1997 rok, tel. kom.
0604-671-102.
PEUGEOT 206 1.1 2001 rok, 13900 zł, stan
bdb, niebieski, bogate wyposażenie, tel. kom.
0512-354-610.

Motocykl Yamaha YZF 600R Thundercat,
2001 rok, kupiony w polskim salonie, tel. kom.
0511-773-069.
Quad 150, mało używany, tel. kom.
0669-690-715.
Skuter Malaguti, 1998 rok, stan bdb, tel. kom.
0500-190-988.
Sprzedam skuter Peugeot 125/50, tel. kom.
0791-020-701.
Sprzedam skuter Aprilia SR50, tel. kom.
0889-666-375.
Sprzedam Aprilia SR Factory, 2007 rok,
salon, tel. kom. 0502-086-560.
WSK 125, tel. kom. 0886-638-952.
Sprzedam motorower Ogar 200 z dokumentami, tel. kom. 0889-342-270.
Honda SFX-50, Aprilia 50, tel. kom.
0505-261-079.
Honda CBRXX 1100, 2002 rok, niebieski
metalik, tel. kom. 0607-096-737.
Sprzedam Jawę 50, po kapitalnym remoncie,
stan bdb, tel. kom. 0503-436-584.
Sprzedam roczny skuter Magnus Carawe,
tel. kom. 0601-320-604.
Quad Kingway Alpinus, 150 cm3 z homologacją, tel. kom. 0784-057-064.
Kawasaki GPZ600R, 1987 rok, stan dobry,
zarejestrowany, tel. kom. 0668-248-364.
Romet, tel. kom. 0600-787-180.
Sprzedam kaski motocyklowe firmy Shoei, tel.
kom. 0600-879-563.
Honda CB650, 5000 zł, zarejestrowany, opłacony, tel. kom. 0721-116-494.
Motorower Simson skuter, 1990 rok, tel. kom.
0605-200-144.

Działka rolno-budowlana 3,36 ha w Bogorii
Górnej, tel. (046) 838-23-47.

Mieszkanie dwupokojowe do 36 mkw. z balkonem I-II piętro. Tel. 046/ 855-83-36.

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

Bezpośrednio kupię działkę rolną lub budowlaną w powiecie żyrardowskim, tel. kom.
0666-312-757.
Mieszkanie dwupokojowe do 36 mkw. z balkonem I-II piętro. Tel. 046/ 855-83-36.
Kupie ziemię rolną, tel. kom.
0513-008-360.
Kupię działkę budowlaną, uzbrojoną lub
siedlisko o powierzchni 0,5 ha w okolicach
Rawy, Regnowa, Białej Rawskiej, tel. kom.
0886-407-405.

Kupię działkę rolno- budowlana w okolicy Łowicza o pow. ok. 1ha, tel. kom.
0604-752-245.
Firma Świtalski N & Synowie poszukuje
lokali handlowych o powierzchni powyżej 500mkw i działek o powierzchni powyżej 2000mkw pod market Biedronka,
tel. kom. 0601-383-695 0609-153-997.
Kupię mieszkanie lub mały domek najchętniej za Poznańską w Łowiczu, tel. kom.
0509-890-021.
Kupię działkę rolną lub rolno-budowlaną, pow.
min. 0,15 ha, tel. kom. 0698-367-403.
Kupię dom w dobrym stanie lub do
remontu w okolicach Łowicza, tel. kom.
0693-552-220.
Kupię dom lub działkę w Zdunach, tel. kom.
0691-332-531.
Kawalerkę, M-3 w Głownie, tel. kom.
0603-215-494.
Kupię ziemię w gminie Bolimów, tel. kom.
0515-281-014.
Kupię dom lub gospodarstwo rolne w okolicy Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.
Kupię mieszkanie może być do remontu w centrum Skierniewice, tel. kom.
0602-779-602.

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

Sprzedam M-3, 53 mkw., 3-pokojowe, III piętro, os. Bratkowice, tel. kom. 0694-818-586.
Działka rolna (możliwość przekształcenia w budowlaną), 1,24 ha w Nieborowie,
tel. (046) 837-01-89 po 20.00 (022) 618-22-75
rano.
Dom jednorodzinny + budynki gospodarcze, Franciszków Nowy, gmina Bedno,
tel. (024) 282-14-48.

Mieszkanie w Rawie Mazowieckiej do 40
mkw., tel. kom. 0603-043-621.

Łowicz dom murowany 107 mkw., garaż 35
mkw., działka 1050 mkw. warsztat ceramiczny,
tel. kom. 0508-148-246 0602-260-119.

Duże gospodarstwo w okolicach Mszczonowa,
Żyrardowa, Skierniewic, Sochaczewa, 		
tel. kom. 0603-112-242.

Sprzedam 2,64 ha w tym 0,22 lasu, częściowo
zabudowana. 5 km od Łowicza, tel. kom.
0511-841-620 po 20.00.
M-3, 48 mkw., IV piętro, wyremontowane, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0694-750-724.

Kawasaki ZZR1100, 1993 rok, tel. kom.
0667-813-763.

Sprzedam przyczepkę kampingową holenderską, zarejestrowaną, stan bdb, tel. kom.
0604-451-649.
Sprzedam wózek widłowy elektryczny, bułgarski, udźwig 1,2 t, tel. kom.
0508-160-198.
Sprzedam alufelgii do Skody lub VW 50/100,
6,5Jx16, tel. kom. 0602-506-440.
OPEL Vectra B, dużo części tanio sprzedam,
tel. kom. 0512-250-482.

Kupię lub wydzierżawię działkę inwestycyjną w dobrym miejscu, centrum
lub w pobliżu osiedla od 900 mkw., tel.
kom. 0792-455-236. bold

Działka rolno-budowlana 0,96 ha z zabudowaniami, 30 zł/1 mkw., tel. (046) 838-95-15.

Pilnie sprzedam M-3, 48 mkw., 2 pokoje,
os. Bratkowice, II piętro, tanio, tel. kom.
0606-146-732.

Zamienię lub sprzedam M-4 Bratkowice na
M-2 Bratkowice, tel. kom. 0503-740-193.

Sprzedam 38mkw na os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0889-125-422.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., wysoki
standard, cegła, Łowicz, zadbane, 		
tel. kom. 0695-631-319.

Sprzedam mieszkanie 32mkw w blokach na Czajkach, czyste, zadbane, tel.
kom. 0889-911-981.

Mieszkanie 45 mkw., 2 pokoje, WarszawaŻoliborz, tel. kom. 0792-004-554.

Sprzedam ziemię w Mystkowicach z możliwością zabudowy, tel. kom. 0508-168-008.

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

Działka 1,5 ha siedliskowo-rolna w Głownie,
tel. kom. 0511-604-944.

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

Sprzedam działkę 4700 mkw, Bronisławów,
tel. kom. 0693-350-889.

Sprzedam mieszkanie 61 mkw., os. Konopnickiej, o wysokim standardzie, tel. kom.
0606-900-406.
Działka rolna 1 ha, ul. Bolimowska (nad
rzeczką Zielkówką, przy torach), tel. kom.
0666-896-298.
M-5 58mkw., Głowno Sikorskiego, tel. kom.
0695-446-021, 0723-336-466.
Działkę budowlaną na terenie Łowicza, tel.
kom. 0603-984-620.
Sprzedam gospodarstwo rolne, dom z działką,
działki budowlane, tel. (046) 838-64-88, tel.
kom. 0503-792-028.
Sprzedam działkę budowlano- rekreacyjną koło Nieborowa 2700 mkw., tel. kom.
0693-755-084.
Działka 36 arów w Łyszkowicach,
tel. (046) 838-84-07.
Sprzedam działkę zabudowana o pow.
800mkw w miejscowości Wicie, tel. kom.
0668-505-389.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., 150
zł/mkw. Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756 0602-491-325.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
Sprzedam działkę 10700mkw między
ul. Poznańska i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
Sprzedam M-5, os. Broniewskiego,
(00436)763-228-685.
Dom wolnostojący w Łowiczu, tel. kom.
0694-042-123 po 17..
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz z
zabudowaniami, gmina Zduny (nowa cena),
tel. (089) 533-20-16.
Działka budowlana 5600 mkw. w Arkadii,
tel. (046) 838-51-31.
M-4, II piętro, os. Kopernika, Głowno, tel. kom.
0502-242-666.
Mieszkanie 48 mkw., (niski czynsz), os. Starzyńskiego sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0669-851-166.

Sprzedam nowo wybudowany dom 12km od
Łowicza, tel. kom. 0502-409-733.
Mieszkanie 72 mkw. os. Bratkowice,
tel. (046) 837-02-49.
Działka budowlana pow. 6000 mkw. lub
dwie po 3000 mkw., Łowicz, ul. Małszycka,
tel. (046) 837-90-57, tel. kom. 0880-652-769
0728-319-244 po 17.00.
Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach 39 mkw., blisko PKP, cegła, parter,
tel. (046) 832-58-40.
Mieszkanie 32,3 mkw., 2 pokoje, bez balkonu,
do remontu, Łowicz, os. Starzyńskiego, II piętro, cena do uzgodnienia po obejrzeniu mieszkania, tel. kom. 0664-949-107 0664-949-091.
Mieszkanie, cegła, 75 mkw., Łowicz, tel. kom.
0668-534-199.
Sprzedam działkę przy ul. Katarzynów, tel.
kom. 0501-074-060.
Wynajmę pomieszczenia biurowo-usługowe
wraz z placem, Łowicz, Plac Przyrynek 2, tel.
kom. 0501-074-060.
Sprzedam mieszkanie spółdzielczowłasnościowe w Głownie przy ul. Swoboda 6
bl. 4 - 33,4 m, tel. kom. 0505-594-598.
Sprzedam mieszkanie 36 mkw., 2 pokoje, I
piętro, środkowe, os. Bratkowice, tel. kom.
0501-664-565.
Pilnie, tanio mieszkanie 90 mkw., II piętro,
cegła,Łowicz, tel. kom. 0660-181-788.
Warszawa - Ursynów, 54 mkw., po remoncie
do zamieszkania, tel. kom. 0601-375-385.
Os. Dąbrowskiego, 72 mkw., tel. kom.
0605-065-790.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Działkę 111 mkw. z budynkami: mieszkalnym 48 mkw. i gospodarczym 28 mkw.,
tel. (042) 710-84-37, tel. kom. 0693-066-542.
Sprzedam siedlisko (dom, budynki pod działalność gospodarczą - magazyny, stajnie, ziemię
orną 3,15 ha) pod Skierniewicami, tel. kom.
0606-352-494.
Mieszkanie 56 mkw. w bloku jednopiętrowym, cegła, w parku, Bratoszewice,
tel. (042) 719-66-01.
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M-4, 59 mkw., cegła + garaż, os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0691-753-419.
Sprzedam gospodarstwo 5 ha z budynkami, 7
km od Łowicza, tel. kom. 0695-409-992.
Mieszkanie 51 mkw., I piętro, ul. Kwiatowa,
tel. kom. 0609-103-555.
Sprzedam działkę o powierzchni 5050 mkw. w
Kompinie 29, tel. kom. 0605-274-931.
Os. Baczyńskiego, 64 mkw., cegła,
tel. (046) 837-86-45, tel. kom. 0888-971-625.
Dom + 1,20 ha ziemi w Łyszkowicach, tel.
kom. 0721-914-872.
Działka budowlana ok. 2000 mkw. w Łowiczu, przy ul. Przemysłowej, tel. kom.
0601-067-637.
Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowie,
tel. kom. 0505-413-209.
Działka budowlana 1800 mkw., Łowicz, ul.
Armii Krajowej. www.dzialka.lowicz.com.pl,
tel. kom. 0505-346-069.
Działka budowlana, uzbrojona przy trasie A2
w miejscowości Plecka Dąbrowa, tel. kom.
0693-439-431.
Starzyńskiego, 38 mkw., tel. kom.
0792-284-020.
Nieruchomość 16000 mkw. z zabudowaniami,
3 mln zł, tel. kom. 0880-569-911.
Cegła, 50 mkw., parter, Armii Krajowej,
tel. (046) 837-80-05, tel. kom. 0513-636-689.

10.07.2008 r.
Działka 2100 mkw., las, łąka, przy rzece, prąd,
woda przy działce, Grodzisk gm. Dmosin, tel.
kom. 0515-132-167.
Działka budowlana o powierzchni 24 arów w
miejscowości Błota Rogózińskie, koło CPN
Kwiatek, tel. kom. 0691-534-457.
Wolnostojące zadrzewione siedlisko + 1,64 ha,
k/Głowna, tel. (042) 719-59-82.
Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.
Działki: budowlana oraz przemysłowa,
Ziewanice, tel. kom. 0695-280-354.
Działka rolno-budowlana ok. 1 ha, Bednary,
tanio, tel. kom. 0602-728-686.
Firma sprzeda działkę ok 300 mkw. w centrum Łowicza, wszystkie media, tel. kom.
0502-163-270.
Budowlana 1575 mkw., 27 zł/mkw., okolice
Głowna, tel. kom. 0507-569-401.
Sprzedam pół bliźniaka w Łowiczu, blisko
stacji PKP, tel. kom. 0667-319-391.
Działka budowlana w Mysłakowie, tel. kom.
0505-551-400.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
M-4, 64 mkw., II piętro, Łowicz, tel. kom.
0506-891-289.
Dom wraz z budynkami gospodarczymi na powierzchni 26 arów, tel. kom. 0667-036-938.

Działka rolna 1,08 ha, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. (0-46) 815-23-15.

48 mkw., Skierniewice, Iwaszkiewicza, tel.
kom. 0605-150-753.

Mieszkanie w blokach o powierzchni 66 mkw.,
Biała Rawska, tel. kom. 0516-103-655.

Mieszkanie M-3, 49 mkw., I piętro, Łowicz,
tel. kom. 0691-219-981.

Dom z działką na Zalewie koło Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0660-735-928.

6 ha budowlano -rolna, częściowo zalesiona, 7 zł/1 mkw., ok. Nieborowa, tel. kom.
0603-878-783.

Działka 750 mkw. + dom, Biała Rawska, 		
tel. kom. 0500-068-540.

Mieszkanie do wynajęcia około 100 mkw.,
Stary Rynek, ogrzewanie piecowe, nieumeblowane, tel. kom. 0604-908-664.

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

Hala do wynajęcia 400 mkw., 800 mkw.,
Łowicz, tel. (046) 837-38-92, tel. kom.
0609-052-002.

Do wynajęcia hala 250 mkw. z wiatą 300 mkw.
na działce 4500 mkw. w centrum Łowicza przy
trasie głównej z wjazdem dla samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0606-494-778.

Poszukuję małej kawalerki, pilnie, tel. kom.
0793-398-107.

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

Do wynajęcia wolno stojący lokal o łącznej
powierzchni 105 mkw. na gabinety, biura,
usługi itp. w Łowiczu, tel. kom. 0605-283-903,
0695-973-618.

Wynajmę mieszkanie tel. (00436)763-228-685,
e-mail pko@tmo.at.

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

Wolne, nieumeblowane 2 pokoje z kuchnią,
Noakowskiego, tel. kom. 0607-328-028.

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

Lokal do wynajęcia, 40 mkw., Plac Przyrynek
33, tel. kom. 0691-961-224.

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

Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.

Tanie piece CO, węglowe, miałowe ze sterowaniem elektronicznym, kominki grzewcze z
płaszczem wodnym poleca producent. Skierniewice, tel. kom. 0501-627-469.

Działka 3500 mkw., z domem, Ossa, gmina
Biała Rawska, tel. (0-46) 831-43-64.
Działka 1,41 ha, Raducz z możliwością zabudowy, tel. kom. 0693-565-480.
Działki budowlane, okolice Skierniewic, tel.
kom. 0605-257-524.
Dom typ WO 225, stan surowy zamknięty+ 3
działki budowlane, tel. kom. 0507-589-239.
M-3, 48 mkw., Skierniewice, tel. kom.
0666-506-410.
Atrakcyjna działka z domkiem drewnianym (stan bdb.), o. dz. Konwalia, tel. kom.
0508-363-910.
Sprzedam działkę 5000 mkw., przy ul. Łódzkiej
w Skierniewicach, tel. (0-46) 833-02-51.
2,12 ha budowlano - rolna, zalesiona, Raducz,
tel. kom. 0603-099-410.
Gospodarstwo rolne, dom z działką,
działki budowlane, tel. (0-46) 838-64-88,
0503-792-028.

Działka budowlana uzbrojona 3000 mkw., Bednary (blisko stacji), tel. kom. 0694-032-420.

Spółdzielnia Standard sprzeda mieszkanie 60 mkw., na ul 19-go Lutego. Informacje pod numerem tel. 046/833-37-47,
0691-319-140. bold

Pilnie, Bratkowice, 60 mkw., III p., tel.
kom. 0509-838-542.

Działka budowlano-rolna 1.04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927. bold

Sprzedam 5,70 ha, Chąśno II, tel. kom.
0508-281-219.

Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 mkw., tel. kom. 0601-699-379.

Łodź - Retkinia, 42 mkw., I piętro, ciche, widok
na tereny zielone, tel. kom. 0603-332-032.

Działki budowlane, Strobów, tel. kom.
0501-020-993.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 1704 m w
Łowiczu, tel. kom. 0663-077-041.

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie, M-3, 48
mkw. os. Konopnickiej, atrakcyjna cena, tel.
kom. 0669-235-089.

Dom, działkę nad zalewem w Żyrardowie. Tel.
046/ 855-07-22.

Działka budowlana uzbrojona, 1000 mkw.,
Bednary Wieś, tel. kom. 0693-088-782.

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

M-3, os. Noakowskiego, 47,8 mkw., tel. kom.
0695-761-341, 0661-953-283.

Działka rolno -budowlana 5500 mkw., szer.
17 m, 2 km od Głowna, 10 zł/mkw., tel. kom.
0784-183-114.

Sprzedam mieszkanie 59 mkw., os. Szarych
Szeregów, I piętro, po remoncie, tel. kom.
0601-288-890.
Po zbiorach sprzedam ziemię 3 ha z prawem zabudowy, wszystkie media, 10 km
od Łowicza, tel. (046) 837-92-26, tel. kom.
0668-900-763.
Sprzedam 3 ha ziemi ornej w miejscowości Janinów, cena 140 tys., tel. kom. 0886-226-475.
Mieszkanie własnościowe 72 mkw., parter, os.
Bratkowice, tel. kom. 0603-070-501.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 7000 mkw.
w okolicach Bielaw, tel. kom. 0605-621-096.
Działka na Bratkowicach, tel. kom.
0602-797-678.
Sprzedam działkę budowlano-rolną, 6800
mkw. w Łyszkowicach, możliwość podziału,
tel. kom. 0609-310-628.
M-3, 48 mkw., os. Noakowskiego, tel. kom.
0609-373-941.
Mieszkanie 65 mkw., parter, os. Tkaczew, tel.
kom. 0602-399-860 po 20.00.
Mieszkanie 34 mkw., os. Bratkowice, I piętro, tel. (046) 837-65-29 po 18.00, tel. kom.
0507-799-796.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
Sprzedam M-3, 48 mkw., os. Konopnickiej,
Łowicz, tel. kom. 0609-264-607.
Mieszkanie 36 mkw., os. Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 0609-451-252.
Sprzedam działkę budowlaną 0,64ha w Stroniewicach przy trasie Łódź-Łowicz, media przy
działce, tel. kom. 0516-095-240.
Dom 78 mkw. ocieplony, po remoncie, zadbany, działka około 570 mkw., budynek gospodarczy, garaż - kanał, Głowno - Westerplatte,
tel. (042) 719-28-33, tel. kom. 0697-725-882.
Działkę budowlaną w Mąkolicach, 8 tys.
mkw. lub mniejszą, tel. kom. 0503-687-045
dzwonić po 20.00.
Mieszkanie 47,40 mkw. w bloku, po remoncie,
I piętro, z umeblowaniem + garaż, niski czynsz,
tel. kom. 0603-396-543.
Działka z domkiem drewnianym, 100 mkw.,
tel. kom. 0668-963-925.
Dom o powierzchni 150 mkw., ul. Botaniczna, Łowicz, cena ok 650 tys., tel.
kom. 0666-049-802.
Os. M. Konopnickiej, 48 mkw., tel. kom.
0607-328-007.
Sprzedam domek jednorodzinny w Bednarach koło Łowicza, plac 1300 mkw., woda,
c.o. (eko groszek), blisko PKP, tel. kom.
0665-165-675.
Działka budowlana 2000 mkw. przy trasie
Dmosin -Głowno, media w działce, tel. kom.
0515-132-167.

Sprzedam działkę budowlaną, 900 mkw. (media), Bolimów, tel. kom. 0695-774-247.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice, Łowicz,
tel. (046) 837-77-98, tel. kom. 0668-342-315.
Wydzierżawię stację LPG w Starym
Łajszczewie, teren 3300 mkw., tel. kom.
0601-804-616.
Działka budowlano-rolna, Miedniewice k/
Skierniewic, 1,07 ha, 100000 PLN, Agencja
Nieruchomości, tel. kom. 0607-359-043.
Mieszkanie 48 mkw., na Widoku, tel. kom.
0504-000-565.
Budowlano-usługowa z laskiem, Boguszyce k/Rawy, blisko zalewu, tel. kom.
0792-729-555.
Ziemię 1,06 ha i 0,54 ha Nowy Dwór Parcela,
tel. kom. 0506-499-024.
Mieszkanie 73,5 mkw., dwupoziomowe, w nowym budownictwie, ogrodzone, Skierniewice,
ul. Mickiewicza, tel. kom. 0600-724-645.
Działkę budowlano-rolną 5500 mkw., ogrodzona, prąd, Sierakowice Prawe, 20 zł/mkw.,
tel. kom. 0502-261-898.
Działkę budowlano-rekreacyjną 1,10 ha, pięknie zlokalizowaną w okolicy Skierniewic, tel.
kom. 0888-749-896.
Działkę budowlano-rekreacyjną 1,50 ha pod
rezydencję, 10 km od Skierniewic, tel. kom.
0888-749-896.
M-4 Widok, sprzedam lub zamienię na domek,
tel. kom. 0512-115-021, 0508-795-203.
Widok M-4, 66 mkw., do zamieszkania od
zaraz. Atrakcyjna cena i lokalizacja, tel. kom.
0608-749-771.

Gospodarstwo z zabudowaniami 4,5 ha okolice
Wiskitek koło Żyrardowa, blisko wjazdu na
przyszła autostradę, cena 20 złotych za mkw.,
tel. kom. 0605-388-878.
Grunt, piękne działki rolne 2,1 ha; 2,4 ha lub 4,5
ha, Osuchów koło Mszczonowa, cena 20-30
złotych za mkw., tel. kom. 0605-388-878.
Mieszkanie do remontu w okolicy Brzezin, tel.
kom. 0509-440-393, 0505-144-277.
Działka rolno- budowlana w Regnowie, 4500
mkw., tel. kom. 0661-613-883.
Działka rekreacyjno- budowlano- leśna, o
powierzchni 11,7 ha, we wsi Małgorzatów,
gmina Rawa Mazowiecka, 10,7 ha las, 1 ha pod
zabudowę, idealna na ośrodek agroturystyczny,
tel. kom. 0602-368-804.
Działka rolno-leśna o pow. 4,75 w Czerwonce,
gm. Żelechlinek przy drodze asfaltowej, tel.
kom. 0503-541-601.
Mieszkanie 60,54 mkw., IV piętro, ul. K. Wielkiego 4, Rawa, umeblowane. Pilnie sprzedam,
tel. (0-46) 815-10-32, 0502-134-764.
Mieszkanie 63mkw. K. Wielkiego 40, Rawa, I
piętro, tel. kom. 0606-824-624.
Ziemia 3,42 ha, tel. kom. 0600-765-205.
Działka budowlana przy szosie 1500 mkw.,
może być z zapleczem rolniczym 7600 mkw.,
obrzeże Rawy Mazowieckiej- Ścieki, tel.
(0-46) 814-27-41.
Działka rolno- budowlana, o powierzchni
0,46, 8 km od Rawy Mazowieckiej, tel. (0-46)
814-18-57.
Mieszkanie 60 mkw., II piętro, nowy blok,
Rawa Mazowiecka, ul. K. Wielkiego 40, tel.
kom. 0601-275-362.
Działka o powierzchni 1,8 ha, Pukinin przy
granicy Rawy Mazowieckiej, przyległa do
drogi asfaltowej Rawa Mazowiecka- Nowe
Miasto, w ciągu roku możliwość zabudowy,
tel. kom. 0602-368-804.

Działka rolno-budowlana 1,88 ha, IV klasa, tel.
kom. 0664-982-521.

Działka budowlana, 16 km od Rawy Mazowieckiej, przechodzi prąd i woda, tel. kom.
0607-892-110.

Mieszkanie M-4, 60 mkw., III piętro, os.
Widok, tel. (0-46) 832-83-39.

Działka w Regnowie 4,26 ha, obsadzona,
ogrodzona, tel. kom. 0785-459-931.

Mieszkanie 60,51 mkw., Widok, KWD, III
piętro, wymienione okna, tel. (0-46) 832-70-51,
0693-103-161.

Mieszkanie 60 m, Biała Rawska, pilnie, tel.
kom. 0665-045-551.

Mieszkanie 48 mkw., IV piętro, os. Widok,
cena 185000 zł, tel. (0-46) 832-76-64.

Nowe mieszkanie, Rawa Mazowiecka,
Kazimierza Wielkiego, 63 m, tel. kom.
0504-125-373.

Dom na Rawce, tel. kom. 0503-044-738,
046/833-14-73.

Mieszkanie 60,05 mkw., parter, K. Wielkiego,
Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0513-985-988.

Lokal do wynajęcia ul. Kurkowa, 		
tel. kom. 0602-279-393.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Wynajmę kawalerkę najchętniej umeblowaną,
tel. kom. 0694-759-566.
Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal handlowy 500
mkw., ul. Zduńska, Łowicz, tel. kom.
0605-990-363.
Do wynajęcia pomieszczenia na działalność
gosp. lub szwalnię z wyposażeniem maszyn
szwalniczych, tel. (042) 719-29-52.
Przyjmę na stancję panią,
tel. (046) 837-57-77.
Wynajmę lub sprzedam pawilon 40
mkw., os. Bratkowice, przy ul. Topolowej, tel. kom. 0604-739-461.
Do wynajęcia samodzielne mieszkanie w domku, Łowicz, tel. kom. 0668-419-278.
Do wynajęcia lokal handlowo- usługowy o
powierzchni 50mkw w Łowiczu, tel. kom.
0608-446-487.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Głownie, tel. kom. 0660-523-965.
Dom jednorodzinny - noclegi pracownicze, tel. kom. 0601-692-820.
Do wynajęcia budynek murowany z zapleczem
socjalnym, częścią handlową o pow. 72,5
mkw., wraz z przylegającymi budynkami magazynowymi o konstrukcji stalowej o łącznej
pow. 181 mkw, tel. kom. 0504-113-423.
Wynajmę lokal o powierzchni 35 mkw. na
zakład fryzjerski lub inną działalność (do
uzgodnienia), tel. kom. 0791-759-515.
Do wynajęcia pokój, tel. kom. 0691-620-837.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Poszukuję lokalu w centrum Głowna, tel. kom.
0600-612-011.
Wynajmę pod działalność gospodarczą
pomieszczenia biurowe w Łowiczu, Stary
Rynek 24/30 (51 mkw.), ul. Seminaryjna 6
(30 mkw.), w Zdunach (200 mkw.), tel. kom.
0600-365-799.

Do wynajęcia firmie dwupokojowe mieszkanie w Głownie, ul. Sikorskiego, tel. kom.
0510-966-509.

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

Pół bliźniaka, działka 1100 mkw., tel. kom.
0601-736-033.

Poszukuję kawalerki w Łowiczu, tel. kom.
0785-310-615.

Lokal handlowy do wynajęcia ok. 30 mkw.,
ul. 3 Maja (naprzeciw dworca PKS), tel. kom.
0604-908-664.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Łowiczu
na dłuższy termin, tel. kom. 0798-833-038..
Pomieszczenia biurowe na piętrze do wynajęcia, centrum Skierniewic, tel. kom.
0501-206-460.

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

Huśtawki ogrodowe, budy dla psów, stoły
ogrodowe, tel. kom. 0502-981-959.
Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.

Pokoje z łazienkami dla pracowników. Tel.
694-856-544.

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

Skierniewice, w prywatnym domu wynajmę
mieszkanie na noclegi dla ekipy budowlanej,
remontowej itp. Wszystkie wygody, tanio, tel.
kom. 0515-182-519.

Stemple dł. 2,65 m, tel. kom.
0516-180-211.

Kwatery pracownicze, 			
tel. kom. 0507-333-144.

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

Pilnie wynajmę lokal handlowy w centrum Skierniewic i Łowicza, tel. kom.
0607-917-479.
Kwatery pracownicze, okolice Mszczonowa,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Dom do wynajęcia w Żyrardowie, tel. kom.
0513-895-744.
Lokal do wynajęcia na sklep, usługi lub inną
działalność, 35 m kw. + magazyn, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0888-838-108.
Do wynajęcia mieszkanie 48m, IV piętro,
Sobieskiego, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0602-599-860.
Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Do wynajęcia M-2 w Cielądzu, I piętro i
sprzedam lokal za urzędem gminy, tel. kom.
0694-591-660.
Wynajmę lokal w centrum Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0604-781-045.
Wynajmę lokal w centrum Rawy Mazowieckiej, do 60 m, parter, wejście od ulicy, tel. kom.
0510-540-540.
Sprzedam lub wynajmę lokal w Rawie Mazowieckiej, 40 mkw., wszystkie media, dobra
lokalizacja, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0512-159-435.
Do wynajęcia lokal 15 mkw., w centrum Rawy
Mazowieckiej, na działalność gospodarczą, tel.
kom. 0660-059-200.
Posiadam do wynajęcia M-3 w Rawie Mazowieckiej, osiedle Zamkowa Wola, tel. kom.
0665-733-190.
Wynajmę M-2 z wyposażeniem, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0504-156-418.

Wynajmę sale wykładowe w Skierniewicach,
ul. Kardynała Stefan Wyszyńskiego 12 ( 3 sale
wykładowe + ewentualność korzystania z Centrum Rekreacji), tel. kom. 0600-365-799.
Wynajmę sale wykładowe w Łowiczu, ul.
Seminaryjna 6, (3 sale: 170mkw, 50mkw,
20mkw+ zaplecze administracyjne), tel. kom.
0600-036-579.
Lokal do wynajęcia 120 mkw lub 60 mkw,
Głowno, tel. kom. 0694-859-330.
Do wynajęcia mieszkanie w Łowiczu, blisko
stacji PKP, 75 mkw., 3 pokoje, parter, tel. kom.
0605-349-890.
Szukam mieszkania do wynajęcia, tel. kom.
0664-909-163.
Wynajmę dom z działką 800 mkw. firmie
na biura, noclegi lub inne potrzeby w
Łowiczu, tel. (046) 837-76-79, tel. kom.
0509-853-390.
Do wynajęcia lokal 15 mkw. nadający się na
biuro i zakład, tel. kom. 0662-320-000.
Do wynajęcia dom w Głownie,
tel. (042) 719-89-45, tel. kom. 0504-198-216.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy w
Domaniewicach (ok. 100 mkw.), tel. kom.
0603-897-110.
Do wynajęcia M-3, I piętro, os. Kopernika,
Głowno, tel. kom. 0668-852-130.
Lokale do wynajęcia (od 01 września 2008) w
Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul.
Kaliska, Łowicz. Segmenty po 44 mkw. (pow.
ogółem 900 mkw.), tel. (046) 837-62-44 w
godz. 8.00-20.00, tel. kom. 0601-346-042.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0695-938-622.
Do wynajęcia bar przy trasie ŁowiczZduny, tel. kom. 0787-825-400.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Wynajmę lokal ul. Kurkowa, tel. kom.
0602-279-393.

Komputery używane, laptopy, notebooki,
monitory LCD - bardzo duży wybór. Najtańsze
komputery poleasingowe. Nawigacja GPS.
Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-74-24, tel. kom.
0601-946-286.

Wiertarko-frezarka oscylacyjna do drewna, tel.
kom. 0602-238-098.

Wózek głebokospacerowy firmy Deltim
Voyager na pompowanych kołach, stan bdb,
Łowicz, tel. kom. 0505-037-860.
Suknię ślubną, rozmiar 36, tel. kom.
0501-250-117.
Kocioł c.o. miałowy, 25kW, 3 mkw., tel. kom.
0606-632-267.
Sprzedaż z dowozem żwir, piasek, czarna ziemia, tel. kom. 0693-025-909.
Tanio sprzedam nowoczesny
komplet wypoczynkowy, tel. kom.
0600-175-604.
Overlok 3-nitkowy, przemysłowy, tel. kom.
0781-740-752.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Dwa akordeony 120 Bas i 96 Bas Hohner,
kolumny poloaudio 2x1200 V, Yamaha QS300
+ mikser, tel. kom. 0692-659-373.
Sprzedam 3 tokarki do drewna cena
1000zł, tel. kom. 0501-044-546.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe obetonowane,
sztuk 11, tel. kom. 0793-532-933.
Zamrażarkę mała, skrzyniową; beczki 1000l i
200l, tel. kom. 0698-367-366.
Deski budowlane tanio, tel. kom.
0600-149-480.
Wózek dziecięcy 2- funkcyjny, pąpowane koła,
tel. kom. 0600-561-205.
Wózek inwalidzki, trzykołowy, napęd ręczny,
Łowicz, tel. (046) 837-03-96.
Tanio sprzedam segment młodzieżowy, tel.
kom. 0601-523-448.
Oddam cegłę lub gruz z rozbiórki nieodpłatnie,
tel. kom. 0501-469-585.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Przyjmę gruz, piasek. Łowicz, ul. Łęczycka, tel. kom. 0600-626-789.
Przyjmę ziemię oraz gruz, tel. kom.
0608-475-473.
Kupię przepusty betonowe śr. 50, tel.
kom. 0880-345-139.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel. kom.
0516-907-429.
Kupię opony rolnicze 12x850, używane
w dobrym stanie lub nowe 3 sztuki,
tel. (046) 838-43-44.
Przyczepkę samochodową, tel. kom.
0784-092-138.
Kupię pralkę PS663, tel. kom. 0607-888-008.
Tablicę na reklamę 2x2 m (bilbord),stebnówka, dwuigłówka textima, tel. kom.
0693-833-090.
Drewno-sosnę, tel. kom. 0604-560-416.
Kupię stare wyposażenie kuźni: miech, narzędzia ręczne oraz wszystkie inne, również stare
zdjęcie kuźni, tel. kom. 0606-336-404.

Świerk zwykły, srebrny, kłujący do wys.
1,30 m, od 15 zł/szt., tel. (042) 719-30-62
po 20.00.
Overlock, nóż taśmowy, 2-igłówka, stebnówka,
autolap, tel. kom. 0505-042-841.
Sprzedam sofę skóropodobną,
tel. (046) 837-75-72.
Chłodziarki przeszklone 2 szt, regały sklepowe, regał na pieczowo, lada sklepowa,
gablota szklana, lady chłodnicze, tel. kom.
0601-776-221.
Sprzedam meble, kolor ciemny, tel. kom.
0698-586-054.
Sprzedam meble, jasne + ogrodowe, tel. kom.
0604-802-045 0604-675-528.
Sprzedam betoniarkę 150L, tel. kom.
0600-326-597.
Overlock, tel. kom. 0505-065-040.
Pustaki ceramiczne, krokwie - tanio, tel.
kom. 0505-063-002.
Sprzedam przyczepę 9 t wywrotka i 6 t sztywna, tel. kom. 0606-519-851.
Sprzedam pustaki połówki Keramzytowe, tel.
kom. 0606-519-851.
Sprzedam przyczepę po 1,5 zł za kg, tel. kom.
0606-519-851.
Maszyny szwalnicze, krajarka krawiecka
Hoffman, tel. kom. 0880-569-911.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.

Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, po
przeglądzie, tel. kom. 0605-591-528.
Blachę trapezową, 18 zł/mkw, tel. kom.
0501-694-856.
Segment pokojowy, Głowno, tel. kom.
0691-224-672.
Płyty fundamentowe (ogrodzeniowe)
1960x300x35, zbiornik aluminiowy
2000l, tel. kom. 0502-271-951.
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Nowe drzwi garażowe, podnoszone 2,40x2,10,
tel. kom. 0606-401-265.

Sprzedam szafę na ubrania, tel. kom.
0516-142-940.

Wypoczynek 3+2 + fotel, ława, stan bdb, tel.
kom. 0505-586-819.

Sprzedam kątownik 80, tel. (046) 838-79-63.

Agregat prądotwórczy Honda, tel. kom.
0609-843-635.
Sprzedam agregat pradotwórczy 9,6 kW,
230/400 W, tel. kom. 0609-843-635.
Sprzedam ubikacje nową robioną i burty do
rozrzutnika 2-osiowego, nowe dubeltowe lub
podwójne, tel. (046) 838-67-43.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku,
żwiru i innych kruszyw, tel. kom.
0693-565-564.
Sprzedam tanio 2 fotele używane, tel. kom.
0501-074-069.
Beczkę ocynkowana 2000l na płozach; pustaki
szlakowe 12, 100 szt.; stół wibracyjny do
pustaków, nóż taśmowy krawiecki, tel. kom.
0693-833-090.
Gruz betonowy drobny płukany, tel. kom.
0889-561-534.
Wentylatory, silniki elektryczne dużej mocy,
elektrowciąg 1,6 t, tel. kom. 0889-561-534.
Maszyny do obróbki drewna okazyjnie sprzedam, tel. kom. 0889-561-534.
Zamrażarka Alaska (duża), wypoczynek
3+2+1, kolor ceglany (mało używany), tel.
kom. 0693-975-421.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
2, wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Kompresor 160 l dwucylindrowy,
tel. (042) 719-26-70, tel. kom. 0691-863-492.
Tanio sprzedam elektryczny materac rehabilitacyjny z 2-letnią gwarancją, tel. kom.
0608-815-516.
Stół wibracyjny, formy na płyty i słupki
do produkcji płotów betonowych, tel.
kom. 0607-364-068.
Sprzedam 200 stempli budowlanych 2,70, tel.
kom. 0691-884-655.
Sprzedaż łodzi wędkarskich i silników elektrycznych, tel. kom. 0608-171-821.
Piła spalinowa, niemiecka, tel. kom.
0693-538-189.
Radio samochodowe z DVD, tel. kom.
0693-538-189.
Rury stalowe, długość 7 m, tel. (046) 838-02-36,
tel. kom. 0600-750-544 0608-283-588.
K o s i a r k a s p a l i n o w a i r o w e r y,
tel. (046) 838-89-64, tel. kom. 0697-567-860.

Odkurzacze centralne, instalacje, montaż, tel.
kom. 0500-060-080.
Sprzedam spawarkę 220-380 V, dębową
komodę, tel. kom. 0696-561-966.
Drewno kominkowe, dąb, olcha, brzoza, tel. kom. 0606-303-475.
Taśmociąg 1 m, tel. kom. 0512-335-709.
Zestaw kaskad z oczkiem wodnym o poj. 1600
l, tel. kom. 0502-530-954.
Skórzany wypoczynek, tanio, tel. kom.
0501-508-747.
Sprzedam wiatę, konstrukcja stalowa
7x36x2,70 m - konstrukcja przenośna, tel.
kom. 0604-625-490.
Sprzedam samochód na akumulator - tanio.
Sprzedam dwie bramy i furtkę, używane,
tel. (046) 839-63-72.
Ławostół ciemny, 2 fotele kolor wiśniowy, stan
dobry, niedrogo, tel. (046) 837-68-35.
Pustaki z rozbiórki. Bielawy 44, tel. kom.
0885-459-698.
Bryczki do kucy, tel. (042) 719-49-79, tel. kom.
0607-992-191.
Maszyny konne, kosiarkę, zgrabiarkę, przetrząsacz, tel. (042) 719-49-79, tel. kom.
0607-992-191.
Komputer z monitorem 19”, tanio, tel. kom.
0787-202-030.
Suknia ślubna w kolorześmietankowym, rozm.
38/40, możliwość odkupienia butów, tel. kom.
0506-068-859.
Sprzedam drewno opałowe + lipa i topola
na pniu, tel. (046) 837-14-44, tel. kom.
0668-407-362.
Wózek widłowy spalinowy; deska windsurfingowa (kompletna), wykrywacz metali, tel.
kom. 0608-511-446.
Meble młodzieżowe, kanapa, odtwarzacz
DVD, stan dobry, tel. kom. 0506-141-234.
Stemple trzymetrowe, sosnowe, 120 sztuk, 6
zł/szt., tel. kom. 0603-628-194.
Gitary elektryczne: Epiphone Les Paul 100,
Vintage TC 200 oraz efekty: Boss SD-1,
Behringer TO 100, Behringer Ultra Chorus
oraz Zoom GX1, tel. kom. 0669-034-047
po 16.00.
Segment pokojowy, meble kuchenne, 2 fotele
jednoosobowe rozkładane mało używane, tel.
kom. 0504-806-952.

Ślusarstwo; rusztowania warszawskie, betoniarki, części zamienne; naprawa, zaginanie
rur, tel. kom. 0510-124-700.
Rower męski 28” aluminiowy, nowy, tel. kom.
0602-381-914.
Zgrzewarka jednopunktowa, nowa, wyrób fabryczny, do napraw karoserii samochodowych,
tel. kom. 0602-381-914.
Laptop używany Toshiba, tel. kom.
0602-381-914.
Sprzedam meble pokojowe, tel. kom.
0697-118-333.
Tanio sprzedam ubranka dla dziewczynki i
chłopca, tel. kom. 0784-487-506.
Telewizor 21” srebrny z DVD, tel. kom.
0602-381-914.
Sprzedam 2 butle tlenowe, 1 butlę acetylenową
pełną, komplet węży z reduktorem, stół metalowy ślusarski 2x1 mkw., grubość blatu 12 mm,
parasol 3 m, nowy, tel. kom. 0501-250-642.
Sprzedam huśtawki drewniane i meble ogrodowe, tel. kom. 0513-314-505.
Bagażnik Octavia, meble kuchenne, rower młodzieżowy, rower dziecięcy,
tel. (046) 838-33-44.
Silnik elektryczny 7,5 kW, stołki do baru 4 szt.,
tel. kom. 0506-025-611.
Sprzedam piec węglowy Olsztyn i termę, tel.
kom. 0668-181-142.
Keramzyt na pustaki lub ocieplenie, tel. kom.
0880-569-911.
Sprzedam rury ocynk i czarne do C.O. - 50
%, piec C.O. - 15 kW, wanna, zlewozmywak
ceramiczny, duży, zlewozmywak z blachy, tel.
kom. 0605-070-730.
Sprzedam stary zegar stojący „Kwadransowy”,
tel. kom. 0602-279-393.
Sprzedam komodę i kredens z lat 50-tych, tel.
kom. 0500-761-886.
Owoce śliwy Herman i Rany wczesnej sprzedam, tel. kom. 0662-018-566.
Nowe wagi elektroniczne do 30 kg, 150 zł, tel.
kom. 0887-131-078.
Tarcica, drewno kominkowe. Sadowo
15 k. Brzozowa, tel. kom. 0889-116-619,
0886-829-326.
Sprzedam 300 szt. cegły klinkierowej, tel. kom.
0606-839-085.
Sprzedam 2 piły spalinowe do drzewa Stihl i
PS, tel. kom. 0721-280-652.
Sprzedam silnik do łodzi 5 kM Yamaha, sprawny, 800 zł, tel. kom. 0600-367-062.

Dobry niemiecki rower górski 26”,
tanio, tel. kom. 0697-693-594.
Worki jutowe 50 kg, np. do eko-groszeku,
ziemniaków, tel. kom. 0697-650-819.
Sprzedam cegłę 19/19/29, 3,50 zł/szt., tel. kom.
0501-347-023.
Telefon komórkowy Samsung E590, nowy, tel.
kom. 0667-115-444.
Oddam dachówkę z rozbiórki, tel. kom.
0501-504-614 0510-720-102.
Wózek spacerowy, tanio, tel. kom.
0697-624-463.
Sprzedam okna demontowane z żaluzjami,
tel. (046) 838-38-40.
Sprzedam frezarkę do drzewa typ TJN9, prawe,
lewe obroty, tel. kom. 0698-755-492.
Sprzedam suknię ślubną białą rozm. 38 na
wzrost 155cm, tel. kom. 0663-667-424.
Sprzedam stemple budowlane 3 m, tel. kom.
0697-693-606.
Sprzedam wózek głęboki - 80 zł, tel. kom.
0697-024-518.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0723-461-264 0886-324-342.
Dźwig budowlany, 1995 rok, 4600 zł, tel. kom.
0692-844-246.
Centrum kamienia i kory (kostka granitowa), tel. kom. 0516-324-160.

Przyjmę gruz na ul. Chełmońskiego,
tel. (046) 838-43-08.
Zbiornik 12 m3 do szamba, tel. kom.
0504-105-141.
Pilarkę SOLO 644, tel. kom. 0660-754-870.
Meblościankę młodzieżową, czarną, tel. kom.
0698-398-871.

Piła spalinowa Husqvarna 40 2,7 kM,
tel. (046) 863-60-14.
Agregat prądotwórczy 7,5 kW diesel,
tel. (046) 861-72-60.
Wózek widłowy GPW, wózek bułgar, waga
samochodowa 15 t, tel. kom. 0603-061-820.
Rower górski, segment młodzieżowy, tanio,
tel. kom. 0667-118-108.
Sprzedam tanio grzejniki panelowe, nowe,
używane, kocioł C.O. stalowy, używany,
ogrodzenia i bramy używane, eternit, nowy,
tel. kom. 0888-261-216.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0604-576-221.
Sprzedam ule warszawskie zwykłe z pszczołami, tel. (046) 837-08-40 po 20.00.
Sprzedam wózek głęboki z wkładką, tel. kom.
0600-880-267.
Sprzedam 2 wersalik, 2 fotele, stolik pod telewizor i ławę, tel. (042) 719-86-00.
Taśmociąg 9-metrowy, tel. kom.
0512-335-709.
Wózek wielofunkcyjny Prampol, tel. kom.
0694-763-971.

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Zatrudnimy kierowcę na transport międzynarodowy, przewóz samochodowy, od zaraz, tel.
kom. 0602-779-790 0600-059-824.
Zatrudnimy magazyniera do wydawania towaru, Łowicz, Klickiego 7.
Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.

Firma EuroPartner poszukuje partnerów do współpracy w branży finansowej, tel. kom. 0503-869-083.
Zatrudnię do rozładunku owoców, tel.
kom. 0608-333-014.
Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887 0513-823-750.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.
Zatrudnię szwaczki - biustonosze, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.
Przyjmę stolarza, tel. kom. 0606-617-497.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z doświadczeniem, kraj + zagranica, tel. kom.
0608-057-918.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stębnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, tel. kom.
0508-191-931.
Kucharka przyjmie zlecenia na imprezy okolicznościowe, tel. (046) 818-23-81, tel. kom.
0508-127-207.
Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.
Zatrudnię elektryków, Łódź i okolice, tel. kom.
0605-073-288.
Zatrudnię hydraulika od zaraz, tel. kom.
0609-135-497.
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Zatrudnimy kierowcę z własnym samochodem do rozwożenia pizzy na
bardzo dobrych warunkach, tel. kom.
0501-489-891.
Zatrudnię spawaczy do konstrukcji stalowych,
tel. kom. 0791-524-970.
Zatrudnię ślusarzy, monterów do stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0792-524-970.
Przyjmę do prac pielęgnacyjnych w zieleni
miejskiej na terenie Łowicza (koszenie trawy,
podlewanie roślin, cięcie żywopłotu), tel. kom.
0695-634-141.
Avon zostań konsultantką, bezpłatne
zapisy, prezenty, promocje, SMS/tel.
0501-032-348.
„BUDOMIX” Łowicz, ul. Armii Krajowej
45 c,d zatrudni pracowników w zawodzie
murarz-tynkarz.
Przyjmę murarzy, tel. kom. 0506-109-700.
OSM w Łowiczu zatrudni mechanika samochodowego, wymagane doświadczenie,
dyspozycyjność. Aplikacje zawierające podanie oraz CV należy składać w biurze Bazy
Transportu OSM Łowicz, ul. Armii Krajowej
51 w godz. 7.00-15.00.
OSM w Łowiczu zatrudni konserwatora
wózków widłowych spalinowych i elektrycznych. Aplikacje zawierające podanie oraz
CV należy składać w biurze Bazy Transportu
OSM Łowicz, ul. armii krajowej 51 w godz.
7.00-15.00.
Zatrudnię kierowcę do pizzerii. Najchętniej z własnym samochodem, tel. kom.
0691-019-153.
Zatrudnię szwaczki również emerytki
- szycie biustonoszy, Łowicz, tel. kom.
0603-653-012.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z praktyką
w transporcie krajowym z Łowicza lub
okolic. Samochód Scania + naczepa
chłodnia, tel. (046) 837-39-89, tel. kom.
0608-067-847.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. C, tel.
kom. 0600-326-597.
Zatrudnię do wykonywanie szyldów,
reklam, prace monterskie do 25 lat,
Łowicz, tel. kom. 0602-390-809.
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Pilnie poszukuje wykwalifikowanego rehabilitanta dla 6-letniego dziecka, tel. kom.
0661-853-626.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizerii, Łowicz,
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0607-267-206.
Zatrudnię kierowców kat. C + E, tel. kom.
0697-530-901.
Zatrudnię stażystkę do biura, tel. kom.
0513-019-003.
Przyjmę na stałe bukieciarkę z praktyką
kwiaciarską, dobre zarobki, tel. kom.
0502-344-661.
Przyjmę pracowników do prac elewacyjnych i
wykończeniowych, tel. kom. 0606-737-576.
Zatrudnię kelnerkę, kucharza do pizzerii (z możliwością przyuczenia), tel. kom.
0510-250-687, 0501-539-675.
Zatrudnię kierownika pizzerii z własnym
samochodem, mile widziane doświadczenie,
tel. kom. 0501-664-554, 0600-141-340.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki,
montera i pracowników fizycznych, tel. kom.
0606-939-170.
Zatrudnię pomoc hydraulika, tel. kom.
0691-991-000.
Zatrudnię sprzedawcę - pomoc domową, tel.
kom. 0691-991-000.
Zatrudnię pracownika na stacji paliw,
tel. kom. 0787-825-400.

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C+E, praca
blisko Łowicza, tel. kom. 0505-068-787.
Szwaczkę - stębnówka, overlock, Głowno, tel.
kom. 0501-671-060.
Zatrudnię na stałe lub sezonowo hydraulika,
spawacza gazowego, pomocnika hydraulika
(może być emeryt), tel. (046) 838-75-53, tel.
kom. 0601-379-355.

Akademia Medycyny Komplementarnej „Select” organizuje kursy zawodowe Terapii Manualnej Kręgosłupa
(046)862-18-12, 509-867-229, po ukończeniu kursu istniej możliwość zatrudnienia. Akademia wydaje zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z
dn. 03.02.2006 r..
Zatrudnię pracowników do ociepleń. Atrakcyjne zarobki, tel. kom. 0608-861-026.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, z doświadczeniem, na plandekę - międzynarodowy, tel. kom.
0510-286-450.
Poszukuję do pracy mężczyznę na stanowisko
operator maszyn, wykształcenie min. średnie
techniczne, atrakcyjne wynagrodzenie, Łowicz, tel. (046) 837-38-92.
Kierowca kat. C, tel. kom. 0602-132-675.
Commercial Union zatrudni menagera do
spraw rekrutacji. CV na adres 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1b lub jacek_jankowski@
cu.com.pl.
Do zbioru śliwek, od zaraz, tel. kom.
0889-126-078.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0607-385-793.

Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
0606-376-361.

Zatrudnię 2 lakierników, 2 pomocników lakiernika, tel. kom. 0504-465-256, 0501-461-151.

Zatrudnię operatora koparki. Praca na terenie
całego kraju, tel. kom. 0601-239-804.

Zatrudnię kierowcę, praca w cukierni,
tel. (042) 710-72-99.

Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, Głowno,
tel. kom. 0508-116-242.

Zatrudnię do sklepu spoż-monopol., pełny etat,
tel. kom. 0509-854-421 po 18.00.

Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0605-910-998.

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki, tel.
kom. 0697-908-289.

Firma transportowa zatrudni spedytora, tel. kom. 0601-297-776.

Zatrudnię sprzedawcę w sklepie w Głownie,
tel. kom. 0887-150-083.

Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym, tel.
kom. 0506-115-015.

Izolbet-Gostynin zatrudni kierowców kat.
C+E z praktyką na ciągnikach siodłowych
(nowe zestawy), jazda według tachografu,
tel. (024) 235-23-17.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem,
kraj + zagranica, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-890-451.
Zatrudnię kierowcę C + E w transporcie międzynarodowym w relacji Polska - Rumunia, tel.
kom. 0501-373-073 0502-349-083.
Zatrudnię kierowcę C + E, relacji Niemcy
- Anglia, praca w systemie 4/1, tel. kom.
0501-373-073 0502-349-083.
Zatrudnię wulkanizatora lub osobę na przyuczenie, tel. (046) 857-16-97, tel. kom.
0508-130-799, 0506-138-631.
Zatrudnię kierowcę C + E, kraj, tel. kom.
0601-069-699, 0605-061-361.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0696-561-966.
Zatrudnię do pracy w kwiaciarni, może być na
przyuczenie, tel. (042) 719-13-61 po 19.00, tel.
kom. 0503-027-417.
Kierowca kat. C, E na kraj, tel. kom.
0505-188-706.
Przyjmę do pracy w firmie remontowo-budowlanej gipsiasrza-malarza i glazurnika, tel. kom.
0602-159-095.
Zatrudnię mężczyznę do pracy przy koniach (możliwość zamieszkania), tel. kom.
0607-174-084, 0607-508-808.
Składnica Maszyn Rolniczych zatrudni pracownika w Łowiczu, tel. (046) 837-47-85.
Zatrudnimy pracownika fizycznego,
tel. (046) 837-47-85.

Tynkarza lub brygadę, tel. kom.
0695-601-328.
Firma zatrudni pracownika z prawem jazdy kat.
C oraz pracowników do robót drogowych, tel.
kom. 0604-597-435.
Zatrudnię mężczyzn w charakterze
sprzedawcy w sklepie przemysłowym,
tel. (0-46) 814-61-50.
Commercial Union zatrudni menedżera ds.
Rekrutacji. CV - na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B lub Jacek_Jankowski@
cu.com.pl
Zatrudnię kierowcę z kat. C, tel. kom.
0693-843-090.
Pilnie zatrudnię kosmetyczkę, tel. kom.
0888-757-323.
Do cyklinowania z doświadczeniem, tel. kom.
0608-172-838.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0697-777-414.
Kierowcę kat. C+E zatrudnię, tel. kom.
0506-648-428.

Poszukuję pracowników do betoniarni (najlepiej dwóch), Rawa Mazowiecka i okolice, tel.
kom. 0602-670-958.

Zatrudnię pracownika do obsługi stacji LPG w
Skierniewicach, tel. kom. 0664-787-263.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
krajowym, tel. kom. 0606-232-925.

Opiekunkę do dziecka, tel. kom.
0660-070-167.

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

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

Firma z Głowna zatrudni spawaczy, tel. (042) 719-11-91, tel. kom.
0509-972-246.

Kierowcę kat. C+E, tel. kom. 0600-006-660.

Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.

Opiekunkę do dziecka, tel. kom.
0607-133-132.

Szwaczkę, fartuchy, Swędów k/Strykowa, tel.
kom. 0501-489-029.

Zatrudnię kierowcę kat. C (wywrotka, transport
żwiru). Praca-autostrada okolice Strykowa, tel.
kom. 0693-933-280.

Przyjmę pracownika do pomocy przy
produkcji mebli w Łowiczu, tel. kom.
0501-129-752.

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

Stacja Lotos zatrudni ze znajomością obsługi komputera, tel. kom.
0602-128-999.

Zatrudnię pracownika do sklepu meblowego
w Łowiczu. Wymagania: młody, energiczny,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B (doświadczenie), znajomość obsługi komputera, chęć
do pracy, tel. (046) 830-32-44.

Zatrudnię do prac remontowych, tel. kom.
0608-372-976.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza, praca w Łowiczu, tel. kom.
0601-332-896.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel. kom.
0609-135-492.
Zatrudnię kierowcę kat. C+ E w
ruch miedzynarodowym, tel. kom.
0600-352-099.
Zatrudnię blacharza samochodowego,
tel. kom. 0600-350-099.
Zatrudnię zbrojarzy i pomocników zbrojarzy
oraz kierowcę kat. B, tel. kom. 0505-931-556
0501-208-878.
Poszukuję osoby na stację AUTO GAZ, tel.
kom. 0698-411-715.
Poszukuję osoby do rozwożenia gazu, tel. kom.
0698-411-715.
Poszukuję osoby do pomocy do osoby na wózku inwalidzkim, tel. kom. 0698-411-715.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Pracownika gospodarczego na stacje paliw,
Łowicz, tel. kom. 0609-999-685.
Zatrudnię barmankę do baru na stację paliw,
tel. kom. 0609-999-685.
Malarza, tel. kom. 0609-999-685.

Zatrudnię pracowników na budowę, tel. kom.
0607-610-786.

Przyjmę do pracy elektromontera, tel. kom.
0603-688-059.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0505-053-560.

Nawiąże współprace w zakresie transportu
materiałów sypkich, posiadam 3 zestawy
ciągnik siodłowy + naczepa wywrotka, tel.
kom. 0604-645-981.
Nauczyciel podejmie pracę w turystyce,
handlu, bądź jako kierowca kat. B, tel. kom.
0885-046-515.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.

Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.

Kierowca kat. B, dorywczo, młody, doświadczenie, tel. kom. 0793-698-333.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.

Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541-373.
Gipsy, panele, glazura, terakota itp, tel. kom.
0791-932-313 0508-313-799.
Kominki 500 wzorów, montaż + serwis, ekspozycja + sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A, tel.
kom. 0602-282-415 0607-090-243.

Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.

Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.

Mężczyzna z grupa „złota rączka” podejmie pracę Sochaczew-Łowicz, tel. kom.
0793-398-107.

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

Usługi remontowo-budowlane; malowanie,
gipsowanie, docieplenia budynków, tel. kom.
0513-823-750 0502-312-887.

Umiejący grać na saksofonie i akordeonie
podejmie pracę w zespole muzycznym, tel.
kom. 0664-706-585.
Przyjmę pracę chałupniczą oprócz szycia, tel.
kom. 0783-874-625.
Rencista z samochodem podejmie pracę, tel.
kom. 0663-766-587.
Przyjmę sprzątanie, mycie okien, tel. kom.
0664-667-722.

Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.

Kierowca B+C, tel. kom. 0603-162-973.

Malowanie, tel. kom. 0665-999-059.

Zatrudnię pracownika na zlecenie - poligrafia,
tel. kom. 0665-494-111.
Zaginęła legitymacja słuchacza Kolegium na
nazwisko Zabost, tel. kom. 0665-759-193.
Akordeonista, gitarzysta podejmie współpracę
z zespole, Tel. 0665-765-791.
Avon-zapisy, prezenty. 		
Sms/Tel. 0502-616-468.

Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.

Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Tynki. Wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Producent siatek, bram i balustrad. Możliwość
montażu - konkurencyjne ceny, tel. kom.
0500-371-161.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacje budynków,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668-026-851.
Wykonam gładź, tynkowanie, ocieplenie, tel.
kom. 0888-232-247.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.

Firma zatrudni kierownika robót drogowych. tel. (0-46)833-98-28 wew. 11.

Przyjmę usługi dziurkarka-guzikarka, tel. kom.
0500-243-325.
Młody, dyspozycyjny kierowca kat. B podejmie pracę, tel. kom. 0502-358-304.

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

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

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

Poprowadzę księgi handlowe, PKPiR, kadry,
ZUS, biznes plany, tel. (0-46) 814-00-74,
0660-785-717.

Rwanie wiśni, okolice Białej Rawskiej, tel.
kom. 0510-554-495.
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem
oraz sprzedawcę/czynię z minimum średnim
wykształceniem, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0509-869-271.
Zatrudnię pracownika gospodarczego, tel. kom.
0507-432-568.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
0698-084-273, po 20-tej.
Do zbioru borówki amerykańskiej, tel. kom.
0792-170-744.
Zatrudnię kierowcę, ciągnik + naczepa, po
kraju, tel. kom. 0721-436-967.
Przyjmę do montażu okien, do przyuczenia,
z prawem jazdy, tel. kom. 0601-942-551,
0665-123-123.
Na magazyn z okolic Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0661-975-122.
Na noce z okolic Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0785-113-833.

Kompleksowe docieplanie budynków, solidnie,
fachowo, tanio, tel. kom. 0664-943-680.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowa-zlecenie, umowa o pracę), tel. kom.
0781-287-164.

Poszukujemy do nowej struktury agentów
ubezpieczeniowych, nie wymagamy doświadczenia. Wysokie zarobki. adam.polkowski@
port.allianz.pl Tel. 0601-577-563.

Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych, wysokie zarobki, wysokie
świadczenia, tel. kom. 0506-231-653,
0793-059-101.

Posadzki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0697-012-709.

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

Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowazlecenie), tel. kom. 0886-223-818.

Podejmę pracę jako pomoc stomatologa, tel.
kom. 0512-373-538.

Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym. Tel. 0 46/833-98-28 w. 11,
0601-298-842.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, tel. kom.
0691-469-941, 0691-469-942.
Tokarzy, ślusarzy, mechaników. Hydro-Kal, Puszcza Mariańska. Tel. 046/
831-81-16.
Do zbioru wiśni oraz owoców jesiennych, tel.
(0-46) 813-81-60.
Restauracja Mc Donald’s w Żyrardowie
zatrudni pracownika zmiany nocnej, tel.
(0-46) 854-80-30.
Zatrudnię sprzedawcę - handlowca do sklepu
z dywanami i wykładzinami na terenie Rawy,
tel. kom. 0509-447-744.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.

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

Student wykształcenie techniczne, prawo
jazdy kat. B, C, E, uprawnienia na kombajn,
podejmie dowolną pracę na okres wakacji, tel.
kom. 0696-839-136.

Kobieta 26 lat, technik-informatyk, prawo
jazdy kat. B, staż podejmie pracę, tel. kom.
0502-788-573.

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.

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

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

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

Zatrudnię kierowcę C+E z doświadczeniem,
transport krajowy - wywrot, z Rawy Mazowieckiej lub okolic, tel. kom. 0608-092-175.

Foto-Video “Clip” wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa,
przegrywanie z VHS na DVD, profesjonalnie,
tel. kom. 0606-218-624.

Poszukuje pracy jako pomoc kuchenna lub sprzątanie, pakowanie, tel. kom.
0885-734-183.

Operator koparki poszukuje pracy, tel. kom.
0694-610-724.

Zatrudnię pracowników w gospodarstwie
sadowniczym, możliwość zakwaterowania,
tel. kom. 0600-294-022.

Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl

Księgowa podejmie współpracę w zakresie
prowadzenie księgowości Wspólnot i małych
spółdzielni, tel. kom. 0695-394-765.

Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.

Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju. tel. (0-46)
833-98-28 wew. 18.

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

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607-916-001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.
Wideofilmowanie tanio, solidnie, tel. kom.
0603-451-221.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, fotografia ślubna, prezentacje multimedialne, przegrywanie z VHS na
DVD, tel. kom. 0692-855-357.
Wideofilmowanie, profesjonalnie tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Dekoracje sal i kościołów, tel. kom.
0604-616-910, www.bal.pl

Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych i tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
Malowanie, gipsowanie, płytki, podłogi, inne,
tel. kom. 0516-107-876.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-44-35, tel. kom.
0600-294-318.
Schody (marmur, granit), tel. kom.
0600-294-318.
Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
Tynk maszynowy agregatem, tel. kom.
0668-383-298 0500-651-244.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom.
0605-233-844.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Usługi wykańczania wnętrz, tel. kom.
0783-487-655.
Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni z kostki brukowej „Budomix”
Łowicz, ul. Armii Krajowej 45 c,d,
tel. (046) 837-49-54(55).
Tynki maszynowe agregatem tynkarskim, tel.
kom. 0505-102-406 0607-343-357.
Układanie granitu, kostki brukowej, tel.
kom. 0666-118-642.
Kierownik budowy, nadzory, przeglądy, tel.
kom. 0660-463-499.

Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplanie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki,
tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny, tel. kom.
0600-917-292 0507-431-463.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Pokrycia dachowe, rynny, obróbki, papa termozgrzewalna, 7 zł, tel. kom. 0606-663-868.
Remonty adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Usługi brukarskie, układanie kostki, tel. kom.
0506-070-415.
Remonty profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Usługi ogólnobudowlane, tel. kom.
0506-109-700.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Krycie papą termozgrzewalną, obróbki
blacharskie, podbitki, malowanie dachów, solidnie, dokładnie, możliwość
wystawienia faktury Vat, tel. kom.
0668-208-450.
Glazura, terakota, deska barlinecka, finish,
parkiet, wykończenia mieszkań, tel. kom.
0793-608-819.
Usługi remontowo-budowlane, ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem
lub watą, gładź gipsowa, glazura,
terakota, tel. (046) 839-13-73, tel. kom.
0602-814-481.
Glazura, terakota, remonty, poddasza k/g, itp.,
tel. kom. 0662-240-771.
Glazura, terakota, panele podłogowe,
płyta k/g. Krótkie terminy realizacji, tel.
kom. 0784-464-959.
Wyrób i montaż schodów i inne usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Wykonanie tynków i ociepleń, tel. kom.
0694-514-370.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0696-309-685.
Wykończenia wnętrz, tel. kom.
0697-529-156.
Pokrycia dachowe więźba, tynki wewnętrzne,
zewnętrzne, montaż stolarki budowlanej, tel.
kom. 0518-588-949.
Prace wykończeniowe, gipsowanie, glazura,
terakota, panele, tel. kom. 0663-062-415.
Dachy- krycie, więźby, podbitki, Elbo. s.c., tel.
kom. 0604-645-981.
Kominy-montaż wkładów kominowych ze
stali kwasoodpornej i żaroodpornej, wykonanie elementów nietypowych, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul.Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Usługi mini-koparką. Fundamenty, kanalizacje,
nawodnienia i inne wykopy, szerokość łyżki 25
cm, 40 cm, tel. kom. 0501-074-060.
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Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem,
tel. kom. 0501-074-060.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Docieplanie budynków, tylki, elewacje, tel.
kom. 0668-052-818.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ściany działowe k/g, panele oraz przeróbki
instalacji elektrycznej. Wolne terminy, tel. kom.
0723-327-167 po 17.00.

Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel.
kom. 0602-633-407.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633-407.
Automatyka przemysłowa - sewis, diagnoza, naprawa, tel. kom.
0512-274-582.
Kompleksowa naprawa, rozmieszczenie, przeglądy, legalizacja gaśnic, tel.
kom. 0784-668-583.

Malowanie, montaż paneli, tel. kom.
0798-844-775.

Instalacje elektryczne, tel. kom.
0508-314-386.

Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.

Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki,
tel. kom. 0880-850-697.

Ogrodzenia, bramy, balustrady, produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.

Przewóz piasku, ziemi, żwiru, Volvo 11
t, tel. kom. 0604-260-859.

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

Wykonywanie instalacji c.o., tel. kom.
0781-781-316.

Dachy, pokrycia i obróbki, tel. kom.
0608-409-686.
Gipsy, panele, glazura, terakota itp, tel. kom.
0508-313-799 0791-932-313.
Układanie glazury, terakoty, gładzie, malowanie, zabudowa z płyt G/K. Solidnie, tel. kom.
0608-372-976.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Kominy z klinkieru. Rozbiórka starych kominów, tel. kom. 0669-481-702.
Tynki wewnętrzne wykonuje, tel. kom.
0697-923-472.
GŁADZIE, MALOWANIE, MONTAŻ
PŁYT K/G, tel. kom. 0691-734-544.
Remonty - 0501-508-747.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Malowanie, gładź, tel. kom.
0693-278-958.
Usługi remontowo-budowlane, hydraulika,
ogrodzenia, tel. kom. 0500-294-425.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0606-737-576.
Usługi remontowo-wykończeniowe - elewacje,
tel. kom. 0607-343-338.
Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
Ślusarstwo, ogrodzenia metalowe, konstrukcje
stalowe, tel. kom. 0510-350-349.
Malowanie dachów i wnętrz, usługi hydrauliczne, tel. kom. 0781-781-316.
Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki
dachowe, tel. kom. 0500-076-158.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe i inne.
Tanio i solidnie, tel. kom. 0782-152-911
wieczorem.
Docieplenia budynków - elewacje, gipsowanie,
malowanie, tel. kom. 0606-364-518.
Murarstwo, tynkowanie, tel. kom.
0668-489-577.
Montaż paneli podłogowych, tel. kom.
0608-380-169 0506-771-822.
Glazura, terakota, gładzie, panele, zabudowy,
wolne terminy, tel. kom. 0502-485-712.
Remonty: gładzie gipsowe, glazura, panele,
sufity podwieszane, tel. kom. 0500-041-271.
Drobne remonty, gładzie, malowanie i panele
podłogowe, tel. kom. 0607-721-933.
Karton gips szpachlowanie gipsem malowanie,
tel. kom. 0792-027-795.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Hydrauliczne instalacje w nowych budynkach, www.hydraulik2.republika.pl, tel. kom.
0602-882-617.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje anten satelitarnych: Cyfra,
Polsat, N-TV. Instalacje sygnalizacji
włamania, nadzoru wizyjnego. Montaż,
serwis, pełny zakres usług.CB-radia,
car-audio, elektronika samochodowa.
Liczniki samochodowe, diagnostyka,
naprawy, tel. kom. 0509-963-064.
Usługi hydrauliczne, tel. (046) 837-45-07, tel.
kom. 0691-991-000.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, odgromówka, automatyka budynkowa EIB, KNX,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe, monitoring wizyjny CCTV,
kontrola dostępu, uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601-303-858.
Naprawa pralki automatycznej, lodówki,
zamrażalki, ogrzewacze przepływowe, tel.
kom. 0603-531-989.
Hydrauliczne instalacje grzewcze i sanitarne
kompleksowo. Montaż kotłowni, ogrzewania
podłogowego, korektorów słonecznych, tel.
kom. 0608-390-429.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Śluby - BMW5, tel. kom. 0604-500-949.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.

Serwis TV, monitory, komputery, tel.
kom. 0512-274-582, 0504-664-793.
Transport do 1,5 t, 			
tel. kom. 0509-108-521.
Makijaż pernamentny, tatuaże i przekłuwanie ciała, tel. kom. 0501-649-392.
Pedicure leczniczy (usuwanie odcisków i wrastających paznokci),
możliwość wizyty w domu, tel. kom.
0501-649-392.

Rolletic - Studio Zdrowia i Kształtowania Sylwetki „Sukces”, Zduny
15 A, tel. (046) 838-75-02, tel. kom.
0501-747-392.
Zespół muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-852-670.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady, tel.
kom. 0609-722-809 8.00 -17.00.

Awaryjne otwieranie mieszkań, montaż
zamków, klucze. Licencja 0009804, tel. kom.
0606-319-335.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
ABC DOm Zarządzanie i administrowanie
za zlecenie nieruchomościami instytucji,
prywatnymi i wspólnot mieszkaniowych, tel.
kom. 0660-463-499.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela, bale.
Ceny konkurencyjne, solidnie, tel. kom.
0604-539-560.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Sprzątanie domów, mieszkań, tel. kom.
0518-718-365, 0666-310-322.
Śluby - BMW - 5, rocznik 2006, czarny, tel.
kom. 0507-144-595.
Kompleksowe sprzątanie mieszkań i domów,
tel. kom. 0518-718-365.
Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Naprawa sprzętu AGD, domofonów, tel.
kom. 0691-961-244.

Sprzedam ziarno jęczmienia, tel. (046) 838-14-84, tel. kom.
0606-307-014.

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

Słoma kostki, tel. (046) 838-90-08.

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

Kupię przystawkę do kukurydzy do kombajnu
Bizon, tel. kom. 0600-276-698.

Podwiozę do ślubu: 100-letnim powozem w białe konie lub 40-letnim
samochodem amerykańskim, tel. kom.
0506-169-967.
Jazdy konne „Głowno”, tel. kom.
0506-169-967.
Kompleksowe sprzątanie, tel. kom.
0518-718-365.
Manicur, pedicure, henna w domu u klientki,
tel. kom. 0518-718-365.

Kupię kosiarki listwowe Osa, kopaczki elewatorowe, siewniki konne, zgrabiarki do siana,
pługi 2, ciągniki T-25 Władimirec, tel. kom.
0509-293-050.
Zetor 6340, 4x4, 1997 rok, stan bdb, siewnik
Poznaniak 3 m, 1995 rok, prasa Z-224/1, tel.
kom. 0692-601-689.
Przetrząsarko-zgrabiarka, brony 3, tel. kom.
0601-570-914.
Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.

Sprzedam jęczmień, tel. kom. 0501-044-399.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność! transport gratis,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu,
tel. (046) 838-13-86.
Potrzebujesz trwałych kolczyków
dla zwierzat. Nie masz czasu stać w
kolejce w ARiMR. Dzwoń, tel. kom.
0668-131-109.
Sprzedam jałówki na ocieleniu. Boczki Domaradzkie 39, tel. (042) 719-55-67 wieczorem.
Krowa na wycieleniu. Likwidacja stada. Przemysłów, tel. (046) 838-15-04 po 20.00-stej.

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

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

Urządzanie ogrodów skalnych, oczka wodne,
kaskady, trawniki, nawodnienia: pełna automatyka zimą i manualne, własne materiały,
piaskowiec, tel. kom. 0601-189-972.

Sprzedam jałówkę, wycielenie 11.07, tel. kom.
0696-864-558.
MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
Sprzedam słomę, tel. kom. 0504-436-249.
Słoma ze zbiorów 2008 z 20 ha,
tel. (042) 719-56-16.

Samotny blisko 50-tki, wysoki, szczupły, bez
zobowiązań, z temperamentem, bez nałogów,
niekarany, opiekuńczy pozna niekaraną, bez
nałogów, szczupłą, wierną, może być dużo
młodsza, tel. kom. 0664-745-567 tylko sms
bez nr zastrzeżonych.

Żyto, owies, i słomę w kostkach, Zielkowice
II 104.
Słoma belowana, tel. kom. 0604-143-830.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto ozime,
tel. (024) 282-23-12, tel. kom. 0880-734-314
wieczorem.

Dwudziestosześciolatek szuka dziewczyny
do 30 lat, szczupłej, wysokiej, zadbanej, która
czuje się samotna i myśli o stałym związku,
Głowno i okolice, tel. kom. 0606-518-721.

Sprzedam jęczmień, Złaków Borowy
28, tel. kom. 0691-753-381.

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

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

Jęczmień ozimy, słoma prosto z pola, tel. kom.
0502-585-456.
Siano belowane i luzem, tel. kom.
0667-944-852.
Pszenica większa ilość, tel. kom.
0517-802-516.

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

Sprzedam owies, tel. kom. 0511-032-863.
Słoma belki okrągłe, Bocheń,
tel. (046) 838-98-94.
Słoma w dużych belach ze stodoły,
tel. (046) 839-20-73.
Sprzedam żyto i owies, tel. kom.
0665-554-486.

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
Łowicz. pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.
Korepetycje: fizyka, matematyka, chemia,
tel. (046) 837-74-21, tel. kom. 0500-104-432.
Sprzedam podręczniki do kl.II Gimnazjum Miejskiego w Głownie, tel. kom.
0661-263-470.

Pszenżyto 1,5 t, tel. kom. 0697-892-925.
Sprzedam ziemniaki paszowe 0,10 zł z dowozem, tel. kom. 0509-219-636.
Sprzedam siano i słomę w dużych belach, tel.
kom. 0605-100-293.
Sprzedam zboże na opał. Kiernozia,
tel. (024) 277-96-92, tel. kom. 0603-389-692.
Sprzedam zboże, tel. (046) 839-13-52.
Jęczmień, tel. (046) 838-11-74, tel. kom.
0606-901-931.

Skup żyta, sprzedaż otrąb, odbiór i dowóz własnym transportem, tel. kom. 0691-192-009.
Słoma po kombajnie, zduny i okolice, tel. kom.
0605-144-112.
Kupię zboża paszowe, własny transport,
gotówka, tel. kom. 0504-561-585.
Kupię duże ilości pszenżyta, jęczmienia, powyżej 5 t odbieram własnym transportem, płatność
gotówką, tel. kom. 0692-292-969.

w

kostkach,

Sprzedam wysłodki suszone, tel. kom.
0608-794-368.
Sprzedam pszenicę, tel. (046) 838-78-41.
Sprzedam słomę i pszenżyto, tel. kom.
0513-170-809.
Słoma, duże bele, tel. kom. 0603-629-823.
Słoma, zbiory 2008. Borki, Lubowidza, Nagawki, tel. kom. 0509-171-283.
Sprzedam żyto, tel. (024) 277-95-94.
Jęczmień 5 t - zimowy, tel. kom.
0504-672-586.

Kupie każdą ilość słomy ozimej po kombajnie do prasowania w okolicach Skowrody,
tel. (046) 838-11-60.

Sprzedam 10 t jęczmienia, okolice Sannik, tel.
kom. 0604-404-514.
Sprzedam słomę z pola, tel. (024) 277-72-50.

Zboże paszowe, tel. kom. 0604-313-647.

Sprzedam słomę w balotach,
tel. (046) 838-47-35, Kocierzew.

Kupię cielaki, tel. kom. 0501-735-775.
Sieczkarnia do kukurydzy Fortschnit, 1989
rok, jasnozielona + 3 hrdery, tel. kom.
0698-417-557.

Kukurydza 10 t, sinokiszonka w balotach, tel.
kom. 0506-115-015.
Pszenżyto, tel. kom. 0885-303-544.
Ekologiczne warzywa: ogórki, pomidory, pory i inne, Skaratki pod Rogóźno 50,
tel. (046) 838-33-88.
Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. (046) 838-72-70.
Sprzedam słomę po kombajnie pszenna i
jęczmienna, tel. kom. 0691-666-967.
Słoma z pola 3 ha, tel. kom. 0667-667-087.

Kosiarki ciągnikowe listwowe tzw Osy, zgrabiarki zawieszane „4” tzw słoneczka, zgrabiarki
pasowe, grabiarki konne, Ceny atrakcyjne,
tel. (0-46) 838-72-80 po 20.

Sprzedam jałoszkę rasy Jerssey, tel. kom.
0602-013-909.
Młoda krowa na wycieleniu (drugi cielak),
tel. (046) 837-47-65.
Sprzedam 2 byczki mięsne, tel. kom.
0661-464-960.
Krowy mleczne, jałówki, likwidacja gospodarstwa + kiszonki, tel. kom. 0695-301-081
0667-561-696.
Sprzedam krowę, wycielenie 15.07,
tel. (046) 835-20-13.
Sprzedam jałówki na samym wycieleniu,
tel. (046) 838-49-53, tel. kom. 0605-140-662.
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu, tel.
kom. 0721-109-030.
Jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0603-609-674.
Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie 20 lipiec,
tel. (046) 838-38-08.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu,
wycielenie: koniec lipca. Likwidacja stada,
tel. (046) 838-98-30.
Jałówka 12-miesięczna, tel. (046) 838-92-33.
Jagnięta z gospodarstwa ekologicznego, tel.
kom. 0602-728-686.
Sprzedam jałówkę i krowę młodą na wycieleniu, tel. (024) 277-91-96.
Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie koniec
lipca, wszystkie badania. Konstantynów 12
gm. Kocierzew.
Jałówka, krowa, II wycielenie, tel. kom.
0793-051-461.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-05-62.

Słoma po kombajnie 3 ha, okolice Głowna, tel.
kom. 0606-343-033.

Kupię cielaczki (byczki), tel. kom.
0603-568-497.

Jałówkę na ocieleniu sprzedam,
tel. (046) 838-45-18.

Sprzedam owies na pniu 25 ha, gmina Rogów,
tel. kom. 0502-553-569.

Kupię słomę po kombajnie do sprasowania, tel.
kom. 0695-761-388.

Kupię kozy, tel. kom. 0603-515-357.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, Niespusza
31, tel. kom. 0694-170-469.

Sprzedam 2 młode krowy na wycieleniu,
tel. (046) 838-83-77, tel. kom. 0665-489-419.

Siano i słoma
tel. (046) 838-91-91.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
0693-157-117.

Tanio sprzedam kozy, tel. kom.
0693-350-889.

Baloty z lucerny, tel. kom. 0664-006-089.

Sinokiszonka w belach i basen 900 l, tel. kom.
0602-522-478.

Pszenżyto 5t, słoma i zboże prosto z pola 4 ha,
tel. kom. 0505-179-408.
Pszenżyto, owies, pszenica, żyto, tel. kom.
0502-585-456.

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

Bizon,

Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
Gruber ścierniskowy nieużywany, tel.
kom. 0600-696-620.
Rozrzutnik dwuosiowy, silnik C360-3P, tel.
kom. 0693-830-160.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.

Tworzenie stron www, aplikacji i sklepów
internetowych. Hosting, poczta, domeny, tel.
kom. 0501-431-986.

Limuzyny Lincoln, auta retro, tel. kom.
0605-305-579.

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

Kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0514-539-021.

Przeprowadzki, transport ogólny, Ford Transit.
Sprawnie i tanio, tel. kom. 0664-013-145.

Stolarstwo, schody, podłogi, cyklinowanie, tel.
kom. 0607-789-345.

pompę,

Siano w kostkach, pszenżyto, pług dwuskibowy, tel. kom. 0781-941-297, 0607-156-221.

Zawiozę do ślubu Lexus LS400, tel. kom.
0509-853-631.

Zespół muzyczny - muzyka na żywo, perkusia,
gitery, klawisze, akordeon, saksofon, wokalistka, tel. kom. 0662-296-699.
Naprawa telewizorów - ZUHE Zygmunt
Kowalski, Łowicz, ul. Włókiennicza 11,
tel. (046) 837-42-94, tel. kom. 0606-941-295.

Dojarkę lub tylko
tel. (046) 838-25-79.

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

Sprzedam jęczmień 1,5 t, tel. (046) 830-39-83,
tel. kom. 0504-962-113.

Kredyty - Głowno, ul. Targowa 3 /5, tel.
kom. 0504-180-926.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.

Kupię siewnik, najchętniej polskiej produkcji,
tel. kom. 0664-006-089.

Sprzedam siano, tel. (046) 839-63-14, tel. kom.
0668-129-786.

Kupię kosiarkę listwową „Osa”, zgrabiarkę 4, kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0502-939-200.

Śluby VW Passat 2004 rok, srebrny z wystrojeniem. Tanio, tel. kom. 0500-371-161.

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

Sadzarki łańcuchowe, kopaczki ciągnikowe,
pługi 2 i 3, Ceny atrakcyjne, tel. (024) 838-72-80
po 20..

Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
0692-174-434.
Jałówki cielne, tel. kom. 0602-522-478.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-37-44, tel. kom. 0692-650-279.
Sprzedam byczka, jałówkę do zacielenia, tel.
kom. 0669-870-572.
Młoda krowa na ocieleniu, tel. kom.
0512-944-668.
Sprzedam kozę, tel. kom. 0723-326-809.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel.
kom. 0696-425-109.
Sprzedam 2 jałówki ciemne, Barlak, Wygoda 64.
Jałówka na wycieleniu, Zielkowice 34, tel.
kom. 0691-534-526.
Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
0665-130-039.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0667-257-460.

Ciągnik C330, spawarka elektryczna i spawarka mik mak, silnik Mercedesa 2l D, tel. kom.
0502-322-564.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka II,
tel. kom. 0667-468-883.
Orkan 2a, tel. kom. 0697-714-837.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka 1,
tel. kom. 0697-714-837.
Rozrzutnik dwuosiowy, tel. kom.
0697-714-837.
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon Z056,
heder z podbieraczem z wózkiem do Bizona
lub sam podbieracz, tel. (024) 282-25-90, tel.
kom. 0602-779-790.
Kosiarki spalinowe, tel. kom. 0785-622-468.
International 105 KM, 18000 zł, tel. kom.
0667-614-100.

Prasa kostka Sipma, 1996 rok, tel. kom.
0603-673-948.
Ślęza sadownicza, tel. kom. 0506-188-515.
Wentylator do Ślęzy, Termita, pompa do Ślęzy,
tel. kom. 0506-188-515.
Agregat SB- II termoking, tel. kom.
0504-105-141.
Samozbierająca płocka,, tel. kom.
0600-885-627.
Roztrząsacze siana, zgrabiarka, wycinak
nożowy, tel. kom. 0606-324-970.
Walce młynarskie 50 z silnikiem, kamienie
polne i z muru, tel. (046) 838-45-08.
Pług 2-skibowy „Grudziądz” i 5-skibowy
podorywkowy, tel. kom. 0609-303-331.
Dwie opony do C-360 po 200zł/sz, tel. kom.
0500-165-225.
Sprzedam basen 420l, tel. (046) 838-99-88.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.
Sprzedam traktor T-25 z turem, tel. kom.
0888-310-618.
Sprzedam kopaczkę ciągnikową stan dobry,
tel. (024) 277-37-03.
Sprzedam koparko- ładowarkę „Ostrówek” rok
produkcji 1982, tel. kom. 0602-680-755.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy po kapitalnym remoncie, cena 7000zł do negocjacji, tel.
kom. 0601-360-267.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat przedsiewny, zgrabiarka do siana, kosiarka rotacyjna,
gruber pożniwny, siewkę do nawozu i wagę do
żywca, tel. kom. 0602-473-422.
Przyczepa samozbierająca TO50/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do siana,
tel. (046) 838-37-01, tel. kom. 0505-210-560.
Prasa zbierająca Sipma Z-224/1, 1995 rok;
kombajn Anna Z-644, 1994 rok, tel. kom.
0791-745-526.
Pług obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
wycinaki do kiszonek, śrutownik bijakowy z
wydmuchem, dmuchwe do zboża, siewkę do
nawozu Amazone, tel. kom. 0509-293-050.
Siewnik zbożowy Amazone, rozsiewacz
nawozu 600l, rozrzutnik obornika, mikser do
gnojowicy, tel. kom. 0509-293-050.
Rozdrabniacz słomy do Bizona 056, kompletny, firmy Żukowo, tel. (042) 719-57-04.
Opryskiwacz Pilmet rozpiętość ramion 12m
pojemność 1000l, tel. (089) 533-20-16.
Opona 18,4/26, tel. (042) 719-57-28.
Sipma zwijająca Z-569/1, 2001 rok, tel. kom.
0606-324-970.
Sprzedam MTZ 82TSA, 2001 rok lub Ursus
U-902, tel. kom. 0501-504-723.
Bizon ZO56, 1985 rok, tel. kom.
0501-504-723.
Ursus 3512, 1998 rok, Ursus 363 3P, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 4321, 2002 rok, ładowacz tur do 4514,
przyczepa 6 t, sztywna, Zetor 9641, 2004 rok,
tel. kom. 0501-504-723.
Dwie opony rolnicze 9,5x42 do uprawy między
rzędami, 550 zł, Star 200 z silnikiem Leyland,
1986 rok, 5500 zł, tel. kom. 0605-278-719.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny
rolnicze, pilarki i kosy, kosiarki, środki
ochrony roślin. Hurt detal. Chemfil,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88, tel.
kom. 0609-455-676.
Żmijki, tel. kom. 0608-684-292.
Sprzedam pług 4-skibowy Atlas Unia Grudziądz na zabezpieczeniu śrubowym, Overum na zabezpieczeniu hydraulicznym,
tel. (046) 874-68-14.
Sprzedam pług 3-skibowy, tel. kom.
0504-276-835.
Agregat prądotwórczy 3 i 1-fazowy, 10 kW,
Honda, nowy, 2500 zł, tel. (046) 838-89-41.
Sprzedam kombajn John Deere 1075, 1986
rok, Bizon 56 z rozdrabniaczem, 1986 rok, tel.
kom. 0503-528-645.
Sprzedam prasę 224, tel. kom. 0503-528-645.
Sprzedam obcinarkę do cebuli, tel. kom.
0601-831-647.
Rozrzutnik tanden, tel. kom. 0669-690-715.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1997 rok, działka budowlana, tel. kom. 0500-243-428.
Dojarka, śrutownik tarczowy, okna drewniane,
tel. kom. 0603-307-994.
Sprzedam kombajn Bolko, 1998 rok, tel. kom.
0691-730-155.
Sprzedam beczkowóz do gnojowicy 2500 l, rozrzutnik dwuosiowy i jednoosiowy do remontu
z nowymi częściami, tel. (046) 861-05-47, tel.
kom. 0788-440-206.
Sprzedam pług 3 i 2 grudziądzki, przyczepę 3,5
t oraz 4,5 t do remontu, tel. (046) 861-05-47, tel.
kom. 0788-440-206.
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Ursus C-330, 1980 rok, prasa Claas Roland 85,
prasa kostka Z-224/1, tel. (046) 838-95-20.

Sprzedam ciągnik C-360-3P oraz kombajn
Bolko, tel. kom. 0508-091-789.

Bizon Z-56 z sieczkarnią, 1985 rok, garażowany, tel. kom. 0608-175-964.

Ramiona 14 m do opryskiwacza, tel. kom.
0517-802-516.

Kultywator z wałkiem, opryskiwacz 400 l z
atestem, tel. kom. 0695-409-992.

Silosy na zboże, paszę lub cement, tel. kom.
0606-479-819.

Przyczepa 4t, wywrot, stan bdb, tel. kom.
0691-961-255 po 18.00.

Przyczepa 4,5 t do remontu, pług dwuskibowy
nowego typu, wałki do kultywatora 210 cm,
tel. (042) 719-70-24, tel. kom. 0513-972-051.

Tury nowe do: Ursus C-360, 330, 3512,
2812, MF255, 235 i T-25. Hydrauliczne i
na linkę. Nowe systemy mocowań, promocyjne ceny, możliwość transportu, tel. kom.
0608-128-670.

Dojarka Alfa-Laval, chłodziarka do mleka 8
baniek, śrutownik kamień fi 50, słoma kostka
pod dachem, tel. (046) 838-04-90.

Sprzedam burty do przyczepy 6t, tel. kom.
0607-317-128.

Prasa Z-224/1, 1989 rok, I właściciel,
tel. (046) 838-43-03 po 20.00.

Prasa kostka Z-224, 1988 rok, tel. kom.
0608-128-670.

C-330M z kabiną, 1989 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0510-577-297.

Ursus C-330, stan bdb, tel. kom.
0608-128-670.

Bizon Z-56, stan bdb, przyczepa 3,5 t, drewnianka, tel. kom. 0880-403-431.
Agregat uprawowy, siewny, tel. kom.
0604-802-045 0602-852-353.
Opryskiwacz Termit, tel. kom. 0504-019-557.
Bizon 56, tel. (042) 719-72-64.
C-4011, stan bdb, tel. kom. 0511-740-971.
Sprzedam tura do Ferusona i siewnik do
nawozu, tel. kom. 0506-552-043.
Sprzedam sieczkarnię Fortschritt, stan
dobry, 3 przystawki, 1989 rok, tel. kom.
0600-361-148.
Ciągnik Zetor 9540 85KM, 1996 rok, tel. kom.
0508-566-196.
Kosiarka rotacyjna, tel. kom. 0693-087-972
po 20..
Sprzedam prasę kostkującą Z-224, stan dobry,
tel. kom. 0721-299-707.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0504-672-586.
Kombajn Bizon Z056 z sieczkarnią, tel. kom.
0608-513-810.
Sprzedam prasę kostkującą z podajnikiem, agregat 2,20m uprawowy, tel. (024) 282-27-75.
Sprzedam przyczepę wysoką, sztywną i opryskiwacz 400l i talerzówkę. Bejda Stanisław,
Szymanowice 36.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy do remontu,
beczkę 2500l, tel. kom. 0691-979-276.
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu Famarol, 2002 rok, stan idealny, tel. kom.
0661-584-272.
Sprzedam przyczepę samozbierającą, małoużywaną, tel. kom. 0603-408-122.
Sprzedaż brykieciarek do wyrobu brykietów ze słomy i siana, Łowicz, tel. kom.
0501-074-060.
Sprzedam pług 2, tanio, tel. kom. 0662-013-909
po 20.00.
C i ą g n i k C - 3 2 8 - 3 3 0 , s t a n d o b r y,
tel. (042) 719-26-70, tel. kom. 0691-863-492.
Winda załadowcza 2 t, tel. kom.
0693-036-559.
Talerzówka Famarol Słupsk, U-240, 16 talerzy,
stan bdb, tel. kom. 0691-715-486.
Prasa Z-224/1, 1995 rok, Orkan 2A, przyczepa
6 t sztywna, ładowacz tur do Zetora, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 8441, 2005 rok z Turem lub Zetor 7341,
2004 rok, Zetor 3320, 1997 rok, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 6245, 1992 rok, kabina do C-360, tel.
kom. 0501-504-723.
Ursus 3512, 1998 rok, tel. kom.
0501-504-723.
Zetor 7211, 1990 rok, I właściciel, stan celujący,
Bizon Z-056, I właściciel, sieczkarnia, stan bdb
w oryginale, ciągnik Massey Fergusson 3080,
1991 rok, 4x4, klima, RHR, obciążniki, stan
bdb, tel. kom. 0606-792-712.
Ciągnik Massey Fergusson 595, 1987 rok, 4x4,
90 KM, Tur na joysticku, stan idealny, opony
Michelin, pług 4-skibowy, obrotowy Kverneland, zabezpieczenia resorowe, 3-skibowy
Kverneland, resor, obrotowy, duże odkładanie,
nowy, tel. kom. 0606-792-712.
Sekatory pneumatyczne nowe prod.
Sfamasz, sprzedam - 30 % ceny rynkowej, tel. kom. 0601-345-299.
Grubery 2,50, 2,70, 2,40 na kołach, 2,70 na
sprężynach, hydropak do agregatu uprawowo
-siewnego, Lublin kontener 1996 roki, siewnik
Amazone 3 m, ścieżki, Tur do 30, tel. kom.
0606-792-712.
Prasa kostkująca Z-224/1, 1996 rok, I właściciel, tel. (024) 285-52-56.
Cyklop wraz z gablami dodatkowo, stan dobry,
tel. kom. 0513-661-077, 0604-069-426.
C-360, 1984 rok, po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0600-746-724.
Sprzedam sieczkarnie do Bizona Z-961, 1996
rok, tel. kom. 0609-345-600 wieczorem.
Sprzedam opryskiwacz 400 l, 10 m dmuchawę
do słomy i zboża, tel. kom. 0721-280-652.

Sprzedam MF 2640, 120 kM, 4x4 1983 rok,
stan bdb, tel. kom. 0664-006-089.
Ciągnik C-360, 1980 rok, tel. kom.
0515-938-370.

Prasa rolująca Sipma Z-569/1, stan idealny, tel.
kom. 0666-936-403.
Ursus 902, 1984 rok, tel. kom. 0607-809-288.

Sprzedam prasę kostkową Claas Merkant 50
w bardzo dobrym stanie, świeżo sprowadzona,
tel. kom. 0889-611-174.

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

Owczarki niemieckie długowłose.

Fendt 311 Farmer, 1989 rok, Case 5140, 1992
rok, New Holland 8360, 1997 rok, 135 KM,
tel. kom. 0792-999-135.

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

Ursus 1614, 1990 rok, Ursus 1614, 1993
rok, John Deere 2140 85 KM, tel. kom.
0792-999-135.

Szczenieta Yorki- tanio, tel. kom.
0505-639-859.

Sprzedam zgrabiarkę karuzelową STOLL, tel.
kom. 0501-104-739.

Sprzedam ciągnik C-360, tel. kom.
0660-728-901.

Chwytak tylny dużych bel, tel. kom.
0697-714-837.

Ursus C-330, 1982 rok lub c-360, 1981 rok, tel.
kom. 0608-354-272.

Kombajn ziemniaczany Anna, talerzówka,
tel. (046) 838-79-70.

Ferguson przedni napęd, 1982 rok, tel. kom.
0500-158-710.

C-360, 1985 rok, stan bdb, rozrzutnik obornika
3,5 t, 1984 rok, rozrzutnik obornika 6 t po
odbudowie, tel. kom. 0604-470-901.

Orkan 2, cyklop T-214, tel. kom.
0607-809-288.

Ursus 3512, XII.1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0693-515-960.

Rozrzutnik obornika 1-osiowy i Skoda Felicja,
Seligów 37.

Prasa zwijająca Simpa Z-279/1, 1998 rok, tel.
kom. 0608-354-272.

Sprzedam 2-kółkę do ciągnika,
tel. (046) 838-04-79.

Rozsiewacz Kos, stan bdb, tel. kom.
0518-866-286.

Prasa z-224/1, tel. kom. 0607-809-288.
Kombajn Bizon Super Z-056, 1989 rok, pierwszy właściciel, tel. kom. 0604-059-567.

Kombajn zbożowy Z-56, przyczepa wywrotka
6 t, glebogryzarka, Orkan, rozrzutnik obornika,
tel. (024) 277-48-09, tel. kom. 0693-555-430.

Kosiarka rotacyjna, czeska, tel. kom.
0885-459-698.

Prasa kostkująca z podajnikiem, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0508-870-457.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry,
części do C-360, tel. kom. 0784-720-912.

Wywrotka 3,5 t, tel. kom. 0669-960-974.

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

Prasa Simpa z-224/1 z drabinką, tel. kom.
0608-106-614.

Mini ładowarka Bobcat, tel. kom.
0664-006-089.

Sprzedam kombajn Anna, 1990 rok, stan bdb,
tel. kom. 0668-118-535.
Sprzedam prasę Claas Roland, 1995
rok, 120x120, stan idealny, tel. kom.
0668-118-535.
Sprzedam krajzegi z silnikiem 3,5 kW i 4 kW,
tel. kom. 0503-830-451.
Sprzedam zgrabiarkę 7, tel. (046) 838-73-09
po 20.00.
Pług 3-skibowy grudziądzki, 1998 rok,
obsypnik do ziemniaków 5-rzędowy,
tel. (024) 285-38-04.
Ciągnik MF, 100kM, 4x4, prasy rolujące
120x120, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.
Sprzedam ciągnik C-360, kultywator 14, brony
3, pług 2-skibowy Grudziądz, obsypnik do
ziemniaków 3, wszystko w dobrym stanie, tel.
kom. 0661-951-258.
Sprzedam kombajn zbożowy marki Forshnit
E516B, heder szer. 4,5 m (sprawny), tel. kom.
0695-197-672.
Zgrabiarka 7-gwiazdowa, pilnie sprzedam, tel. kom. 0698-901-102.
Sprzedam roztrząsacz karuzelowy 4-dwiazdowy, tel. kom. 0695-066-829.
Sprzedam c-330, Ferguson ogrodniczy, opryskiwacz - maszt 3 m, tel. kom. 0504-475-567.
Kopaczka ciągnikowa, stan bdb,
tel. (046) 838-14-92.
Bizon Z-056, 1986 rok, prasa zwijająca Z-543
warfama, 2006 rok, owijarka bel Sipma Z-274,
2006 rok, Orkan 2, 1989 rok, I właściciel,
faktura Vat, tel. kom. 0660-517-694.
Ciągnik C-330, 1972 rok, 12500 zł,
tel. (046) 861-66-91.
Schładzalnik do mleka Frigomilk 4302, 2001
rok, stan bdb, tel. (046) 861-15-04, tel. kom.
0695-835-569.
Opryskiwacz 600 l, tel. kom. 0781-941-297,
0607-156-221.
Rozrzutnik 1-osiowy, 1989 rok, stan bdb,
kultywator 14, opony używane do c-360, tel.
kom. 0607-734-613.
Zetor 7341, Ursus 3514, tel. kom.
0604-213-682.
Sprzedam cyklop, 1993 rok,
tel. (046) 837-14-54.
Kombajn Anna, garażowany, tel. kom.
0889-911-952.
Wałek roztrząsający do rozrzutnika, nowy, tel.
kom. 0605-144-112.
Ursus C-330, 1975 rok, 13500 zł, tel. kom.
0600-215-589.
Orkan zachodni, tel. kom.
0601-272-521.
Dmuchawa do zboża, zachodnia, tel. kom.
0601-272-521.
Silos zbożowy 35 t, tel. kom. 0601-272-521.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy, zachodnia, tel. kom. 0601-272-521.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel.
kom. 0601-272-521.
Zgarniacz obornika linowy, ładowacz czołowy
Tur-6, 3-sekcyjny, samopoziomujący, tel. kom.
0500-041-366.
Zamienię Ursus 385 na mniejszy, tel. kom.
0510-143-290.

Kombajn do ziemniaków Anna,
tel. (046) 838-74-67.
Dmuchawa do siana, pionowa, mała,
tel. (046) 830-38-65.
Dmuchawa zbozowa 1000 zł; siewnik zbożowy 3 m, 3000 zł; Gruber 2500 zł, tel. kom.
0663-647-066.

John Deere 2040S, 1987 rok, 4x4, John
Deere 2040, 1986 rok, 4x4, kompresor 300
l 2-tłokowy, przyczepa 6t 1-osiowa, wywrot,
przetrzasarko-zgrabiarka, Ford 3-cylindrowy
z silnikiem perkinsa, 1975 rok, tel. kom.
0600-428-743.
Beczki asenizacyjne 4000l, 5000l, kosiarka
rotacyjna Multi-Crimper z przetrząsaczem,
rozsiewacz do wapna i nawozu Amazone
8,5t, wybieraki do sianokiszonki, tel. kom.
0600-428-743.

kom.

Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.

Ł a d o w a c z z a c z e p i a n y, t e l . k o m .
0506-115-015.

Beczka asenizacyjna 3300 l, roztrząsacz
do siana (Pająk holenderski), tel. kom.
0500-204-628.

Sprzedam młockarnię, wiejkę, warmiaka, prasę
do słomy, tel. (046) 838-85-10.

MTZ BX82, 1990 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.

Przyczepa do słomy, tel. kom. 0501-620-689.

C-360, niekompletny, 1978 rok, tel. kom.
0500-204-628.

Prasy rolujące,
0607-168-196.

tel.

Przyczepa rolnicza 3 t, sztywna, tel. kom.
0604-247-511.

C-360, talerzówka, pług 3, lejek, przyczepa do
remontu, tłok przyczepy, silnik Bizon, tokarka,
tel. kom. 0661-091-064.

Siewnik do nawozu Lejek, tel. kom.
0600-787-180.

Widlak akumulatorowy + różne części, tel.
kom. 0669-046-693.

Kombajn ziemniaczany Anna, prawie jak
nowy, tel. (046) 838-47-38.

Ursus 4512, I właściciel, Maurzyce 26,
gm. Zduny.

Maszt widlaka, tel. kom. 0669-046-693.

C-328, silnik C-330, 1965 rok do remontu,
5800 zł, tel. kom. 0880-353-819.

Siewnik zbożowy - 15, bramę używaną, sortownik bębnowy, tel. kom. 0504-806-952.

Sprzedam przyczepę HL 8 t, 3-stronny wywrot,
1992 rok, Ursusa 904, 1982 rok, tel. kom.
0601-154-851.

Agregat uprawowy przedsiewny i talerzówka,
tel. kom. 0695-312-118.

Dwukółka rolnicza,
tel. (046) 861-13-14.

Sprzedam trząsałki karuzelowe 4-gwiazdowe,
tel. kom. 0518-863-134.
Słoma i siano, tel. (042) 710-87-03.
T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0502-939-200.
Śrutownik Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.

C-330, 1990 rok, stan bdb, nowe ogumienie,
tel. kom. 0501-615-395.

Sprzedam beczkę 2500 l na kołach bez pompy,
tel. kom. 0663-976-169.

Ursus C-360 1978 rok,, tel. kom.
0885-785-125.

Sprzedam pług 2-skibowy, tel. kom.
0722-123-581.

Rozrzutnik 2- osiowy, 1984 rok, tel.
kom. 0885-785-125.

Zgrabiarka 7-gwiazdkowa, tel. kom.
0664-766-871.

Sprzedam wycinak do kiszonek w cenie 1500
zł oraz ciągnik rolniczy Massey Fergusson 255
1987r, tel. kom. 0509-282-302..

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon ZO56,
1985 rok, knur ok 100 kg, rasy białej, tel. kom.
0506-833-114.

Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0502-939-200.

Jednorzędowa sieczkarnia Malwa, 2000 rok,
tel. (046) 838-73-21, tel. kom. 0609-024-391.

Kultywator 2,10 z wałkiem „Grudziądz”, tel.
kom. 0880-353-819.

Rozsiewacz nawozu Amazone, 1800 kg,
hydrauliczny, tel. kom. 0516-012-936.

Glebogryzarka 1,60 m „Grudziądz”, stan bdb,
tel. kom. 0502-939-200.

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

Rozsiewacz lej, rozsiewacz Kos, opryskiwacz
Termit,, tel. kom. 0502-939-200.

Zgrabiarka Fella, tandem, tel. kom.
0516-012-936.

Rozsiewacz 1-talerzowy, 600-800 kg, fabryczny, tel. kom. 0502-939-200.

Sprzedam beczkę asenizacyjną 3000 l, bronę
talerzową U-250, tel. kom. 0663-570-040.

Gniotownik 7,5 kW, fabryczny, gniotownik bez
silnika, fabryczny, tel. kom. 0502-939-200.

Prasa Z-244 Sipma, 1990 rok, tel. kom.
0664-481-425.

Sprzedam prasę Z-224 Sipma, pług dwuskibowy, stan dobry, tel. (046) 838-81-14, tel. kom.
0888-153-945.

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

Roztrząsacz 4-karuzelowy, 6 m szerkości, tel.
kom. 0602-728-686.
Prasa Z-224, Orkan, sortownik do ziemniaków,
koła 900-setki, tel. kom. 0508-364-849.
Kombajn ziemniaczany polski, Cyklop, tel.
kom. 0510-965-633.

Sprzedam ciągnik składak do remontu, Małkus
Zdzisław, Stachlew 187.
Sprzedam nadstawki do rozrzutnika 2-osiowego, tel. kom. 0691-666-967.
Ursus C-360 3P, 1986 rok, oryginał, talerzówka 16 talerzy 2000 rok, kabina do C-360.
Wygoda 8.

Pług 2-skibowy, rozsiewacz Kos, prasa kostkująca Z-224/1, tel. kom. 0694-673-003.

Beczka HTS 1000 l, Fortschnit, plastik, tel.
kom. 0692-601-689.

Kombajn Bolko, tel. kom. 0510-072-271.

Ładowacze Tury do Zetorów: 5211, 7245,
6340, 7340, tel. kom. 0608-420-169.
Ładowacz Tur Quick do ciągnika MTZ lub
Pronar, tel. kom. 0608-420-169.
MTZ 82, 4x4, 1996 rok, tel. kom.
0608-420-169.

Skrzynki na jabłka (jedynki), palety,
tel. (024) 277-37-43, tel. kom. 0607-325-906.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Beczki po olejach silnikowych 200l, 60 l,
tel. (042) 719-37-42.
Opony rolnicze Dębica 7.50-20 ANP 5, 2 szt.,
tel. (042) 719-37-42.
Sprzedam zbiornik plastikowy 1000 l,
tel. kom. 0604-411-266.
Sprzedam obornik, tel. kom. 0501-068-533.
Sprzedam linę do wyciągu, tel. kom.
0501-068-533.
Belkę herbicydową sadowniczą dwustronną sprzedam, tel. kom. 0609-310-628.
Kwota mleczna 7000 kg (OSM Łowicz), tel.
kom. 0668-914-419.
Prasą rolującą, kostkującą usługi,
tel. (046) 838-14-75, tel. kom. 0503-794-355.
Sprzedam używane wygrodzenia do chlewni,
tel. kom. 0887-818-294.

Prasa kostkowa, nowa, Skowroda Południowa
3, gmina Chąśno.

Przyczepa do sianokiszonki Krone z
nożami na rotorze, łamany dyszel dwa
wały dozujące z tyłu, 3-stronny wysyp,
tel. kom. 0608-787-346.

Prasa Z-224/1 Sipma, 1995 rok, tel. kom.
0608-420-169.

Opryskiwacz 400 l, 1998 rok, lance 12 m, tel.
kom. 0880-353-819.

nowa,

Pług 2, brony 3 „Grudziądz”, kultywator do
T-25, niefabryczny, tel. kom. 0880-353-819.

Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy 8 t, talerzówki,
tury, brony, tel. (046) 837-53-86.

Rozrzutnik dwuosiowy, 1987 rok, kopaczka do
cebuli i ziemniaków, tel. kom. 0600-594-230.

Przyczepa do przewozu koni, 1995 rok, 4600
zł, tel. kom. 0692-844-246.
Kombajn zbożowy Fahr M66, 1980 rok,
stan bdb, tel. (046) 838-17-20, tel. kom.
0667-324-291.
Sprzedam beczkę asenizacyjną 3000 l, tel. kom.
0721-096-040.
Rozrzutnik obornika 4 t, 1-osiowy, tel. kom.
0698-417-557.
Siewnik zbożowy Poznaniak 2,70 m, 1986 rok,
tel. kom. 0698-417-557.

Zaginął Pudel miniatura, szary, wystrzyżony,
sunia chora w trakcie leczenia. Jeśli ktoś widział
lub złapał proszę o kontakt. Nagroda, tel. kom.
0512-328-813.
Owczarek niemiecki długowłosy, bardzo
agresywny, po szkoleniu- krycie, tel. kom.
0505-639-859.
Sprzedam króliki olbrzymy belgijskie, tel. kom.
0693-618-777.
Sprzedam owczarki szkockie collie,
tel. (042) 719-61-85, tel. kom. 0691-667-462.
Szczenięta krzyżówka po rodowodowych, buldog amerykański + Leonberger, tel. kom. 0501-230-939.
Sześciotygodniowe bernardyny, tel. kom.
0600-767-369.
Sprzedam sznaucerkę miniaturkę, pieprz i sól,
2-letnia, tel. kom. 0721-139-774.
Jamniki szczeniaki sprzedam, pekinczyk 3.5
miesiąca oraz reproduktor pekinczyk dwa psy
rudy i czarny, tel. kom. 0500-043-501.
Pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Yorki sprzedam, tel. kom. 0511-337-768.
Tanio sprzedam sukę owczarka niemieckiego,
tel. kom. 0608-815-516.
Yorki szczenieta, tel. kom. 0503-349-308
po 15.00.
Jamniki szorstkowłose (szczeniaki) po rodzicach polujących, tel. kom. 0604-102-385.
Papugi Nimfy wraz z klatką, tel. kom.
0693-538-189.
Owczarek niemiecki, suka, 10 miesięcy, tel.
kom. 0880-689-422.
Sprzedam jamniki szczeniaki, tel. kom.
0886-954-129.
Sprzedam sukę Dobermana, tel. kom.
0609-708-977.
Szczeniaka, kundelka po owczarku niemieckim,
sprzedam za 20 zł, tel. kom. 0601-926-577.
York 1.30 kg krycie, tel. kom. 0505-639-859.
Kucyki szetlandzkie, tel. (042) 719-49-79, tel.
kom. 0607-992-191.
Owczarka niemieckiego - sukę dorosłą,
tel. (042) 719-49-79, tel. kom. 0607-992-191.
Sznaucery białe, miniatura, pieski, szczenięta,
tel. kom. 0662-235-933.
Jamniki szczenięta, tel. kom. 0662-235-933.
Bokserka 2-miesięczna, tel. kom.
0662-235-933.
Kociaczki syjamskie, tel. kom.
0662-235-933.
Krycie - mops, buldog francuski, sznaucer,
pekińczyk, tel. kom. 0662-235-933.
Oddam psy kundle, za darmo,
tel. (046) 838-64-88.
Oddam w dobre ręce 6-tygodniowe śliczne pieski rasy mieszanej, tel. kom. 0602-187-540.
Sprzedam króliki miniaturki, tanio,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom. 0512-501-66.
Szczeniaki Chow-chow, Łowicz, tel. kom.
0608-369-852.
Sprzedam Yorka miniaturkę, 8-tygodniowego,
tel. kom. 0697-623-993.
Terier walijski szczenięta, tel. kom.
0608-446-487.
Pekińczyki kolorowe sprzedam, tel. kom.
0692-522-467.
Dwie klacze ze źrebakami, tel. kom.
0506-252-622.

Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek
zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja, tel. kom.
0515-952-928.
Wykonuje usługi kombajnem zbożowym
Kclaas, tel. kom. 0608-794-368.
Białkowanie obór, tel. kom. 0503-499-480.
Prasowanie słomy prasą wielkogabarytową, 3 ha w ciągu 1 godziny, tel. kom.
0785-046-360.
Prasą rolującą, kostkującą usługi,
tel. (046) 838-14-75, tel. kom. 0503-794-355.

Sprzedam szczenięta West Terier, tel. kom.
0502-401-570.
Sprzedam pająki Ptaszniki, tel. kom.
0500-243-372.
Suka de bordeaux wystawowa, szczenięta
po champinach dogi niemieckie, tel. kom.
0608-713-779.
Sprzedam Latlerki i 2 suki Owczarka niemieckiego, krótkowłose 2-letnie i 1-roczne, pieski
rasy mieszanej, tanio, tel. (046) 835-32-05.
Źrebak 13-miesięczny, Wola Zbrożkowa 74.
Oddam małą suczkę w dobre ręce - bezpłatnie,
tel. (046) 838-15-84.

Przedni most ze skrzynią biegów, tylne kompletne zawieszenie do Bizona, pług 4-skibowy,
tel. kom. 0503-065-714.

Ratlerek krycie, tel. kom. 0607-317-193.

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

Suczka Owczarka niemieckiego 6-miesięczna,
tel. (046) 838-14-87.

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

Oddam młodego psa rasy Labrador, tel. kom.
0608-338-302.

Kupię sukę z owczarka niemieckiego, z długim
włosem, ładnie ułożona, może być przeszkolona,, tel. kom. 0784-720-912.
Kozy, tel. kom. 0602-522-478.

Szczenięta Yorki, tel. kom. 0501-897-276,
0605-805-334.
Sprzedam szczeniaki Staffordshire Bulterier,
szczeniaki Sznaucery miniaturki, tel. kom.
0662-294-878.
Owczarki niemieckie, długowłose, 8 tygodni,
pies, suczka, tel. kom. 0605-312-025.
Krowę. Termin wycielenia 15.07.08 r, tel.
(0-46) 835-20-13.
Dwuletnia klacz zimnokrwista, ujeżdżona,
z jednostronnym pochodzeniem, tel. (0-46)
835-31-36 po 20-tej.
Psa York 9 tygodni, tel. kom. 0695-774-609.
Dziki, tel. kom. 0509-718-967.
Ratlerki, tel. kom. 0605-257-524.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91; 046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy
046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba,
Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
(0-46) 830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy:
046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: 042-719-11-51,
		
042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14 Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

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

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

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

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów, Przemysłowa 2: pn.-pt. 8.00-16.30,
sob. 8.00-13.00
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn.-wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb.
10.00-14.00
Kiernozia, ul. T. Kościuszki 6,
czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury przychodni:

 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

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

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

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

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

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

Msze święte w niedziele i święta:

 Parafia św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
 Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00, 18.30;
 Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
 Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
 Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00;
 Kaplica seminaryjna: 10.00;
 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 17.00, 18.30;
 Kościół św. Leonarda: 8.00.

Wystawy:
 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie
pisanych i wyprodukowanych książek autorstwa Anny Marii Bauer, czynna w Domku
Ogrodnika w Nieborowie. Zwiedzanie możliwe w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Wystawa rysunku i malarstwa Malwiny Jagóry
i Aleksandry Grzegorek, wystawa czynna
do końca lipca w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 Janusz Monitowicz w Nieborowie,wystawa
fotograficzna, Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Wystawa czynna do 16 sierpnia.
 „Rzeźbiarze regionu łowickiego”, wystawa prezentuje prace aktywnych rzeźbiarzy związanych
z Ziemią Łowicką. Muzeum w Łowiczu, czynna
do 31 sierpnia.
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25;
wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 042-719-92-30.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek - środa, 11 -16 lipca:
 godz. 19.00 - Indiana Jones i królestwo kryształowej czaszki - film przygodowy

Koncerty:
środa, 16 lipca:
 godz. 19.30 - XX Międzynarodowy Festiwal Organowy J. S. Bach, wystąpi Michał Sawicki - organy,
Bazylika Katedralna w Łowiczu.

Inne:

Piątek - sobota, 11-12 lipca:
 godz. 22.00 - Kino letnie na łowickich Błoniach,
muszla koncertowa, bilet 2 zł.

Wakacje w ŁOK:

Czwartek, 10 lipca:
l godz. 10.00 - filmy dla dzieci
Piątek, 11 lipca:
l godz. 10.00 - zajęcia wakacyjne,
l godz. 16.00 - zajęcia taneczne
Wtorek, 15 lipca:
l godz. 10.00 - zajęcia wakacyjne,
l godz. 16.00 - zajęcia taneczne
środa, 16 lipca:
l godz. 10.00 - zajęcia wakacyjne - wycieczka do
Lasku Miejskiego.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 8.07.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,10 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,20 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,20 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,10 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,10 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,20 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,80-4,00 zł/kg+VAT; byki
4,40-5,00 zł/kg+VAT; 			
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
4,85-5,00 zł/kg+VAT; jałówki 5,00 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,70 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,50 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,80 zł/kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,70 zł/kg+VAT; byki
4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 10.07. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pt. 11.07. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
sob. 12.07. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
ndz. 13.07. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pn. 14.07. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
wt. 15.07. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
śr. 16.07. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 13.07. ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy
 Wystawa obrazów głownianina Jana Kwiatkowskiego w Muzeum przy Towarzystwie Przyjaciół Miasta Głowna. Maluje pejzaże, martwe natury, akty.

Muzyczne lato w Głownie

Niedziela 13 lipca:
 godz. 17.00 - wystąpi solistka Teatru Wielkiego w
Łodzi Anna Cymmerman, hotel Mroga.

dok. ze str. 12

Oświadczenia majątkowe radnych i urzędników cz. I
Adam Pawłowicz, radny, rolnik. Ma
dom o pow. 65 mkw., wartości 35.500 zł,
gospodarstwo rolne o pow. 12,85 ha, wartości 283 tys. zł z oborą, stodołą oraz budynkami gospodarczymi i garażami. Osiągnął z niego przychód wynoszący 18.690
zł, a dochód 3.600 zł. Wynagrodzenie
z SKR wyniosło 1.423 zł, dopłaty z ARiMR
7.204 zł, dieta radnego 1.767 zł oraz
z dzierżawy gruntu 1.500 zł. Jest właścicielem ciągnika Ursus 3512 z 2000 roku.
W BSZŁ ma zaciągnięty kredyt dla młodego rolnika, kredyt suszowy oraz debet
łącznie w wysokości 40 tys. zł, w ubiegłym
roku spłacił 8 tys. zł.
Jan Spychała, radny, rolnik. Ma odłożone 51 tys. zł (15 tys. zł więcej), dom
o pow. 185 mkw., wartości 212.000 zł, gospodarstwo rolne 17,58 ha z 3 budynkami gospodarczymi i budynkiem inwentarsko-składowym o wartości 622.700 tys. zł.
Z gospodarstwa osiągnął przychód 75 tys.
zł, a dochód 22 tys. zł. Posiada ponadto
drugie gospodarstwo o pow. 13,54 ha bez
zabudowań wartości 135 tys. zł, z którego osiągnął przychód 120 tys. zł, a dochód

36 tys. zł. Ponadto ma jeszcze gospodarstwo rolne o pow. 13,54 ha, wartości 203
tys. zł, z którego osiągnął przychód 14 tys.
zł, a dochód 6 tys. zł. Z tytułu diety radnego otrzymał 1.767 zł, diety ŁSM Łowicz
124 zł. Jest właścicielem: Fiata Marea
z 1998 roku, Zetora 7211 z 1990 roku, Bizona Z056 z 1990 rok oraz prasy zwijającej
Z-543 z 2004 roku. W ubiegłym roku zaciągnął kredyt suszowy w wysokości 16 tys. zł.
Jarosław Sut, radny, rolnik. Ma dom
o pow. 117 tys. zł, wartości 60 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 12,80 ha z budynkiem
inwentarsko-składowym oraz wiatą, wartości 120 tys. zł. Osiągnął z niego przychód
wynoszący 88 tys. zł, a dochód 16,5 tys. zł.
Z tytułu dopłat z ARiMR otrzymał 6.240 zł,
z tytułu diety radnego 1.581 zł. Jest właścicielem ciągnika MTZ 80 z 1986 roku, kombajnu zbożowego z 1982 roku. Ma zaciągnięty w BSZŁ kredyt w wysokości 184
tys. zł, 16 tys. zł spłacił w 2007 roku.
Mirosław Sut, radny, pracuje jako kierowca w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Ma dom o pow.
80,2 mkw., wartości 200 tys. zł, działkę

o pow. 1600 mkw, z domem jednorodzinnym
o wartości 35 tys. zł, a także działkę budowlaną o pow. 1.800 mkw., wartości 20 tys. zł.
Z tytułu wynagrodzenia otrzymał 20.076 zł
brutto, z tytułu diety 1.767 zł, z tytułu pełnienia funkcji społecznych 135 zł, dochód
żony to 25.835 zł.
Jerzy Wójcik, radny, rencista. Zaoszczędził 5 tys. zł. Ma dom o pow. 120 mkw.
W maju i czerwcu 2006 roku prowadził
usługi w zakresie robót budowlanych.
Otrzymał rentę strukturalną w wysokości
16.056 zł oraz dietę z tytułu pełnienia funkcji radnego w wysokości 1.395 zł.
Jan Włostek, prowadził działalność
gospodarczą - piekarnię. Zaoszczędził 120
tys. zł (przed rokiem miał 310 t ys. zł). Ma
dom o pow. 126 mkw., wartości 100 tys. zł,
gospodarstwo rolne o pow. 4,40 ha, wartości 50 tys. zł, które dzierżawi. Osiągnął
z niego przychód wynoszący 16,2 tys.
zł, dochód 13,2 tys. zł. Z tytułu dopłat
z ARiMR otrzymał 3.041 zł. Z tytułu prowadzenia piekarni osiągnął przychód
w wysokości 542.106 zł, a dochód 47.379 zł.
Z tytułu pełnienia funkcji społecznych po-

brał 320 zł, z tytułu diety radnego 2046 zł.
Jest właścicielem Fiata Ducato z 1997 roku,
w ubiegłym roku kupił drugi samochód tej
marki z 1998 roku. Ponadto jest właścicielem Citroena Jampera z 1998 roku.
Wiesława Wojda, radna, rolnik.
Ma dom o pow. 98 mkw., wartości 98 tys.
zł, gospodarstwo rolne o pow. 7,80 ha, wartości 131 tys. zł. Osiągnęła z niego przychód w wysokości 15 tys. zł, a dochód
w wysokości 5 tys. zł. Posiada ponadto drugie gospodarstwo rolne o pow.
15,28 ha z zabudowaniami: stodołą, oborą, budynkami gospodarczymi, wartości
180 tys. zł. Osiągnęła z niego przychód
wynoszący 50 tys. zł, a dochód wyniósł
25 tys. zł. Dochód męża z gospodarstwa rolnego wyniósł 40 tys. zł. Otrzymała dopłaty
z ARiMR w wysokości 23.000 zł, z tytułu diety radnego 2.046 zł. Jest właścicielką
ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy rolniczej, prasy zwijającej
oraz pługa - wszystkie maszyny pochodzą
z 2006 roku. Ma zaciągnięty kredyt w wysokości 90 tys. zł.
(eb)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Tomaszkiewiczom z Łowicza
- państwu Jakubowskim z Łowicza
- państwu Mitręgom z Patok

SYNKOWIE

- państwu Kołuckim z Jastrzębi
- państwu Sut z Łowicza
- państwu Lewandowskm z Łodzi
- państwu Kosiarkom z Mystkowic Małych
- państwu Skolimowskim z Mysłakowa

ślubowali sobie:

- Olga Koper i Kamil Bury oboje z Łowicza
- Agnieszka Dylik z Łowicza 		
i Jacek Golan z Krępy
- Justyna Mularska z Placencji 		
i Zenon Boczek z Małszyc
- Marzena Jarota z Kiernozi		
i Robert Kurkowski z Gostynina
- Anna Kozakiewicz z Rogóźna 		
i Mariusz Robert Kosmowski z Łodzi

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 4.07.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jaja fermowe
jaja wiejskie
kapusta młoda
kapusta pekińska
marchew
miód
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
ogórki gruntowe
seler
ziemniaki stare
sałata krajowa
koper
rzodkiewka
ogórek szklarniowy
włoszczyzna młoda
cebula dymka
kalafior krajowy
marchewka młoda
botwina
bób
truskawka
ziemniaki młode
jagody
kalarepa
maliny
porzeczka czerwona
fasola strąki żółta
fasola strąki zielona
wiśnia

kg
kg
szt.
kg
15 szt.
15 szt.
szt.
szt.
kg
0,9 litra
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
szt.
pęczek
pęczek
szt.
pęczek
pęczek
szt.
pęczek
pęczek
kg
kg
kg
kg
szt
kg
kg
kg
kg
kg

4,00-4,50
2,00-2,50
1,00-1,20
4,00-6,00
4,00-6,00
5,00-6,00
2,00-3,00
2,50-3,00
1,00-3,00
23,00
5,00-8,00
4,00-6,00
6,00-7,00
3,50-4,50
1,50-2,00
4,00
3,50-4,50
0,60-1,00
1,00-1,50
0,80-1,00
1,00-1,50
3,00-4,00
2,50
2,00-2,50
3,50-4,00
2,00-2,50
2,00
5,00
4,00
1,50
8,00-9,00
2,00-3,00
8,00
6,00-7,00
5,00-6,00
6,00-7,00
2,50

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 7.07.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 robotnik budowlany  inżynier budowlany
kierownik magazynu elektromonter hydraulik
 pracownik pomocniczy przy hodowli zwierzęcej  kierownik ds. rekrutacji
 pracownik biurowy  sprzedawca  kucharz  kelner  barman  nauczyciel języka angielskiego  nauczyciel matematyki
 przedstawiciel handlowy  operator urządzeń przetwórstwa owoców
 fryzjer  hydraulik  spawacz  robotnik pomocniczy  księgowy - pracownik księgowości  robotnik gospodarczy
 specjalista ds. administracyjno-gosp.
 palacz c.o.  ustawiacz linii  montażysta
paneli podłogowych  kierowca-magazynier
 prezes zarządu  elektryk  sprzątaczka
 kierowca kat. C+E  murarz  tynkarz
 nauczyciel chemii  nauczyciel przysposobienia obronnego  kierownik  pomoc kuchenna
 dyrektor ds. handlu  spedytor
OFERTY Stażu:
 kelner  bibliotekarz  pracownik biurowy
 mechanik samochodów osobowych  woźny
 opiekunka dziecięca  pomoc kuchenna
 sprzedawca  pracownik administracji
 muzealnik  kucharz małej gastronomii
 asystent bankowości  handlowiec  robotnik
magazynowy  specjalista żywienia człowieka
 robotnik gospodarczy  mechanik pojazdów
samochodowych  szklarz  technik fizjoterapii
 dziewiarz  handlowiec-sprzedawca
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna

Dwójka wygra³a pod koszem Triumf pi³karzy z Popowa

OKRĘG ZACHODNI:
 SP Zielkowice - SP Bąków 11:10 (2:4,
2:2, 3:2, 4:2); br.: Aleksandra Jaszczak 4,
Ewa Bartoszewska 4, Paula Błażejewska
2 i Kinga Szymańska 2 - Sandra Wójcik
4, Karolina Pińkowska 2, Paulina Białas 2
i Martyna Białas 2.
 SP Bąków - SP Bielawy 4:22 (0:2,
0:12, 2:4, 2:4); pkt.: K. Pińkowska 2 i Paulina Białas 2 - M. Grabowicz 10, K. Zygmuntowicz 8 i K. Pastusiak 4.
 SP Bielawy - SP Zielkowice 16:5 (8:5,
0:0, 3:0, 5:0); pkt.: K. Zygmuntowicz 7, M.
Grabowicz 4, S. Pietrzak 4 i M. Antczak 1.
1. SP Bielawy
2 4 38:9
2. SP Zielkowice
2 3 16:26
3. SP Bąków
2 2 14:33
Najlepsze okazały się uczennice Szkoły
podstawowej w Bielawach: K. Zygmuntowicz (15), M. Grabowicz (14), K. Pastusiak
(4), S. Pietrzak (4), M. Antczak (1), Marcelina Antczak, E. Dałek, M. Janikowska, K.
Michalak, A. Wielkopolan, K. Bagnowska,
K. Pastusiak, K. Tomczak, J. Polak i A. Kaczor - nauczyciel w-f Piotr Kociak.
OKRĘG POŁUDNIOWY:
Wyniki: SP Nieborów - SP Domaniewice
28:4, SP Bełchów - SP Nieborów 6:15, SP
Domaniewice - SP Bełchów 10:14.
1. SP Nieborów
2 4 43:10
2. SP Bełchów
2 3 20:25
3. SP Domaniewice
2 2 14:42
Najlepszą okazała się drużyna Szkoły
Podstawowej w Nieborowie: M. Pacler, A.
Pacler, P. Bednarek, A. Wiązowska, W. Domińczak, A. Szymańska, A. Wiązowska, M.
Szymańska, A. Panek, A. Poręba, A. Ambroziak, A. Gala i K. Wiązowska - nauczyciel
w-f Robert Chojnowski.
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Wyniki: SP Kocierzew - SP Kiernozia 3:9,
SP Błędów - SP Kocierzew 13:2, SP Błędów
- SP Kiernozia 4:12.
1. SP Kiernozia
2 4 21-7
2. SP Błędów
2 3 17-14
3. SP Kocierzew
2 2
5-22
Mistrzyniami okręgu północnego okazały
się uczennice Szkoły Podstawowej w Kier-

nozi: Kl. Muras, M.a Kochanek, K. Jędrachowicz, J. Ciechańska, K. Sierota, D. Kowalska, E. Rześna, J. Traczyk, K. Mamcarz,
S. Podleśna, M. Włodarczyk i J. Kapusta nauczyciel w-f Błażej Banachowicz.
FINAŁ PIMS:
Sześć zespołów rywalizowało w finałach
Powiatowych Igrysk Młodzieży Szkolnej
w minikoszykówce dziewcząt, a turniej zakończył się sukcesem uczennic łowickiej
„Dwójki”. Podopieczne Agaty Zapisek
odniosły komplet czterech zwycięstw. Drugie miejsce przypadło reprezentantkom SP
Kiernozia (nauczyciel w-f Błażej Banachowicz), a miejsce wywalczyła ekipa
z SP 4 Łowicz (nauczycielka w-f Karolina
Pierzchała).
Grupa A:
 SP 4 Łowicz - SP Nieborów 24:21
(5:4, 3:5, 0:10, 16:2); pkt.: A. Wojda 11, J.
Czarnota 6, A. Balik 2, M. Górska 2, P. Znyk
2 i A. Zbrożek 1 - M. Pacler 13, A. Pacler 4,
P. Bednarek 2 i A. Wiązowska 2.
 SP Bielawy - SP Nieborów 11:18
(4:6, 2:4, 4:5, 1:3); pkt.: K. Zygmuntowicz
6, M. Grabowicz 4 i Marcelina Antczak 1 M. Pacler 13, A. Pacler 4, P. Bednarek 2 i A.
Wiązowska 2.
 SP 4 Łowicz - SP Bielawy 25:18 (10:6,
4:2, 11:8, 0:2); pkt.: Aleksandra Wojda 17,
M. Kciuk 6 i J. Czarnota 2 - M. Antczak 4, S.
Pietrzak 4, A. Wielkopolan 4, K. Zygmuntowicz 2, K. Pastusiak 2 i E. Dałek 2.
Grupa B:
 SP 2 Łowicz - SP Kiernozia 24:8
(4:0, 8:0, 8:4, 4:4); pkt.: Izabela Ziarnik 6,
Elżbieta Siekiera 6, Anna Pikulska 4, Paulina Wielemborek 4, Maja Liberska 2 i Natalia Liberska 2 - Justyna Traczyk 6 i Sylwia Podleśna 2.
 SP Bełchów - SP Kiernozia 6:12 (4:2,
0:2, 0:2, 2:6); pkt.: Jagoda Zagawa 4 i Angelika Rykała 2 - Justyna Traczyk 4, Malina Włodarczyk 4, Klaudia Muras 2 i Klaudia Sierota 2.
 SP 2 Łowicz - SP Bełchów 20:16 (4:4,
6:2, 4:4, 6:6); pkt.: Izabela Ziarnik 6, Ilona
Płacheta 6, Natalia Liberska 4, Elżbieta Sie-

kiera 2 i Anna Pikulska 2 - Natalia Czajka
6, Patrycja Barbucha 4, Angelika Rykała 2,
Marta Czubatka 2 i Jagoda Zagawa 2.
Mecze półfinałowe:
 SP 4 Łowicz - SP Kiernozia 11:14
(0:2, 4:2, 5:6, 2:4); pkt.: Marcelina Kciuk
4, Alicja Zbrożek 4 i Aleksandra Wojda 3
- Monika Kochanek 4, Justyna Traczyk 4,
Karolina Mamcarz 2, Justyna Ciechańska 2
i Malina Włodarczyk 2.
 SP 2 Łowicz - SP Nieborów 28:24
(6:5, 12:6, 5:7, 5:6); pkt.: Eliza Stawicka 7,
Izabela Ziarnik 5, Ilona Płacheta 4, Maja Liberska 4, Elżbieta Siekiera 4, Martyna Karska 2 i Natalia Liberska 2 - Magdalena Pacler
15, Agata Pacler 8 i Kinga Wiązowska 1.
Mecz o 3. miejsce:
 SP 4 Łowicz - SP Nieborów 33:23
(8:0, 12:4, 4:9, 9:10); pkt.: Aleksandra Wojda 13, Alicja Zbrożek 5, Marcelina Kciuk
5, Dominika Wojszcz 4, Michalina Górska 2, Kinga Sukiennik 2 i Karolina Jarota
2 - Magdalena Pacler 20 i Aleksandra Ambroziak 3.
Mecz o 1. miejsce:
 SP 2 Łowicz - SP Kiernozia 30:8
(2:2, 12:0, 8:2, 8:4); pkt.: Elżbieta Siekiera
16, Paulina Wielemborek 6, Izabela Ziarnik
2, Maja Liberska 2, Anna Pikulska 2 i Ilona Płacheta 2 - Monika Kochanek 4, Sylwia
Podleśna 2 i Justyna Traczyk 2.
Tabela
1. SP 2 Łowicz
4 8 102:56
2. SP Kiernozia
4 6
42:71
3. SP 4 Łowicz
4 7
93:76
4. SP Nieborów
4 5
86:96
5. SP Bielawy
2 2
39:43
SP Bełchów
2 2
22:32
W zwycięskiej drużynie SP 2 Łowicz grały: Elżbieta Siekiera (dwadzieścia osiem),
Izabela Ziarnik (19), Ilona Płacheta (12),
Paulina Wielemborek (10), Maja Liberska (8), Natalia Liberska (8), Anna Pikulska (8), Eliza Stawicka (7), Martyna Karska (2), Oliwia Wiechno, Maja Gabrysiak
i Weronika Szczepańska - nauczycielka w-f
Agata Zapisek.
(p)

OKRĘG ŁOWICKI:
Mecze półfinałowe:
G1Łowicz-G2Łowicz4:1(1:1);br.:M.
Pisarkiewicz 3 i P. Wojciechowski - M. Jarosz.
 G 3 Łowicz - G 4 Łowicz 8:1 (3:0);
br.: D. Kosiorek 3, J. Łazęcki 2, R. Wojda
i Ł. Kosiorek - D. Janik.
Mecz o 3. miejsce:
 G 2 Łowicz - G 4 Łowicz 9:1 (5:1); br.:
M. Jarosz 3, P. Pawłowski 2, A. Pietrzak, P.
Antosik, K. Plichta i M. Krysiak - K. Strugacz.
Mecz o 1. miejsce:
 G 1 Łowicz - G 3 Łowicz 0:1 (0:1);
br.: Jakub Łazęcki.
1. G 3 Łowicz
2 6
9-1
2. G 1 Łowicz
2 3
4-2
3. G 2 Łowicz
2 3 10-5
4. G 4 Łowicz
2 0
2-10
OKRĘG POŁUDNIOWY:
 GP Łyszkowice - GP 1 Kompina 2:0
(1:0); br.: Tomasz Żuchowski 2.
 GP 1 Kompina - GP Domaniewice 1:3 (0:0)
 GP Łyszkowice - GP Domaniewice
3:1 (2:0); br.: Tomasz Żuchowski, Kamil
Grabowicz i Adrian Kędziora.
1. GP Łyszkowice
2 6 5-1
2. GP Domaniewice
2 3 4-4
3. GP 1 Kompina
2 0 1-5
Mistrzami okręgu południowego są
uczniowie Gimnazjum w Łyszkowicach:
T. Żuchowski (3), K. Grabowicz (1), A.
Kędziora (1), A. Rosa, D. Zieliński, K.
Rybus, P. Wiśniewski, K. Pryk, D. Bryszewski, D. Dańczak i H. Wojciechowski.
OKRĘG ZACHODNI:
Wyniki: GP Popów - GP Nowe Zduny
3:0, GP Stary Waliszew - GP Bielawy 0:3,
GP Popów - GP Stary Waliszew 6:0, GP Popów - GP Bielawy 1:0, GP Nowe Zduny GP Bielawy 2:1, GP Nowe Zduny - GP Stary Waliszew 9:0.
1. GP Popów
3 9 10-0
2. GP Nowe Zduny
3 6 11-4
3. GP Bielawy
3 3
4-3
4. GP Stary Waliszew
3 0
0-18
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Wyniki: GP Kocierzew - GP Błędów 1:0,
GP Błędów - GP Kiernozia 1:3, GP Kocierzew - GP Kiernozia 2:1,

1. GP Kocierzew
2 6 3-1
2. GP Kiernozia
2 3 4-3
3. GP Błędów
2 0 1-4
FINAŁ PGS:
Na stadionie łowickiego OSiR najlepszą
okazała się ekipa Gimnazjum w Popowie
(nauczyciel w-f Bernard Wudkiewicz).
Drugie miejsce przypadło drużynie Gimnazjum nr 1 w Łowiczu (opiekunami zespołu byli Waldemar Kret i Witold Klajs),
którzy w drodze do finału odnieśli trzy kolejne zwycięstwa.
Grupa A:
 G 1 Łowicz - GP Popów 1:0 (0:0); br.:
Adrian Zawadzki.
 G 1 Łowicz - GP Kocierzew 1:0 (0:0);
br.: Paweł Wojciechowski.
 GP Popów - GP Kocierzew 2:0 (1:0);
br.: Kamil Foks i Piotr Lis.
Grupa B:
 GP Łyszkowice - GP Nowe Zduny
0:1 (0:1); br.: Tomasz Rybus.
 G 3 Łowicz - GP Łyszkowice 0:2
(0:1); br.: K. Grabowicz i K. Pryk.
 G 3 Łowicz - GP Nowe Zduny 0:0
Mecze półfinałowe:
 G 1 Łowicz - GP Łyszkowice 2:0
(1:0); br.: Adrian Zawadzki 2.
 GP Nowe Zduny - GP Popów 0:0,
w rzutach karnych 2:4.
Mecz o 3. miejsce:
 GP Nowe Zduny - GP Łyszkowice
0:1 (0:1); br.: Tomasz Żuchowski.
Mecz o 1. miejsce:
 G 1 Łowicz - GP Popów 0:0, w rzutach karnych 2:4.
Tabela:
1. GP Popów
4 5 2-1
2. G 1 Łowicz
4 10 4-0
3. GP Łyszkowice
4 6 3-3
4. GP Nowe Zduny
4 5 1-1
5. G 3 Łowicz
2 1 0-2
GP Kocierzew
2 0 0-3
Mistrzami powiatu łowickiego okazali: J.
Milczarek - K. Foks (1), P. Lis (1), D. Bieńkowski, Ł. Boczek, M. Ciesielski, P. Foks,
K. Gajda, W. Jędrzejczyk, M. Kazimierczak,
D. Kobierzycki, S. Kolos, P. Podkoński, K.
Siejka i Ł. Zabost - nauczyciel B. Wudkiewicz.
(p)
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W meczu finałowym zespół Ubojni Drobiu „Piórkowscy” pokonał zgierski Tombud aż 4:0.
dok. ze str. 35

Piłka nożna - Amatorska Liga Szóstek „Chicken Gold”
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ski 3 - Robert Gawrych, Jarosław Kamiński
i Piotr Bińkowski.
 JAN-MAL Brzeziny - STRAŻ POŻARNA Brzeziny 6:4 (3:2); br.: Maciej Borowski 3, Robert Szubert 2 i Tomasz Kaźmierczak - Krzysztof Supera 2, Jarosław
Łyszkowicz i samobójcza.
Pauza: KRAL Łódź.
2. kolejka:
 JAN-MAL Brzeziny - KRAL Łódź
0:2 (0:1); br.: Bartłomiej Piotrowski oraz
Abu Mizer Rami.
 STRAŻ POŻARNA Brzeziny - TEXTON Zgierz 2:4 (0:2); br.: Piotr Burtka
i Cezary Białek - Łukasz Miałkowski, Konrad
Ciołek, Jarosław Skowron i Przemysław Snita.
Pauza: FERROXCUBE Skierniewice.
3. kolejka:
 FERROXCUBE Skierniewice JAN-MAL Brzeziny 2:3 (1:2); br.: Piotr
Bińkowski i Dietmar Holz - Tomasz Kaźmierczak 2 i Marcin Kotecki.
 KRAL Łódź - STRAŻ POŻARNA
Brzeziny 3:1 (1:0); br.: M. Andrzejczak, J.
Stasiak i D. Darecki - J. Łyszkowicz.
Pauza: TEXTON Zgierz.
4. kolejka:
 KRAL Łódź - TEXTON Zgierz
6:3 (3:2); br.: Piotr Popiński 2, Abu Mizer
Rami, Bartłomiej Piotrowski i Kamil Jach
- Przemysław Snita, Konrad Ciołek i Łukasz Stajuda.
 FERROXCUBE Skierniewice STRAŻ POŻARNA Brzeziny 0:5 (0:4);
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Zborowski - Piotr Ignaciuk i Łukasz Wawrzyńczak.
 UD PIÓRKOWSCY I Wola Cyrusowa - PRO-DOM Łódź 9:2 (3:1); br.:
Michał Marciniak 4, Tomasz Rembowski
2, Sebastian Zwierz, Marcin Olejniczak
i Waldemar Krajewski - Robert Hyży i Marcin Kosiorek.
Mecz o 3. miejsce:
 DMOSIN - PRO-DOM Łódź 3:4
(1:2); br.: Piotr Ignaciuk 2 i Mariusz Budziarski - Marcin Kosiorek 3 i Krzysztof
Szychowski.
Mecz o 1. miejsce:
 UD PIÓRKOWSCY I Wola Cyrusowa - TOMBUD Zgierz 4:0 (1:0); br.:
Krystian Bolimowski 2, Abayomi i Marcin Olejniczak.
Ostateczna kolejność: 1. UD Piórkowscy I Wola Cyrusowa, 2. Tombud Zgierz, 3.
Pro-Dom Łódź, 4. Dmosin, 5-6. Barcelona
Łódź i Nożownicy z Gubałówki Głowno,
7-8. J&K Cosmos Łódź i Mich-Trans Głowno, 9-10. Pro-Fart Łódź i TV-Sat Magazyn
Łódź, 11. Kral Łódź, 12. Prowent Łódź,
13-14.Dom Bank Łódź i Jan-Mal Brzeziny,
15-16. UD Piórkowscy II Wola Cyrusowa
i Texton Zgierz, 17-18. Wola Cyrusowa
i Ferroxcube Skierniewice oraz 19-20. FC
Auto-Mark Łódź i Straż Pożarna Brzeziny.
W zwycięskiej ekipie Ubojni Drobiu
Piórkowscy Wola Cyrusowa grali: Dariusz
Słowiński - Krystian Bolimowski (dwadzieścia dziewięć. goli), Michał Marciniak

Gospodarze byli najlepsi
 PRO-FART Głowno - BARCELONA Łódź 2:5 (1:3); br.: Marcin Hemka
i Bartosz Budzyński - Konrad Rudnicki,
Wojciech Okupski, Dominik Kimel, Dariusz
Zawistowski i Krzysztof Wasilewski.
Pauza: J&K COSMOS Łódź.
5. kolejka:
 TOMBUD Zgierz - J&K COSMOS
Łódź 5:2 (2:0); br.: Tomasz Zatorski 2, Marek Sikor, Daniel Zborowski i Jacek Cholewa - Marek Wiosna i Artur Kulig.
 PRO-DOM Łódź - BARCELONA
Łódź 5:2 (4:1); br.: Robert Hyży 2, Igor Sobalczyk 2 i Daniel Krawczyk - Dariusz Zawistowski i samobójcza.
Pauza: PRO-FART Głowno.
1. Tombud Zgierz
4 9 12-5
2. Pro-Dom Łódź
4 9 12-5
3. Barcelona Łódź
4 9 11-8
4. J&K Cosmos Łódź
4 3 8-12
5. Pro-Fart Łódź
4 0 8-18
Grupa D - II runda (o miejsca 1-10):
1. kolejka:
 UD PIÓRKOWSCY I Wola Cyrusowa - DMOSIN 11:3 (4:3); br.: Krystian Bolimowski 8, Łukasz Chlebny, Michał Marciniak i Michał Maciąg - Piotr Ignaciuk 3.
 MICH-TRANS Głowno - TV-SAT
MAGAZYN Łódź 1:2 (1:1); br.: Damian
Bednarski - Rafał Mordon 2.
Pauza: NOŻOWNICY Z GUBAŁÓWKI Głowno.
2. kolejka:
 TV-SAT MAGAZYN Łódź - UD
PIÓRKOWSCY I Wola Cyrusowa 0:3
(w.o.)
 MICH-TRANS Głowno - NOŻOWNICY Z GUBAŁÓWKI Głowno 1:4
(0:2); br.: Paweł Wawrzyn - Łukasz Nagański 2, Rafał Szymbor i Przemysław Gibała.
Pauza: DMOSIN.
3. kolejka:
 TV-SAT MAGAZYN Łódź - NOŻOWNICY Z GUBAŁÓWKI Głowno
0:1 (0:0); br.: Przemysław Gibała.
 MICH-TRANS Głowno - DMOSIN
4:1 (2:0); br.: D. Bednarski 2, D. Wiśniewski
i Przemysław Borkowski - Piotr Ignaciuk.
Pauza: UD PIÓRKOWSCY I Wola
Cyrusowa.
4. kolejka:
 UD PIÓRKOWSCY I Wola Cyrusowa - NOŻOWNICY Z GUBAŁÓWKI
Głowno 5:4 (2:0); br.: Michał Marciniak 3
i Krystian Bolimowski - Łukasz Nagański 2,
Rafał Szymbor i Adrian Szajder.
 TV-SAT MAGAZYN Łódź - DMOSIN 0:3 (w.o.)
Pauza: MICH-TRANS Głowno.
5. kolejka:
 UD PIÓRKOWSCY I Wola Cyrusowa - MICH-TRANS Głowno 10:7 (6:4);

br.: Krystian Bolimowski 4, Marcin Olejniczak 2, Michał Maciąg 2, Michał Marciniak
i Łukasz Chlebny - Paweł Wawrzyn 3, Dominik Wiśniewski 2, Szymon Kowalczyk
i Andrzej Redo.
 NOŻOWNICY Z GUBAŁÓWKI
Głowno - DMOSIN 1:2 (1:0); br.: Przemysław Gibała - Adam Białek i Mariusz
Budziarski.
Pauza: TV-SAT MAGAZYN Łódź.
1. Piórkowscy I Wola Cyr.
4 12 29-14
2. Dmosin
4 6 9-16
3. Nożownicy Głowno
4 6 10-6
4. Mich-Trans Głowno
4 3 13-17
5. TV-Sat Magazyn Łódź
4 3 2-8
Grupa E - II runda (o miejsca 11-20):
1. kolejka:
 WOLA CYRUSOWA - DOM
BANK Łódź 3:0 (1:0); br.: Mariusz Filipiński 2 i Michał Krysiak.
 F.C. AUTO-MARK Łódź - UD
PIÓRKOWSCY II Wola Cyrusowa 0:2

Stecko dwa i Grzegorz Durka dwa - Rafał Kałużny 3, Piotr Lewandowski i Jacek Kubiak.
 DOM BANK Łódź - F.C. AUTOMARK Łódź 4:3 (3:1); br.: Krzysztof
Pryca, Mirosław Błada, Sebastian Sapiński
i Krzysztof Kazimierski - Gabriel Kramek,
Piotr Rychter i Michał Kijański.
Pauza: WOLA CYRUSOWA.
4. kolejka:
 WOLA CYRUSOWA - PROWENT
Łódź 4:2 (2:0); br.: Mariusz Filipiński, Łukasz Filipiński, Dariusz Szydlik i Ryszard
Kwiatkowski - Marek Szawłowski i Michał Sobczak.
 UD PIÓRKOWSCY II Wola Cyrusowa - DOM BANK Łódź 3:4 (1:1); br.:
G. Durka, P. Zapisek i B. Kubiak - P.Kurpiński 2, M. Błada i S. Sapiński.
Pauza: F.C. AUTO-MARK Łódź.
5. kolejka:
 PROWENT Łódź - DOM BANK
Łódź 2:2 (2:0); br.: Rafał Kałużny i Ar-

Triumfatorem klasyfikacji strzelców okazał się łowiczanin Krystian Bolimowski.
Wychowanek Pelikana, który ostatnio reprezentuje barwy MKS Kutno, strzelił
ostatecznie aż 29. goli.

Drużyna UD Piórkowscy I okazała się najlepszą w I edycji Chicken Gold.
(0:0); bramkarze: Tomasz Stecko i Piotr
Zapisek.
Pauza: PROWENT Łódź.
2. kolejka:
 F.C. AUTO-MARK Łódź - PROWENT Łódź 1:6 (1:2); br.: Adam Werner
- Rafał Kałużny 3, Piotr Lewandowski 2
i Mariusz Kołakowski.
 UD PIÓRKOWSCY II Wola Cyrusowa - WOLA CYRUSOWA 6:1 (2:0); br.:
Grzegorz Durka 2, Tomasz Stecko 2 i Robert
Chojnowski 2 - Łukasz Filipiński.
Pauza: DOM BANK Łódź.
3. kolejka:
UD PIÓRKOWSCYII Wola Cyrusowa - PROWENTŁódź 4:5 (2:2); br.:Tomasz

kadiusz Każmierczak - Mirosław Błada
i Krzysztof Kazimierski.
 WOLA CYRUSOWA - F.C. AUTOMARK Łódź 0:5 (0:2); br.: P. Richter 2, A.
Werner, G. Dutkiewicz i Michał Kijański.
Pauza: UD PIÓRKOWSCY II Wola
Cyrusowa.
1. Prowent Łódź
4 7 15-11
2. Dom Bank Łódź
4 7 10-11
3. Piórkowscy II Wola Cyr.
4 6 15-10
4. Wola Cyrusowa
4 6 8-13
5. FC Auto-Mark Łódź
4 5 9-12
Grupa F - II runda (o miejsca 11-20):
1. kolejka:
 TEXTON Zgierz - FERROXCUBE
Skierniewice 3:3 (2:0); br.: Jacek Płażew-

br.: Krzysztof Supera trzy i Dariusz Guzek dwa.
Pauza: JAN-MAL Brzeziny.
5. kolejka:
 FERROXCUBE Skierniewice KRAL Łódź 5:2 (3:0); br.: Marcin Bełc 3
i Piotr Bińkowski 2 - Piotr Popiński i Arkadiusz Dobrzyński.
 TEXTON Zgierz - JAN-MAL Brzeziny 2:3 (0:0); br.: Jarosław Skowron i Łukasz Miałkowski - Tomasz Kaźmierczak 2
i Paweł Zieliński.
Pauza: STRAŻ POŻARNA Brzeziny.
1. Kral Łódź
4 9 13-9
2. Jan-Mal Brzeziny
4 9 12-10
3. Texton Zgierz
4 4 12-14
4. Ferroxcube Skierniewice
4 4 10-13
5. Straż Pożarna Brzeziny
4 3 12-13
Półfinały o miejsca 11-14:
 PROWENT Łódź - JAN-MAL Brzeziny 5:1 (3:1); br.: Piotr Lewandowski 4 i
Rafał Kałużny - Maciej Borowski.
 KRAL Łódź - DOM BANK Łódź
1:1 (0:1), w rzutach karnych 5:4; br.: Piotr
Popiński - Paweł Duraj.
Finał pocieszenia (mecz o 11. miejsce):
 PROWENT Łódź - KRAL Łódź
0:4 (0:2); br.: Bartłomiej Piotrowski 3 i Kamil Jahn.
Półfinały o miejsca 1-4:
 TOMBUD Zgierz - DMOSIN 5:2
(1:1); bramkarze: Marcin Zimoń dwa,
Krystian Biniecki, Jacek Cholewa i Daniel

(trzynaście), Marcin Olejniczak (11), Michał Maciąg (9), Łukasz Chlebny (5),
Sebastian Zwierz (5), Tomasz Rembowski (4), Kamil Szymajda (3), Waldemar Krajewski (2), Ajumobi Abayomi
(2), Bogdan Garnys (2), Michał Rosiak, Keninde Ogunlade, Olushola Malaju i Emanuel Oyena.
W klasyfikacji strzelców zdecydowanie
najlepszym okazał się łowiczanin - Krystian Bolimowski (Piórkowscy I). Piłkarz MKS Kutno zdobył aż 29. goli. Drugie miejsce zajął Piotr Ignaciuk (Dmosin)
- 19, a dalsze miejsca zajęli: 18 - Rafał Kałużny (Prowent), po 15: Krzysztof Kuchciak i Marcin Łagiewski, po 14: Damian
Bednarski i Łukasz Grodzki, 13 - Michał
Marciniak (Piórkowscy I), po 12: Grzegorz Durka (Piórkowscy II), Tomasz Kaźmierczak, Piotr Lewandowski i Mariusz Filipiński, po 11: Łukasz Nagański, Robert
Hyży (Pro-Dom), Dominik Wiśniewski,
Łukasz Miałkowski, Marcin Olejniczak
i Jacek Płażewski, po 10: Maciej Borowski,
Marcin Kosiorek i Krzysztof Supera, m.in.
po 5: Łukasz Chlebny (Piórkowscy I)
i Sebastian Zwierz (Piórkowscy I), m.in.
po 4: Tomasz Rembowski (Piórkowscy
I) i Piotr Zapisek (Piórkowscy II), m.in.
po 3: Kamil Szymajda (Piórkowscy I),
Robert Chojnowski (Piórkowscy II),
a m.in. 2: Waldemar Krajewski (Piórkowscy .
(p)
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Piłka siatkowa - HKS Orzeł Łowicz

Czas na siatkówkê
w £owiczu

Piłka siatkowa, po piłce nożnej, to najpopularniejsza dyscyplina sportu w Polsce. Zarówno kobiety jak i mężczyźni
w tym roku rywalizować będą na Igrzyskach Olimpiady w Pekinie. Te sukcesy
naszych reprezentacji na pewno pomagają
rozwojowi tej dyscypliny w naszym kraju.
W Łowiczu siatkówka jest bardzo popularna. WAmatorskich Mistrzostwach Łowicza
co roku bierze udział ponad dwadzieścia zespołów, czyli śmiało można stwierdzić, że
blisko dwustu zawodników rywalizuje na
hali OSiR nr 2, gdzie jednocześnie mogą
obywać się trzy spotkania.
Pomysł na powstanie sekcji władze miasta miały w roku ubiegłym, ale mimo propozycji nie było chętnych do realizacji tego
zadania. Oczywiście powodem tego jest
ogrom pracy, jaki czeka trenerów i małe wynagrodzenie dla nich. Jednak okazało się, że
znalazła się osoba, która chce „bawić się”
w siatkówkę w Łowiczu. Roman Styczyński, który prowadził zajęcia w Pijarskim Gimnazjum Królowej Pokoju zainteresował uczniów siatkówką i widząc ich
zaangażowanie zgłosił ich do rozgrywek
Amatorskich Mistrzostw Łowicz w październiku 2007 roku. I tak powoli zaczynały rysować się jakieś szanse, że można
stworzyć drużynę, która będzie trenować
i brać udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
Po drodze pojawiło się kilka cennych
sukcesów, które udowodniły, że w Łowiczu
nie brakuje uzdolnionych zawodników. To
z myślą o nich powstaje ta sekcja. W Gimnazjadzie Szkolnej podopieczni Styczyńskiego zdobyli drugie miejsce w Łowiczu,
a w powiecie łowickim zwyciężyli i mogli
zmierzyć się z najlepszymi w naszym regionie. Ta konfrontacja wypadła bardzo dobrze.
Na tle trenującej młodzieży z Rawy Mazowieckiej nasi zawodnicy wyglądali bardzo
dobrze. Po bardzo zaciętych pojedynkach
z ekipą z Żychlina, która wygrała zawody,
łowiczanie ostatecznie zajęli trzecie miejsce
w rejonie skierniewickim.
Kolejnym znaczącym wynikiem może
być zwycięstwo w Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Bielawy, gdzie rywalizowali cztery

ekipy. Bardzo dobrze zawodnicy z łowickiej
sekcji zaprezentowali się w Turnieju Plażówki o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr
4, gdzie zajęli pierwsze miejsce. Te wyniki
świadczą o tym, że młodzi siatkarze szybko
się uczą i robią ogromne postępy. Styczyński uwierzył, że warto z nimi pracować.

wojewódzkiej, gdzie rywalizować ma około dwudziestu zespołów. Właśnie tak ma się
nazywać nowy klub, działający w strukturach ZHP Łowicz. Zobaczymy jak rozwinie
się ten pomysł. Warto pamiętać, że w sporcie
bardzo ważna jest ciągłość szkolenia. Na
razie nie mamy w Łowiczu młodych ekip,

Siatkarze Harcerskiego Klubu Sportowego rozpoczynają swoją karierę...
Powstał pomysł zgłoszenia łowickich
kadetów (rocznik 1992) do ligi wojewódzkiej. Jednak pojawiły się problemy organizacyjne i finansowe. Ale znalazło się wyjście. Dobrą wolę okazali przedstawiciele
łowickich harcerzy, którzy postanowili rozszerzyć swoją działalność na obszar sportowy. Michał Kordecki zgodził się, aby zespół występował pod szyldem ZHP, zatem
Urząd Miejski w Łowiczu będzie przekazywał pieniądze na sekcje siatkówki na harcerskie konto.
Wszystko wskazuje na to, że już niedługo będziemy mogli kibicować siatkarzom
z klubu HKS Orzeł, którzy zagrają w lidze

które doskonalą swoje umiejętności. Zatem
trzeba może też spróbować organizować
młodsze grupy wiekowe przy HKS Orzeł.
Będziemy śledzić wyniki naszych młodych
zawodników i na bieżąco informować kibiców o startach nowej łowickiej drużyny.
Na dzień dzisiejszy w drużynie trenują:
Damian Bąba, Michał Bińczak, Dawid Cegliński, Łukasz Chlebny, Kacper Dur, Adam
Ferdała, Piotr Foks, Michał Gudaj, Przemysław Janicki, Maciej Pochwała, Rafał
Rogowski, Piotr Rześny, Mateusz Stępień,
Edwin Styczyński i Adrian Walczak - trenerem zespołu jest Roman Styczyński.
Zbigniew Łaziński

Lekka atletyka - Ogólnopolski Finał XIV edycji Czwartków Lekkoatletycznych

Czarek Wojda przybieg³ ósmy

Warszawa, 16-17 czerwca. Najlepiej z zawodników Ziemi Łowickiej
w XIV edycji ogólnopolskiego finału
Czwartków Lekkoatletycznych wypadł
zawodnik UKS Jedynka Łowicz - Cezary
Wilk, który w biegu na tysiąc metrów uzyskał wynik 3:12,16 min. Podopieczny trenerki Marzeny Pawlak wywalczył tym
samym ósme miejsce w Polsce w rywalizacji piątoklasistów.
Awans do finału w konkursie rzutu piłeczką palantową uzyskała Dorota Wolińska (Szkoła Podstawowa Domaniewice),
która w rywalizacji czwartoklasistek zajęła
w eliminacjach dziesiąte miejsce. Gdyby
podopieczna trenera Arkadiusza Stajudy powtórzyła w finale swój wynik z eliminacji trzydzieści sześć metrów to domaniewiczanka zajęłaby szóste miejsce, ale
w drugim dniu piłeczka poleciała tylko na
odległość trzydzieści dwa metry i stąd dopiero jedenasta pozycja.
 60 metrów:
Dziewczęta: rocznik 1997: 21. Ewelina Sołtysiak (UKS Korabka - SP 3 Ło-

wicz) 9,63 s, rocznik 1996: 2. Iwona Olewicz (UKS Jedynka - SP 2 Łowicz) 9,03
s, 4. Anna Siekiera (UKS Jedynka - SP 2
Łowicz) 9,53 s, 10. Julia Zwolińska (UKS
Korabka - Szkoła Podstawona nr 3 w Łowiczu) 10,22 s, rocznik 1995: 53. Ilona Gawęcka (UKS Jedynka - Szkoła Podstawona nr 1 w Łowicz) 9,22 s. Chłopcy: rocznik
1995: 30. Dominik Gralewski (SP Domaniewice) 8,53 s.
 300 m:
Dziewczęta: rocznik 1997: 45. Aleksandra Gałaj (SP Domaniewice) 59,14 s,
rocznik 1996: 46. Karolina Panek (UKS
Jedynka - SP 2 Łowicz) 53,93 s, rocznik
1995: 57. Ewelina Pająk (SP Domaniewice) 55,36 s, 58. Paulina Skoneczna (SP
Domaniewice) 55,41 s. Chłopcy: rocznik
1996: 11. Dominik Bogusz (UKS Korabka - SP 3 Łowicz) 46,93 s.
 600 m:
Dziewczęta: rocznik 1997: 47. Agnieszka Jaros (SP Skaratki) 2:12,08 min, rocznik 1996: 65. Marta Kowalczyk (SP Skaratki) 2:13,84 min.

 1000 m:
Chłopcy: rocznik 1996: 8. Cezary Wojda (UKS Jedynka - SP 1 Łowicz) 3:12,16
min, rocznik 1995: 39. Wojciech Sut (SP
Domaniewice) 3:17,78 min.
 SKOK W DAL:
Dziewczęta: rocznik 1995: 26. Zuzanna Pisarska (UKS Korabka - SP 3 Łowicz) 4,38 m.
 SKOK WZWYŻ:
rocznik 1997: 19. Paulina Graszka
(SP Domaniewice) 1,10 m, rocznik 1996:
23. Aleksandra Mikicin (UKS Jedynka
- SP 2 Łowicz) 1,25 m. Chłopcy: rocznik
1995: 21. Bartłomiej Strugiński (SP Skaratki) 1,40 m.
 PIŁECZKA PALANTOWA:
Dziewczęta: rocznik 1997: 10. Dorota
Wolińska (SP Domaniewice) 36,0 m (11.
miejsce w finale z wynikiem 32,0 m), 35.
Sara Rosiak (SP Domaniewice) 29,5 m,
rocznik 1995: 24. Agata Witkowska (SP
Domaniewice) 43,5 m, 33. Dorota Wojda
(UKS Jedynka - SP 1 Łowicz) 41,0 m.
(p)
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe

Tabele zweryfikowane

 LIGA OKRĘGOWA SENIORÓW:
1. Pelikan II Łowicz
26 72 137-19
2. Astra Zduny
26 58 58-31
3. Widok Skierniewice
26 52 66-36
4. Olimpia Chąśno
26 39 48-42
5. Czarni Bednary
26 36 49-62
6. Macovia Maków
26 35 50-56
7. Laktoza Łyszkowice
26 32 40-43
8. Białka Biała Rawska
26 32 47-60
9. Witonia Osiek
26 31 53-69
10. Pogoń Bełchów
26 31 50-62
11. Jutrzenka Drzewce
26 30 47-56
12. Kopernik Kiernozia
26 30 67-81
13. Orzeł Nieborów
26 29 54-66
14. GKS Głuchów
26 7 28-111
Awans do nowej IV ligi wywalczyły Pelikan II Łowicz (trener Zbigniew Czerbniak) i Astra Zduny (trener Jacek Czekalski). Z ligi spada GKS Głuchów.
 KLASA A:
1. Juvenia Wysokienice
26 58 61-27
2. Manchatan N. Kawęczyn 26 55 73-41
3. Orlęta Cielądz
26 48 78-55
4. Sierakowianka
26 47 73-44
5. GLKS Wołucza
26 47 55-45
6. Pogoń Godzianów
26 41 42-44
7. Jutrzenka Mokra Prawa 26 38 46-44
8. Victoria Chrząszczew
26 35 44-51
9. Sobpol Konopnica
26 33 40-58
10. Start Złaków Borowy
29 29 33-48
11. Sokół Regnów
26 29 51-57
12. LKS Grabice
26 24 37-68
13. GLKS Sadkowice
26 23 43-64
14. Wola Wola Chojnata
26 16 43-73
Awans do klasy okręgowej - Juvenia Wysokienice i Manchatan Nowy Kawęczyn.
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
1. Vagat Domaniewice
18 46 69-15
2. Fenix Boczki
18 40 51-18
3. Zryw Wygoda
18 30 41-22
4. Zjednoczenie B.-D.
18 29 28-29
5. Dar Placencja
18 27 42-31
6. Victoria Zabostów Duży 18 21 37-61
7. Naprzód Jamno
18 20 34-57
8. Rawka Bolimów
18 20 35-47
9. Victoria Bielawy
18 18 31-51
10. RTS Gągolin
18 9 27-64
Awans do klasy A wywalczyły Vagat Domaniewice i Fenix Boczki.
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
1. Sorento-Zadębie Sk-ce
18 51 101-21
2. Olimpia Jeżów
18 47 73-26
3. Olympic Słupia
18 43 89-19
4. Miedniewiczanka
18 29 60-57
5. GLKS RZD Żelazna
18 25 43-61
6. Wulkan Wólka Les. 	
18 19 45-59
7. Iskra-Dobropasz Babsk 18 18 42-62
8. All Stars Boguszyce
18 11 29-79
9. GLKS II Sadkowice
18 10 17-83
10. Lesiew Wólka Les. (wyc.) 18 10 24-61
Awans do klasy A wywalczyła ekipa Sorento-Zadębie Skierniewice.
 LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
1. Mazovia Rawa Maz.
16 43 66-9
2. Orlęta Cielądz
16 35 48-30
3. Czarni Bednary
16 29 49-22
4. Pogoń Godzianów
16 27 37-28
5. Olimpia Niedźwiada
16 25 30-18
6. Orzeł Nieborów
16 22 24-28
7. Astra Zduny
16 15 38-41
8. Dar Placencja
16 10 17-73
9. Victoria Chrząszczew (wyc.) 16 0 7-67
Awans do wojewódzkiej ligi juniorów starszych wywalczyła ekipa rawskiej Mazovii.

 LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
1. Pelikan Łowicz
22 67 168-15
2. Juvenia Wysokienice
22 52 71-32
3. Rawka Bolimów
22 42 57-45
4. Olimpia Chąśno
22 38 50-47
5. Laktoza Łyszkowice
22 38 47-39
6. Vagat Domaniewice
22 33 63-70
7. Naprzód Jamno
22 28 48-61
8. Sierakowianka
22 28 54-61
9. Start Złaków Borowy
22 21 33-56
10. Widok Skierniewice
22 16 25-62
11. Fenix Boczki (wyc.)
22 13 23-84
12. GKS Głuchów (wyc.)
22 8 14-87
Awans do wojewódzkiej ligi juniorów
starszych wywalczyła ekipa łowickiego Pelikana (trener Artur Balik).
 LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
1. Pelikan Łowicz
18 52 92-4
2. Mazovia Rawa Maz.
18 42 59-27
3. Jutrzenka Drzewce
18 29 63-44
4. Czarni Bednary
18 28 67-52
5. Białka Biała Rawska
18 27 40-31
6. Jutrzenka Mokra Pr.
18 26 39-48
7. Witonia Osiek
18 21 38-67
8. Wulkan Wólka Lesiewska 18 9 30-86
9. Macovia Maków
18 5 23-85
10. Pogoń Bełchów (wyc.) 18 19 37-44
Awans do wojewódzkiej ligi juniorów
młodszych wywalczyła ekipa łowickiego
Pelikana (trenerzy Robert Nowogórski
i Jarosław Walczak).
 KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA:
1. Olimpia Jeżów
16 40 61-17
2. Widok Skierniewice
16 35 47-19
3. Orlęta Cielądz
16 30 47-37
4. GLKS Wołucza
16 10 22-48
5. Laktoza Łyszkowice (wyc.) 16 3 8-64
Awans do wojewódzkiej ligi Deyny wywalczyła Olimpia Jeżów.
 LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
1. Start Złaków Bor.
16 38 94-27
2. Mazovia Rawa Maz.
16 36 76-22
3. Widok Skierniewice
16 34 58-32
4. Pogoń Bełchów
16 34 79-31
5. Rawka Bolimów
16 31 42-22
6. Macovia Maków
16 16 25-82
7. Astra Zduny
16 15 36-70
8. Fenix Boczki
16 3 5-88
9. Jutrzenka Drzewce (wyc.) 16 6 19-60
Awans do wojewódzkiej ligi Michałowicza wywalczył zespół Startu Złaków Borowy (trener Artur Kołaczyński).
 KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
1. Vis 2007 Skierniewice
14 37 79-2
2. Widok Skierniewice
14 36 61-11
3. Olimpia Chąśno
14 29 51-24
4. Pelikan Łowicz
14 25 51-19
5. Mazovia Rawa Maz.
14 13 18-48
6. GLKS Sadkowice
14 10 25-50
7. Sokół Regnów
14 9 12-66
8. Juvenia Wysokienice
14 4 10-87
Awans do wojewódzkiej ligi Kuchara
wywalczyły ekipy SAS Vis 2007 Skierniewice i Widoku Skierniewice.
 KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
1. Pelikan I Łowicz
10 28 76-3
2. Vis 2007 Skierniewice
10 25 42-11
3. Mazovia Rawa Maz.
10 18 29-18
4. Widok I Skierniewice
10 12 19-23
5. Pelikan II Łowicz
10 6 11-54
6. Widok II Skierniewice
10 0 4-72
Mistrzostwo wywalczyła drużyna Pelikana (trener Marcin Rychlewski).
(p)

Powiatowe IMS w minikoszykówce dziewcząt

Dwójka wygrała pod koszem

OKRĘG ŁOWICKI:
 SP 2 Łowicz - SP 4 Łowicz 38:16
(12:2, 10:0, 8:7, 8:7); pkt.: P. Wielemborek
8, M. Liberska 8, N. Liberska 4, E. Siekiera 4, A. Kurek 4, I. Ziarnik 2, E. Stawicka 2
i M. Gabrysiak 2 - A. Wojda 7, Anna Balik
5, M. Kciuk 2 i M. Górska 2.
Tabela
1. SP 2 Łowicz
1 2 38:16
2. SP 4 Łowicz
1 1 16:38

W zwycięskiej drużynie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu grały: P. Wielemborek (8), M. Liberska (8), N. Liberska (4),
E. Siekiera (4), A. (4), I. Ziarnik (2), E. Stawicka (2), M. Gabrysiak (2), I. Płacheta, A.
Pikulska, Eliza Stawicka, Martyna Karska,
Oliwia Wiechno, Maja Gabrysiak i Weronika Szczepańska - nauczycielka w-f Agata Zapisek.
dok. na str. 32
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt

Dwójka najlepsza w rêcznej

OKRĘG ŁOWICKI:
 G 1 Łowicz - G 2 Łowicz 1:3 (1:1);
br.: Klaudia Leksińska - Katarzyna Górczyńska 3.
 PIJARSKIE GKP Łowicz - G 3 Łowicz 1:1 (0:0); br.: Magdalena Kołodziejczyk - Michalina Bura.
 G 1 Łowicz - G 3 Łowicz 0:2 (0:0);
br.: Michalina Bura 2.
 PIJARSKIE GKP Łowicz - G 2 Łowicz 2:7 (1:4); br.: Magdalena Mionsek
i Karolina Papiernik - Katarzyna Górczyńska
4, Monika Zimna 2 i Agnieszka Dylik.
 G 1 Łowicz - PIJARSKIE GKP Łowicz 3:0 (2:0); br.: Aleksandra Kucharek,
Aleksandra Barylska i Klaudia Leksińska.
 G 2 Łowicz - G 3 Łowicz 1:2 (1:1);
br.: Katarzyna Górczyńska - Michalina Bura
i Sylwia Adamas.
1. G 3 Łowicz
3 5
5-2
2. G 2 Łowicz
3 4 11-5
3. G 1 Łowicz
3 2
4-5
4. Pijarskie GKP Łowicz
3 1
3-11
Mistrzyniami Łowicza okazały się uczennice Gimnazjum nr 3 w Łowiczu: Aneta Jaros - Michalina Bura (4. bramki w turnieju),
Sylwia Adamas (1), Daria Mitek, Monika
Piotrkowska, Dominika Brzezińska, Paulina
Zabost, Anna Wawrzyn i Sylwia Dudzińska
- nauczyciel w-f Paweł Tomczak.
OKRĘG POŁUDNIOWY:
Wyniki: GP Domaniewice - GP Łyszkowice 7:2, GP 1 Kompina - GP 2 Dzierzgówek 3:2, GP 2 Dzierzgówek - GP Łyszkowice 3:3, GP 1 Kompina - GP Domaniewice
2:3, GP 1 Kompina - GP Łyszkowice 3:2, GP
2 Dzierzgówek - GP Domaniewice 6:11.
1. GP Domaniewice
3 6 21-10
2. GP 1 Kompina
3 4
8-7
3. GP 2 Dzierzgówek
3 1 11-17
4. GP Łyszkowice
3 1
7-13
Najlepsze w okręgu południowym okazały się szczypiornistki z Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach: Monika Grabowicz
- Katarzyna Krakowiak, Anżelika Wójcik,
Karolina Warda, I. Miszczak, Martyna Zagajewska, Paulina Kucińska, Ewa Miszczak,
Beata Chmurska, Żaneta Kapusta, Martyna Wodzyńska i Magdalena Grabowicz nauczyciel w-f Mieczysław Szymajda.
OKRĘG ZACHODNI:
Wyniki: GP Popów - GP Nowe Zduny 1:0
(0:0), GP Bielawy - GP Stary Waliszew 6:0
(4:0), GP Popów - GP Bielawy 1:3 (0:1), GP
Stary Waliszew - GP Nowe Zduny 1:4 (1:2),
GP Popów - GP Stary Waliszew 5:2 (1:1),
GP Bielawy - GP Nowe Zduny 5:1 (2:1).
1. GP Bielawy
3 6 14-2
2. GP Popów
3 4
7-5
3. GP Nowe Zduny
3 2
5-7
4. GP Stary Waliszew
3 0
3-15
W zwycięskiej ekipie Gimnazjum w Bielawach grały: Paulina Rębiewska, Wiolet-

ta Dąbrowska, Klaudia Zięba, Natalia Graczyk, Izabela Grzelak, Joanna Wiśniewska,
Justyna Gorąca, Agnieszka Stańczyk, Anna
Wiśniewska, Karolina Bagnowska, Martyna
Pastusiak, Justyna Rogalska, Iwona Śliwińska, Karolina Kasińska, Patrycja Kurczak
i Jagoda Bajak - nauczycielka w-f Mirosława Popławska.
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Triathlon - Mistrzostwa Polski w 1/2 Iron Man w Suszu

Dobry wystêp przed Roth

Susz, 22 czerwca. Bardzo důugo
nie rozgrywano zawodów 1/2 Iron Mana
w Polsce. Przerwa w tej rywalizacji wynosiła osiem lat. W tym roku taka impreza odbyła się w Suszu, miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie
iławskim nad Jeziorem Suskim.
Tradycje organizacji imprez triathlonowych w tej małej miejscowości sięgają
roku 1991, kiedy to zorganizowano po raz
pierwszy taka imprezę. Warto może dodać,
że w 1998 roku Susz otrzymał propozycję
organizacji jednej z edycji Pucharu Europy i to było wielkie wydarzenie sportowe,
w którym wzięło udział dwustu pięćdziesięciu zawodników z Europy i całego świata.
Rangę suskiej imprezy podkreślał fakt, że
w telewizji Eurosport była emitowana trzydziestominutowa relacja z tej imprezy. Zatem Susz był prze moment Europejską Stolicą Triathlonu.
W tym roku organizatorzy postanowili
spróbować zrobić imprezę na dystansie 1/2
iron mana. Termin zawodów i dystans bardzo pasowaů ůowickiemu amatorowi tego
morderczego sportu Jackowi Gardene-

nik w tej kategorii w Polsce - Dariusz Czyżowicz, który był czwarty w klasyfikacji
generalnej. Łowiczanin przyjechał na metę
na 22. lokacie z czasem 4.50,51 h, tracąc
do zwycięzcy Michała Siejakowskiego
(1979 rocznik) 38 minut. Jacek po pływaniu
był 59, na rowerze nadrobił bardzo dużo i był
19. (dziewiąty czas), a w biegu wyprzedziło go jeszcze trzech zawodników. W zawodach wystartowało ponad stu zawodników.
Po tych wyczerpujących zawodach Gardener podzielił się wrażeniami z czytelnikami NŁ o swoim starcie: Jestem bardzo zadowolony z mojego występu. Obsada zawodów
była bardzo mocna. Dystans był morderczy,
tym bardziej że pogoda nie sprzyjała takiemu wysiłkowi. Było bardzo gorąco. Trasa
rowerowa była trudna, ponieważ biegła momentami po bruku. Do pokonania były trzy
pętle, co pozwalało obserwować rywali. Jednak na tym bruku zgubiłem bidon i musiałem się wracać, co kosztowało mnie minutę
straty. Dramatycznie było tez na trasie biegowej. Sporo zawodników się odwodniło, ja
też miałem problemy, ale tu zawinili trochę
organizatorzy, którzy nie zapewnili dosta-

W finale „Dwójka” wygrała z Bielawami...
OKRĘG PÓŁNOCNY:
Wyniki: GP Błędów - GP Kocierzew 2:6,
GP Kiernozia - GP Błędów 1:4, GP Kiernozia - GP Kocierzew 6:12.
1. GP Kocierzew
2 4 18-8
2. GP Błędów
2 2
6-7
3. GP Kiernozia
2 0
7-16
W mistrzowskiej drużynie Gimnazjum w
Kocierzewie Południowym grały: Karolina
Woźniak, Weronika Wróbel, Karolina Maciejewska, Monika Siekiera, Karolina Majcher,
Anna Kosiorek, Monika Milczarek, Michalina Kosiorek, Agnieszka Siekiera, Ilona Walczak, Justyna Stańczyk, Iwona Kotlarska, Joanna Widyńska, Krystyna Kukieła i Ewelina
Skomiał - nauczyciel w-f Artur Kurczak.
FINAŁ PGS:
Grupa A:
 G 2 Łowicz - GP Kocierzew 9:1 (5:1);
br.: Karina Skowrońska 2, Blanka Sokół 2,
Monika Zimna 2, Katarzyna Górczyńska,
Agnieszka Wójcik i Daria Kucińska - Justyna Stańczyk.
 G 2 Łowicz - GP Bielawy 3:0 (1:0);
br.: Karina Skowrońska, Karolina Workowska i Katarzyna Górczyńska.
 GP Kocierzew - GP Bielawy 2:4 (0:2);
br.: Justyna Stańczyk 2 - Karolina Bagnowska, Martyna Pastusiak, Justyna Rogalska
i Patrycja Kurczak.

Tenis stołowy - Top-16 GP Łodzi Amatorów

Dawid Papuga w ósemce
W Łodzi rozegrany został finał VI edycji Grand Prix Łodzi Amatorów w tenisie
stołowym w sezonie 2007/2008, który po
raz pierwszy rozgrywany był w formie turnieju Top-16. Najlepszym okazał się jeden
z najlepszych pingpongistów województwa
łódzkiego - Marek Stępień, a w czołowej szesnastce znaleźli się także zawodnicy
z naszego regionu.
Na miejscu siódme - ósme zostali sklasyfikowani łowiczanin Dawid Papuga (UMKS Księżak) i były zawodnik
Księżaka - Krzysztof Placek (Legion
Skierniewice), a na miejscach trzynaste-szesnaste znaleźli się dwaj zawodnicy
UKS Bednary: Przemysław Myczka
i łowiczanin Zdzisław Orzechowski.
Klasyfikacja końcowa Top-16:
1. Marek Stępień, 2. Kamil Łażewski, 3.
Waldemar Uściski, 4. Jarosław Bartłomiejczyk, 5. Konrad Gajewicz, 6. Adam Konecki, 7-8. Dawid Papuga (UMKS Księżak Łowicz) i Krzysztof Placek (Legion
Skierniewice), 9-12. Jacek Filipczak, Leszek Kalina, Janusz Olbiński i Przemysław
Przesmycki, 13-16. Przemysław Myczka

Grupa B:
 G 3 Łowicz - GP Popów 1:0 (0:0); br.:
Michalina Bura.
 GP Domaniewice - GP Popów 1:3
(0:1); br.: Żaneta Kapusta - Marta Kosiorek 3.
 G 3 Łowicz - GP Domaniewice 4:0
(2:0); br.: Michalina Bura 2 i Monika Piotrowska 2.
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Dawid Papuga wywalczył w Łodzi wysokie 7-8. miejsce
(UKS Bednary), Zdzisław Orzechowski
(UKS Bednary), Waldemar Ciesiołkiewicz
i Dawid Ostrowski.
(p)

Mecze półfinałowe:
 G 2 Łowicz - GP Popów 3:1 (1:1, 1:1);
br.: Karina Skowrońska 2 i Blanka Sokół Kamila Figat.
 G 3 Łowicz - GP Bielawy 0:1 (1:0);
br.: Karolina Bagnowska.
Mecz o 3. miejsce:
 G 3 Łowicz - GP Popów 3:2 (1:1); br.:
Monika Piotrowska, Sylwia Dudzińska i Michalina Bura - Marta Kosiorek 2.
Mecz o 1. miejsce:
 G 2 Łowicz - GP Bielawy 3:2 (1:1,
2:2); br.: Katarzyna Górczyńska 2 i Karina
Skowrońska - Karolina Bagnowska 2.
1. G 2 Łowicz
4 8 18-4
2. GP Bielawy
4 4
7-8
3. G 3 Łowicz
4 6
8-3
4. GP Popów
4 2
7-8
5. GP Domaniewice
2 0
1-7
GP Kocierzew
2 0
3-13
Mistrzyniami Ziemi Łowickiej zostały uczennice Gimnazjum nr 2 w Łowiczu:
Katarzyna Obudzińska - Katarzyna Górczyńska, Monika Zimna, Blanka Sokół,
Agnieszka Wójcik, Daria Kucińska, Dagmara Pachowska, Joanna Brandt, Karolina Workowska, Natalia Wróbel, Marzena Osowska,
Karina Skowrońska i Agnieszka Dylik - nauczyciel w-f Mariusz Kwiatkowski.
(p)

W triathlonie bardzo ważny jest sprzęt...
rowi, który trenuje w barwach LKS Victoria
Zabostów. Nasz zawodnik mógł sprawdzić
formie rywalizować z całą czołówką Polski
w triathlonie. Jacek, który już 13 lipca wystartuje w Roth w zawodach Iron Man miał
okazje do sprawdzenia się w połowie tego
dystansu. Zawodnicy mieli do przepłynięcia 1900 metrów, rowerem musieli przejechać 93 kilometry i na koniec przebiec 21
kilometrów.
Gardener wrócił z Susza zadowolony,
choć nie udało się mu stanąć na podium
w kategorii 40-49 lat. Rywalizacja w tej grupie była silna, a zwyciężył najlepszy zawod-

tecznej ilości wody i planów izotonicznych.
Ale, ogólnie muszę powiedzieć, ze było dobrze, ponieważ te zawody potraktowałem
ulgowo, jako etap przygotowań do najważniejszej dla mnie imprezy w tym roku - Iron
Man w Roth.
Wyniki triathlonu w Suszu:
1. Michał Siejakowski (GTT Diament
Gniezno) 4:12,51 h , 2. Dominik Szymanowski (Akwedukt Kielce) 4:15,31 h, 3.
Maciej Skóra (Ironman CS Polska) 4:21,47
h, 22. Jacek Gardener (LKS Victoria Zabostów) 4:50,51 h.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - Amatorska Liga Szóstek „Chicken Gold”

Gospodarze byli najlepsi
Wola Cyrusowa, 3 kwietnia - 28
czerwca. Za nami I edycja Amatorskiej
Ligi Szóstek „Chicken Gold” w piłce nożnej, w której rywalizowało aż dwadzieścia
zespołów. W ciągu niespełna trzech miesięcy rozegrano 137. meczów (90. w I rundzie,
40. w II rundzie oraz siedem w półfinałach
i finałach. W tegorocznych rozgrywkach padło aż 796. bramek (522. gole w I rundzie,
230. w II rundzie oraz 44. w półfinałach i finałach). Ostatecznie średnia na mecz wyniosła 5,81 gola na mecz.
Najlepszą okazała się drużyna reprezentująca Ubojnię Drobiu Piórkowscy z Woli Cytrusowej, a w zespole gospodarzy wystąpiła
spora grupa zawodników z naszego regionu: łowiczanie - Krystian Bolimowski,
Łukasz Chlebny, Tomasz Rembowski i Sebastian Zwierz oraz mieszkańcy Łyszkowic - Waldemar Krajewski
i Kamil Szymajda.
Tabela
Grupa A - I runda:
1. Pro-Dom Łódź
9 22 46-25
2. Piórkowscy I Wola Cyr.
9 22 46-19

3. J&K Cosmos Łódź
9 18 32-21
4. TV-Sat Magazyn Łódź
9 18 45-31
5. Pro-Fart Łódź
9 16 27-20
6. Prowent Łódź
9 11 29-37
7. Jan-Mal Brzeziny
9 10 20-30
8. Piórkowscy II Wola Cyr.
9 8 20-28
9. Straż Pożarna Brzeziny
9 4 16-39
10. Dom Bank Łódź
9 1 12-42
Tabela
Grupa B - I runda:
1. Mich-Trans Głowno
9 21 32-19
2. Barcelona Łódź
9 21 22-11
3. Dmosin
9 18 27-18
4. Tombud Zgierz
9 18 35-26
5. Nożownicy Głowno
9 18 28-23
6. Texton Zgierz
9 15 33-24
7. FC Auto-Mark Łódź
9 12 13-19
8. Ferroxcube Skierniewice 9 6 19-41
9. Wola Cyrusowa
9 6 18-29
10. Kral Łódź
9 0 13-29
Grupa C - II runda (o miejsca 1-10):
1. kolejka:
 TOMBUD Zgierz - BARCELONA
Łódź 1:2 (0:1); br.: Łukasz Grodzki - Piotr
Werner i Dariusz Żuchowski.

 J&K COSMOS Łódź - PRO-FART
Głowno 4:2 (4:2); br.: M. Ponski 2,Artur Kulig i samobójcza - T. Szcześniak i T. Florczak.
Pauza: PRO-DOM Łódź.
2. kolejka:
 PRO-FART Głowno - TOMBUD Zgierz 1:3 (0:1); br.: Łukasz Kluska
- Daniel Zborowski, Tomasz Zborowski
i Marcin Perczyński.
 J&K COSMOS Łódź - PRO-DOM
Łódź 2:5 (0:4); br.: M. Bielecki i M. Piekarski - Igor Sobalczyk 4 i Krzysztof Kuchciak.
Pauza: BARCELONA Łódź.
3. kolejka:
 PRO-DOM Łódź - PRO-FART
Głowno 6:3 (3:0); br.: Krzysztof Kuchciak
4 i Łukasz Marciniak 2 - Adrian Tomczyk,
Tomasz Florczak i Łukasz Kluska.
 J&K COSMOS Łódź - BARCELONA Łódź 0:2 (0:1); br.: Dariusz Zawistowski 2.
Pauza: TOMBUD Zgierz.
4. kolejka:
 TOMBUD Zgierz - PRO-DOM
Łódź 3:0 (w.o.)
dok. na str. 33
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Łowicki informator sportowy
Czwartek, 10 lipca:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. runda Turnieju Dzikich Drużyn - gimnazjum (rocznik
1992-94);
Sobota, 12 lipca:
 12.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; sparingowy mecz piłki
nożnej: Pelikan Łowicz (II liga) - Wigry
Suwałki (II liga);
Środa, 16 lipca:
 10.00-14.00 i 16.00-17.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa
2; rozgrywki grupowe Polonijnych Mistrzostw w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;
 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; sparingowy mecz piłki

nożnej: Pelikan Łowicz (II liga) - Sokół
Aleksandrów Łódzki (III liga);
 18.30 - dziedziniec Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, Stry Rynek 2; uroczyste otwarcie Polonijnych Mistrzostw w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;
Czwartek, 17 lipca:
 10.00-19.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; rozgrywki
grupowe Polonijnych Mistrzostw w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;
Piątek, 18 lipca:
 10.00-19.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; rozgrywki grupowe i mecze ćwierćfinałowe Polonijnych
Mistrzostw w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn - mecze półfinałowe;

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Pelikan testuje

Paweł Wizgier awansował na ósme miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski w klasie 125 cc.

Motocross - IV runda Indywidualnych Mistrzostw Polski

Awans Wizgiera w „generalce”

Stryków, 29 czerwca. W Strykowie
odbyły się widowiskowe zawody motocrossowe zaliczane do klasyfikacji Indywidualnych mistrzostw Polski. W zmaganiach na
torze w Strykowie wystartowało dziewięciu zawodników z Łowickiego Klubu Motorowego.
Chyba najmniej zadowolony z zawodów
powrócił Alan Białecki, który miał zamiar
stanąć na starcie w klasie 85 cc, ale wycofał
się po upadku na treningu. W tej samej klasie
wystartował Krystian Białek, ale jemu też
zabrakło szczęścia i nie udało się mu ukończyć żadnego biegu.
Lepiej zaprezentowali się starsi zawodnicy w kategorii Weteran. Wśród doświadczo-

le emocji, szczególnie w pierwszym biegu.
Paweł Wizgier przez dłuższy czas jechał
na siódmym miejscu jednak w końcówce
mocno osłabł i ostatecznie dojechał do mety
jedenasty. W drugim biegu było trochę lepiej. Tym razem dobry start zadecydował
o tym, że Paweł nie dał sobie do końca odebrać siódmego miejsca. Te dwa wyścigi dały
łowiczaninowi ostatecznie dziewiątą lokatę
i awans w klasyfikacji generalnej mistrzostw
na ósme miejsce. Pozostali z łowiczan dotarli
do mety tylko w pierwszym biegu. Dawid
Kruk w pierwszym biegu był 17, a w drugim
jechał trzynasty pozycji, ale… zabrakło mu
paliwa. Mateusz Kujawa w pierwszym
wyścigu był 24., natomiast w drugim nie

sła Chełmno), 9. Paweł Wizgier (ŁKM Łowicz), 20. Dawid Kruk (ŁKM Łowicz),
dwadzieścia cztery. Mateusz Kujawa
(ŁKM Łowicz).
Tabela
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski - klasa 85 cc:
1. Tomasz Wysocki (Cross Lublin)
150
2. Oskar Barański (Zjednoczeni Stryków) 143
3. Szymon Motylewski (Wisła Chełmno) 134
27. Alan Białecki (ŁKM Łowicz)	  9
36. Krystian Białek (ŁKM Łowicz)	  0
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski - klasa 125 cc:
1. Łukasz Kurowski (Drwęca Ostróda) 129
2. Karol Kędzierski (Cross Lublin)
115
3. Łukasz Wysocki (Wisła Chełmno)
113
4. Arkadiusz Mańk (AMK Człuchów) 110
5. Łukasz Kędzierski (Cross Lublin)
105
6. Paweł Nowicki (TNT Łomianki)	  86
7. Łukasz Bembenik (AMK Człuchów)	  71
8. Paweł Wizgier (ŁKM Łowicz)	  63
9. Maciej Zdunek (AMK Człuchów)	  50
10. Oskar Wojciechowicz (GAMK Gdańsk) 47
27. Dawid Kruk (ŁKM Łowicz)	  10
38. Mateusz Kujawa (ŁKM Łowicz)	  0
Zbigniew Łaziński

PELIKAN Łowicz - MKS Kutno 3:1
(1:0)
1:0 - Przemysław Cichoń (12 min.)
2:0 - Radosław Stencel (14. min)
3:0 - Radosław Stencel (25. min)
3:1 - Rafał Jankowski (70. min)
Pelikan I połowa: Ludwikowski - Pomianowski, Pastuszka, Michalski, Pakos
- Cichoń, Hyży, Łochowski, Barzyński Wilk, Stencel
Pelikan II połowa: Jędrzejewski - Gawlik, Michalski ( 75’ Demidowicz ), Czerbniak, Pakos (60’ Kaźmierczak ) - Nowak,
Jaskólski, Lipiński, Pogorzała - Kowalczyk,
Kutkowski
Gostynin, 2 lipca. Przebywający na zgrupowaniu w Gostyninie łowicki Pelikan rozegrał mecz kontrolny z beniaminkiem III ligi - MKS Kutno. Łowiczanie
od początku prowadzili ładną grę. Już w 12.
minucie Przemysław Cichoń wykonał
skuteczny strzał z ponad 25 metrów, bramkarz kutnian Michał Sokołowicz popełnił błąd i nie obronił piłki lecącej wprost do
bramki. Niespełna dwie minuty później Pelikan prowadził już dwoma golami po strzale
głową Radosława Stencla. Ten sam zawodnik w 25. minucie, będąc sam na sam
z goalkeeperem MKS-u Kutno, wykonał
lob i zanotował na swoim koncie kolejną
bramkę. Pięć minut później gracz kutnowskiej drużyny Michał Rosiak, znajdując
się w polu karnym, został sfaulowany przez
łowickiego obrońcę, jednak sędzia uznał tę
sytuację za „czystą” i nie przerwał gry. Uka-

rał natomiast kilkuminutową karą Rosiaka
i Krystiana Bolimowskiego, którzy nie
zgadzali się z jego decyzją.
W 70. Minucie jedyną bramkę dla kutnian zdobył Rafał Jankowski. W drugiej połowie meczu piłkarze Pelikana nadal
przeprowadzali ładne akcje, jednak Ireneusz Kamiński, który zmienił Sokołowicza, nie pozwolił łowiczanom na strzelenie
kolejnego gola.
Trener Bogdan Pisz w meczu tym
testował kilku nowych piłkarzy. Należeli
do nich: Daniel Barzyński (Radomiak
Radom), Mateusz Jaskólski (KSZO
Ostrowiec Świetokrzyski), Łukasz Pakos
(Mazowsze Grójec) oraz zawodnicy Mieni
Lipno - Adrian Nowak i Marcin Pogorzała. Już dziś wiadomo, iż dwaj pierwsi nie
znaleźni uznania w oczach trenera.
Informacja o tym, iż wymogiem w nowej II lidze jest gra dwóch młodzieżowców
(rocznik 1988 i młodsi) spowodowała, że łowicki szkoleniowiec zaczął przeglądać także młodsze kadry. Z drużyną trenuje m.in.
Partyk Demidowicz, dotychczas grający w drużynie juniorskiej Pelikana.
Kibiców z pewnością zainteresuje fakt, iż
PZPN wydał zgodę na grę łowickiej drużyny
w nowej I lidze. Oznacza to, iż w przypadku
wejścia naszego zespołu do zaplecza Ekstraklasy (w związku z możliwymi degradacjami) Pelikan nie będzie musiał występować
o licencję, jako iż wymogi formalne zostały już spełnione.
Karo Dolińska

Bardzo ważny w wyścigach motocrossowych jest dobry start...
nych motocrossowców najlepiej z łowickiej
ekipy zaprezentował się Tomasz Gabara,
który w pierwszym biegu był 14, w drugim
12, a ostatecznie uplasował się na 13. lokacie. Pozostali weterani z Łowicza prawie
zmieścili się w drugiej dziesiątce.
W klasie 125 cc, gdzie mamy swojego najmocniejszego zawodnika, było wie-

wystartował. Następna runda Indywidualnych Mistrzostw Polski odbędzie się 12 lipca w Rosówku.
Klasa Weteran: 1. Waldemar Lonka (AP
Głogów), 2. Andrzeja Szalbierza (Unia Poznań), 3. Mirosława Kowalskiego (Poltarex Człuchów), 13. Tomasz Gabara (ŁKM
Łowicz), 18. Zbigniew Majewski (ŁKM
Łowicz), 20. Krzysztof Białek (ŁKM Łowicz), 22. Zbigniew Wróblewski (ŁKM
Łowicz).
Klasa 85 cc: 1. Tomasz Wysocki (Cross
Lublin), 2. Oskar Barański (Zjednoczeni Stryków), 3. Szymon Motylewski (Wisła Chełmno).
Klasa 125 cc: 1. Łukasz Kurowski (AMK
Drwęca Ostróda), 2. Karol Kędzierski (KM
Cross Lublin), 3. Łukasz Wysocki (KM Wi-

PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE:
„Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra
i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota’’.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę w regionie kształtować
będzie zatoka niżowa, w weekend układ wyżowy. Napływać będzie
wilgotna, ale ciepła masa powietrza.
n CZWARTEK - PIĄTEK:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady
deszczu, lokalnie burze, ale ciepło.Widzialność: dobra,
w czasie opadów słaba.Wiatr: zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 25 ºC do + 26 ºC.
Temp. min w nocy: + 15 ºC do + 12 ºC.
n SOBOTA - NIEDZIELA:
Słonecznie oraz bardzo ciepło, po południu lokalnie
wystąpią burze i przelotne opady deszczu.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego,
w czasie burz silny i porywisty.
Temp. max w dzień: + 25 ºC do + 27 ºC.
Temp. min w nocy: + 16 ºC do + 13 ºC.
n PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Słonecznie, lokalnie przelotne opady deszczu, ale ciepło.Widzialność:
dobra, w czasie opadów słaba.Wiatr: z kierunków zachodnich,
słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 24 ºC do + 26 ºC.
Temp. min w nocy: + 16 ºC do + 13 ºC.

n PROGNOZA
BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda niekorzystnie wpływać
będzie na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 10 do 16 lipca 2008 r.

