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Czekaliśmy na deszcz
- przyszła burza
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy
o suszy i jej skutkach dla
rolników. Podczas burzy, która
w niedzielę 13 lipca przetoczyła
się nad Łowiczem i sąsiednimi
gminami, wystąpiły obfite
opady deszczu. Ofiar burzy
na szczęście nie było, choć
nawałnica spowodowała wiele
szkód materialnych.

U

derzenie pioruna około godz. 19.30
było przyczyną pożaru budynku inwentarsko-składowego w Pilaszkowie
w gm. Łowicz. Wyładowanie elektryczne
spowodowało też pożar w innym budynku gospodarczym w miejscowości Krępa
w gminie Domaniewice.
Łowicka Straż Pożarna poza tymi pożarami odnotowała 24 zdarzenia związane
z burzą. Najwięcej interwencji polegało na
usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie.
Drzewa usuwano w Łyszkowicach, Bąkowie, Klewkowie, Kalenicach, Bełchowie,
Stroniewicach, Bocheniu, Jeziorku, Brzozowie, Bednarach, Arkadii, Zdunach, Niedźwiadzie, Strugnienicach, przy ul. Wiejskiej Niedziela 13 lipca około godz. 20. Niebo nad Łowiczem przysłaniają ciężkie, burzowe chmury. Widoczne dwa wyładoi Sobieskiego w Łowiczu.
dok. na str. 3 wania atmosferyczne. fot. Krzysztof Surmacz.

Podpisali umowę
z dostawcą autobusu

R

atusz podpisał umowę z firmą
Polskie Autobusy sp. z.o.o.
z Warszawy, która zgodnie
z rozstrzygniętym przetargiem
dostarczy dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji nowy autobus. Firma
była jedyną, która złożyła ofertę, od
wyniku przetargu nie było odwołań.
Podpisanie umowy nastąpiło 14
lipca, dostawa ma być dokonana
do 13 października. Taki wydłużony
okres jest spowodowany dużą liczbą
zamówień jaką realizuje obecnie
firma. Nowym autobusem ma być
Jelcz typu M101I4, za który miasto
zapłaci 676 490 zł brutto. Ma on
długość 11 metrów, może przewozić
70 pasażerów (w tym osobę na
wózku inwalidzkim), z czego 25
będzie mogło usiąść. Pojazd jest
W poniedziałek od rana trwały prace przy usuwaniu i dogaszaniu słomy.
konstrukcji niskopodłogowej, a do
użytku wejdzie kilka dni po dostawie,
gdy załatwione zostaną formalności,
m.in. z ubezpieczeniem i rejestracją.
Niedziela - 13 lipca. Burza ledwie ło się wyprowadzić z płonącej zabudowy. (tb)

Piorun uderzył w Pilaszkowie
się zaczęła, gdy około godziny 19
piorun uderzył w budynek inwentarsko-składowy w gospodarstwie
Anny i Rafała Pawłowskich w Pilaszkowie w gminie Łowicz.

Z

dążyliśmy wrócić do domu, przebrać
się, gdy nagle rozległ się potworny huk
- opowiada pani Anna. - Gdybyśmy przyjechali do domu chwilę później, zwierzęta
mogłyby się już zaczadzić.
Domownicy opowiadają, że murowany
budynek błyskawicznie stanął w płomieniach. W środku znajdowało się 60 sztuk
bydła - krowy i jałówki. Tylko dzięki szybkiej reakcji mieszkańców wsi, którzy rzucili się na ratunek, wszystkie zwierzęta uda-

- Wszystkim, którzy nam pomagali, należą się wielkie podziękowania - mówi pani
Anna. - Reakcja mieszkańców była natychmiastowa. Dziękujemy też straży pożarnej,
która przyjechała bardzo szybko. Gdyby
nie ci wszyscy ludzie, nie wiemy jak dalibyśmy sobie radę.
Budynek był tylko częściowo ubezpieczony. Wciąż jeszcze go rozbudowywano.
Całkowicie spłonął dach, 150 ton słomy
i siana. Składowana w budynku pasza nie
nadaje się do niczego, gdyż nawet jeśli nie
spłonęła, to zlana została wodą.
Zwierzęta bezpiecznie rozlokowane zostały w innych pomieszczeniach gospodarstwa, jednak właściciele nie mają czym
ich karmić.
dok. na str. 2

Festyn na włoską nutę

P

an Yapa, konkursy, loteria,
koncert zespołu „Wrzos” oraz
gwiazdy festynu - Marco
Bocchino z zespołem, a także
wesołe miasteczko, stoiska
gastronomiczne i inne atrakcje - tak
będzie wyglądał festyn rekreacyjny,
który odbędzie się w niedzielę 20
lipca w Zdunach. Atrakcji będzie
wiele, Halina Anyszka dyrektorka
Biblioteki Publicznej i Domu Kultury
Gminy Zduny, który organizuje
festyn, zapowiada także inne
niespodzianki, ale po kolei.
dok. na str. 3

Konieczna przebudowa szpitala
Do końca 2012 łowicki szpital
ma czas na dostosowanie
się do surowych wymogów
wydanego przez Ministra
Zdrowia rozporządzenia
określającego jakie wymogi
powinien spełniać budynek
szpitalny. Jeśli tego nie zrobi,
może zostać zamknięty.
Konieczna jest nie tylko
renowacja, ale też rozbudowa.

J

uż kilkakrotnie przesuwano termin wejścia w życie restrykcyjnych przepisów.
Niektórzy liczą, że tym razem sytuacja także
się powtórzy, dyrektor łowickiego szpitala
Andrzej Grabowski nie ma jednak złudzeń
- poważne prace remontowe są, w przypadku naszej placówki, konieczne. Stawiane szpitalom wymagania są bardzo wyso-

kie, a łowicka placówka daleka jest od ich
spełnienia. Jeśli chcemy utrzymać, i tak już
niewielką, liczbę łóżek, konieczna jest jego
rozbudowa. Tutaj nie pomogłoby nawet dobudowanie kolejnego piętra, potrzebne są
duże zmiany.
Ostateczny projekt nie został jeszcze wybrany - Na pewno zagospodarowany zostanie pustostan, który znajduje się na drugim
piętrze budynku, planujemy też wykorzystać przestrzeń tarasu poprzez dobudowanie na nim kolejnych pomieszczeń. Chcielibyśmy też połączyć łącznikiem budynek
szpitala z budynkiem administracyjnym
ZOZ i do celów medycznych wykorzystać
część przestrzeni, którą w tej chwili zajmuje administracja, nie jest to jednak sprawa przesądzona. Po zakończeniu przebudowy wejście do szpitala znajdowałoby się
prawdopodobnie od strony parku - mówi
dyrektor Grabowski.
dok. na str. 5
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Ojciec zginął, syn trafił do szpitala
Rozpędzony motocykl zderzył się
z samochodem osobowym na krajowej „dwójce”. Prowadzący motocykl zginął na miejscu, siedzący za
nim pasażer trafił z poważnymi obrażeniami do szpitala.
o wypadku doszło 10 lipca, około 14.30
na krajowej trasie nr 2 w Łowiczu, doD
kładnie na wysokości ulicy Zagrodowej.
W wyjeżdżający z niej z zamiarem skrętu w stronę Warszawy samochód osobowy Skoda Roomster uderzył rozpędzony
motocykl marki Honda, na którym jechały dwie osoby.
Samochód nie ustąpił pierwszeństwa wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, jednak
jak powiedziała nam rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu sierż. Urszula Szymczak, aktualnie trwa postępowanie
wyjaśniające, które ma odpowiedzieć na
wiele pytań. Z tego co się dowiedzieliśmy
od świadków zdarzenia, motocykl miał ruszyć po zmianie świateł na skrzyżowaniu
z ul. Armii Krajowej i wyprzedzając inne

Dwa wypadki w sobotę

W

sobotę, 12 lipca doszło do dwóch
wypadków drogowych.
Pierwszy miał miejsce w Łowiczu
o godz. 11.50. Kierująca samochodem
osobowym 32-letnia mieszkanka
Łowicza, jadąc ul. Kurkową
samochodem Fiat Cinquecento
zjechała ze swojego pasa ruchu na
przeciwny. Zderzyła się z jadącym
z przeciwka samochodem Skoda
Fabia kierowanym przez 56-letniego
mieszkańca Łowicza. Kobieta doznała
ogólnych obrażeń ciała i wstrząśnięcia
mózgu, z czym trafiła do łowickiego
szpitala. Drugi wypadek miał miejsce
w Różycach w gminie Kocierzew
o godz. 21.50. Poruszająca się
pieszo 17-letnia mieszkanka powiatu
łowickiego została potrącona
przez samochód osobowy Renaut
Megane kierowany przez 30-letniego
mieszkańca powiatu lowickiego. Piesza
trafiła do łowickiego szpitala i pozostała
na obserwacji. Doznała ona ogólnych
obrażeń ciała oraz wstrząśnienia
mózgu. W obu przypadkach uczestnicy
wypadków byli trzeźwi.
(tb)

Paliły się jutowe worki

D

wa tysiące jutowych worków
spłonęło w wyniku pożaru jaki
wybuchał we wtorek 15 lipca przed
godziną 21 w nieużywanym magazynie
przy ul. Kaliskiej w Łowiczu.
Obiekt miał konstrukcję metalową.
O pożarze zawiadomiła łowicką
jednostkę Państwowej Straży Pożarnej
osoba postronna. Akcja gaśnicza
trwała do 22.10. Większość czasu
zajęło przerzucanie i dogaszanie
tlących się worków. Przyczyną pożaru
mogło być zaprószenie ognia przez
nieustalone osoby.

pojazdy mocno przyśpieszał. Pojawiła się
nawet wersja, że ruszał jadąc na jednym
kole, choć nie wszyscy to potwierdzają. Biegli mają określić jaką prędkość osiągnął na
wysokości ulicy Zagrodowej i jaki wpływ
miała ona na dojście do wypadku.
Wiadomo na tę chwilę, że 38-letni ojciec,
który prowadził motor, zginął na miejscu.
Jego 13-letni syn, siedzący za nim, został
przetransportowany z miejsca wypadku
do łowickiego szpitala. W wyniku zderzenia został wyrzucony na dość znaczą odległość. Mimo to, gdy był zabierany, był przytomny i miał pytać sanitariuszy „co z tatą?”.
W wyniku zderzenia odniósł poważne obrażenia, obejmujące urazy kręgosłupa, głowy
z rozpoznanym wstrząśnieniem mózgu oraz
nadgarstków. Obaj motocykliści to mieszkańcy powiatu kutnowskiego, którzy przejeżdżali przez Łowicz w kierunku Warszawy. Kierowca Skody, 47-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego nie odniósł obrażeń.
W chwili wypadku był trzeźwy, co wykaRozbity motocykl i łowiccy strażacy w tle - tak wyglądało miejsce tragicznego zało przeprowadzone natychmiast przez
policjantów badanie.
(tb)
wypadku na ul. Poznańskiej.

Zatrzymano
sprawców rozboju
pod Guźnią

A

reszt tymczasowy na okres
3 miesięcy - taki środek
zapobiegawczy zastosował
Sąd Rejonowy w Łowiczu wobec
trzech podejrzanych o dokonanie
rozboju, do którego doszło 6 lipca
w godzinach wieczornych w okolicach
żwirowni położonej w okolicy Guźni.
W poprzednim numerze NŁ
opisywaliśmy to zdarzenie
- do dwóch 17-letnich mieszkańców
powiatu łowickiego, podeszło,
dwóch mężczyzn. Używając wobec
nich siły fizycznej ukradli dwa
motorowery marki Ogar, którymi
przyjechali na miejsce oraz dwa
telefony komórkowe marki Nokia
i LG. Napastnicy oddalili się z miejsca
na motorowerach. Ofiary rozboju
oszacowały łączne straty
na 2 tysiące złotych.
Policjanci z łowickiej Komendy
Powiatowej Policji, w wyniku podjętych
działań w ciągu kilku dni ustalili
personalia sprawców rozboju i dokonali
zatrzymań. Aresztowano w sumie troje
mieszkańców powiatu łowickiego dwóch mężczyzn w wieku 25
i 30 lat oraz kobietę w wieku 21 lat,
która jak się okazało, także
dokumentacji, w tym w kosztach, które nie tację, w której dokonał koniecznych uzupeł- uczestniczyła w zajściu.
bilansowały się po stronach finansowanych nień. Jeśli dojdzie do szybkiego wyłonienia Podejrzanym przedstawiono zarzuty
dokonania rozboju, grozi za to kara do
przez miasto oraz GDDKiA w Łodzi. Błę- wykonawcy i nie będzie żadnych odwołań 12 lat pozbawienia wolności.
dy były też w złożonych ofertach przetargo- opóźniających rozpoczęcie prac, rondo jak (tb)

Obawy na temat specjalnej strefy
Jeżeli do końca roku nie powstanie rondo na skrzyżowaniu ulic Prymasowskiej, Jana Pawła II i Łódzkiej,
wniosek Łowicza o włączenie ponad
16 hektarów pod inwestycyjne do wych, o czym poinformował nas naczelnik
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono- Wydziału Zamówień Publicznych łódzkiej
dyrekcji Andrzej Podsiadły.
micznej, może przepaść.
- Jestem optymistą, czekamy na przetarg,
ie zostanie wówczas spełniony jeden który ma zostać ogłoszony przez Generalną
z warunków, jakie tereny te muszą speł- Dyrekcję na dniach. Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, to do końca roku rondo oraz dronić, czyli odpowiedniej komunikacji.
Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja ga dojazdowa ma szansę powstać i liczę,
Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi unie- że w tym samym czasie zostanie utworzona
ważniła przetarg (otwarty 17 czerwca) na podstrefa - powiedział nam burmistrz Łowykonanie ronda i drogi dojazdowej do te- wicza Krzysztof Kaliński. Przyznał, jednak
renów inwestycyjnych przy Prymasowskiej. że przesunięcia są niepokojące i mogą negaRzecznik GDDKiA Maciej Zalewski mówi, tywnie odbić się na powstaniu strefy. Ratusz
że powodem były błędy w przygotowanej przesłał już do Łodzi poprawioną dokumen-

N

i droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych powinny powstać w tym roku.
W biurze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie chciano zajmować oficjalnego stanowiska w sprawie, powiedziano
nam, że brak komunikacji z terenami inwestycyjnymi, które mają znaleźć się w łowickiej podstrefie to poważny minus dla
Łowicza. W Generalnej Dyrekcji Andrzej
Podsiadły powiedział nam, że przetarg powinien zostać ogłoszony do końca przyszłego tygodnia. Jego rozstrzygnięcie mogłoby
nastąpić w drugiej połowie sierpnia, a prace rozpocząć we wrześniu.
(tb)

dok. ze str. 1

Piorun uderzył
w Pilaszkowie

Z

a naszym pośrednictwem
zwracają się do życzliwych ludzi
o pomoc - szczególnie potrzebna
jest im teraz pasza dla bydła.
Na miejscu tragedii pojawił się
w poniedziałek rano wójt gminy Łowicz
Andrzej Barylski.
- Jak zawsze w takich przypadkach
przygotujemy pomoc pieniężną dla
ły ściany i konstrukcja dachu. Spalona po- pogorzelców - zapewnił reportera
wierzchnia to około 60 m2. W akcji brało NŁ. W pożarze ucierpiały także
Dom mieszkalny - pustostan po- i spora część dachu. Za chwilę na miejsce udział 13 druhów ochotników oraz 7 stra- maszyny rolnicze: prasa i przyczepa
samozbierająca. W poniedziałek
łożony przy ulicy Chruślińskiej dotarli funkcjonariusze z łowickiej jednost- żaków z PSP.
Budynek jest własnością Skarbu Pań- strażacy wciąż jeszcze usuwali
w Łyszkowicach płonął w piątkowy ki Państwowej Straży Pożarnej. Zawodowz zabudowań tlącą się słomę
cy w aparatach tlenowych weszli do środka stwa. Ustalono, iż jakiś czas temu sprzeda- i dogaszali ją. Trzeba ją było zlać
wieczór 11 lipca.
budynku, by stwierdzić, czy wewnątrz nie ny został wraz z terenem pod budowę mają- wodą i rozrzucić cienką warstwą
gień zaprószyły nieustalone osoby. Po przebywają jakieś osoby. Na szczęście bu- cej tamtędy przebiegać autostrady. Właśnie na pobliskim polu, aby być pewnym,
z tego powodu ustalenia strat są mocno sza- że ogień został całkowicie
dotarciu na miejsce zdarzenia jednost- dynek był pusty.
Akcja gaśnicza trwała ponad 2 godzi- cunkowe: straty mogły wynieść 10 tys zł, opanowany.
ka Ochotniczej Straży Pożarnej z Łyszko(wcz) (wcz)
wic stwierdziła, iż w płomieniach stoi ganek ny. W wyniku pożaru częściowo spłonę- mienie uratowane - 5 tys zł.

Pustostan płonął w Łyszkowicach

O

18 miejsc dla niepełnosprawnych
- Parking dla osób
niepełnosprawnych na ul.
Starzyńskiego przy targowicy
jest źle oznakowany. Powinny
być na jezdni oznaczone
miejsca przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych - uważa
nasz czytelnik, obserwujący
często to miejsce.

Z

jego wypowiedzi wynika, że brak
dobrego oznakowania powoduje,
że w dni targowe policja robi tam „polowanie na kierowców”, którzy tam parkują nie mając do tego uprawnień.
Jak sami sprawdziliśmy, tylko kierowcy
jadący od strony ul. Kurkowej mają szansę
odczytać tabliczkę o parkingu dla osób niepełnosprawnych. Bo tabliczka taka jest tyl-

ko od strony skrzyżowania ulic Sikorskiego i Starzyńskiego.
Jadąc od strony ul. Kaliskiej i skręcając na
parking w lewo kierowca nie wie, że parking
jest dla niepełnosprawnych. Oznakowania
z tej strony nie ma. Nie ma też znaków
poziomych namalowanych na jezdni. Ich
brak sugeruje, że cały odcinek parkingu
od wjazdu na targowicę do wjazdu na teren KS Pelikan jest przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych, ale czy na pewno?
Jak policzyliśmy jest tam 18 miejsc parkingowych.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Paweł Gawroński potwierdza ilość miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych.
Dodatkowo na ul. Sikorskiego są jeszcze
oznakowane 2 takie miejsca. Jak mówi,
ilość tych miejsc jest uzasadniona, bo na

targowicę przyjeżdżają nie tylko łowiczanie, ale też osoby z okolic miasta. Uważa, że istniejące oznakowanie parkingu
i ul. Starzyńskiego, wykonane 2 lata temu,
jest wystarczające i czytelne. Nie wyklucza jednak, że jakiś ustawiony tam znak został zniszczony i uszkodzony. Zdarzały się
bowiem już na terenie miasta takie przypadki, że ustawionych znaków nie było
już następnego dnia. To jednak zostanie
sprawdzone i jeśli zajdzie potrzeba, znaki
będą uzupełnione.
W sprawie oznakowania poziomego
Gawroński mówi: - Bez względu na to,
jak miejsca te są oznakowane, nie zwalnia to kierowców z przestrzegania prawa.
Dodaje, że takie oznakowanie nie sprawdza się zimą.
Problem z parkowaniem w niewłaściwych miejscach, to skutek braku wolnego
miejsca. Choć wokół targowicy jest w sumie kilkaset miejsc - na Sikorskiego, Starzyńskiego, przy Kauflandzie i na przedłużeniu ul. Broniewskiego, znalezienie
Oznakowanie parkingu dla osób nie- wolnego miejsca w dzień targowy nie jest
pełnosprawnych od strony ul. Sikor- łatwe. Dlaczego? Bo samochodów przybyskiego.
wa szybciej niż parkingów.
(mwk)
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Foliowe torebki już nie za darmo
Od 10 lipca w dyskontach
Biedronka w Łowiczu
nie wydaje się
jednorazowych torebek
foliowych,
w które dotąd klienci mogli
pakować zakupy.

S

ieć postawiła na ekologię, dlatego
wycofano szkodliwe dla środowiska
torby foliowe i zastąpiono je nowymi w pełni biodegradowalnymi - mówi Małgorzata Świderska ze sklepu przy ulicy
Zduńskiej. Za ekologię trzeba zapłacić koszt jednej przyjaznej środowisku torby
to 7 groszy - są one jednak o wiele większe niż rozdawane wcześniej za darmo
torby foliowe - zapewniają sprzedawcy.
Podobne zmiany nastąpiły we wszystkich sklepach sieci w całej Polsce, klientów zaczęto informować na około miesiąc
przed rozpoczęciem akcji. - W poszczególnych sklepach wisiały plakaty informacyjne, rozprowadzaliśmy ulotki, o zmianach
informowali też kasjerzy w czasie zakupów. Mimo to wielu klientów było zaskoczonych, zwłaszcza dotyczy to osób, które nieczęsto robią zakupy w sklepach
dyskontu. - Tym, którzy stanowczo sprzeciwiali się kupieniu ekologicznego opakowania oferowaliśmy papierowe torby,
w które na co dzień pakujemy pieczywo.
Na ogół, jednak spotkaliśmy się z sympatyczną reakcją - usłyszeliśmy w łowickim
sklepie.- O tym, że akcja przynosi efekty
świadczy fakt, że do niedawna rozdawano
około 1500 darmowych foliówek, a odkąd
klient musi płacić za torbę, sprzedajemy ich
około 500 tygodniowo - mówi Świderska.

J
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Czekaliśmy na deszcz Festyn na włoską nutę
I
- przyszła burza

Jamnie uszkodzone drzewo przewróciło się na budynek gospodarczy,
w Nieborowie na samochód. Na szczęście
nikt w tych zdarzeniach nie ucierpiał.
Piorun uderzył też krzyż w miejscowości Gaj Wojewodzwa w gminie Bielawy.
Siła uderzenia rozerwała pionową belkę
na dwie części, a ramiona krzyża oraz metalowa część w kształcie monstrancji spadła na ziemię. Edward Chądzyński, mieszkaniec wsi mówi, że krzyż wykonany był
z drewna dębowego i mógł mieć około 15
lat. - Jest u nas zwyczaj budowania nowego
krzyża, gdy stary jest już zniszczony - mówi
Chądzyński.
Strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic pawilonu przy ul. Kurkowej
i banku PKO BP przy ul. Podrzecznej w Łowiczu, gimnazjum w Zdunach.
Obawa przed skutkami burzy spowodowała wcześniejsze zakończenie Dnia Kiernozkiego Dzika w parku Łączyńskich w Kiernozi. Nie odbyły się 2 planowane koncerty.

4 tys. domów bez prądu
Jak się dowiadujemy od Bartosza Wiśniewskiego, rzecznika prasowego Zakładu Energetycznego Łódź Teren, straty
spowodowane przez burzę wynoszą około 50.000 zł. Awarii uległy 3 linie energetyczne, odnotowano też 190 uszkodzeń
w sieciach niskiego napięcia. Brak energii dotknął około 4 tys. odbiorców w Łowiczu i okolicach. Najbardziej poszkodowanymi gminami były gminy Łowicz,
Nieborów oraz Zduny. Złamały się 3 słupy energetyczne w Świeryżu, zerwane zostały przewody w kilku przęsłach linii niskiego napięcia w Jamnie i Stroniewicach.
Przy usuwaniu awarii pracowali wszyscy

Jeśli jest taka potrzeba,
rodzic powinien zgłosić się
bezpośrednio do dyrektora
przedszkola. Z przyjęciem
dziecka nie będzie żadnego
problemu - zapewniła nas
sekretarz miasta Maria
Więckowska w czasie
konferencji prasowej
w łowickim ratuszu 15 lipca.

ak powiedział burmistrz
Krzysztof Kaliński w wakacje,
tak jak co roku dyżurują dwa
miejskie przedszkola. W lipcu jest
to Przedszkole Integracyjne nr 10
przy ul. Księżackiej, a w miesiącu
sierpniu Przedszkole nr 5 przy ul.
Chełmońskiego.
Obecnie w pierwszym z tych
przedszkoli jest 50 dzieci,
choć na początku wakacji było
ich znacznie więcej, ale pracujący
rodzice z różnych względów
zrezygnowali z tej formy pomocy.
Jak podkreślił burmistrz jest
możliwość przyjęcia kolejnych
dzieci, bo miejsc przewidziano
około 100. Przedszkolakom
zostanie zapewniona opieka przez
POLOmarket na razie nie rezygnuje z foliówek.
nauczycieli pracujących na co dzień
w placówkach. Od rodzica zależeć
Z wydawania jednorazowych toreb nie aspekt ekologiczny. - Myślę, że klienci tak- mość ludzi w zakresie ekologii ciągle rośnie.
będzie czy ma ona się odbywać
rezygnują na razie inne sieci, choć nie- że dorośli do takiej decyzji i są świado- Planujemy więc zrezygnować z wydawania
w grupie, która jest tylko
które - jak PSS Społem - mają podobną mi wagi działań podejmowanych na rzecz jednorazowych toreb.
do południa, czy do godzin
zmianę w niedalekich planach. - Myśle- ochrony środowiska - mówi Domińczak.
O podobnych akcjach nie mówi się popołudniowych.
liśmy o tym, prawdopodobnie będzie to
Podobne stanowisko zajmuje sieć Inter- w sklepach sieci POLOmarket, ani Rokicki Jak zapewnił nas burmistrz, jeśli
kwestia tygodni, klienci na pewno zostaną marche - Myślimy o takiej zmianie, choć na- - oba dyskonty sprzedają torby ekologiczne, rodzice byliby zainteresowani taką
odpowiednio wcześniej poinformowani- stąpiłaby ona najprawdopodobniej dopiero ale przyznają - klienci nie są nimi zbyt zain- ofertą, to w kolejnym roku ratusz
mówi Cezary Domińczak, odpowiedzial- po wakacjach - mówi właścicielka marketu teresowani. Foliówki są wydawane nieod- może zapewnić większą ilość
ny w Społem za obrót towarowy. Także ta - Jolanta Jaworek. - Pewnie nie uda się tego płatnie. Podobnie jest w Tesco, które wydaje przedszkoli dyżurujących w wakacje.
sieć podaje jako główną przyczynę zmian przeprowadzić „bezboleśnie”, ale świado- jednorazowe torby biodegradowalne. (mb) (tb)
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Przedszkola
też czekają na dzieci

pracownicy, zarówno pełniący dyżur oraz
nie pełniący dyżuru. Zatrudnione były dwie
brygady firm zewnętrznych, które dokonywały wymiany złamanych słupów oraz
naprawy zerwanych przewodów. Awarie,
które spowodowała burza usuwane były
w poniedziałek ,14 lipca przez cały dzień.
Dzień po burzy zgłosił się do nas pochodzący z Łowicza Krzysztof Surmacz, absolwent łódzkiej „Filmówki”, prowadzący
obecnie własne studio fotograficzne w Łodzi. Goszcząc u rodziców wykonał z balkonu ich domu zdjęcie, na którym są widoczne dwa wyładowania atmosferyczne. Jedno
z nich trafia w maszt Radia Victoria, drugie
- bliżej centrum miasta.
Jak mówi autor zdjęcia, burzę fotografował pierwszy raz, bo zwykle robi zdjęcia
wcześniej przemyślane. Naświetlenie trwało 5 sekund, robione było przy maksymalnej przysłonie. Nie posłużył się statywem,
a wiejący wiatr spowodował, że jest ono nieco poruszone. - To był moment, kiedy zaczęło wiać i padać, bo burza „wchodziła” nad
Łowicz. Z jednej strony jest jasno, z drugiej
ciemno - mówi fotograf.
Czy wyładowanie to spowodowało jakieś problemy w nadaniu programu Radia
Victoria? - takie pytania zadaliśmy dyrektorowi ks. Piotrowi Sipakowi. - Nasz maszt
działa jak piorunochron i często dosięgają
go duże wyładowania - usłyszeliśmy w odpowiedzi. Tym razem, a było to około godz.
20., zabezpieczenia energetyczne zadziałały prawidłowo wyłączając nadajnik. Gdyby stało się inaczej, nadajnik by się spalił.
Przerwa w nadawaniu programu trwała około 15 minut. Siła uderzenia pozostawiła jednak trwały ślad, wyginając stalowe liny, które są piorunochronami masztu.
(mwk)

mpreza rozpocznie się o godz. 15.00,
na boisku LZS Astra Zduny, od bloku
rozrywkowo-konkursowego adresowanego do dzieci. Kolejno wystąpią: Zespół Dziecięcy Bąkowska Barka działający
przy parafii św. Mikołaja Biskupa w Bąkowie, później na scenę wejdzie Pan Yapa,
czyli aktor Krzysztof Janczak.
Poprowadzi on godzinny program, z konkursami, grami i wspólną zabawą. Na zakończenie wystąpi zespól dziecięcy z Domu
Kultury w Zdunach.
O godz. 17.00 na scenie zaprezentuje się
Wokalny Zespół Seniorów „Wrzos”, o godz.
18.00 grupa taneczna Dreakdance prowa-

dzona przez młodych ludzi z Łowicza. Po
półgodzinnym programie na scenie pojawi
się Paula Łapa i Kasia Lebioda, dwie mieszkanki gminy Zduny, które zaprezentują się
w programie znanych utworów gwiazd muzyki pop. O 19.00 nastąpi finał trwającej
od początku festynu loterii fantowej, którą
w tym roku poprowadzi Stowarzyszenie Seniorów Gminy Zduny. Losy będą do nabycia w cenie 5 zł, do wygrania przygotowanych jest ok. 400 nagród. W trakcie finału
do wygrania będzie wiele cennych nagród:
rower, sprzęt RTV i AGD i niespodzianki związane z kolejnym punktem imprezy.
O godz. 20.00 rozpocznie się koncert wło-

skiego piosenkarza, kompozytora i autora
tekstów, mieszkającego od 1997 roku na
stałe w Polsce, Marco Bocchino. Włoch zyskał popularność dzięki uczestnictwu w programach telewizyjnych Europa da się lubić,
Bar, Rozmowy w toku oraz Jaka to melodia.
Na swoim koncie ma wydane dwa single
oraz płytę pt. Balanga Italiana.
Na zakończenie festynu zaplanowano zabawę taneczną przy muzyce zespołu Twix, jej zakończenie przewidziano
o godz. 1.00.
W tym roku w czasie festynu nie będzie
meczu samorządowców, który odbywał się
ostatnio każdego roku i konkursu strzelania z wiatrówki. Będzie za to, jak obiecują
organizatorzy, wesołe miasteczko z wieloma atrakcjami, mała gastronomia, stoiska
ze słodyczami i upominkami.
(tb)

Bach brzmi w katedrze

T

rwają koncerty XX jubileuszowego
Międzynarodowego Festiwalu
Organowego Johann Sebastian
Bach w bazylice katedralnej w Łowiczu.
Wczoraj wystąpił Michał Sawicki,
w następną środę, 23 lipca grać
będzie Eric Hallein z Belgii. Początek
koncertów o godz. 19.30.
(mwk)

Prawie 20 koni, dwie bryczki i indiańskie przebrania. Na zdjęciu widoczna
jest tylko próbka tego, co zobaczyć można było w sobotę 12 lipca w Nieborowie. Tego dnia nieborowską Stajnię u Kowala odwiedzili bowiem uczestnicy rajdu testującego opracowany właśnie przez Łódzki Urząd Marszałkowski
„Szlak konny” imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Goście dotarli w
piątek spod Skierniewic w przebraniach kowbojskich, w sobotnie przedpołudnie już jako preriowi Indianie udali się konno do Miedniewic, uprzednio defilując główną ulicą Nieborowa.
(wcz)
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Straż integruje wieś

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi

Nowe pomoce dydaktyczne

O

80 lat OSP Lipnice
oje serce się raduje, gdy jestem na takich uroczystościach i widzę, że OSP
M
nie tylko ratuje, ale i integruje wieś - mówił

wójt gminy Kocierzew Południowy Grzegorz Stefański podczas jubileuszu 80-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach.
Uroczystość z tej okazji odbyła się w niedzielę 13 lipca.
Tak naprawdę jednostka w Lipnicach liczy już prawie 81 lat, ponieważ jej historia
sięga 1927 roku. Założycielem i organizatorem jednostki był nauczyciel miejscowej
szkoły Piotr Noga. Pierwszym prezesem
Józef Majcher, naczelnikiem Władysław
Lesiewicz (syn Kazimierza), skarbnikiem
Władysław Lesiewicz (syn Wojciecha), sekretarzem Piotr Noga. Pięć lat temu, w sierpniu, odbyły się obchody 75-lecia jednostki
połączone z jubileuszem 700-lecia wsi Lipnice. Podczas owej uroczystości odbyło się
poświęcenie nowej strażnicy.
Oficjalna rejestracja straży stała się faktem 24 maja 1928 roku. Początkowo do
straży należeli wszyscy mieszkańcy wsi,
którzy działali w niej jako czynni druhowie
lub członkowie wspomagający.
Niedzielna uroczystość rozpoczęła się
od mszy św. polowej, którą przed strażnicą
odprawił proboszcz parafii w Kocierzewie
ks. Jan Janik. Brali w niej udział strażacy
z Lipnic, druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek, zarządu gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, mieszkańcy wsi i władze gminy. Przewodniczący Rady Gminy

Lipnice z lotu ptaka. fot. Józef Tomala
zdjęcia Lipnic wykonane przez autora z samolotu. Powiększenia zdjęć eksponowane
były tego dnia wewnątrz strażnicy. Oprócz
obrazów z Lipnic ukazane były fotogramy
z Kocierzewa, Łowicza i Kiernozi. Niewykluczone, że nie będzie to ostatnia wystawa
tych zdjęć na terenie gminy.
Straż w Lipnicach jest jedną z 14 jednostek OSP na terenie gminy Kocierzew Południowy. Obecnie zrzesza 42 czynnych
członków, w gronie tym są kobiety. W jednostce działają też Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze chłopięca i dziewczęca. Poza
Lipnicka młodzież otrzymała odznaczenia za wysługę lat w OSP, która trwa strażakami czynnymi są druhowie honorowi
5 i 10 lat.
i osoby wspierające działania organizacji.
(mwk)
Roman Kwasek i wójt Grzegorz Stefański wzorowy” odebrali Jan Stańczyk, Grzewręczyli strażakom pamiątkową tabliczkę. gorz Szachogłuchowicz, Radosław Pawelec
Wójt przekazał też na ręce prezesa Radosła- i Waldemar Jabłoński. Medale srebrne “za
wa Pawelca czek na kwotę 3.000 zł. Pod- zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Staniczas części oficjalnej wręczono strażackie sław Pawelec, Edward Pietrzak, Jan ŁopaW najbliższym czasie wyremontomedale i oznaczenia za działalność w jed- ta, Julian Majcher i Jan Dłubisz.
nostce trwającą od 5 do 70 lat. Tak długim
Z okazji jubileuszu pochodzący z Lipnic wany zostanie dach głównego bustażem poszczycić się może Stanisław Ga- Józef Tomala przygotował broszurę z histo- dynku łowickiego starostwa przy uliwinek. Odznaczenie za 65 lat otrzymał Jan rią wsi oraz miejscowej straży. Zamieścił cy Stanisławskiego w Łowiczu.
Pawelec, za 55 lat - Jerzy Siekiera i Zdzi- w niej również nazwiska wszystkich wyrace nie będą się wiązać ze zbyt wielkisław Szymański, za 50-lecie Stanisław Ja- różnionych tego dnia druhów. Na okładmi kosztami, tak więc powiat nie ogłobłoński i Julian Majcher. Medale „strażak ce publikacji i w jej środku znalazły się też
si przetargu. - Remont wykonany zostanie przez firmę, która przebudowuje dla
nas obecnie warsztaty przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 - powiedział nam

Remont dachu na budynku starostwa

Dziś na Błoniach zagra Krywań
Zakopiański Zespół Krywań - jeden z najbardziej cenionych zespołów folkowych działających w stolicy Tatr wystąpi dziś w czwartek 17
lipca na łowickich Błoniach.

K

oncert odbędzie się o godz. 20.00 na
muszli koncertowej w ramach Polonijnych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, które będą odbywać się w Łowiczu od 15 do 20 lipca w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Topolowej. Koncert ma być otwarty dla łowickiej publiczności.
Krywań jest na polskiej scenie folkowej
uznawany za prekursora muzyki stylizowa-

Kiedy boisko
w Jamnie

J

eszcze w tym tygodniu Urząd
Gminy dostanie projekt budowy
boiska sportowego w Jamnie. Nie
wiadomo jednak, kiedy inwestycja
miałaby zostać sfinalizowana, ani ile
będzie kosztować - Trzeba będzie
dopiero sporządzić kosztorys, ogłosić
przetarg, to trochę potrwa - mówi
sekretarz Beata Orzeł. - Miasto
chciałoby też wystąpić
o dofinansowanie ze środków
unijnych. Przygotowanie wniosku
i załatwienie wszystkich formalności
z tym związanych także zabierze
trochę czasu - podkreśla. Zapewnia
jednak, że boisko powstanie Gdybyśmy nie byli zdecydowani na
pozytywne rozpatrzenie wniosku
o budowę, nie przygotowalibyśmy
stosownych projektów.
(mb)

nową pracownię komputerową
oraz specjalistyczny sprzęt do
pracy z uczniami, którzy mają
uszkodzony narząd wzroku lub słuchu,
wzbogaciła się szkoła na Bratkowicach.
Wyposażenia zostało zakupione ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Sprzęt do pracy z
dziećmi specjalnej troski to laptop z
drukarką i oprogramowaniem. Pozwala
ono na diagnozowanie
i terapię zaburzeń słuchu,
terapię mowy bezdźwięcznej,
rozwijanie słownictwa i komunikacji
międzyludzkiej, terapii opóźnionego
rozwoju mowy oraz specyficznych
zaburzeń rozwoju języka. Nowa
pracownia komputerowa, która
trafiła do szkoły dostępna będzie po
wakacjach. Obecnie przygotowywane
jest pomieszczenie sali polonistycznej,
w której z boku ustawione zostaną
stoliki z komputerami. Jest ich 11,
oprócz nich laptop, rzutnik i drukarka.
Dyrektor szkoły Maria Wojtylak
mówi, że nowy sprzęt został już
ubezpieczony, okna zabezpieczono
kratami. W sali też konieczne jest
jeszcze malowanie i wymiana
wykładziny.
(mwk)

nej folklorem górali podhalańskich. Zespół
wystąpił na prawie wszystkich liczących
się przeglądach i festiwalach skupiających
czołówkę polskich wykonujących tego typu
muzykę. Na przykład podczas Młodzieżowego Festiwalu pt. „W rytmie ludowym”,
który odbył się w Miechowie w 1974 roku
zespół „Krywań” zdobył najwyższą nagrodę festiwalu „Wierzbową Fujarkę”.
W tej chwili dorobek grupy to występy
na polskich i zagranicznych scenach, kilka
nagranych płyt oraz współpraca z artystami
Krywań to jeden z najbardziej popu- polskich scen muzycznych. W zespole śpielarnych zespołów folkowych w Pol- wa wokalistka Halina Jawor, która na swosce, na zdjęciu jako jurorzy w telewi- im koncie ma także nagrane płyty solowe.
(tb)
zyjnej „Szansie na Sukces”.

P

członek zarządu powiatu łowickiego Dariusz Kosmatka.
Dach ma poszycie z nierdzewnej blachy aluminiowej. Belki są w dobrym stanie. trzeba natomiast uzupełnić to poszycie
w kilku miejscach, wykonać nowe obróbki
blacharskie: rynny, miejsca przy kominach
itp. Dodatkowo pracownicy Powiatowego
Zarządu Dróg jesienią zaimpregnują elementy drewniane dachu.
(wcz)
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Konieczna przebudowa szpitala
S

zpital jest dopiero na etapie tworzenia
i wybierania projektów, pierwsze szczegóły dotyczące inwestycji powinny być znane za około 3 miesiące. Zająć się tym muszą
specjalistyczne firmy zaznajomione z potrzebami szpitala i ze stawianymi mu wymaganiami. Niewiele przedsiębiorstw spełnia te wymogi, wiadomo jednak, że brana
jest pod uwagę propozycja pochodzącego
z Łowicza architekta - Michała GrzymałyKazłowskiego. Najlepszy dla Łowicza projekt wybierze starostwo.

Mało, a ciągle za dużo
Co zatem koniecznie trzeba zrobić? Konieczne jest przede wszystkim zwiększenie
powierzchni poszczególnych oddziałów - na
każdym z nich łóżek jest w tej chwili więcej
niż zezwalają na to przepisy (6m2 na jedno
łóżko). Najgorzej sytuacja wygląda na oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym - tutaj znajduje się
aż o 13 łóżek za dużo. Brak sanitariatów
przy salach chorych. Ciasnota wyklucza
możliwość izolacji szczególnie niebezpiecznych epidemiologicznie przypadków. Na
innych oddziałach sytuacja wygląda nieco
lepiej, ale wszędzie liczbę miejsc dla pacjentów należałoby zredukować. Wyjątkiem nie Tak prezentuje się sala operacyjna łowickiego szpitala
jest oddział pediatryczny, gdzie nie ma nawet świetlicy dla dzieci, tutaj za dużo jest
przynajmniej o dwa łóżka.
Na sfinansowanie inwestycji potrzeba
będzie znacznych środków - konieczna
jest modernizacja oddziału intensywnej
terapii, przy czym większość innych także, nie ma miejsca na utrzymanie obecnej ilości łóżek. Ponieważ poradnia chirurgiczna znajduje się w innym budynku
niż szpital, istnieją też techniczne problemy z przewozem pacjentów na badania.
Rozwiązanie tych problemów nie będzie
łatwe. - To będzie takie nasze Euro - komentuje kierownik bloku operacyjnego
doktor Dariusz Trepto.

Serce szpitala

nie połączenie. Leżą tam przecież pacjenci,
którzy w największym stopniu mogą zarażać innych, a lekarze, w drodze na operację, muszą przez ten oddział przechodzić.
Wiąże się to z ogromnym zagrożeniem
epidemiologicznym. Aby bronić pacjentów przed konsekwencjami błędów konstrukcyjnych budynku, zachowujemy bardzo surowy rygor, jeśli chodzi o czystość
i dezynfekcję, ale to za mało. Podobna sytuacja ma się z resztą miejsce w wielu innych lokalnych szpitalach w całej Polsce
- podkreśla chirurg.
Istnieje też wiele innych niedociągnięć w
budowie bloku, które bardzo utrudniają, jeśli
nie uniemożliwiają, zachowanie sterylności.
- Blok z prawdziwego zdarzenia powinien
Mimo warunków lokalowych i możliwości finansowych, wszystkie oddziały mieć 3 stoły operacyjne. U nas co prawda są
3, ale dwa z nich znajdują się na jednej sali,
szpitala pracują swoim trybem.
a tak być nie powinno. Brakuje też jednokierunkowego ciągu komunikacyjnego wokół
sal operacyjnych - tak, by pacjent wieziony
na operację nie był ponownie przewożo-

Z problemem niedostatku miejsca placówka jest w stanie sobie poradzić wykorzystując nieużywane dotąd przestrzenie.
Największym problemem łowickiego szpitala jest jednak tragiczny stan bloku operacyjnego. - To jest serce szpitala, gdyby nie
było bloku operacyjnego, nie miałoby sensu
działanie żadnych oddziałów zabiegowych mówi dr Dariusz Trepto. Podstawową przyczyną problemów jest fakt, że zastosowane
przy budowie łowickiego bloku rozwiązania architektoniczne są sprzed kilkudziesięciu lat. - W tej chwili blok nie spełnia
właściwie żadnych wymogów - podkreśla
Trepto. Jednym ze starych rozwiązań, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów jest umiejscowienie bloku operacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału
intensywnej terapii. - Oczywiste, że OIT nie
może się znajdować w dużej odległości od Wejście na blok operacyjny z Oddziału Intensywnej Terapii to jeden z problebloku, ale niedopuszczalne jest bezpośred- mów koniecznych do rozwiązania.

Sanniki

Kawiarenka internetowa była potrzebna
Nawet obecnie, podczas wakacji,
nie brakuje chętnych do skorzystania z kawiarenki internetowej, która
znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Sannikach.

P

owstała ona przed kilkoma miesiącami
w ramach unijnego projektu „Centrum
Kształcenia na Odległość na Wsi”.
Początkowo Centrum, utworzone i finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, miało funkcjonować do koń-

ca czerwca, obecnie wiadomo, że program
przedłużony jest do końca września. Później utrzymanie go będzie kosztem samorządu gminy.
Do kawiarenki przychodzą zwłaszcza
ludzie młodzi, a najwięcej chętnych do korzystania z komputerów jest w godzinach
popołudniowo-wieczornych. Do dyspozycji korzystających jest 9 komputerów stacjonarnych, laptop, drukarka, telefaks. Celem powstanie tego typu miejsc jest dostęp
do internetu oraz platformy, poprzez którą

można korzystać z 50 szkoleń przedmiotowych i zawodowych, np. z języka polskiego, historii, matematyki i innych przedmiotów szkolnych. Są kursy z zakresu arkuszy
kalkulacyjnych, bazy danych, kursy agenta i brokera ubezpieczeniowego, asystenta
bankowości, handlowca, pracownika administracji i kilkadziesiąt innych.
Sannicka kawiarenka czynna jest: w poniedziałek w godz. 10-14, wtorek i środę 15-19, czwartek - 10-14, piątek 8-12.
(mwk)

ny drogą, którą przybył na blok, wszystko
w celu uniknięcia ewentualnego zakażenia.
Nie działa system wentylacji, w czasie operacji na sali jest około 30 ° C, a wilgotność
sięga 90% - mówi doktor Trepto.
Ale największy problem związany z popsutym systemem jest taki, że nie sposób
dokładnie umyć wiszących pod sufitem rur,
z których obłazi farba.
- Gdy ze ścian na głównej sali operacyjnej zaczęły odpadać kafelki, zamknąłem
blok, zostałem jednak zmuszony do jego ponownego otwarcia. W tej chwili miejsca, z
których odpadły są tylko zagipsowane. Niedobory panują także w sprzęcie - nawet tym
najdrobniejszym. Według kierownika bloku
najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie na terenie należącym do szpitala
osobnego budynku, który mieściłby blok
operacyjny, odział intensywnej terapii oraz
izbę przyjęć, a ponadto niezbędne magazyny, przebieralnie i pomieszczenia socjalne.
Na blok operacyjny z prawdziwego zdarzenia w starym budynku nie ma miejsca.
- W rezultacie byłoby to mniej kosztowne niż adaptacja obecnej powierzchni na
potrzeby bloku, bo w czasie budowy szpital
mógłby dalej funkcjonować - przekonuje Obecny pustostan można by wykorzystać na
zwiększenie powierzchni oddziałów.

Unia pomoże?
Największą przeszkodą, jeśli chodzi
o zakres przyszłych remontów, są oczywiście finanse. - Podjęte zostaną próby uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej. Jeśli
się to nie uda, koszty rozbudowy i remontu
poniesie organ założycielski szpitala, czyli powiat łowicki. Jeśli placówka nie spełni kryteriów do końca 2012 roku, może zostać zamknięta - mówi dyrektor Andrzej
Grabowski - Nie wybrano jeszcze ostatecznego projektu przebudowy, ciężko więc
mówić o wysokości ewentualnych kosztów dodaje - Nie zamierzamy wydać więcej niż
jest konieczne.
Jak podkreśla dyrektor, szpital nie może
liczyć na pomoc z gmin powiatu - Wspiera
nas samo miasto, pomagają nieliczni wójtowie - choćby władze gminy Zduny, ale
w większości pisma wysyłane przez szpital
pozostają bez odzewu - komentuje.
Milena Bakalarz
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Zwycięzcy z Mysłakowa
11 drużyn rywalizowało o zwycięstwo w gminnych zawodach ratowniczo-gaśniczych gminy Nieborów,
które odbyły się w upalną niedzielę 14 lipca na stadionie w Bednarach Wsi.

Z

wycięzcą w klasyfikacji generalnej,
obejmującej sztafetę i ćwiczenie bojowe została jednostka z Mysłakowa. Nagrodą był puchar oraz czek ufundowany
przez samorząd gminy wartości 1.000 zł.
Nagrody wręczali wójt gminy Andrzej Werle oraz przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozioł.
Najpierw jednak sędzia główny zawodów,
Wiesław Łacheta przedstawił wszystkie wyniki. W ćwiczeniu bojowym I miejsce zajęła
OSP Sypień z wynikiem 53, 6 pkt, II miejsce OSP Bełchów - 54, 9 pkt. , III - Bednary
Wieś - 67,3 pkt. W sztafecie I miejsce zajęła
OSP Bednary Wieś - 67,3 pkt., II - Mysłaków - 67,5 pkt., III - Dzierzgów - 68,5 pkt.
Wyniki wyglądają następująco: I OSP
Mysłaków, II - Bełchów (nagroda to puchar
i czek 700 zł ), III - Sypień (puchar i czek 500
zł), IV - Patoki, V - Dzierzgów, VI - Nieborów.
Poza drużynami startującymi w kategorii A, w zawodach brały udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - jedna chłopięca z Nieborowa i trzy dziewczęce. Chłopięca
drużyna nie miała więc rywali, zaś dziew-

G

mina posiada już uzgodnienia wszystkich stosownych podmiotów (Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Zarządu Melioracji
i Gospodarki Wodnej i Starostwa Powiatowego w Skierniewicach), obecnie czeka tylko na opinię Sanepidu. Gdy tylko ją
otrzyma skierowana ona zostanie do urba-

Z

awody ratowniczo-gaśnicze
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Kocierzew
Południowy odbędą się
Tym razem w zawodach w gminie Nieborów wystartowały trzy dziewczęce drużyny MDP.
w niedzielę 20 lipca w Różycach
Żurawieńcu. Początek zawodów
częta dzielnie walczyły o prymat najlepZawody zakończyły się wypompowa- występ orkiestry dętej z Bełchowa, która o godz. 10.00.Ile drużyn weźmie
szej drużyny. Rywalizację tę wygrała MDP niem wody z basenów na murawę boiska dała koncert po zakończeniu rywalizacji, w nich udział - okaże się w dniu
z Nieborowa, II była MDP z Bednar Kolo- i uczestników rywalizacji, którzy specjalnie gdy jurorzy sumowali punkty, a organiza- zawodów. Na terenie gminy działa 14
nii, III - MDP z Mysłakowa. Nagrodami dla nie protestowali, bo temperatura powietrza torzy przygotowywali dyplomy.
jednostek OSP.
tych drużyn były piłki.
wynosiła około 30 st. C. Zawody uświetnił
(mwk) (mwk)

nisty, który naniesie ewentualne poprawki.
Gdyby opinia Sanepid dotarła w najbliższym czasie, plan wyłożony mógłby zostać
w ciągu trzech najbliższych tygodni, jednak
radni gminni na sesji 8 lipca, stwierdzili,
iż w sezonie urlopowym informacja ta dotrze do niewielu osób i lepiej poczekać z tym
do końca wakacji.
W przypadku planu dotyczącego terenów wokół zalewu, priorytetem jest z jednej strony zapewnienie terenów turystyczno - usługowych, z drugiej przekształcenie
licznych terenów rolniczych w tereny pod
zabudowę letniskową.
Mniej zaawansowane jest postępowanie dotyczące planu dla Joachimowa Wsi,
w którym chodzi głównie o odrolnienie szeregu działek. Plan jest w trakcie uzgadniania
ze wspomnianymi instytucjami i gmina ocze-

Co z trawnikiem
w Nieborowie?

M

J

uż po raz drugi, podczas sesji Rady
Gminy Bolimów, radni wspomogli
jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej z Sierzchowa. Wcześniej
przeznaczyli dla niej część swojej diety,
na sesji 8 lipca zebrano natomiast 195
zł. Jednostka obchodzi w tym roku 80
- lecie swojego istnienia. Uroczystość
na której m. in. poświęcony ma
zostać nowy sztandar, planowana
jest na koniec przyszłego miesiąca.
Pracownicy gminnej sekcji obsługi
odnowili z tej okazji tynki zewnętrzne
i pomalowali okna strażnicy. Druhowie
gromadzą fundusze na organizację
imprezy, pozyskują sponsorów,
przeprowadzili z myślą o nowym
sztandarze zbiórkę pieniędzy wśród
mieszkańców. Pieniędzy wciąż jednak
brakuje, stąd prośba o pomoc do rady
gminy, która jak widać spotkała się
z pozytywną reakcją radnych.
(wcz)

Strażacka rywalizacja

Plan dla Joachimowa wkrótce będzie do wglądu
Na przełomie sierpnia i września
wyłożony zostanie w końcu do
wglądu dla zainteresowanych
mieszkańców projekt
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
Joachimowa dotyczącej okolic
zalewu retencyjnego.

Radni wspomogli
OSP Sierzchów

ieszkańcy Nieborowa skarżą się,
że gmina nie dba należycie o stan
trawników przy drogach powiatowych W Nieborowie, jako miejscowości turystycznej,
dbałość o stan dróg powinna być szczególna,
a tak nie jest - zgłaszała NŁ jedna
z czytelniczek. - Wzdłuż drogi, przy której stoją
reprezentacyjne budynki Nieborowa biegną
dwa pasy zieleni oddzielone chodnikiem,
a tymczasem gmina jakby o jednym
zapomniała i dbanie o jego porządek
pozostawia mieszkańcom. Jak podkreśla
- wielu z nich to osoby starsze, dla których
koszenie trawników nie jest rzeczą łatwą ani
wskazaną, ze względu na ich stan zdrowia.
Jak się jednak okazało, utrzymywanie
porządku na drugim pasie zieleni odgrodzonym od jezdni i pierwszego
z trawników chodnikiem - leży właśnie w gestii
mieszkańców. - Ten teren nie wchodzi już w
skład pasa drogowego, zarządca drogi nie jest
odpowiedzialny za jego wygląd - mówi Andrzej
Stajuda - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Łowiczu. Po naszym telefonie postanowiono
jednak, że przy obiektach użyteczności
publicznej trawa zostanie wykoszona. - Po
niedzieli wszystko będzie jak należy - mówił w
piątek (10 lipca) Stajuda.
(mb)

kuje na wszystkie opinie. Po ich uzyskaniu
i naniesieniu poprawek, także ten plan wyłożony zostanie do wglądu dla mieszkańców.
Wyłożenie planów nie oznacza końca
procedur. Osoby zainteresowane mogą bowiem wnieść swoje uwagi. Uwzględnienie przez gminę uwag - co miało miejsce
w przeszłości - owocuje tym, iż plany ponownie trzeba przesłać do zaopiniowania
wymienionym wyżej podmiotom.
Dla gminy stworzenie tych planów jest
koniecznością. Otwierają one możliwość
działalności rekreacyjnej i letniskowej na
terenach, które do tej pory miały przeznaczenie rolnicze. Regulują gospodarkę gruntami przylegającymi do zbiornika retencyjnego, pozwalają na budowę domków
letniskowych na terenach o dotychczasowej działalności rolnej.
(wcz)

Będą nakładki
w Chąśnie i Bąkowie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych z Łowicza wygrało w poniedziałek 14 lipca przetarg
na wykonanie nakładek na dwóch
powiatowych drogach: w Chąśnie
II i Bąkowie.

D

o przetargu stanęło aż siedem firm. Najdroższa oferta wyniosła 707 tys zł, najtańsza wystawiona przez PRiD 482 tys. zł.
Obydwa zadania zostały połączone w jedną ofertę, dzięki czemu nie trzeba było unieważniać przetargu. Dlaczego? Na nakładkę
w Chąśnie powiat miał 152 tys zł, podczas
gdy najtańsza oferta wyniosła 155 tys zł.
W normalnych warunkach przetarg trzeba
byłoby unieważnić. Ponieważ jednak działania połączono, wystąpiły oszczędności

na drugim zadaniu: na nakładkę w Bąkowie powiat zabezpieczył 334 tys zł, oferta PRiD opiewała zaś na 327 tys zł. Zarząd
powiatu zdecydował zatem o przesunięciu
pieniędzy na drogę w Chąśnie.
W Chąśnie wykonana zostanie nakładka
na odcinku 1669 metrów bieżących. Pierwotnie miało być dużo mniej. Zarząd powiatu miał na to zadanie 100 tys zł. Doszło
jednak do współpracy - gmina Chąśno dołożyła 20 tys zł, a powiat jeszcze 32 tys zł.
Podobna współpraca miała miejsce
z gminą Zduny w przypadku Bąkowa. Wykonana zostanie nakładka na odcinku 2541
m. powiat miał na to 190 tys zł, gmina dołożyła 112 tys, a powiat jeszcze 32 tys. zł.
Prace na tych drogach rozpoczną się
na początku sierpnia.
(wcz)
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Przerwany Dzień Kiernozkiego Dzika
Gwałtowna burza, która
krążyła nad Ziemią
Łowicką w niedzielę
13 lipca pokrzyżowała
szyki organizatorom Dnia
Kiernozkiego Dzika. Około
godz. 19.30 z obawy o
bezpieczeństwo kilku tysięcy
osób znajdujących się
w niedzielny wieczór
w parku, imprezę przerwano.
ie odbył się koncert zespołu Queens
oraz zabawa taneczna przy muzyce zeN
społu T&T. Cały program miał skończyć
się o północy.

Dwa upieczone dziki i jeden prosiak wjechały na imprezę na wozie konnym, przybranym słomą i kwiatami.
Początkowo wydawało się, że imprezę
przerwano tylko na kilkanaście, może nieKulminacyjnym punktem dnia Kier- co więcej minut. Tak można było przypusznozkiego Dzika była degustacja mię- czą, po komunikacie dyrektor Gminnego
sa. Na pierwszym planie Tomasz Ośrodka Kultury Bożeny Olczak. Wkrótce jednak okazało się, że burza nie oddala
Błaszczak.

Do końca tygodnia potrwać
mają rozpoczęte w poniedziałek
14 lipca prace na moście na
Bzurze w Kompinie. Most
zostanie zwężony - jego fatalny
stan zmusił łowickie starostwo
do podjęcia kroków w celu
ratowania tego, co jeszcze da się
uratować.

M

ost będzie zwężony, tak aby jednorazowo poruszać mogło się po nim tylko
jedno auto. Ze względu na maszyny
rolnicze i autobusy, które muszą po nim przejeżdżać, nie zostanie jednak zwężony na tyle,
aby nie mogły przez niego przejechać także
TIR-y. Prace mają na celu to, aby kierowcy pokonywali most z mniejszą prędkością,
i aby samochody się na nim nie mijały.
- Przed rozpoczęciem głównych prac most
został podremontowany - powiedział nam
odpowiedzialny za drogownictwo członek
zarządu powiatu łowickiego Dariusz Kosmatka. - Najgorsze deski zostały wymienione. Z myślą o głównych pracach zakupiliśmy metalowe bariery, pasy transmisyjne,
betonowe słupy wykonane zostały na zamówienie. Specjalnie dla zamontowania barier
kupione zostały wkrętarki. Koszty robót wyniosą 12 tys zł.
Zły stan mostu pogorszyło w minionych
tygodniach zamknięcie przejazdu kolejowego w Arkadii. Na drewniany most o nośności

się, ale cały czas krąży w bliskiej odległości. Deszcz i porywisty wiatr skłoniły większość osób do natychmiastowego powrotu do
domu. Scena została zalana wodą, błyskawice i grzmoty było widać i słychać przez kolejne 2 godziny.

Dzień Dzika rozpoczęły o godz. 15. występy dzieci z miejscowego gimnazjum
i szkoły podstawowej. Po nich odbył się koncert Majki Jeżowskiej. W czasie tych występów rozgrywano konkursy na Kiernozmena Roku 2008 oraz Młodego Kiernozmena.

W pierwszym konkursie wystartowało jednak tylko 3 zawodników. Rywalizowali
w konkurencjach siłowych podobnych do
tych, jakie odbywają się na zawodach Strong
Men. Było więc przerzucania wielkiej opony,
próba siły ramion, nóg oraz martwy ciąg.
W konkursie tym wygrał Jacek Niedźwiedź, który już po raz 4 zdobył tytuł Kiernozmena oraz puchar wójta gminy Kiernozia.
Jacek Niedźwiedź wygrał też konkurs „bieg
z dzikiem”, w którym puchar fundował łowczy Koła Łowieckiego „Orzeł” z Kiernozi,
Jan Kowalski. W konkursie tym brało udział
10 zawodników.
Dużo większym zainteresowaniem cieszył się konkurs rzutu dzidą do dzika, bo
zgłosiło się do niego dwudziestu dwóch zawodników. I miejsce i puchar od prezesa
miejscowego Koła Łowieckiego Zbigniewa
Popławskiego wywalczył w tym konkursie
Jakub Piekacz.
Grzegorz Łysio pokonał zaś 7 innych kandydatów do tytułu Młodego Kiernozmena
i z rąk przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Stańczaka otrzymał dyplom i gratulacje. W konkursie tym przygotowano takie
konkurencje jak „upoluj dzika” (rzut lotką
do dzika), bieg w workach, „dzik w sieci”
oraz wyścig z workiem. Bardzo widowiskową konkurencją było przeciąganie liny,
w której zmierzyły się 3 drużyny. Zwycięska drużyna siłowała się w składzie: Renata Włodarczyk, Andrzej Traczyk, Waldemar
Traczyk, Tomasz Felczak, Mariusz Fudała,
Janusz Kubacki, Patryk Sieczkowski i Paweł
Dróżdż. Impreza zakończyła się degustacją
pieczonego dzika i prosiaka. Podobnie jak
w latach poprzednik dziki fundowało Koło
Łowiecka „Orzeł”, prosiaka - Wiesław Bogucki, radny z Czerniewa.
A wszyscy obecni na Dniu Kiernozkiego
Dzika, którzy czują niedosyt z powodu odwołanego koncertu i zabawy, muszą poczekać na następną imprezę tego typu - 13 lipca,
w uroczystość św. Małgorzaty w Kiernozi.
(mwk)

Już trwają prace na moście w Kompinie

10 ton skierowany został wtedy ruch ciężkich
samochodów, który zrujnował ułożoną z desek powierzchnię jezdną. Deski unosiły się
nawet na wysokość 10 cm w górę.
Od poniedziałku trwają prace, które z jednej strony zapobiegną unoszeniu się desek,
z drugiej mają zwęzić most. Pokonujące go
auta będą musiały teraz wyhamowywać, nie
będą się na nim mijać. Co prawda na moście
obowiązuje ograniczenie do 20 km/h, tyle
że nikt go nie przestrzegał. Szybkość samochodów powodowała to, iż deski zachowywały się jak klawiatura fortepianu. W ostatnim czasie nawet mieszkańcy oddalonych
o kilka kilometrów od mostu domów skarżyli
się nam na potworny huk jaki powodowały
przejeżdżające przez most auta.
Po obydwóch stronach przy wjeździe na
most ustawione zostaną metalowe bariery
zwężające, nie wyższe niż 68 cm. Ich wysokość ma znaczenie ze względu na maszyny rolnicze, które będą mogły - łącznie
z kombajnami - poruszać się nadal po moście. Przejeżdżać będą też przez niego mogły autobusy: za mostem znajduje się gimnazjum do którego uczniów dowozi autobus,
tą drogą dojeżdżają też autokary do muzeum
w Sromowie - zamknięcie dla nich mostu,
podobnie jak dla rolników nie wchodzi w grę.

Zwężenie powierzchni jezdnej osiągnięte zostanie za pomocą ułożonych wzdłuż
słupów betonowych. Między deski mostu a
słupy położone zostaną gumowo - materiałowe pasy transmisyjne, wykorzystywane
na przykład do transportu piasku w kopalniach kruszywa. Pasy są mocne, a jednocześnie elastyczne - pozwalają na pracę mostu. Mają za zadanie odizolować drewno od
betonu, a także dodatkowo przytwierdzić
deski do podłoża. Pasy położone zostaną
po obydwu stronach, a także - już bez betonów - na środku powierzchni jezdnej, na łączeniach desek. Przytwierdzone zostaną do
podłoża śrubami.
Na znakach informacyjnych widnieć będzie informacja, iż most zwężony jest do
2,3 metra. - Przepisy nakazują jednak aby
po obydwóch stronach było po pół metra
luzu - mówi Kosmatka. Tak więc w rzeczywistości most będzie miał szerokość 3,3
metra. Pierwszeństwo wjazdu będą miały samochody jadące od strony Nieborowa.
Nie jest to rzecz jasna rozwiązanie docelowe. - Tak jednak będzie do czasu wypracowania jakiejś koncepcji przebudowy
- informuje członek zarządu. Jak mówi, jakikolwiek remont istniejącego mostu w ogó-

Znaki drogowe postawiono w poniedziałek, jednak główne prace na moście
ruszyły we wtorek 15 lipca.
le nie wchodzi w grę. Betonowe podpory są na dla starostwa kwota 13 mln zł, choć Kospękane, jedynym rozwiązaniem jest budo- smatka zaznacza, iż starostwo starało się bęwa od podstaw, a most ma długość ponad 90 dzie o pozyskanie na ten cel zewnętrznych
metrów. Koszt przebudowy to niewyobrażal- pieniędzy.
(wcz)
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Gmina Bielawy

Radni uchwalili regulamin
utrzymania porządku
- Zaczniemy kontrolować, kto
z mieszkańców nie ma podpisanej
umowy dotyczącej wywozu śmieci. Jeżeli ktoś będzie się uchylał od
tego, nadal będziemy składali wnioski na policję o ukaranie grzywną,
tych którzy nie wypełniają regulaminu - tłumaczyła konsekwencje nieprzestrzegania nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Bielawy sekretarz
Wiesława Jóźwiak. Radni jednogłośnie uchwalili dokument na sesji 27
czerwca.

P

rzewiduje on w paragrafie 4, że właściciele nieruchomości muszą utrzymać na nich czystość poprzez: zapewnienie
odpowiedniej ilości pojemników, przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornik
bezodpływowy, uprzątanie błota, śniegu,
lodu z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, jak również
usuwanie sopli lodu. Dalej zapisane jest,
że na żądanie wójta właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania przekazania odpadów uprawionemu
podmiotowi, poprzez okazanie umowy oraz
dowodów opłat za wspomniane usługi. Dowody opłat należy przechowywać przez rok.
W regulaminie przyjęto - za ustawą - że jeden mieszkaniec jest w stanie wyprodukować 15 litrów odpadów w ciągu tygodnia.

Firma odbierająca śmieci na terenie gminy
przyjeżdża dwa razy w miesiącu i opróżnia
najczęściej 120 l kosze.
Regulamin zakazuje ponadto: spalania odpadów niebezpiecznych, niszczenia
zieleńców, placów zabaw, tablic reklamowych itp., umieszczania reklam, plakatów
w miejscach do tego nie przeznaczonych,
malowania graffiti, wyprowadzania psów
na tereny przeznaczone do zabaw dzieci
i uprawiania sportów, zakopywania padłych
zwierząt, wyrzucania śmieci na nielegalne
wysypiska, wylewania nieczystości poza
wyznaczonymi miejscami i wielu innych.
Niedozwolone jest także mycie i naprawa
samochodów na terenach publicznych. Na
prywatnych posesjach można to robić, jednak pod warunkiem, że ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych.
Dokument określa również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
i gospodarskie, np. właściciel psa zobowiązany jest do wyprowadzania go na smyczy,
sprawowania nad nim skutecznego dozoru,
usuwania po zwierzętach zanieczyszczeń.
Obowiązki te są bagatelizowane, w szczególności na wsiach, gdzie psy biegają często nie tylko poza ogrodzoną posesją. Za zachowanie psa odpowiada, także karnie, jego
właściciel, który zobowiązany jest m.in. do
pokrycia kosztów naprawy samochodu, gdy
przyczyną wypadku było zwierzę.

Potrzebna
konkurencja śmieciowa
Jeżeli chodzi o zbiórkę odpadów, to regulamin przewiduje wykorzystywanie w tym
celu pojemników, worków oraz odrębnych
pojemników do selektywnej zbiórki. Większość gospodarstw dysponuje umowami,
ale jest jeszcze dużo takich, którzy nie mają
potwierdzenia o wywozie odpadów. Gmina
lub odbiorca odpadów zobowiązana jest bowiem ustawić w miejscach publicznych pojemniki do selektywnej zbiórki papieru, tekstyliów, metali, do których można wrzucać
tylko wskazane rodzaje odpadów.
Odbiorcą śmieci na terenie gminy Bielawy jest firma Ekoserwis. Rolnicy narzekają na zbyt wysokie koszty odbioru śmieci, wynoszące ponad 50 zł kwartalnie, co
jest związane z trzykrotnym wzrostem od
tego roku opłaty środowiskowej, która pobierana jest przez Urząd Marszałkowski za
składowanie odpadów. - Będziemy starali
się zainteresować tą usługą inne okoliczne
firmy. Konkurencja powinna poprawić warunki finansowe - odpowiadała sekretarz.
Urząd Gminy będzie również ponownie
negocjował możliwość ustawienia przez
firmę pojemników do selektywnej zbiórki
na rynkach w Bielawach i Sobocie, gdyż na
podstawie aktualnej umowy nie ma takiego obowiązku.
(eb)

Siedziba poczty przeszła w ręce gminy
Z korzyścią dla gminy zakończył
się proces między Gminą Bolimów
a Pocztą Polską. Przedmiotem sporu był budynek poczty w Bolimowie.
Od lipca poczta płacić będzie musiała urzędowi gminy czynsz.

S

prawę do sądu skierowała, kilka lat
temu, poczta. Geneza konfliktu sięga lat 80, gdy powstawał budynek,
w którego poszczególnych częściach mieszczą się poczta, Urząd Gminy i GOK. Wtedy poczta i telefonia były jedną firmą i par-

tycypowały w kosztach budowy, z myślą
o siedzibie.
Na początku lat 90, Telekomunikacja
chciała przyspieszyć budowę linii, jednak
nie miała prawnych możliwości , aby wspomóc finansowo społeczny komitet zawiązany w celu telefonizacji. Przekazała zatem
pieniądze do gminy, które następnie trafiły
do komitetu. Po tym jak poczta i telekomunikacja podzieliły się, poczta stwierdziła, iż
w związku z opisanymi wcześniej nakładami pieniężnymi, część zajmowanego przez
nią budynku powinna przejść na jej wła-

sność. Gmina nie była to tego przekonana
i sprawa trafiła do sądu. Sprawa skończyła się na początku czerwca orzeczeniem na
korzyść gminy. Wyrok jest obecnie prawomocny. Umowa o przekazaniu pieniędzy
na rzecz komitetu była ustna i służyła nie
gminie, ale temu, by tańsze były dla mieszkańców telefony.
Poczta zajmuje około 100 metrów kwadratowych powierzchni. 17 czerwca wójt
gminy Stanisław Linart spotkał się z jej
przedstawicielami i wstępnie ustalono czynsz
w wysokości 15 zł za 1 m2.
(wcz)

Co będzie tam gdzie był sąd?
Od trzech tygodni pusto jest w
budynku, który od lat na swoje potrzeby wynajmował Sąd Rejonowy
w Łowiczu. W tej chwili czeka go
gruntowny remont, którego zakres i
koszty trudno na razie szacować, ponieważ nie jest jeszcze postanowione, jak obiekt zostanie wykorzystany.

N

a dzień dzisiejszy najprawdopodobniej
w całości przejmie go warszawska
Fundacja Spółdzielczego Funduszu
Oświaty Wiejskiej. Działająca na Mazowszu organizacja, której siedziba zajmowała
już część budynku, chciałaby zaadaptować
cały budynek na obiekt szkoleniowy. Istniejące już ośrodki fundacji o podobnym
charakterze zajmują się organizacją konferencji, sympozjów, zjazdów i szkoleń.
To, czy istniejące w Łowiczu centrum
szkoleniowe zostanie powiększone, zależy jednak od funduszy - Finansujemy się
przede wszystkim z datków i pomocy ofiarodawców, pieniądze mogą stanowić pewną przeszkodę, ale będziemy się starali zająć
cały budynek na potrzeby fundacji - mówi
prezes FSFOW. Szczegółowe informacje

Ważą się losy tego budynku.
dotyczące inwestycji mają być znane dopiero pod koniec roku, na razie nie wiadomo
nawet kiedy rozpocznie się remont. Pewne
jest, jednak że będzie on bardzo kosztowny
- obiekt jest w fatalnym stanie.
Gdyby fundacji nie udało się pozyskać
funduszy na rozbudowę ośrodka, poszczególne pomieszczenia zostaną prawdopodobnie wynajęte prywatnym przedsiębiorcom.
- To jednak mało prawdopodobne - mówią przedstawiciele fundacji.
(mb)

Gmina Bielawy

Nie koniec wydatków
na gminne boisko
Ponad dwa lata trwały zabiegi
o pozyskanie pieniędzy na modernizację boiska gminnego w Bielawach,
a następnie sama inwestycja, warta
ok.400 tys. zł, została zakończona
w kwietniu.

U

rząd Marszałkowski, który dofinansował modernizację kwotą około 260 tys.
zł, przy odbiorze technicznym miał zastrzeżenia do materiału, z którego wykonano
bieżnię - szlaki z warszawskiej ciepłowni.
W uwagach wskazano, że najlepszym materiałem na bieżnię jest torf, jednak jest to
budulec bardzo kosztowny, bieżnia torfowa
kosztowałaby gminę niecały milion złotych.
- Od początku takie rozwiązanie nie wchodziło w grę - wyjaśniał radnym na sesji, 27
czerwca, wójt Sylwester Kubiński. Gmina
dostarczyła do Urzędu Marszałkowskiego certyfikat ciepłowni z Warszawy, który
świadczy o dopuszczeniu szlaki do budowy
obiektów sportowych.

To jeszcze nie koniec problemów z boiskiem. Okazało się bowiem, że na nowej
płycie boiska jest już załamanie. - Zostanie ono usunięte w ramach gwarancji - zapewniał wójt. Pod koniec czerwca odbyło
się pierwsze wałowanie posianej na boisku
trawy. Wykonawca będzie jeszcze pielęgnował murawę.
Radni gminy Bielawy przekazali
w uchwale dotyczącej zmian w budżecie
6 tys. zł na bieżące utrzymanie boiska, m.in.
na podlewanie trawy. Za te pieniądze zostanie ponadto zasiana trawa wokół boiska,
przy ogrodzeniu oraz ułożona kostka przy
wejściu do budynku socjalnego. Nie przewidywał tego bowiem projekt modernizacji.
Radny Dariusz Topolski pytał nadto na
czym polegać ma dodatkowe oświetlenie
boiska. - Na starym maszcie dodamy dwie
lampy, aby oświetlały większą powierzchnię. Ponadto maszt zostanie uziemiony wyjaśniał wójt.
(eb)
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Same szkolenia nie dadzą pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu organizuje
kursy zawodowe dla
bezrobotnych. W ramach
współfinansowanego przez
Unię Europejską programu
„Nowe perspektywy”
łowicki PUP prowadzi
miesięczne (sic!) kursy
angielskiego, a także szkoli
bezrobotnych w zakresie
przedsiębiorczości i...
reklamy oraz projektowania
stron internetowych.

T

ymczasem uczestnicy otwarcie mówią,
że w ciągu kilku miesięcy urząd był
w stanie przedstawić im zaledwie 1-2 oferty. W większości nie odpowiadały one ich
kwalifikacjom, albo dotyczyły pracy daleko od Łowicza - w samym mieście ofert jest
jak na lekarstwo.
Pierwsze wakacyjne kursy PUP, w których bierze udział 96 zarejestrowanych
w nim bezrobotnych, odbywają się w zakresie: reklamy z tworzeniem stron internetowych, nauki języka angielskiego dla
początkujących i zaawansowanych, księgowości z obsługą komputera, przedsiębiorczości oraz kadr i płac. Na wrzesień
zaplanowano kolejne, które obejmą naukę
bukieciarstwa, obsługi wózków widłowych
i kurs komputerowy, obsługę kasy fiskalnej,
a także kurs prawa jazdy na kategorie C i D.
Na te szkolenia zapisane są na razie 44 osoby, w sumie w ramach programu przeszkolonych ma być 140.
Ewa Nowińska - specjalista do spraw rozwoju zawodowego tłumaczy, że oferta nie
została przygotowana przypadkowo - decyzja o przygotowaniu takich, a nie innych
kursów była poprzedzona badaniami, które wykazały jakie segmenty rynku pracy są

jeszcze nienasycone, czyli w jakich sektorach potrzeba pracowników.
Faktem jest jednak, że podobne kursy odbywają się średnio co pół roku - kurs
„kadry, płace, ZUS” odbywa się już po raz
czwarty. - Co roku ze szkół ekonomicznych,
których w naszym rejonie jest przecież kilka,
wychodzą młodzi ludzie, poszukujący pracy
w podobnych sektorach. Dlatego rynek w
tym segmencie jest w okolicach miasta systematycznie uzupełniany. Ten kurs nie wypełnia żadnej luki, uczy przydatnych umiejętności, ale nawet po jego ukończeniu może
być ciężko znaleźć pracę - mówi prowadząca kurs - Barbara Aleksandrowicz, która
w czasie codziennych zajęć uczy 15 osób.
Część z nich ma już wykształcenie ekonomiczne, dla wszystkich jednak obsługa takich programów jak Płatnik czy RAKS, niezbędnych w funkcjonowaniu administracji
przedsiębiorstw, była dotąd czarną magią.
- Przerobiliśmy już tematy związane
z zatrudnianiem pracownika (także niepełnosprawnego) tworzeniem list płac, ewidencją osobową i zasadami naliczania wynagrodzeń. Na pierwszych, teoretycznych,
spotkaniach omawialiśmy też tematy związane z prawem pracy i przepisami BHP.
Od kilku dni pracujemy z programem Płatnik - mówi prowadząca. Nie ma pewności,
że w czasie miesięcznego kursu wszyscy
uczestnicy zdążą się z nowymi programami oswoić i w pełni nauczyć się ich obsługi.
Część z nich nie miała dotąd zbyt wiele do
czynienia z komputerem. - Kurs się skończy, a potem nie będzie gdzie ćwiczyć - mówią uczestniczki - jeśli szybko nie znajdzie
się okazja do wykorzystania tego, czego się
nauczyliśmy, to wiele szczegółów natychmiast wyleci z głowy - dodają. Największe
trudności sprawia konieczność bardzo precyzyjnego wprowadzania danych, poza tym
Płatnik pracuje tylko na danych rzeczywistych, czasem trzeba kilka razy „strzelać”
wpisując numery PESEL czy NIP, albo

Nie tylko o azbeście
W restauracji Szkiełka
na łowickich Błoniach spotkali
się 30 czerwca przedstawiciele
Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Dorzecza Bzury.

W

sumie na sali zasiadło blisko 80
osób: wójtów, burmistrzów, członków rad. W spotkaniu udział wzięła
m. in. wicewojewoda Krystyna Ozga, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska Andrzej Budzyński, dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Mirosław
Kwiatkowski.
W dyskusji poruszano szeroki wachlarz
tematów, nie do końca związanych bezpośrednio ze stowarzyszeniem, ale także
aktualną sytuacją samorządów lokalnych,
możliwości pozyskania pieniędzy z ze-

wnątrz, regulacjami prawnymi, sytuacją
w zatrudnieniu, w WFOŚ. Były poseł, a
obecnie radny Sejmiku Samorządowego
Województwa Łódzkiego Tadeusz Gajda
otwarcie zarzucił prezesowi Budzyńskiemu,
że na ostatnim spotkaniu zarządu funduszu,
lwią część pieniędzy przeznaczono w tym
roku na pomoc dużym aglomeracjom, wymienił m.in. Łódź i kwotę 160 mln. zł .Zapomniano o małych gminach i powiatach
i tak radny żądał wyjaśnień. Była to jedyna
gorąca chwila dość spokojnego spotkania,
w której na sali wypełnionej samorządowcami, momentalnie zrobił się gwar. Prezes,
prostował wypowiedź Gajdy, tłumacząc, że
tamten się myli. Pieniądze zostały przyznane Łodzi i innym miastom, ale nie w tym,
a już w poprzednim roku. Na ostatnim spotkaniu zarządu tylko ten temat poruszono
i nie prawdą jest to, że kwotę 160 mln zło-

Kursantki liczą, że nowe umiejętności pomogą w znalezieniu pracy.
można przyjść z listą danych rodziny - żartują kursanci. - Poza tym nie da się ćwiczyć
pełnej obsługi programu - używamy go tylko do celów szkoleniowych, więc wypełnione arkusze nie są wysyłane do ZUS - tłumaczy prowadząca.
Większość uczestników podkreśla, że
o wiele wartościowsze byłyby kursy organizowane w konkretnych zakładach - Zupełnie inne warunki, praca na prawdziwych
danych, szkolenie byłoby indywidualne. Na
pewno więcej byśmy z tego wynieśli. Tutaj
czekamy na siebie nawzajem- jednym idzie
szybciej, inni potrzebują więcej czasu na
wykonanie poszczególnych zadań. Nauka
w dziale administracji konkretnego przedsiębiorstwa byłaby bardziej efektywna tych to, Łódź faktycznie otrzyma, bo trafi
do niej w ratach do 2012 roku. Budzyński
„odciął się” przy tym, że jako radny sejmiku
Tadeusz Gajda powinien to wiedzieć i nie
rozpowszechniać mylnych informacji. Dodał też, że pieniądze zabezpieczane przez
fundusz dla gmin i powiatów są wykorzystywane co roku w ok. 80%.
Na spotkaniu głos zabrał także wicedyrektor departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Ryszard Deluga, który powiedział m. in.
o tym, że w tej chwili trwają prace nad programem mającym rozwiązać problem azbestu, w tym pokryć dachowych i elementów
konstrukcyjnych. Program ma ustalić zasady jego odbioru od prywatnych właścicieli
oraz dalszego losu. Program od lat jest nie
rozwiązany, mimo, że część z samorządów
już dokonało obliczeń jak dużo azbestu mają
na swoim terenie. Deluga apelował, by gminy które jeszcze tego nie zliczały, dokonały
to jak najszybciej, umożliwi to kompleksowe podejście do tematu.
(tb)

mówi Anna Graczyk, która w PUP w Łowiczu zarejestrowana jest już od stycznia.
Zgłosiła się do niego, po likwidacji swojego
dawnego zakładu pracy, do tej pory otrzymała od PUP zaledwie jedną ofertę. - Skorzystałam też z zaproszenia na Targi Pracy,
niestety nie udało się. Na własną rękę wysyłam cv tam, gdzie się da, ale w Łowiczu
sytuacja wygląda tragicznie - jest mało firm
i zakładów, sklepy upadają, tylko nowe sie-

dziby banków rosną jak grzyby po deszczu.
Jeśli już kogoś szukają, to zależy im bardziej
na młodych, a ja mam „aż” 36 lat - komentuje pani Anna.
Z podobnymi przeszkodami spotkała się
większość uczestników. - Z wykształcenia
jestem pracownikiem administracji, wcześniej przez 5 lat pracowałam w agencji
ochrony, umowa była sporządzona tak, że
firma mogła dać mi wypowiedzenie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, nie podając
żadnego powodu. Nawet nie wiem, dlaczego mnie zwolnili - mówi kolejna uczestniczka kursu - pani Małgorzata. Tak jak
wielu innych bezrobotnych, po pół roku od
zarejestrowania dostała tylko jedną ofertę - szwaczki.
Wielu kursantów straciło pracę w wyniku likwidacji przedsiębiorstw, niektóre kobiety nie zdążyły wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, czy wychowawczych
- okazywało się, że nie mają już gdzie wracać. W ramach kursów mówi się też o tym,
jak szukać pracy i pisać dobre cv - wszystko po to, by ułatwić uczestnikom powrót do
aktywności zawodowej. - Uczymy też jak
zachowywać się na rozmowach kwalifikacyjnych, przeprowadzamy nawet symulacje
- mówi pani Aleksandrowicz.
Podobne szkolenia bez wątpienia dają
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności.
Są jednak bezużyteczne jeśli nie idą w parze z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz
z rzeczywistą pomocą w jej szukaniu, jaką
powinien oferować PUP.
Milena Bakalarz
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By groby bohaterów się nie zapadły
- Dziwi mnie ten nagrobek,
jest nowy, a przedtem był tu
tylko krzyż i ziemna mogiła.
Komu chciało się wyłożyć
pieniądze na coś takiego?
- powiedziała nam
Barbara Zasińska, łowiczanka,
która zagadnęła nas na
cmentarzu katedralnym
kilka dni temu.

P

rosty nagrobek z czarnego marmuru, który wskazała, kryje grób Hanki Freyzinger, córki łowickiego adwokata, która 20 października 1941 roku
została rozstrzelana przez Gestapo. Mogiła zmieniła się po ponad 60 latach od tra-

gicznych wydarzeń. Faktycznie: z ziemnej,
opatrzonej przekrzywionym, starym krzyżem, na którym wisiała tabliczka z ręcznie
wypisanym nazwiskiem i informacją o zamordowanej, stała się marmurowa. Nagrobek został wystawiony przez łowicki ratusz.
Burmistrz Krzysztof Kaliński powiedział
nam, że będzie dążył do tego, by co roku
jakiś grób łowiczan, którzy zapisali się
w szczególny sposób w historii miasta, został odnowiony.
Grób Hanki Frayzinger to pierwsza taka
„jaskółka” na cmentarzu katedralnym, zwiastująca kolejne prace. Na rok przyszły do
odnowienia zaplanowana jest mogiła braci
Bujnickich. Ich mogiła jest zaniedbana, bo
w Łowiczu nie ma już bliskich, którzy mogliby się tym zająć. Obaj bracia uczestniczy- Nowy grób Hanki Grayzinger na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

Jest zainteresowanie
szkołą w Kurabce

Gmina Sanniki

Są pieniądze na piec dla Brzezi

Szkoła Podstawowa w Brzezi,
w której przepalił się piec
centralnego ogrzewania,
zyska przed rozpoczęciem
kolejnego sezonu grzewczego
nowy piec. Zakup kosztował
będzie 20 tys. zł, a pieniądze
w większości pochodzić
będą z oszczędności
iedawno, podczas zebrania wiejskie- Kto będzie miał pomysł na wykorzy- wypracowanych przez szkołę.

Nie pierwszy już raz wraca w gminie Bolimów dyskusja nad przyszłością działki i budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Kurabce. Tym razem
radni na sesji 8 lipca wyrazili zgodę
na sprzedaż terenu. Nie oznacza to
jednak, że zostanie on szybko sprzedany - gmina chce sprawdzić jakie
będą oferty.

N

go mieszkańcy Kurabki wyrażali zaniepokojenie tym co dzieje się z byłą
szkołą. Budynek stoi pusty, niszczeje. Postulowali, aby coś zrobić w tej kwestii.
- Mamy za sobą całe lata dyskusji, nad tą
sprawą - powiedział podczas sesji wójt Stanisław Linart. - Cały czas na naszej stronie
internetowej widnieje ogłoszenie i powiedzieć trzeba, iż jest odzew ze strony osób
zainteresowanych.
Oferta głosi, iż gmina poszukuje inwestora, który będzie miał oryginalny pomysł na
zagospodarowanie budynku dawnej szkoły.
Obiekt poszkolny jest w dobrym stanie technicznym, usytuowany jest na zadrzewionej
działce o powierzchni 1,02 ha, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej na Sochaczew. Powierzchnia zabudowy wynosi 528

stanie budynku w Kurabce?

m2, powierzchnia użytkowa 480 m2.
Cały teren jest ogrodzony, jednak nie należy w całości do gminy. 1 ar, w rogu działki od strony drogi na Sochaczew, należy do
osoby prywatnej, która ma nieopodal własne grunty rolne.
- Podjęcie uchwały o sprzedaży nie znaczy, że od razu będziemy chcieli ten teren
sprzedać - powiedział wójt. - Otwiera nam
to jednak drogę do dokonania wyceny mieszkańcy Kurabki chcą wiedzieć ile to jest
warte. Będziemy się wtedy zastanawiać co
dalej. A temat jest na tyle poważny, że teren
ten nie zostanie sprzedany bez konsultacji
z radą i mieszkańcami - zapewnił.
(wcz)

li w II Wojnie Światowej. Właśnie ten fakt
w obu tych przypadkach pozwolił o wystąpienie o sfinansowanie prac do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Grób Frayzinger został sfinansowany
z tego właśnie źródła, jego wykonanie kosztowało w całości 5 tys. zł. Burmistrz podkreślił przy tej okazji niezwykle dużą pomoc jakiej w tej sprawie udzielił proboszcz parafii
katedralnej ks. prałat Wiesław Skonieczny.
Jeszcze w tym roku ratusz zamierza ponadto zająć się grobem Romualda Oczykowskiego, jednego z najwybitniejszych
łowiczan przełomu XIX i XX wieku, księgarza, publicysty, kolekcjonera, wydawcy
pierwszego przewodnika po mieście. Grobowiec jest w opłakanym stanie.
Przy okazji warto zwrócić uwagę, że zadbanie o groby to wyzwanie nie tylko dla ratusza, ale także dla samych łowiczan, organizacji społecznych i in. Wystarczy bowiem
posprzątać mogiły, wyrwać chwasty, postawić płonący znicz - po prostu pamiętać.
(tb)

J

edna z nauczycielek zrezygnowała
z odejścia na wcześniejszą emeryturę,
nie było, więc konieczności wypłacania
odprawy. Inna nie podniosła swoich kwalifikacji zawodowych, tak więc zmniejszyła
się planowana dla niej pula wynagrodzenia.
Dało to 16 tys. zł, o przesunięciu, których
w budżecie na zakup pieca zdecydowali
gminni radni podczas sesji w poniedziałek,
30 czerwca. Resztę pieniędzy dołoży gmina
i także pochodzić będą z oszczędności wypracowanych w oświacie. Wymiana pieca
wpisana została przez dyrekcję placówki
do wykazu wakacyjnych potrzeb remontowych. Oprócz tego, w SP Brzezia odnowienia wymaga szkolny korytarz, jedna z sal
lekcyjnych i pomieszczenie socjalne.

Budynek szkoły jest stary i wymaga odnowienia. Jego stan pogorszył przeciekający dach. Naprawy wymaga też pękająca elewacja - Sanepid nakazał jej naprawę,
jednak w tym roku gmina nie ma na to pieniędzy, chyba że wspomogłaby ją w tej materii rada szkoły. Sprawa elewacji odsunięta, jednak zostanie najprawdopodobniej na
przyszły rok.
W SP w Osmolinie w trakcie wakacji
należałoby całkowicie przebudować sanitariaty na parterze i pierwszym piętrze, co
zostanie zrobione, gdyż stan sanitariatów
sprawę czyni pilną. Ponadto odgrodzić trzeba szkołę od sąsiadującego z nią budynku
w surowym stanie, który zagraża bezpieczeństwu dzieci: nie ma w nim klatki schodowej, niefrasobliwe dzieci dla zabawy często tam wchodzą.
Ponadto przeprowadzić trzeba malowanie w klasach i korytarzach oraz rozebrać
zewnętrzne, nieużywane sanitariaty.
W SP Sanniki wymiany wymaga boiler wraz z instalacją w kuchni, trzeba też
przeprowadzić remont w pomieszczeniu
szkolnej pielęgniarki. Malowania wymagają klasy, korytarze, łazienki, zaplecze kuchenne, a przede wszystkim sala
gimnastyczna. Ocieplić trzeba też strop

w pomieszczeniu nauczyciela wf. Dyrekcja wnioskuje też o oświetlenie zewnętrzne szkoły, o naprawę poszycia z papy na
dachu tzw. nowej szkoły, rozbiórkę nieczynnych ubikacji i śmietnika, usunięcie suchych konarów drzew, dalsze prace
przy adaptacji piwnicy na harcówkę dla
prężnie działających przy szkole druhów,
modernizację kuchni, dokończenie wykładania schodów w nowej szkole i inne
drobne prace.
O tym co zostanie zrobione przez wakacje, zadecydują z jednej strony możliwości
finansowe gminy, z drugiej ilość posiadanych przez nią pracowników. Gmina posiada bowiem ludzi zatrudnionych do prac
interwencyjnych, są to jednak głównie kobiety. Wykonują prace porządkowe, sadzą kwiaty, jednak do typowo męskich robót gmina stara się ich nie kierować - choć
i takie, gdy zajdzie potrzeba, wykonują.
Z kolei posiadani przez urząd pracownicy gospodarczy są obłożeni pracą i wprost
rozchwytywani. Podczas poniedziałkowej
sesji wójt gminy Gabriel Wieczorek poddał pod rozwagę radnych pomysł zatrudnienia w przyszłości kolejnego pracownika gospodarczego.
(wcz)
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Gmina Zduny

Dwieście róż w ogródku
Ogrodem tonącym
w dziesiątkach róż zachwycił
się jeden z naszych
czytelników - Andrzej
Guzek przejeżdżający przez
Jackowice. Widok określił
jako zapierający dech
w piersiach.
on przez wieś pod koniec czerwca, akurat w okresie pierwszego kwitnieJniaechał
róż, kiedy wyglądają one najkorzystniej.

Okres ten zaczyna się około 20 czerwca
i trwa dwa tygodnie, więc obecnie dobiegło
już końca. Na kolejną tak piękną prezentację
kwiatów trzeba poczekać do 10 września, na
kiedy przypada drugie kwitnienie.
Do drzwi wejściowych od ulicy prowadzi szpaler czerwonych wysokich róż, które zdawać by się mogło pełnią wartę przy
wejściu do różanego królestwa państwa
Perzynów. Przed domem podziwiać można ponadto delikatnie różowe drobne kwiaty rabatowe oraz okazałe cięte o nasyconej
różowej barwie. Róże pną się również po
ogrodzeniu posesji w Jackowicach.
Ogród, w którym znajduje się około 200
róż należy do rodziny Perzynów. Od 10 lat
tworzy go Jolanta Perzyna, która swoją pasją zaraziła także dorosłe dzieci Małgorzatę
i Macieja. Dlaczego róże? - Są to najpiękniejsze kwiaty. Róża to królowa kwiatów Jolanta Perzyna w otoczeniu ukochanych róż w swoim ogrodzie
- wyjaśnia pani Jolanta. Jej miłość do róż
obejmuje zarówno odmiany cięte, jak i rabatowe. - Im piękniejsze róże cięte, tym bardziej podatne na choroby. Róże rabatowe są
bardziej odporne - mówi.
Najstarsze okazy kwiatów osiągnęły już
pełnoletniość, mają po 18 lat. Właścicielka
różanego ogrodu co roku dokupuje nowe
krzewy i nowe odmiany. - Nie ma kiermaszu
ogrodniczego, z którego wyjeżdżam bez nowego krzewu. Nie mogę się też oprzeć kwiatom na targowicy w Łowiczu - wyjawia.
Jak to na wsi bywa pracy jest dużo. Każdą wolną chwilę wieczorem Jolanta Perzyna poświęca swoim kwiatom. Dokładnie je
ogląda, lekko przycina. Pomaga jej w tym
syn Maciej, wcześniej było to zadanie córki Małgorzaty, która wyprowadziła się do
Warszawy. Dogląda czy nie pojawiły się
na kwiatach jakieś plamki, czy krzew nie
choruje lub nie pojawiły się na nim mszyce. - Tegoroczna susza jest przyczyną plagi
mszyc. Już czterokrotnie pryskaliśmy kwiaty przeciwko tym szkodnikom - dodaje pani
Widok róż zachwyca, jednak nie mniej urzekający jest ich zapach.

Centrum e-lerningowe
do końca sierpnia

Gmina Kiernozia

Centrum e-lerningowe działające od kilku miesięcy przy Bibliotece Publicznej w Chąśnie będzie
funkcjonować w dotychczasowej
formie jeszcze do końca sierpnia,
choć pierwotnie zakładano, że tylko
do końca czerwca. Zmieniła się także osoba, która prowadzi szkolenia,
nie jest to już Katarzyna Polańczyk,
ale Michał Kajak, pracownik Urzędu
Gminy zatrudniony na stanowisku
informatyka.

rząd Gminy w Kiernozi
ogłosił przetarg na budowę 3
odcinków dróg w Sokołowie,
Teresewie i Chruślach, o łącznej
długości 4.451 m. Otwarcie ofert
planowane jest 25 lipca, wykonanie
prac - do 15 października. Decyzja
o tej inwestycji zapadła w maju.
W sumie gmina Kiernozia w tym
roku wzbogaci się o 6 dróg
o długości 8,5 km.
Początkowo planowano w tym
roku budowę trzech dróg o łącznej
długości 4,2 km: Wiśniewo - Osiny,
Sokołów i Teresew. Prace na tych
drogach już są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „Erbedim” z Piotrkowa
Trybunalskiego (kosztować będą
891.840 zł brutto).
Obecnie ogłoszony przetarg
dotyczy dróg: Stępów - Teresew
o długości 1.256 m, Sokołów
Towarzystwo - Teresew - 1.780m
oraz w sołectwie Chruśle (tzw.
Krzewinki w stronę Wituszy) 1.415 m.
(mwk)

W

raz z nowym pracownikiem zmieniły się godziny funkcjonowania
centrum, działa ono od wtorku do piątku
w godz. 16-20, w soboty w godz. 10-14.
Jest wyposażone w 9 stanowisk stacjonarnych, laptopa, drukarko-kopiarkę, a także
faks. Centrum nadal zaprasza mieszkańców nie tylko gminy Chąśno, ale także innych gmin powiatu łowickiego, by skorzystali z możliwości wzięcia udziału w
jednym z kilkudziesięciu szkoleń, jakie
znajdują się w jego ofercie. Jest to szansa przede wszystkim dla osób starszych,

które nie mają zbyt wielu doświadczeń z
pracą przy komputerze do poznania podstaw jego obsługi, obsługi edytorów tekstowych oraz nabycia umiejętności korzystania
z Internetu. Oprócz tego centrum oferuje
różnorodne kursy tematyczne, podnoszące
kwalifikacje i umiejętności zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą czyli z
zakresu księgowości, handlu, spedycji, logistyki. Wśród kursów coś interesującego znajdą także dla siebie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - są to kursy
np. z języka polskiego, matematyki, biologii.
Wójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski powiedział, że po sierpniu zatrudnienie pracownika centrum, nie będzie już
finansowane przez program Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnictwo
w którym pozwoliło na powstanie centrum,
ale spadnie na gminę. Opiekun będzie tylko
prowadził szkolenia i egzaminy dla grup, nie
będzie go na stałych dyżurach w centrum jak
w tej chwili. Pomieszczenie w którym znajdują się komputery, będzie udostępnione
w ramach normalnej pracy Biblioteki Publicznej, w której się znajduje.
(tb)

Kto wykona
gminne drogi

U

Gmina Bielawy

GOPS ubiega się
o unijne pieniądze

K

osmetyczne poprawki ma do
naniesienia dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Kociak w Bielawach we
wniosku o dofinansowanie programu
„Nowe umiejętności szansą na
nową jakość życia”. Niezbędny jest
dokładniejszy opis zaproponowanych
do realizacji zadań. Poprawiony
wniosek musi przesłać do 22 lipca do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który
je ocenia.
- Pieniądze unijne są dla każdego
ośrodka zagwarantowane, nie trzeba
wygrać konkursu, tylko napisać
dobry wniosek - wyjaśnia dyrektor
Kociak. GOPS w Bielawach może
dostać 58.667 zł, do czego ze
środków własnych gmina ma dołożyć
około 10%, czyli kolejne 6.882 zł. Za
około 65 tys. zł w latach 2008-2013
po pięć osób rocznie, długotrwale
bezrobotnych i korzystających
z pomocy socjalnej, zostanie
przywróconych do pracy. Co roku
zatem ośrodek musi napisać nowy
wniosek. Bezrobotni zostaną objęci
pomocą psychologiczną, zostaną
przeszkoleni zawodowo i w efekcie
tego zatrudnieni.
W ramach pozyskanych pieniędzy
GOPS ma zatrudnić nowego
pracownika socjalnego i wyposażyć
mu stanowisko pracy. Pracownik
ten zawrze umowę z pięcioma
podopiecznymi, w której określone
Perzyna. Opryskiwaniem krzewów zaj- zostaną ich prawa i obowiązki,
muje się właśnie Maciej Perzyna. Dba tak- m.in. systematycznych kontaktów
że o właściwe ich przycinanie według in- z psychologiem i obowiązkowego
uczestnictwa w szkoleniach
strukcji mamy.
Przed kilkoma laty Jolanta Perzyna za- zawodowych. Na ten rok pięć osób
czytywała się specjalistycznymi książkami zostało już wybranych. Bezrobotni
na temat hodowli róż. Dziś przeszukuje za- wyrazili chęć uczestnictwa w
soby Internetu. Pomaga jej w tym oczywi- programie, ale przygotowaliśmy
ście syn. Szuka w sieci nie tylko samej wie- listę rezerwową - dodaje kierownik.
dzy, ale wymienia doświadczenia z innymi Prawdopodobnie program ruszy
hodowcami róż. Są oni pomocni w rozpo- od 1 września, z trzymiesięcznym
znawaniu chorób, czy szkodników, a także opóźnieniem spowodowanym
podpowiadają metody walki z nimi.
problemami z oceną wniosków.
(eb) (eb)
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Kolarze i chodziarze
„długodystansowych” konkurencjach sportowcy mają dużo
czasu na przemyślenia. Kolarze
każdego dnia na wieloetapowych wyścigach muszą na siodełkach przesiedzieć
kilka godzin, a bywają przecież etapy,
na których dzieje się niewiele. Nie mają
oczywiście możliwości podziwiania piękna
ziem przez które akurat przejeżdżają, bo
rozglądanie się wokół mogłoby przynieść
fatalne skutki. - Panie Stanisławie - zwrócił
się kiedyś do naszego słynnego w latach
siedemdziesiątych kolarza, Stanisława
Szozdy, dziennikarz. - Przejechał Pan na
rowerze pół świata. Co Panu najbardziej
utkwiło w pamięci? - Przednie koło - odpowiedział bez wahania Szozda. To oczywista
ironia, świadcząca o niepospolitej inteligencji. I chyba też o tym, że ściganie się na
rowerze nie było dla kolarzy czasem po
części straconym? Znakomita większość
z nich radzi sobie przecież w życiu znakomicie. Choć często nie mieli czasu na
kończenie studiów.
ieczysław Nowicki, podwójny
medalista olimpijski z Montrealu,
od lat piastuje poważne funkcje
w sportowej administracji. Był nawet,
w rządzie Jerzego Buzka, ministrem sportu. Niektórzy, jak najwybitniejszy spośród
naszych kolarzy, Ryszard Szurkowski,
są trenerami. Wielu świetnie radzi sobie
w biznesie. Czesław Lang jest jednym
z najbardziej liczących się organizatorów
imprez kolarskich w Europie. Z prowincjonalnego Wyścigu Dookoła Polski zrobił
liczący się na świecie Tour de Pologne.
A propos „tour” a nie „wyścig”. Sam się
czasem irytuję, jak wtrąca się do języka
polskiego rozmaite zapożyczenia, od
których ostatnio aż się roi. I na nic choćby
tysiąc ustaw o ochronie języka polskiego,
bo prawnie trudno takie problemy uregulować. Ale w tym przypadku jestem jednak za
„tourem”, bo to sprawia, że w międzynarodowym towarzystwie impreza jest o wiele
bardziej rozpoznawalna. Już samo wymówienie słów „wyścig” i „dookoła” obcokrajowcom tworzy barierę nie do przejścia.
decydowanie nudniejszym zajęciem
sportowym od kolarstwa, w którym
jednak często dzieje się bardzo
wiele i czym pasjonują się miliony kibiców,
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jest tak zwany chód sportowy. Konkurencja
wprawdzie peryferyjna, ale jednak olimpijska. Chodzenie jest oczywiście najbardziej naturalną czynnością człowieka, ale
z uczynienie dyscypliny sportowej z szybkiego chodzenia czyli przemieszczania
się bez jednoczesnego odrywania obu
stóp od podłoża, było z pewnością nieco
wyimaginowane. Bo przecież naturalne
jest, że sprawny człowiek, jeśli chce się
szybciej przemieścić, to po prostu biegnie.
Tak jak koń przechodzi w galop. Dlatego
w chodzie ważną rolę odgrywają sędziowie,
którzy mają bacznie się przyglądać, czy
zawodnik nie podbiega. I dlatego też pod ich
adresem są czasem kierowane pretensje.
Słuszne czy (częściej) wyimaginowane, jak
w przypadku Roberta Korzeniowskiego,
którego na początku kariery wielokrotnie
dyskwalifikowano, a nad czym ubolewali
komentatorzy (przyznaję, że ja też).
trakcie takiego chodu trudno, jak
w kolarstwie, o spektakularne
akcje: ucieczki czy pościgi, więc
cała ta zabawa daje bardzo wiele czasu
na myślenie oraz na obserwację asfaltu
oraz butów: własnych i rywali. Jak długo
można jednak przyglądać się butom? Jeśli
na dodatek chodzi się w kółko po tej samej
pętli. Nie wiem, czy już wtedy Tomasz
Lipiec (chodziarz numer dwa w minionych
latach, po Korzeniowskim) myślał nad tym,
co będzie robił po zakończeniu kariery, ale
w najczarniejszych snach nie przewidział
chyba takiego rozwoju wypadków. Jego
korupcyjna „kariera”, najpierw jako dyrektora
stołecznego ośrodka sportu, potem jako
ministra sportu, stała się bardzo głośna,
a w miniony wtorek jedna z gazet doniosła
(podkreślając, że wie najlepiej, bo tę sprawę
śledzi w wielką uwagą), iż pod koniec lipca
(nomen omen) rozpocznie proces Lipca.
Zapewne to tylko przypadek, że z ową gazetę od jakiegoś czasu blisko współpracuje
Korzeniowski, a powszechnie wiadomo, że
obaj panowie od lat szczerze się nienawidzili. W tejże gazecie wyeksponowano też
pewną „złotą myśl”, która brzmi: „Sportowiec, który został przyłapany na dopingu,
nigdy nie będzie dobrym ministrem”. A ja
naiwny sądziłem, że uczciwość sportowca
polega na tym, by się nie dopingować, a nie
na tym, by nie dać się złapać.

W

Bracia S. na ławie
oskarżonych
Trzeci już proces dotyczący
funkcjonowania ubojni drobiu
w Borownikach relacjonujemy
na łamach NŁ.
Najdłużej na naszych
łamach gości proces przeciwko
byłemu posłowi Tadeuszowi G.,
który rzekomo miał poręczyć
kredyt na modernizację ubojni.
Drugi proces dotyczy upadłości
spółki
i udaremnienia zaspokojenia
roszczeń wierzycieli
w 2005 roku przez Łukasza M.,
udziałowca spółki.

W

czwartek 3 lipca, natomiast odbyła się kolejna rozprawa przeciwko
braciom Zbigniewowi i Tomaszowi S. właścicielom dawnej ubojni drobiu,
oskarżonym o czyn z art. 270, czyli o sfałszowanie dokumentu, w tym wypadku chodziło o umowy o pracę osób zatrudnionych
w ubojni. Na ławie oskarżonych siedzi ponadto Marzena M., która w ubojni pracowała w księgowości.
Na rozprawę nie stawił się obrońca braci
S., ale sąd mimo to postanowił prowadzić
postępowanie. 3 lipca przesłuchiwani byli
świadkowie, w większości byli pracownicy spółki. Krzysztof L. pracował w ubojni fizycznie do 2005 roku. Nie pamiętał
szczegółów zajścia z 21 marca 2005 roku,
w związku z czym sąd odczytał jego zeznania z wcześniejszego przesłuchania, z postępowania przygotowawczego.
Tego dnia dowiedział się on o zwolnieniu z pracy. Został wezwany do pokoju,
w którym byli właściciele - bracia S. oraz
księgowa Marzena M., która wzięła od

niego umowę o pracę, a wydała inny dokument. Nie wiedział co podpisuje, dziś
nie ma tych dokumentów, gdyż je zgubił.
W piśmie tym był zapis, że otrzyma dwumiesięczną odprawę, której do dziś nie otrzymał. Podpisał, gdyż sądził, że jak będą zwolnienia grupowe to otrzyma „kuroniówkę”,
co wydawało mu się korzystniejsze. Świadek pracował jako wagowy, ale nie pamięta czy miał na piśmie zakres obowiązków.
Kolejny świadek Daniel S. również był
pracownikiem spółki do 2005 roku, kiedy to
zwolnieni zostali prawie wszyscy pracownicy. 21 marca 2005 roku otrzymał świadectwo pracy, które zabezpieczyła policja.
Przypuszcza, że ma jeszcze w domu umowę o pracę. Tego też dnia został wezwany
na rozmowę, w której uczestniczyli właściciele, prawnik, Stanisław W., pan K. oraz
księgowa. Nie pamiętał jednak kto konkretnie wręczył mu „nową” umowę o pracę,
w której poprawiony został okres zatrudnienia, zamiast 31 grudnia 2005 r. pojawiła się
data 21 marca. - Każdy podpisywał to i ja
podpisałem. Nie pytałem nikogo czy to jest
zgodne z prawem - zeznawał świadek.
Kolejny świadek to Janina L. główna księgowa z ubojni, ciotka oskarżonych
mężczyzn, która pracowała w ubojni od 1
lipca 2002 roku do 31 maja 2005 roku. Do
pracy została przyjęta przez pana B. Podpisywała wówczas zakres obowiązków,
który powinien być w aktach pracowniczych. Pamięta, że Marzena M. zajmowała się sprawami pracowniczymi. Nie
była, pewna czy jako główna księgowa
była zwierzchniczką oskarżonej. Marzena
M. pomagała jej w sprawach księgowych
i w tym zakresie świadek wydawała jej polecenia służbowe.
Świadek Stanisław W., jako jedyny ze
świadków złożył przyrzeczenie, że bę-

dzie mówił wyłącznie prawdę na wniosek
obrońcy oskarżonej. Pracował w ubojni od
1 grudnia 2002 roku do 31 grudnia 2006
roku. W tym czasie podpisał 3 umowy
o pracę, wszystkie na czas określony. Pracował na stanowisku głównego technologa
i nadzorował dział produkcji, prowadził
też dokumenty związane z ochroną środowiska itp. Zdarzało się, że pod nieobecność właścicieli ubojni, przyjmował do pracy nowych pracowników, wprowadzał ich
w charakter zajęcia, ale ostateczną decyzję
podejmowali bracia S. Zeznał, że nie sporządzał zakresów obowiązków, nie wie też,
kto ustalał wynagrodzenie pracowników.
Wyjaśniał, że były dwa etapy zmniejszania zatrudnienia w spółce. Pierwszy odbył
się w marcu 2005 roku w celu ograniczenia wydatków. Zatrudnienie zostało zredukowane o połowę.
Świadek był obecny przy zwalnianiu pracowników, przypuszczał, jednak że wręczano im wypowiedzenia za porozumieniem stron. Nie czytał tych dokumentów,
mimo że część z nich sam wręczał. Zna jeden przypadek pracownika ubojni, który był
oskarżony o sfałszowanie umowy o pracę.
Zeznał, że to nie on ustalał, jak będą rozwiązywane umowy o pracę, tylko pan B. wraz
z właścicielami.

Świadkowie obrony
Krystyna K., matka oskarżonej zeznawała, że Marzena M. nie opowiadała nic o swojej pracy, ale zaczęła się zwierzać, jak dostała wezwanie w charakterze podejrzanej.
- Córka wykonywała polecenia pracodawców. To była jej pierwsza praca po stażu, nie
miała doświadczenia. Zarabiała najniższą
krajową - mówiła matka.
Marek M., mąż oskarżonej był również
pracownikiem spółki w Bobrownikach od
2005 roku. Odszedł z pracy za porozumieniem stron. Nadal w ubojni pracowała jego
żona. - Jak firma przeszła w ręce innego
właściciela nie chciał on wydać żonie świadectwa pracy - mówił.
(eb)
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Ateny’2004 wspomina Krzysztof Miklas - cz. II.

Super-Otylia
Sportowo
wypadliśmy na
tych igrzyskach
blado. Apetyty były
rozbudzone, bo
przecież w Atlancie
i Sydney poszło nam
naprawdę dobrze.
Dziesięć medali
w Atenach oceniono,
więc niemal jako
narodową katastrofę.

T

ak źle nie było od prawie pięćdziesięciu lat, bo podobnie słabo ostatnio wypadliśmy w Melbourne w 1956 roku - twierdzono a przecież wtedy była zupełnie inna
sytuacja. Polska była ledwie dziewięć lat po wojnie, a stalinowski
zamordyzm dopiero co się skończył.
Po igrzyskach rozpoczęło się, więc
w mediach i wśród polityków swoiste polowanie na czarownice. Ale po

Ona zawsze musiała mieć nieco czasu i dystansu na to, żeby się rozkręcić. Ale prognozy były niezwykle
optymistyczne, bo w eliminacjach
poprawiła rekord Polski, czym paradoksalnie, trener Słomiński się
nie zachwycił, uważając, że popłynęła… zbyt szybko, niepotrzebnie
tracąc energię. W finale pierwsza
długość basenu nie potwierdzała
oczekiwań i było zapewne wielu
takich, którzy zwątpili. Ale drugie
pięćdziesiąt metrów było już popisem Polki. Błyskawicznie odrabiała straty i na finiszu liczyły się już
tylko trzy rytmicznie wynurzające
się z rozbryzgiwanej wody czepki:
pomarańczowy Holenderki Inge de
Brujin, biało-czerwony Otylii i żółto-zielony Australijki Petrii Thomas.
Różnice na końcowej ścianie basenu
były niemal nieuchwytne dla oka.
Wygrała Australijka przed Polką.
Zabrakło chyba dwóch ruchów ramionami, by było złoto.
Godzinę później Otylia znów Maraton - miejsce słynnej bitwy w 490 roku p.n.e. było też miejscem startu do biegu maratońskiestanęła na słupku startowym. I po- go igrzysk w 1896 i 2004 r.
po kilku miesiącach wróciła do treningów w swojej ukochanej dyscyplinie. Myślę, że woda w basenie
była najlepszym miejscem do wylewania łez. W marcu 2008 roku
dostałem od kompozytorki piose-

Na szczęście znalazł się też jeden dzień na wycieczkę poza Ateny. Mogłem więc podziwiać wspaniałą twierdzą w Napflio i słynny starożytny teatr w Epidavros.
kolei. Gwiazdą pierwszej wielkości,
za którą praktycznie było długo,
długo nic, była na tych igrzyskach
w naszej ekipie Otylia Jędrzejczak.
Również dlatego, że pływanie jest
dyscypliną sportu niezwykle prestiżową, uprawianą na całym świecie.
O sukcesy jest, więc tu niezwykle
trudno, czego w naszej sportowej
historii doświadczaliśmy przez dziesięciolecia. Przed przyjazdem do
Aten Otylia była w życiowej formie
i trener Paweł Słomiński zdecydował, że jego podopieczna wystartuje
na trzech dystansach. Dwa pierwsze
jej finały miały się odbyć piętnastego sierpnia. Dzień to dla Polski
świąteczny i zarazem historyczny,
więc każdy patriotycznie nastawiony Polak miał nadzieję, że święto
będzie także w Atenach. Oczywiście przede wszystkim za sprawą
naszej pływaczki. Sprawa nie była
prosta, bo program minutowy akurat
tak był ułożony, że finały setki motylkiem i czterystu metrów stylem
dowolnym dzieliła tylko godzina.
Najpierw był motylek. Dwie długości basenu to dla niezwykle wytrzymałej Otylki trochę za krótko.

nownie zdobyła srebro. Na tych
igrzyskach w pełni objawił się inny
światowy talent - Francuzka Laure
Manaudou. W Atenach była tylko
ciut, ciut gorsza od Otylii. Poza wygraną na czterysta crawlem, w którym wyprzedziła Polkę o pół sekundy, miała jeszcze srebro na osiemset
i brąz na sto grzbietem. Identycznym dorobkiem mogła się też pochwalić Holenderka de Brujin (50
dow. - złoto, 100 dow. - srebro, 100
mot. - brąz).
Trzy dni później, osiemnastego
sierpnia, Otylia Jędrzejczak zdobyła wymarzone złoto. Jedyną godną
jej rywalką była znów Australijka
Thomas, ale tym razem Polka nie
spóźniła się z finiszem. Prestiżowe,
amerykańskie pismo „Sports Illustrated” w swoich olimpijskich prognozach stawiało naszą pływaczkę
na pierwszym miejscu na dwieście
metrów motylkiem i nie myliło się.
Pierwszy dla Polski złoty medal
olimpijski w pływaniu stał się tego
dnia faktem.
A po igrzyskach Otylia zdobyła
się na niezwykły gest. Swój złoty
medal wystawiła na licytację, zaś

pieniądze - ponad ćwierć miliona
złotych - przeznaczyła na pomoc dla
dzieci chorych na białaczkę. Zrobiła
to - jak sama stwierdziła - pod wpływem przeczytanej właśnie w Atenach książki „Oskar i Pani Róża”
Erica-Emmanuela Schmitta, która opowiada o chłopcu chorym na
białaczkę.
Zaś rok po tak szczęśliwych
dla niej igrzyskach spotkał ją potworny dramat. Na drodze między
Płockiem a Warszawą, w Miączynie koło Płońska, pierwszego października 2005 roku, prowadzony
przez nią elegancki chrysler wypadł podczas wyprzedzania z jezdni, uderzył w drzewo, a śmierć poniósł ukochany, młodszy brat Otylii
- 19-letni Szymon. Pisanie o tym, że
ta tragedia wywarła na niej okrutne
piętno jest truizmem, wręcz banałem, ale tak naprawdę nie ma słów,
które by choć w części oddały całe
to nieszczęście.
Sąd musiał jednak podejść do
sprawy bez emocji. Otylia została
skazana na dziewięciomiesięczne
ograniczenie wolności i prace społeczne. Sama też została ranna, ale

nek dla dzieci, z którą przez kilka lat dzieliłem redakcyjny pokój
w TV Polonia, Basi Kolago, która
jest w kapitule Orderu Uśmiechu,
bardzo sympatyczny telefon. - Jeśli
masz telefon do Otylii, to bądź tak

dobry i daj mi numer. Przyznaliśmy
jej, na wniosek dzieci z kilku szkół
i wrocławskiej kliniki transplantologii, Order Uśmiechu. Mam nadzieję,
że choć trochę osłodzi jej życie.

“Lekcy” wioślarze
i ambitny chodziarz
W Atenach Mazurka Dąbrowskiego grano jeszcze wioślarzom:
Tomaszowi Kucharskiemu i Robertowi Syczowi oraz chodziarzowi Robertowi Korzeniowskiemu.
Wszyscy byli już olimpijskimi
weteranami. Kucharski do spółki
z Syczem i Korzeniowskim, który
od dawna zapowiadał, że na tych
igrzyskach kończy sportową karierę, byli w pewnym sensie na remis, bo zarówno wioślarze (razem),
jak chodziarz mieli po Atenach po
cztery olimpijskie złote krążki. Kucharski i Sycz wygrywali w swojej specjalności, dwójce podwójnej
wagi lekkiej, dwukrotnie: w Sydney
i Atenach. Wagę lekką wprowadzono do wioślarskiego programu
olimpijskiego w Atlancie, żeby dać
szansę także mniejszym, a więc
i lżejszym zawodnikom.
Wioślarstwo zdominowane bowiem zostało przez mocno zbudowanych, silnych i wysokich zawodników. Dla „maluchów”, z których
każdy nie może ważyć więcej niż
siedemdziesiąt dwa i pół kilograma, a razem sto czterdzieści kilogramów przewidziano dwie konkurencje: właśnie dwójkę podwójną
i czwórkę. Polacy tę szansę znakomicie wykorzystali. Przed nimi polskie
wiosła nie miały przecież olimpijskiego złota. Oni zdobyli je dwa razy.
dok. w NŁ 30
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Mirosław Warda (1956-2008)
Mirosław Warda, syn Mieczysława
i Zofii urodził się 7 października 1956
roku w Skaratkach w gminie Domaniewice. Lata dziecięce i szkolne
spędził na wsi. Szkołę podstawową
skończył w rodzinnej wsi.

swoje miejsce - za najlepsze oceny- koledze
z klasy - Krzysiowi. Od 1 października 1976
roku był już studentem I roku Politechniki
Łódzkiej, wydziału Mechanicznego Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W

1972 roku zdał egzamin wstępny do
Technikum Mechaniczno - Elektrycznego w Łowiczu na kierunek elektroenergetyk. Był pilnym, skromnym i uczciwym
młodzieńcem. Pomagał słabszym od siebie kolegom w nauce. Zdolności oraz pracowitość powodowały, iż chłonny umysł
rozwijał się błyskotliwie, zwracając uwagę
wszystkich nauczycieli na wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.
Wysoka średnia ocen na świadectwie
maturalnym upoważniała go do studiów
na deficytowym wówczas kierunku uczelni technicznej w kraju. Mirek z tego prawa
zrezygnował. Oświadczył, że pragnie studiować na kierunku wybranym przez siebie,
chciał studiować fizykę. Dał się przekonać
wychowawcy, że przy tak ścisłym umyśle
powinien zdobyć wiedzę z fizyki technicznej na politechnice. Pewien był, że wstępny egzamin na politechnikę zda. Odstąpił

Robią oświetlenie
na Bratkowicach

W

raz z początkiem tego tygodnia
ruszyły prace przy budowie
oświetlenia ulicznego na
ulicach Bursztynowej, Agatowej,
Turkusowej i Szafirowej położonych
na os. Bratkowice w Łowiczu.
Zakres prac przewiduje ustawienie
na tych ulicach w sumie 30 słupów
oświetleniowych, typu parkowego
z oprawami oświetleniowymi
oraz ułożenie zasilającego kabla
energetycznego. Wykonawcą robót
jest Zakład Usługowo-Handlowy
„Telech” Jarosława Buczka
z Bolimowa, wyłoniony w drodze
przetargu, ogłoszonego przez
miasto. Przypomnijmy, że wpłynęło
na niego aż 7 ofert, przy czym firma
z Bolimowa była najtańsza - cena
za wykonywanie prac to 70.880 zł.
Najdroższa dla porównania wynosiła
154.959 zł.
Wykonawca ma zakończyć roboty
budowlane do 19 sierpnia, na
zrealizowane zadanie udzieli 36
miesięcznej gwarancji.
(tb)

Nowa ulica
w Joachimowie Mogiłach

W

niosek o zameldowanie przy
jeden z nienazwanych ulic
w Joachimowie Mogiłach
wpłynął ostatnio do Urzędu
Gminy w Bolimowie. A że przepisy
mówią, iż w przypadku zabudowy
zwartej, zameldować można osobę
tylko pod oznaczonym adresem,
radni gminni zmuszeni byli podjąć,
na sesji 8 lipca, uchwałę o nadaniu
nazwy wspomnianej ulicy.
Nie główkowano w tym temacie:
osoby wnioskujące o zameldowanie
same poddały pomysł nazwy
- ulica Ziołowa i takąż nazwę przyjęła
rada. Mowa o ulicy odchodzącej
od ulicy Leśnej w kierunku
wschodnim.
(wcz)

§ Redakcja Nowego Łowiczanina przeprasza rodzinę Ś.P. Władysława Koczywąsa za zaistniałą sytuację.
§ Redakcja Nowego Łowiczanina przeprasza Panią Wandę Żarow-Jankowiak,
żonę Ś.P. Bogdana Jankowiaka, za pomyłkę jaka nastąpiła w nekrologu.

o specjalności fizyka techniczna. W 1981
roku uzyskał tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki.
Po odbyciu rocznej służy wojskowej
w Olsztynie pracował w łyszkowickiej
„Polfie” na stanowisku głównego energe-

tyka. Po dwóch latach wrócił do rodzinnej
wsi, aby przejąć gospodarstwo rolne wraz
z żoną Zofią, magistrem chemii. Młodzi rolnicy widzieli perspektywę rozwoju własnego gospodarstwa. Powiększyli areał ziemi
i nastawili się na produkcję trzody chlewnej
i bydła. Mirosław Warda pełnił funkcję inseminatora na terenie gminy Domaniewice.
Pracowity i ambitny, udoskonalał pracę
w rolnictwie. Wzbogacał gospodarstwo
w nowoczesny sprzęt mechaniczny. Zawsze
zadowolony i dumny z osiągnięć w rolnictwie. Był dumny ze swoich trzech synów
oraz z tego co osiągnęli w życiu: Krzysztof
doktoryzował się na SGGW w Warszawie,
Filip jest informatykiem na Politechnice
Łódzkiej, zaś Emil pisze pracę magisterską
z historii na Uniwersytecie Łódzkim.
Ciężka choroba przerwała wszelkie plany
i odebrała nadzieję młodemu rolnikowi. Odszedł na zawsze 23 maja 2008 roku.
Na spotkaniu klasowym po 30 latach matury, które miało miejsce 7 czerwca 2008
roku koledzy z klasy wraz z wychowawcą Stanisławem Wielcem boleśnie odczuli brak Mirka.
Stanisław Wielec - wychowawca
oprac. Eliza Błaszczyk

Płonęły śmieci przy Małszyckiej

P

rawie 40 minut trwało w środę 9 lipca gaszenie dzikiego wysypiska śmieci przy ulicy Małszyckiej w Łowiczu.
Strażacy z łowickiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej zaalarmowani zostali o zdarzeniu przez Krzysztofa Górskie-

go, piastującego funkcję prezesa łowickiej
jednostki OSP.
Po przybyciu na miejsce, na płonące
śmieci podany został jeden prąd wody. Spaleniu uległa powierzchnia 150 m2.
(wcz)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
n 9 lipca, godz. 12.30, w Waliszewie
w gminie Bielawy zatrzymano, mieszkańca
powiatu łowickiego, który prowadził rower
w stanie nietrzeźwym (1,40 mg/dm3). Jak
się okazało, mężczyzna nie stosował
się do wyroku sądy zakazującego mu
prowadzenia pojazdów po drogach publicznych.
n 9 lipca o godz. 13.10, w Bocheniu
w gminie Łowicz zatrzymano 69-letniego,
mieszkańca powiatu łowickiego, który
prowadził rower w stanie nietrzeźwym
(1,21 mg/dm3).
n 9 lipca o godzinie 15.10 zatrzymany
został w Huminie w Gminie Bolimów
mieszkaniec powiatu sochaczewskiego
Mirosław L.
n Prowadził rower mając 0,85 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
9 lipca, godz. 15.40, na ul. Stanisławskiego w Łowiczu, zatrzymano nietrzeźwego (0,92 mg/dm3) mężczyznę prowadzącego rower po drodze publicznej.
n 11 lipca godz. 17.10 w Kiernozi
zatrzymano 58-letniego, nietrzeźwego
rowerzystę (1,06 mg/dm3) mieszkańca
powiatu łowickiego.

n 12 lipca o godz. 10.30 na ul. Podrzecznej w Łowiczu zatrzymano 40-letniego mieszkańca Łowicza, który w stanie nietrzeźwym (1,18 mg/dm3) kierował
rowerem.
n 14 lipca o godz. 15.05 w Sobocie
w gminie Bielawy zatrzymano 64-letniego
nietrzeźwego rowerzystę (1,01 mg/dm3),
mieszkańca powiatu łowickiego.
n 14 lipca o godz. 19.00 także w Sobocie
patrol policji zatrzymał nietrzeźwego (1,08
mg/dm3) 52-letniego mieszkańca powiatu
łowickiego, który kierował rowerem.
n 14 lipca o godzinie 20.55 w Wiciu
w gminie Kocierzew Południowy zatrzymano 42-letniego nietrzeźwego rowerzystę (1,52 mg/dm3), mieszkańca powiatu
łowickiego.
n 14 lipca o godz. 21.25 także w Wiciu zatrzymano 24-letniego mężczyznę,
mieszkańca powiatu łowickiego, który
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym
(0,75 mg/dm3).
n 16 lipca godz. 0.20 na ul. Bolimowskiej
w Łowiczu zatrzymano 42-letnią mieszkankę Łowicza, która w stanie nietrzeźwym
(0,51 mg/dm3) kierowała rowerem.

odeszli od nas

(29.06.-14.07.2008 r.)

29 czerwca: Władysław Koczywąs, l.87; Kazimierz Kostrzewa, l.69,
Rączyce; 30 czerwca: 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; Irena Skowron, l.86, Bobrowniki; Andrzej Małaszek, l.60, Łowicz 6 lipca:
Bogdan Jankowiak, l.87, Łowicz; 7 lipca: Janina Wieczorek, l.81, Łowicz; 10 lipca:
Weronika Flis, l.96, Bocheń; 14 lipca: Grażyna Pacholczyk, l.50, Dmosin II;
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Święto hodowców w Bratoszewicach
Tłumy odwiedzających
przewinęły się w miniony
weekend 12
i 13 lipca przez szereg
imprez towarzyszących
obchodom 50-lecia
Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach:
Targi Rolne „W sercu
Polski”, IV Ogólnopolską
Wystawę Bydła
Hodowlanego oraz X
Wojewódzką Wystawę
Zwierząt Hodowlanych.

W

ystawa bydła hodowlanego rangi
ogólnopolskiej odbywała się w Bratoszewicach po raz pierwszy - To zaszczyt dla
naszego województwa i mamy nadzieję, że
na organizację kolejnej ogólnopolskiej wystawy ŁODR nie będzie musiał czekać następne 50 lat - powiedziała podczas otwarcia drugiego dnia wystawy wicewojewoda
Krystyna Ozga.
Okazy bydła hodowlanego prezentowali
uznani krajowi hodowcy, a oceniało je jury,
w którym zasiedli m.in. eksperci z Węgier.
Wystawa ogólnopolska oznaczała wyższe

pionat przypadł dwóm klaczom
ze Stadniny Koni w Walewicach
w gminie Bielawy: 9-letniej gniadej Jordanii oraz 4-letniej siwej Loterii, która uzyskała również tytuł
superchampionki. Stadnina ta wystawiła w sumie pięć klaczy małopolskich.
Championat w kategorii klaczy huculskich zdobyła reprezentantka powiatu
łowickiego myszato - srokata Ismena
należąca do Zbigniewa Kostrzewy z miejscowości Skaratki pod
Las w gminie Domaniewice. Klacz
ta pochodzi z hodowli Tadeusza Zycha
w Czernichowie (woj. śląskie). Superchampionem wystawy i championem
w swojej kategorii został ogier polski szlachetny półkrwi Roxavel ze Stada Ogierów
w Bogusławicach.
Na wystawie trzody chlewnej jak co roku
wysokie lokaty, czyli championat i wicechampionat zdobyły dwa knury
stadne z Mazowieckiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Z Wyborowa w gminie Łowicz,
z hodowli Łukasza Świdrowskiego
pochodzi championka i wicechampionka wśród loszek mieszanych.
Jednak jeśli chodzi o trzodę, to zdecydowanie najwięcej championatów zdobyły okazy z Zarodowej Hodowli Trzody Chlewnej
Ewy i Janusza Linków z Szadku. Z hodowli
Niektóre klacze, jak widoczna na zdjęciu championka Wierna, na wystawę przyjechały z przychówkiem, co nie prze- tej pochodzą zarówno wśród knurów championy i wicechampiony rasy wielka biała
szkodziło im sięgnąć po najwyższe trofea.

Na wybiegu prezentuje się wicechampionka w kategorii jałówek rasy polskiej
holsztyno - fryzyjskiej Everdien.

W kategorii dodatkowej oceniano cielaczki. Przychylna młodym hodowcom
komisja przyznała wszystkim maluchom puchary i odznaczenia.
niż w latach minionych standardy i ostrzejszą rywalizację o championaty. Trudno się
dziwić, że w starciu z mistrzami z kraju, hodowcy z naszego regionu wielu laurów nie
zdobyli, ale już województwo łódzkie traktowane jako całość wśród championów mia-

ło silną reprezentację. Z terenu powiatu
łowickiego wśród championek znalazła się jałowica cielna HF Mećka
z hodowli Przemysława Workowskiego z Łaźnik (gm. Zduny). Superchampionką wystawy w kategorii krów została z

kolei najstarsza uczestniczka wystawy 9-letnia Neda 25 z Ośrodka Hodowli Zarodowej
w Dębołęce (pow. sieradzki, woj. łódzkie).
- Startowała w kategorii krów od trzeciej
laktacji, ale aktualnie jest już w siódmej.
Dwa miesiące zajęło nam przygotowanie
jej do udziału w konkursie, w tym głównie
nauka poruszania się po wybiegu. Sędzia
główny uznał, że prezentuje się perfekcyjnie - powiedział nam pracownik ośrodka
w Dębołęce Jerzy Krymarys i pochwalił się:
- Z kolei championką w kategorii krów w I
laktacji została nasza Jamajka.
Z terenu naszego województwa na wystawie ogólnopolskiej zaistniała jeszcze wicechampionka w kat. cielnych jałowic HF Elka
z hodowli Henryka Miazka w Michałowie.
Najwięcej championatów, bo aż pięć
zdobyły bezkonkurencyjne krowy i jałowice rasy polskiej holsztyno - fryzyjskiej
z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny
(woj. kujawsko-pomorskie). Z hodowli tej
pochodzi superchampionka wśród jałówek
Pogoda 66. Dużym zainteresowaniem odwiedzających wystawę cieszyły się rude
krowy rasy Jersey, wśród nich championka
Frezja, wystawione przez Stadninę Koni
Mećka - championka w kategorii cielnych jałowic holsztyno - fryzyjskich.
w Michałowie (woj. świętokrzyskie).
- Te krowy o pięknej sylwetce pochodzą
z normandzkiej wyspy Jersey - opowiadał
pracownik stadniny Tadeusz Pasternak.
Wydarzeniem drugiego dnia wystawy
było przyjście na świat zdrowej jałóweczki rasy HF, którą urodziła krowa Czajka
z OHZ w Gajewie. Gminę Głowno na wystawie reprezentowały jałowice HF z
hodowli Wojciecha Kaźmierczaka z
Popowa oraz ubiegłoroczna wojewódzka wicechampionka Sonia z hodowli Sławomira i Huberta Pakułów z Władysławowa Popowskiego. W klasyfikacji
ogólnopolskiej 5-letnia Sonia startująca w
kategorii III laktacji zajęła ósme miejsce.
- Dla hodowcy udział w wystawie ogólnopolskiej to duże przeżycie, kryteria są
wyostrzone, ale można obejrzeć zwierzęta
z najlepszych hodowli - powiedział w rozmowie z „Wieściami” Sławomir Pakuła. Sonia w wystawie uczestniczyła po raz trzeci, ale w ogólnopolskiej - pierwszy.
Najbardziej imponującym pokazem
X Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych była prezentacja koni. W kategorii klaczy rasy małopolskiej cham-
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hala udojowa firmy WestfaliaSurge z Bydgoszczy, II miejsce i puchar marszałka województwa łódzkiego zdobył
robot udojowy VMS Firmy DeLaval
prezentowany przez autoryzowanego dealera firmy Stanisława Pietrzaka ze Strykowa, a miejsce III zajął
agregat uprawowo - siewny Szafir siódmej
firmy Lenken.
Wystawom jak co roku towarzyszyły
występy artystyczne zespołów ludowych,
giełda roślin i kwiatów, kramy ludowych
twórców oraz pokazy maszyn i urządzeń
rolniczych. Swoje stoiska na terenie ŁODR
rozłożyły też firmy produkujące pasze
i urządzenia stosowane w hodowli. Pracownicy ŁODR udzielali fachowego poradnictwa z zakresu funduszy strukturalnych,
ekologii, technologii produkcji i informa13 lipca o 8.00 rano przyszła na świat jałóweczka - córka Czajki z Ośrodka Hocji rynkowych.
Elżbieta Woldan-Romanowicz dowli Zarodowej w Gajewie. Poród odebrał dr Mirosław Sut.

W kategorii dodatkowej publikę i sędziów zachywcił kilkuletni „hodowca” - Januszek, który zaprezentował cielaczka Miśkę.
polska i polska biała zwisłoucha, a wśród
loszek - championka i wicechampionka ras
PBZ oraz WBP.
- Nad tym by knurek czy loszka miała szansę na championat należy pracować od początku. Już spośród bardzo młodych osobników da się wyłonić
te, które najbardziej się wyróżniają
i mogą w przyszłości osiągać wysokie
lokaty - powiedziała nam córka znanych
w województwie hodowców Anna Linka. Dziewczyna pomaga rodzicom, lecz
sama nie zamierza wiązać swej przyszłości z niełatwą hodowlą trzody, tylko z medycyną, którą studiuje.
W osobnych kategoriach oceniano zwierzęta drobne - króliki i szynszyle. Wśród
laureatów zabrakło sztuk z naszego regionu. Wśród wystawców szynszyli standard,
czarnych aksamitnych i beżowych znaleźli się m.in. Zbigniew i Rafał Wasiakowie z Głowna. Stoiska, na których prezentowano szynszyle i króliki cieszyły się
ogromną popularnością zwłaszcza wśród
najmłodszych.

Jak co roku rozstrzygnięto szereg konkursów towarzyszących dwudniowej imprezie.
I tak w konkursie piekarskim I miejsce
w kategorii pieczywa mieszanego za
jasny chleb zdobyła piekarnia Jerzego Gocka z Głowna. Z kolei w konkursie mleczarskim triumfowała Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
zdobyła I miejsce w kategorii mleko Stoiska z drobnymi zwierzętami, królikami, szynszylami i ptactwem ozdobnym były najchętniej odwiedzane przez roświeże za 3,2-procentowe „Łowic- dziców z dziecmi.
kie” oraz puchar specjalny za szeroki asortyment wyrobów zaprezentowanych na wystawie.
Podczas imprez rolniczych w Bratoszewicach ogłoszono też rozstrzygniecie etapu wojewódzkiego konkursu KRUS pod
Powiat zgierski na zjeździe reprezento- na skutek suszy mogły liczyć na bezzwrotna
hasłem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 6 lipca w auli Wyższej
wało 10 delegatów, w tym z terenu miasta pomoc finansową z budżetu. Takiej pomocy
2008. Tym razem laureatami zostali Elżbieta Szkoły Marketingu
i gminy Głowno: członek zarządu powiatu nie było po ubiegłorocznych przymrozkach.
i Bogusław Kołodziejczakowie z Rud Szyn- i Biznesu w Łodzi odbył
Bogdan Jarota oraz radny gminy Głowno PSL widzi jednak potrzebę, by do tej formy
czyckich (gm. Czarnocin). Z kolei gospoi prezes Miejsko-Gminnego Zarządu PSL pomocy powrócić - powiedział nam 7 lipca
darstwo Joanny i Piotra Wysockich się III Wojewódzki Zjazd
Dariusz Kierus (z terenu miasta-gminy Stry- Dariusz Kierus.
z Boczek w gminie Kocierzew zo- Delegatów PSL.
Do chwili oddawania aktualnego numeru
ków nie było nikogo). Z powiatu brzeziństało wyróżnione w konkursie „Złoskiego przyjechało 8 delegatów, a wśród do druku klęska suszy w łódzkiem nie zostata Wiecha”. Maszyną Targów Rolnych
a zjeździe o charakterze sprawozdaw- nich m.in. starosta Edmund Kotecki oraz ła oficjalnie ogłoszona. Wydział Rolnictwa
„W sercu Polski 2008” została karuzelowa
czo-wyborczym prawie 300 delega- wójt gminy Dmosin Danuta Supera.
i Ochrony Środowiska Urzędu Województów dokonało wyboru nowych władz
Z naszego regionu do liczącego 64 człon- kiego prowadzi monitoring sytuacji.
oraz zajęło stanowiska w najistotniejszych ków Zarządu Wojewódzkiego PSL wybradla regionu kwestiach, m.in. klęski suszy no: Danutę Superę, Edmunda Koteckiego,
Niech sejmik zmieni zasady
i podziału unijnych środków. W obradach Bogdana Jarotę, Pawła Bejdę, Edwarda
PSL-owcy z terenu województwa łódzuczestniczyła wicewojewoda łódzki Kry- Gnata, Cezarego Dzierżka oraz Tadeusza
kiego skrytykowali działania wojewódzkiestyna Ozga (PSL).
Gajdę. Dariusz Kierus oraz Krzysztof Figat
go sejmiku, który ich zdaniem nie zabezweszli natomiast w skład 11-osobowej Wopieczył sprawiedliwego podziału środków
Nowy zarząd
jewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL.
unijnych dostępnych w ramach RegionalDariusz Kierus to jedyny z działaczy z tePowiat łowicki na zjeździe reprezentowanego Programu Operacyjnego. Sejmik nie
renu byłego woj. łódzkiego, który w funkło 24 delegatów: prezes Zarządu Powiatozapewnił bowiem przeznaczenia procencję w wojewódzkich strukturach partii pełni
wego PSL w Łowiczu Paweł Bejda, Andrzej
towej części tych funduszy dla najmniejjuż piątą kadencję. Trzykrotnie wybierany
Barylski, Stanisław Olęcki i Michał Śliwińszych samorządów, na skutek tego szansę
był do wojewódzkiego zarządu, następnie
ski z miasta i gminy Łowicz; Edward Chąna realizację swoich projektów mają przede
do sądu koleżeńskiego, a obecnie do komidzyński, Jacek Chudy i Sylwester Kubińwszystkim duże miasta i ewentualnie porosji rewizyjnej.
ski z gminy Bielawy; Irena Kolas i Dariusz
zumienia kilku miast i gmin. Tymczasem
Reczulski z gminy Chąśno; Tadeusz Gajsejmiki województw m.in. mazowieckieNie tylko kredyt
da, Mirosław Karcz, Ryszard Ogonowski
go, świętokrzyskiego i śląskiego odpoz gminy Domaniewice; Henryk Lus i JaNa wypadek ogłoszenia przez wojewo- wiednimi decyzjami przeznaczyły nawet
nusz Żurek z gminy Kiernozia; Józef Ła- dę Jolantę Chełmińską klęski suszy na tere- 40- procent środków z RPO na dofinansocheta i Julian Nowak z gminy Kocierzew; nie naszego województwa, III Wojewódz- wanie projektów realizowanych przez najAndrzej Foks i Elżbieta Sobelska z gmi- ki Zjazd Delegatów PSL podjął uchwałę, mniejsze jednostki - gminy i niewielkie miany Łyszkowice; Ryszard Deluga i Krzysz- w treści której zawarto wniosek o udziele- steczka. W podjętej podczas obrad zjazdu
tof Figat z gminy Nieborów oraz Cezary nie poszkodowanym rolnikom pomocy in- PSL uchwale delegaci wnioskują, by sejDzierżek, Zbigniew Bończak i Jerzy Wolski nej niż tylko kredyty klęskowe. - W 2006 mik województwa łódzkiego zmienił niekoz gminy Zduny.
roku gospodarstwa, które poniosły straty rzystne dla gmin rozstrzygnięcie.
(ewr)

Wybrano Wojewódzki Zarząd PSL
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Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Bus lub dostawczy chłodnia, stan bdb, kupię,
tel. kom. 0503-007-351.
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.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.
NIEBORÓW, tel. kom. 0605-695-882.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Aktualnie 1998 - 2005 rok osobowe zarejestrowane, tel. kom. 0608-108-139.
Skupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0516-366-206.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane.
Nieborów 230, tel. (046) 838-55-41, 		
tel. kom. 0507-141-870.

Iveco typu 3510 1997 rok, 9800 zł
tel. (046) 837-85-87.
Suzuki Grand Vitara, 1.9 2006 rok,
samochód terenowy 4x4, skórzana
tapicerka, pełna elektronika, tel. kom.
0502-251-751 0888-072-875.
OPEL Omega 2.0 TDI combi 1999 rok, stan
bdb, tel. kom. 0501-542-563.
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.
Żuk A11, tel. kom. 0691-033-727.
HONDA CRX 1991 rok, tel. kom.
0600-326-597.
VW Golf 1.9 D 1995 rok, tel. kom.
0503-436-493.
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.
OPEL Zafira 2.0 DTI 2001 rok, 28500zł, 100tys
km, granatowy, tel. kom. 0603-995-600.
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.
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.
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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.
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.
POLONEZ 1990 rok, tel. kom.
0692-420-397.
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.
Cinquecento 700 1995 rok, 109.000 km,
stan dobry, tanio, tel. kom. 0601-715-813,
0693-975-404.
VW Golf III 1.4 1993 rok, benzyna, tel. kom.
0600-208-752.
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, imobilajzer, 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.
Cinquecento 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.
AUDI A4, tel. kom. 0667-198-577.
FIAT Uno 1.0 1994 rok, stan dobry, tel. kom.
0507-061-760 wieczorem.
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.
FIAT Siena 1.6 1997 rok, gaz, opony zimowe,
I właściciel, tel. (046) 837-71-18.
LANOS gaz 1999 rok tel. (046) 837-74-21, tel.
kom. 0500-104-432.
RENAULT Clio 1.1 1992 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0509-610-252.
TOYOTA Corolla 1.3 1996 rok, tel. kom.
0503-436-493.
BMW E46 320 TDI 1999 rok, czarny, tel. kom.
0502-260-459.
HONDA Civic sedan 1.5 1995 rok, bordo
metalik, immubilajzer, centralny zamek, szyberdach, tel. kom. 0886-727-550.
OPEL Vectra 1998 rok, bordo metalik, benzyna, tel. kom. 0602-882-994.
CC 700 1997 rok, tel. kom. 0669-575-900.
FORD Mondeo 1.6 1995 rok, 190000 km,
ciemna zieleń, hak, garażowany, tel. kom.
0608-059-916.
FORD Escort GHIA 1.6 16V 1996 rok,
pełna elektronika, stan bdb, tel. kom.
0517-401-702.
CITROEN Berlingo 1.9 2000 rok, faktura VAT,
tel. kom. 0608-049-180.
RENAULT Megane 1.4 gaz 1996 rok, tel. kom.
0509-561-093 po 16.
FORD Transit 2.5 TD 1995 rok, krótki, niski,
stan dobry, tel. (046) 838-65-38.
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.
FIAT Uno I 2001 rok, I właściciel, tel. kom.
0514-961-213.
FORD Orion 1.8 D 1991 rok, alufelgi, stan
dobry, tel. kom. 0502-646-654.
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.
OPELAstra II 1998 rok, 9000 zł, sprowadzony,
tel. kom. 0663-647-066.
FIAT Tipo 1.4 1994 rok, 2500 zł, benzyna +
gaz, tel. kom. 0788-455-853.
Liczniki samochodowe - naprawy,
korekty. Aleje Sienkiewicza 34, Łowicz,
tel. kom. 0509-963-064.
FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 9-cio osobowy,
tel. kom. 0722-396-155.
VW Passat 1.9 TDI 130 kM XII 2003 rok,
granatowy, bogate wyposażenie, zadbany, 		
tel. kom. 0692-601-689.
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.
MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
OPEL Vectra 1.8 1993 rok, ABS, alufelgi, śliwka metalik, 160000 km, poduszka powietrzna,
pełna elektryka, tel. kom. 0508-504-077.
Matiz Life 2000 rok, złoty metalik, gaz, tel.
kom. 0605-233-823 po 20.00.
Golf II 1.6 1991 rok, 3000 zł, benzyna, alufelgi,
stan dobry, tel. kom. 0662-049-205.
Peugeot 307 HDI combi 2003 rok, 23000 zł,
tel. (046) 838-36-63, tel. kom. 0667-832-717.
VW T-4 1998 rok, 19000 zł, tel. kom.
0502-259-435.
VW Golf 1.9 D 1994 rok, szyberdach,
2 poduszki, centralny, alufelgi, tel. kom.
0604-931-629.
MERCEDES C180 1994 rok, 2 l benzyna +
gaz, stan idealny, tel. kom. 0603-596-499.
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.
SKODA Fabia 2001 rok, I właściciel, tel. kom.
0511-140-585.
SKODA Favorit 1993 rok, benzyna, gaz, 		
tel. kom. 0696-345-127.
MAZDA 323 1996 rok, tel. kom.
0662-060-979.
Żuk, podwyższony do przewozu zwierząt, tel.
kom. 0695-287-528.
OPEL Vectra A 2.0 + gaz 1995 rok, 6500 zł,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0665-744-847.
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.
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.
RENAULT Scenic 1.9 TDI 1998 rok, bogate wyposażenie, klimatyzacja, tel. kom.
0512-097-636.
LUBLIN, towarowo-osobowy, 1999 rok,
9-osobowy, hak, tel. (046) 861-16-20, tel. kom.
0603-103-174.
Fiat Seicento 1999 rok, tel. kom.
0516-822-370.
CC 700 1997 rok, tel. kom. 0693-107-372.
VW Golf 2002 rok, 23600 zł, stan bdb, tel. kom.
0603-056-485 0693-120-207.
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.
FIAT Punto 1.2 2000 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 0606-421-717.
FIAT 126p 1991 rok, stan bdb, tel. kom.
0601-829-140.
SKODA Octavia 1.6 benzyna gaz 1998 rok,
stan bdb, hak, 110000 km, czerwony, I właściciel, tel. kom. 0603-453-638.
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.
ALFA ROMEO 156 1998 rok, gaz, tel. kom.
0605-069-379.
POLONEZ Caro 1.6 z gazem 1995 rok,
stan dobry, aktualne OC i przegląd, tel. kom.
0696-774-749.
CINQUECENTO 700, 1996 rok, tanio, 		
tel. kom. 0791-451-410.
Opel Vectra B,1.8, 1997 rok, 10 tys. zł, tel. kom.
0509-783-105.
Cinquecento 1995 rok, tel. kom. 0889-418-012
0787-853-290.
RENAULT 5 1990 rok, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0721-016-903.
Matiz 2000 rok, biały, tel. (046) 837-11-58.
OPEL Kadet benzyna+gaz, 1991 rok, składak
(złożony w kraju w 1996 roku), auto-alarm, tel.
kom. 0601-452-614.
SKODA FELICIA combi 1.3 MPI 1997/1998
rok, wiśniowy, stan dobry, tel. (046) 830-38-37,
tel. kom. 0696-160-629.
FORD Escort 1.3 gaz 1997 rok, bezwypadkowy, stan bdb, tel. (046) 838-71-71
wieczorem.
Cinquecento Young 704 1996 rok,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
0604-198-783.
OPEL Astra sedan 1.6 16V +gaz 1995 rok, tel.
kom. 0664-808-345.
ROVER 1997 rok, tel. kom. 0604-458-796.
Golf III 1.9TDI 1995 rok, tel. kom.
0660-686-837.
BMW 316 compakt 1.6 1994 rok, tel. kom.
0608-571-987.
FORD Fiesta 1.6 16V + gaz 1995 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0663-721-465.
RENAULT Twingo 1.2 gaz, bogate wyposażenie, tel. kom. 0607-385-871.
SEICENTO 900 2000 rok, 66500 km, bezwypadkowy, I właściciel, tel. (046) 837-05-67, tel.
kom. 0608-681-097.
SKODA Favorit Forman w gazie 1993 rok, tel.
kom. 0606-270-547.
FIAT 126p 1984 rok, w całości lub na części,
nowe opony zimowe, fotele kubełkowe, tel.
kom. 0604-634-396.
FIAT 126p 1984 rok, w całości lub na części,
nowe opony zimowe, fotele kubełkowe, tel.
kom. 0604-634-396.
FIAT Panda 1.1 2003 rok, czerwony, I właściciel, stan bdb, opony zimowe, tel. kom.
0501-761-440 dzwonić po 18.
OPELAstra combi 1.4 16V 2000 rok, niebieski
metalik, salon, tel. kom. 0503-168-408.
FIAT Punto 1999 rok, 5-drzwiowy, stan bdb,
tel. kom. 0603-872-897.
OPEL Vectra, 1.6 16V + gaz, 1996 rok, klimatyzacja, salon, tel. kom. 0503-168-408.
RENAULT Kangoo 1.9 D 1998 rok,
5-osobowy, przeszklony, salon, tel. kom.
0503-168-408.
DAEWOO Nubira 1.6 + gaz 1999 rok, salon,
sedan, tel. kom. 0503-168-408.

FORD Transit 1997/98 rok, podwyższany,
długi, stan bdb, tel. kom. 0503-007-351.
FIAT Doblo 1.9 D 2001 rok, klimatyzacja, zielony metalik, tel. kom.
0606-214-585.
AUDI A4 2.5 TDI V6 150 kM X 1999 rok,
28.000 zł, 203.000 km, full opcja bez skóry,
Łowicz, tel. kom. 0603-328-573.
VW Passat 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom.
0662-061-714.
CITROEN Berlingo 1.9 diesel 2001 rok,
stan dobry, 16500 zł do negocjacji, tel. kom.
0606-489-435.
SKODA Octavia combi 1.9 TDI 110 kM
grudzień 2005 rok, 41000 zł, 180.000 km,
I właściciel, serwisowana, pełna opcja +
climatronic, tel. kom. 0504-270-890.
FORD Fiesta 1.1 1991 rok, 2200 zł, tel. kom.
0781-289-956.
VW Golf II 1.6 D, bogate wyposażenie
tel. (042) 719-35-76.
OPEL Corsa 1.4 1997 rok, 5-drzwiowy,
garażowany, bezwypadkowy, tel. kom.
0511-140-585.
SUZUKI Swift 1.0 GLS 1998 rok, 7400 zł,
ABS, 2x p.p., el. szyby, el. lusterka, immobilizer, wspomaganie, tel. kom. 0605-725-432,
0691-488-441.
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0501-074-953.
POLONEZ 1.9 GLD 1996 rok, tel. kom.
0503-681-374.
Matiz gaz 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.
VW Polo Classic 1.9 SDI 1996 rok, 8500 zł,
tel. kom. 0602-475-061.
Astra 1.4 1997 rok, tel. kom. 0602-475-061.
POLONEZ Truck 1996 rok, tel. kom.
0668-171-450.
AUDI 80, 5000 zł, benzyna, gaz, alufelgi +
opłaty, tel. kom. 0513-170-881.
Sprzedam przyczepkę samochodową nową
2x1,30 m, tel. kom. 0518-105-091.
OPEL Corsa 1.2 1993 rok, 5200 zł, 140000
km, zadbany, błękitny, sprzedam, tel. kom.
0607-994-979.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 12300 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiowe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, 4200 zł, tel. kom.
0725-037-349.
NISSAN Micra 1.2 2004 rok, tel. kom.
0784-100-170.
FORD Escort 1.8 benzyna, 3-drzwiowy - na
części, tel. kom. 0668-501-946.
MITSUBISHI Space Wagon, 2.0 z gazem,
7-osobowy, tel. kom. 0601-358-325.
MERCEDES Vito MB 108D 1998 rok, 16500
zł, po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
RENAULT Scenic 1.9 DTI 1998 rok, 16500
zł, po opłatach, tel. kom. 0517-719-072
0513-876-844.
VW Golf III 1.9 diesel 1994 rok, 8800 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
KIA Picanto 1.0 2005 rok, 57.000 km + gaz, ( I
właściciel), tel. kom. 0601-346-042.
OPEL Corsa 1.2 1993 rok, tel. kom.
0783-444-754.
MERCEDES 124 300 D 1992 rok, 6600
zł, kość słoniowa tel. (046) 838-48-42.
FORD Transit 2.5 D 1991 rok, czerwony, niski,
krótki, I właściciel, tel. kom. 0697-514-977.
MERCEDES W210 270 CDI 170 kM 2001
rok, srebrny metalik, pełna opcja, 		
tel. kom. 0601-385-623.
VW Passat 1.8 1998 rok, 110.000 km, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, stan bdb,
angielska wersja, tel. kom. 0785-443-074.
OPEL Vectra 1.8 2000 rok, 140.000 km, elektryczne szyby, klimatyzacja, ABS, stan bdb,
angielska wersja, tel. kom. 0607-812-574.
FORD Mondeo combi (gaz) 2 l 2001 rok, kupiony w salonie, tel. kom. 0601-346-042.
VW Golf 1.6 TD 1988 rok, czarny, alufelgi,
stan bdb, tel. kom. 0792-123-519.
VW Passat 1.9 TDI 1999 rok, full opcja, tel.
kom. 0505-651-180.
OPEL Astra II combi 2.0 DTI XII 1998 rok,
klima, elektryka, tel. kom. 0506-713-289.
SKODA Fabia 1.9 TDI XII 2003 rok, I właściciel, serwisowana, tel. kom. 0506-713-289.
OPEL Astra 1.6 16V 1995 rok, gaz, tel. kom.
0506-771-822.
VW Passat 1.9 TDI 2005-2006 rok, 49000 zł,
tel. kom. 0606-871-178.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, 87.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0607-917-130.

POLONEZ Atu Plus 1.6 gaz, hak, I właściciel,
tel. kom. 0667-118-089.
Lublin 2 1997 rok, 6-osobowy, tel. kom.
0661-769-718.
OPEL Astra 1.4 + gaz 1992 rok, stan idealny,
tel. kom. 0509-033-258.
FIAT Punto II 1.2 2002 rok, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom. 0604-191-186.
PEUGEOT 206 1.1 2003 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0604-191-186.
Punto II 1.2 16V XII.1999 rok, 5-drzwiowy,
Punto 1.1 1998 rok, 5-drzwiowy, Siena 1.6
16V 1998 rok, wspomaganie, elektryka, 		
tel. kom. 0604-392-876.
FIAT Uno 1000 cm3 1996 rok, czerwony,
5-drzwiowy, stan bdb, 3500 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0500-098-817.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, klimatyzacja,
bogate wyposażenie, zarejestrowany, DAEWOO Espero 1.5 16V XII.1996 rok, klimatyzacja, elektryka, tel. kom. 0604-392-876.
FIAT Brava 1.2 16V 1999 rok, wspomaganie,
elektryka, tel. kom. 0600-938-371.
SKODAFelicja 1300 1996 rok, wiśniowy, 4800
zł do uzgodnienia, tel. kom. 0514-962-094.
FIAT 126p 1992 rok, stan dobry - sprzedam,
tel. kom. 0608-845-436.
OPEL Vectra combi 2.0 TD 1997 rok, 10800
zł tel. (046) 863-06-04.
OPEL Vectra 1.8, benzyna, gaz, tel. kom.
0728-325-920.
HYUNDAI Atos 1998 rok, czarny, tel. kom.
0784-748-288.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, zielony metalik, tel. kom. 0609-788-397.
RENAULT Megane I 2002 rok, 18000
zł, 144.000 km, granatowy, diesel,
5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w kraju, stan bdb, tel. kom. 0609-837-150.
Sprinter 316 2004 rok, klima, itp., tel. kom.
0788-293-343.
FORD Transit connect TDDI 2006 rok, tel.
kom. 0888-186-400.
VW Transporter T-5 2004 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 0888-186-400.
MERCEDES Vito 2004 rok, tel. kom.
0788-293-343.
SEAT Ibiza 2002 rok, 3-drzwi, ABS, elektryczne szyby itp., tel. kom. 0888-186-400.
VW Jetta 2.5 2006 rok, srebrny, tel. kom.
0601-442-060.
FIAT Punto 1.1 1995 rok, tel. kom.
0668-171-450.
FORD Escort combi 1.4 z gazem 1992 rok,
1700zł tel. (024) 277-40-42 po 20-tej, tel. kom.
0698-972-073.
Astra II 1.7 DTI 1999 rok, 140.000 km, stan
bdb, tel. kom. 0505-089-955.
HYUNDAI Pony 1991 rok, benzyna + gaz,
ekonomiczny, tel. kom. 0667-118-084.
VW CADDY 1.9 disiel 2000 rok, tel. kom.
0602-716-963.
PEUGEOT Partner 1.9 diesiel 2002 rok, tel.
kom. 0602-716-963.
Polo Classic 1.6 1999 rok, 14900 zł, zielony
metalik, serwisowany, wyposażony, sprzedam
lub zamienię, tel. kom. 0694-216-417.
PEUGEOT 306 1.9 diesel 2000 rok, tel. kom.
0602-716-963.
Astra II 1.7 DTI 2001 rok, serwisowana,
5-drzwiowa, sprzedam ewentualnie zamienię,
tel. kom. 0504-221-035.
RENAULT Megane Combi 1.6, 2001
rok zakup 2002 rok, salon, wyposażona,
15400 zł, sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0509-369-540.
DAEWOO Lanos sedan 1.6 1999 rok, 7900 zł,
zielony metalik, tel. kom. 0603-588-228.
VW Polo Classic 1.4 1997 rok, zakupiony
1998 rok, salon Polska, 10800 zł, możliwość
zamiany, rat, tel. (046) 835-33-08.
RENAULT Megane 1.9 DTI 2002 rok,
5-drzwiowe, wyposażone, tel. kom.
0603-588-228.
FIAT Punto III 1.2 + gaz 2004 rok, bordo metalik, 5-drzwiowy, II właściciel,
tel. (046) 834-81-14.
OPEL Astra sedan 1.4 1998/1999 rok, bezwypadkowa, tel. kom. 0600-944-728.
Fiat 126 el 1997 r., tel. kom. 0694-956-406.
RENAULT Laguna combi 1.9 DCI 120 KM
2003 rok, tel. kom. 0509-343-043.
FIAT Uno 900 2000 rok, 5-cio drzwiowy, tel.
kom. 0605-535-396.
MERCEDES 230E 2.3 l gaz 1988 rok, tel.
kom. 0601-377-833.
OPEL Astra 1.4 16V + gaz 1998 rok, ABS, 1x
AIRBAG, centralny zamek, alarm, sedan, tel.
kom. 0513-160-551.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;

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

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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OPELAstra combi 1,6 + gaz 1996 rok, zielony
metalik, tel. kom. 0600-394-592.
FIAT Punto 1100 + gaz 1998 rok, 5-cio drzwiowy, tel. kom. 0600-394-592.
SEAT Ibiza 1.0 1996 rok, 4700zł, czerwony, 3
drzwi, stan b. dobry, tel. kom. 0501-032-036.
SEAT Ibiza 1.4 1997 rok, 4500zł, granatowy
metalik, 3 drzwi, alufelgi, sportowe zawieszenie, obniżony, stuningowany, filtr stożkowy,
tel. kom. 0518-818-158.
FIAT Bravo 1.4 12V 1998 rok, 7500 zł, stan
bdb, klimatyzacja, elektryczne szyby, tel. kom.
0696-432-857.
FORD Fiesta 1.8 diesel 1999 rok, klimatyzacja,
air bag, zadbany, garażowany, stan bdb, tel.
kom. 0601-393-889.
SKODA Octavia 1.9 TDI 1999 rok, I właściciel, tel. kom. 0502-482-511.
RENAULT Clio 1.2 16V gaz sekwencja 2003
rok, 17800zł, 5-drzwiowy, kupiony w salonie,
ABS, wspomaganie, elektryczne szyby, centralny zamek, 4 poduszki, immobilajzer, alarm,
bezwypadkowy,, tel. kom. 0606-975-932.
FIAT CC 700 1996 rok, tel. kom.
0886-218-982.
FIAT Seicento 900 1999 rok, tel. kom.
0787-233-812.
Golf III 5 D gaz 1993 rok, 4700zł, szary metalik, elektryczne lusterka, wspomaganie kierownicy, stan bdb, tel. kom. 0664-497-040.
OPEL Vectra combi 2,5 1998 rok, 7900,
klimatyzacja, 4 poduszki, wspomaganie,
elektryczne szyby, lusterka, alufelgi, tel. kom.
0664-497-040.
FIAT Palio 1.4, gaz, tel. kom. 0508-519-687,
0515-686-621.
OPEL Astra 1.8 16V 1995 rok, ciemnozielony
metalik, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, radio, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Corsa B 1.4 1997 rok, 6900zł, czarny, 3- drzwiowy, zadbany, radio,, tel. kom.
0694-036-487.
Ford Focus 1,6 16V 1998/99 r. 16.400 zł,
bezwypadkowy, pięciodrzwiowy, srebrny
metalik, tel. kom. 0507-105-983.
Skoda Fabia 1,4 2002 r. 16.500 zł, bezwypadkowa, wspomaganie, salon, tel. kom.
0512-972-362.
Renault Clio 1,4 1999/2000 r. 11.400 zł,
bezwypadkowy, wspomaganie, stan bdb, tel.
kom. 0509-061-804.
FIAT 126, tel. kom. 0505-360-216.
NISSAN Almera 1998 rok, benzyna, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0504-352-822.
Daewoo Tico 1999 r. 3.300 zł, tel. kom.
0604-919-708.

BMW E36 318i 1992 rok, czarny, gaz, zadbany, 8200 zł do negocjacji. Pilnie, tel. kom.
0508-423-884 0500-582-420.
Daewoo Matiz 2000 r. - gaz, biały, 5.900 zł,
tel. (046) 874-64-82.
FIAT Punto 1.2 2001 rok, 5- drzwiowy, tel.
kom. 0604-843-149 0692-694-065.
OPELAstra 1.4 16V 1998 rok, sedan, tel. kom.
0604-843-149 0692-694-065.
Punto II 1.2 benzyna, gaz 2000 rok, salonowy,
5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, stan
bdb,, tel. kom. 0511-842-115.
Uno 900 cm3 1991 rok, niebieski, 3- drzwiowy,, tel. kom. 0698-012-879.
SKODA Fabia 2000 rok, 15900zł, zielony
metalik, I właściciel, bezwypadkowa, tel. kom.
0604-564-269.
OPEL Combo 1.7 D Isuzu 1997 rok, homologacja, stan dobry, tel. kom. 0501-469-526.
NISSAN Micra 1.3 16V 1999 rok, zielony
metalik, ABS, elektryczne szyby, wspomaganie, 5- drzwiowy, do drobnych poprawek
blacharsko- lakierniczych,4500 zł + opłaty do
uzgodnienia,, tel. kom. 0604-610-577.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, czarny, 3- drzwiowy, 2 poduszki, radiomagnetofon, 4100zł +
opłaty do uzgodnienia, tel. kom. 0502-679-946
0604-610-577.
OPEL Corsa 1.7 diesel 1999 rok, srebrny, tel.
kom. 0693-155-811.
RENAULT Soprane 2.2 1996 rok, 7000zł,
246000, ciemnozielony metalik, poduszki, hak,
klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, gotowy do rejestracji, tel. kom. 0662-214-003.
FIAT Siena 1.6 16V 1998 rok, I właściciel, stan
bdb,, tel. kom. 0501-818-524.
Seicento 1.1 benzyna, gaz 1999 rok, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
OPEL Corsa 1.4 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
0664-635-301.
TOYOTA Carina E 1.6 1995 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0793-390-074.
OPEL Astra 1.6 1996 rok, grafit metalik
tel. (046) 837-06-82, tel. kom. 0508-092-630.
Matiz benzyna, gaz 1999 rok, stan bdb, tel.
kom. 0501-818-524.
FORD Fiesta 1.3 1995 rok, tel. kom.
0600-970-598.
VW Polo 1.0 1997 rok, tel. kom.
0793-390-598.
FIAT Punto benzyna, gaz 1997 rok, stan bdb,
tel. kom. 0664-635-301.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.

Golf III 2.0 benzyna, gaz 1994 rok, tel. kom.
0501-818-524.
SEAT Ibiza 1998 rok, 5- drzwiowy, tel. kom.
0602-494-810.
FIAT Punto II 1.9 D 2001 rok, tel. kom.
0602-494-810.
FIAT Punto 1.1 1999 rok, tel. kom.
0602-494-810.
VW Golf 1.4 gaz 1994 rok, tel. kom.
0602-494-810.
AUDI B4 1994 rok, 2000 cm3 sportowy,
zawieszenie i wydech, sprowadzony, 6500 zł,
tel. kom. 0665-045-814.
RENAULT Kangoo, 1998 rok, I rejestracja
1999 rok, ciężarowo-osobowy, II właściciel,
bezwypadkowy, tel. kom. 0664-475-610.
Ford Ka 1996/7 r. salonowy, I właściciel,
5.500 zł, tel. kom. 0508-148-152.
DAEWOO Lanos 1.5 16V 1999 rok, tel. kom.
0660-541-172.
SKODA Favorit LX 1995 rok, tel. kom.
0600-108-089.
FORD Ka Collection 1.31 (70 kM) 2004
rok, 29.000 km, kupiony w polskim salonie,
serwisowany w ASO, I właściciel, stan bdb,
tel. kom. 0696-776-295.
OPEL Vectra 2.0 16V DTI 1999/2000 rok,
srebrny metalik, sedan, full opcja, rok w kraju,
stan idealny, tel. kom. 0609-135-425.

Cinqecento,1998 rok, stan bardzo dobry, 		
tel. kom. 0889-194-504..
Opel Corsa 1.2B,1997 rok, 110000 km, 4/5,
c.zam., 8900 zł, stan b.dobry i VW Bora 1.6B.
1999 rok, 108000 km, 19800 zł, bordo, tel.
kom. 0603-223-385..
Sprzedam Opel Vectra 2.0 DTL 1997, kolor biały, auto lekko uszkodzone, sprawne, ubezpieczone. Pilne. Łódź, tel. kom.
0605-482-526.
BMW 318 Compact 146 kM, 1994 r. instalacja gazowa, el. szyby lusterka, szyberdach,
c. zamek, w. kierownicy, tanio. tel. kom.
0662-129-270..
NISSAN Sunny combi 2 l diesel 1994 rok, tel.
kom. 0505-838-011.
Fiat Scudo STD 1,9 2005 r. radio CD,
klimatyzacja, centralny zamek, tel. kom.
0501-216-540.
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.
RENAULT Trafik 2.1 D 1986 rok, tanio, tel.
kom. 0798-942-948.
DODGE Caravan 2.5 1992 rok, benzyna, gaz,
tanio, tel. kom. 0798-942-948.
FORD Escord 1.6 16V 1997 rok, salon Polska,
tel. kom. 0600-319-013.

Renault Espace 1995 rok, tel. kom.
0601-419-747.
KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0600-428-743.

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

Opel Vectra combi 1997 r. klima, tel. kom.
0502-423-677.

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

Peugeot 807 1995 rok, tel. (042) 719-89-15.

Przyczepka samochodowa lekka - sprzedam,
tel. (046) 838-77-31.

Opel Corsa 1,0 1997 r. bordowy,
tel. (042) 710-91-45, tel. kom. 0508-738-734.
Lublin III 3,5t 2002 r. izoterma, stan bdb, tel.
kom. 0507-773-536.
Renault Scenic 1998 r. 11.200 zł,
tel. (042) 710-94-59.
Mercedes 310D dostawczy MAX, 1992
r., tel. kom. 0502-633-591.
Ford Focus 1,8 benzyna 1998 r. 176.000
km, cztery poduszki, ABS, ASR, cztery koła
zimowe, alufelgi, centralny zamek, tel. kom.
0606-289-516.
Ford Fiesta 1989 r., tel. kom. 0607-147-913.
Renault Master 2002 r., tel. kom.
0602-664-479.
Peugeot 206 1,1 2001 r. stan bdb, wspomaganie, tel. kom. 0784-816-212.

Yamaha Virago, 1993 rok, pojemność 750,
sprowadzony, stan dobry, 9700 zł, tel. kom.
0502-155-246.

Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.
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.
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.
Chłodnia 32 palety + agregat, tel. kom.
0504-105-141.
Sprzedam przyczepę campingową holenderską
KIP390 (3-4 osobowa) z nowym przedsionkiem, stan bdb, tel. (046) 837-08-75, tel. kom.
0604-428-289.
Opel Vectra A 2.0 części, tel. kom.
0608-354-769.
Trafik silnik 2.1 D + skrzynia V i inne, tel. kom.
0798-942-948.
Sprzedaż przyczep samochodowych. Różne typy, rozmiary. www.
phu-wimar.pl, tel. kom. 0696-287-385
0608-171-821.
Auto-kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.

MZ 150 ETZ 1989 rok do remontu, tel. kom.
0506-713-289.
JAWKA i OGAR, tel. kom. 0660-742-978.
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.
Honda SFX-50, Aprilia 50, tel. kom.
0505-261-079.
Sprzedam Jawę 50, po kapitalnym remoncie,
stan bdb, tel. kom. 0503-436-584.
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.
Sprzedam motor WSK125, zielony, zarejestrowany, tel. (046) 838-38-40.
Romet Ogar, 1990 rok, opłacony do grudnia,
torby, kufer, owiewka, chalogen, stan bdb, 1200
zł, tel. kom. 0787-167-144.
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.
Sprzedam skuter Router Classa - nowy, stan
bdb, tel. kom. 0880-084-477.
Sprzedam skuter, 2007 rok, stan dobry, tel.
kom. 0785-530-805 po 18.00.
Suzuki GSX-600F, 2002 rok, tel. kom.
0503-307-979.
Suzuki GSX-R 750, SRAD, 1999 rok, stan
idealny, 12000 zł, tel. kom. 0500-200-114.
Suzuki TL 1000R, 1998 rok, stan idealny,
12800 zł, tel. kom. 0500-200-114.
Kawasaki ZX-9R, 2002 rok, stan idealny,
14500 zł, tel. kom. 0500-200-114.
Kawasaki Ninja 900, 1995 rok, sprawny, zarejestrowany, tel. kom. 0505-011-516.
Sprzedam motorynkę, tel. kom.
0695-893-431.
Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
0660-686-837.

Simson S51 (niebieski metalik, po remoncie),
tel. kom. 0661-894-324.
Naprawa motocykli, motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0600-428-743.
Skutery Peugeot Elyseo, Gillera Runner pojemność 50, tel. kom. 0607-919-577.
Sprzedam Simson s51 Enduro świeżo po
remoncie, b. dużo nowych części, niedawno
malowany, lać paliwo i jeździć, tel. kom.
0696-049-647..
Yamaha XJ750, 1983 rok, uszkodzona skrzynia, tanio, tel. kom. 0504-717-041.
Kawasaki ER5, 2005 rok, tel. kom.
0504-717-041.
Suzuki GS500E, 1992 rok, tel. kom.
0601-857-877.
Honda CB250N, 1981 rok, tel. kom.
0601-857-877.
Sprzedam motor SHL 175, 1963 rok, dowód rejestracyjny, stan dobry, tel. kom.
0668-839-038.

Sprzedam garaż na os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0601-288-890.
Sprzedam garaż (murowany) na Tkaczewie,
tel. (046) 837-62-32, tel. kom. 0602-481-722.
Sprzedam garaż Szarych Szeregów, 25000 zł,
tel. kom. 0605-233-833.

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

Kupie 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 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.
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Kupię mieszkanie w Głownie lub Łowiczu, do
50 mkw., tel. kom. 0601-467-493.
Działkę budowlaną do 1200 m kw w okolicy
Skierniewic, tel. kom. 0508-502-950.
Ziemię w gminie Bolidów, tel. kom.
0515-281-014.
Dom lub gospodarstwo rolne w
okolicach Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.
Mieszkanie, może być do remontu
w centrum Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.
Bezpośrednio kupię działkę rolną lub budowlaną w powiecie żyrardowskim, tel. kom.
0666-312-757.
Kupię lub wydzierżawię działkę inwestycyjną w dobrym miejscu, centrum
lub w pobliżu osiedla od 900 mkw., tel.
kom. 0792-455-236.
Mieszkanie dwupokojowe do 36 mkw. z balkonem, I-II piętro. tel. 046/ 855-83-36.
Kupie ziemię rolną, tel. kom.
0513-008-360.
Mieszkanie w Rawie Mazowieckiej do 40
mkw., tel. kom. 0603-043-621.
Duże gospodarstwo w okolicach Mszczonowa,
Żyrardowa, Skierniewic, Sochaczewa, tel.
kom. 0603-112-242.
Kupię kawalerkę do remontu w Rawie Mazowieckiej, tel. kom. 0669-104-07

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., wysoki
standard, cegła, Łowicz, zadbane, tel.
kom. 0695-631-319.
Mieszkanie 45 mkw., 2 pokoje, WarszawaŻoliborz, tel. kom. 0792-004-554.
Sprzedam 54 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0603-192-372.
Sprzedam mieszkanie - 34 mkw. w Łowiczu,
do remontu, tel. kom. 0693-136-297 po
17-tej..
Działka rolna 1 ha, ul. Bolimowska (nad
rzeczką Zielkówką, przy torach), tel. kom.
0666-896-298.
Działka 3 ha, Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (046) 837-90-70.
Sprzedam gospodarstwo rolne, dom z działką,
działki budowlane, tel. (046) 838-64-88, tel.
kom. 0503-792-028.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.
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.
Działka rolno-budowlana 3,36 ha w Bogorii
Górnej, tel. (046) 838-23-47.
Działka rolna (możliwość przekształcenia w budowlaną), 1,24 ha w Nieborowie,
tel. (046) 837-01-89 po 20.00 (022) 618-22-75
rano.
Sprzedam 38mkw na os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0889-125-422.
Działka 1,5 ha siedliskowo-rolna w Głownie,
tel. kom. 0511-604-944.
Sprzedam działkę 4700 mkw, Bronisławów,
tel. kom. 0693-350-889.
Sprzedam nowo wybudowany dom 12km od
Łowicza, tel. kom. 0502-409-733.
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.
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 36 mkw., 2 pokoje, I
piętro, środkowe, os. Bratkowice, tel. kom.
0501-664-565.
Dom wolno stojący, powierzchnia ponad 200
mkw. na działce 605 mkw., atrakcyjna lokalizacja, Łowicz, tel. (046) 838-98-15 po 20.00.
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.
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.

17.07.2008 r.
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.
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.
Mieszkanie własnościowe 72 mkw., parter, os.
Bratkowice, tel. kom. 0603-070-501.
Działka budowlana uzbrojona, 1000 mkw.,
Bednary Wieś, tel. kom. 0693-088-782.
M-3, os. Noakowskiego, 47,8 mkw., tel. kom.
0695-761-341, 0661-953-283.
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 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.
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.
Działka budowlana 2000 mkw. przy trasie
Dmosin -Głowno, media w działce, tel. kom.
0515-132-167.
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.
Sprzedam pół bliźniaka w Łowiczu, blisko
stacji PKP, tel. kom. 0667-313-391.
Działka budowlana w Mysłakowie, tel. kom.
0505-551-400.
M-4, 64 mkw., II piętro, Łowicz, tel. kom.
0506-891-289.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
Dom wraz z budynkami gospodarczymi na powierzchni 26 arów, tel. kom. 0667-036-938.
Działka budowlana uzbrojona 3000 mkw., Bednary (blisko stacji), tel. kom. 0694-032-420.
Pilnie, Bratkowice, 60 mkw., III p., tel.
kom. 0509-838-542.
Sprzedam 5,70 ha, Chąśno II, tel. kom.
0508-281-219.
Łodź - Retkinia, 42 mkw., I piętro, ciche, widok
na tereny zielone, tel. kom. 0603-332-032.
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie, M-3, 48
mkw. os. Konopnickiej, atrakcyjna cena, tel.
kom. 0669-235-089.
Tanio, okazja mieszkanie 48mkw Bratkowice
parter, 150.000 zł, tel. kom. 0501-067-771.
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.
Sprzedam działkę budowlana na Zabrzeźni,
700 mkw, tel. kom. 0502-531-327.
Działka 8 tys. mkw, okolice Głowna, tel. kom.
0668-852-406.
Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.

Sprzedam ziemię 4,71 ha na Bogorii Górnej,
tel. (046) 839-18-39.
Sprzedam działkę 10700mkw między
ul. Poznańska i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
Pilnie sprzedam mieszkanie 37mkw (po remoncie, c.o., parter), tel. kom. 0600-127-143.
Sprzedam bardzo tanio mieszkanie na
Bratkowicach 48 mkw. po remoncie.
Pilne!!!, tel. kom. 0662-656-546.
Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach 39 mkw., blisko PKP, cegła, parter,
tel. (046) 832-58-40.
Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Łowiczu posiada do sprzedania
mieszkanie o powierzchni 63,81mkw
na osiedlu Bratkowice ok.3100 zł/mkw,
tel. (046) 837-38-76 wew. 15.
Sprzedam działkę budowlaną 1000 mkw,
Głowno, tel. kom. 0695-922-876.
Domaniewice- działki budowlane w centrum,
blisko lasu, tel. kom. 0606-193-215.
Sprzedam dom w Głownie, Zabrzeźnia,
350 mkw, umeblowany, 6 pokoi, alarm,
sauna, działka1200 mkw, budynek
gosp. 60 mkw. Cena 850 tys., tel. kom.
0502-413-956.
Sprzedam działkę 4600 mkw., tel. kom.
0502-163-313.
Wulkanizacja z budynkami, tel. kom.
0502-163-313.
Sprzedam mieszkanie 59 mkw., os. Szarych
Szeregów, I piętro, po remoncie, tel. kom.
0601-288-890.
M-4 60,5 mkw. w Głownie, duży pokój 25
mkw., po remoncie, umeblowana kuchnia,
tel. (042) 710-83-80 po 18.00, tel. kom.
0608-325-030.
Działka rekreacyjna, Ogródki działkowe Relax,
tel. (046) 837-90-35 po 20.00.
Sprzedam mieszkanie 32mkw w blokach na Czajkach, czyste, zadbane, tel.
kom. 0889-911-981.
Sprzedam działkę rolną 1,5 ha, Piotrkówek,
gm. Słubice nad Wisłą, możliwość zabudowy,
tel. (024) 277-86-33 wieczorem, tel. kom.
0888-704-194.
Sprzedam dom z garażem w cichym
Centrum Łowicza na działce 763
mkw., tel. (046) 837-57-84, tel. kom.
0608-011-466 po 20.00-tej.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
M-3 48 mkw., I piętro, duży balkon, os. Sikorskiego, Głowno, tel. kom. 0694-684-235.
Budowlana 1575 mkw., 27 zł/mkw., okolice
Głowna, tel. kom. 0507-569-401.
Działka budowlana 4800 mkw. z domkiem
drewnianym, tel. kom. 0663-132-471.
S p r z e d a m d z i a ł k ę N i e b o r ó w,
tel. (046) 839-29-87.
M-4, 48,15 mkw., os. Starzyńskiego bl. 6, tel.
kom. 0889-479-030.
Restauracja, motel, stacja CPN w
budowie (powierzchnia 14000 mkw.)
przy trasie A2 (Łowicz-Kutno), tel. kom.
0604-208-588.
Działkę rolno-budowlaną 11.000 mkw, szer.
34 m, 22 zł/mkw, 2 km od Głowna, tel. kom.
0784-183-114.
Siedlisko, 5.900 mkw, gmina Dmosin, domek
do remontu, tel. kom. 0694-336-322.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze M-3,
61 mkw., I piętro, ul. Kaliska, Łowicz,
tel. (046) 837-95-08.
Cztery atrakcyjne (zalesione) działki
budowlane 1200 mkw każda, Zabrzeźnia ul. Moczydła, Głowno, tel. kom.
0662-525-130.
Sprzedam 80 arów łąki położonej w Walewicach, tel. (046) 838-77-22.
Mieszkanie 53 mkw. w Nowych Zdunach,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0601-575-188.
M-4, 60 mkw., Bratkowice, wysoki standard,
tel. kom. 0669-046-703.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła, Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309.
Łódź, 44 mkw. bloki, pilne, tel. kom.
0784-664-535.
Działka 12 arów z wiejską chatą po remoncie,
tel. kom. 0784-664-535.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha 82
ary, Trzaskowice 1, gmina Bielawy, bez zabudowań, tel. (046) 832-73-87 po 18.00-tej, tel.
kom. 0698-998-758.
Rolno-budowlana 6ha, IV kl., tel. kom.
0696-309-685.
Sprzedam działki budowlane w Serokach k/
Łowicza o powierzchni 4400 mkw., 4500
mkw., tel. kom. 0721-551-548..
Dąbrowskiego, 35 mkw, parter, sprzedam
lub zamienię na większe najlepiej na os.
Dąbrowskiego, tel. (046) 837-29-21, tel. kom.
0667-353-857.
Sprzedam 2,64 ha w tym 0,22 lasu częściowo
zabudowana. 5 km od Łowicza, tel. kom.
0511-841-620 po 20.00-tej.
Sprzedam działkę budowlaną z możliwością
wykopania stawu, tel. kom. 0692-778-350.
M3, 48 mkw., Skierniewice, tel. kom.
0666-506-410.
Działkę rolno-budowlaną 2,5 ha, okolice Mszczonowa, tel. kom. 0721-263-570.
Działka rolno-budowlana, 1,04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927.
Ziemię 1,06 ha i 0,55 ha Nowy Dwór Parcela,
tel. kom. 0506-499-024.

6 ha budowlano-rolna, częściowo zalesiona, 7 zł/mkw., ok./Nieborowa, tel. kom.
0603-878-783.
Mieszkanie 48,16 mkw., IV piętro, osiedle
Widok, tel. (046) 832-76-64.
Skierniewice, z powodu choroby odstąpię sklep
kosmetyczno-chemiczny/ lokal własnością
ADM/ w atrakcyjnym punkcie Skierniewic, tel.
(046) 833-37-35 do godz. 7:00 lub po 22:00.
66,4 Skierniewice, Widok, IV piętro, tel. kom.
0511-251-944 po 20-tej.
Spółdzielnia Standard sprzeda
mieszkanie 60 mkw., I piętro przy ul.
19-go Lutego w Skierniewicach, cena
3150 zł/mkw., Informacja pod nr tel.
046/833-37-47, 0510-095-552.
Mieszkanie 48 mkw., na Widoku, tel. kom.
0504-000-565.
Mieszkanie 73,5 mkw., dwupoziomowe, w nowym budownictwie, ogrodzone, Skierniewice,
ul. Mickiewicza, tel. kom. 0600-724-645.
Działkę budowlano-rolną 5500 mkw., ogrodzona, prąd, Sierakowie Prawe, 20 zł/mkw.,
tel. kom. 0502-261-898.
Działka rolno-budowlana, 1,88 ha, IV klasa,
tel. kom. 0664-982-521.
Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 mkw., tel. kom. 0601-699-379.
Mieszkanie 48 mkw., IV piętro, os. Widok,
185 000 zł, tel. (046) 832-76-64.
Pół bliźniaka, działka 1100 mkw., tel. kom.
0601-736-033.
Mieszkanie M3, 49 mkw., I piętro, Łowicz, tel.
kom. 0691-219-981.
2,12 ha budowlano-rolna, zalesiona, Raducz,
tel. kom. 0603-099-410.
Działki budowlane, Strobów, tel. kom.
0501-020-993.
Gospodarstwo z zabudowaniami 4,5 ha okolice
Wiskitek koło Żyrardowa, blisko wjazdu na
przyszłą 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.
Działkę budowlaną 1360 m. kw., Łubno, tel.
kom. 0691-757-789.
Działkę w Międzyborowie. Tel. 046/
855-52-62.
Kredyt hipoteczny, najlepsze warunki,
tel. kom. 0509-513-594.
Działka rolno- budowlana w Regnowie, 4500
mkw., tel. kom. 0661-613-883.
Działka rolno-leśna o pow. 4,75 w Czerwonce,
gm. Żelechlinek przy drodze asfaltowej, tel.
kom. 0503-541-601.
Mieszkanie 60,54 m kw., IV piętro, ul. K. Wielkiego 4, Rawa, umeblowane, Pilnie sprzedam,
tel. (046) 815-10-32, 0502-134-764.
Mieszkanie 63mkw., K. Wielkiego 40, Rawa,
I piętro, tel. kom. 0606-824-624.
Mieszkanie 60 m kw., II pietro, nowy blok,
Rawa Mazowiecka, ul. K. Wielkiego 40, tel.
kom. 0601-275-362.
Działka budowlana, 16 km od Rawy Mazowieckiej, przechodzi prąd i woda, tel. kom.
0607-892-110.
Nowe mieszkanie, Rawa Mazowiecka,
Kazimierza Wielkiego, 63 m, tel. kom.
0504-125-373.
Mieszkanie w blokach o powierzchni 66 m kw.,
Biała Rawska, tel. kom. 0516-103-655.
Działka o powierzchni 1.86 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 750 mkw., + dom, Biała Rawska, tel.
kom. 0500-068-540.
Sprzedam mieszkanie do remontu w okolicy Brzezin, tel. kom. 0509-440-393,
0505-144-277.
Działka budowlana 900m, Warszawa, tel. kom.
0663-943-055.
Ziemia 1,35ha, Marianów, tel. kom.
0695-148-567.
Mieszkanie w Białej Rawskiej, 60m, tel. kom.
0785-459-931.
Działka w Regnowie + budynki, obsadzona,
ogrodzona, tel. kom. 0665-045-551.
Ziemia 5,5ha, gm. Cielądz, tel. (046)
814-20-17.
Gospodarstwo sadownicze o powierzchni 5,72,
Nowy Kłopoczyn 70, gm. Sadkowice, tel. kom.
0887-555-862.

Działka rolna 1,08ha w okolicach Rawy Mazowieckiej, tel. (046) 815-23-15.
Dwie duże działki rolno-budowlane,
okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
0694-275-097.
Dom z działką nad zalewem koło Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0660-735-928.
Mieszkanie 60,05m kw., parter, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0513-985-988.
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.
Mieszkanie 53m, II piętro, Rawa Mazowiecka,
K. Wielkiego 40, tel. kom. 0519-447-082.

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.
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 pomieszczenia na działalność
gosp. lub szwalnię z wyposażeniem maszyn
szwalniczych, tel. (042) 719-29-52.
Przyjmę na stancję panią,
tel. (046) 837-57-77.
Do wynajęcia lokal handlowo- usługowy o
powierzchni 50mkw w Łowiczu, tel. kom.
0608-446-487.
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.
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.
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.
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 bar przy trasie ŁowiczZduny, tel. kom. 0787-825-400.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Wynajmę lokal ul. Kurkowa, tel. kom.
0602-279-393.
Do wynajęcia firmie dwupokojowe mieszkanie w Głownie, ul. Sikorskiego, tel. kom.
0510-966-509.

Poszukuję kawalerki w Łowiczu, tel. kom.
0785-310-615.
Mieszkanie do wynajęcia około 100 mkw.,
Stary Rynek, ogrzewanie piecowe, nieumeblowane, tel. kom. 0604-908-664.
Lokal handlowy do wynajęcia ok. 30 mkw.,
ul. 3 Maja (naprzeciw dworca PKS), tel. kom.
0604-908-664.
Hala do wynajęcia 400 mkw., 800 mkw.,
Łowicz, tel. (046) 837-38-92, tel. kom.
0609-052-002.
Wynajmę mieszkanie tel. (00436)763-228-685,
e-mail pko@tmo.at.
Wolne, nieumeblowane 2 pokoje z kuchnią,
Noakowskiego, tel. kom. 0607-328-028.
Lokal do wynajęcia, 40 mkw., Plac Przyrynek
33, tel. kom. 0691-961-224.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.
Okazja !Lokal po przychodni Zdrowia w
centrum miasta 250 mkw, Łowicz niska
cena, tel. kom. 0662-975-260.
Do wynajęcia pokój 12 mkw. z łazienką, Sienkiewicza 34, tel. (046) 837-32-49 7.00-9.00,
po 21.00.
Firma sprzeda lub wynajmie wolno stojący
lokal o łącznej powierzchni 105 mkw. na gabinety, biura, usługi itp. w Łowiczu. Faktura Vat,
tel. kom. 0605-283-903, 0695-973-618.
Poszukuje lokalu do wynajęcia
ok. 60 mkw. na min. 5 lat, tel. kom.
0509-745-155.
Do wynajęcia 2-pokojowy lokal mieszkalny, Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
0507-627-144.
Do wynajęcia hala na działalność
produkcyjną, ogrzewana 150mkw. , tel.
kom. 0603-948-378.
Do wynajęcia mieszkanie w Głownie 32 mkw,
tel. kom. 0506-258-400.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność
gospodarczą, tel. kom. 0880-349-599.
Wynajmę pomieszczenie z kanałem pod działalność, tel. kom. 0664-694-590.
Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowego
mieszkania w Łowiczu (umeblowane), tel.
kom. 0791-776-104.
Wydzierżawię stację LPG w Starym Łajszczewie z terenem 3300 mkw., tel. kom.
0601-804-616.
Mieszkanie 40 mkw., Skierniewice, tel. (046)
832-65-50.
Nowe nieduże mieszkanie, urządzone, Widok,
tel. kom. 0668-272-408.
Poszukuję do wynajęcia mieszkanie w
Skierniewicach, tel. kom. 0885-989-744,
0500-150-259.
Pomieszczenia biurowe na piętrze, centrum
Skierniewic, tel. kom. 0501-206- 460.
Pokoje z łazienkami dla pracowników, tel.
kom. 0694-856-544.
Skierniewice w prywatnym domu wynajmę
mieszkanie na noclegi dla ekipy remontowej,
budowlanej itp. Wszystkie wygody, tanio, tel.
kom. 0515-182-519.
Do wynajęcia mieszkanie 48 mkw., ul. Mickiewicza, tel. kom. 0605-274-781.
Kwatery pracownicze, tel. kom.
0507-333-144.
Kwatery pracownicze, okolice Mszczonowa,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Mieszkanie do wynajęcia, dwa pokoje z
kuchnią, oś. Żeromskiego, Żyrardów. Tel.
046/ 855-12-24.
Do wynajęcia garaż w Żyrardowie na oś.
Wschód, tel. kom. 0609-611-819.
Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy w
Rawie Mazowieckiej, 40m kw., wszystkie
media, tel. kom. 0512-159-435.
Do wynajęcia lokal 35mkw., plus zaplecze, na
działalność gospodarczą, Rawa Mazowiecka,
tel. kom. 0888-838-108.

Zamienię 3-pokojowe, 48 mkw. na Starzyńskiego na większe na os. Bratkowice (ewentualnie sprzedam), tel. kom. 0607-522-343.
Dom własnościowy 70 mkw., garaż 15 mkw.,
działka 667 mkw., Głownio zamienię na bloki I
p. os. Kopernika, tel. (042) 719-24-95.
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Zamienię lub sprzedam M-4, Bratkowice na
M-2 Bratkowice, tel. kom. 0503-740-193.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Przyjmę gruz, piasek. Łowicz, ul. Łęczycka, tel. kom. 0600-626-789.
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.
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 używane meble kuchenne, tel. kom.
0793-028-901.
Kupię drobny kamień polny, tel. kom.
0662-562-612.
Kupię używany, sprawny agregat prądotwórczy, tel. kom. 0608-333-014.
K o c i o ł n a e k o g r o s z e k 2 5 k W,
tel. (042) 719-96-06 po 20.00.

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Komputery używane, laptopy, notebooki,
monitory LCD - bardzo duży wybór. Najtańsze
komputery poleasingowe. Nawigacja GPS.
Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-74-24, tel. kom.
0601-946-286.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
Kamień polny, grzejniki Faviera, tel.
kom. 0516-180-211.
Stojące wieszaki do sklepu odzieżowego
sprzedam, tel. kom. 0698-783-854.
Stemple dł. 2,65 m, tel. kom.
0516-180-211.

Kocioł c.o. miałowy, 25kW, 3 mkw., tel. kom.
0606-632-267.
Sprzedaż z dowozem żwir, piasek, czarna ziemia, tel. kom. 0693-025-909.
Sprzedam domek letniskowy, tel. kom.
0502-358-304.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Overlock, nóż taśmowy, 2-igłówka, stebnówka,
autolap, tel. kom. 0505-042-841.
Sprzedam betoniarkę 150L, tel. kom.
0600-326-597.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, po
przeglądzie, tel. kom. 0605-591-528.
Segment pokojowy, Głowno, tel. kom.
0691-224-672.
Wypoczynek 3+2 + fotel, ława, stan bdb, tel.
kom. 0505-586-819.
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.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
2, wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
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.
Sprzedaż łodzi wędkarskich i silników elektrycznych, tel. kom. 0608-171-821.
Sprzedam szafę na ubrania, tel. kom.
0516-142-940.
Odkurzacze centralne, instalacje, montaż, tel.
kom. 0500-060-080.
Zestaw kaskad z oczkiem wodnym o poj. 1600
l, tel. kom. 0502-530-954.
Skórzany wypoczynek, tanio, tel. kom.
0501-508-747.
Sprzedam samochód na akumulator - tanio, tel.
kom. 0693-743-822.
Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.
Ławostół ciemny, 2 fotele kolor wiśniowy, stan
dobry, niedrogo, tel. (046) 837-68-35.
Pustaki z rozbiórki. Bielawy 44, tel. kom.
0885-459-698.
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.
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.
Tanio sprzedam ubranka dla dziewczynki i
chłopca, tel. kom. 0784-487-506.
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.
Owoce śliwy Herman i Rany wczesnej sprzedam, tel. kom. 0662-018-566.
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.
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.
Oddam dachówkę z rozbiórki, tel. kom.
0501-504-614 0510-720-102.
Sprzedam okna demontowane z żaluzjami,
tel. (046) 838-38-40.
Sprzedam frezarkę do drzewa typ TJN9, prawe,
lewe obroty, tel. kom. 0698-755-492.
Tanio sprzedam tapczan jednoosobowy, tel.
kom. 0600-262-693.
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.
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 wózek głęboki z wkładką, tel. kom.
0600-880-267.
Taśmociąg 9-metrowy, tel. kom.
0512-335-709.
Wózek wielofunkcyjny Prampol, tel. kom.
0694-763-971.
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.
Segment młodzieżowy, tel. kom.
0698-398-871.
Sprzedam deski do szalunku stropów
oraz stemple wys. 3,3m po bardzo przystępnej cenie, tel. kom. 0606-991-367.
Sprzedam piec miałowy, używany,
tel. (046) 837-10-18.
Playstation II, tel. kom. 0600-523-412.
Pustaki 1100 szt., tel. kom. 0503-307-979.
Sprzedam maszyny dziewiarskie Ange 2U, 3B
oraz Matec, tel. kom. 0604-433-316.
Sprzedam pszczoły, ule warszawskie zwykłe oraz miodarkę, Łowicz, tel. (046) 837-51-10, tel. kom.
0694-803-594.
Budy dla psów (różne wielkości i kształty),
studnie drewniane, huśtawki ogrodowe,
piaskownice (wszystko z drewna), tel. kom.
0697-094-841.
Sprzedam wypoczynek czarny (fotele, pufy
i ławostół) oraz sofę 2-osobową, tel. kom.
0660-752-073.
Sprzedam overlock 3-nitkowy TEXTIMA,
okolice Głowna, tel. kom. 0695-416-746.
Radio samochodowe, MP3, 190 zł, tel. kom.
0696-441-178.
Laptop Celeron 466MHz, tel. kom.
0665-543-628.
Sprzedam stemple budowlane, 3 m, tel. kom.
0509-454-785.
Laptop używany Toshiba, tel. kom.
0602-381-914.
Telewizor 21” srebrny z DVD, tel. kom.
0602-381-914.
Rower męski 28” aluminiowy, tel. kom.
0602-381-914.
Zgrzewarka jednopunktowa, nowa, wyrób fabryczny, do napraw karoserii samochodowych,
tel. kom. 0602-381-914.
Komputer, używany z monitorem 17’’ LCD,
tel. kom. 0602-381-914.
Telewizor 32’’ 11 Hz, płaski, tel. kom.
0602-381-914.
Sprzedam toaletę drewnianą, budę dla psa, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam obraz Pejzaż zimowy, płótno olej,
100x70, tel. kom. 0692-259-723.
ANGE 2U, 8 sztuk, stan bdb, z produkcji, tel. kom. 0602-448-615.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0698-972-112.
Sprzedam wersalkę, tapczanik 1-osobowy, nowy, telewizor, lodówkę, tel. kom.
0887-488-592.
Sprzedam skrzynki plastikowe nowe,polskie
15kg, 7,30 zł, samobieżny kombajn do zbioru
porzeczki, tel. kom. 0500-385-907.
Beczki plastikowe 120 l, 160 l niebieskie, tel.
kom. 0697-677-530.
Sprzedam spawarkę nową,
tel. (024) 277-69-41.
Stemple budowlane, tel. kom. 0507-263-340.
Sprzedam rębak do gałęzi z silnikiem spalinowym, tel. kom. 0601-358-325.
Koparko-ładowarka Case 580G 4x4, widły,
teleskop, 1987 rok, tel. kom. 0880-352-991.
Solidny, niemiecki rower górski - tanio sprzedam, tel. kom. 0697-693-594.
Żwiry, piaski, pospółka, ziemia ogrodowa, sprzedaż z dowozem, tel. kom.
0600-895-026.
Topole w balach, tel. kom. 0601-383-237.
Sprzedam zamrażarkę Ardo, tel. kom.
0691-972-293.
Sprzedam 2 bramy i furtkę, używane,
tel. (046) 839-63-72.
Sprzedam 2 siłowniki dł. cylindra 110 cm
średnica 92mm 100/szt., tel. (046) 838-71-67,
tel. kom. 0692-963-077.
Sprzedam przekładnie do wyciągu obornika
4- biegową, 300, 400, 600, 900 obrotów. Pralkę
automatyczną Zenker w bdb stanie, Krajzegę
300V silnik 2,2 KW, tel. (046) 861-13-65
wieczorem.
Piła spalinowa Husqvarna 40 2,7 KM,
tel. (046) 863-60-14.
Sprzedam biurko 50x94x73, kolor ciemny, tel.
kom. 0788-801-529 po 20.00-tej.
Sprzedam łóżeczko dziecięce, sosna „Ewa”,
używane, stan dobry - tanio, tel. kom.
0665-467-219.

Sprzedam lodówkę Mastercook małą, na
gwarancji, tel. kom. 0691-620-814.
Regał kuchenny 220 cm z MDF, wersalkę i 2
fotele, tel. (042) 719-63-87.
Sprzedam piec C.O. miałowy, pleszewski,
używany 2 sezony, pojemność grzewcza 3 m,
tel. (046) 837-13-09 wieczorem.
Dziesięć topoli, tel. kom. 0605-169-610.
Sprzedam topolę, grzejniki żeliwne, młocarnię,
kosiarkę, tel. (046) 838-46-17.
Sprzedaż łodzi wędkarskich i silników
elektrycznych do łodzi. www.phu-wimar.pl, tel. kom. 0608-171-821.

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 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.
Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887 0513-823-750.
Zatrudnię do rozładunku owoców, tel. kom.
0608-333-014.
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.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stębnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Zatrudnię spawaczy do konstrukcji stalowych,
tel. kom. 0791-524-970.
Zatrudnię ślusarzy, monterów do stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0792-524-970.
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.
Zatrudnię szwaczki również emerytki
- szycie biustonoszy, Łowicz, tel. kom.
0603-653-012.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię do wykonywanie szyldów,
reklam, prace monterskie do 25 lat,
Łowicz, tel. kom. 0602-390-809.
Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. C, tel.
kom. 0600-326-597.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczo-przemysłowego w Łowiczu, tel. kom.
0512-088-422.
Stacja Lotos zatrudni ze znajomością obsługi komputera, tel. kom.
0602-128-999.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C+E, praca
blisko Łowicza, tel. kom. 0505-068-787.
Firma z Głowna zatrudni spawaczy, tel. (042) 719-11-91, tel. kom.
0509-972-246.
Szwaczkę - stębnówka, overlock, Głowno, tel.
kom. 0501-671-060.
Przyjmę panie do formowania skarpet, praca w Łowiczu, tel. kom.
0668-695-945.
Zatrudnię na stałe lub sezonowo hydraulika,
spawacza gazowego, pomocnika hydraulika
(może być emeryt), tel. (046) 838-75-53, tel.
kom. 0601-379-355.
Chałupnictwo - formowanie skarpet,
Łowicz, tel. kom. 0668-479-265.
Zatrudnię operatora koparki. Praca na terenie
całego kraju, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0605-910-998.
Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym, tel.
kom. 0506-115-015.
Firma transportowa zatrudni spedytora, tel. kom. 0601-297-776.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem,
kraj + zagranica, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię wulkanizatora lub osobę na przyuczenie, tel. (046) 857-16-97, tel. kom.
0508-130-799, 0506-138-631.
Przyjmę do pracy w firmie remontowo-budowlanej gipsiarza-malarza i glazurnika, tel. kom.
0602-159-095.
Składnica Maszyn Rolniczych zatrudni pracownika w Łowiczu, tel. (046) 837-47-85.
Zatrudnimy pracownika fizycznego,
tel. (046) 837-47-85.
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 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 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.
Przyjmę pracownika do pomocy przy
produkcji mebli w Łowiczu, tel. kom.
0501-129-752.
Zatrudnię do dociepleń i prac wykończeniowych, tel. kom. 0697-638-898.
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.
Opiekunkę do dziecka, tel. kom.
0607-133-132.
Zatrudnię pracownika do obsługi stacji LPG w
Skierniewicach, tel. kom. 0664-787-263.
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.
Commercial Union zatrudni menagera do
spraw rekrutacji. CV na adres 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1b lub jacek_jankowski@
cu.com.pl.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Zatrudnię 2 lakierników, 2 pomocników lakiernika, tel. kom. 0504-465-256, 0501-461-151.
Zatrudnię kierowcę, praca w cukierni,
tel. (042) 710-72-99.
Zatrudnię do sklepu spoż-monopol., pełny etat,
tel. kom. 0509-854-421 po 18.00.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki, tel.
kom. 0697-908-289.
Izolbet-Gostynin zatrudni kierowców kat.
C+E z praktyką na ciągnikach siodłowych
(nowe zestawy), jazda według tachografu,
tel. (024) 235-23-17.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza, praca w Łowiczu, tel. kom.
0601-332-896.
Zatrudnię zbrojarzy i pomocników zbrojarzy
oraz kierowcę kat. B, tel. kom. 0505-931-556
0501-208-878.
Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni
osoby do formowania skarpet, tel. kom.
0609-135-492.
Poszukuję osoby na stację AUTO GAZ, tel.
kom. 0698-411-715.
Zatrudnię kierowcę kat. C+ E w
ruch miedzynarodowym, tel. kom.
0600-352-099.
Poszukuję osoby do rozwożenia gazu, tel. kom.
0698-411-715.
Zatrudnię blacharza samochodowego,
tel. kom. 0600-350-099.
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.
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.
Firma Wektor zatrudni pracowników budowlanych, tel. kom. 0508-174-797 0660-733-471.
Fryzjerkę zatrudnię, Łowicz, tel. kom.
0501-788-112.
Montażysta paneli podłogowych, tel. kom.
0668-422-789.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
meblowego, uregulowany stosunek
wojskowy,, tel. kom. 0501-351-745.
Zatrudnię pomoc domową, okolice Głowna,
tel. kom. 0607-174-084.
Zatrudnię malarza, gipsiarza lub glazurnika, tel. kom. 0500-333-662.
Zatrudnię do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
Zatrudnię kierowcę kat. C z okolic Głowna,
Strykowa, tel. kom. 0605-046-558.
Stacja paliw Orlen w Głownie
zatrudni młodych mężczyzn na
stanowisku pracownik obsługi
klienta, tel. kom. 0695-355-492.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0600-878-065.
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Zatrudnię kierowcę kat. C, E. Jazda po terenie
kraju. Wynagrodzenie ok. 3000 zł, tel. kom.
0602-630-653.
Zatrudnię kelnerkę, kucharz (z możliwością przyuczenia) do pizzerii w Łowiczu,
0510-250-687, tel. kom. 0501-539-675.
Zatrudnię pomocnika na budowę,
tel. (046) 839-63-72.
Szwalnia 5 km od Łowicza zatrudni
szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych. Emerytki mile widziane, tel. kom.
0693-051-993.
Zatrudnię do salonu kosmetycznego kosmetyczkę lub akrylistkę, tel. kom. 0693-322-690.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia gazu, tel.
kom. 0510-264-038.
Zatrudnię osoby do prac żniwnych, tel. kom.
0664-173-486.
Zatrudnię kierowcę z kat. C + E, tel. kom.
0605-094-166.
Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0605-094-166.
Zatrudnię portiera do bazy transportowej, tel.
kom. 0605-094-166.
Przyjmę pracownika - praca fizyczna, prawo jazdy kat. B z poza Łowicza, tel. kom.
0608-816-582.
Zatrudnię ekspedientkę, przyjmę na
staż do sklepu spożywczego w Wyborowie, tel. kom. 0662-085-112.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
krajowym, tel. kom. 0606-232-925.
Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kat.
C+E, praca w kraju, 0,30 zł z km, tel. kom.
0510-158-921.
Zatrudnię szwaczkę na owerlok, Łowicz, tel.
kom. 0606-958-480.
Firma poszukuje pracowników na stanowisko magazyniera i pracowników
produkcyjnych, Głowno, tel. kom.
0602-234-128.
Poszukuję opiekunki dla starszej osoby, tel.
kom. 0696-268-325.
Zatrudnię osobę do biura z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego do kontaktu
z kontrahentami zagranicznymi, Bielawy, tel.
kom. 0600-331-733.
Zatrudnię kombajnistę na okres żniw, okolice
Strykowa, tel. kom. 0693-341-578.
Opiekunki osób starszych w Niemczech,
legalna praca, dobre zarobki, doświadczenie,
podstawy niemieckiego, tel. 022-622-10-02,
www.europacare24.pl.
Zatrudnię kierowcę kat. B, tel. kom.
0601-812-260.
Ekspedientkę do sklepu spożywczego, tel.
kom. 0665-303-202.
Zatrudnię do zbioru wiśni, gmina Kowiesy, tel.
kom. 0696-613-825.
Firma zatrudni montażystów stolarki
PCV aluminiowej i drewnianej. Wymagania: prawo jady kat. B., doświadczenie, tel. kom. 0606-993-390.
Ekspedientkę, Kamion Tel. 0605-881-822,
Puszcza Mariańska Tel. 0601-076-657.
Przyjmę cykliniarza z doświadczeniem, tel.
kom. 0608-172-838, 046/832-82-12.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy, tel.
(046) 831-62-96, 0504-164-636.
Pizzermena , niekoniecznie z doświadczeniem,
Skierniewice, tel. kom. 0887-961-081.
Sprzedam BMW 520, 1999 r., przyjmę do
pracy instruktora nauki jazdy kat. AB, tel. kom.
0608-878-849.
Gipsiarzy, malarzy, tel. kom. 0608-024-207.
Kierowcę CE w transporcie krajowym, tel.
kom. 0602-630-653.
Szwaczki, wysokie zarobki, szycie w taśmie,
tel. kom. 0501-624-411.
Pracowników do prac remontowo-budowlanych, tel. kom. 0508-213-834.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. (046)
833-34-74.
Zatrudnię do okulizacji drzewek owocowych. Zakwaterowanie Kraków, tel.
kom. 0601-699-311.
Murarzy z zakwaterowaniem na korzystnych warunkach, tel. kom. 0692-125-138,
046/832-91-04 po 20-tej.
Zatrudnię hydraulików do pracy w Warszawie, tel. kom. 0695-394-964.
Kierowcę kat. C+E, tel. kom. 0600-006-660.
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.
Commercial Union zatrudni menedżera ds.
rekrutacji: CV na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B lub Jacek_Jankowski@
cu.com.pl
Kierowcę z kat. C, tel. kom. 0693-843-090.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane na terenie całego kraju,
tel. (046) 833-98-28 wew. 18.
Pilnie zatrudnię kosmetyczkę, tel. kom.
0888-757-323.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew.11.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0697-777-414.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (046) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
Poszukuję pracowników do betoniarni (najlepiej dwóch), Rawa Mazowiecka i okolice, tel.
kom. 0602-670-958.
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Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Przyjmę do pracy elektromontera, tel.
kom. 0603-688-059.
Poszukujemy do nowej struktury agentów
ubezpieczeniowych, nie wymagamy doświadczenia. Wysokie zarobki. adam.polkowski@
port.allianz.pl Tel. 0601-577-563.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Fryzjerkę, tel. kom. 0515-179-224.
Zatrudnię kierowcę C+E z doświadczeniem,
transport krajowy - wywrot, z Rawy Mazowieckiej lub okolic, tel. kom. 0608-092-175.
Poszukujemy pracowników ogólnobudowlanych, wysokie zarobki, wysokie
świadczenia, tel. kom. 0506-231-653,
0793-059-101.
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem, Rawa
Mazowiecka, tel. kom. 0509-869-271.
Zatrudnię pracownika gospodarczego, tel. kom.
0507-432-568.
Zatrudnię kierowcę, ciągnik + naczepa, po
kraju, tel. kom. 0721-436-967.
Przyjmę do montażu okien, do przyuczenia,
z prawem jazdy, Rawa i okolice, 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.
785-113-833.
Przyjmę do zbioru wiśni z Rawy lub okolic,
tel. kom. 0508-602-895.
Zatrudnię przy zbiorze wiśni, na okres
3 tygodni, gm. Biała Rawska, tel. kom.
0600-069-386.
Przyjmę do zbioru owoców, praca do listopada,
okolice Regnowa, tel. kom. 0603-884-110.
Zatrudnię szwaczki do zakładu lub chałupniczki. Może być zespół - na stałe lub dorywczo.
Nawiążę współpracę ze szwalnią około 10
osób, tel. kom. 0606-208-173.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0601-335-648.
Pizzeria w Rawie Mazowieckiej zatrudni pomoc na kuchnię, tel. kom. 0509-433-772.
Firma “Riwal” Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 2, zatrudni: - mechanika serwisu kontakt
Tel. 0669-100-040, - koordynatora biura i
handlowców, tel. kom. 0669-100-030.

Młody, dyspozycyjny kierowca kat. B podejmie pracę, tel. kom. 0502-358-304.
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.
Księgowa podejmie współpracę w zakresie
prowadzenie księgowości Wspólnot i małych
spółdzielni, tel. kom. 0695-394-765.
Poszukuje pracy jako pomoc kuchenna lub sprzątanie, pakowanie, tel. kom.
0885-734-183.
Kierowca kat. B, dorywczo, młody, doświadczenie, tel. kom. 0793-698-333.
Kobieta 26 lat, technik-informatyk, prawo
jazdy kat. B, staż podejmie pracę, tel. kom.
0502-788-573.
Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowazlecenie), tel. kom. 0886-223-818.
Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowa-zlecenie, umowa o pracę), tel. kom.
0781-287-164.
Przyjmę pracę chałupniczą oprócz szycia, tel.
kom. 0783-874-625.
Rencista z samochodem podejmie pracę, tel.
kom. 0663-766-587.
Szukam pracy, układanie glazury, murowanie
z klinkieru, tel. kom. 601-540-820.
Chętnie zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem, tel. kom. 0696-268-325.
Rencista podejmie pracę, tel. kom.
0601-595-439.
Kierowca kat. C + E z doświadczeniem w
jeździe samochodami ciężarowymi po Anglii
poszukuje pracy od połowy sierpnia, tel. kom.
0697-510-450.
Podejmę pracę jako kierowca kat. C,
C+E, B, doświadczenie, 23 lata, tel. kom.
0669-960-718.
Przyjmę sprzątanie raz w tygodniu, tel. kom.
0664-667-722.
Operator koparki poszukuje pracy, tel. kom.
0694-610-724.
Podejmę prace jako pomoc stomatologa, tel.
kom. 0512-373-538.
Malowanie, tel. kom. 0665-999-059.
Kierowca C+E, świadectwo kwalifikacji, karta
kierowcy, książeczka sanitarno-epidemiologiczna, tel. kom. 0609-282-382.

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.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych
oraz reklamy, www.studionadachu.pl,
tel. kom. 0604-101-516.
Videofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Videofilmowanie, fotografia ślubna, prezentacje multimedialne, przegrywanie z VIS na
DVD, tel. kom. 0692-855-357.
Wideofilmowanie Clip, tel. kom.
0606-218-624.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
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.
Tynki. Wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
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.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych i tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
Gładzie gipsowe wraz z malowaniem, układanie paneli podłogowych,
glazury, terakoty, adaptacja poddaszy, tel. (046) 830-20-78, tel. kom.
0602-370-470.
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.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Posadzki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0697-012-709.
Kompleksowe docieplanie budynków, solidnie,
fachowo, tanio, tel. kom. 0664-943-680.
Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel. kom.
0602-736-692 0512-342-751.
Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541-373.
Kominki 500 wzorów, montaż + serwis, ekspozycja + sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A, tel.
kom. 0602-282-415 0607-090-243.
Firma „Marko-Bud” oferuje usługi remontowe
i wykończeniowe mieszkań, domów i innych
pomieszczeń. Fachowo i solidnie, tel. kom.
0500-738-600.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
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.
Pokrycia dachowe, rynny, obróbki, papa termozgrzewalna, 7 zł, tel. kom. 0606-663-868.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Remonty adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Remonty profesjonalnie, tel. kom.
0691-774-281.
Usługi brukarskie, układanie kostki, tel. kom.
0506-070-415.
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.
Wyrób i montaż schodów i inne usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
Glazura, terakota, deska barlinecka, finish,
parkiet, wykończenia mieszkań, tel. kom.
0793-608-819.
Pokrycia dachowe więźba, tynki wewnętrzne,
zewnętrzne, montaż stolarki budowlanej, tel.
kom. 0518-588-949.
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.
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.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Malowanie, montaż paneli, tel. kom.
0798-844-775.
Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.
Ogrodzenia, bramy, balustrady, produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.
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.

GŁADZIE, MALOWANIE, MONTAŻ
PŁYT K/G, tel. kom. 0691-734-544.
Remonty - 0501-508-747.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
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.
Drobne remonty, gładzie, malowanie i panele
podłogowe, tel. kom. 0607-721-933.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz + faktura
VAT, tel. kom. 0512-088-947.
Układanie kostki brukowej, krawężników, obrzeży, tereny zielone, tel. kom.
0798-961-093.
Montaż: panele podłogowe i drzwi,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
0668-422-789.
Blacharstwo, dekarstwo, tel. (042) 719-57-86,
tel. kom. 0695-063-467.
Remonty mieszkań, tel. kom.
0697-529-156.
Konstrukcje, pokrycia dachowe, tel. kom.
0501-694-856.
Wykańczanie wnętrz, płyta karton-gips, malowanie itp., tel. kom.
0509-934-162.
Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ściany działowe k/g, panele oraz przeróbki
instalacji elektrycznej. Wolne terminy, tel. kom.
0723-327-167 po 17.00.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0723-327-167.
Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota,
malowanie, gipsowanie, stiuki, panele
podłogowe, ocieplenia, itp., tel. kom.
0500-333-662.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.
Remonty, glazura, terakotra, gładzie, panele, zabudowy, wolne terminy, tel. kom.
0500-041-271.
Usługi remontowe: malowanie, gładzie
gipsopwe, glazura, wolne terminy, tel. kom.
0502-485-712.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.
Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0880-352-991.
Kompleksowe wykończenia mieszkań, tel.
kom. 0604-209-691.
Tynki maszynowe, gipsowe, cementowo-wapienne, sucha zabudowa. Montaż drzwi i okien,
tel. kom. 0793-382-080 0512-022-980.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne,
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.
Bloczki H+H, 24/24/59, tel. kom.
0669-046-702.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Tynki wewnętrzne, tel. kom. 0663-138-161.

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. Aleje Sienkiewicza 34, Łowicz., 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.
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.
Kompleksowa naprawa, rozmieszczenie, przeglądy, legalizacja gaśnic, tel.
kom. 0784-668-583.
Instalacje elektryczne, tel. kom.
0508-314-386.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki,
tel. kom. 0880-850-697.
Przewóz piasku, ziemi, żwiru, Volvo 11
t, tel. kom. 0604-260-859.
Wykonywanie instalacji c.o., tel. kom.
0781-781-316.
Odzysk ciepła- wentylacja mechaniczna rekuperatory, Sprzedaz, montaż,www.domitech.pl,
tel. kom. 0501-074-060.

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.
Śluby VW Passat 2004 rok, srebrny z wystrojeniem. Tanio, tel. kom. 0500-371-161.
Kredyty - Głowno, ul. Targowa 3 /5, tel.
kom. 0504-180-926.
Odnawianie wanien, tel. kom. 0600-979-826.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
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.
Zespół muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-852-670.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Przeprowadzki, transport ogólny, Ford Transit.
Sprawnie i tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Tworzenie stron www, aplikacji i sklepów
internetowych. Hosting, poczta, domeny, tel.
kom. 0501-431-986.
Stolarstwo, schody, podłogi, cyklinowanie, tel.
kom. 0607-789-345.
Limuzyny Lincoln, auta retro, tel. kom.
0605-305-579.
Awaryjne otwieranie mieszkań, montaż
zamków, klucze. Licencja 0009804, tel. kom.
0606-319-335.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
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.
Śluby - BMW - 5, rocznik 2006, czarny, tel.
kom. 0507-144-595.
Kompleksowe sprzątanie mieszkań i domów,
tel. kom. 0518-718-365.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Transport do 1,5 t, tel. kom.
0509-108-521.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.
Makijaż pernamentny, tatuaże i przekłuwanie ciała, tel. kom. 0501-649-392.
Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.
Pedicure leczniczy (usuwanie odcisków i wrastających paznokci),
możliwość wizyty w domu, tel. kom.
0501-649-392.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Podwiozę do ślubu: 100-letnim powozem w białe konie lub 40-letnim
samochodem amerykańskim, tel. kom.
0506-169-967.
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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.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Urządzanie ogrodów skalnych, oczka wodne,
kaskady, trawniki, nawodnienia: pełna automatyka zimą i manualne, własne materiały,
piaskowiec, tel. kom. 0601-189-972.
Komputery naprawa - szybko, tanio, tel. kom.
0605-274-529.
Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0512-330-872.
Piaskowanie, konserwacja, tel. kom.
0605-837-625.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Naprawa i renowacja starych zegarów, tel.
kom. 0601-595-439.
Zespół muzyczny For Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Śluby - Czarna Vectra C, tel. kom.
0605-214-925.
Wywrotka HDS- piach okolice Strykowa, tel.
kom. 0607-644-677.
Serwis - AGD, RTV Stryków i okolice, tel.
kom. 0885-147-056.

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

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

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.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Nauka gry na instrumencie; klarnet, fortepian,
tel. kom. 0660-754-781.

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 duże ilości pszenżyta, jęczmienia, powyżej 5 t odbieram własnym transportem, płatność
gotówką, tel. kom. 0692-292-969.
Kupię słomę po kombajnie do sprasowania, tel.
kom. 0695-761-388.
Kupie każdą ilość słomy ozimej po kombajnie do prasowania w okolicach Skowrody,
tel. (046) 838-11-60.
Zboże paszowe, tel. kom. 0604-313-647.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
0693-157-117.
Całoroczny skup słomy i siana, tel. kom.
0693-729-472..
Kupię wiśnie, ogórki i inne warzywa, tel. kom.
0508-395-127.

Kupię kozy, tel. kom. 0603-515-357.
Kupię cielaki, tel. kom. 0501-735-775.
Sprzedam jałówkę mięsną na ocieleniu,
tel. (046) 839-13-53.
Kupię maciory i knury, powiat łowicki, tel.
kom. 0667-277-322.

Kupię siewnik, najchętniej polskiej produkcji,
tel. kom. 0664-006-089.
K opaczka ciągnikow a, tel. kom.
0514-539-021.
Kupię przystawkę do kukurydzy do kombajnu
Bizon, tel. kom. 0600-276-698.
Kupię kosiarki listwowe Osa, kopaczki elewatorowe, siewniki konne, zgrabiarki do siana,
pługi 2, ciągniki T-25 Władimirec, tel. kom.
0509-293-050.

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.
Kupię kosiarkę listwową „Osa”, zgrabiarkę 4,
tel. kom. 0502-939-200.
Kupię kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0880-353-819.

MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
Słoma ze zbiorów 2008 z 20 ha,
tel. (042) 719-56-16.
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.
Jęczmień, tel. (046) 838-11-74, tel. kom.
0606-901-931.
Baloty z lucerny, tel. kom. 0664-006-089.
Sprzedam owies na pniu 25 ha, gmina Rogów,
tel. kom. 0502-553-569.
Sinokiszonka w belach i basen 900 l, tel. kom.
0602-522-478.
Siano i słoma w kostkach,
tel. (046) 838-91-91.
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.
Jęczmień 5 t - zimowy, tel. kom.
0504-672-586.
Słoma po kombajnie 3 ha, okolice Głowna, tel.
kom. 0606-343-033.
Sprzedam 10 t jęczmienia, okolice Sannik, tel.
kom. 0604-404-514.
Sprzedam słomę z pola, tel. (024) 277-72-50.
Kukurydza 10 t, sinokiszonka w balotach, tel.
kom. 0506-115-015.
Ekologiczne warzywa: ogórki, pomidory, pory i inne, Skaratki pod Rogóźno 50,
tel. (046) 838-33-88.
Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. (046) 838-72-70.
Słoma z pola 3 ha, tel. kom. 0667-667-087.
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 siano, tel. (046) 839-63-14, tel. kom.
0668-129-786.
Siano w kostkach, pszenżyto, pług dwuskibowy, tel. kom. 0781-941-297, 0607-156-221.
Sprzedam ziarno jęczmienia, tel. (046) 838-14-84, tel. kom.
0606-307-014.
Słoma kostki, tel. (046) 838-90-08.
Jęczmień, tel. kom. 0606-989-475.
Sprzedam żyto po zbiorze, tel. kom.
0468-382-347.
Sprzedam jęczmień, tel. kom.
0602-314-866.
Sprzedam 15 t kukurydzy paszowej, tel. (024) 277-62-64, tel. kom.
0505-249-566.
Sprzedam pszenżyto, tel. (024) 282-26-79.
Pszenica 570 zł, tel. kom. 0725-037-349.
Sprzedam słomę żytnią i owsianą po kombajnie, tel. (046) 830-38-09 po 20.00.
Mieszankę prosto z pola sprzedam, tel. kom.
0505-630-402.
Słoma po kombajnie, tel. (046) 838-85-66.
Sprzedam pszenżyto ozime ok. 8t, tel.
kom. 0500-296-365, 0500-879-529.
Sprzedam jęczmień, tel. kom. 0501-044-399.

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.
Tanio sprzedam kozy, tel. kom.
0693-350-889.
Sprzedam jałoszkę rasy Jerssey, tel. kom.
0602-013-909.
Krowy mleczne, jałówki, likwidacja gospodarstwa + kiszonki, tel. kom. 0695-301-081
0667-561-696.
Sprzedam jałówki na samym wycieleniu,
tel. (046) 838-49-53, tel. kom. 0605-140-662.
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.
Jałówka, krowa, II wycielenie, tel. kom.
0793-051-461.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-05-62.
Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
0692-174-434.
Jałówki cielne, tel. kom. 0602-522-478.

Sprzedam byczka, jałówkę do zacielenia, tel.
kom. 0669-870-572.
Młoda krowa na ocieleniu, tel. kom.
0512-944-668.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel.
kom. 0696-425-109.
Sprzedam 2 jałówki ciemne, Barlak, Wygoda 64.
Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
0665-130-039.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0667-257-460.
Sprzedam 1-rocznego byczka, tel. kom.
0691-972-304.
Dwa byczki, małe, mieszańce, tel. kom.
0668-472-081.
Sprzedam jałówkę wysokocielną termin koniec
sierpnia, tel. kom. 0608-263-951.
Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (046) 838-14-37.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0694-903-163.
Jałówkę cielną sprzedam, tel. kom.
0697-298-966.
Młoda krowa z cielakiem, likwidacja. Otolice
17, koło Łowicza.
Sprzedam młodą krowę i jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 838-81-34, Urzecze 73.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (024) 277-38-81.
Jałówka wqysokocielna, wycielenie 27 lipiec,
tel. (046) 838-84-82, tel. kom. 0783-173-192.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0515-313-968.
Sprzedam jałówkę cielną i dojarkę z konwią,
tel. (046) 838-63-09 (wieczorem).
Sprzedam krowę na ocieleniu z drugim cielakiem, tel. (046) 838-04-56.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu (5 sierpnia),
Strzelcew 11, tel. kom. 0661-363-405.
Klacz gniada 2,5-letnia, tel. (046) 838-46-40.
Sprzedam krowę na wycieleniu trzeci cielak,
termin 19.07. Likwidacja gospodarstwa, tel.
kom. 0600-177-991 po 16.00-tej.
Sprzedam buhajki hodowlane rasy HF, tel.
kom. 0501-541-386.
Krowę wysokocielną 5 sierpnia, trzeci cielak,
tel. (042) 719-63-99.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-45-18.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0662-470-618.
Sprzedam 2 krowy, tel. kom. 0660-437-464.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0600-215-536.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Wojewodza
17, tel. kom. 0508-132-773.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i młodą
krowę, tel. kom. 0691-534-526.
Pilnie sprzedam dwie pięciomiesięczne kózki
i koziołka po mlecznych rodzicach, tel. kom.
0608-577-899..
Krowa na wycieleniu, początek sierpnia, tel.
kom. 0692-842-425.
Klacz zimnokrwistą źrebną, tel. kom.
0607-644-677.

Sprzedam walce młyńskie 50, wał korbowy,
tłoki i głowica do C-380, tel. (046) 838-40-82
wieczorem.
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.
Kosiarki spalinowe, tel. kom. 0785-622-468.
Sprzedam kombajn Bizon,
tel. (046) 856-83-29.
Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.
Przyczepa samozbierająca TO50/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do siana,
tel. (046) 838-37-01, tel. kom. 0505-210-560.
Opryskiwacz Pilmet rozpiętość ramion 12m
pojemność 1000l, tel. (089) 533-20-16.
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.
Kosiarka rotacyjna, tel. kom. 0693-087-972
po 20..
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 prasę wysokiego zgniotu Famarol, 2002 rok, stan idealny, tel. kom.
0661-584-272.
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.
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.
Prasa kostkująca Z-224/1, 1996 rok, I właściciel, tel. (024) 285-52-56.
C-360, 1984 rok, po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0600-746-724.
Sprzedam opryskiwacz 400 l, 10 m dmuchawę
do słomy i zboża, tel. kom. 0721-280-652.
Kultywator z wałkiem, opryskiwacz 400 l z
atestem, tel. kom. 0695-409-992.
Przyczepa 4t, wywrot, stan bdb, tel. kom.
0691-961-255 po 18.00.
Sprzedam burty do przyczepy 6t, tel. kom.
0607-317-128.
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.
Ładowarka Kramer 312s, 4x4, tel. kom.
0664-006-089.
Mini ładowarka Bobcat, tel. kom.
0664-006-089.
Ferguson przedni napęd, 1982 rok, tel. kom.
0500-158-710.
Rozrzutnik obornika 1-osiowy i Skoda Felicja,
Seligów 37.
Sprzedam 2-kółkę do ciągnika,
tel. (046) 838-04-79.
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.
Ciągnik MF, 100kM, 4x4, prasy rolujące
120x120, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.
Zgrabiarka 7-gwiazdowa, pilnie sprzedam, tel. kom. 0698-901-102.
Sprzedam c-330, Ferguson ogrodniczy, opryskiwacz - maszt 3 m, tel. kom. 0504-475-567.
Kopaczka ciągnikowa, stan bdb,
tel. (046) 838-14-92.
Ciągnik C-330, 1972 rok, 12500 zł,
tel. (046) 861-66-91.
Rozrzutnik 1-osiowy, 1989 rok, stan bdb,
kultywator 14, opony używane do c-360, tel.
kom. 0607-734-613.
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.
Prasa Z-224/1, 1989 rok, I właściciel,
tel. (046) 838-43-03 po 20.00.
C-330M z kabiną, 1989 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0510-577-297.
Prasa rolująca Sipma Z-569/1, stan idealny, tel.
kom. 0666-936-403.
Ursus 902, 1984 rok, tel. kom. 0607-809-288.
Prasa Simpa z-224/1 z drabinką, tel. kom.
0608-106-614.
Ursus C-330, 1982 rok lub c-360, 1981 rok, tel.
kom. 0608-354-272.

Orkan 2, cyklop T-214, tel. kom.
0607-809-288.
Prasa zwijająca Simpa Z-279/1, 1998 rok, tel.
kom. 0608-354-272.
Prasa z-224/1, tel. kom. 0607-809-288.
Kombajn Bizon Super Z-056, 1989 rok, pierwszy właściciel, tel. kom. 0604-059-567.
Kosiarka rotacyjna, czeska, tel. kom.
0885-459-698.
Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry,
części do C-360, tel. kom. 0784-720-912.
Kombajn do ziemniaków Anna,
tel. (046) 838-74-67.
Dmuchawa do siana, pionowa, mała,
tel. (046) 830-38-65.
Przyczepa rolnicza 3 t, sztywna, tel. kom.
0604-247-511.
Kombajn ziemniaczany Anna, prawie jak
nowy, tel. (046) 838-47-38.
Siewnik zbożowy - 15, bramę używaną, sortownik bębnowy, tel. kom. 0504-806-952.
Agregat uprawowy przedsiewny i talerzówka,
tel. kom. 0695-312-118.
Sprzedam trząsałki karuzelowe 4-gwiazdowe,
tel. kom. 0518-863-134.
Słoma i siano, tel. (042) 710-87-03.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy 8 t, talerzówki,
tury, brony, tel. (046) 837-53-86.
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.
Pług obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
wycinaki do kiszonek, śrutownik bijakowy z
wydmuchem, dmuchwe do zboża, siewkę do
nawozu Amazone, mieszalnik pasz, tel. kom.
0509-293-050.
Przyczepa do sianokiszonki Krone z
nożami na rotorze, łamany dyszel dwa
wały dozujące z tyłu, 3-stronny wysyp,
tel. kom. 0608-787-346.
Sprzedam prasę kostkową Claas Merkant 50
w bardzo dobrym stanie, świeżo sprowadzona,
tel. kom. 0889-611-174.
Sprzedam ciągnik C-360, tel. kom.
0660-728-901.
C-360, 1985 rok, stan bdb, rozrzutnik obornika
3,5 t, 1984 rok, rozrzutnik obornika 6 t po
odbudowie, tel. kom. 0604-470-901.
Rozsiewacz Kos, stan bdb, tel. kom.
0518-866-286.
Kombajn zbożowy Z-56, przyczepa wywrotka
6 t, glebogryzarka, Orkan, rozrzutnik obornika,
tel. (024) 277-48-09, tel. kom. 0693-555-430.
Prasa kostkująca z podajnikiem, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0508-870-457.
Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
0604-931-629.
Prasy rolujące, tel. kom.
0607-168-196.
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.
Sprzedam młockarnię, wiejkę, warmiaka, prasę
do słomy, tel. (046) 838-85-10.
Przyczepa do słomy, tel. kom. 0501-620-689.
C-360, talerzówka, pług 3, lejek, przyczepa do
remontu, tłok przyczepy, silnik Bizon, tokarka,
tel. kom. 0661-091-064.
Widlak akumulatorowy + różne części, tel.
kom. 0669-046-693.
Maszt widlaka, tel. kom. 0669-046-693.
Przetrząsarko-zgrabiarka, brony 3, tel. kom.
0601-570-914.
Sprzedam beczkę 2500 l na kołach bez pompy,
tel. kom. 0663-976-169.
Sprzedam pług 2-skibowy, tel. kom.
0722-123-581.
Zgrabiarka 7-gwiazdkowa, tel. kom.
0664-766-871.
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon ZO56,
1985 rok, knur ok 100 kg, rasy białej, tel. kom.
0506-833-114.
Jednorzędowa sieczkarnia Malwa, 2000 rok,
tel. (046) 838-73-21, tel. kom. 0609-024-391.
Rozsiewacz nawozu Amazone, 1800 kg,
hydrauliczny, tel. kom. 0516-012-936.
Przetrząsarka Fella hydrauliczna, tel. kom.
0516-012-936.
Zgrabiarka Fella, tandem, tel. kom.
0516-012-936.

Sprzedam beczkę asenizacyjną 3000 l, bronę
talerzową U-250, tel. kom. 0663-570-040.
Prasa Z-244 Sipma, 1990 rok, tel. kom.
0664-481-425.
Kosiarki spalinowe, tel. kom.
0785-622-468.
Ursus C-360 3P, 1986 rok, oryginał, talerzówka 16 talerzy 2000 rok, kabina do C-360.
Wygoda 8.
Prasa kostkowa, nowa, Skowroda Południowa
3, gmina Chąśno.
Pług 2-skibowy, rozsiewacz Kos, prasa kostkująca Z-224/1, tel. kom. 0694-673-003.
Kombajn Bolko, tel. kom. 0510-072-271.
Sprzedam beczkę asenizacyjną 3000 l, tel. kom.
0721-096-040.
Przedni most ze skrzynią biegów, tylne kompletne zawieszenie do Bizona, pług 4-skibowy,
tel. kom. 0503-065-714.
Rozrzutnik obornika T-088 + nadstawki do
kukurydzy, rozdrabniacze do Bizona wągrowieckie, fabrycznie nowe, siewnik 3 m Fiona
jak nowy, tel. kom. 0792-999-135.
Talerzówki od 2 m, 3 m, 4 m, beczka HTS
10000 l, tel. kom. 0792-999-135.
Przetrząsarki karuzelowe Deutz -Fahr, Nemayer 5,5 m, 6,5 m, pługi 4 zagonowe i
obrotowe Kverneland, Overum, tel. kom.
0792-999-135.
Fendt 311 Farmer, 1989 rok, Case 5140, 1992
rok, New Holland 8360, 1997 rok, 135 KM,
tel. kom. 0792-999-135.
Ursus 1614, 1990 rok, Ursus 1614, 1993
rok, John Deere 2140 85 KM, tel. kom.
0792-999-135.
Chwytak tylny dużych bel, tel. kom.
0697-714-837.
Kombajn ziemniaczany Anna, talerzówka,
tel. (046) 838-79-70.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1987 rok, kopaczka do
cebuli i ziemniaków, tel. kom. 0600-594-230.
Ursus 4512, I właściciel, Maurzyce 26,
gm. Zduny.
C-330, 1990 rok, stan bdb, nowe ogumienie,
tel. kom. 0501-615-395.
Sprzedam dużą dłużycę do słomy i siana,
tel. (024) 282-27-62.
Ciągnik MF-699 turbo z ładowaczem czołowym, stan dobry, tel. (046) 838-33-36.
Prasę Sipma Z-224/1, 1995 rok, stan bdb.,
tel. (042) 719-63-66 wieczorem, tel. kom.
0515-480-058.
Ursus C-340, stan dobry, zarejestrowany, tel.
kom. 0697-527-099.
Wózek widłowy Linde, udźwig 4,5t,
tel. (046) 861-25-51.
Sprzedam lub zamienię na mniejszy
ciągnik Zetor 9540, 84KM, 1996 rok,
stan bdb., tel. (042) 719-41-82, tel. kom.
0504-324-442.
Prasa kostkująca Sipma, tel. kom.
0603-523-912.
Prasa kostkująca K-422/1, tel. kom.
0693-108-621.
Prasa Sipma Z224/1 stan bdb, przyczepa 3,5t, linka stalowa do wyciągu,
tel. (046) 838-49-92.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom.
0608-738-088.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel.
kom. 0509-934-160.
Ciągnik Casse 9140 International
Powershif 125 KM, 1993 rok, tel. kom.
0509-934-160.
Przetrząsacz karuzelowy do siana 4-metrowy,
„pająk” siódemkę, tel. (046) 839-21-27, tel.
kom. 0694-203-717.
C-330, 1972 rok, 9900 zł (bez prawa rejestracji), tel. kom. 0696-441-178.
Sprzedam agregat podorywkowy i tanio łóżko
pietrowe, dziecięce, tel. kom. 0693-335-049.
T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0502-939-200.
Opryskiwacz 400 l, 1998 rok, lance 12 m, opryskiwacz Termit, tel. kom. 0880-353-819.
Kultywator 2,10 z wałkiem „Grudziądz”, tel.
kom. 0880-353-819.
Śrutownik Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.
Rozsiewacz 1-talerzowy, 600-800 kg, fabryczny, rozsiewacz Lej, tel. kom. 0502-939-200.
Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
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Gniotownik 7,5 kW, fabryczny, gniotownik bez
silnika, tel. kom. 0502-939-200.
Fiat 4x4, 100 kM, 1986 rok, zamienię na mniejszy, siewniki 2,5 do 5 m, agregat 5,5 m, gruber,
pług 5, Anna, tel. kom. 0504-475-567.
C-330, nowy, MF 235 sadownik, opryskiwacz sad maszt 3 m, Zetor 4718, tel. kom.
0504-475-567.
Bizon Z0-56, 1986 rok, z kabiną, tel.
kom. 0604-463-486.
Beczka 4000 l na podwoziu 1-osiowym, tel.
kom. 0880-280-523.
Zetor 5340 z ładowaczem lub
sam ładowacz, 1995 rok, tel. kom.
0602-249-820.
Agregat uprawowy Rau 5 m, brona uprawowa
duńska 5 m, siewniki do zboża Nodet 3 m,
siewnik pneumatyczny do zboża Accord 3
m, kultywator ścierniskowy 3 m, tel. kom.
0604-559-283.
Talerzówka podorywkowa, brona rotacyjna
uprawowa Maschio 3 m, brona wahadłowa
rotacyjna z hydropakiem Amazone 3 m, tel.
kom. 0604-559-283.
Sprzedam pług 3-skibowy i dmuchawę pionową, tel. (046) 839-13-53.
Przyczepa 6 t, sztywna, tel. kom.
0784-922-689.
Ursus C-355, 1975 rok, 9000 zł, tel. kom.
0602-475-061.
Maszty widlaków, 1700-1900 zł, tel. kom.
0510-256-444.
Sprzedam Tura do C-360 i zgrabiarkę gwiazdową 4, tel. kom. 0785-641-260.
Ładowacz obornika Nuin, tel. kom.
0510-256-444.
Ciągnik MF 595, 1987 rok, z Turem, stan
idealny, nowe opony, siewnik Amazone D-7
3 m, dmuchawa do zboża 5,5 kW, tel. kom.
0606-792-712, 0604-944-967.
Agregat ścierniskowy na sprężynach, hydropak
na 2 siłownikach, ciągnik Zetor 7211, 1990
rok, I właściciel, Bizon Z-056 Super, 1983
rok, I właściciel, tel. kom. 0606-792-712,
0604-944-967.
Rozsiewacz nawozu dwutalerzowny 600 kg
Amazone, tel. (024) 277-84-99.
Sprzedam Zetor 4718 3 cylindry, stan dobry, z
kabiną, 14000 zł, tel. kom. 0604-440-469.
Kombajn Bolko, tel. kom. 0697-017-618.
Sieczkarnia Fortschritt kompletną, 1988 rok,
tel. kom. 0694-146-962.
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Ursus 3512, XII.1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0693-515-960.
Silosokombajn Z-364, rozsiewacz RCW-5
łańcuchowy, waga do żywca 1000 kg,
tel. (042) 719-70-84.
Tury do Ursusa: C-360/330, 3512/2812, MF
255/235, T-25 hydrauliczne i na linkę. Najnowsze systemy mocowań, szerokie łychy,
możliwość transportu. Ceny promocyjne, tel.
kom. 0608-128-670.
Przyczepa D732, 1988 rok, wywrotka; rozrzutnik 2-osiowy, 1988 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-128-670.
Sprzedam ciągnik C-330, 1985 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0602-528-051.
Orkan 2, 1988 rok, rozrzutnik dwuosiowy,
1991 rok, tel. kom. 0792-025-205.
Sprzedam rozdrabniacz do śruty typu Bąk
7,5 kW, 1600 zł do negocjacji, tel. kom.
0693-288-334.
Kabina ciągnikowa do C-360, tel. kom.
0507-263-340.
Wywrotka 3,5 t, tel. kom. 0669-960-974.
Maszt od widlaka przystosowany do ciągnika,
wysokość 3,40 m, tel. (024) 362-77-68.
Kombajn zbożowy Claas Dominator, 34000
zł, tel. kom. 0725-037-349.
C-360-3P oryginał, niemalowany, 1989 rok, zarejestrowany, 14400 zł, tel. (042) 719-13-17.
Ursus C-360-3P oryginał, 1989 rok, tel. kom.
0512-222-737.
Ursus C-40011, tel. kom. 0500-243-428.
Sprzedam talerzówkę 20 talerzy, trząsarkę
karuzelową, tel. (046) 838-05-03, tel. kom.
0669-947-727.
Sprzedam Bizona Z-056, 1986 rok, kombajn John Deere 1075, 1984 rok, tel. kom.
0503-528-645.
Wykonuje usługi kombajnem Bizon, John
Deere, tel. kom. 0604-178-976.
Ciągnik rolniczy Białoruś, tel. kom.
0784-075-881.
Pług 3-skibowy i przyczepka samochodowa,
tel. kom. 0660-294-203.
Przyczepa wywrotka 3-osiowa, 18 t i 6 t, tel.
kom. 0604-208-588.
Trelinka, duże ilości, tel. kom.
0604-208-588.
Przyczepa 4 i 4,5t, rozrzutnik, beczka 1000l i
2000l, cegła, siano, Zetor, prasa, kosiarka rotacyjna, pług 2-skibowy, tel. (046) 838-72-03.
Sprzedam ciągnik C-330, 1982 rok,tel./
fax (042) 719-23-54.

Sprzedam opryskiwacz 600l, tel. kom.
0607-156-221 0781-941-297.
Prasa rolująca Welger RP200 walcowa,
szeroki podbieracz, rotor, stan bdb, tel. kom.
0660-076-544.
Sprzedam mengele SF 6000, tel. kom.
0501-541-386.
Ciągnik ES 231 składak, 2000 zł, wóz konny,
tel. (046) 839-63-55.
Sprzedam Tura 3-sekcyjnego Malleuks MX60,
2004 rok na joystick, tel. kom. 0601-342-794.
Sieczkarnię Forshnit E281 do kukurydzy 1990
r., stan idealny, opryskiwacz Pilmet oryginalny,
tel. (042) 719-57-34 wieczorem.
Sprzedam ciągnik T-25A i rozrzutnik obornika 2,5 t, stan dobry, tel. (046) 839-18-54
po 20.00-tej.
Dmuchawa zbożowa 900 zł, siewnik zbożowy
3 m 3000 zł, siewnik zbożowy 2,5 m 2500 zł,
gruber 7 łap 2500 zł, tel. kom. 0663-647-066.
Prasa Z-224/2, 1998 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-25-12.
Dmuchawa do zboża, zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.
Silos zbożowy 35 t, tel. kom.
0601-272-521.
Sprzedam ciągnik Pronar 1025A, 2004 rok,
402 Mtg, tel. kom. 0501-044-399.
Sprzedam kombajn ziemniaczany 1992 rok,
tel. (046) 838-25-62 dzwonić po 20.
Sprzedam przyczepy 9 t wywrotkę i 6 t, tel.
kom. 0606-519-851.
Przyczepę 4,5t wywrot, nadstawki, stan bdb,
tel. kom. 0507-773-536.
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.
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.
Ciągnik Renault 4x4 napęd, 105 kM, 1987 rok,
stan bdb, tel. kom. 0600-428-743.
Ciągnik T-25, rozrzutnik rotacyjny, tel. kom.
0887-380-863.
Glebogryzarka, pompa głębinowa, tel. kom.
0514-539-036.
Bizon ZO56 z kabiną 1987/88, tel. kom.
0602-128-777.

Kabina nowa do C-360, drabinka do prasy, tel.
kom. 0608-354-272.
Orkan 2, cyklop T-214, tel. kom.
0607-809-288.
Zetor 6340, 4x4, 2004 rok, Agroma, tel. kom.
0608-354-272.
Zetor 7245, agregat 4,8 m, tel. kom.
0887-535-506.
Ursus 1014 1993 r. stan bdb, tel. kom.
0507-075-301.
Przyczepa D-55 6-ton wywrotka, stan bdb, tel.
kom. 0507-075-301.
Maszyny rolnicze konne, tel. kom.
0507-075-301.
Przyczepę rolniczą jednoosiową zarejestrowaną, tel. kom. 0607-644-677.
Sprzedam tarktor T-25 z Turem, tel. kom.
0888-310-618.

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.
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.
Karmniki dla trzody, tel. (046) 861-25-51.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Wóz konny i drzwi garażowe, tel. kom.
0660-742-978.
Sprzedam basen 420 l, tel. (046) 838-99-88.
Sprzedam wagę inwentarzową 1000 kg, tel.
kom. 0604-348-513.
Zbiornik aluminiowy 3 tys. litrów, tel. kom.
0606-519-851.

Wykonuje usługi zbioru zbóż i rzepaku kombajnem Claas, tel. kom. 0608-794-368.
Białkowanie obór, tel. kom. 0503-499-480.
Prasą rolującą, kostkującą usługi,
tel. (046) 838-14-75, tel. kom. 0503-794-355.

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 krzyżówka po rodowodowych, buldog amerykański + Leonberger, tel. kom. 0501-230-939.
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.
Szczeniaka, kundelka po owczarku niemieckim,
sprzedam za 20 zł, tel. kom. 0601-926-577.
York 1.30 kg krycie, tel. kom. 0505-639-859.
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.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
Sprzedam króliki miniaturki, tanio,
tel. (046) 837-95-67, tel. kom. 0512-250-166.
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.
Sprzedam szczenięta West Terier, tel. kom.
0502-401-570.

Sprzedam pająki Ptaszniki, tel. kom.
0500-243-372.
Źrebak 13-miesięczny, Wola Zbrożkowa 74.
Oddam małą suczkę w dobre ręce - bezpłatnie,
tel. (046) 838-15-84.
Ratlerek krycie, tel. kom. 0607-317-193.
Szczenięta Yorki, tel. kom. 0501-897-276,
0605-805-334.
Sprzedam szczeniaki Staffordshire Bulterier,
szczeniaki Sznaucery miniaturki, tel. kom.
0662-294-878.
Sprzedam bernardyna suczkę 8 tygodniową,
tel. kom. 0608-390-429.
Owczarek niemiecki rodzice z rodowodem, tel.
kom. 0783-672-942.
York (śliczna suczka), tel. kom.
0692-221-982.
Sprzedam ratlerki, sukę krótkowłosą owczarka
niemieckiego, tel. (046) 835-32-05.
Dwie klacze, tel. kom. 0606-175-479.
Ogier 2-letni, tel. kom. 0663-561-245.
Dwie klacze ze źrebakami, tel. kom.
0506-252-622.
Sprzedam 2-miesięczne szczenięta Cocer
Spaniel, tel. kom. 0601-270-951.
Sprzedam Owczarka niemieckiego 7-miesięcznego, długowłosy, tel. kom. 0667-882-172.
Sprzedam świnki wietnamskie, tel. kom.
0606-404-680.
Sprzedam tanio Owczarki niemiecki 7-tygodniowe, tel. kom. 0693-027-709.
Sprzedam Yorki, tel. kom. 0608-175-939.
Oddam 2-letnią sukę z Wilków, bardzo dobra
za stróża do nocy, tel. kom. 0506-790-425.
Pawie indyjskie czarnoskrzydłe, gęsi milowe
bernikle rdzawoszyjne, bażanty złociste,
diamentowe, królewskie, tajwańskie, uszaki
siwe, kurki araukany, białoczuby różne, tel.
kom. 0603-226-494.
Sprzedam koziołki, tel. kom. 0506-293-986.
Oddam 2 kociaki koloru szarego, tel. kom.
0606-179-835 po 17.00.
Ratlerki szczenięta, ratlerek ładny, krycie, tel.
kom. 0506-840-122.
Kotki syberyjskie, tel. kom. 0600-474-423.
Owczarki niemieckie, długowłose, półroczne,
tel. kom. 0660-072-650.
Tanio 8-tygpdniowego bokserka, tel. kom.
0509-108-898.
Strzyżenie psów, tel. kom. 0503-739-723.
Pies York, 9 tygodni. Tel. 695-774-609.
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Oświadczenia majątkowe
- gmina Kiernozia
Kontynuujemy publikację
oświadczeń majątkowych
radnych i najważniejszych
urzędników samorządowych
z naszej okolicy.
enon Kaźmierczak - wójt gminy
Kiernozia, na koniec 2007 roku miał
Z
zgromadzone w walucie polskiej 35.000

zł. Jest właścicielem domu o powierzchni
270 m2, wartości 170.000 zł oraz nie zabudowanej działki użytkowanej rolniczo
o powierzchni 2.200 m2, wartości 5.000
zł. Posiada akcje LBW Lubawa - 970 szt.,
HGN Hygienika - 399 szt., SWZ Swarzędz
- 2.192 szt., BBG BBIDEVNFI - 1.067
szt., ING FIO Średnich i Małych Spółek
- 28 jednostek uczestnictwa. Z tytułu posiadania tych akcji nie osiągnął dochodu.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął w ubiegłym roku dochód 89.816,41 zł, z innych
źródeł - 305,76 zł.
Posiada samochód Skodę Fabia 1,4, rok
produkcji 2003, wartości 25.000 zł.
Jarosław Bogucki - sekretarz gminy Kiernozia, miał na koniec poprzedniego roku zgromadzone 150 funtów brytyjskich. W oświadczeniu majątkowym
wymienia dom będący własnością żony,
o powierzchni 112 m2, wartości 80.000 zł
oraz nie zabudowane gospodarstwo 2,42
ha, wartości 50.000 zł, którego jest właścicielem. Z tytułu prowadzenia go osiągnął
przychód 8.000 zł, dochód - 2.000 zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód
57.527,94 zł, z umowy - zlecenia z biurem

wyborczym - 400 zł, dieta za wybory do
Izby Rolniczej - 100 zł, dieta za pełnienie
funkcji inspektora wyborczego - 231 zł.
Ze składników mienia ruchomego wymienia Fiata Seicento rok produkcji 1999,
wartości 3.000 zł oraz Daewoo Matiz
z 1999 roku, wartość 4.000 zł.
Agnieszka Wojda - skarbnik gminy Kiernozia nie miała zgromadzonych
środków pieniężnych na koniec roku. Jest
współwłaścicielką domu o powierzchni 109 m2, wartości 150.000 zł, działki
0,1533 ha o wartości 8.000 zł oraz gospodarstwa rolniczego 5,83 ha o wartości
60.000 zł - z tytułu prowadzenia go osiągnęła dochód 9.000 zł. Dochód z tytułu
umowy o pracę - 39.227,98 zł.
Posiada Opla Corsę z 2001 roku, wartości 12.000 zł, Audi A6 Quatro z 2000 roku
- 32.000 zł, Iveco Euro Cargo z 1998 roku
- 18.000 zł oraz ciągnik Same z 1987 roku
- 25.000 zł. Nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Stanisław Stańczak - przewodniczący Rady Gminy Kiernozia, miał zgromadzone 10.000 zł. Posiada na własność dom
o powierzchni 150 m2, wartości 100.000
zł. Prowadzi gospodarstwo wielokierunkowe o powierzchni 7,46 ha, którego wartość wynosi 200.000 zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód 30.000 zł,
dochód 10.000 zł. Z tytułu diety przewodniczącego osiągnął dochód 8.435,88 zł.
Krzysztof Budnicki - radny wsi Zamiary, w oświadczeniu majątkowym wymienia dom o powierzchni 217 m2, wartości 120.000 zł oraz gospodarstwo 4,84 ha

o wartości 200.000 zł, a także dzierżawę
2,99 ha. Zarówno dom, jak i gospodarstwo
to współwłasność małżeńska.
Z tytułu prowadzenia gospodarstwa
osiągnął przychód 85.000 zł, dochód 12.000 zł. Odebrał 1.431,52 zł z tytułu diety radnego oraz 60 zł jako członek
Izby Rolniczej. Posiada Fiata Uno z 2002
roku wartości 10.000 zł oraz ciągnik Ursus C-355 z 1975 roku - wartości 14.000 zł.
Nie ma zobowiązań pieniężnych.
Marian Brzozowski - radny z Chruśli, miał zgromadzone 52.000 zł w walucie polskiej. Z nieruchomości wymienia dom 70 m2, wartości 50.000 zł, który
jest własnością syna. Prowadzi działalność w zakresie obwoźnego handlu paszami, z czego osiągnął przychód 11.040
zł, dochód - 2.100 zł. Z tytułu emerytury
osiągnął dochód 8.890,16 zł, dieta radnego wyniosła 1.073,64 zł, a prowizja sołtysa - 1.086,87 zł.
Posiada samochód osobowy Renault
Megane z 1999 roku, wartości 20.000 zł
oraz ciężarowego Stara 1142 z 1997 roku
wartości 15.000 zł.
Marek Radaszkiewicz - radny
z Kiernozi, pracuje jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Kiernozi. Jest
współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 39 m2, wartości 70.000 zł
oraz domu mieszkalnego o powierzchni
120 m2 w stanie surowym zamkniętym,
którego wartość wynosi około 200.000 zł.
Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód
35.046,11 zł, diety radnego - 1.431,52 zł,
z tytułu wykonywania obowiązków społecznych - 105 zł, działalność gospodarcza - 3.906,99 zł, inne źródła - 1.973,60
zł, umowa o dzieło - 566,40 zł, osobiście
wykonywana działalność - 52,22 zł. Posiada Skodę Fabię z 2004 roku.
Zaciągnął kredyt na budowę domu
w Kredyt Banku w Łowiczu - 230.000 zł.
Urszula Kapusta - Tymoshchuk
- radna z Kiernozi, jest lekarzem stomatologiem i prowadzi prywatną praktykę
lekarską. Na koniec roku nie miała zgromadzonych środków pieniężnych. Posiada na
własność dom o powierzchni 400 m2, wartości 400.000 zł. Od urzędu gminy kupiła
w lutym 2007 roku działkę 0,19 ara.
Z tytułu prowadzenia praktyki lekarskiej
osiągnęła przychód 100.553,38 zł, dochód
- 35.362,30 zł, diety radnego - 1.252,58
zł. Ze składników mienia wymienia samochód Kia Shuma z 1999 roku, ze zobowiązań finansowych - kredyt hipoteczny na budowę domu zaciągnięty w Banku
Millenium - 290.000 zł. oraz kredyt na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym
w Gostyninie - 33.000 zł.
Janusz Wasilewski - radny z Jadzienia, posiada we współwłasności dom
o powierzchni 138,24 m2, wartości 30.000
zł. Prowadzi gospodarstwo o powierzchni 18,5 ha i wartości 277.500 zł, nastawione na hodowlę bydła. Z tytułu jego
prowadzenia osiągnął przychód 180.000
zł. Posiada w użytkowaniu dzierżawę 10,5 ha. Z tytułu diety radnego osiągnął
dochód 1.252,58 zł. W ubiegłym, roku
sprzedał ciągnik Zetor 7211 - 20.000 zł.
Ze składników mienia ruchomego wymienia: Volkswagena Passata z 2003 roku
o wartości 50.000 zł, ciągniki UALTRA
z 2007 roku wartości 28.000 zł oraz
SAME z 2001 roku wartości 80.000 zł,
ciągnik Ursus C-330 z 1984 roku wartości 16.000 zł, Mercedesa Sprintera z 1995
roku wartości 17.000 zł, pozostałe maszyny rolnicze wartości 150.000 zł.

Posiada kredyt około 250.000 zł w Banku Spółdzielczym w Gostyninie, oddział
w Kiernozi, zaciągnięty na rozbudowę budynku inwentarskiego i zakup maszyn do
produkcji rolniczej.
Robert Cieślak - radny ze Stępowa,
pracuje jako zastępca kierownika Zakładu
Rolnego firmy Unipark w Czerniewie. Wymienia dom o powierzchni 57 m2, o wartości 13.900 zł, którego właścicielem jest
Władysław Cieślak. Z tytułu zatrudnienia
osiągnął dochód 21.719,56, z tytułu diety
radnego - 1.252,58 zł.
Mirosław Kawczyński - radny z Woli
Stępowskiej posiada dom 136,5 m2, wartości 82.300 zł. Prowadzi gospodarstwo
wielokierunkowe o powierzchni 30,04
ha, wartości 600.000 zł. Z działalności
rolniczej osiągnął przychód 175.000 zł,
dochód - 35.000 zł. Otrzymał 1252,58 zł
diety radnego oraz 15.332,11 zł z dopłat
bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, dopłatę cukrową
- 3.669,22 zł. Posiada ciągnik Ursus 3512
z 1996 roku wartości 25.000 zł. W 2006
roku zaciągnął kredyt suszowy w Banku
Spółdzielczym w Gostyninie, oddział w
Kiernozi, który ma być spłacony w listopadzie 2008 roku. Kredyt wynosi 30.000 zł.
Daniel Krystecki - radny z Kiernozi,
pracuje jako kierowca - mechanik w PPHU
„Tramex” w Sochaczewie. Jest właścicielem domu o powierzchni 120 m2, wartości
180.000 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął
dochód 17.361,56, odebrał diety radnego
1252,58 zł. Posiada kredyt hipoteczny w
wysokości 7.000 franków szwajcarskich,
zaciągnięty w PKO BP, oddział Łowicz.
Barbara Krakowiak - radna wsi Tydówka jest współwłaścicielką domu o powierzchni 87,4 m2, wartości 25.000. We
współwłasności ma też gospodarstwo
o powierzchni 6,67 ha, wartości 70.000 zł.
Z prowadzenia działalności rolniczej osiągnęła przychód 25.000 zł, dochód - 7.000
zł, diety radnego wyniosły 1.252,58 zł, prowizja sołtysa -955,20 zł.
dok. na str. 26

26

17.07.2008 r.

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

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:

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.
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
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

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
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.
- 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.

 Wystawa rysunku i malarstwa Malwiny Jagóry
i Aleksandry Grzegorek, 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 fotogra
ficzna, 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.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek - środa, 18-23 lipca:
 godz. 19.00 - Kochanice króla
Dwie siostry Boleyn, Anne i Marie, rywalizują o względy króla, Henryka VIII.
Zrobią wszystko, aby zdobyć jego serce,
a swym orężem uczynią niegodziwość,
intrygę i zdradę.

Koncerty:

Czwartek, 17 lipca:
 godz. 20.00 - koncert zespołu „Krywań”, muszla
koncertowa
środa, 23 lipca:
 godz. 19.30 - XX Międzynarodowy Festiwal Organowy J. S. Bach, wystąpi Eric Hallein (Belgia),
Bazylika Katedralna w Łowiczu.

Inne:

Piątek - sobota, 18-19 lipca:
 godz. 22.00 - Kino letnie na łowickich Błoniach,
muszla koncertowa, bilet 2 zł.

Wakacje w ŁOK:

Czwartek, 17 lipca:
l godz. 10.00 - filmy dla dzieci
Piątek, 18 lipca, wtorek, 22 lipca:
l godz. 10.00 - zajęcia wakacyjne,
l godz. 16.00 - zajęcia taneczne
środa, 23 lipca:
l godz. 10.00 - zajęcia wakacyjne

Apteki:

Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 17.07. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pt. 18.07. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
sob. 19.07. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
ndz. 20.07. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pn. 21.07. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
wt. 22.07. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
śr. 23.07. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 20.07. ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy

 Wystawa obrazów głownianina Jana Kwiatkowskiego w Muzeum przy Towarzystwie Przyjaciół
Miasta Głowna.

Muzyczne lato w Głownie

Niedziela 20 lipca:
 godz. 17.00 - zagra Sweet & Hot Jazzband pod kierunkiem Krzysztofa Rajpolda (fortepian), hotel Mroga.

dok. ze str. 25

Oświadczenia majątkowe
- gmina Kiernozia
Zbigniew Popławski - radny z Kiernozi, jest wychowawcą w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. Na koniec roku miał zgromadzone 34.000 zł. Jest
współwłaścicielem domu o powierzchni
140 m2, którego wartość wynosi 100.000
zł, mieszkania 48 m2, którego wartość wynosi 70.000 zł, gospodarstwa 1 ha wartości
15.000 zł (z tytułu prowadzenia go osiągnął
przychód 3.000 zł, dochód 400 zł), działki
leśnej 0,25 ha, wartości 40.000 zł. Prowadzi
działalność gospodarczą jako członek zarządu Koła Łowickiego „Orzeł” w Kiernozi,
ale z tego tytułu nie osiągnął dochodu.
Jako wychowawca w MOS osiągnął
dochód 40.537,16 zł, odebrał diety radnego 1.037,64 zł.
Stanisław Kaźmierczak - radny
z Niedzielisk, posiada we współwłasności
dom 100 m2, wartości 100.000 zł, gospodarstwo rolne 17,11 ha, którego wartość wynosi 400.000 zł. Z działalności rolniczej osiągnął przychód 80.000 zł, dochód - 8.000 zł.
Z tytułu renty chorobowej osiągnął dochód
5.412,96 zł, diet radnego - 1.252,58 zł. Ze
składników mienia ruchomego o wartości
ponad 10.000 zł wymienia Daewoo Lanos
z 2000 roku o wartości 10.000 zł, ciągnik
Ursus C-360 z 1985 roku o wartości 11.000
zł, ciągnik Zetor 7340 z 2003 roku o wartości 80.000 zł, kombajn Bizon z 1985 roku
wartości 17.000 zł.
Ma do spłaty kredyt suszowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gostyninie,
oddział w Kiernozi - 13.400 zł.

Wiesław Bogucki - radny z Czerniewa, jest właścicielem domu o powierzchni 160 m2 wartości 87.200 zł oraz współwłaścicielem domu o powierzchni 132 m2
wartości 80.000 zł. Posiada gospodarstwo
15,84 ha, którego wartość wynosi 185.000
zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód 80.000 zł, dochód - 25.000 zł. Miał
w użytkowaniu dzierżawę 8,10 ha. Z tytułu diet radnego osiągnął dochód 1.431,52 zł,
jako członek rady Banku Spółdzielczego w
Gostyninie - 997,50 zł. Ze sprzedaży ciągnika Ursus MF 255 uzyskał 25.000 zł. Posiada ciągnik Same Roller 50DT z 2002 roku,
wartości 60.000 zł. Zobowiązania pieniężne: kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie oddział w Kiernozi - 30.500 zł oraz
mieszkaniowy w PKO BP - 66.000 zł.
Wiesław Skonieczny - radny z Wiśniewa, miał zgromadzone 14.000 zł.
W oświadczaniu wymienia dom który jest
własnością syna. Z dochodów wymienia
diety radnego - 1.252,58 zł. Pobiera rentę
strukturalną, ale zamiast kwoty tego dochodu podaje jego podstawę prawną.
Zygmunt Dylik - radny z Sokołowa,
miał zgromadzone 5.000 zł. Jest właścicielem domu 80 m2, wartości 20.000 zł oraz
działki rolniczej o powierzchni 7.300 m2,
wartości 8.000 zł. Z tytułu umowy - zlecenia
uzyskał dochód 5.060,61 zł, zasiłki chorobowe z ZUS - 3.605,42 zł, z tytułu pełnienia
funkcji społecznych - 1.252,58 zł. Posiada
samochód Suzuki Swift z 1998 roku, wartości 10.000 zł.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Wróblewskim z Małszyc

SYNKOWIE

- państwu Charążkom z Bąkowa Górnego
- państwu Pierzankowskim z Bełchowa
- państwu Laskowskim z Zabostowa

ślubowali sobie:

- Magdalena Kalińska 			
i Radosław Michał Borowiec oboje z Łowicza
- Edyta Maria Styczyńska 			
i Mariusz Białas oboje z Łowicza
- Justyna Latoszewska z Małszyc 		
i Bogumił Kucharek ze Świeryża
- Justyna Matych z Nieborowa 		
i Dariusz Piotr Panak z Łyszkowic

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 15.07.2008 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,20 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,30 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,40 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,40 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,40 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,40 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,80-3,80 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,80 zł/kg+VAT; 		
jałówki 3,00-3,80 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,30 zł/kg+VAT;
byki 4,60 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 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 3,30 zł/kg+VAT; byki
4,60 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 11.07.2008 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jaja wiejskie
kapusta młoda
kapusta pekińska
marchew
miód
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
ogórki gruntowe
seler
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
wiśnia

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

4,00
2,00
1,00-1,20
4,00-6,00
5,00-6,00
2,00-2,50
2,50-3,00
1,00-3,00
22,50
5,00-8,00
4,00-6,00
6,00-7,00
3,50-4,50
1,50
2,00
3,00-4,00
1,00-1,50
0,80-1,00
1,00-1,50
2,00
2,50
2,00
2,00-3,00
2,00
2,00
5,00
4,00
1,20-1,50
8,00
2,00-3,00
7,00-8,00
5,00
3,00-5,00
3,00

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 14.07.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 robotnik budowlany  kierownik magazynu
 elektromonter  hydraulik  pracownik pomocniczy przy hodowli zwierzęcej  kierownik ds. rekrutacji
 pracownik biurowy  sprzedawca  kucharz  kelner  barman  nauczyciel języka angielskiego  przedstawiciel handlowy
 operator urządzeń przetwórstwa owoców
 hydraulik  spawacz  robotnik pomocniczy
 księgowy - pracownik księgowości  robotnik
gospodarczy  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  nauczyciel produkcji
zwierzęcej  nauczyciel logistyki  nauczyciel informatyki  instruktor nauki jazdy  nauczyciel ochrony
mienia i osób fizycznych  nauczyciel praktycznej
nauki zawodu (elektrotechnika, elektromechanika)
 nauczyciel praktycznej nauki zawodu (obróbka
ręczna, mechaniczna, blacharstwo)  kierowca
C  magazynier- operator wózka widłowego
 kierowca-zaopatrzeniowiec  pielęgniarka
 opiekun  nauczyciel przedmiotów zawodowych
mechanicznych  nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych  nauczyciel przedmiotów
zawodowych informatycznych  nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych  nauczyciel
przedsiębiorczości  sprzedawca-kasjer-świeża
żywność
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

17.07.2008 r.

SPORT 

SPORT 
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Piłka nożna - podsumowanie sezonu 2007/2008 Pelikana
w wojewódzkiej lidze im. Wacława Kuchara

Fizycznie - najmniejsi w lidze

Drużyna Pelikana z rocznika 1994 pierwszy sezon rywalizowała w lidze wojewódzkiej. Łowiczanie wcześniej grali w lidze
okręgowej i zdecydowanie wygrywali prawie wszystkie swoje pojedynki. Teraz nadeszła kolej na rywalizację z najlepszymi
zespołami z województwa łódzkiego. Konfrontacja z czołowymi ekipami jak: SMS,
ŁKS, Widzew czy GKS Bełchatów zapowiadała się bardzo interesująco. Okazało się
jednak, że o zwycięstwa na tym poziomie,
było bardzo ciężko. Już po kilku spotkaniach
było wiadomo, że celem podopiecznych trenera Roberta Wilka będzie utrzymanie się
w tych elitarnych rozgrywkach. Warto jeszcze dodać, że prawie wszyscy zawodnicy
chodzą do jednej klasy do Gimnazjum nr 3
w Łowiczu, gdzie mają zapewnione treningi w ramach zajęć wychowania fizycznego.
Zatem frekwencja na treningach jest duża
i nie stanowi problemów. To chyba dobre

li jedenaście spotkań. Na swoim boisku łowiczanie zdobyli piętnaście punktów, cztery
razy wygrywając, trzy razy remisując i cztery
razy przegrywając. W tych meczach zdobyli
14 bramek, tracąc tylko szesnaście. Na wyjeździe było trochę słabiej. Pelikan odniósł
dwa zwycięstwa, dwa remisy i przegrał siedem meczów.
Trener Wilk tak podsumował miniony
sezon: Wynik z pewnością nie jest do końca satysfakcjonujący. Zawsze chciałoby się
więcej, ale najważniejsze jest utrzymanie
się w rozgrywkach wojewódzkich. Młodzi
zawodnicy muszą mieć konfrontacje z silnymi zespołami. Tylko wtedy będą mogli podnosić swoje umiejętności. Spadek pozbawił
by nas tej szansy na rozwój umiejętności piłkarskich. Od jesieni czeka nas nowy sezon,
w którym chcemy powalczyć o lepszy wynik.
czeka nas teraz dużo ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że moi podopieczni poprawia swoje

Wprowadzony przez PZPN nakaz gry w nowej II lidze dwóch młodzieżowców (rocznik 1998 i młodsi) otwiera sporą
szansę dla młodych piłkarzy.

Piłka nożna - podsumowanie sezonu 2007/2008 Pelikana
w wojewódzkiej lidze juniorów starszych

Koniec rundy
by³ obiecujący
Juniorzy starsi Pelikana w tym sezonie
mieli dwóch szkoleniowców. W pierwszej
rundzie zespół był prowadzony przez Grzegorza Majchrzaka, a na wiosnę drużynę
przejął trener Leszek Sowiński. Zmian
szkoleniowca nie była spowodowana zapewne słabymi wynikami, ponieważ tu nikt
nie spodziewał się cudów. Drużyna z rocznika 1990 i 1989 od lat miała same kłopoty. Częste zmiany trenerów i częste roszady
w składzie nie pomagały w osiągnięciu dobrego poziomu. Praktycznie tylko kilku zawodników trenuje tu od naboru. pozostali
to nowi kandydaci na piłkarzy, którzy maja
przed sobą jeszcze dużo nauki.
Popieczeni trenera Sowińskiego grali
w „kratkę”. Jednak ich największym osiągnięciem w rundzie wiosennej był remis w
pojedynku w Widzewem Łódź. Łodzianie
byli mocno zaskoczeni poziomem gry łowiczan na stadionie OSiR. Dla nich remis
z outsiderem tabeli był porażką. Ten wynik na pewno zmotywował do pracy trenera Sowińskiego. Jednak potem było kilka
słabszych spotkań.
Jednak końcówka rundy wiosennej to
znów obiecująca gra łowiczan. Wyraźnie widać, że są jakieś postępy i na naukę nie jest
jeszcze za późno. Najmocniejszymi punktami zespołu byli na pewno Mateusz Piechowski i Wojciech Kuc, którzy należą
właśnie do zawodników z najdłuższym stażem treningowym. „Kempes” zawsze walczył ambitnie i szukał okazji do zdobycia
bramek, jednak w tym sezonie sztuka ta nie
udała mu się. Oprócz niego była grupa jedenastu zawodników, na których trener mógł
zawsze liczyć. Pozostali pojawiali się na treningach sporadycznie i grali też rzadko.
Łowiczanie zakończyli rozgrywki na
przedostatniej pozycji, ponieważ z rozgrywek wycofał się Orzeł Łódź. Nasi juniorzy
w 26. spotkaniach zdobyli osiem punktów,
strzelając 22. bramki i tracąc 108. Na swoim
boisku łowiczanie zdobyli pięć punktów, raz
wygrywając, dwa razy remisując i dziesięć
razy przegrywając. W tych meczach zdobyli

Atutem w ekipie Pelikana-94 jest dobra atmosfera.

rozwiązanie, choć nie sprawdziło się do koń- warunki fizyczne, podrosną, nabiorą masy
ca w Gimnazjum nr 1 z rocznikiem 1991.
i to ułatwi im walkę z rywalami.
Nasi młodzi piłkarze spisywali się w tych
W zespole Pelikana-94 Łowicz grali:
rozgrywkach ze zmiennym szczęściem. Po bramkarze - Jakub Trupinda, Piotr Znajewbardzo dobrych występach przychodził czas ski, Adam Burzykowski, obrońcy - Berna gorsze spotkania. Na tle rywali było wi- nard Buczyński, Patryk Gawryjałek, Patryk
dać wyraźnie, że łowiczanie odstają zde- Kaczor, Kamil Koza, Dominik Łukawski,
cydowanie od rówieśników warunkami fi- Łukasz Rybus, Bartek Skoneczny, pomoczycznymi. Często właśnie ten czynnik był nicy - Rafał Bogus, Adam Bryła, Damian
przyczyna porażek. Najcenniejsze w tym Durka, Mateusz Goszczycki, Przemysław
sezonie były na pewno dwa zwycięstwa. Kaczor, Adam Pochwała, Adam Salamon,
Biało-zieloni pokonali 5:3 Widzew Łódź Dawid Sikora, Bartek Tkacz, napastnicy i wreszcie udało im się zwyciężyć z rywa- Albert Lepieszka, Rafał Sołtysiak i Adrian
lem ze Skierniewic 2:0.
Wyszogrodzki.
22 66 119-12
Losy ekipa Pelikana z rocznika 1994 roz- 1. UKS SMS Łódź
22 50 56-22
strzygnęły się praktycznie ostatniej kolejce. 2. ŁKS Łódź
22 47 70-36
Bezpośredni rywal z tabeli przegrał swój 3. GKS Bełchatów
22 42 38-37
mecz i ostatecznie łowiczanie mieli tyle 4. Trójka Tomaszów Maz.
22 40 54-32
samo punktów co Warta Sieradz, ale lepszy 5. Widzew Łódź
6. Włókniarz Pabianice
22 31 41-49
bilans bramkowy.
22 24 30-55
Biało-zieloni ostatecznie zakończyli roz- 7. SAS Vis Skierniewice
22 23 22-47
grywki na ósmym miejscu, wyprzedza- 8. Pelikan Łowicz
22 23 33-64
jąc zespoły z Sieradza, Zgierza, Opoczna 9. Warta Sieradz
22 18 24-45
i Zduńskiej Woli. Pelikan zdobył w 22. me- 10. MKP Zgierz
Skład juniorów starszych łowickiego Pelikana po rundzie jesiennej.
22 13 14-50
czach 23. punkty. Nasi młodzi piłkarze strze- 11. Ceramika Opoczno
22 4 6-58
Skład zespołu: J. Pietrzak, R. Zieliński, J. lili 22. bramki, a stracili 47. Odnieśli sześć 12. PMOS Zduńska Wola
dwanaście bramek, tracąc 49. Na wyjeździe
Zbigniew
Łaziński
zwycięstw,
doznali
pięć
porażek
i
przegraPelikan odniósł jedno zwycięstwo i przegrał Rusek - P. Demidowicz (2. bramki), Tomasz
dwanaście meczów. Nasi piłkarze zdobyli u Gajda (2), Jacek Woźniak (2), Przemysław
rywali dziesięć goli, a stracili 59. Praktycz- Bończak (1), Daniel Górowski (1), Marcin
nie można powiedzieć, że Pelikan na boisku Szczypiński (1), M. Wawrzyniecki (1), Miwygrał tylko jedno spotkanie z Pogonią-E- chał Brzozowski, M. Domalewski, Radokologiem Zduńska Wola, drugie zwycięstwo sław Domińczak, M. Dylik, Piotr Dziedziela,
to walkower nad wycofanym z rozgrywek Adrian Frątczak, Ł. Fudała, Mateusz FudaOrłem Łódź. Nie są to oszałamiające dane, ła, Michał Kaliszczyński, Wojciech Kuc, Reale miejmy nadzieje, że będzie lepiej i ktoś migiusz Leszczyński, Patryk Patos, Mateusz
z tego zespołu w przyszłości zasili pierwszy Piechowski, Grzegorz Płacheta, Dawid Sut,
Łukasz Zabost i Rafał Zawadzki.
zespół biało-zielonych.
26 66 106-26
Trener Sowiński krótko podsumował run- 1. Ceramika Opoczno
26 61 96-26
dę wiosenną: Szkoda, że chłopcy zaczęli tak 2. Widzew Łódź
26 60 89-25
późno przygotowania do rundy wiosennej. 3. BOT GKS Bełchatów
26 51 72-19
Ale trzeba było grać. Teraz sami żałują, że 4. UKS SMS Łódź
26 49 85-38
nie trenowali w styczniu. Postępy były wi- 5. ŁKS Łódź
26 41 62-59
doczne, szczególnie pod koniec sezonu. 6. WKS Wieluń
26 37 54-71
W niektórych spotkaniach zabrakło trochę 7. Mechanik Radomsko
26 33 54-56
szczęścia, by złapać cenne punkty i ten wy- 8. Piotrcovia Piotrków
26 30 36-73
nik tabeli wyglądałby inaczej. W drużynie 9. MKS Kutno
26 29 35-82
jest grupa zawodników, która chce trenować 10. Widok Skierniewice
i zależy im na graniu w piłkę. Jest trzynastu 11. Lechia Tomaszów Maz. 26 24 37-68
piłkarzy, z którymi warto pracować. Pozo- 12. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 26 20 30-83
26 8 22-108 Ekipa Pelikana-94 utrzymała się w lidze wojewódzkiej, nie udała się ta sztuka
stali muszą się zastanowić czy chcą dalej 13. Pelikan Łowicz
ich kolegom z rocznika 1993 oraz 1989-90, ale w nowym sezonie w „centraltrenować, bo na razie traktują ten sport bar- 14. Orzeł Łódź (wycofany) 26 21 29-73
Zbigniew Łaziński nej” zagrają zespoły w ligach juniorów starszych (90-91) oraz młodszych (92).
dzo rekreacyjnie.
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Szachy - VIII Puchar Prezesa UKS Pałac Nieborów

Nie lada niespodzianka

Emocji nie brakowało...
dok. ze str. 32

Czwórka
na
sportowo
„
”

W tym roku wyniki były zdecydowanie słabsze - moherowy beret latał znacznie bliżej niż ten z antenką…
KLASY IV:
Sztafeta 10x240 m:
W zwycięskiej sztafecie klasy: A. Wysocka, M. Puchalska, J. Sołtyszewska, P. Bura, U.
Szwarocka, Ł. Pągowski, D. Zygmuntowicz,
K. Kędziora, P. Zieliński i M. Kacprowski wychowawczynią klasy jest B. Kucińska.
1. Klasa IVa
22,18
2. Klasa IVb
24,06
3. Klasa IVc
29,02
Piłka ręczna:
Najlepsi w turnieju okazali się uczniowie
klasy IVc: E Dziedzic, Michalina Frandzel,
N. Mostowska, P. Pęksa 4, N. Stefaniak i D.
Kowalski - wychowawczyni E. Knera.
 Klasa IVb - klasa IVa 3:1; br.: Bastian Jarosz 3.
 Klasa IVb - klasa IVc 4:5; br.: Bastian Jarosz 4 - Patryk Pęksa 4 i Norbert
Stefaniak.
 Klasa IVa - klasa IVc 1:5; br.: Patryk
Pęksa 4 i Norbert Stefaniak.
1. Klasa IVc
2 4 10-5
2. Klasa IVb
2 2 7-6
3. Klasa IVa
2 0 2-8
KLASY V:
Sztafeta 10x240 m:
Piątoklasiści także rozpoczęli od rywalizacji w sztafecie 10x240 m, a najlepszą okazała się ekipa z klasy Vb: A. Kopania, J. Cydok. ze str. 32

wińska, K. Ptasińska, A. Kaniewska, Sona
Gambarian, B. Dobrzyński, C. Zimny, M.
Gładki, K. Łabendowicz i G. Maliszewski wychowawczynią klasy jest A. Wróbel.
1. Klasa Vb
12,28
2. Klasa Vc
18,07
3. Klasa Va (pk)
17,49
Piłka nożna:
Uczniowie klas piątych tradycyjnie rozegrali także turniej piłki nożnej zespołów
mieszanych, a ten miniturniej zakończył się
znowu sukcesem klasy Vb: Mateusz Gładki - Justyna Cywińska, Andżelika Kopania,
Agata Kaniewska, Michał Fabijański i Cezary Zimny - wychowawczynią klasy jest
Agnieszka Wróbel.
 Klasa Va - klasa Vb 0:0
 Klasa Vb - klasa Vc 4:0; br.: Michał
Fabijański 4
 Klasa Vc - klasa Va 0:3; br.: Kamil
Pernak 2 i Marcel Gędek.
1. klasa Vb
2 4 4-0
2. klasa Va
2 4 3-0
3. klasa Vc
2 0 0-7
KLASY VI:
Przeciąganie liny:
Najstarsi uczniowie „Czwórki” tradycyjnie rywalizują w przeciąganiu liny, a najlepsi okazali się uczniowie klasy VIc: K. Jarota, M. Antos, M. Chlebna, K. Jankowska, D.
Wojszcz, M. Dudziński, S. Wróbel, M. Mitek, M. Klimczak i S. Braszka - wychowawczynią klasy jest M. Dolińska.

1. klasa VIc
2 2 4-0
2. klasa VIb
2 1 2-3
3. klasa VIa
2 0 1-4
Piłka siatkowa:
Szóstoklasiści rozegrali turniej piłki siatkowej, w którym zwyciężyli uczniowie klasy VIb: Marcelina Kciuk, Milena Plichta,
Michalina Górska, Patrycja Znyk, Łukasz
Kosiorek, Adrian Zabost, Jakub Zakrzewski i Konrad Luberadzki - wychowawczyni
klasy Marta Matuszewska.
 Klasa VIa - Klasa VIb 1:2 (15:25,
25:23, 12:15)
 Klasa VIa - Klasa VIc 2:0 (15:9, 15:9)
 Klasa VIb - Klasa VIc 2:0 (15:13,
17:15)
1. Klasa VIb
2 4 4-1
2. Klasa VIa
2 3 3-2
3. Klasa VIc
2 2 0-4
PIŁKA SIATKOWA:
Tradycyjnie już w ramach Dnia Sportu w
„Czwórce” doszło do siatkarskiego pojedynku nauczycieli i uczniów, w którym znowu
doświadczenie wzięło górę nad młodością.
 NAUCZYCIELE - UCZNIOWIE
3:1 (23:25, 25:12, 25:10, 25:12)
Nauczyciele: Beata Kucińska, Marta Matuszewska, Justyna Miodek, Karolina Pierzchała, Karina Pilna i Paweł Doliński.
Uczniowie: M. Kciuk, D. Wojszcz, M.
Plichta, A. Balik, M. Dudziński, M. Mitek, S. Braszka, F. Ziółkowski, S. Wróbel,
D. Zawadzki, Ł. Kosiorek i J. Woźniak. (p)

Nieborów, 27 czerwca. Rekordowa
liczba osiemnastu zawodników wystartowała w VIII Turnieju Szachowym o Puchar
Prezesa UKS Pałac Nieborów, którym od
dziewięciu lat jest Dariusz Kozioł. Tym razem organizator i jednocześnie sędzia główny turnieju - Robert Chojnowski zastosował system szwajcarski: Trzeba iść z duchem
czasu i wprowadzić komputery do prowadzenia zawodów, kartki i długopisy należy odłożyć na bok - stwierdził.
Turniej rozegrano na dystansie siedmiu
rund, w tempie gry 10 minut na zawodnika,
co promowało głównie zawodników szybko
grających, a faworytami wydawali się Andrzej Woźniak, Roman Zimochocki
i Chojnowski. Ostatecznie doszło jednak do
nie lada niespodzianki, największej chyba
w historii nieborowskich rozgrywek. Dziewięciu dorosłych szachistów nie dało rady
Mateuszowi Brzozowskiemu,któryswój
bardzo udany sezon zakończył zdobywając
puchar za pierwsze miejsce. Dalsze miejsca
na podium zajęli Z. Gajewski i Woźniak.
1. Mateusz Brzozowski
6,0
2. Zbigniew Gajewski
5,0
3. Andrzej Woźniak
5,0
4. Roman Zimochocki
4,5
Andrzej Kozakiewicz
4,5
Tadeusz Wójcik
4,5

Mateusz Brzozowski.
7. Grzegorz Marczak
Tadeusz Nodzak
Hubert Pach
Robert Chojnowski
11. Magdalena Pacler
12. Wojciech Białas
Tomasz Tybuś
Bartosz Szczepanik
15. Agata Pacler
Dominik Niedbała
17. Tymoteusz Karczewski
Michał Wiązowski

4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
1,0
1,0
(p)

Mistrzostwa Łowicza w szachach klasycznych 2008

Artur ¯ak powróci³
do szachów i wygra³

Łowicz, 20 czerwca. Przez cztery miesiące rozgrywane były Mistrzostwa Łowicza
w szachach klasycznych 2008, w których
najlepszym okazał się Artur Żak (UKS
Pałac Nieborów). Szachista ten, po kilkunastu latach poświęconych na życie rodzinne i biznes wrócił „do królewskiej gry” - i to
z bardzo dobrym skutkiem. Mistrzowskiego
tytułu z ubiegłego roku nie udało się obronić Robertowi Chojnowskiemu (Pałac), który wywalczył w tym roku drugie
miejsce, a brązowy medal wywalczył Zbigniew Gajewski (Pałac), potwierdzając
tym samym swoją równą formę. Niespodzianką było dopiero ósme miejsce Zdzisława Czyżaka (GOK Zduny).
Najlepszymi juniorami okazali się Daniel Ziółkowski (Gminny Ośrodek Kultury Zduny), Mateusz Brzozowski (Pałac) i Tomasz Tybuś (Pałac). Ten ostatni
wraz z Mateuszem Dzierżawskim
(GOK Zduny) wypełnili normę na IV kategorię szachową.
W zawodach wystartowało dziewięciu
zawodników UKS Pałac Nieborów, ośmiu

z UKS GOK Zduny oraz jeden niezrzeszony.
Dużym minusem tegorocznych rozgrywek
była duża ilość walkowerów. Sędzia główny - Tadeusz Nodzak miał co nie miara
pracy - nałożył ich aż piętnaście.
Tabela
1. Artur Żak (Pałac)
17,0
2. Robert Chojnowski (Pałac)
14,0
3. Zbigniew Gajewski (Pałac)
14,0
4. Andrzej Kozakiewicz (Pałac)
11,5
5. Grzegorz Marczak (Pałac)
10,5
6. Tadeusz Wójcik (Pałac)
10,5
7. Daniel Ziółkowski (GOK Zduny)
9,5
8. Zdzisław Czyżak (GOK Zduny)
9,0
9. Henryk Zakrzewski
9,0
10. Mateusz Brzozowski (Pałac)
8,0
11. Tomasz Tybuś (Pałac)
7,5
12. Mateusz Dzierżawski (GOK Zduny)
6,5
13. Łukasz Łąpieś (GOK Zduny)
5,5
14. Jakub Gajewski (GOK Zduny)
4,0
15. Radosław Karasiewicz (GOK Zduny) 3,5
16. Michał Wiązowski (Pałac)
2,0
17. Mateusz Gajewski (GOK Zduny)
1,0
18. Adam Malanowski (GOK Zduny)
1,0
(p)

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Z Suwałkami bez bramek
Wśród testowanych zabrakło jedynie Radosława Stencla, dotychczas zasilającego szeregi Bzury Chodaków.
Pierwszy kwadrans spotkania przebiegał
bardzo spokojnie. Dopiero w 16. minucie
Robert Hyży zdecydował się na nieskuteczny strzał na bramkę Przemysława
Masłowskiego. Niespełna cztery minuty później Radosław Kowalczyk został
zablokowany, a Daniel Barzyński, do którego trafiła piłka, nie wykorzystał nadarzającej
się okazji do zdobycia gola i nie posłał jej do

bramki. Chwilę później to goście przejęli inicjatywę, jednak niewspomagany przez kolegów Michał Danilczyk nie zdołał narobić
Pelikanowi szkód. W 40. minucie interweniować musieli łowiccy obrońcy, którzy, tracąc piłkę, ratowali się faulem. Odgwizdany
przez sędziego rzut wolny nie przyniósł jednak suwałczanom prowadzenia.
Zmiany wykonane przez obu trenerów
w drugiej połowie meczu nie podniosły poziomu gry. Dwukrotnie Daniel Fabich wraz
z Robertem Wilkiem próbowali umieścić

piłkę w siatce, jednak nieskutecznie. Wilk nie
wykorzystał również strzału z rzutu wolnego, posyłając piłkę powyżej bramki. W końcówce meczu miała miejsce jeszcze groźna
sytuacja w polu karnym Pelikana, jednak suwałczanie nie byli w stanie zdobyć gola.
Wciąż nie wiadomo jaką decyzję podejmie PZPN w sprawie gry Pelikana w nowej
I lidze. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie już
wkrótce łowicki zespół zmierzy się z Wigrami Suwałki w ramach rozgrywek II ligi.
Artur Żak (w środku) zwyciężył w Mistrzostwach Łowicza w szachach klasyczKaro Dolińska nych, drugi był Robert Chojnowski (z lewej), a trzeci Zbigniew Gajewski.
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Szachy - Indywidualne Mistrzostwa
Województwa Łódzkiego Juniorów

Dwunastu na pó³fina³y
Księże Młyny, 13-17 czerwca. Aż
czternastu zawodników UKS Pałac Nieborów wystartowało w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Juniorów w szachach klasycznych na rok 2008.
Turniej ten był jednocześnie eliminacją do
Półfinału Mistrzostw Polski, który odbędzie
się na przełomie września i października.
W ciągu czterech dni każdy z zawodników rozegrał po jedenaście partii. Szczególnie ciężko miał najmłodszy uczestnik mistrzostw - Szymon „Massa” Zwoliński,
który na co dzień uczęszcza do… nieborowskiego przedszkola. Połowę grupy stanowili debiutanci - stąd płacz po przegranej partii przeplatała się z radością po „rozbiciu”
przeciwnika. Trener Robert Chojnowski stwierdził: Jedynymi, choć poważnymi
błędami w grze tych początkujących graczy
była bardzo szybka gra, co często „owocowało” równie szybkimi porażkami.
Jednak są i bardzo dobre wiadomości
z Księżych Młynów. Najlepszą jest brązowy medal Mateusz Brzozowskiego w
kategorii chłopców do lat 11. Jest to drugi w historii UKS Pałac medal w szachach
klasycznych - pierwszy zdobyła Kamila
Pach, która zrezygnowała jednak z uprawiania szachów.
Drugim ogromnym sukcesem jest awans
aż dwunastu zawodników do Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów. Stanowiło to będzie spore wyzwanie dla budżetu klubu martwi się Chojnowski.

Trzecim pozytywem jest zdobycie przez
szachistów Pałacu aż dziewięciu norm na
kategorie szachowe, podwyższających
miejsce w rankingu wojewódzkim: na III
- Magdalena Pacler, Mateusz Brzozowski i Hubert Pach, na IV - Tymoteusz Karczewski, Dominik Niedbałka
i Bartosz Szczepanik oraz na V - Martyna Buczyńska, Patrycja Zwolińska
i Marcel Donaj.
Tabela
 DZIEWCZĘTA D-9:
1. Natalia Najuch (Piątka Skierniewice) 9,0
9. Patrycja Zwolińska (Pałac)
5,0
10. Martyna Buczyńska (Pałac)
4,5
 CHŁOPCY D-9:
1. Filip Gwardecki (Piątka Sk-ce)
9,5
13. Tymoteusz Karczewski (Pałac)
5,5
14. Dominik Niedbałka (Pałac)
5,5
20. Marcel Donaj (Pałac Nieborów)
4,5
21. Dominik Niedbałka (Pałac)
4,5
 JUNIORKI D-17:
1. Magda Kowara (Piątka Skierniewice) 8,0 Nie był to najlepszy sezon dla podopiecznych trenera Jarosława Rachubińskiego.
19. Magdalena Pacler (Pałac)
4,5
Piłka nożna - podsumowanie sezonu 2007/2008 Pelikana
24. Agata Pacler (Pałac Nieborów)
2,0
lidze im. Jerzego Michałowicza
 JUNIORZY C-17:
1. Tomasz Klepaczka (Piątka Sk-ce)
9,5
17. Mateusz Brzozowski (Pałac)
6,0
28. Tomasz Tybuś (Pałac Nieborów)
5,5
32. Dominik Pacler (Pałac Nieborów)
5,0
33. Wojciech Białas (Pałac Nieborów)
5,0
40. Hubert Pach (Pałac Nieborów)
4,5
43. Bartosz Szczepanik (Pałac)
3,5
(p)

Pożegnali się
z wojewódzką

Szachiści UKS Pałącu wywalczyli sporo nagród.

Sport szkolny - Drużynowe Mistrzostwa Polski
Szkół Podstawowych

Awansowali o 6. miejsc

W Chotowej koło Rzeszowa rozegrano
Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w szachach, a w turnieju tym
wystąpili także uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieborowie. Po świetnym występie
w mistrzostwach województwa łódzkiego,
gdzie podopieczni trenera Roberta Chojnowskiego wywalczyli brązowy medal,
przyszedł czas na rywalizację z najlepszymi
w naszym kraju w ramach Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Nieborowianie zostali rozstawieni z numerem 27, a po jedenastu rundach ekipa
reprezentująca powiat łowicki zajęła 21.
miejsce (na 35. szkół startujących w tym
turnieju), czyli oznacza to awans o sześć
pozycji. Drużyna z SP Nieborów odniosła
pięć zwycięstw, raz zremisowali i ponieśli pięć porażek. Trzeba podkreślić, że w
składzie nieborowskiej drużyny znalazło
się dwóch czwartoklasistów, którzy jeszcze
przez dwa lata będą stanowić o sile reprezentacji szkoły.
Trener Chojnowski był zadowolony
z wyprawy na Rzeszowszczyznę: Uważam, że start naszej szkoły była bardzo udany jak na nasze możliwości i aktualną dyspozycję gminy.
1. SP 173 Warszawa
19,0
2. SP 8 Chrzanów
19,0

w wojewódzkiej

O sezonie 2007/2008 młodzi piłkarze
Pelikana Łowicz z rocznika 1993 powinni jak najszybciej zapomnieć. Szczególnie
końcówka sezonu była bardzo nieudana
i obfitowała w wysokie porażki. Celem zespołu było utrzymanie się w rozgrywkach
wojewódzkich. Trener Jarosław Rachubiński przed sezonem wiedział, że to nie
będzie łatwe, ale był pełen optymizmu. Po
każdym spotkaniu miał jeszcze nadzieję, że
jego zawodnicy zmobilizują się i zmuszą się
do wysiłku. Jednak nie udało się. Kiedy już
było wiadomo, że Pelikan spadnie, piłkarze
zapowiedzieli, że będą walczyć ambitnie
w każdym meczu. Szkoda jednak, tylko kilku z nich dotrzymało obietnicy. Najgorszy
jest fakt, że niektórzy poddali się praktycznie bez walki, opuszczając treningi i ostatnie spotkania. Ale miejmy nadzieję, że to
młodzieńcze wpadki i większość wróci do
zespołu i za rok powalczy ponownie o ligę
wojewódzką.
W ekipie z rocznika 1993 zdecydowanie najlepszymi zawodnikami byli piłkarze ofensywni, którzy odpowiadali za grę
w ataku. Byli to Damian Kosiorek i Patryk Pomianowski. Ta dwójka zawodników wyróżniała się wyraźnie i zawsze

była groźna dla rywali. Jednak na największe słowa pochwały zasługuje „Pomian”,
który ma żelazne płuca i zawsze biegał za
trzech. Pozostali piłkarze byli zdecydowanie słabsi i to właśnie dlatego tak odległe
miejsce tej ekipy w tegorocznych rozgrywkach. W roczniku 1993 jest jeszcze dwóch
świetnych zawodników (Damian Janik
i Konrad Grenda), ale z niezrozumiałych
względów nie pomogli oni tej drużynie tylko występowali w lidze okręgowej razem
z rocznikiem 1992.
Łowiczanie ostatecznie zakończyli rozgrywki na dziesiątym miejscu, wyprzedzając zespół ze Zduńskiej Woli i ekipę z Godzianowa, która już wcześniej wycofała się
z rozgrywek. Pelikan zdobył w 21. meczach
tylko osiem punktów. Nasi młodzi piłkarze
strzelili 40. bramek, a stracili 104. Na swoim
boisku łowiczanie zdobyli siedem punktów,
dwa razy wygrywając, ras remisując i osiem
razy przegrywając. W tych meczach zdobyli 27. bramek, tracąc 55. Na wyjeździe Pelikan odniósł jedno zwycięstwo, jeden remis
i przegrał osiem meczów. Nasi piłkarze zdobyli u rywali tylko trzynaście goli, a stracili
49. Widać wyraźnie, że w meczach wyjazdowych statystyki są gorsze. Ale na wyjaz-

dy zawsze trener łowiczan dysponował gorszym składem. Widocznie część graczy nie
lubi podróżować.
W ekipie łowickiego Pelikana-93 grali:
Jacek Milczarek - Damian Kosiorek (pięć
goli), Patryk Pomianowski (pięć), Jakub Łazęcki (1), Patryk Nieradka (jeden), Krystian
Olejniczak (1), Grzegorz Czubak, Mateusz
Domińczak, Artur Kantorek, Maciej Kret,
Mateusz Krysiak, Konrad Plichta, Daniel
Rokicki, Wojciech Rokicki, Hubert Talarowski, Michał baranowicz i Adrian Wardziak - trenerem zespołu był Jarosław
Rachubiński.
Tabela
1. UKS SMS Łódź
22 54 112-11
2. ŁKS Łódź
22 49 80-26
3. WOY Opoczno
22 49 56-50
4. GKS Bełchatów
22 47 95-28
5. Widzew Łódź
22 44 72-39
6. SAS Vis Skierniewice 22 38 68-35
7. Włókniarz Pabianice
22 36 40-33
8. MULKS Łask
22 27 67-55
9. WKS Wieluń
22 22 34-54
10. Pelikan Łowicz
22 11 40-104
11. PMOS Zduńska Wola 22 8 15-117
12. Żak Godzianów
22 0
6-133
Zbigniew Łaziński

Dzień Sportu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu

Jak zawsze wiele emocji

Najlepszy wynik osiągnął w Chotowej
Wojciech Białas.
3. SP 1 Bełchatów
19,0
4. SP 5 Skierniewice
15,0
5. SP 3 Bogatynia
15,0
6. SP Kolbudy
13,0
7. SP 17 Wrocław
13,0
8. SP 13 Gorzów Wlkp.
13,0
9. SP 15 Opole
12,0
10. SP 2 Rybnik
12,0
21. SP Nieborów
11,0
Zespół SP Nieborów występował w składzie: I szachownica: Hubert Pach (1. punkt
w turnieju), II szachownica: Mateusz Brzozowski (4,5), III szachownica: Wojciech
Białas (7,5) i IV szachownica: Magdalena
Pacler (6,5) - trenerem zespołu jest Robert
Chojnowski.
(p)

Łowicz, 2 czerwca. Dzień Dziecka
do dobra okazja do organizowania w szkole imprez sportowych. W Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 4) tradycyjnie odbywa się w tym czasie Dzień Sportu,
w którym udział biorą wszyscy uczniowie
szkoły. W tym roku nauczyciele wychowani
fizycznego zaproponowali dla podstawówki
gry i zabawy z wyścigami rzędów (wyścig
w workach, slalom piłkarski, rzuty do celu
i skoki na skakance), natomiast uczniowie
Gimnazjum rywalizowali w grach zespołowych i w sztafecie. Oczywiście nie zabrakło najciekawszej konkurencji i najbardziej
emocjonującej - przeciągania liny.
W szkole podstawowej tylko klasy piąte rywalizowały miedzy sobą, natomiast w
klasie czwartej i szóstej rywalizacja odbyła
się pomiędzy drużynami z klasy. W klasie
czwartej po rozegraniu pięciu konkurencji
zwycięzcą okazały się dziewczęta (Blues

Sisters), które pokonały chłopców (Blues
Brothers) 3:2. W klasach piątych w tym roku
mocno zrewanżowała się za ubiegłoroczną
porażkę klasa V b, która pokonała Va 4:1.
W klasie szóstej zwycięzcą została ekipa FC
Mrówki, wygrywając 3:2 z FC Kojotami.
Z dwóch klas pierwszych minimalnie lepsza okazał się klasa I a, która wygrała z I b
3:2. Podobna była sytuacja w klasach drugich i trzecich. Zatem klasy A w tym roku
były górą, wygrywając zgodnie po 3:2. Zarówno zwycięzcy, jak i przegrani odebrali
pamiątkowe dyplomy od dyrektor szkoły Marii Wojtylak.
Po rywalizacji uczniów przyszedł czas
na pojedynek siatkarski, w którym uczniowie Gimnazjum zagrali z drużyna nauczycieli. Niestety osłabiona kadra pedagogów
nie miała szans z uczniami i dostała tęgie
„lanie”, przegrywając 0:3.
 UCZNIOWIE - NAUCZYCIELE
3:0 (25:17, 25:22, 25:18)

Uczniowe ZSzOI chętnie brali udział
w poszczególnych zawodach.
Uczniowie: Kamil Domińczak, Bartosz
Majer, Krystian Strugacz, Radosław Wilk,
Daniel Małek i Damian Janik.
Nauczyciel: Dariusz Gawroński, Emil
Białas, Przemysław Radziszewski, Marek
Mucha, Stefan Staszewski, Rafał Gajda
i Tomasz Wojciechowski.
zły
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Łowicki informator sportowy
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;
Sobota, 19 lipca:
 10.00-19.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; rozgrywki
półfinałowe i finałowe Polonijnych Mistrzostw w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn - mecze półfinałowe;
 12.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; sparingowy mecz piłki
nożnej: Pelikan Łowicz (II liga) - UKS
SMS Łódź (IV liga);

Piątek, 25 lipca:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. turniej Wakacyjnego Grand Prix Łowicza w tenisie stołowym;
Sobota, 26 lipca:
 10.00 - park Błonie w Łowiczu; Akcja
„Wakacje na sportowo 2008”; 2. turniej
IX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza
w plażowej piłce siatkowej;
 11.00 - park Błonie w Łowiczu; Akcja „Wakacje na sportowo 2008”; cross
rowerowy;
Środa, 6 sierpnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 1. Wakacyjny Turniej Triobasketu;
Piątek, 8 sierpnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 2. Wakacyjny Turniej Triobasketu.

Dzień Sportu w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu
Zawodnicy Pelikana przygotowują się do występów w II lidze.

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

”
Czwórka
na sportowo…
„

Łowicz, 22 czerwca. Tradycyjnie już
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu
odbyła się tradycyjna uroczystość podsumowująca tegoroczne sportowe osiągnięcia uczniów tej placówki. Tego dnia młodzi
sportowcy z SP 4 zostali uhonorowani nagrodami za sportowe sukcesy w mistrzostwach
miasta, powiatu, rejonu i województwa.
NAJLEPSI SPORTOWCY SP 4:
1. M. Świdrowski (6c) - 110, 2. M. Dudziński (6c) - 105, 3. D. Zawadzki (6c) - 100,
4. M. Fabijański (5b) i M. Gładki (5b) - obaj
po 95, 5. S. Wróbel (6c) - 85, 6. M. Koper
tejminucie płocczanie wyszli na prowadze(6c) - 75, 7. M. Kciuk (6b), K. Sukiennik (5a)
nie. Po dośrodkowaniu Piotra Bajdziaka błąd popełnił łowicki bramkarz Marcin
Ludwikowski, który odbił piłkę wprost do
własnej bramki.
Do końca spotkania nie udało się odrobić strat mimo kilku prób w drugiej połowie Piotra Gawlika, Radosława Stencla,
Piotra Kutkowskiego i Przemysława
Michalskiego. Zawodnicy Wisły Płock
stworzyli kilka groźnych sytuacji, jednak
nie zaowocowały one zdobyciem bramki,
pilnie strzeżonej przez Mariusza Jędrzejewskiego, który zastąpił na tej pozycji Ludwikowskiego.
Należy zauważyć, iż druga odsłona meczu była zdecydowanie lepsza w wykonaniu łowiczan. Biało - zieloni wyprowadzali
ciekawsze akcje, grali bardziej agresywnie.
Pomimo zmęczenia zawodnicy Pelikana nie
odstawali od przeciwników.
Karo Dolińska Rzut beretem to już tradycja w SP 4.

Przegrany
sparing z Płockiem
VIS 2007 Skierniewice), Daniel Fabich
(UKS SMS Łódź) oraz Piotr Grzelczak
(Widzew Łódź). Dwaj ostatni rozegrali bardzo dobry mecz i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zasilą ekipę Pelikana w nowym
sezonie. Fabich, dwudziestko czteroletni pomocnik pochodzący z Chojnic, był zawodnikiem m.in. Widzewa Łódź, Stali Głowno
oraz Pogoni Zduńska Wola. 20-letni Grzelczak, grający jako napastnik, mimo młodego wieku wystąpił już w dwudziestu pięciu
spotkaniach Ekstraklasy.
W drugiej połowie na płycie boiska pojawili się m.in. Radosław Stencel, napastnik Bzury Chodaków, który może być
dużym wzmocnieniem dla Pelikana, Paweł Kutkowski, powracający do łowickiej drużyny po wypożyczeniu do Żyrardowianki Żyrardów, oraz Daniel Barzyński,
dwudziestko pięcioletni napastnik Radomiaka Radom. Mecz rozpoczął się od dobrej gry
łowiczan, jednak już w dwudziestej czwart-

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan
do rozgrywek II ligi

Z Suwałkami bez bramek

 PELIKAN Łowicz - WIGRY Suwałki 0:0 (0:0)
Pelikan Łowicz: Ludwikowski - Pastuszka, Gawlik (46’ Pomianowski), Michalski,
Pakos (46’ Kazimierczak), Cichoń, Lipiński (46’ Łochowski), Hyży, Barzyński (46’
Fabich), Kowalczyk (46’ Wilk), Grzelczak
(46’ Kutkowski).
Łowicz, 11 lipca. Po powrocie ze zgrupowania w Gostyninie zawodnicy Pelikana
rozegrali mecz sparingowy z Wigrami Su-

wałki, tym razem na własnym boisku. Pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, a wynik wiele mówi o przebiegu
spotkania. Nieliczność sytuacji podbramkowych, słaba gra w ofensywie i przewaga
akcji w środku pola powodowały, iż mecz
nie stał na wysokim poziomie. Trener biało
- zielonych Bogdan Pisz, podobnie jak w
poprzednich spotkaniach, testował nowych
zawodników, będąc zmuszonym uzupełnić
luki w kadrze po odejściu wielu kluczowych
graczy. Na boisku znalazł się więc skład podobny do tego z meczu z Wisłą Płock. Znaleźli się w nim: Łukasz Pakos (Mazowsze
Płock), Dariusz Lipiński (SAS VIS 2007
Skierniewice), Daniel Barzyński (Radomiak Radom), Piotr Grzelczak (Widzew
Łódź), Daniel Fabich (UKS SMS Łódź) i
Paweł Kutkowski (powracający z wypożyczenia do Żyrardowianki Żyrardów).
dok. na str. 30

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 17 do 23 lipca 2008 r.
PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE:
„Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają,
to nam na pogodę znak pewny dają’’.
n CZWARTEK - PIĄTEK:
Pogodnie i dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane
i małe, lokalnie duże z przelotnymi opadami deszczu.
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia.
podczas opadów słabsza. Wiatr: zachodni, umiarkowany
i słaby. Temp. max w dzień: + 22 ºC do + 24 ºC.
Temp. min w nocy: + 14 ºC do + 12 ºC.
n SOBOTA - NIEDZIELA:
Pogodnie oraz ciepło, zachmurzenie umiarkowane,
ale okresami duże z przelotnymi opadami deszczu
i lokalnymi burzami. Widzialność: umiarkowana
do dobrej, zamglenia. podczas opadów słabsza.
Wiatr: południowo-zachodni i południowy, umiarkowany
i słaby. Temp. max w dzień: + 23 ºC do + 25 ºC.
Temp. min w nocy: + 15 ºC do + 13 ºC.
n PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do
dużego z przelotnymi opadami deszczu. Widzialność: umiarkowana
do dobrej, zamglenia, w czasie opadów słabsza.Wiatr: zachodni,
umiarkowany, podczas burz silniejszy. Temp. max w dzień: + 20 ºC
do + 22 ºC. Temp. min w nocy: + 13 ºC do + 11 ºC.

n PROGNOZA
BIOMETEOROLOGICZNA:
Warunki biometeorologiczne
na ogół niekorzystne.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 PELIKAN Łowicz - WISŁA Płock
0:1 (0:1)
Pelikan I połowa: Ludwikowski - Pomianowski, Pastuszka, Michalski, Pakos - Cichoń, Lipiński, Łochowski (30’ Hyży), Fabich - Wilk, Grzelczak;
Pelikan II połowa: Jędrzejewski - Gawlik, Pastuszka (60’Michalski), Czerbniak,
Kaźmierczak - Cichoń, Kutkowski, Hyży,
Barzyński - Stencel, Grzelczak.
Gostynin, 9 lipca. Porażką Pelikana zakończył się sparing rozegrany z Wisłą Płock podczas zgrupowania w Gostyninie. Zawodnicy w ostatnim czasie ciężko
pracowali, przygotowując się do rozgrywek nowej II ligi, czego skutkiem było widocznie zmęczenie. Trener Bogdan Pisz
potraktował spotkanie jako sprawdzian dla
testowanych graczy i to im głównie poświęcił uwagę. W pierwszej połowie na boisku
znaleźni się m. in. Łukasz Pakos (Mazowsze Grójec), Dariusz Lipiński (SAS

i D. Siejka (5c) - wszyscy po 65, 8. P. Znyk
(6a) - 60, 9. A. Wojda (5c) i Ł. Kosiorek (6b)
- oboje po 55 oraz 10. M. Górska (6b), D.
Wojszcz (6c), J. Cywińska (5b), M. Placek
(6c) i F. Ziółkowski (6c) - wszyscy po 50.
MISTRZOSTWA SZKOŁY W RZUCIE
BERETEM:
Po raz czwarty rozegrane zostały Mistrzostwa Szkoły w rzucie beretem. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 54. uczennic
i uczniów oraz jedenaścioro nauczycielek i
nauczycieli, a rekord absolutny wciąż należy
do K. Masztanowicza, który dwa lata temu
uzyskał odległość 19,5 m. dok. na str. 30

