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Dziś piszemy:
 Pod żaglami do Mongolii
- niezwykła wyprawa
wyruszyła z Łowicza.
czytaj na str. 3
 Jeszcze czas

na wnioski o kredyty
dla dotkniętych
klęską suszy.
czytaj na str. 2
 Za rok przebudowa

kanalizacji
na os. Kostka.
czytaj na str. 4
 Producenci mleka

mogą zwiększyć kwoty
- ale muszą się
pospieszyć.
czytaj na str. 15
 Nowe eksponaty
w unikalnym
Muzeum Guzików.
czytaj na str. 9

“Teraz zdrowie” już za tydzień

W

następnym numerze Nowego
Łowiczanina, 31 lipca,
znajdziecie Państwo nasz
kolejny dodatek „Teraz zdrowie”,
poświęcony zdrowiu i higienie.
W nim ciekawe artykuły, m.in.
o tym, by nie bagatelizować użądleń
przez meszki, osy i kleszcze, jak
wybrać dobrą szczoteczkę do zębów
i o „ekologicznym sprzątaniu” czyli
wypróbowanych sposobach naszych
babć na to, by dom lśnił czystością.
Nie zapomnij, kup za tydzień.
Cena bez zmian, a w środku dodatek.
(red.)

Dziś w Ziewanicach, a jutro?

Sadownicy już protestują
Od 70 groszy do 1 zł
oferują skupy na naszym
terenie za 1 kg wiśni.
Tymczasem koszt
wyprodukowania tych owoców
szacowany jest na 1,79 zł/kg.
Sadów wiśniowych na naszym
terenie jest niewiele - ale czy
niskie ceny wiśni zwiastują
trudny rok dla producentów
owoców? Zdania na ten temat
są podzielone.
koło 30 producentów owoców, m.in.
ze Związku Sadowników RP, pikieO
towało przedwczoraj, 22 lipca przed firmą
Rolfoods w Ziewanicach w gminie Głowno, domagając się podwyższenia cen skupu

owoców. Pikieta była jednym z elementów
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Kilka
dni wcześniej Związek Sadowników apelował do rolników w całym kraju, by nie
zrywali wiśni i nie dostarczali ich do skupów. Skutek apelu był połowiczny. Wielu plantatorów włączyło się do strajku, ale
część nadal zbiera i sprzedaje owoce. Podczas pikiety w Ziewanicach pod zakładem
na odbiór owoców czekała kolejka producentów, choć była ona znacznie krótsza niż
w inne dni.
- Jesteśmy tu po to by, wyrazić niezadowolenie z powodu niskich cen skupu wiśni,
ale działamy w interesie wszystkich plantatorów, bo za chwilę taka sama sytuacja może
dotyczyć jabłek i innych owoców. - tłumaczył Ryszard Kaźmierczak prezes rogowskiego oddziału związku. Podobne obawy

ma Ireneusz Znyk, prezes Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu.
W stowarzyszeniu nie ma bowiem sadowników uprawiających wiśnie, ale plantatorzy dostrzegają problem i obawiają się, że
niskie mogą być też ceny przemysłowych
jabłek i pomidorów.
Jan Rosak z Rolfoods mówi: - Niska
cena wiśni w Polsce uzależniona jest od
sytuacji na rynkach zewnętrznych - niskich
cen na Węgrzech i w Serbii oraz wielkości
zbiorów. - Nie mamy problemów z dostawcami z naszego regionu, zakład odbiera
owoce i pracuje normalnie, a nawet zaczyna nam brakować miejsca, bo wiśni jest
w tym roku bardzo dużo.
Sadownicy, z którymi rozmawialiśmy
podczas pikiety są przekonani, że tegoroczny urodzaj wiśni kształtuje się na pozio-

mie średnim, a przetwórcy szafują hasłami
o nadwyżkach towaru po to, by utrzymać
niskie ceny.
W podobnym tonie na temat zbiorów wypowiada się Bożena Górczyńska z Jackowic w gminie Zduny, której rodzina posiada 6-hektarowy sad wiśniowy. Mówi ona,
że w tym roku wiśni nie jest więcej niż rok
temu, za to na pewno owoce są bardziej dorodne. O oczekiwaniach cenowych mówi
krótko: - Na Węgrzech wiśnia kosztuje pół
euro. My nie oczekujemy więcej.
Zbiór owoców w tym sadzie rozpoczął
się w tym tygodniu, wszystkie one trafią
do chłodni Krzysztofa Malczyka w Błędowie w gminie Chąśno. Dodaje, że za urwanie łubianki wiśni, w której jest 3 kg owoców, zapłacić trzeba 1 zł.
dok. na str. 5

Najładniejsze ogrody są
na Łódzkiej i Blichu
15 lipca rozstrzygnięto konkurs
„Zielone Miasto” - dający szansę
pokazania się właścicielom
najładniejszych posesji w mieście.
Konkurs odbył się w dwóch
kategoriach: ogród i balkon (okno).
Wpłynęło w sumie 12 zgłoszeń.
W kategorii ogród pierwsze miejsce
zajął Stanisław Tomala
z ul. Łódzkiej, drugie Teresa Igielska
także z ul. Łódzkiej, trzecie Anna
i Andrzej Duranowscy z ul. Blich.
Otrzymali oni w nagrodę możliwość
dokonania zakupów w sklepach
ogrodniczych w wysokości kolejno
500 zł, 350 zł i 200 zł. W kategorii
balkon (okno) pierwszą nagrodę
otrzymał Piotr Dominiak z os.
Konopnickiej, drugie Agnieszka
Pikulska z os. Bratkowice, trzecie
Wioletta Felczak z ul Długiej.
Nagrody w tym przypadku to
także sfinansowanie zakupów
ogrodniczych w wysokości 300zł,
200 zł i 100 zł.
O właścicielach najpiękniejszego
ogrodu i balkonu piszemy na str. 10.
(tb)

Zacięcie rywalizowali ze sobą strażacy ochotnicy podczas zawodów pożarniczych OSP gminy Kocierzew Pd.
w niedzielę 20 lipca w Różycach-Żurawieńcu. Na zdjęciu drużyna gospodarzy. O zawodach czytaj na str.6.

Sanniki

Pirat drogowy zatrzymany
30-letniego mieszkańca gminy Sanniki,
zatrzymała policja 17 lipca o godz. 16.30 na
ul. Witosa w Sannikach. Mężczyzna kierował Oplem Omegą z prędkością 123 km/h
(dozwolona w tym miejscu prędkość to 50
km/h), mając w wydychanym powietrzu
0,58‰ alkoholu. Stracił prawo jazdy, a jego
pojazd zabezpieczono na poczet grzywny.
W czasie prowadzonych tego dnia wzmożonych działań na drodze, policjanci przebadali alkotestami 50 kierowców, narkotestami - 5, zatrzymali 4 prawa jazdy, ujawnili
7 kierujących bez zapiętych pasów bezpie-

czeństwa i 4 pasażerów oraz jeden przypadek przewożenia dziecka bez fotelika.
Policjanci w dalszym ciągu będą bezwzględnie eliminować z ruchu drogowego jego nietrzeźwych uczestników. Policja
kieruje apel do osób towarzyszących nietrzeźwym, do członków ich rodzin o powstrzymywanie nietrzeźwych od siadania
za kierownicę. - Wasze zdecydowane „nie”
dla nietrzeźwych kierowców jest w stanie zapobiec niejednej tragedii na drodze - uważa
rzecznik tamtejszej komendy Zbigniew Bartosiak.
(mwk)

Dni Bolimowa 26-27 lipca
Wiele atrakcji czeka nas w trakcie
dorocznych Dni Bolimowa. W sobotę 26 lipca w godzinach 10.00-13.00
na boisku sportowym przy ulicy Sokołowskiej rozegrany zostanie blok
imprez sportowo - rekreacyjnych.

B

ędzie można m.in. postrzelać z wiatrówki, pistoletu pneumatycznego
i z broni do paintballa. Od 21.00 do 3
nad ranem na rynku trwać będzie natomiast
dyskoteka plenerowa.
W niedzielę 27 lipca całość imprez odbywać się będzie na bolimowskim rynku.

O godzinie 15.00 wystąpi Bolimowska
Orkiestra Dęta. O 15.30 przewidziany jest
program dla dzieci zatytułowany Bajlandia
- piosenki, zabawy i konkursy sceniczne dla
najmłodszych w wykonaniu aktorów z Krakowa. O 16.30 zobaczymy po raz pierwszy
występ taneczny break - dance w wykonaniu grupy z Łowicza. Następnie od 16.50 zagra zespół Green Craft ze Skierniewic, prezentująca muzykę irlandzką i szanty.
O 17.50 znów zobaczymy występ taneczny break- dance, a o 18.00 - „Piosenki z półki Gomułki” - polskie szlagiery z lat 50 i 60.
dok. na str. 6
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Pouczali i karali na przejeździe
W ciągu około czterech godzin
policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei wystawili na
ul. 3 Maja w Łowiczu cztery mandaty i pouczyli trzech kolejnych kierowców. Punkt kontrolny w akcji
„Bezpieczny przejazd kolejowy” został ustawiony w środę, 23 lipca tuż
za przejazdem kolejowym - od strony sklepu Biedronka.

T

am stali policjanci. Funkcjonariusze
SOK upatrzyli sobie za to punkt przy
dworcu PKS i „polowali” głównie na pieszych, którzy przechodzili pod zamkniętymi rogatkami. Kierowcy płacili mandaty od
100 do 300 złotych, pieszych pouczano lub
karano mandatami po 50 złotych. Niektórzy
uniknęli kary tylko z tego względu, że akurat w tym czasie policjanci i SOK-iści zajęci byli wypisywaniem mandatów.
Kontrole odbywały się od godziny 8.30
do około 13.00. Kierowcy wjeżdżali na
przejazd po załączeniu się sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej pomimo tego, że
nie sposób było nie zauważyć stojącego po
drugiej stronie radiowozu łowickiej „drogówki” i policjanta z „lizakiem”.
Poprzednia taka akcja była prowadzona
9 lipca na przejeździe kolejowym w Arkadii. - Zaskoczyło nas, że wielu kierowców,
zwłaszcza tych, którzy jeżdżą TIR-ami, wiedziało o akcji, a także o tym, na czym ona polega. Wiele osób otwarcie przyznało, że takie
akcje są bardzo potrzebne - powiedział nam
Marek Kamiński, zastępca naczelnika do
spraw inżynierii ruchu w Łowiczu. Wtedy,
w ciągu około czterech godzin, tylko dwie

Niewiele brakowało, a kierowca tego samochodu nie zdążyłby opuścić przejazdu i utknąłby pomiędzy zamkniętymi rogatkami. Zapłacił mandat w wysokości 300 złotych.
osoby zostały ukarane mandatami. Oprócz
działań kontrolnych rozprowadzane były
też ulotki informacyjne i gadżety związane
z akcją „Bezpieczny przejazd”.
Kolejne dwie podobne akcje planowane
są również w sierpniu, miejsca rozstawienia
patroli nie są jeszcze znane.

Na przejeździe kolejowym na 3 Maja
pociągi pospieszne osiągają prędkości nawet do 80 km/godz. Taki pociąg, w zależności od obciążenia potrzebuje około 800
metrów żeby się zatrzymać. Nawet gdyby maszynista pociągu jadącego od strony
mostu kolejowego zobaczył przeszkodę na

Pomoc rolnikom dotkniętym
przez tegoroczną suszę
Rolnicy z gminy Łowicz mogą
jeszcze teraz składać wnioski
w ramach „Akcji susza”, choć
właściwy termin upłynął już
w ubiegły piątek, 18 lipca.
- Przyjmiemy wszystkie
wnioski - zapewnia sekretarz
Urzędu Gminy Beata Orzeł.

D

o czasu naszej rozmowy wpłynęło ich
500. Rolnicy mieli już kilka tygodni na
ich dostarczenie, ponieważ wójt powiadomił ich o tej możliwości już 4 lipca.
Wnioski te dotyczą przyznania najbardziej poszkodowanym rolnikom kredytu
klęskowego na preferencyjnych warunkach
(m.in. charakteryzuje go niskie oprocentowanie). Czy wniosek zostanie rozpatrzony

pozytywnie, oceni specjalnie w tym celu powołana gminna komisja do spraw szacowania i weryfikacji szkód w gospodarstwach
rolnych. Do tej pory decyzja wszczęcia procedury należała do wojewody, obecnie taką
decyzję podejmuje wójt gminy m.in. przez
powołanie komisji. Jednak propozycję składu komisji wysuwaną przez wójta, musi zaakceptować wojewoda.
Czy dodatkowo rolnikom zostanie przyznana pomoc socjalna w wysokości 500
- 1000 zł, leży jednak już w gestii ministerstwa rolnictwa. - Dwa lata temu, kiedy również borykaliśmy się z problemem
suszy, taką pomoc przyznano, ale jak będzie w tym roku jeszcze nie wiemy - mówi
Beata Orzeł. Oprócz gminy Łowicz w naszym powiecie jako dotknięte suszą zostały
uznane gminy Domaniewice, Zduny, Kocie-

rzew oraz gmina Bolimów z powiatu skierniewickiego. Tam również wójtowie w tym
samym czasie wszczęli procedurę oceniania strat i udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom.
Przypomnijmy, że susza w naszym regionie spowodowała duże straty. Klęska
dotknęła plony zbóż, rzepaku, kukurydzy,
czarnej porzeczki oraz warzywa gruntowe,
a także ziemniaki i buraki.
Komisja w gminie Łowicz zbierze się
prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia.
Jednak ile czasu będzie trzeba poczekać
na rozpatrzenie wniosków - nie wiadomo.
Protokół z obrad komisji musi być dostarczony do Wydziału Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i to on podejmie ostateczną decyzję.
(jr)

Ukradł skuter i schował go na polu
Czternastolatek z Łowicza najpierw obserwował posesję, a kiedy
nikogo na niej już nie było, wszedł
na podwórko i z komórki ukradł skuter marki Peugeot o wartości około
1.300 złotych.

Z

daniem policji wszystko zaplanował.
Policja nie zdradza w jaki sposób wpadła na ślad nieletniego. Kradzież skutera
zgłosił 16 lipca 38-letni mieszkaniec powiatu łowickiego. Zgłaszający poinformował, że skuter o wartości 1300 złotych skra-

dziono mu z pomieszczenia gospodarczego.
Już po kilkunastu godzinach czynności procesowych i operacyjnych policjanci ustalili sprawcę kradzieży - czternastoletniego
mieszkańca Łowicza oraz miejsce, w którym ukrył skuter. Jak się okazało, nieletni
złodziej odjechał skradzionym pojazdem
sprzed posesji, a następnie ukrył go na polach pod Łowiczem. Skuter został odnaleziony i zwrócony właścicielowi. Nieletnim zajmie się natomiast Sąd Rodzinny
i Nieletnich.
(mak)

torach i od razu zaczął gwałtownie hamować, nie ma szansy na zatrzymanie się przez
przejazdem. - Pociąg ma taką masę, że jak
uderzy w samochód z ludźmi w środku, to
tylko cudem może ktoś przeżyć - mówi naczelnik Kamiński.
(mak)

Zatrzymani za napad
w Wejscach

F

unkcjonariusze łowickiej
Komendy Powiatowej Policji
zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy są podejrzani o napad na sklep
spożywczy w Wejscach w gminie
Kocierzew Południowy. Mężczyźni
to bracia, mieszkańcy powiatu
łowickiego, mają 19 i 21 lat. Sąd
Rejonowy w Łowiczu zastosował
wobec zatrzymanych środek
zapobiegawczy w postaci aresztu na
okres 3 miesięcy.
Przypomnijmy, że 7 czerwca
około godz. 16.00 do sklepu
spożywczego Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w
Kocierzewie Południowym w
Wejscach, weszło dwóch mężczyzn.
Gdy zorientowali się, że w sklepie
jest tylko ekspedientka, wyszli
z niego. Po chwili jeden z nich
wrócił. Ekspedientka została
zaatakowana gazem łzawiącym,
po jej obezwładnieniu z kasy
fiskalnej skradziono 1.000 złotych.
Sprzedawczyni chwilę później
powiadomiła o zdarzeniu policję,
patrol przyjechał jednak gdy sprawcy
zdążyli już odjechać samochodem.
Na miejsce przyjechało także
pogotowie. Sanitariusze opatrzyli
poparzone oczy kobiety.
Policjanci ustalili podejrzanych
w toku prowadzonych czynności
wyjaśniających, jak powiedziała
nam rzecznik łowickiej KPP sierż.
Urszula Szymczak nie było to proste
ze względu na brak świadków.
Zatrzymani okazali się dobrze znani
łowickiej policji. Postawiono im
zarzut rozboju z użyciem środka
obezwładniającego, za co grozi kara
do 12 lat pozbawienia wolności.
(tb)

Grzegorz Bogucki odmiennie o wydarzeniach z Kiernozi

W

numerze 26 „Nowego Łowiczanina”
z dnia 26 czerwca 2008 roku ukazał się artykuł „Ochrona nie ochroniła”, który w oczywisty i rażący sposób
naruszył moje dobra osobiste, cześć i godność osobistą.
Nie byłem organizatorem Nocy Świętojańskiej w Kiernozi, a tylko jej uczestnikiem. Nie mogę wobec tego zrozumieć napaści dziennikarza na moją godność i moje
dobre imię.
Nieprawdą jest, że nie zareagowałem na
wydarzenia, które rozegrały się po zakończeniu uroczystości.
Kłamstwem jest, że nie chciałem udzielić pomocy poszkodowanym. Zaproponowałem, że zawiozę ich do szpitala do
Łowicza. Nie chcieli skorzystać z mojej pomocy.

Nieprawdą jest, że dałem jednemu
z uczestników 150 złotych.
Brak jakichkolwiek dowodów na stan
mojej nietrzeźwości.
Pragnę również przypomnieć Panu tb,
że żyjemy w Państwie Prawa i Pana, tak
jak wszystkich innych obywateli, to prawo
obowiązuje. Zachęcam do lektury Ustawy z
dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe
Dz. U. nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
Szkoda tylko, że wymieniając mnie
w swoim artykule z imienia i nazwiska, bez
mojej wiedzy i zgody, nie miał Pan odwagi
podpisać publikacji własnym nazwiskiem,
ukrywając się za inicjałami.
Grzegorz Bogucki, Kiernozia
Od redakcji: Odpowiedź na powyższe
stwierdzenia p. Grzegorza Boguckiego zamieścimy w następnym numerze NŁ.

Nie można skręcać na parking w lewo

W

ubiegłym tygodniu na łamach NŁ
ukazał się artykuł pt. „18 miejsc dla
niepełnosprawnych” na temat parkingu przy targowicy na ul. Starzyńskiego w Łowiczu. Publikacja dotyczyła m.in.
oznakowania tej części parkingu, która przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych.
Nasz czytelnik uważał, że jest on źle oznakowany, a z treści wynikało, że przyznajemy
mu rację. Należy jednak wyjaśnić, że w artykule pojawił się błąd, o czym natychmiast
poinformował nas naczelnik sekcji ruchu
drogowego KPP w Łowiczu Leszek Okoń.
Zgodnie z art. 49. pkt. 7 ustawy o ruchu
drogowym, zabronione jest zatrzymywanie
pojazdu „na jezdni przy jej lewej krawędzi,
z wyjątkiem zatrzymywania lub postoju na
obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej
o małym ruchu”. Czyli - jak wyjaśnia Okoń

- kierowcy jadący ul. Starzyńskiego od strony ul. Kaliskiej nie mogą zjechać na lewo,
aby tam zaparkować, ponieważ ulica ta nie
kwalifikuje się do uznania jej za ulicę o małym natężeniu ruchu. Dlatego też, respektując przepisy ruchu drogowego, kierowca zobowiązany jest dojechać do skrzyżowania
ulic Sikorskiego i Starzyńskiego i na nim
zawrócić. Dojeżdżając prawidłowo do parkingu będzie widział oznakowanie parkingu
dla osób niepełnosprawnych.
Leszek Okoń ma świadomość, że przepis
ten jest dość mało znany przez kierowców,
być może ze względu na trudność rozpoznania, czy jest to droga o małym czy dużym
natężeniu ruchu. W tym przypadku trudno
jednak mieć wątpliwości.
Za błąd ten wszystkie osoby zainteresowane przepraszam.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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Łyszkowice

Szukają chłopców
do zespołu
Chłopców w różnym wieku chcących tańczyć w zespole folklorystycznym poszukuje nowopowstały
w tym roku przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Łyszkowicach zespół ludowo- młodzieżowy „Księżak”. Aktualnie w zespole tańczy zdecydowanie więcej dziewcząt.

Z

Po raz pierwszy zespół z Łyszkowic
zaprezentował się na miejscowym festynie na początku lipca. Ze względu na
porę roku - wakacje - liczba występujących dzieci była jednak ograniczona. Zespół nie posiada jeszcze swoich strojów
(na występ były pożyczone). - Apelujemy do chłopców i ich rodziców o zapisy
do zespołu, uczestnictwo jest bezpłatne powiedział nam Klimkiewicz. Grupa już
otrzymała następne propozycje występu na imprezach w powiecie łowickim.
- Zobaczymy z perspektywy czasu czy zespół utrzyma się. Mamy nadzieję, że tak mówi Klimkiewicz.
(mak)

espół liczy sobie obecnie 21 osób (dzieci od 4 do 13 lat) z terenu gminy Łyszkowice. Powstał w lutym 2008 roku z inicjatywy kierownika miejscowego GOK Piotra
Klimkiewicza. Pierwsze próby powołania
do życia zespołu podejmowano jednak nawet dwa lata wcześniej. Zespół prowadzi
choreograf Dariusz Nawrocki z Łodzi, ten Łyszkowicki „Księżak” wystąpił podsam, który prowadzi również łódzki zespół czas lipcowych Dni Łyszkowic
ludowy „Poltex”.
w niepełnym składzie.

Wiatrem podszyci
- Na żaglowozie jedzie się bardzo
komfortowo. Można kierować rękami i nogami. Jedyna rzecz, jakiej
się obawiamy to temperatura, która
może być niska - mówiła Anna Grebieniow 22 lipca na Nowym Rynku w Łowiczu. Tego dnia tu właśnie
bowiem oficjalnie pożegnano przed
wyprawą na pustynię Gobi młodych
ludzi z różnych zakątków Polski, którzy zamierzają przejechać żaglowozami około 1.600 km po bezdrożach
Mongolii.

P

odróżnicy trafili do Łowicza poprzez
firmę Bracia Urbanek, która ma bardzo dobre kontakty handlowe z Mongolią.
Łowiccy przedsiębiorcy przetransportują
żaglowozy do Mongolii, wraz ze swoimi
przetworami. Główna organizatorka wyprawy jest poznanianką, na co dzień pracuje w Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody „Salamandra”, a jej pasję są podróże,
fotografia tradycyjna i stereoskopowa (trójwymiarowa).
Z samą wyprawą związanych jest tak
dużo przedsięwzięć, że nie wiadomo, które
z nich są najważniejsze. Po pierwsze - jest
ona organizowana w 30. rocznicę wyprawy,
której uczestnikami byli Bogdan Pigłowski,
Ryszard Łuniewski i Wojciech Skarżyński. Po drugie - jeden z żaglowozów, skon-

Pięciu łowiczan wpadło po złom

O

włamaniu i kradzieży złomu
aluminiowego poinformował
policję w ubiegłym tygodniu
44-letni właściciel jednego z punktów
skupu złomu znajdujących się
na terenie Łowicza. Wartość strat
oszacował na ponad dwa tysiące
złotych. Okazało się, że włamania
po złom dokonało pięciu mieszkańców
Łowicza w wieku od 17 do 30 lat.
Wszyscy włamywacze zostali
zatrzymani i przesłuchani.
Policyjni śledczy ustalili, że złodzieje
skradziony złom zamierzali sprzedać
w innym skupie. Mężczyźni są dobrze
znani łowickiej policji. Byli już karani
za drobne przestępstwa.
Teraz podejrzanym przedstawiono
zarzut kradzieży z włamaniem
za co grozi kara więzienia nawet
do 10 lat. Wobec sprawców kradzieży
zastosowano środki zapobiegawcze
w postaci dozorów policyjnych.
(mak)

struowanych wówczas, z przednim kołem
i kierownicą od Junaka - ponownie weźmie
w niej udział. Po trzecie - w przygotowaniach do wyprawy i budowie nowego żaglowozu (który ma przód motocykla Enduro Suzuki) - pomagał uczestnik wyprawy
sprzed 30 lat, Wojciech Skarżyński.
Po czwarte, piąte i kolejne - podczas
wyprawy powstanie film o Mongolii wykonany w technice trójwymiarowej przez
Andrzeja Waluka. Taką samą techniką wykonane mają być zdjęcia, które będą prezentowane prawdopodobnie w prawdziwych
jurtach, jako swoista koczownicza wystawa.
Najpierw jednak prezentowana będzie ona
w Łowiczu. Na wyprawę do Mongolii ekipa
zabiera z kolei trójwymiarowy film o Polsce, który pokazywany będzie Mongołom.
- To będzie taki Imax na stepie, mamy już
do jego projekcji wypożyczony sprzęt przez
Hewlett Packard - mówi Anna Grebieniow.
Oprócz pani Anny w wyprawie brać będą
udział: Bogumił Grebieniow, konstruktor
nowego żaglowozu Światosław Rojewski,
filmowiec Andrzej Waluk, kwatermistrz Xenia Starzyńska, a także mongolski przewodnik i tłumacz Esmedekh Altangerel, Tomek
Kiernowski (jego ojciec miał uczestniczyć
w wyprawie sprzed 30 lat) i paralotniarz Tomek Pawlik. Za kierownicą żaglowozów
siedzieć będą głównie 4 osoby, choć każdy
będzie miał szansę jazdy nimi.

Anna Grebieniow na Nowym Rynku w Łowiczu, za sterami żaglowozu, udziela wywiadu dla łódzkiej TVP 3.
Wyprawa rozpocznie się na przełomie
sierpnia i września i trać będzie w sumie
około 2 miesięcy. W tym czasie podróżnicy planują pokonać dystans około 1.600 km
dzielący Bugat od Ułan Bator. Jeśli się czegoś obawiają to pogoda - o tej porze roku
w Mongolii temperatura może spadać
do minus 10 st. C. Inne obawy to awarie lub trudne do pokonania przeszkody
w terenie.

Podczas pożegnania w Łowiczu rozmawiano jednak o wyprawie optymistycznie.
- Trochę wiatrem podszyci wszyscy jesteśmy w mojej rodzinie - mówiła Anna Grebieniow, gdy rozmawialiśmy z nią podczas
Dni Łowicza. To samo określenie pasuje
też do innych uczestników tej wyprawy.
Życzymy im, żeby wiatr, który wiać będzie
w Mongolii, był zawsze dla nich sprzyjający.
(mwk)

Policja wypowiada wojnę
brawurze na motocyklach
„Motocykliści 2008” to ogólnopolska akcja, w którą włączyli się policjanci z sekcji ruchu drogowego łowickiej Komendy Powiatowej Policji.
Będzie ona trwała do końca wakacji
i jest skierowana przede wszystkim
przeciwko brawurze kierowców jednośladów z silnikami.
zecznik Prasowy KPP w Łowiczu
sierż. Urszula Szymczak powiedziaR
ła nam, że policjanci w ramach akcji będą
zwracać szczególną uwagę na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości, nieprawidłową i niebezpieczną jazdę np. na jednym kole, wyprzedzanie
w niedozwolonych miejscach. Oznacza to
także częstsze niż poza wakacjami kontrole

stanu technicznego motocykli i stanu trzeźwości kierowców.
Motocykliści korzystając z możliwości
swoich pojazdów, często łamią bowiem
obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń prędkości na drogach, powodując duże
zagrożenie. Każdemu z nas zdarzyło się
widzieć motocyklistów wyprzedzających
sznur pojazdów, mimo że z naprzeciwka
zbliżały się inne auta, wypróbowujących
maksymalne przyspieszenie przy ruszaniu
ze skrzyżowania, rzadziej, ale też zdarza się
jazda dwójkami, obok siebie. W ramach akcji zatrzymywani kierowcy będą nie tylko
pouczani o tym jak powinna wyglądać bezpieczna jazda, ale otrzymają także od funkcjonariuszy ulotki na temat skutków szybkiej i nieuważnej jazdy motocyklem.

Motocykliści w roku minionym, na drogach powiatu łowickiego byli uczestnikami
czterech zdarzeń. Były to 2 kolizje i 2 wypadki. W pierwszym półroczu tego roku
doszło już do takiej samej liczby zdarzeń
z ich udziałem, było to także dwie kolizje
i dwa wypadki, w których ranne zostały
trzy osoby. Drugie półrocze rozpoczęło się
tragicznie od opisywanego przez nas niedawno wypadku na ulicy Poznańskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Zagrodową. Tam motocyklista jadący z pasażerem (ojciec i syn)
na Hondzie, uderzyli w wyjeżdżający z ulicy Zagrodowej samochód osobowy Skoda
Roomster. Śmierć na miejscu poniósł kierowca, pasażer zaś trafił z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitala.
(tb)

Za mało patroli
w Guźni

N

a zbyt małą liczbę policyjnych
patroli w okolicach zbiornika
wodnego i w samej wsi Guźnia
w gminie Łowicz skarży się jeden
z naszych czytelników. - Dlaczego
w każdy wolny dzień od pracy
nie ma żadnego radiowozu policji
w Gużni? - zadaje pytanie.
Według czytelnika zdecydowana
większość samochodów
przejeżdżających w te dni przez
Guźnię przekracza dozwoloną
prędkość. - Policja z pewnością
się zainteresuje jak dojdzie
do tragedii - przestrzega. Jak się
dowiedzieliśmy, w sezonie letnim
w okolice kąpieliska niedaleko Guźni
wysyłana jest większa liczba patroli
niż w pozostałych terminach, ale
nie zawsze, raczej w cieplejsze
weekendy, kiedy można
spodziewać się większej liczby osób
korzystających z kąpieliska. Służba
policjantów jest jednak ukierunkowana
na kontrole pojazdów w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiornika, prewencyjne
zapobieganie kradzieżom aut oraz
patrolowanie bezpośrednich okolic
kąpieliska. Kontrolują też samochody,
które parkują w miejscach
niedozwolonych - w lesie. Policjantów
z „drogówki” z urządzeniem
do pomiaru prędkości w tym roku
w okolicach wsi jeszcze nie było.
Uwagi czytelnika przekazaliśmy
naczelnikowi Sekcji Ruchu
Drogowego łowickiej Komendy
Powiatowej Policji podinspektorowi
Leszkowi Okoniowi. Obiecał,
że w okolicach Guźni będą się
pojawiać również policjanci
z „drogówki” oraz może być - jeszcze
w te wakacje - okresowo ustawiany
przenośny fotoradar. Może to pomoże
utemperować co szybszych.
(mak)
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Folia na pływalni już zdjęta
- Wiedziałem, że jest źle,
ale dopiero po zdjęciu folii
wyściełającej nieckę basenu
przekonałem się jak bardzo
źle - powiedział nam na temat
remontu trwającego
na miejskiej pływalni dyrektor
OSiR Zbigniew Kuczyński.
imo że na drzwiach obiektu wisi informacja, iż pływalnia zamknięta będzie
M
od 15 lipca do 8 sierpnia, już dziś wiadomo,

że czas ten przedłuży się do 15, a może nawet 20 sierpnia. - Nie z naszej winy - tłumaczy Kuczyński. - Przy tej skali uszkodzeń po
prostu nie mamy innego wyjścia.
Cały remont, wraz z kupnem nowej folii kosztować może od 80 do 100 tys. zł.
Same prace budowlane kosztować mogą
ponad 20 tys. zł.
Dzień po miejskiej sesji 15 lipca, na której radni zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na kupno nowej folii, warszawska firma
Baspol przystąpiła do zdejmowania starej.
Sprawa była pilna, gdyż ubytki wody były
bardzo duże i powodowały wciąż nowe
uszkodzenia. - Wiedzieliśmy, że woda ucie-

ka, ale w jak wielu miejscach przekonaliśmy
się dopiero po zdjęciu folii - mówi Kuczyński. Folia, która funkcjonowała od początku istnienia basenu w wielu miejscach była
zniszczona, przetarta. Setki ton nacisku
wody wprost wyrzucało ciecz pod folię, na
dno, niszcząc je - pod takim naciskiem woda
musiała jakąś drogą uchodzić i powodowała
coraz większe wyrwy i spękania.
Obecnie rozpoczynają się prace murarskie: szpachlowanie, likwidowanie wyrw,
czyszczenie. Potem wszystko musi dłuższy
czas schnąć, aby dało się położyć klej. Na
dno basenu położona zostanie następnie powłoka fizeliny i dopiero na nią nowa folia.
- Prace murarskie wykonują moi pracownicy i wynajęta firma budowlana - mówi dyrektor. Podkreśla, iż stan techniczny podłoża przed położeniem folii musi być idealny,
gładki, aby folia przylegała dokładnie całą
swoją powierzchnią. Inaczej szybko zacznie się dziać to, co przy starej wyściółce
niecki. - Ponadto nawet minimalne załamanie, rowek, od razu powoduje powstawanie
w nim glonów, osadzanie bakterii. Nasze
urządzenia są w stanie wyczyścić gładką
powierzchnię, jednak nie zagłębienia, co
budzi potem zastrzeżenia Sanepidu co do
czystości wody.

Na razie łazienki,
okna i kanalizacja

P

o wcześniejszym wykonaniu tam
chodnika i wymiany krawężników
na części południowej ulicy,
kontynuowana jest wymiana kolejnej
części krawężników, po tej samej
stronie, od ul. Szkolnej w kierunku
ulicy Piaskowej. Krawężnik będzie
wymieniony także po północnej stronie
ulicy na odcinku od ul. Żwirowej
do ul. Żabiej. W sumie wymianie
podlega 275 metrów bieżących
krawężnika.
Po zakończeniu prac na Mickiewicza
pracownicy ZUK przeniosą się
na ul. Starzyńskiego. Tu zajmą
się kontynuacją przebudowy
Na razie z niecki zdjęto starą folię. Wkrótce w pełni ruszą prace murarskie.
zatoki parkingowej przy blokach
Oprócz prac głównych dokonuje się na montować. Na jej miejsce założona będzie 2 i 4 os. Starzyńskiego. Rozbiorą
pływalni także innych: eliminowane są nowa, z tworzywa sztucznego. Jakich jesz- zniszczoną nawierzchnię, zatoki
wszystkie szczeliny wokół basenu, kładzio- cze prac dodatkowych wymagać będzie i drogi dojazdowej do garaży od
ne nowe fugi. Drewniana ławka wokół nie- pływalnia, okaże się już wkrótce, po szcze- strony biurowca Łowickiej Spółdzielni
go zupełnie przegniła i trzeba było ją zde- gółowych oględzinach.
(wcz) Mieszkaniowej i ułożą tam nową
nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej. Dodatkowo rozbiorą
dotychczasowe chodniki i zastąpią
betonowe płyty kostką, ułożą też nowe
godę na dzierżawę, przez tę samą oso- krawężniki i wykonają zjazdy. Zostanie
bę, gminnej działki rolnej w Bolimo- także wykonane przedłużenie z kostki
wie wyrazili 8 lipca radni. Działka zielonej wysepki oddzielającej ul.
o pow. 16,19 ha położona jest między lasa- Starzyńskiego z zatoką przy garażach
mi, po lewej stronie drogi na Łowicz. Zgo- od południowej ich strony.
da jest na 3 lata. - Działka jest strategiczna, Zlecenie, w ramach którego są
umowę skonstruujemy tak, by gdy pojawi się jeszcze drobne inne prace
inwestor, w każdej chwili można było na nią ma wartość 203 tys. zł.
wejść - mówi wójt Lenart.
(wcz) (tb)

Z

Z

a te pieniądze w najbliższym
czasie przebudowane zostaną,
pozostające w fatalnym stanie
i nie dostosowane do potrzeb
wychowanków - zbyt małe łazienki,
pozostałość po funkcjonującym tam
niegdyś przedszkolu. W ramach
tych prac wymieniona też zostanie
pamiętająca lata pięćdziesiąte
instalacja wodno-kanalizacyjna.
Wymienione zostaną też frontowe
okna - te od drugiej strony wymienione
zostały w latach ubiegłych.
- Myślę, że pieniędzy wystarczy
nam tylko na te prace, choć dyrekcja
zgłasza pilną potrzebę przebudowy
kuchni - mówi członek zarządu
łowickiego starostwa Dariusz
Kosmatka. - Niestety z dużym
prawdopodobieństwem kuchnia
będzie musiała poczekać. Po prostu
musimy rozsądnie gospodarzyć takimi
pieniędzmi, jakimi dysponujemy tłumaczy.
(wcz)

Zakład Usług Komunalnych
w Łowiczu wykonuje
prace modernizacyjne
na ulicy Mickiewicza.

Gmina Bolimów ceni działkę

Kwotę 200 tys. zł kieruje zarząd
powiatu łowickiego na pierwszy
etap remontu internatu przy
Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Łowiczu.

Parking w Kocierzewie jest już oddany do użytku. Wkrótce zostaną oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.

Nowy parking w Kocierzewie
26.306 zł gmina Kocierzew zapła- łudniowy - Jeziorko. Zarząd dróg powiaciła za wykonanie parkingu przed towych zakupił ze swoich środków kostkę
i krawężniki na ten parking, wykonanie prac
ośrodkiem zdrowia.
powierzono gminie. Najpierw usunięte zoarking jest już oddany do użytku. Jest stały akacje, rosnące w miejscu obecnego
na nim 11 stanowisk, z czego 3 przezna- parkingu. Na koszt gminy złożyła się dokumentacja budowy, wykonanie odwodnienia
czone będą dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca do parkowania znajdują się i koszty robocizny.
(mwk)
w zatoce drogi powiatowej Kocierzew Po-

P

Przebudowa kanalizacji na Kostce za rok
Ratusz podpisał umowę z łódzką
firmą Matex z Łodzi, która ma wykonać projekt przebudowy kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej w obrębie osiedla Kostka w Łowiczu.

K

analizacja ta w ciągu ostatnich kilku
latach sprawia bardzo duże problemy,
o których już wielokrotnie pisaliśmy
na łamach NŁ. Chodzi przede wszystkim
o jej nie drożność i powodowane przez to
zalewanie piwnic bloków. W ulicy Ułańskiej jej nieszczelność powoduje wymywanie ziemi i zapadanie się nawierzchni
ulicy. Najbardziej jest to widoczne na od-

cinku sąsiadującym z miejskim szpitalem.
Rok temu Zakład Usług Komunalnych próbował znaleźć firmę, która zgodziła by się
dokonać tam prac naprawczych. Musiał
jednak zrezygnować ponieważ wszystkie
oferty jakie otrzymywał od zajmujących się
tematem firm przekraczały jego możliwości finansowe. Burmistrz Krzysztof Kaliński powiedział na konferencji prasowej 15
lipca, że zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami miasto temat kanalizacji na Kostce
chce rozwiązać kompleksowo.
Projekt, który ma powstać będzie kosztował 20 tys. zł. zakłada on stworzenie dokumentacji technicznej w oparciu o ekspertyzę

Krawężniki
na Mickiewicza i kostka
przy Starzyńskiego

obecnego stanu sieci kanalizacyjnej. Przebudowie podlegać będzie na pewno część
sieci, bo są miejsca na tym osiedlu, gdzie
nie ma z siecią żadnych problemów. Dokumentacja ma zostać wykonana w ciągu
czterech miesięcy stworzony zostanie kosztorys robót. Finansowanie prac przebudowy
kanalizacji, jak deklaruje burmistrz, będzie
uwzględnione w budżecie miasta na rok
przyszły. Nie podał przy tym żadnej kwoty,
bo jest to nie możliwe przed zakończeniem
prac projektowych. Kwestia pozyskania pieniędzy z zewnątrz nie była jeszcze podejmowana, ale miasto podejmie na pewno takie
próby.
(tb)
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Lepsza woda dopiero od sierpnia
Choć prace nad studnią głębinową
zakończyły się już pod koniec maja,
to mieszkańcy Łowicza będą mogli
z niej korzystać dopiero od początku sierpnia.

O

d zakończenia prac do momentu oddania studni do użytku, upłyną dwa
miesiące. - Tyle trwały wszystkie procedury - tłumaczy dyrektor techniczny Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu Ta-

deusz Dutkiewicz - Wpływ na to miał na
pewno strajk Poczty Polskiej, który odbywał się w tym czasie.
Może więc w końcu za kilka dni woda
będzie czystsza, wydobywana z głębokości 500 m. Od kilku lat bowiem Łowicz
zasilany jest tylko ze studni trzecio - i czterorzędowych, które znajdują się na głębokości ok. 100 m. Koszt nowej inwestycji
to 1 milion 388 tys. zł.
(jr)

Ponowny przetarg na rondo
18 lipca Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Łodzi ogłosiła przetarg
na wyłonienie wykonawcy budowy
ronda na skrzyżowaniu ulic: Prymasowskiej, Łódzkiej i Jana Pawła II
w Łowiczu.

O

ferty można składać do 8 sierpnia.
Przypomnijmy, że pierwszy przetarg
został ostatecznie unieważniony po
kilku tygodniach od otwarcia złożonych
ofert. Powodem były błędy popełnione
Przez blisko dwie godziny zablokowana była wczoraj droga krajowa nr 2 na wysokości Bąkowa w gminie Zduny. Dwa w przygotowaniu dokumentacji przetargopotężne dźwigi wyciągały trzeci, nieco mniejszy, który dwa dni temu z powodu nieuwagi kierowcy osunął się do rowu. wej, a także błędy w złożonej dokumenta-

Pogotowie lotnicze
przyleciało po oparzonego
60-letniego mężczyznę z rozległymi
oparzeniami ciała zabrało
przedwczoraj, 22 lipca z Łowicza
Pogotowie Lotnicze z Łodzi do
Kliniki Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich.

J

ak się dowiedzieliśmy, mężczyzna
to mieszkaniec Bełchowa w gminie
Nieborów. Oparzeniom uległ
prawdopodobnie podczas palenia
ogniska. Do łowickiego szpitala
przywiozła go karetka pogotowia
ratunkowego. Z powodu oparzeń
około 70% powierzchnia ciała
podjęto decyzję o skierowaniu pacjenta
na leczenie do tej specjalistycznej
kliniki. Zarezerwowano w niej miejsce
i transport lotniczy. Śmigłowiec
pogotowia lotniczego wylądował
na płycie boiska Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy Jana Pawła II,
skąd wystartował do Siemianowic
około godz. 13.
(mwk)

Mierzą katedrę z każdej strony
Mieszkają w Wyższym
Seminarium Duchownym
w Łowiczu, pracują
w katedrze i są
osobami świeckimi.

M

owa o grupie 7 studentów III roku
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, którzy pod kierunkiem mgr inż. Wojciecha Wódkowskiego
przeprowadzają inwentaryzację łowickiej katedry.
Mierzenie całej budowli trwa od tygodnia i dobiega już końca, najbliższy tydzień
pozostanie na narysowanie w komputerze
wszystkich przekrojów i elewacji.
- Dla nas jest to praktyka - mówi Marcin Szarszewski. Z dalszej rozmowy wynika, że całkiem ciekawa. Wewnątrz kościoła mierzenie odbywa się miarami
tradycyjnymi oraz dalmierzami lasero-

Humin

wymi, na zewnątrz - urządzeniami geodezyjnymi, takimi jak np. tachimetr elektroniczny, który pozwala nie tylko zmierzyć
odległości i kąty, ale także określa rzędne
danych punktów.
Niektórzy Łowiczanie być może widzieli kilka dni temu podnośnik strażacki przy
katedrze. Przy jego pomocy w najbardziej
charakterystycznych miejscach elewacji
zewnętrznej umieszczonych zostało około 50 lusterek o wymiarach 2x2 cm. Lusterka te potrzebne były właśnie do mierzenia za pomocą techimetru. Pomiary te
są już skończone, a lusterka pozostaną na
murach, bo w niczym nie przeszkadzają
i są mało widoczne.
Co w katedrze jest mierzone? Praktycznie wszystko oprócz ołtarzy, ambony,
ozdób i wyposażenia, czyli: powierzchnia
parteru, ściany, słupy, więźba dachowa, ka- Studenci podczas pomiarów nad skleplice, 3 krypty do których jest wejście, za- pieniem katedry (między prawą nawą
a kaplicą prymasa Jana Wężyka).
krystie i skarbiec, a nawet kotłownia.

Zabił się spadając z mostu

Ś

mierć na miejscu poniósł Marek K.,
który 18 lipca w Huminie w gminie
Bolimów spadł z mostu z wysokości
3 metrów, uderzając głową o beton. 46
- letni mężczyzna siedział o 6.55 rano
na mostku nad rowem melioracyjnym,
pijąc wino. Nagle przechylił się do tyłu
i spadł. Policja wykluczyła możliwość
aby w jego śmierć zaangażowane
były jakieś osoby trzecie.
(wcz)

Awanse i nagrody
dla policjantów

A

wanse oraz odznaki „Zasłużony
Policjant” zostały wręczone
policjantom z łowickiej Komendy
Powiatowej Policji z okazji Święta
Policji. W tym roku awansowanych
zostało blisko 60 funkcjonariuszy,
najwięcej w korpusie aspirantów.
W korpusie oficerskim awansował
natomiast tylko zastępca naczelnika
Sekcji Kryminalnej Krzysztof
Sowiński. Z dotychczasowego
komisarza został awansowany na
nadkomisarza. Odznaki otrzymali
zastępca komendanta nadkomisarz
Andrzej Rokicki oraz kierownik Ogniwa
Prewencji w Kiernozi aspirant sztabowy
Wacław Kossowski.
(mak)

cji. Zakres prac do przeprowadzenia jest
obecnie identyczny jak wcześniej, zakłada
budowę ronda wraz z konieczną infrastrukturą, kanalizacją deszczową, chodnikami
i innymi, a także budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy
ul. Prymasowskiej.
Informacja o wszczęciu przetargu ucieszyła ratusz, który stara się o włączenie terenów inwestycyjnych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. By do tego
doszło, musi być spełniony warunek - dobra
komunikacja z terenami inwestycyjnymi.
(tb)

W pikiecie przed firmą ROLFOODS wzięło udział ponad 30 sadowników, którzy obstawili bramy wjazdowe na teren zakładu.
dok. ze str. 1

Sadownicy już protestują
- Nie jestem tak sfrustrowany, żeby wycisamo za rwanie wiśni płacą właści2-hektarowego sadu w Ostrow- nać drzewa, bo wyciąć można je tylko raz Tcu wylecielegminie
Kocierzew Południowy. Spo- mówi inny sadownik z tej samej gminy. Wedziewają się, że zbiory wynieść mogą 12
ton. - Poniżej kosztów produkcji nie powinno się sprzedawać. W ubiegłym roku
wiśnie kosztowały 2-2,20 zł - mówi Jerzy
Papiernik i dodaje: - Dla nas lepiej byłoby, aby kosztowały 1,50 zł, ale co roku, bez
takich wahań. Pytany o ceny innych owoców przyznaje, że ceny czarnej porzeczki nie są złe, bo mieszczą się w granicach
2-2,20 zł, przy czym owoce te zbierane są
kombajnem, więc nie jest to tak kosztowne jak zbiór ręczny.

dług jego obliczeń koszty produkcji to 3 zł.
Zastanawia się, jakie koszty można zmniejszyć, żeby uprawa się opłacała: opryski, nawozy czy zbiór. Zdarzało się, że sadownicy
nie zrywali wiśni, czekając, aż owoce same
spadną. Okazuje się, że to nie ma sensu, bo
owoce spowodują zakwaszenie gleby, którą trzeba będzie zneutralizować wapnowaniem, które też kosztuje. Nie spodziewa się
jednak dalszych protestów na naszym terenie, bo zbiór wiśni rozpoczął się już i nie
będzie długo trwał.
(ewr, mwk)

Efektem prowadzonej pracy będzie pełna dokumentacja w wersji elektronicznej.
Znajdą się rysunki wszystkich 4 elewacji kościoła, przekroje poprzeczne i podłużne.
Studenci zapamiętają, że łowicka katedra zbudowana jest z solidnej, czerwonej
cegły, a jej wieże i dach nad nawą główną
mają żelbetową konstrukcję. Oryginalna
drewniana więźba jest nad nawami bocznymi i kaplicami.
Pytaliśmy Marcina Staszewskiego,
na co zwrócono uwagę podczas inwentaryzacji, co - jego zdaniem - charakteryzuje łowicką katedrę. Jego zdaniem jest dość
starannie postawiona, w przeciwieństwie
np. do budynku kurii, który mierzony był
w ubiegłym roku. - Budowa jej trwać mogła około 30 lat i choć nie dysponowano
taką techniką jak obecnie, dokładność tej
pracy jest widoczna.
(mwk)
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Deszcz nagród dla „Kaliny

”

Cztery nagrody zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
„Lato nad Świną” , który odbywał
się w dniach 7 - 13 lipca w Świnoujściu. Barbara Szymajda dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach, gdzie działa zespół,
w rozmowie z nami nie ukrywała
swojego zadowolenia z odniesionego sukcesu. - Zgarnęliśmy wszystkie znaczące nagrody, jeśli chcielibyśmy tam wystąpić jeszcze raz to
już tylko jako gość, ale nie uczestnik konkursu.

K

alina występowała w Świnoujściu codziennie, dając koncert w muszli koncertowej położonej w samym mieście.
Widzowie zobaczyli cały program, jaki
posiada w repertuarze m.in. suity łowicką,
rzeszowską, lubelską oraz tańce narodowe.
Za każdym razem widownia była pełna,
mieszkańców miasta oraz turystów wypoczywających w tym nadmorskim mieście.
W konkursie udział wzięło w sumie sześciu
wykonawców, z Polski byli to oprócz „Kaliny” także zespół „Skowronki” z Brańska
oraz „Lusowiacy” z Lusowa. Trzech pozostałych wykonawców pochodziło z Rosji:
zespół „Bierieginia” z Moskwy, orkiestra
rosyjskich instrumentów ludowych „Rifiej”
z Ekaterinburga oraz Tatiana Kurtukowa solistka z Penzy.
Jednak to „Kalina” zaistniała tam najbardziej, zdobywając główną nagrodę Grand
Prix za całość festiwalowych prezentacji,
nagrodę za prezentację suity łowickiej, nagrodę w kategorii „Tańce narodowe” za
„Kujawiaka z oberkiem” w solowej interpretacji pary tanecznej: Weronika Stajuda
i Bartek Wawrzyn. Nagrodę w kategorii

Gmina Kocierzew Południowy

Najlepsze OSP
w gminie jest w Wiciu

Z

arówno żeńska, jak i męska
drużyna z OSP Wicie były
bezkonkurencyjne w gminnych
zawodach sportowo - pożarniczych,
które odbyły się w minioną niedzielę
20 lipca na terenie jednostki OSP
w Różycach Żurawieńcu.
W zawodach, które składały się
z dwóch części: sztafety pożarniczej
oraz zadania bojowgo, wystartowały
dryżyny z 12 jednostek - na 14
istniejących na terenie gminy
Kocierzew. W kategorii kobiet
wystartowały tylko trzy drużyny,
najlepsza była reprezentacja z OSP
w Wiciu, druga z OSP w Lipnicach,
trzecia z OSP w Boczkach.
W kategorii mężczyzn pierwsze
miejsce zajęła drużyna z OSP w Wiciu,
drugie z OSP Różyce Żurawieniec,
trzecie z OSP Kocierzew, czwarte
z OSP Wejsce, piąte z OSP Boczki.
Warto podkreślić, że w tych zawodach
reprezentacja OSP
z Wicia udowodniła, że zasługuje na
miano najlepszej w gminie, w latach
minionych najwyższe podium należało
także do niej. Nie mniej zwrócono nam
uwagę, że drużyna z OSP Wejsce w
tym roku wystartowała bardzo dobrze,
czas jaki osiągnęła z zadania bojowego
był nieco słabszy od zwycięzców.
Uplasowałaby się znacznie wyżej
w klasyfikacji gdyby nie 10 punktów
karnych przyznane przez sędziów za
popełnione błędy.
W tym roku drużyny, które zajęły
pierwsze miejsca otrzymały puchary
i 400 złotych, za drugie i trzecie
miejsce wręczono statuetki strażaka
oraz nagrody finansowe, odpowiednio
300 i 200 złotych. Pozostałe drużyny
otrzymały po 100 zł za udział
w rywalizacji. (tb)

Inwentaryzacja w bibliotece
na Bratkowicach

O

d ubiegłego tygodnia niedostępna
jest czytelnia i wypożyczalnia dla
dorosłych w Miejskiej Bibliotece na
os. Bratkowice w Łowiczu. Przyczyną
utrudnień jest inwentaryzacja zbiorów,
która trwać będzie do 30 sierpnia.
Kierownictwo biblioteki uspokaja, że
wypożyczone książki, których termin
oddania upływa w czasie trwania
inwentaryzacji, będzie można zwrócić
we wrześniu, bez konieczności
płacenia kary.
Całe wakacje czytelnicy obsługiwani
będą w wypożyczalni dla dzieci
na Bratkowicach. Jest ona czynna
od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00.
W związku z inwentaryzacją na
Bratkowicach, biblioteka zachęca do
korzystania ze swojej placówki przy ul.
Podrzecznej 20. Oprócz wypożyczania
książek, w okresie wakacji jest tam
dostępna prasa bieżąca, która
w normalnym trybie pracy biblioteki
udostępniana jest w czytelni na os.
Bratkowicach.
(mwk)

Dziś Asterix i Wikingowie

Ł

owickie kino Fenix zaprasza
najmłodszych miłośników filmu, na
kolejny letni seans specjalnie dla
nich. „Asterix i wikingowie” zostanie
wyświetlony dzisiaj o godz. 10.00. W każdy czwartek przychodzi około
W kategorii „Tańce narodowe” za „Kujawiaka z oberkiem” w solowej interpretacji pary tanecznej nagrodę odbierają 50 osób - mówi pracownik Łowickiego
Weronika Stajuda i Bartek Wawrzyn.
Ośrodka Kultury Jacek Florczak. kapel otrzymała także kapela towarzyszą- wi: w korowodzie, który przeszedł ulicami wie mieli czas by zwiedzić tę miejscowość. Głównie są to uczniowie podstawówek,
ale zdarzają się też młodsze maluchy,
ca zespołowi, która została też doceniona miasta, w uroczystym przejeździe dorożka- Szymajda uważa wyjazd za bardzo udany,
które przychodzą razem z rodzicami.
jako „Najlepsza kapela festiwalu”.
mi oraz w biesiadzie folklorystycznej, któ- teraz tancerze „Kaliny” mają wakacje. Ko- Wyświetlany dzisiaj film to animowana
Członkowie zespołu w ramach festiwalu ra odbyła się w dzielnicy Warszów, wraz ze lejny poważny występ odbędzie się dopie- komedia przygodowa, która opowiada
wystąpili także za granicą w jednym z nie- wszystkimi uczestnikami imprezy. Atrak- ro w połowie listopada. Staną do rywalizacji o losach sympatycznych Galów:
mieckich miast, gdzie ich występ bardzo cji i wrażeń było bardzo dużo. Była także w konkursie w ramach Spotkań Folklory- Asterixa i Obelixa, tym razem
spodobał się publiczności. Uczestniczyli także chwila wytchnienia i wyjazd rekreacyjny do stycznych Młodzieży Szkolnej „Łączy nas odpierających atak nieustraszonych
w imprezach towarzyszących festiwalo- Międzyzdrojów, w czasie którego członko- tradycja” w Rzeszowie.
(tb) Wikingów.
(jr)

Przedsiębiorcy (nie) kupują kota w worku
Właścicielka jednej z niewielkich
łowickich firm zajmująca się robieniem mebli na wymiar wsparła akcję marketingową, której efektem ma
być zakup gier dla małych pacjentów oddziału dziecięcego łowickiego szpitala. Zaniepokoiło ją tylko to,
że robi to firma z Katowic.

K

wota nie jest duża i cel szczytny, ale
może lepiej byłoby dać darowiznę na
rzecz szpitala, niż brać udział w tej akcji dzieliła się z nami swoimi wątpliwościami.
Zastanawiała się, czy na pewno wpłacona
przez nią i inne firmy kwota przeznaczona
zostanie na ten cel. Dlatego prosiła, abyśmy
zainteresowali się sprawą.

Udział w akcji polega na wpłaceniu kwoty 120 zł brutto (100 zł netto), na co przedsiębiorca otrzymuje stosowną fakturę z opisem „gry edukacyjne, planszowe”.
Od naszej rozmówczyni otrzymaliśmy
też kopię zgody na przeprowadzenie akcji
podpisaną przez dyrektora łowickiego szpitala Andrzeja Grabowskiego.
Dyrektor pytany przez nas o tę zgodę,
potwierdził jej autentyczność. Dodał też,
że konsultował możliwość podpisania umowy z prawnikiem. Z pisma tego wynika, że
MMKE Agencja Reklamy i PR z siedzibą
w Katowicach prowadzić będzie akcję
marketingową wśród firm i instytucji celem pokrycia kosztów zakupu materiałów
dydaktycznych, które zostaną przekazane

szpitalowi. Akcja jest inicjatywą katowickiej firmy.
Właściciel MMKE Marek Durlej mówi,
że wkrótce do szpitala trafi zestaw około
20 gier planszowych dla dzieci i młodzieży. Są wśród nich gry dla dzieci 2-3 letnich,
ale też i gry dla młodzieży kilkunastoletniej,
jak np. Monopol. Pytany o to, jaka część zebranych pieniędzy przeznaczona będzie na
gry, Durlej mówi, że zyskiem jego firmy jest
marża hurtowa, ponieważ kupowane są one
bezpośrednio u producentów. Działalnością
polegającą na „sprzedawaniu” zestawu gier
firmom, a potem wysyłaniu ich do miejscowych domów dziecka lub szpitali, MMKE
zajmuje się od 2 lat.
(mwk)

dok. ze str. 1

Dni Bolimowa 26 - 27 lipca

N

a 19.30 zaplanowano konkursy
sceniczne. O19.45 zagra zespół
For Rent z Bolimowa prezentujący
covery muzyki popularnej. Gwoździem
występu ma być popularny ostatnio
utwór Jożin z Bażin, do wykonania
którego grupa zaprosi całą publiczność.
20.30 to kolejna pula konkursów.
O 21.00 zagra natomiast zespół Drugi
Tydzień ze Skierniewic - rockowy cover
band, którego solista pochodzi
z Bolimowa. Impreza zakończy się
około godziny 23.00.
Dodatkowo w godzinach 15.00 18.00 przewidziano dla dzieci „kącik
malowania twarzy”, występy clowna,
wesołe miasteczko, stragany,
prezentacje twórców ludowych. (wcz)
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Gmina Łowicz

90 lat zielkowickiej OSP
Ochotnicza Straż
Pożarna w Zielkowicach
świętowała w ubiegłą
niedzielę 20 lipca
jubileusz 90-lecia.

O

dznaczani zostali poszczególni strażacy jak również sama zielkowicka OSP,
która otrzymała brązowy medal za zasługi
dla pożarnictwa nadawany przez Zarząd
Główny Związku OSP RP.
Reszta odznaczeń została wręczona
w dzień obchodzenia jubileuszu. Złoty meOd lewej: Łukasz Podrażka, Dariusz Chojecki i Janusz Mateusz trzymają dal otrzymali: Teresa Janicka, Krystyna
sztandar zielkowickiej OSP, która została odznaczona w niedzielę brązowym Chojecka, Marcin Więcek, Zbigniew
Więcek, Andrzej Bogucki, Grzegorz
medalem zasługi dla pożarnictwa.

Stań, Władysław Kujawiak oraz Mirosław Podrażka. Z kolei wśród młodszych stażem, tytuł wzorowego strażaka
otrzymali: Jolanta Walczak, Milena Zabost,
Dominik Błażejewski, Damian Zawadzki,
Dariusz Chojecki, Marcin Sułtan, Emilia
Podrażka oraz Katarzyna Łopacińska. Odznaczenia otrzymali także ci strażacy, którym w tym roku przypada jubileusz służby
w zielkowickiej OSP. Najstarsi stażem to
Jan Brzózka i Eugeniusz Uczciwek, którzy
obchodzili 60 - lecie pracy w straży.
Zarząd Główny wyróżnił również strażaka Jana Chojeckiego Złotym Znakiem
Związku. Jednak to wydarzenie miało miejsce tydzień temu.
W niedzielę przed wręczeniem odznaczeń została odprawiona msza św., którą ce-

lebrował kapelan powiatowej straży pożarnej ks. Józef Paciorek, proboszcz łowickiej
katedry ks. Wiesław Skoneczny oraz ksiądz
Wojciech Osial, pochodzący z Zielkowic.
Po głównych uroczystościach cała społeczność Zielkowic razem z gośćmi usiadła
do syto zastawionych stołów. Miejscowe
Koło Gospodyń razem z kobietami z zielkowickiej OSP przygotowały pyszny obiad
dla ponad dwustu osób m.in. kotlety zapiekane w cieście, biały barszczyk, flaczki oraz
wszelkiego rodzaju sałatki i surówki. Później rozpoczęła się wielka impreza taneczna,
na której przygrywał zespół z zielkowickiej
OSP. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, dlatego do swoich domów zaczęli dopiero się
rozchodzić grubo po północy.
(jr)

Wakacje w szkole czyli wakacje bez nudy Bieżnię dla OSIR
- Dzięki półkoloniom nie siedzimy
w domu, nie nudzimy się. Codziennie możemy tutaj przyjść, rysować,
bawić się, wyjeżdżać na wycieczki
- mówi o półkoloniach trwających
od 21 lipca do 1 sierpnia w łowickiej
Szkole Podstawowej nr 4 ich uczestniczka Michalina Piasta.

J

est to już drugi tegoroczny turnus organizowany w SP 4. - Pierwszy trwał
w dniach 7 - 18 lipca. Wzięło w nim
udział 30 dzieci. Drugi właśnie się zaczął
i uczestniczy w nim podobna ilość uczniów
z SP 2, SP 4 i SP 3 - mówi nam kierownik
półkolonii Marzena Marszałek - Walędziak.
W pierwszym turnusie wspomagały ją nauczycielki Ewa Markowska i Jolanta Woźniak. W obecnym dzieci wypoczywają pod
okiem nauczycielek Renaty Majer i Marty
Matuszewskiej.
Półkolonie - zarówno letnie jak i zimowe, odbywają się w tej placówce od przynajmniej 5 lat. W ubiegłym roku półkolonii
letnich nie było, ze względu na trwającą termomodernizację budynku szkoły. W obecnym sezonie półkolonie były także w łowickiej SP 2 - o czym pisaliśmy, skończyły się
jednak już 4 lipca.
W trakcie półkolonii w SP 4, dzieci
przebywają w szkole od 8.30 do 14.00.
Otrzymują śniadanie i dwudaniowy obiad.
W pierwszym turnusie 9 lipca odwiedziły Dinopark w Kołacinku. Nie dość, że
podziwiały figury dinozaurów naturalnej wielkości, to jeszcze np. przesiewały piasek w poszukiwaniu kosztowności
i otrzymały certyfikaty poszukiwaczy złota.
10 lipca były w łowickim kinie na przeżywającym drugą młodość filmie “O dwóch
takich co ukradli księżyc.”

Gdzie nie będzie prądu

W

najbliższym czasie planowane są następujące wyłączenia prądu w rejonach energetycznych obsługiwanych
przez Zakład Energetyczny Łódź - Teren,
a leżących do naszej okolicy:
n 24 lipca, w godzinach 8.00 - 15.00
Dmosin 2.
n 24 - 25 lipca, w godzinach 8.00 - 15.00
Wola Cyrusowa 4.
n 28 lipca, w godzinach 8.00 - 15.00 Skaratki Hydrofornia.
n 28 - 30 lipca,w godzinach 8.00 - 15.00
Parma 2.
n 29 lipca, w godzinach 8.00 - 12.00
Łowicz: ulice Kiernozka, Strzelecka, Legionów i Dolna.
n 29 lipca - 1 sierpnia, w godzinach
8.00 - 15.00 Nieborów (ze stacji Nieborów Szkoła).
n 1 sierpnia, w godzinach 8.00 - 12.00
Łowicz: ulice Kiernozka, Strzelecka, Legionów, Lipowa, Dolna.
(źródło: ZEŁ-T)

zrobi jednak Polcourt
Zespół arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
w Warszawie wydał we wtorek 21 lipca wyrok oddalający zarzuty firmy
Unipol ze Szczecina w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę
bieżni wokół boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Pawła II
w Łowiczu.

O

drzucając odwołanie Izba zatwierdziła
całą procedurę przetargową jako prawidłową i umożliwiła podpisanie umowy
miedzy ratuszem a firmą Polcourt SA z Warszawy, która przetarg wygrała.
- Jestem bardzo zadowolony z wyniku,
Oko w oko z dinozaurem - wizyta w Dinoparku, w trakcie trwania pierwszego
myślę, że uda się nam podpisać umowę
turnusu.
z Polcourtem jeszcze w tym tygodniu - po11 lipca zwiedziły łowicki Sanepid. styczne, w których do wygrania były długo- wiedział nam naczelnik Wydziału InweSzczególnie spodobały im się pomiary ha- pisy, ołówki, flamastry czy temperówki.
łasu - mogły się bowiem przy tym do woli
Drugi turnus rozpoczął się na dobre
wykrzyczeć. Wysłuchały pogadanki na te- w miniony wtorek, gdy dzieci odwiedziły
mat zdrowego odżywiania się, dostały soki, panie policjantki z Komendy Powiatowej
wygrywały nagrody w szybkim quizie na- Policji w Łowiczu. Uczniowie zobaczyć
wiązującym do treści pogadanki.
mogli wóz patrolowy, przymierzyć kami16 lipca odwiedziły Stajnię u Kowala zelkę kuloodporną i maskę przeciwgazową.
w Nieborowie. Piekły kiełbaski, jeździły Otrzymały odblaski na tornistry i książeczki
wozem traperskim, czyściły i karmiły ko- na temat bezpieczeństwa w wakacje. W śronie, jeździły w siodle i na oklep.
dę 23 dzieci wyjechać miały do Dinoparku
17 lipca dzieci były z wizytą w łowic- w Kołacinku. - Właśnie na tę wycieczkę ciekiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej. szę się najbardziej - mówiła nam we wtorek
Podziwiały wozy bojowe, widziały użycie uczennica Karolina Dąbrowska.
sprzętu bojowego w zaimprowizowanej ak- Wycieczki są najlepsze - potwierdzicji gaśniczej, zwiedziły też wtedy pobliskie ła słowa koleżanki inna czwartoklasistka
Radio Victoria.
Dominika Gołaszewska. Tak czy owak: na
W pozostałe dni miały zajęcia sportowe nudę narzekać nie mogą.
na przyszkolnym boisku, konkursy pla(wcz)

stycji łowickiego ratusza Grzegorz Pełka,
który w poniedziałek 21 lipca stanął przed
KIO reprezentując interesy miasta i broniąc
wyniku przetargu.
Przypomnijmy, że przetarg na budowę
bieżni został rozstrzygnięty w pierwszej połowie czerwca. Wygrała go jedna z dwóch
biorących w nim udział firm, czyli Polcourt
SA z siedzibą w Warszawie. Zaoferowała
ona najniższą cenę - 2 mln. 748 tys. zł. Druga firma żądała 2 mln. 788 tys. zł.
Unipol jednak nie pogodził się z przegraną, oprotestował wynik przetargu do
organizatora, a po nie uznaniu jego uwag
przez ratusz, odwołał się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Szczecińska firma kwestionowała brak referencji
dla Polcourtu SA i błędy w zaokrągleniach kwot.
(tb)
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Nowa nawierzchnia
na moście w Wierznowicach
Gmina Zduny ogłosiła przetarg
na realizację drugiego etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze
w Wierznowicach. Obecna drewniana nawierzchnia mostu będzie zastąpiona betonowymi płytami.

P

w najgorszym stanie. Teraz gmina chce zakończyć przebudowę. Z mostu korzystają
rolnicy wsi Wierznowice, którzy po drugiej
stronie mają grunty orne oraz łąki.
Wyłoniony wykonawca będzie miał
obowiązek zdemontować drewnianą nawierzchnię i w jej miejsce na wykonanej
wcześniej stalowej konstrukcji ułożyć betonowe płyty, które po zespoleniu będą stanowić jednolitą nawierzchnię. Roboty są oceniane na ok. 100 tys. zł i mają się zakończyć
do połowy listopada.
(tb)

ierwszy etap przebudowy został zrealizowany 2004 roku, wtedy zniszczona
drewniana konstrukcja mostu została zastąpiona stalową, wymieniono podpory, przyczółki oraz belki nośne płyty jednej.
Obecne prace są konsekwencją rozpoczętych 4 lata temu, bo ze względu na duże
koszty nie miały one pełnego zakresu. Na Stare drewniane podkłady na moście
moście pozostawiono starą drewnianą na- w Wierznowicach zastąpią żelbetowierzchnię, która wówczas nie była jeszcze nowe płyty.

Sprawdzali sklepy
z alkoholem

W

ydział Spraw Lokalowych
i Działalności Gospodarczej
łowickiego ratusza przeprowadził
na terenie miasta kontrolę siedmiu
punktów, gdzie sprzedawany jest
alkohol. Jak nas poinformowano,
nie stwierdzono naruszeń przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
które regulują sprzedaż alkoholu.
Nie mniej pouczono prowadzących
sklepy o konieczności wywieszania
tabliczek informacyjnych
o szkodliwości spożywania napojów
alkoholowych, zakazie sprzedaży
napojów alkoholowych osobom
nieletnim i nietrzeźwym, zakazie
podawania i spożywania napojów
alkoholowych w sklepie i jego
najbliższej okolicy.
(tb)

Dziś przetarg
na mieszkanie w Zdunach

Radni murem za wójtem D
Rada Gminy Zduny na
sesji 10 lipca odrzuciła
kolejną, trzecią skargę
Anny Jaszczyńskiej
właścicielki posesji
położonej w Zdunach,
na wójta Jarosława
Kwiatkowskiego.

P

rzypomnijmy, że u podstaw sprawy
leży odmowa wójta dokonania przez
gminę konserwacji części betonowego płotu, który został ustawiony w granicy działek na koszt skarżącej, a potem był przez nią
dwukrotnie poddany konserwacji.
Dwie wcześniejsze skargi były rozpatrywane przez Radę Gminy na dwóch po-

“Ranczo”
w Łowiczu czyli kino
letnie zaprasza

F

ilm „Ranczo Wilkowyje”
w reżyserii Wojciecha
Adamczyka zostanie wyświetlony
w piątek 25 lipca o godz. 22.00
w muszli koncertowej na łowickich
Błoniach. Film ten odniósł duży
sukces kinowy w ubiegłym roku.
Tak jak w telewizyjnym serialu pt.
„Ranczo”, tak i w jego filmowej wersji
spotykamy znane nam postacie
wójta i proboszcza (w obu rolach
Cezary Żak), jak również młodą
Amerykankę Lucy (Ilona Ostrowska)
oraz Kusego (Paweł Królikowski).
Między Lucy i Kusym rośnie wielkie
uczucie. Jednak sprawę komplikuje
przyjazd byłego męża Amerykanki
(Radosław Pazura), który twierdzi,
że rozwód był nieważny. Miłośników
polskiego serialu nie trzeba na
ten pokaz zapraszać, a inni może
zechcą się przekonać na czym
polega fenomen swojskości
i przaśności „Rancza”.
Film „Posłańcy” wyświetlany
następnego dnia, w sobotę 26 lipca,
również o godz. 22.00 bardzo różni
się klimatem od komediowego
„Rancza”. Jest to klasyczny
amerykański horror, w którym dzieci
posiadają paranormalne zdolności.
Jednak mimo wysyłanych przez
nie ostrzeżeń, nikt z dorosłych
nie traktuje dzieci poważnie. Na
konsekwencje takiego lekceważenia
nie trzeba długo czekać...
Wstęp na oba filmy, wyświetlane
w ramach kina letniego, kosztuje
jedynie 2 zł.
(jr)

przednich sesjach 10 kwietnia i 29 maja.
Obie zostały odrzucone stosownymi uchwałami, w pierwszej skargę uznano za bezzasadną, w drugiej podtrzymano to stanowisko.
Jednak Jaszczyńska zarzuca radzie, że
podjęła uchwały nie w temacie, bo jej skargi dotyczyły nie odmowy pomalowania betonowego płotu - co znalazło się w uzasadnieniu uchwał, ale zachowania wójta, które
określiła jako aroganckie. Powołała się przy
tym na odpowiedź, w której wójt napisał,
że płotów betonowych nie trzeba poddawać konserwacji i jest to jedna z ich zalet
wymieniana przez producentów.
Jak tłumaczył wójt, konserwacja taka to
bardziej sprawa estetyki niż zabezpieczenia
go przed czynnikami zewnętrznymi. Najbardziej uraziły właścicielkę posesji słowa
wójta poddające w wątpliwość sięgania w

ziś 24 lipca, powiat łowicki
organizuje drugi przetarg
na sprzedaż małego mieszkania
w Zdunach. Znajduje się ono
w jednopiętrowym bloku o numerze 69.
celu dokonania konserwacji po pieniądze woływane w Rzeczpospolitej w okresie Jest w nim 8 lokali mieszkalnych
publiczne. Skarżąca przyjęła to jako oskar- bezkrólewia. Zarzut działania w tajemnicy, - 7 już wykupionych.
żenie jej o taki zamiar. Zarzuciła też, że nie który miał się za tym kryć, jest - zdaniem Cena wywoławcza wynosi 30 tys. zł.
(wcz)

została prawidłowo poinformowana o terminie rozpatrywania obu uchwał i to uniemożliwiło jej pełnomocnikowi Krzysztofowi J. Guzkowi, mieszkańcowi Zdun
pojawienie się na sesji.
Radni jednak nie doszukali się w zachowaniu wójta arogancji w postępowaniu zgłoszonym w skardze, wcześniej wójt
przeczytał im definicję arogancji ze słownika Władysława Kopalińskiego. Dla porównania przywołał jedno z określeń zawartych
w skardze, gdzie autorka porównała Radę
Gminy do sądu kapturowego, którym cechują się rządy totalitarne i choć określenie
sąd kapturowy ma pejoratywne brzmienie,
to zgodnie z Kopalińskim tak nie jest, bo
sądami kapturowymi określano sądy po-

Nieborów

Trwają prace na stadionie
Ponad 100 tys. zł wydane zostanie w tym roku na początek prac
przy przebudowie nieborowskiego
stadionu. Obecnie trwają roboty na
płycie boiska głównego.

B

oisko ma wymiary 105 x 65 m. Nowa
ziemia została już nawieziona, zkultywatorowana, wyrównana za pomocą specjalnego urządzenia z czujnikami laserowymi. Wkrótce zasiana zostanie
specjalna trawa boiskowa, najpierw jednak
zakończyć się muszą prace nad systemem
nawadniającym.
Przez środek boiska poprowadzona została rura z wodą. W kilku miejscach z murawy wychodzić będą zasilane z tej rury,
sterowane elektronicznie urządzenia zraszające. Wójt Andrzej Werle zapowiada,
że jesienią, gdy pojawią się jakieś dodat-

kowe pieniądze, zrobione zostanie jeszcze
ogrodzenie wokół płyty boiska o wysokości 1,30 metra.
Tyle prac na bieżący rok. Gmina czeka jednak na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków do Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Sama zabezpiecza 500 tys. zł i liczy, że z programu
otrzyma drugie 500 tys. zł. W planach jest
wykonanie trybun i budynku gospodarczego z szatniami, toaletami itd.
Nie będzie to koniec inwestycji, która
w planach zakończyć ma się do 2010
roku. W trzeciej fazie wykonane miałyby zostać parkingi, sztuczna murawa
na boisku pomocniczym o wymiarach
30 x 60 m, powstałby też kort tenisowy,
boisko wielofunkcyjne i profesjonalne
oświetlenie.
(wcz)

wójta - trudny do zrozumienia, tym bardziej, że skargi rozpatrywano na otwartej
dla wszystkich sesji. Informacje o programie sesji były wieszane na tablicy, publikowane na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej gminy.
W jednomyślnym głosowaniu radni odrzucili skargę, uznając za niezasadną.
Podobnie, jednomyślnie odrzucili
wniosek złożony na sesji przez pełnomocnika Jaszczyńskiej, Krzysztofa J. Guzka, w którym zwrócono się do rady m.in.
o zobowiązanie uchwałą wójta Kwiatkowskiego do przeproszenia Anny Jaszczyńskiej, ustnie na sesji oraz przez
ogłoszenie pisemnie w mediach i unieważnienie podjętych wcześniej uchwał
w sprawie skarg.
(tb)

Bolimów

Unieważniono przetarg
na drogę do hali

J

eszcze w tym tygodniu
zorganizowany miał zostać
ponowny przetarg na wyłonienie
firmy, która będzie kontynuować
budowę drogi pożarowej wraz
z parkingiem i placem do zawracania
do hali sportowej w Bolimowie.
Wójt unieważnił bowiem przetarg
z 10 lipca. - Zgłosiły się trzy
firmy, jednak cena złożonej oferty
przewyższała kwotę jaką na ten
cel zabezpieczyliśmy w budżecie tłumaczy nam Stanisław Linart.
(wcz)
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Gmina Bielawy

Kierowniczka biblioteki
może stracić pracę
- Już nie pierwszy raz radni upominają kierownik biblioteki gminnej
o to, że jako jedyna instytucja kulturalna w gminie nie prowadzi żadnej działalności kulturalnej - mówił
na sesji 27 czerwca wiceprzewodniczący Rady Gminy Bielawy Krzysztof chlebny.

K

omisja Rewizyjna przeprowadziła
19 czerwca kontrolę działalności biblioteki za ubiegły rok. Wnioski pokontrolne wykazały wiele uwag co do kierowania tą jednostką. Kierownikiem
biblioteki od około 15 lat, czyli od momentu rozpoczęcia działalności, jest Barbara Zapisek. Jest ona jedynym stałym
pracownikiem. Do pomocy ma co kilka
miesięcy stażystów lub osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. Już
w ubiegłym roku komisja rewizyjna dyscyplinowała kierowniczkę. Ta zaś zobowiązała się do organizowania konkursów
o zasięgu gminnym oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Nie wywiązała się z tego.
- Uważam, że działalność jaką biblioteka
prowadzi, jest wystarczająca - mówiła.
Dziś chce to zmienić. Planuje organizację konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi, m.in. twórcami ludowymi od
września, kiedy uczniowie wrócą do szkół.
Czy nie jest już na to za późno? Wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński planuje
bowiem połączenie biblioteki i referatu
kultury działającego w ramach struktur
Urzędu Gminy w jedną instytucję. Jednostki te zajmują pomieszczenia w tym
samym budynku - biblioteki, obok urzędu. Istotne jest również to, że wójt będzie
chciał powołać lub wybrać w drodze
konkursu dyrektora nowej jednostki ds. kultury w gminie.

Zarzuty radnych
Komisja Rewizyjna wśród zastrzeżeń
do kierownik biblioteki wymienia na pierwszym miejscu brak działalności kulturalnej.
Ponadto radni zauważyli, że większość pieniędzy przeznaczonych na funkcjonowanie
biblioteki przeznaczana jest na wynagrodzenia, a brakuje na działalność kulturalną. Wytknięto ponadto brak prenumeraty
czasopism, które nie były wyłożone na regale, w oznaczonym miejscu. Najbardziej
aktualna gazeta, był to Nowy Łowiczanin
z 2007 roku. Znaleziono ponadto nie obłożone i nie włączone do wypożyczeń książki
zakupione w 2007 roku. Zwrócono uwagę
także na ogólny nieporządek i plamę na suficie utrzymująca się tam już kilka lat. Wiele regałów jest niestabilnych, przez co stwarzają niebezpieczeństwo dla korzystających
z usług biblioteki. Zarzucono ponadto zbyt
wysokie rachunki telefoniczne, opiewające
na 5.621 zł rocznie. Radni nie mogli otrzymać informacji o tym, jakie jest zainteresowanie młodzieży internetem dostępnym
w bibliotece, stąd wniosek o założenie rejestru użytkowników. Komisja Rewizyjna
zwróciła uwagę także na to, że nie został jeszcze zakupiony i uruchomiony program komputerowy dla bibliotek pod nazwą „Sowa”.

Kierowniczka się broni
Według Barbary Zapisek biblioteka prowadzi taką działalność na jaką pozwala jej
pomieszczenie, w którym funkcjonuje i pieniądze przeznaczane z gminy. W ubiegłym
roku biblioteka otrzymała dotację z gminy w wysokości 85 tys. zł, z czego prawie
50 tys. zł przeznaczone było na wynagrodzenia. Oprócz całego kierowniczego etatu, finansowany był przez 4 miesiące cały
etat pomocy bibliotecznej oraz przez 3 mie-

siące pół etatu pracownika bibliotecznego.
- Mam ciasno, w jednym pokoju stoi 38 regałów z książkami oraz komputery i stoliki
dla czytelników. Nie ma tu warunków na organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi wyjaśnia. Rozważy jednak możliwość nawiązania współpracy ze szkołami i innymi
instytucjami działającymi w gminie i organizacji zaplanowanych przez siebie imprez
kulturalnych w innych pomieszczeniach
niż biblioteczne.
W ubiegłym roku w bibliotece zorganizowane były dwie wystawy nowości książkowych oraz dwie lekcje biblioteczne dla
przedszkolaków. Zorganizowano ponadto
cztery razy zajęcia z podstaw obsługi komputerów dla chętnych. W okresie ferii i wakacji biblioteka zapraszała dzieci i młodzież na gry planszowe i do korzystania
z komputerów i internetu. Biblioteka nawiązała współpracę ze szkołami polegającą na
ustaleniu i przygotowaniu do wypożyczeń
listy lektur szkolnych.
- Przyznaję, że powinnam wcześniej pomyśleć o wprowadzeniu rejestru osób korzystających z internetu - mówi Barbara
Zapisek. Od momentu kontroli komisji rewizyjnej taki zeszyt funkcjonuje.
Wysokie rachunki za telefon kierownik
tłumaczy tym, że na bibliotekę przychodził do 1 maja 2007 roku zbiorczy rachunek za telefon w bibliotece oraz na górze
budynku - w referacie kultury. W ciągu
4 miesięcy referat kultury wydzwonił 1.350 zł.
Od 1 maja rachunek za ten telefon opłaca
Urząd Gminy. - Łącznie z abonamentem telefonicznym biblioteka ma rachunki za telefon
w granicy 200 zł miesięcznie - mówi. Wówczas rocznie dawałoby to około 2,5 tys. zł,
nie zaś dwa razy tyle, co wykazują rachunki. - Być może ostanie rachunki referatu nie
zostały przeksięgowane na Urząd Gminy - dodaje.

Nowe eksponaty Muzeum Guzików
Guzik twórcy seriali „Wojna domowa” i „Czterdziestolatek”, reżysera
Jerzego Gruzy, trafił w ostatnim czasie do Muzeum Guzików Jacka Rutkowskiego. Reżyser sprawił prawdziwą niespodziankę, bowiem przesłał
swój guzik bez żadnej zapowiedzi.

I

nnymi ciekawszymi eksponatami które ostatnio wzbogaciły łowicką kolekcję są guziki historyka i publicysty Jerzego Łojka, reżysera Erwina Axera oraz
guzik Roberta Korzeniowskiego - chodziarza, wielokrotnego mistrza olimpijskiego
i mistrza świata. Fragment kolekcji tworzonej od 1997 roku został zaprezentowany
w formie mini wystawy podczas „Nocy
Muzeów” zorganizowanej 17 maja w łowic-

kim muzeum. Obok pochodzących z XIX
i początku XX wieku guzików liberyjnych
z wizerunkami herbowymi, można było
zobaczyć wtedy m.in. unikalny zbiór guzików należących do Honorowych Obywateli Łowicza: Tadeusza Gumińskiego, Jana
Wegnera, Jana Kołaczyńskiego, bpa Józefa Zawitkowskiego, papieża Jana Pawła II,
Wiesława Balceraka, Stanisława Fabijańskiego, Juliana Walendziaka, Jana Kaźmierczaka, Jana Zbudniewka, bpa Alojzego Orszulika, Janusza Karpińskiego, kard. Józefa
Glempa, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks.
Stefana Wysockiego, Genowefy Mastalskiej, Jana Kopałki, Lucjana Zielińskiego
oraz Wiesława Jana Wysockiego.
Obecnie trwają starania o pozyskanie
do zbiorów guzika Dalaj Lamy XIV Tenzi-

na Gjatso, duchowego i politycznego przywódcy narodu tybetańskiego.
Gdzie można oglądać kolekcję? - Szerszej
prezentacji zbiorów można się spodziewać
jesienią, natomiast na 12 grudnia (Dzień
Guzika) planowana jest premiera książki
- mówi Jacek Rutkowski.
Warto też wspomnieć, że od 2005 roku
informacja o najmniejszym muzeum w Europie widnieje w powszechnie stosowanym
podręczniku szkolnym nauczania początkowego dla klas II.
(wcz)

Biblioteka prenumeruje pięć tytułów gazet, dzienników, tygodników i miesięczników, które w czasie kontroli mogły być
w innym miejscu. - Wszystko mamy w jednym pomieszczeniu i brakuje miejsca - wyjaśnia kierownik. Barbara Zapisek przyznaje, że część książek z 2007 roku mogła być
jeszcze nie obłożona, ale na pewno została
na bieżąco skatalogowana i włączona do
wypożyczeń.
W 2007 roku zakupionych zostało
627 książek, za 12.303 zł, z czego około 100 nie zostało jeszcze obłożonych.
Na bieżąco natomiast kupowane są już i obkładane książki kupione w tym roku. Urząd
Gminy przeznaczył na zakup nowych pozycji 5 tys. zł i prawie cała kwota została
już wydana. We wrześniu przyjdzie kolejna partia książek z dotacji ministerialnej,
wynoszącej około 8 tys. zł. - W ubiegłym
roku zakupy zbiegły się w czasie, dlatego
nie zdążyłam z obkładaniem książek - dodaje Barbara Zapisek.
Jeżeli chodzi o regały, to mało stabilne są te stare, których jest około 30. Kierownik zamierza wystąpić z wnioskiem
do gminy o pieniądze na zakup nowych regałów. Wyjaśnia nadto, że program komputerowy „Sowa” nie został kupiony, gdyż
nie wystarczyło pieniędzy budżetowych
na ten zakup.
(eb)

Budynek w Bobrownikach
na ukończeniu

N

owa siedziba filii nieborowskiego
Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w Bobrownikach jest już gotowa. W ostatnim czasie przeniesione zostały
już meble z dotychczasowej siedziby, która
wkrótce zostanie zburzona. Pracownicy wykonującej prace firmy Hegor z Sochaczewa
kończą jeszcze budowę szamba. Do końca
sierpnia pobudowane też zostanie ogrodzenie a teren zagospodarowany.
(wcz)

Remont mostu w Patokach

D

rewniany most na Bzurze w Patokach
w gminie Nieborów zaopatrzony został w nowe bariery. Powierzchnia
jezdna mostu remontowana jest na bieżąco,
choć gminie trudno utrzymać stary obiekt
w należytej kondycji. W ostatnim czasie
gminna brygada remontowo-budowlana
uzupełniła konstrukcję mostu o elementy
metalowe, które w tajemniczy sposób zniknęły. - Musieliśmy zakupić materiał i go zamontować - mówi wójt Andrzej Werle. - Najprawdopodobniej elementy metalowe padły
ofiarą złodzieja złomiarza. To możliwe.
Most leży na uboczu, w ciągu drogi gruntowej i wykorzystywany jest głównie przez
rolników dojeżdżających do pól.
(wcz)

Przetarg na działki w Czatolinie

P

rzetarg na sprzedaż dwóch działek
w Czatolinie w gminie Łyszkowice,
o łącznej powierzchni 2800 m2, należących do Skarbu Państwa, organizuje
7 sierpnia starosta łowicki. Działki służyć
mają eksploatacji surowców mineralnych,
czyli wydobyciu i sprzedaży piasku. Cena
wywoławcza wynosi 45 tys zł.
(wcz)
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Ogród jak marzenie
Stanisław Tomala mieszka
na samym końcu
ruchliwej ulicy Łódzkiej,
tuż przy granicy Łowicza.
Ma 50 lat, żonę Beatę,
trójkę dzieci: Paulinę,
Piotra i Pawła, codziennie
wykonuje usługi
transportowe samochodem
ciężarowym, codziennie też
oddaje się swojej wielkiej
pasji jaką jest ogród
znajdujący się przy domu.
Ten ogród został właśnie
uznany za najładniejszy ze
zgłoszonych do konkursu
„Zielone miasto”.

Stanisław Tomala przy kwitnących w jego ogrodzie hortensjach.

P

an Stanisław lubi pracę w swoim ogrodzie. By wyglądał on
efektownie, codziennie poświęca
mu sporo czasu i zawsze ma coś do
zrobienia, bo praca nigdy nie wydaje się skończona. Dwie godziny, raz
lub dwa razy w tygodniu spędza na
koszeniu trawy, ale musi też zająć
się pieleniem, porządkowaniem, sadzeniem nowych roślin, przesadzaniem starych, dbaniem o estetykę,
o to by ziemię pod roślinami przykryć korą, wysypać szyszkami zebranymi w lesie. W końcu musi
pilnować przycinania róż czy
bukszpanowych krzewów, które
powoli nabierają kształtów kuli - sekator nigdy nie znika z jego altany,
zawsze jest w pogotowiu.

W środku ogrodu obszerna altana, ścieżki z kostki i drobnego żwirku, trawa, dużo kwiatów, krzewów, drzew - to zielone królestwo Stanisława Tomali.
- Niektóre rośliny w moim ogrodzie są aż z Dobrzycy koło Koszalina. Jeździmy tam w sierpniu na wakacje. Są tam piękne ogrody, szukam
w nich ciekawych roślin, rozwiązań.
Niektóre z roślin tam oferowanych
kosztują nawet tysiąc pięćset złotych - mówi nam. Częściej korzysta z możliwości zakupienia roślin

w bliższej okolicy, odwiedza producentów np. w Śleszynie. Kupując od nich ma pewność jakości,
że drzewa lub krzewy były szczepione, co gwarantuje dobry rozwój
i kwitnienie. Zawsze też odwiedza
stoiska z kwiatami przy okazji pobytu na giełdzie samochodowej
w Słomczynie, gdzie czasami szu-

ka części do swojego samochodu.
Pytany o gatunki roślin jakie ma
w ogrodzie wymienia je długo.
Jest tam np. kosodrzewina, bez

i modrzew palikowy, leszczyna karłowata, rokitnik, jodła koreańska
- która przyjechała właśnie spod
Koszalina, są różaneczniki, azalie,
forsycje, berberysy, magnolia, a także kilka gatunków róż, np. herbaciana i dwukolorowa czerwono-żółta.
- Chcę je policzyć, ale jakoś nigdy
nie mam czasu - mówi. W ogrodzie
jest także sporo tui, które Pan Stanisław stara się formować na podobieństwo drzewek bonsai.
Ale ogród pana Stanisława to
nie tylko rośliny, bardzo ważnymi jego elementami są wysypane
żwirkiem i tłuczniem ścieżki oraz
obszerna drewniana altana, do której wejście prowadzi przez tworzący się właśnie tunel z roślin pnących
się na drewnianych konstrukcjach.

- To świetne miejsce, idealne by
po pracy w ciepły dzień usiąść
i np. zjeść obiad - mówi i dodaje, że
ogród stał się idealnym miejscem
do zabawy dla jego dzieci. Mają
wiele zakamarków by się pobawić
w chowanego, poleniuchować, odrobić lekcje czy poczytać.
Pan Stanisław uważa pracę
w ogrodzie za najlepszą rekreację.
Odpoczywa w nim po dniu spędzonym „za kółkiem”, zażywa potrzebnego ruchu. A gdy ma chwilę
by usiąść i odpocząć wśród swoich
roślin, czuje się szczęśliwy.
Nagrodę za pierwsze miejsce
wynoszącą 500 złotych zamierza
przeznaczyć prawie w całości na
zakup kosiarki elektrycznej.
(tb)

W balkonowym królestwie pelargonii
je on samodzielnie w domu, choć kazuje kwietniki sięgające sufitów,
przyznaje, że jest to coraz trudniej- pełne pięknie rozwiniętych roślin,
sze ze względu na dokonywane w tym paproci.
w nich modyfikacje genetyczne.
Co radzi innym hodowcom
Dlatego część z nich jest kupowana, kwiatów? Nie tylko zasilać kwiaw większości u znajomego ogrodni- ty, ale także co roku je przesadzać
ka Stanisława Kuzy. Rośliny muszą i nigdy nie mieszać starej ziemi
być ponadto odpowiednio zasilane, z nową. Po prostu w okresie wiow zależności od fazy wzrostu. - Bez sny zmieniać ziemię na nową z dna
nawożenia obecnie nie ma ładnych i wierzchu donic. Wtedy uniknie się
kwiatów. Jest to tak samo ważne przenoszenia i rozwoju chorób atajak późniejsze pilnowanie, czy nie kujących rośliny.
pojawiają się na nich szkodniki
Pasja do uprawy kwiatów nie jest
i szybkiego reagowania na nie od- jego jedyną. Dominiak kolekcjonupowiednimi opryskami - tłumaczy je też na przykład stare zegarki ręcziotr Dominiak ma 62 lata, jest
właściciel balkonu.
ne, ma ich ponad 60. Codziennie,
emerytowanym piekarzem,
No i trzeba na bieżąco usuwać przy ładnej pogodzie siada wieczopracował w piekarniach łoprzekwity. Sadzonki, które pan rem na balkonie z walizką, w której
wickiej Gminnej Spółdzielni SCh
i łowickim PSS. Ma żonę Barbarę oraz dwóch dorosłych synów
Tomka i Adama. Jego żona od
razu mówi, że kwiaty są największą pasją męża. - Gdy sprowadzaliśmy się do tego mieszkania, rozdaliśmy wszystkie kwiaty sąsiadom
i znajomym. Tu zaczęliśmy od zera
- mówi pan Piotr. Balkon szybko
opanowały pelargonie. - Wybór ten
wyniknął z przyczyn praktycznych,
balkon jest bardzo słoneczny, więc
idealny dla pelargonii - tłumaczy
Piotr Dominiak. Wśród różnokolorowych pelargonii stoi jednak także
kilka donic oxalis, rośliny o charakterystycznych liściach przypominających liście koniczyny (dlatego
zwana jest także rośliną szczęścia) Nie tylko pelargonie hoduje na balkonie Piotr Dominiak, na zdjęciu z owocującą w doniczce truskawką.
i białych kwiatach.
Pelargonie rosną w donicach, zaj- Piotr przygotowuje na wiosnę, je przechowuje i po kolei nakręca.
mują cały stworzony na ich potrze- w połowie zawsze rozdaje rodzinie Inna pasja to znaczki, w klaserach
by zewnętrzny parapet, 3/4 poręczy i znajomym. Wszyscy biorą je chęt- ma wszystkie jakie ukazały się
balkonu i obie ściany, dodatkowo nie bo kwiaty od niego są doskonale w Polsce od roku 1980, oprócz tego
wiszą pod stropem przy oknie, dzię- przygotowane do tego, by umieścić kolekcjonuje monety.
A jego sposobem na rekreację
ki czemu w mieszkaniu w upalne je na balkonach.
Oprócz kwiatów balkonowych, jest jazda rowerem po Ziemi Łodni panuje przyjemny chłód. Rośliny zachwycają bujnością liści, ilo- pan Piotra hoduje kwiaty donicz- wickiej. Jak nam powiedział, niścią kwiatów. Dominiak nie ukry- kowe. - Jeszcze niedawno mieliśmy gdzie dalej i na dłużej z żoną nie
wa, że to zasługa odpowiedniego w mieszkaniu 93 doniczki z kwiata- wyjeżdżają, bo nie mogą zostawić
traktowania roślin, począwszy od mi, ale ostatnio zrobiliśmy z nimi kwiatów. Ale nie żałują.
(tb)
sadzonek. Niektóre z nich hodu- porządek - mówi. Na dowód po-

Pan Piotr Dominiak
z osiedla Konopnickiej
w Łowiczu, zgromadził
na swoim balkonie aż
12 gatunków pelargonii.
Każdą wyhodował
samodzielnie, począwszy
od sadzonki.
Ten balkon uznany
został za najładniejszy
w konkursie „Zielone
miasto”.

P
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Bawili się do nocy
Festyn w Zdunach
zorganizowany w minioną
niedzielę zakończył się
o godzinie pierwszej
w nocy. Mieszkańcy
miejscowości i gminy
przez ostatnie cztery
godziny tańczyli na wielkim
parkiecie pod sceną
w rytm muzyki granej przez
Twix. Były też inne atrakcje,
dla dzieci największą
była oczywiście zabawa
poprowadzona ze sceny
przez Pana Yapę, dla
dorosłych występy zespołu
Wrzos i koncert Marco
Bocchino.
pożegnalny występ na scemoje kochane Zduny, ale
Tmamonie,mójnadzieję,
że się jeszcze spo-

tkamy - powiedział na koniec swojego programu Pan Yapa, czyli aktor

Krzysztof Janczak. Ktoś z siedzących pod sceną powiedział smutno - Szkoda. Janczak wyjaśnił, że
rezygnuje z występów scenicznych
jako Pan Yapa, ponieważ już niedługo zacznie zajmować się produkcją
programów telewizyjnych oraz aktorstwem. Będzie jednak cały czas
związany z najmłodszymi odbiorcami, bo to dla nich będzie też przygotowywać programy.
Trzeba przyznać, że na scenie,
w czasie zabawy z dziećmi Pan
Yapa, nie dał po sobie poznać, że
to jeden z ostatnich jego występów.
Przeprowadził kilka konkursów,
wszystkie wzbudziły wiele radości wśród zgromadzonej pod sceną
publiki. Było np. jedzenie na czas
paczki chipsów, konkurs na najdłużej wydawany z siebie głos, czy
konkurs tańca o tytuł „najlepszego
rapera”. Pan Yapa rozdawał nagrody, żartował, cały czas utrzymywał
kontakt z dziećmi tłoczącymi się Pan Yapa był oblegany przez dzieci. Wszystko przez konkursy i ciekawe nagrody.

pod sceną jak i z właśnie rywalizującymi. Gdy schodził ze sceny na
pamiątkę występu w Zdunach wręczono mu oprawioną w ramkę łowicką wycinankę.
ana Yapa był gwiazdą bloku
przeznaczonego dla dzieci, ale
nie tylko on w nim wystąpił. Na
początku zaśpiewały bowiem dzieci z zespołu Bąkowska Barka działającego przy parafii św. Mikołaja
Biskupa w Bąkowie oraz dzieci z
zespołu wokalnego Fantazja prowadzonego przez instruktora śpiewu Ewę Szcześniak w Domu Kultury w Zdunach. Nie były to jedyne
atrakcje przygotowane dla dzieci.
Pan Yapa bawił na festynie dzieci i dorosłych. Dzieciom zorgani- Na placu obok boiska LZS Astra,
zował wiele śmiesznych konkursów z ciekawymi nagrodami.
gdzie odbywały się koncerty, ustawione było wesołe miasteczko: karuzele, wielki dmuchany zamek
tor do jazdy quadami. Dzieci, które chciały oderwać się na chwilę od
ziemi, mogły to zrobić za pomocą
podnośnika hydraulicznego, który podnosił chętnych na wysokość
trzeciego piętra. Podnośnik zastąpił
atrakcję jaką na festynie miały być
loty balonem na uwięzi - niestety
zrezygnowano z tego, ze względu
na pojawiające się co jakiś czas silne podmuchy wiatru. Na głodnych
czekała grochówka i swojskie jadło
w tym np. chleb ze smalcem, były
też ciepłe i zimne napoje.
W czasie festynu odbył się TurWójt gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski i pracownica Domu Kultury niej szachowy o puchar wójta gmiMonika Paciorek wręczają jedną z głównych nagród - rower.
ny, w którym zmierzyło się 12 osób.

P

Jednym z najbardziej oklaskiwanych przez publiczność festynu był pokaz braekdence w wykonaniu łowicko - zduńskiej ekipy.

Wśród juniorów najlepszy był Jakub Gajewski, a seniorów Andrzej
Woźniak.
Dalej na scenie zaprezentował się
Wokalny Zespół Seniorów „Wrzos”,
potem gorąco oklaskiwana po występie grupa taneczna Dreak Dance z Domu Kultury w Zdunach,
prowadzona przez młodych ludzi
z Łowicza oraz dwie młode wokalistki z gminy Zduny: Paula Łapa i
Kasia Lebioda, które zaprezentowa-

ły się w kilku piosenkach muzyki
pop.
godz. 19.00 nastąpił finał trwającej od początku festynu loterii fantowej, którą w tym roku
przygotowało w całości Stowarzyszenie Seniorów Gminy Zduny. Losy, sprzedawane po 5 zł, cieszyły się wielkim powodzeniem.
Do stoiska gdzie je sprzedawano,
przez długi czas stała długa na kilkanaście metrów kolejka. A warto

O

było kupić losy, bo oprócz tego, że
każdy z nich wygrywał, na scenie
rozlosowano najcenniejsze nagrody
ufundowane przez sponsorów. Były
wśród nich mikrofalówki, wentylator, odtwarzacze DVD, aparaty fotograficzne, wieże, jak i radiomagnetofony, koce, ale chyba wszyscy
czekali na losowanie roweru, bo gdy
wójt Jarosław Kwiatkowksi odczytał numer szczęśliwca, którym był
Maciej Dzięgielewski z Pleckiej
Dąbrowy, wśród widzów słychać
było westchnienie zawodu, że tym
razem nie im sprzyjał los. Stowarzyszenie sprzedało ponad 400 losów.
Pieniądze, które w ten sposób zarobiło, zostaną wykorzystane na jego
działalność statutową.
Wśród losów loterii fantowej znalazło się także pięć włoskich niespodzianek, w paczce znalazł się
makaron spaghetti, sos do spaghetti, przewodnik turystyczny po Italii oraz płyta pt. Balanga Italiana
gwiazdy zduńskiego festynu Marco
Bocchino, Włocha mieszkającego w
Polsce od 1997 roku, piosenkarza,
kompozytora i autora tekstów. Marco zaprezentował nie tylko własne
utwory, ale także popularne włoskie
przeboje. „Volare, Cantare” zaśpiewała cała publiczność zgromadzona
pod sceną. Na zakończenie festynu
zagrał zespół Twix i rozpoczęła się
zabawa taneczna.
Dyrektor Domu Kultury w Zdunach Halina Anyszka powiedział
nam, że w czasie festynu nie zanotowano żadnego incydentu. My natomiast zauważyliśmy, pod wieczór na
drodze obok boiska gdzie odbywała
się zabawa, zgromadziło się aż 7 radiowozów. Policjanci mieli w Zdunach odprawę przed służbą, później
zabezpieczali drogi dojazdowe. (tb)
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Kartka
z kalendarza
iszę ten felieton we wtorek, dwudziestego drugiego lipca, co mnie
skłania do pewnych wspomnień
i refleksji. Przez czterdzieści pięć lat PRL-u
miał to być dzień świąteczny, choć tak
naprawdę nigdy nim nie był. Był ten dzień
zaznaczony na czerwono w kalendarzu,
więc jako taki był wolny od pracy, ale żeby
zaraz świąteczny? Niby z jakiej racji?
Oficjalnie uznawano ten dzień za rocznicę
narodzin Polski Ludowej, ale i tak wszyscy
wiedzieli, że tak zwany Manifest Lipcowy
ogłoszony 22 lipca 1945 roku w Chełmie
był napisany i wydrukowany w Moskwie.
Władza ten fałsz też pewnie czuła i na
szczęście nie zmuszała zbyt nachalnie
do świętowania. Zresztą uczniów to i tak
nie dotyczyło, bo mieli wakacje. Rolnicy
w tym czasie żniwowali, a obowiązywało
przecież hasło: „każdy kłos na wagę złota”, zaś wielu pracowników było w lipcu
na urlopach. O ile więc pierwszego maja
każdy uczeń czy pracownik musiał stawić
się w szkole bądź zakładzie pracy, żeby
robić frekwencję w kolumnie maszerującej
z transparentami i szturmówkami ulicami
miast, o tyle dwudziestego drugiego lipca
ludziom dawano spokój. Tylko ekipy budowlane miały w tym czasie przechlapane,
bo na tak zwane Święto Lipcowe zawsze
coś trzeba było oddać do użytku. Najlepiej
przed terminem. Taka była moda, żeby
przed terminem. Miało to świadczyć o zaangażowaniu inwestorów i wykonawców.
Zdarzało się więc, że coś dwudziestego
pierwszego lub dwudziestego drugiego
lipca otwierano, żeby dwudziestego trzeciego zamknąć, bo trzeba było przecież
usunąć najpoważniejsze usterki albo
wręcz dokończyć robotę.

P

łynna była historia, jak to jeden
z sekretarzy KC, bodajże Szydlak,
pojechał do któregoś z miast przeciąć wstęgę w nowo zbudowanej fabryce.
Po przemówieniach i przecięciu oprowadzano towarzysza Szydlaka po zakładzie.
Szła więc cała grupa bardziej i nieco mniej
ważnych dygnitarzy długim korytarzem.

S

Po lewej stronie już pracowały maszyny
pomnażając dobro narodowe, po prawej
kolumna mijała rozmaite drzwi. Nie przewidziano jednak, że towarzyszowi Szydlakowi
zachce się siusiu i że raptownie złapie
za klamkę drzwi opatrzonych napisem „Dla
mężczyzn”. A on drzwi otworzył i zobaczył…
szczere pole. Wprawdzie od biedy mógł
sikać pod krzaczkiem albo za betoniarką,
ale oczywiście zrobiła się afera, którą starano się zatuszować, ale i tak wieść rozeszła
się po narodzie.
ajważniejsi dygnitarze średnio
co pięć lat stawali na trybunie
honorowej na Placu Defilad przed
Pałacem Kultury, bo na rocznice okrągłe
robiono zwykle defiladę. Raz (ale nie mogę
sobie przypomnieć, która to była rocznica; chyba dwudziesta piąta) zrobiono to
z tak wielką pompą, że przed obliczem wybrańców narodu maszerowali albo jechali
konno żołnierze poprzebierani w mundury
z różnych epok. Byli więc i wojowie Jagiełły,
którzy co dopiero zdemolowali Krzyżaków
na polach późniejszego PGR-u Grunwald
i husaria Jana III Sobieskiego wracająca
do kraju po wiedeńskiej wiktorii nad Turkami. Można był się tylko domyślać, że i oni
marzyli o PRL-u, ale mieli pecha, bo się
za wcześnie urodzili.

N

o roku na tymże placu „Trybuna
Ludu” organizowała festyn, na którym można było posłuchać śpiewających artystów i na dodatek kupić rozmaite
dobra trudno dostępne w sklepach. Czymś
trzeba było przecież ludzi na taki festyn
przyciągnąć, żeby pochwalić się potem, ilu
to organ KC PZPR ma wiernych czytelników. Było, ale na szczęście się skończyło,
a my coraz bardziej oddalamy się od owego
realnego socjalizmu, w którym różnych
rzeczy mogło brakować, ale zakłamania
było aż nadto. Dlatego warto o tamtych, nie
tak znów odległych, czasach przypominać.
Choć, jak przyglądam się ciągle nowym
zastępom ludzi w firmie, w której pracuję,
to dochodzę do wniosku, że dostawcy
fałszu i obłudy cały czas mają się dobrze.

C

Oświadczenia majątkowe
samorządu gminy Bolimów
Wójt Stanisław Linart ma we współwłasności 65 tys zł zgromadzonych pieniędzy. Posiada dom o powierzchni 220 m2,
o wartości 250 tys. zł - współwłasność małżeńska.
Ma też indywidualne gospodarstwo rolne, o powierzchni 52 ha, warte 1 mln zł. Na
zabudowę składają się: budynek mieszkalny, budynki magazynowe, szopa. Budynki
i 25,30 ha gruntów stanowi współwłasność
z żoną. 26,70 ha to dzierżawa.
Przychody z gospodarstwa w roku 2007
wyniosły 130 tys. zł, dochody 65 tys. zł.
Jako członek rady nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach wójt zarobił 300 zł. Dochody z tytułu stosunku pracy
wyniosły w ubiegłym roku 74.933 zł. Renta żony - 6.631,80 zł. Ryczałt na samochód
2.676,51 zł. Dopłata do zakupu maszyn (fundusz unijny) - 145.200 zł.
Wójt posiada: kombajn do zbioru malin
Natalia, rocznik 2006 - 200 tys. zł. Ciągnik
rolniczy Ursus 3502, rocznik 2006 - 85 tys.
zł. Ciągnik rolniczy Zetor 72 11, rocznik
1998 - 15 tys. zł.
Deklaruje kredyt pomostowy w wysokości 42.913 zł na zakup kombajnu do malin
i ciągnika Ursus 3502, oraz kredyty preferencyjne: 3.180 zł, 8.094 zł - obydwa na zakup ziemi, a także kredyt preferencyjny 126
tys. zł na zakup materiału nasadzeniowego,
przyłącze energetyczne, deszczownię, opryskiwacz, rozsiewacz do nawozu, rozdrabniacz, podnośnik do ciągnika. Wszystkie zobowiązania zaciągnął wspólnie z żoną, czas
spłaty do 2017 roku.
Zofia Olejnik, zastępca wójta ma 25 tys.
zł zgromadzonych pieniędzy - własność odrębna. Posiada mieszkanie o powierzchni
38 m2, spółdzielcze własnościowe, o wartości 30 tys. zł, gospodarstwo indywidualne
o powierzchni 1,07 ha, o wartości 57.600
tys. zł. Na zabudowę składają się budynek
gospodarczy z wydzieloną częścią mieszkalną - współwłasność. Z tego tytułu nie osiągnęła w minionym roku żadnego przychodu ani dochodu.

Z tytułu zatrudnienia zarobiła w 2007
roku 75.218,59 zł. Świadczenia emerytalne
- 27.154,07 zł, działalność na umowę - zlecenie w urzędzie statystycznym - 40,40 zł.
Posiada samochód osobowy Fiat Panda,
rocznik 1999.
Andrzej Czarnota, sekretarz gminy
Bolimów nie deklaruje zgromadzonych
pieniędzy, ani też posiadania domu czy
mieszkania. W minionym roku z tytułu zatrudnienia zarobił 51.813,85 zł. Pracując na
umowę-zlecenie uzyskał 400 zł. Inna działalność (wycieczka) przyniosła mu 506,75 zł.
Przewodnicząca rady gminy Aleksandra Kołosowska ma w małżeńskiej
wspólnocie majątkowej 10 tys. zł zgromadzonych na koncie pieniędzy, które są
oszczędnościami z tytułu zatrudnienia i ze
sprzedaży gruntów rolnych. We wspólnocie majątkowej posiada dom 150 m2 o wartości 132 tys. zł, gospodarstwo rolne 1,73
ha, o wartości 18 tys. zł. Zabudowę stanowi
budynek gospodarski - 47 m2. Z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa nie osiągnęła
żadnego przychodu ani dochodu.
Dochód męża za 2007 rok z tytułu zatrudnienia 48.070,60 zł, dochód własny radnej
z tytułu zatrudnienia - 17.884,85 zł, emerytura - 18.191,84 zł, dieta radnej (ryczałt)
10.200,00 zł.
Tadeusz Ambroziak, posiada dom 200
m2, o wartości 150 tys. zł - odrębna własność.
Gospodarstwo rolne - 11,3 ha, o wartości 303
tys. zł. W dzierżawie - 2,20 ha. Zabudowę
stanowi dom mieszkalny, budynek inwentarski, stodoła. Wszystko to radny posiada
we wspólnocie majątkowej. Z tytułu diety
radnego osiągnął 1360 zł.
Mariusz Bogusiewicz, radny ma we
wspólnocie majątkowej 2 tys. zł zgromadzonych pieniędzy. Posiada dom o powierzchni
200 m2 o wartości 250 tys. zł - także wspólnota majątkowa.
Ma też gospodarstwo rolne o powierzchni 16,80 ha warte 400 tys. zł. Zabudowę stanowią budynki murowane - współwłasność
majątkowa. Z tego tytułu w 2007 roku osią-

gnął przychód 60 tys. zł i dochód 20 tys. zł.
Z pracy w Masterfood Sochaczew (zatrudnienie od 1 stycznia 2007 do 5 sierpnia 2007)
osiągnął 16 tys. zł, dochód żony 30 tys. zł zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sochaczewie. Dieta radnego - 1880 zł.
Posiada ciągnik C - 360 - 3p, rocznik
1989, ciągnik C - 330, rocznik 1980, a także
auto osobowe Rover 620, rocznik 1995. Deklaruje kredyt suszowy na 14 tys. zł.
Stanisław Cwalina ma 76,02 zł na rachunku bankowym, 65.704,68 zł ubezpieczenia emerytalnego, 25.939,40 zł ubezpieczenie na życie. Posiada dom 150 m2,
o wartości 180 tys. zł, dwie działki o łącznej
powierzchni 1296 m2, o wartości 150 tys zł.
Z tytułu zatrudnienia radny osiągnął
46.612,49 zł, z tytułu diety - 1490 zł.
Karol Figat na dzień 31 grudnia 2007
roku we wspólnocie majątkowej miał
16.666,50 zł zgromadzonych pieniędzy,
a także 297,19 USD.
Posiada dom o powierzchni 334 m2, o wartości 281 tys. zł - wszystko to, podobnie jak
dalsze składniki we wspólnocie majątkowej.
Gospodarstwo o powierzchni 6,68 ha,
warte 99 tys. zł. Przychód z tego tytułu za rok
2007 wyniósł 12,25 zł, dochód 0 zł.
Ponadto ma budynki do prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni 1298 m2
i grunty związane z działalnością gospodarczą
o powierzchni 8.160 m2. Wartość budynków
177.149,46 zł, wartość gruntów 14 tys. zł.
Wspomnianą działalnością gospodarczą
jest prowadzenie odlewni żeliwa. Przychód
z tego tytułu: 5.354.257,01 zł, dochód brutto:
338.157,4 zł, dochód netto 255.363,8 zł.
Dochód z tytułu diety radnego - 1.180 zł,
który w całości przekazany został na rzecz
przedszkola w Bolimowie.
Radny deklaruje kredyt bankowy 500 tys.
zł, na okres 1 roku do 9 lutego 2008. Kredyt spożytkowany został na bieżącą działalność gospodarczą - oprocentowanie roczne
9,7 procent. Na dzień 31 grudnia 2007 roku
środki z linii kredytowej wykorzystane zostały w kwocie 321.488,68 zł. dok. na str. 30
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Łowiczanie na Biesiadzie
Kaszubskiej
Współpraca między trzema
powiatami: łowickim,
tatrzańskim i kartuskim
- zawiązana jeszcze
w poprzedniej kadencji
- wciąż trwa.

W

dniach 10 - 13 lipca delegacja powiatu łowickiego na zaproszenie kartuskiego starosty Janiny Kwiecień, gościła w Kartuzach na odbywającej się w tych
dniach Biesiadzie Kaszubskiej.
Na biesiadzie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne i twórcy z tych trzech
znanych z kultury ludowej regionów Polski. W tym roku od nas przed publicznością zaprezentował się: Akademicki Zespół
Folklorystyczny Masovia kierowany przez
Stanisława Wielca. Powiat tatrzański reprezentował zespół Regle z Poronina, gospodarzy Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice.

Wśród twórców z łowickiego znaleźli się:
Leokadia Łacheta (haft), Teresa Foks (haft
koralikowy), Adam Głuszek (rzeźba) oraz
Michał Jabłoński (garncarstwo). Koordynatorem wyjazdu delegacji z powiatu łowickiego było Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej.
W niedzielę 13 lipca goście z Łowicza
uczestniczyli w mszy św. w miejscowości Sierakowice, podczas której Masovia
wykonała Barkę. Po nabożeństwie wystąpili na placu kościoła pod wezwaniem
św. Marcina.
W trakcie dwudniowej biesiady na scenie, obok zespołów folklorystycznych, wystąpiły też gwiazdy pop: Monika Brodka,
Ryszard Rynkowski oraz zespół Hey.
Łowiczanie będą mieli okazję zrewanżować się za kaszubską gościnę już
24 sierpnia, kiedy to w skansenie w Maurzycach zorganizowana zostanie IX Biesiada Łowicka.
Co by nie mówić o innych regionach naszego kraju, to Łowiczanki, czy u siebie czy w Kartuzach, są najładniejsze
(wcz) i najbardziej kolorowe.

W gminie Zduny chcą pomagać bezrobotnym
Szkolenia bezrobotnych, zatrudnienie jednej osoby i zakup sprzętu komputerowego planuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zdunach z pieniędzy, jakie ma nadzieję otrzymać z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

N

a ostatniej sesji Rady Gminy Zduny,
10 lipca radni przyjęli jednomyślnie
uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie do programu Kapitał Ludzki 2007-2013,

finansowanego przez Unię Europejską.
GOPS wystąpił już o pozyskanie w ramach
programu 65 tys. zł. Wniosek został wstępnie zaakceptowany i czeka na zatwierdzenie. Gmina ma uczestniczyć w programie
wkładem własnym wynoszącym 6 tys. zł.
GOPS w trakcie roku, gdy realizowany
będzie program, chce sfinansować m.in.
szkolenia bezrobotnych, w tym 5 kobiet
w zawodzie szwaczki, a 6 osób w wieku od
18 do 25 lat wysłać na kurs przygotowujący
do egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz E

(uprawniające do prowadzenia samochodu
osobowego wraz z przyczepą). W planach
są także warsztaty motywacyjne i szkolenia osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających
na terenie gminy. Oprócz tego w GOPS ma
zostać zatrudniona jedna osoba. Na potrzeby jej stanowiska pracy zakupiony będzie
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Będzie się ona zajmowała realizacją
programu, co przy dalszym finansowaniu
ma potrwać do 2013 r.
(tb)

Film o Ziemi Łowickiej wciąż na Planete
Premierową odsłonę na kanale
telewizyjnym Planete promocyjno-przyrodniczego filmu zatytułowanego „Barwy łowickiej natury”, prezentującego walory przyrodnicze,
turystyczne i kulturalne powiatu łowickiego, mamy już za sobą.

F

ilm zaprezentowany został po raz pierwszy 9 lipca. Ci którzy przegapili emisję,
mają szansę nadrobić niedopatrzenie
i to już w w najbliższe sobotnie przedpołudnie. Powtórki wyemitowane bowiem zo-

staną: 19 lipca o godzinie 10.35, 27 lipca godzina 10.40 i 30 lipca - godzina 14.40.
Film powstał w 2007 roku dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oraz z powiatowego odpowiednika tegoż funduszu w Łowiczu. Jest jednym
z materiałów promocyjnych łowickiego starostwa. Do kanału Planete zawędrował - po
nieznacznych skrótach - staraniem firmy,
która go zrealizowała: „FOTOGRAFIX Robert Wilk”.
(wcz)
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Rosiewicz, cyganie i inne atrakcje
na Księżackim Jadle
Znany jest już program
planowanej na 17
sierpnia drugiej edycji
Księżackiego Jadła.
Naczelnik Wydziału
Promocji, Sportu,
Kultury i Turystyki
w łowickim ratuszu
Artur Michalak
powiedział nam, że trwają
negocjacje
z osobą, która poprowadzi
część kulinarną imprezy.

W

ubiegłym Roku był to Karol
Okrasa, w tym niemal pewne było, ze Pascal Brodnicki, który jednak w tym tygodniu wycofał
swój udział z powodów nie plano-

wanej wcześniej podróży. Aktualnie negocjacje trwają z gotującymi aktorkami Bożeną Dykiel oraz
z Agnieszką Fitkau-Perepeczko.
Wiadomo za to, że tak jak
w ubiegłym roku na Nowym Rynku staną kramy z tradycyjnym jadłem, produktami łowickich firm
przetwórczych, będą także producenci miodów pitnych, które cieszyły się w roku minionym wielkim zainteresowaniem łowiczan.
Nie zabraknie także twórców ludowych prezentujących tradycyjnie rękodzieło Ziemi Łowickiej.
Będą stoiska gości z zaprzyjaźnionych z Łowiczem miast, z Francji
- Montoire Sur Le Loir, Niemiec Colditz, Włoch - Saluzzo, Litwy Soleczniki.

Gmina Zduny

Dom Kultury dojedzie
nie tylko w środy
Dom Kultury na kółkach propozycja Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Zdunach
cieszy się w tym roku większą
popularnością niż rok temu.
rzypomnijmy, że pomysł polega na tym, iż placówka po
P
otrzymaniu zaproszenia z jednej

z miejscowości z terenu gminy, ma
wysłać do niej swoich pracowników, którzy zorganizują dla dzieci
gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Wizyta taka sprawia możliwość
wykazania się lokalnej społeczności
w zorganizowaniu nieco większej
imprezy dla dzieci, w którą mogły by się zaangażować działają-

ce w niej organizacje społeczne jak
Ochotnicza Straż Pożarna czy Koło
Gospodyń Wiejskich. Jak się dowiedzieliśmy zainteresowanie jest tak
duże, że wszystkie środy sierpnia,
kiedy miały odbywać się takie wyjazdy, są już zarezerwowane. Pracownicy Domu Kultury odwiedzą
kolejno: Jackowice, Maurzyce, Bąków Dolny i Urzecze.
Ponieważ wciąż dzwonią zainteresowani propozycją mieszkańcy pozostałych miejscowości, Dom
Kultury jest skłonny zorganizować
dodatkowe wyjazdy w inne dni tygodnia. Ze zgłoszeniami trzeba się
jednak śpieszyć, bo termin ich przyjmowania mija z końcem lipca. (tb)

Seniorzy na wycieczce w Sromowie i Arkadii

Integracyjną wycieczkę do
Muzeum Ludowego w Sromowie, parku w Arkadii i pałacu Radziwiłłów w Nieborowie
zorganizował 7 lipca łowicki
Oprócz tego pojawią się także
Klub Seniora.
stoiska siostrzanych miast Polskich
Redy i Lublińca, swoją wizytę zautokarowa wycieczka ruszypowiedzieli także przedstawicieła rano ze Starego Rynku do
le powiatów Zakopiańskiego i
Sromowa. Tam o historii poKartuzkiego, którzy w tym czasie wstania muzeum i jego rozwoju
będą w Łowiczu na zaproszenie przez kolejne lata opowiadał Wojpowiatu łowickiego. Tradycyjnie ciech Brzozowski, rzeźbiarz i syn
odbędzie się konkurs na potrawę założyciela, Juliana Brzozowskiew tym roku na barszcz łowicki, we- go. Po zwiedzeniu wszystkich pazmą w nim udział Koła Gospodyń wilonów z eksponatami udostępnił
on gościom miejsce na odpoczynek
Wiejskich.
Na scenie oprócz prezentacji ku- przy herbacie i cieście.
Ze Sromowa grupa udała się do
linarnych gwiazdy - kucharza wyNieborowia, gdzie odbyło się spostąpią także: formacja Vir (pop, tkanie z podopiecznymi Środorock, muzyka elektroniczna ), Ro- wiskowego Domu Samopomocy.
bert Gabor i rewia cygańska, teatr Klub od początku istnienia współOgnia z Łowicza, a na zakończenie pracuje z tym klubem, co jest nakoncert da gwiazda Polskiej Estra- turalne, bo obie struktury mają taką
dy Andrzej Rosiewicz.
(tb) samą siedzibę. Tym razem klubowi-
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Gmina Nieborów

Bez wakacyjnego
festynu

Z

uwagi na przebudowę
płyty boiska głównego na
stadionie w Nieborowie, nie
odbędzie się w wakacje gminny
festyn, co roku organizowany
właśnie w tym miejscu.
- Myśleliśmy, że może uda się
zorganizować imprezę później
- w sierpniu - mówi wójt Andrzej
Werle - jednak wykonawca
ostrzegł nas, że zniweczyć to
może całą pracę. Nie oznacza
to jednak, że mieszkańcy
pozbawieni zostaną w tym roku
zupełnie festynowych rozrywek.
Na początku września,
gmina zorganizuje bowiem
w Bełchowie inną cykliczną
imprezę - Jesienne granie.
(wcz)

Spotkanie członków Klubu Seniora z burmistrzem Krzysztofem
Kalińskim i dyrektorem MOPS Markiem Dziedzielą w Nieborowie.
cze i osoby z domy środowiskowego razem zwiedzali pałac, a potem
spotkali się przy wspólnym stole
w stajni „U Kowala”. Szefowa Klubu Seniora Anna Bieguszewska
podkreśla, że dla wszystkich uczestników wycieczki bardzo miły był
fakt, że w Nieborowie spotkał się
z nimi burmistrz Krzysztof Kaliński

i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Dziedziela.
Ostatnim punktem wycieczki był
spacer po parku w Arkadii, do Łowicza grupa wróciła o godz. 17. Następną wycieczkę planujemy do
Warszawy, w sierpniu, tym razem
w planach mamy Wilanów i Łazienki
- mówiAnna Bieguszewska. (mwk)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Bogdan Wlazło (1955-2008)
Jego tragiczna śmierć wstrząsnęła w kwietniu tego roku niemal całą
gminą Dmosin i okolicami. Mieszkaniec wsi Kołacin, mąż, ojciec,
społecznik - radny, sołtys, strażak,
zakochany we wsi i pracy na roli.
Jak na ironię zginął podczas wiosennych prac polowych na własnej ziemi. Ciągnik, który prowadził,
niefortunnie stoczył się do stawu,
w którym przygnieciony pod maszyną - mimo niemal natychmiastowej
akcji ratowniczej okolicznych mieszkańców - utonął.

Dmosin. Mandat ten sprawował do roku
2002. Sołtys i radny to nie jedyne społeczne funkcje, jakie pełnił. Był także strażakiem OSP Kołacin. W roku 2004, jako naczelnik kołacińskiej jednostki odznaczony
został „Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa”.
- Brat był bardzo rodzinnym, uczuciowym człowiekiem, nigdy nie był obojętny
na krzywdę i cierpienie. Różnica wieku miedzy nami powodowała, że zawsze czułem, że
otacza mnie opieką, swoistym parasolem
ochronnym - wspomina Remisław Wlazło.

B

ogdan Wlazło urodził się 24 lipca 1955
r. w Łodzi w rodzinie robotniczej Romana i Danieli Wlazło. Miał młodszego
o 8 lat brata Remisława. Po ukończeniu
jednej z łódzkich szkół podstawowych
rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej ucząc się fachu mechanika samochodowego. Po ukończeniu szkoły zawodowej rozpoczął prace w zawodzie
mechanika samochodowego w łódzkim oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej. Z biegiem czasu - także jako mechanik samochodowy - przeniósł się do PKS
w Strykowie.
Od najmłodszych lat niemal każde wakacje spędzał u swej rodziny na wsi. Bardzo lubił pomagać w pracach polowych,
w gospodarstwie, kochał zwierzęta - wspomina brat Remisław. - Wtedy jeszcze wiele
prac polowych wykonywało się przy pomocy koni. Bardzo je lubił.
W roku 1978 wstąpił w związek małżeński z Grażyną Łapką i zamieszkał wraz
z żoną w jej domu rodzinnym w Kołacinie na ukochanej wsi. W stosunkowo szybkim
czasie zjednał sobie okolicznych rolników.
Jednocześnie pracował w PKS w Strykowie
i w gospodarstwie.
W 1994 roku jego społeczne zaangażowanie w życie wsi docenione zostało wyborem na sołtysa. Pełnił tę funkcję przez
cztery lata do roku 1998. W roku 1998
został radnym III kadencji Rady Gminy

- Zawsze mogłem na niego liczyć. Można
powiedzieć, że jego postępowanie było dla
mnie takim poligonem doświadczalnym. To
on zaraził mnie swoim zawodem. Był nawet
czas, że pracowaliśmy razem. Kiedy kończyłem technikum dla pracujących wielokrotnie zostawał za mnie w pracy, żebym mógł
iść do szkoły. W pamięci Pana Remisława
pozostaną chwile, które wspólnie ze swym
starszym bratem spędzał na majstrowaniu
przy samochodach i wszelkiego rodzaju maszynach. - Jak w gospodarstwach rolnych
wchodziła mechanizacja, to wtedy czuł się
jak ryba w wodzie. Przez jego gospodarstwo
przewinęły się chyba wszystkie maszyny rolnicze. Jako jeden z pierwszych miał kombajn
- wspomina Pan Remisław.
Gdy Bogdan Wlazło odziedziczył także
gospodarstwo po swej babci, przerwał pra-

cę w PKS. Utrzymanie i obrobienie dwóch
gospodarstw wymagało ogromnego zaangażowania i pracy. Mimo to nie rezygnował z ciągle nowych pomysłów. - On ciągle poszukiwał czegoś nowego, nie umiał
usiedzieć. Prowadził sklepy - ze mną w Nowostawach i w Łodzi, a ostatnio - przed
tragiczną śmiercią pracował w Ubojni
Drobiu w Woli Cyrusowej - opowiada Remisław Wlazło.
Kochał wieś i prace w polu, w gospodarstwie - i jak na ironię właśnie podczas prac
polowych zakończył swe doczesne życie.
To było 7 kwietnia tego roku. Kończył
obrabiać ostatni kawałek ziemi i chciał przejechać na inny. I wtedy stało się to nieszczęście. Ciągnik stoczył się do stawu i przygniótł go pod wodą - wspomina ostatnie
tragiczne chwile życia brata pan Remisław.
- To wszystko wydarzyło się na oczach kuzynki sąsiadki, która natychmiast zaalarmowała o pomoc. Na ratunek pospieszył kuzyn,
który w pobliżu budował tartak. To okoliczni mieszkańcy go wyciągnęli z tego stawu,
ale był zbyt długo pod wodą. To trwało jakieś pół godziny - dodaje.
Staw, w którym utonął Bogdan Wlazło
był jego własnym pomysłem. - Tam się zawsze gromadziła woda, nie można było tego
kawałka ziemi inaczej wykorzystać. Brat postanowił zrobić tam staw. Zawsze się z niego cieszył, doglądał ryb - opowiada Remisław Wlazło.
W ceremonii pogrzebowej udział wzięły
tłumy mieszkańców gminy Dmosin i kawalkada około 200 samochodów, poczty sztandarowe, strażacy. Bogdan Wlazło spoczął
na cmentarzu w Woli Cyrusowej. Pozostawił pogrążonych w bólu - żonę, dorosłe już
dzieci Krzysztofa i Annę i najmłodszą córkę - gimnazjalistkę Małgosię. W sercach
i pamięci nie tylko swych najbliższych, ale
wielu mieszkańców gminy Dmosin pozostanie jako człowiek pracowity, oddany rodzinie i lokalnej społeczności, czuły na ludzką krzywdę. Wspomnienie to publikujemy
w rocznicę Jego urodzin.
(rpm)

odeszli od nas

(10.07.-22.07.2008 r.)

10 lipca: Arkadiusz Walak, l.33, Bratoszewice; Renata Walak, l. 35, Bratoszewice; Weronika Flis, l.96, Bocheń; 14 lipca: Grażyna Pacholczyk, l.50,
Dmosin II; 15 lipca: Wacław Pająk, l.70, Strzebieszew; 16 lipca: Franciszek
Beirnacki, l.87, Złaków Kościelny; Antoni Królik, l.99, Łowicz; 17 lipca: Stanisław
Siek, l.66, Strzebieszew; Władysław Grochowski, l.77, Łowicz; Stanisław Rubaszewski, l.85, Dmosin II; Mirosław Pryk, l.43, Lubianków; Henryk Mitek, l.71, Łowicz;
19 lipca: Józef Kośmider, l.72, Łowicz; 20 lipca: Stanisław Szram, l.60, Łowicz;
Alina Zawiślak, l.63, Łowicz; 22 lipca: Wiesława Urbaniak, l.62, Łowicz;

Dodatkowe kilogramy mleka dla rolników
Więcej kilogramów mleka będą
mogli wyprodukować polscy (w tym
łowiccy) rolnicy. Informacja dotyczy
bieżącego roku kwotowego, czyli
okresu od 1 kwietnia 2008 r. do 31
marca 2009 r.

D

odatkowe kilogramy można otrzymać
z rezerwy krajowej (jest to pula kilogramów mleka w rezerwie przeznaczona dla tych, którzy rozwijają produkcję),
jeśli wcześniej producent mleka złoży wniosek o przyznanie kolejnych kilogramów.
Trzeba udowodnić, że produkcja mleka rzeczywiście wzrosła, a co za tym idzie wzrosła
również sprzedaż. Wówczas zostanie rolnikowi przyznana dodatkowa ilość, która nie
może jednocześnie przekroczyć 30 000 kg
(jednak wcześniej było to tylko 20 tys. kg).

Śladami św. Pawła
45 osób weźmie udział
w pielgrzymce do Grecji, którą
w październiku organizuje parafia
Chrystusa Dobrego Pasterza
w Łowiczu. Pielgrzymka śladami
św. Pawła związana jest z ogłoszonym
w Kościele Rokiem św. Pawła Apostoła Narodów. Autokarowa
pielgrzymka trwać będzie od 11 do 20
października. Lista uczestników jest
już zamknięta, a chętnych do wzięcia
udziału w niej było więcej niż miejsc.
Pielgrzymi będą jechać przez Serbię
i Macedonię do miejsc, w których
nauczał św. Paweł.
(mwk)

Wnioski o jej przydział trzeba złożyć do
31 lipca w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta.
Kolejną ważną zmianą dla polskich rolników jest zniesienie konieczności zaliczki
za każdy ponadprogramowy kilogram wyprodukowanego mleka.. - Chodziło o sprawy groszowe w przypadku kilku kilogramów,
ale dla producentów były to już poważne
sumy, bo chodziło przecież o tysiące jak nie
setki tysięcy kilogramów mleka - mówi Katarzyna Szkaradek z biura prawno - organizacyjnego Agencji Rynku Rolnego.
Zaliczki zapłacone za ubiegły rok kwotowy 2007/2008 zostaną wypłacone w najbliższym czasie. Choć teoretycznie zmiany
powinny zacząć obowiązywać od 24 lipca,
to sprawy dotyczące polskiego rolnictwa re-

gulowane są rozporządzeniami ministra rolnictwa. Stąd dokładnie nie wiadomo kiedy zmiany wejdą w życie. Zależy to m.in.
od oficjalnego zamknięcia ubiegłorocznego
roku kwotowego jak i od tego jak duża będzie rezerwa krajowa za ubiegły rok kwotowy. Dopiero po tych podsumowaniach minister rolnictwa wyda rozporządzenie, na
mocy którego będą wypłacane zaliczki.
Zaznaczmy, że zarówno dodatkowe kilogramy wyprodukowanego mleka jak
i zniesienie zaliczki polscy rolnicy uzyskali
dzięki rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej, która zwiększyła wszystkim państwom członkowskim prognozowaną ilość
wyprodukowanego mleka w obrębie całego
kraju o 2%, dzięki czemu Polska w tym roku
kwotowym będzie mogła wyprodukować
n 16 lipca o godz. 11.10 w Zielkowicach (1,22 mg/dm3 alkoholu) rowerem. Oprócz tego
ok. 9,5 miliarda kilogramów mleka. (jr) w gm. Łowicz zatrzymano 38-letniego miesz- nie stosował się do prawomocnego zakazu

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu

kańca powiatu łowickiego, który w stanie nietrzeźwym (0,42 mg/dm3 alkoholu w powietrzu
wydychanym z płuc) jechał rowerem po drodze
publicznej. n 16 lipca o godz. 11.40 w Mysłakowie w gm. Nieborów zatrzymano nietrzeźwego
(0,34 mg/dm3 alkoholu) rowerzystę, 63-letniego
mieszkańca powiatu łowickiego. n 17 lipca
godz. 12.00 w Parmie w gm. Łowicz zatrzymano nietrzeźwego (1,20 mg/dm3 alkoholu)
46-letniego mieszkańca powiatu łowickiego,
który jechał rowerem po drodze publicznej.
n 18 lipca o godz. 19.30 w Huminie w gminie
Bolimów zatrzymano mieszkańca województwa dolnośląskiego 35 - letniego Krzysztofa
W. Prowadził Forda Transit, mając 0,46 mg/
dm3 alkoholu. W tym stanie spowodował kolizję
drogową. n 20 lipca o godz. 22.30 w Bednarach
w gm. Nieborów 44-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego jechał nietrzeźwy (0,48 mg/dm3
alkoholu) rowerem. n 21 lipca o godz. 16.15
w Seligowie w gm. Łyszkowice 63-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy

wydanego przez Sąd Rejonowy dotyczącego
prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym.
n 21 lipca o godz. 17.40 w Bednarach w gm.
Nieborów 56-letni mieszkaniec Warszawy jechał
nietrzeźwy (0,55 mg/dm3 alkoholu) rowerem.
n 22 lipca o godz. 9.40 zatrzymany został w
Joachimowie Mogiłach w gm. Bolimów 48 - letni
Zbigniew Z. Prowadził rower mając 1,11 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc. n 22
lipca o godz. 17.50 w Zdunach 59-letni mieszkaniec powiatu łowikciego jechał nietrzeźwy (1,45
mg/dm3 alkoholu) rowerem. n 22 lipca o godz.
18.20 w Sierżnikach w gm. Chąśno nietrzeźwy
(1,09 mg/dm3 alkoholu) jechał rowerem 38-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego. Ponadto nie
stosował się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym. n 22 lipca
o godz. 19.25 na ul. Zgoda w Łowiczu nietrzeźwy
(1,42 mg/dm3 alkoholu) rowerem jechał 46-letni
mieszkaniec Łowicza. Ponadto nie stosował się
do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów
w ruchu drogowym.

R-1263
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Rowerami do Karpacza
1286 km pokonali
rowerami Aleksandra
i Wacław Wnukowie
z Łowicza. Ich wakacyjny
wyjazd trwał 10 dni,
a głównym celem podróży
był Karpacz.

O

tych amatorach turystyki rowerowej
pisaliśmy niejednokrotnie na naszych
łamach. Przypomnijmy, że Wnukowie od
10 lat organizują sobie wakacyjne wycieczki na trasach przekraczających 1.000 km.
Od wiosny do jesieni jeżdżą rowerami niemal codziennie. Można ich spotkać na drogach naszego powiatu do Kiernozi, Nieborowa, Łęczycy itp. Jednego dnia potrafią
przejechać od kilkudziesięciu do 230 km.
Trasę tegorocznej wycieczki pani Aleksandra opracowywała w styczniu. Kilka
miesięcy później zastanowiła się, czy uda

jeżdżają z prędkością 30 km/h, my najbardziej strome podjazdy pokonujemy z prędkością 7 km/h - mówi pan Wacław. Tak też
założyła jego żona: miała nadzieję, że uda
im się jechać, tym bardziej że nie są uczestnikami wyścigu, więc nie muszą się spieszyć i miała rację. Dali sobie radę.
Jeśli chodzi o zjazdy, to nie zawsze można nadrobić na nich czas. Jaki jest stan polskich dróg wszyscy wiemy, więc rozpędzanie się do większych prędkości może być
na rowerach szosowych, o wąskich oponach bardzo niebezpieczne. Pan Wacław
nie boi się zjeżdżać nawet z prędkością
57 km/h, jego żona mówi, że nie przekracza 45 km/h.
Trasa wyprawy wiodła z Łowicza przez
Łęczycę, Poddębice, Zduńską Wolę, Oleśnicę, Wrocław, Oławę, Brzeg, Strzelin,
Dziedżoniów, Świdnicę, Książ pod Wałbrzychem, Strzegom, Legnicę, Złotoryję
i Lwówek Śląski do Jeleniej Góry i Karpacza. Stamtąd wracali do domu przez Jelenią

Wacław Wnuk przy zaporze pilichowickiej.
się jej z mężem pokonać odcinek Jelenia
Góra - Karpacz. Słyszała bowiem, że problemy z podjazdami na tej trasie mieli nawet zawodowcy, uczestnicy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Pomyślała jednak,
że gdyby było zbyt stromo, część drogi
można przejść pieszo. - Zawodowcy pod-

Górę, Pilichowice, Gryfów Śląski, Leśną,
Lubań, Żagań, Zieloną Górę, Nową Sól,
Głogów, Leszno, Śrem, Środę Wielkopolską, Wrześnią, Konin, Licheń, Koło, Kłodawę i Łęczycę.
Po zakończeniu wyprawy rowery nie
idą w zapomnienie. Jak mówią Wnuko-

należy to, że nie da się zwiedzić wszystkich miejsc, jakie chciałoby się zobaczyć.
Problem polega na tym, że na rowerze są
bagaże i nie ma gdzie ich bezpiecznie zostawić. Zawsze jednak łowiczanie starają się dotrzeć do głównego punktu miasta,
zwiedzić zamki i kościoły, które tworzyły
jego historię.
Zwykle robią to już po zakwaterowaniu.
Korzystają ze schronisk młodzieżowych,
w których ceny są najbardziej przystępne
(cena około 15-25 zł od osoby). Problem
w korzystaniu z tych miejsc polega na tym,
że trudno nieraz się do nich dodzwonić, aby
upewnić się, czy schronisko na pewno działa i czy będą wolne miejsca. Jak nauczyło
ich doświadczenie z poprzednich wycieczek, nawet w wydanym w danym roku informatorze Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych znaleźć się mogą
informacje o schroniskach, których już nie
ma. Dlatego zawsze lepiej je sprawdzić.
Podczas lipcowej wycieczki Wnukowie
zwiedzili m.in. zamek w Oleśnicy. - Bardzo ładny i ładnie położony, choć widać, że
dawno nie remontowany - mówi pani Aleksandra. Tym razem tylko przejechali przez
Wrocław, któremu więcej czasu poświęcili podczas jednej z poprzednich wypraw.
Spore wrażenie zrobił na nich budynek
bramy w Brzegu, zdobiony sztukateriami,
Aleksandra i Wacław Wnukowie przed zamkiem w Książu, trzecim pod wzglę- oraz zamek w Książu. Ten ostatni położony był tak wysoko, że z jego okien widać
dem wielkości zamkiem w Polsce, po Malborku i Wawelu.
wie, tego samego dnia rozpakowują sakwy,
robią pranie i następnego dnia mogą jeździć
dalej. Zaprawa przed dłuższym wyjazdem
rozpoczyna się już w marcu. A w maju, od
1 do 4, przejechali 488 km z Łowicza do Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, przez Ujazdów Wolbórz i Przedbórz do Ogrodzieńca,
który zrobił na nich ogromne wrażenie.

Zobaczyć rynek,
zwiedzić ciekawe miejsca
Podróżowanie rowerem ma dobre i złe
strony. Dobre jest to, że w każdej chwili
można się zatrzymać, jak ma się chęć popatrzeć na krajobrazy. Jak mówią nasi rozmówcy, im więcej zjazdów i podjazdów,
a więc im trasa trudniejsza, tym ciekawszy krajobraz. Do złych stron na pewno Aleksandra Wnuk na tle dolnośląskiego krajobrazu.
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było wierzchołki drzew w pobliskich lasach. Z Książa kilka kilometrów jechali aleją parkową w kierunki Świebodzic.
Co jeszcze warte jest wzmianki? Kościół w Strzegomiu (jeden z największych kościołów w tej części
Polski), obóz Gross Rosen w Rogoźnicy (w obozie
tym zginęło 40 tys. osób, wycieńczonych pracą w pobliskich kamieniołomach), zamek w Legnicy.
Na tym etapie podróży pogoda przestała sprzyjać
łowickim turystom. Jak wspominają, trasa wiodła pod
górę i z Legnicy do Złotoryi jechali pod wiatr. Potem,
w drodze do Lwówka Śląskiego było jeszcze gorzej,
bo zaczął padać deszcz. - Wtedy to już były wszystkie
biedy na raz, ale nie było innego wyjścia, jak tylko jechać dalej - mówi pani Aleksandra.

Nie zdobyli Śnieżki
Pomimo dużej różnicy wysokości, udało się Wnukom dojechać rowerami do Jeleniej Góry i Karpacza.
Już w Jeleniej Górze musieli się pogodzić z myślą
o rezygnacji z pieszej wycieczki na Śnieżkę. Widać
było wyraźnie, że jest niski pułap chmur, a miejscowi
wyjaśnili im, że „to, co widzą, to są chmury, a to czego nie widzą, to są góry”. W takiej sytuacji piesza wycieczka nie miała sensu.
Spędzili jednak w Karpaczu cały dzień, choć po
mieście poruszali się pieszo. Mieli okazję zobaczyć
paradę samochodów strażackich i kramy z pamiątkami dla turystów - niemal takie same, jak we wszystkich miejscowościach nastawionych na turystykę
w naszym kraju.
Dojechali do zapory pilichowskiej, dość trudno było
im jechać do Gryfowa Śląskiego. Tym razem zmęczyli się nie tylko podjazdami, ale też zakrętami. Dojeżdżając do każdego z nich mieli już nadzieję, że teraz
będzie zjazd, a więc chwila odpoczynku, tymczasem
droga cały czas wiodła pod górę.
Gdy byli blisko granicy, zdecydowali się na krótki
wypad do czeskiego Srbska, ze względu na kiepską
pogodę zrezygnowali za to z wycieczki do Niemiec,
gdzie mieli chęć pojechać ze Zgorzelca.
Dojechali do Żagania, który chcieli odwiedzić ze
względu na historię słynnych ucieczek z hitlerowskiego stalagu dla oficerów i lotników, który był tam w czasie II wojny światowej. - Takie miejsce warto poznać,
bo to jest zupełnie coś innego, niż przeczytać o nim
w książce, niż zobaczyć w telewizji - mówi pani Aleksandra. Miejsc z tragiczną historią jest przecież wiele.
Na trasie tegorocznej wycieczki był też Głogów, w którym koniecznie trzeba zobaczyć pomnik Dzieci Głogowskich, które przywiązane do machin oblężniczych
zginęły podczas obrony miasta w 1109 roku. Pomimo
upływu wieków, ich historia wciąż porusza.
Tydzień po powrocie z wycieczki Wnukowie, podczas rozmowy z NŁ przyznają, że w tym roku nie
planują drugiej tak długiej wycieczki. Dość dużo czasu spędzają teraz z ze swoimi wnukami. Po przejściu
pani Aleksandry na emeryturę, mają dla nich trochę
więcej czasu.
Mirosława Wolska-Kobierecka

Wycieczkowy „strzał w dziesiątkę

”

Nie ma już wolnych miejsc na żadną
z wakacyjnych wycieczek planowanych
w sierpniu przez Gminną Bibliotekę
i Dom Kultury w Zdunach poinformowała nas dyrektorka
Halina Anyszka. Chętni mogą liczyć
tylko na miejsca, które zwolnią się
w przypadku rezygnacji jednej
z zapisanych już osób.

P

ropozycje, z jakimi w tym roku wyszedł tamtejszy dom kultury, pobiły rekordy popularności. W latach minionych, gdy znajdowały się one
w programie wakacyjnym chętnych na wyjazdy było
dużo mniej.
Pierwsza wycieczka już się odbyła. 8 lipca do Kalisza, Russowa i Gołuchowa pojechało 43 dzieci
w wieku do 10 lat oraz opiekunowie. Jak relacjonowała nam dyrektorka, była bardzo udana. Zwiedzających
oprowadzał miejscowy przewodnik, dzieci zobaczyły m.in. starówkę Kalisza, oglądały panoramę miasta
z wieży ratuszowej, spotkały nawet prezydenta miasta,
z którym miały okazję chwilę porozmawiać. Oprócz
tego były w rezerwacie archeologicznym w Zawodziu,
w muzeum Marii Dąbrowskiej umieszczonym w zabytkowym dworku szlacheckim w Russowie, zamku i Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie
główną atrakcją były zagrody z dzikimi zwierzętami,
w tym żubrami.
Kolejne wycieczki, jakie planuje Dom Kultury odbędą się w drugim miesiącu wakacji. 7 sierpnia dzieci

Grupa ze Zdun pozująca do zdjęcia na tle zamku w Gołuchowie.
pojadą do Płocka, w programie Wzgórze Tumskie, Stary Rynek, ZOO, rejs statkiem po Wiśle. Druga do Warszawy zaplanowana 19 sierpnia, a w programie: Zamek
Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ceny udziału w tych wycieczkach wynoszą odpowiednio 3 i 15 zł. W drugiej wycieczce wezmą
udział także dorośli mieszkańcy gminy. Dodatkowo

do Warszawy pojadą także seniorzy z terenu gminy
12 sierpnia.
Ceny wycieczek są niskie dzięki dofinansowaniu ich
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, dodatkowo gmina zapewnia własny transport w postaci autobusu, który w roku
szkolnym dowozi dzieci do szkół.
(tb)

Popielgrzymkowe spotkanie diabetyków
Około 80 diabetyków i uczestników pielgrzymki do Wadowic, spotkało się 7 lipca przy
grillu w Środowiskowym Domu Samopomocy
przy ul. 3 Maja w Łowiczu, korzystając z gościnności Miejskiego Ośrodka Opieki.

S

potkanie odbyło się w miłej atmosferze, wspominano czerwcową wycieczkę, zajadając pieczone
na grillu kiełbaski, kaszankę i piersi z kurczaka. Nie
zabrakło ogórków małosolnych, sosów, ciast i innych
przysmaków. Nawet padający przez godzinę deszcz nie
przerwał grillowania na wolnym powietrzu.
Pielgrzymka do Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Krakowa trwała od 12 do 14 czerwca.
Wzięło w niej udział 48 diabetyków i seniorów. Brali oni
udział w spotkaniu z okazji XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Diabetyków, która 13 lipca odbyła się w Walewicach. W latach poprzednich miejscem spotkań osób

Diabetycy przy wspólnym stole.
chorych na cukrzycę była Częstochowa. Jak relacjonuje Bożena Górczyńska, wiceprezes Koła diabetyków,
w uroczystościach w Wadowicach, trwających cały
dzień, uczestniczyło 2500 diabetyków z całej Polski.

Spotkanie w mieście rodzinnym Jana Pawła II rozpoczęło się mszą św. w kościele św. Piotra Apostoła.
Był przemarsz z transparentami ulicami Wadowic do
bazyliki, złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego, pokaz diety cukrzycowej i obiad dla wszystkich
pielgrzymów. Uroczystości zakończyły się happeningiem na rynku w Wadowicach. Pomimo diety, każdy
z uczestników pielgrzymki został poczęstowany słynną wadowicką kremówką.
Dzień przed spotkaniem w Wadowicach, uczestnicy
zwiedzili obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Trzeciego dnia była czas na modlitwę w sanktuarium
w Łagiewnikach, w Kościele Mariackim w Krakowie,
zwiedzanie Sukiennic i rynku w Krakowie.
36 osób niepełnosprawnych biorących udział w pielgrzymce otrzymało dofinansowanie z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
(mwk)

Błędów

Sala już pod dachem

S

ala gimnastyczna, która powstaje
przy Zespole Szkół Publicznych
w Błędowie jest już zamknięta
i pod dachem. Wójt gminy Chąśno
Dariusz Reczulski powiedział nam
z zadowoleniem, że prace są prowadzone
bardzo sprawnie.
W ostatnim czasie sala została przykryta
dachem, zamontowano okna, została też,
w znacznej części, wykonana instalacja
elektryczna i tynki wewnątrz. Obecnie
tynkowana jest elewacja zewnętrzna.
Wójt powiedział nam, że wykonawca obiektu,
firma Terbud Wiesława Łona z Kiernozi,
robi wszystko, by przygotować budynek
do prac wykończeniowych, które zamierza
prowadzić w niej w okresie jesienno-zimowym.
Przypomnijmy, że sala ma być w pełni gotowa
na przyjęcie uczniów na początku roku
szkolnego 2009/2010. Inwestycja będzie
kosztować 1 mln 650 tys. zł, które podzielono
na lata 2007-2009. Gmina przy finansowaniu
prac korzysta z pomocy Totalizatora
Sportowego, który dołoży 550 tys. zł.
Pozostałe koszty gmina musi pokryć
z własnego budżetu. Przeprowadzenie
inwestycji było konieczne ze względu
na zły stan dotychczasowej sali gimnastycznej.
Gmina rozważa jej rozebranie, po ukończeniu
obecnie prowadzonej budowy.
(tb)
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Ateny’2004 wspomina Krzysztof Miklas - cz. III.

Nie tylko o sporcie
Olimpijskich medali
w chodzie sportowym
nie miała też w swej bogatej
przecież historii
polska lekkoatletyka.
Dopóki nie pojawił się
Robert Korzeniowski.
Ponad miarę ambitny,
zawzięty i konsekwentnie
dążący do celu.
iejednego sportowca zraziłyby ciągłe
dyskwalifikacje za nieregulaminowy
N
chód czyli za podbieganie. W chodzie obo-

wiązuje bowiem zasada, że w każdym momencie obie stopy muszą dotykać podłoża.
Krótko mówiąc, by iść a nie biec. Korzeniowski bardzo długo miał z tym spory problem. Najbardziej „spektakularna” dyskwalifikacja spotkała go w Barcelonie, o czym
pisałem w rozdziale dotyczącym igrzysk
1992 roku. Dyskwalifikowany był też m.in.
na mistrzostwach świata w Stuttgarcie
w 1993 roku i rok później na mistrzostwach
Europy w Helsinkach. Wszystkie te imprezy
miałem okazję komentować w TVP. A może
było w tym nieco winy komentatora, który
ubolewał, jak mógł, nad losem „krzywdzonego” przez sędziów ambitnego polskiego piechura?
W każdym razie Korzeniowski zaczął
odnosić sukcesy, gdy ja zostałem już „wykolegowany” w Telewizji Polskiej przez
duet Szaranowicz - Jóźwik z komentowania lekkiej atletyki. Pierwszy olimpijski
triumf święcił w Atlancie, gdzie wygrał na

50 kilometrów. Potem dwukrotnie zwyciężał
w Sydney (20 i 50 km) i wreszcie pod Akropolem, gdzie skoncentrował się wyłącznie
na pięćdziesiątce. W „międzyczasie” trzykrotnie był mistrzem świata (1997 - Ateny,
2001 - Edmonton, 2003 - Paryż) i dwa razy
mistrzem Europy (1998 - Budapeszt i 2002
- Monachium). Za każdym razem na pięćdziesiątkę. Szczerze trzeba przyznać, że trzeba mieć do tego niezwykły upór.
Na igrzyskach w Atenach chód rozgrywano rano i piechurzy kończyli prawie
czterogodzinną wędrówkę po pętli opodal
stadionu, przy pustych trybunach, bo ich
konkurencja, paradoksalnie mało naturalna,
nie cieszy się na świecie wielką estymą i na
serio uprawiana jest w niewielu krajach. Za
to złoty medal, który przez Korzeniowskiego
był zaplanowany i zapowiadany, otrzymywał
wieczorem, przy komplecie publiczności.
Wręczała mu ten medal (jako członek
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego) Irena Szewińska, co było pewnego
rodzaju ciekawostką i małym paradoksem,
bo Korzeniowski miał z nią mocno na pieńku. Był niekwestionowanym liderem grupy
czołowych polskich lekkoatletów, którzy zapragnęli mieć indywidualnego sponsora, firmę Elite Cafe, i nie dzielić się z tego tytułu
pieniędzmi z Polskim Związkiem Lekkiej
Atletyki. Prezesująca związkowi Szewińska
nie zgadzała się na taką samowolkę i rozpoczął się konflikt, który po igrzyskach jeszcze
się spotęgował. Tym bardziej, że zaprzyjaźniony z Korzeniowskim szef kawowej firmy, Jacek Kaźmierski bardzo chciał zostać
prezesem PZLA, a chodziarz i jego ludzie
wspierali go w tych planach, jak tylko mo-

Na zawodach w pięcioboju nowoczesnym z Jarosławem Idzim - wówczas
dziennikarzem Polskiego Radia.
gli. Szewińska zdołała się jednak obronić,
choć nie przyszło jej to łatwo.
Po sportowych sukcesach przychodziły
też czasem i porażki. Najbardziej „spektakularną” Korzeniowski zanotował właśnie
w Atenach. Polski Komitet Olimpijski zgłosił go mianowicie do Komisji Zawodniczej
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W polskich gazetach pisano o wielkim
szacunku, jakim darzy się polskiego chodziarza w międzynarodowym towarzystwie.
Tymczasem w wyborach przepadł z kretesem. Za to już w kraju, krótko przed Bożym
Narodzeniem, dostał niezwykłą gwiazdkę.

Panowie Jan Dworak i Piotr Gaweł rządzący Telewizją Polską wpadli na pomysł, by
Korzeniowskiemu zaproponować szefowanie redakcji sportowej. Przed nimi nikt
na świecie nie wymyślił, by sportowcowi,
choćby najgenialniejszemu, zaraz po zakończeniu sportowej kariery powierzyć tak odpowiedzialną funkcję w branży, którą znał
tylko z widzenia.

Pięć razy brąz
Do medali Otylii, wioślarzy i Korzeniowskiego doszło jeszcze pięć trzecich miejsc.

W kajakarstwie jak zwykle były spore apetyty, a skończyło się na jednym brązowym
medalu zdobytym w dwójce na pięćset metrów przez Anetę Pastuszkę i Beatę Sokołowską-Kuleszę. W skoku o tyczce nie do
pokonania były Rosjanki: Isinbajewa i Fieofanowa, ale za nimi uplasował się polski duet: Anna Rogowska - Monika Pyrek,
z tym, że na podium stanęła Rogowska.
W turnieju floretowym trzecia była Sylwia
Gruchała, a w podnoszeniu ciężarów Agata
Wróbel. Trzeci był też w klasie Finn Mateusz Kusznierewicz, który z brązowego medalu w Atenach cieszył się chyba nie mniej
niż ze złotego w Atlancie.
Podobnie jak na poprzednich igrzyskach,
w Sydney, komentowałem podnoszenie ciężarów i pięciobój nowoczesny. Większość
czasu spędzałem w hali ciężarowej, a było
to tym milsze, że całą telewizyjną obsługę
techniczną świadczyła dla Greków ekipa Telewizji Polskiej. Na zapleczu stały ściągnięte
z Warszawy wozy transmisyjne, którymi dowodził Tadeusz Hubicz. Nasi inżynierowie
wywiązywali się ze swej roli znakomicie,
a najbardziej cieszyła ich zazdrość Greków.
Oni, w ateńskiej telewizji, tak nowoczesnego sprzętu podobno nie mieli, co trochę mnie
dziwiło, bo z pewnością przed igrzyskami
zostali mocno doinwestowani.
W ciężarach tym razem nie było zbyt wiele powodów do radości. Szymon Kołecki
w Atenach jeszcze nie wystartował. Nie był
jeszcze w pełnej dyspozycji po skomplikowanej operacji kręgosłupa i jego wyjazd na
igrzyska był właściwie bez sensu. Niezależnie od tego wybuchła mała sensacja, bowiem
jedno z badań wykazało u Kołeckiego podwyższony poziom niedozwolonego specyfiku - nandronolu. Wprawdzie wytłumaczono to przyjmowaniem podczas rehabilitacji
pewnych lekarstw, ale lekki smrodzik wokół sprawy się zrobił. Dociekliwi dziennikarze, zapewne nie bez „pomocy” różnych
zazdrośników z ciężarowego środowiska,
wygrzebali informację, że Szymon był już
raz, jeszcze jako junior, przyłapany na dopin-
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gu. A druga „wpadka” równałaby się dożywotniej dyskwalifikacji.
Nie mógł też wystartować Marcin Dołęga, który odbywał karę za takie właśnie
przewinienie. W czerwcu kontrola antydopingowa znalazła u Marcina i dwóch innych
sztangistów: Bartłomieja Bonka i Mariusza
Rytkowskiego ślady niedozwolonych specyfików i cała trójka igrzyska oglądała w telewizji. W tej sytuacji najbardziej liczyliśmy
na starszego z braci Dołęgów - Roberta. Jego
start w kategorii do 105 kilogramów, i to nie
z jego winy, zakończył się jednak całkowitą
klapą. Dołęga w pierwszym podejściu rwania zadysponował 180 kilogramów i ciężar
bez większego problemu podniósł. Sędziowie zaliczyli próbę jednogłośnie, trzy do
zera. Nagle jednak szefujący tego dnia jury
Australijczyk Coffa, który nie wiedzieć czemu bardzo nie lubi Polaków (wykazał się rok
wcześniej wyjątkowym uporem, gdy chodziło o skrócenie dyskwalifikacji Klejnowskiej i Misterskiej), narzucił swoje rzekome
wątpliwości pozostałym jurorom i decyzję
sędziów anulowano. W polskim obozie zrobiło się bardzo nerwowo i mocno speszony
takim obrotem sprawy Dołęga dwa następne podejścia spalił.
Mieliśmy jednak w męskich konkurencjach pewnego rodzaju polski akcent. W kategorii do 85 kilogramów złoty medal zdobył Gruzin George Asanidze, który od paru
lat trenował głównie w Ciechanowie i reprezentował tamtejszą Mazovię. Jego trenerem
był zaś Iwan Grikurowii, który zadomowił
się w Polsce na dobre. Przez parę lat prowadził kadrę naszych juniorów. Obaj: zawodnik i jego trener byli zaś wielce zaprzyjaźnieni z Szymonem Kołeckim. Złoty medal
Asanidze był dla Gruzji czymś niezwykłym
i historycznym. Prezydent przysłał po niego do Aten swój samolot, a w Tbilisi zgotowano niezwykłe powitanie. George został sowicie nagrodzony, a rok później bez
problemów został wybrany posłem do gruzińskiego parlamentu.
Zanim Asanidze i Grikurowi wyjechali
z Aten, zaprosiłem ich do naszego telewi-

zyjnego studia. Miałem sporą frajdę, kiedy widziałem zszokowanych kolegów, którzy wcześniej nie mieli pojęcia o polskiej
historii obu Gruzinów i nie przypuszczali,
że obaj całkiem dobrze posługują się naszym językiem.
Honor polskiej sztangi ratowała więc
Agata Wróbel. Na powtórkę z Sydney, gdzie
była druga, nie można było jednak liczyć,

Telewizyjne roszady
Jeszcze przed igrzyskami mówiło się głośno, że zaraz po Atenach nastąpi zmiana szefa redakcji sportowej w telewizyjnej Jedynce, który niejako „z urzędu” był też szefem
kolegium sportowego, w którym zasiadali
także kierownicy redakcji z Dwójki, Trójki
i TV Polonia, gdzie od dziesięciu lat ja akurat

Nasza męska reprezentacja ciężarowa tym razem była bez medalu. Cieszyliśmy się za to złotym medalem George Asanidze, który zdobył pierwszy w historii niepodległej Gruzji olimpijskie złoto. Asanidze od kilku lat mieszkał bowiem w Ciechanowie, gdzie trenował pod okiem Iwana Grikurowi. Zaprosiłem
więc ich obu do studia, do programu prowadzonego przez Paulinę Chylewską.
bowiem potwornie silne były Chinka i Koreanka. Obie to swego rodzaju monstrum,
ale ciężary to przecież nie gimnastyka artystyczna i za wrażenia estetyczne punktów się
tu nie otrzymuje. Brązowy medal dla Agaty stanowił więc apogeum możliwości. Nasza kobieca reprezentacja wywalczyła na
te igrzyska tylko dwa miejsca. Drugie trener Ryszard Soćko przydzielił Aleksandrze
Klejnowskiej. Ola nie była jednak w stanie
przebić się przez koalicję Azjatek i zajęła
piąte miejsce.

pełniłem tę funkcję, zaś komentowanie traktowałem jako realizowanie swoich ambicji
dziennikarskich. Krótko mówiąc, że z TVP
pożegna się Janusz Basałaj. Kojarzony był
z prezesem Robertem Kwiatkowskim, który z publicznej telewizji odszedł w niesławie
po tzw. aferze Rywina.
Basałaj nie czekając, aż będzie zwolniony, sam złożył rezygnację, ale przed odejściem miał jeszcze obsłużyć igrzyska. Widać było, że jest tą sytuacją zdegustowany
i trudno było mu się dziwić. Tym bardziej, że

żądne sensacji gazety już węszyły zmianę,
a my śledziliśmy rozmaite publikacje w internecie. Nowym szefem sportu w TVP miał
zostać Lech Kaczoń. Pracował kiedyś przez
parę lat w redakcji sportowej, był na kilku
Wyścigach Pokoju, bo biegle znał niemiecki, a potem zaczął robić karierę w biznesie
reklamowym. Doszedł do sporych pieniędzy
i zamarzyło mu się zrealizowanie planów telewizyjnych. Wystartował w konkursie na
prezesa TVP do spraw reklamy i został zakwalifikowany do finałowej trójki. Przegrał
jednak z Piotrem Gawłem, sprytnym facetem z Krakowa, który kilka lat wcześniej był
dyrektorem telewizyjnego Biura Reklamy.
Nieco wcześniej Jan Dworak, gdy został
prezesem zarządu Telewizji Polskiej, prowadził rozmowy z wszystkimi finalistami
(do obsadzenia były cztery miejsca w zarządzie) i obiecał kandydatom, że w przypadku
przegranej mogą objąć inne ważne funkcje
w TVP. Kaczoń chciał skorzystać z tego zaproszenia. Trochę bez sensu zaczął jednak
zwierzać ze swych planów prasie. Był jednak pewny swego. W końcu czynił pewne
ustalenia z poważnymi facetami. Jego bezpośrednim przełożonym miał zaś być wiceprezes ds. programowych, Ryszard Pacławski,
z którym pewne sprawy już sobie poukładał.
Tymczasem niedługo po igrzyskach
Pacławski został zawieszony w prawach
członka zarządu i do akcji wkroczył Gaweł.
Z Kaczoniem miewał na pieńku w biznesie reklamowym i zwyczajnie nie chciał
dopuścić do tej nominacji. Wtedy należało wyciągnąć króliczka z cylindra i wymyślić kogoś spektakularnego. A ponieważ
w gazetach powstawały peany na cześć
Roberta Korzeniowskiego, który właśnie
zakończył sportową karierę, a zachwycali się nim też niektórzy politycy, więc kandydatura nasunęła się sama. To nic, że facet nie miał pojęcia ani o dziennikarstwie,
ani o robocie telewizyjnej. Nie święci garnki lepią. Nie takich fachowców obsadzano
w TVP na dyrektorskich stołkach. I tak rozpoczął się przy Woronicza eksperyment na
żywym organizmie.
Krzysztof Miklas

Nowe regały
w powiatowej bibliotece

Z

akupione w ubiegłym roku
przez Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Łowiczu regały
na książki długo czekały na swoje
wykorzystanie. - Zawsze miałyśmy
pilniejsze sprawy, jednak teraz w wakacje mniej osób odwiedza
bibliotekę i zdecydowałyśmy, iż czas
ustawić te regały - mówi dyrektor
placówki Renata Frączek.
Mniejsza liczba czytelników to tylko
jeden z powodów. Już wkrótce
biblioteka spodziewa się otrzymać
z ministerstwa kultury dotację za
zakup książek i pilnym stało się
przygotowanie dla nich miejsca.
- Ponadto w wakacje czytelnicy
zwracają książki i naprawdę nie
mieliśmy ich już gdzie układać dodaje dyrektorka. Miejsce
na sześć regałów wygospodarowano
w pomieszczeniu czytelniczym.
W wakacje biblioteka pracuje
tak jak przez cały rok,
czyli w godzinach 9.00 - 17.00.
(wcz)

Wymiana okien
w Ekonomiku

D

o 4 sierpnia łowickie starostwo
przyjmować będzie oferty
przetargowe od firm chcących
podjąć się wymiany stolarki okiennej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 przy ul. Kaliskiej w Łowiczu.
Będzie to tylko pierwszy etap
inwestycji. Do wymiany są 33 okna
w starszym skrzydle szkoły.
Po skończeniu prac do wymiany
zostanie jeszcze drugie tyle.
Prace potrwać mają do 26 września.
(wcz)
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FIAT Uno I 2001 rok, I właściciel, tel. kom.
0514-961-213.

SKODA Favorit Forman w gazie 1993 rok, tel.
kom. 0606-270-547.

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

FIAT 126p 1984 rok, w całości lub na części,
nowe opony zimowe, fotele kubełkowe, tel.
kom. 0604-634-396.

OPEL Vectra 1.6 1993 rok, I właściciel w kraju,
tel. kom. 0606-343-033.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.

OPELAstra II 1998 rok, 9000 zł, sprowadzony,
tel. kom. 0663-647-066.

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.

FIAT Tipo 1.4 1994 rok, 2500 zł, benzyna +
gaz, tel. kom. 0788-455-853.

Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.

Liczniki samochodowe - naprawy,
korekty. Aleje Sienkiewicza 34, Łowicz,
tel. kom. 0509-963-064.
VW Passat 1.9 TDI 130 kM XII 2003 rok,
granatowy, bogate wyposażenie, zadbany, tel.
kom. 0692-601-689.

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.
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.
OPEL Tigra 1999 - 2001 rok, tel. kom.
0603-408-122.
Malucha 126p w bardzo dobrym stanie, tel.
kom. 0666-310-322.
Aktualnie kupię osobowe 1998 2005 rok zarejestrowane, tel. kom.
0608-108-139.
FIAT 126p, do 300zł, Poloneza do 600zł,
OC niekonieczne, Sochaczew, tel. kom.
0793-398-107.
Skup samochodów w każdym stanie,
tel. kom. 0663-329-483.

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.
Peugeot 307 HDI combi 2003 rok, 23000 zł,
tel. (046) 838-36-63, tel. kom. 0667-832-717.
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.
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.
VW Golf BGT 1994 rok, 1.9 TDI, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0508-194-123.
OPEL Kadett 1991 rok, tel. kom.
0692-648-948.
LUBLIN, towarowo-osobowy, 1999 rok,
9-osobowy, hak, tel. (046) 861-16-20, tel. kom.
0603-103-174.
CC 700 1997 rok, tel. kom. 0693-107-372.
FORD Escort 1.4 1998 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0502-320-741.
MERCEDES Vito 2003 rok, uszkodzony
przód, tel. kom. 0501-788-159.

VW Golf II 1.6 TD 1992 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0501-930-953.
Iveco typu 3510 1997 rok, 9800 zł
tel. (046) 837-85-87.
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.
HONDA CRX 1991 rok, tel. kom.
0600-326-597.
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.
DAEWOO Nexia 1.5 1995 rok, tel. kom.
0604-245-722.
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.
SKODA Felicia combi 1.3 1997 rok, tel. kom.
0662-077-631.
OPEL Astra II 2.0DTI 2001 rok, dobrze wyposażony, tel. kom. 0504-221-009.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 2000 rok, tel.
kom. 0693-025-899.
FORD Mondeo 1.6 1995 rok, 190000 km,
ciemna zieleń, hak, garażowany, tel. kom.
0608-059-916.
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
metalic, 5d, skóra beż, full opcja, I właściciel,
serwisowany, idealny, nowe opony zimowe z
felgami, tel. kom. 0509-790-322.

BMW 525 TDS 1999/2000 rok, wersja Biznes,
pełna dokumentacja, full opcja, zadbany, pilnie,
tel. kom. 0504-231-567.

FIAT 126p 1984 rok, w całości lub na części,
nowe opony zimowe, fotele kubełkowe, tel.
kom. 0604-634-396.
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.
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.
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.
AUDI 80, 5000 zł, benzyna, gaz, alufelgi +
opłaty, tel. kom. 0513-170-881.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 12300 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiwe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.
MERCEDES 124 300 D 1992 rok, 6600
zł, kość słoniowa tel. (046) 838-48-42.
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.
KIA Picanto 1.0 2005 rok, 57.000 km + gaz, ( I
właściciel), tel. kom. 0601-346-042.
MERCEDES W210 270 CDI 170 kM 2001
rok, srebrny metalik, pełna opcja, tel.
kom. 0601-385-623.
FORD Transit 2.5 D 1991 rok, czerwony, niski,
krótki, I właścicel, tel. kom. 0697-514-977.

FIAT Punto 1.2 2000 rok, bezwypadkowy, tel.
kom. 0606-421-717.

VW Passat 1.8 1998 rok, 110.000 km, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, stan bdb,
angielska wersja, tel. kom. 0785-443-074.

FORD Mondeo 1993 rok, biały, centralny zamek, klimatyzacja, alarm, tel. kom.
0698-705-658.

OPEL Vectra 1.8 2000 rok, 140.000 km, elektryczne szyby, klimatyzacja, ABS, stan bdb,
angielska wersja, tel. kom. 0607-812-574.

POLONEZ Caro 1.6 z gazem 1995 rok,
stan dobry, aktualne OC i przegląd, tel. kom.
0696-774-749.

FORD Mondeo combi (gaz) 2 l 2001 rok, kupiony w salonie, tel. kom. 0601-346-042.

CINQUECENTO 700, 1996 rok, tanio, tel.
kom. 0791-451-410.
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, wiśniowy metalik, gaz,
elektryczne szyby, centralny zamek, stan bdb,
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.
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.

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 właścicel,
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.
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.
VW Jetta 2.5 2006 rok, srebrny, tel. kom.
0601-442-060.

FIAT Punto 1.1 1995 rok, tel. kom.
0668-171-450.
Astra II 1.7 DTI 1999 rok, 140.000 km, stan
bdb, tel. kom. 0505-089-955.
FORD Fiesta 1.8 diesel 1999 rok, klimatyzacja,
airbag, zadbany, garażowany, stan bdb, tel.
kom. 0601-393-889.
FIAT Palio 1.4, gaz, tel. kom. 0508-519-687,
0515-686-621.
FIAT 126, tel. kom. 0505-360-216.
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.
OPEL Astra 1.6 1996 rok, grafit metalik
tel. (046) 837-06-82, tel. kom. 0508-092-630.
AUDI B4 1994 rok, 2000 cm3 sportowy,
zawieszenie i wydech, sprowadzony, 6500 zł,
tel. kom. 0665-045-814.
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 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.
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.
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.
FORD Escord 1.6 16V 1997 rok, salon Polska,
tel. kom. 0600-319-013.
FORD Escort 1.3 Bolero 1998 rok, 80000
km, czerwony, garażowany, stan bdb. Łowicz, tel. (046) 837-13-51 po 16.00, tel. kom.
0695-893-426.
RENAULT 19, 1996 rok, z gazem, przegląd
+ OC, cena 3800zł, tel. (042) 719-10-17, tel.
kom. 0721-344-630.
VW Golf IV 1999 rok, tel. kom.
0602-803-208.
DAEWOO Espero gaz 1999 rok, alarm,
centralny zamek, wspomaganie, tel. kom.
0697-689-860.
FIAT CC 700 +gaz 1994 rok, niebieski, tel.
kom. 0664-906-234.
AUDI A4 2.5 TDI 1998 rok, pilnie, tel.
kom. 0691-671-312.
Sprzedam przyczepkę bagażową zarejestrowaną, typ: n-250c, marka: Niewiadów,
tel. (042) 719-43-41, tel. kom. 0606-887-634.
OPEL Vectra 2004 rok, srebrny metalik,
2.0 D, combi, bogate wyposażenie,
34000zł, BMW 320 D, combi, czarny
metalik, bardzo bogate wyposażenie,
35000zł, tel. kom. 0503-066-873.
SEAT Toledo 1.9 TDI 110 KM, niebieski
metalik, 1999 rok, lekko przytarty bok, klimatyzacja, 16000zł do uzgodnienia, tel. kom.
0503-066-873.

FIAT Uno 1.0 1999 rok (listopad)
tel. (046) 830-32-33.

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

Skoda Fabia, 1.9 TDI, 2003 rok, I właściciel,
książka serwisowa, Opel Asrta combi, 2.0 TD,
1998 rok, sprowadzony, gotowy do rejestracji,
tel. kom. 0506-713-289.

VW Golf 1.9 TDI 1995 rok, 10000 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

Żuk benzyna - gaz, tel. kom. 0601-850-805.
Skoda Felicja Magic 1.3 MPI +gaz, 8500 zł,
tel. kom. 0889-951-089.

VW Polo Classic 1.6 1999 rok, 14700 zł, zielony metalik, serwisowany, wyposażony, raty,
zamiana, tel. kom. 0694-216-417.

FORD Escort 1.6 1987 rok, na wtrysku, stan
bardzo dobry, tanio, tel. kom. 0781-239-797.

OPEL Astra 1.4 + gaz 1996 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0608-108-139.

Żuk sprawny technicznie, ważny przegląd, OC,
niedrogo, tel. kom. 0505-277-126.

FIAT 126p, 1995 rok, tel. kom.
0660-727-359.

HONDA CRV 2.0 benzyna+gaz 2001
rok, srebrny metalik, orurowana, tel. kom.
0602-170-154.

OPELAstra II 1.6 2003 rok, bogate wyposażenie, I właściciel, możliwość zamiany, tel. kom.
0603-588-228.

RENAULT 5, 1990 rok, z gazem, tel. kom.
0509-105-068.

Astra 1.7 DTI 2001 rok, 5 drzwi, serwisowana, sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0504-221-035.

SEAT Cordoba 1.9 SDI 1999 rok, 15500 zł, tel.
kom. 0506-225-743.
SKODA Fabia 1.2 2004 rok, 21500 zł, stan
idealny, tel. kom. 0609-500-982.
OPEL Astra 1.4 1999 rok, 9500 zł, benzyna +
gaz, garażowany, tel. kom. 0663-292-807.
FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 9-cio osobowy,
tel. kom. 0722-396-155.
VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok, 4000
zł, tel. kom. 0508-324-558.
VW T4 2,5 TDI 2002 rok, 140.000, czarny,
cena 31.000 brutto, wersja przedłużana,
tel. kom. 0604-943-696.
VW Golf IV 1.9 TDI 2000 rok, tel. kom.
0602-473-422.
Seicento 2004 rok, przebieg 16500, wiśnia
metalik tel. (046) 832-29-55.
Punto I 1.1 1995 rok, tel. kom. 0668-171-450.
POLONEZ Truck 1995 rok, 5-osobowy, tel.
kom. 0668-171-450.
RENAULT Master, 3.0TDCI, max H3L3
140KM, 2005 rok, przebieg 100.000,
klimatyzacja dewasto, elektryczne
szyby + lusterka, ABS, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, trzy os.,
tel. kom. 0604-943-696.
OPEL Calibra 1991 rok, czerwony, benzyna,
tanio, tel. kom. 0886-440-852 po 18.00.
FIAT Brava 1.2 16V 1999 rok, wspomaganie,
elektryka, tel. kom. 0600-938-371.
FIAT CC 900 1996 rok, stan dobry, tel. kom.
0661-816-261.
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.
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.
OPEL Vectra 1.8i, 1994 rok, gaz na gwarancji,
bogata wersja, zarejestrowany, idealny, tel.
kom. 0604-392-876.
SKODA Fabia, 1.4, 2002 rok, bezwypadkowa,
wspomaganie, salon, tel. kom. 0512-972-362.
NISSAN Micra 1.2 2004 rok, tel. kom.
0784-100-170.
FORD Focus, 1.6 16V, 1998/99, 5-drzwiowy,
bezwypadkowy, srebrny metalik, stan bdb, tel.
kom. 0507-105-983.
RENAULT Clio, 1.4, 1999/2000, bezwypadkowy, stan bdb, cena 11.400, wspomaganie,
tel. kom. 0509-061-804.
VW Passat combi 1.9 TDI 1998 rok, zielony,
sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-236-213 0663-766-585.
Quad Kingway Alpinos 150 cm3 z homologacją, tel. kom. 0784-057-064.
MERCEDES Sprinter 208D 1996 rok, 25000
zł, 200.000 km, tel. kom. 0785-530-814.
FIAT Siena 1.6B, 1998 rok, tel. kom.
0880-323-955.
GOLF III combi, 1.9SDI, 1997 rok, tel. kom.
0603-872-897.
Seicento 900, 2001/02, stan bdb, tel. kom.
0603-872-897.
FORD combi, 1995 rok, tanio, tel. kom.
0692-668-521.
VW Golf 1.3 + gaz 1990 rok, tel. kom.
0693-542-137.
GOLF I, 1.6D, 1983 rok, tel. (024) 277-94-14.
Sprzedam Fiat Punto, 1996 rok, rozbity przód,
tel. kom. 0693-829-615.
FIAT Cinquecento 700, 1994 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0665-343-917.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 16500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.

FIAT Punto III 1.2 + gaz 2004 rok, 5 drzwi,
możliwość rat, zamiany, tel. (046) 834-81-14.

OPEL VECTRA combi 1997 rok, bogata
wersja,, tel. kom. 0600-240-752.
Polo Classic 1.4 1997/1998 rok, 10800
zł, czerwony, możliwość zamiany, rat,
tel. (046) 835-33-08.
Iveco Turbo, 1997 rok, izoterma,
tel. (042) 719-89-45, tel. kom. 0504-198-216.
OPEL Vectra combi 2.0 1998 rok, wiśniowy,
tel. kom. 0692-789-266.
RENAULT Megane 1.4 16V 1999/2000 rok,
12900 zł, wyposażony, krajowy, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Astra II combi 2.0 TDI 1999 rok,
16700 zł, full opcja, zarejestrowany, tel. kom.
0668-445-178.
AUDI A4 sedan 2.5 TDI 1999 rok, full
opcja, zarejestrowany, serwisowany, tel. kom.
0668-445-178.
OPEL Vectra sedan 1.6 16V 1997 rok, 11900
zł, full opcja, tel. kom. 0606-395-256.
VW Polo 1.6 1995 rok, 7900 zł, full
opcja, 3-drzwiowy, I właściciel, tel. kom.
0668-445-178.
DAEWOO Matiz Joy 2000 rok, granat
metalik, I właściciel, serwisowany, tel. kom.
0509-732-602.
VW Golf 1.9 TDI 2001 rok, salon, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0506-179-691.
VW Polo 1.4 1996 rok, 5-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom. 0506-179-691.
VW Polo 1.4 gaz 1997 rok, tel. kom.
0507-589-250.
OPEL Vectra 2.0 l 1993 rok, elektryczne szyby,
lusterka, szyberdach, tel. kom. 0602-647-607.
OPEL Vectra combi 2.0 diesel 1998 rok, tel.
kom. 0501-278-911.
FORD Mondeo combi 2.0 CDTI 2004 rok, tel.
kom. 0502-226-340.
SKODA Felicja 1.3 1996 rok, wiśniowy, alarm,
stan dobry, 5000 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0500-098-817.
POLONEZ 2000 rok, 4500 zł, instalacja
gazowa, tel. kom. 0512-081-959.
Cinqecento 1998 rok, tel. kom.
0889-194-504.
FORD Escort 1.6 + gaz 2000 rok, tel. kom.
0504-275-057.
Cinqecento 700 1994 rok, tel. kom.
0604-570-267.
OPEL Vectra sedan 1.7 diesel 1992 rok, tel.
kom. 0664-171-783.
OPEL Vectra 1991 rok, gaz, hak, tel. kom.
0692-749-026.
VW Passat 1.8 + gaz 1991 rok, tel. kom.
0503-831-361.
OPEL Vectra B combi 1.6 16V 1997 rok,
8200zł, sprowadzony, bezwypadkowy, tel.
kom. 0504-169-282.
Silnik i skrzynie biegów do Skody Favorit 135,
koła i opony 5 sztuk 165x170 R13, tel. kom.
0698-755-492.
FORD Fiesta 1.2 16V 1998 rok, bordowy
metalik, 5-drzwiowa,I właściciel, serwisowany
w ASO, przebieg udokumentowania, tel. kom.
0663-329-483.
FIAT Uno 900 2000 rok, 66000km, niebieski, 5 drzwiowy, I właściciel,, tel. kom.
0692-639-555.
RENAULT Megane Clasic 1.6 1997 rok,
niebieski metalik, I właściciel, serwisowany
w autoryzowanej stacji, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0663-329-483.
FORD Scorpio 2.5 Turbo diesel 1991 rok, stan
dobry, tel. (046) 837-60-60.
Peugeot 206, 1.1, 2001, stan bdb, wspomaganie, tel. kom. 0512-354-610.
Fiat Uno, 2001 rok, przebieg 76 tys. 5-drzwiowy, metalik niebieski, garażowany, autoalarm, radio, tel. (042) 719-22-29, tel. kom.
0605-900-131.

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.
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VW Vento, 1.9 TD, 1993 rok, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0506-025-611.

VW Polo, 1.0, 1997 rok, stan dobry, tel. kom.
0664-635-301.

AUDI A4 1.8 1997 rok, zielony metalik, benzyna, posiada nowe zawieszenie, bezwypadkowy,
stan idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0601-531-322.

Siena, 1.6, 16V, 1998 rok, benzyna, gaz, I właściciel, stan bdb, tel. kom. 0793-390-074.

Seicento 1999 rok, tel. kom. 0787-233-812.
CC 700 1996 rok, tel. kom. 0886-218-982.

CC 700 1997 rok, zielony metalik, tel. kom.
0696-450-371.

TOYOTAAvensis 1.6 16V 2000 rok, 22600zł,
tel. kom. 0604-905-486.

FORD Escort, 1.8D, 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 0501-818-524.

HONDA Civic 1.6 16V benzyna, gaz 1997 rok,
10800zł, czarny metalik, wspomaganie, ABS, 2
poduszki, regulacja kierownicy, 4xelektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, dzielona tylna kanapa, gaz w kole, tel. kom. 0503-618-160.

OPEL Vectra, 1.7D, 1994 rok, tel. kom.
0600-970-598.

NISSAN Primera 1,6 16V benzyna, gaz 1998/
1999 rok, 11300zł, szary metalik, wspomaganie, regulacja kierownicy, ABS, dzielona tylna
kanapa, elektryczne szyby, radio, poduszka
powietrzna, tel. kom. 0509-844-618.
Matiz, 1999 rok, gaz, tel. kom.
0602-475-061.
Seicento 900, 1999 rok, tel. kom.
0602-475-061.
VW Polo Clasic, 1.9DI, 1996 rok, cena 8.500
zł, tel. kom. 0602-475-061.
Astra 1.4, 1997 rok, tel. kom. 0602-475-061.
Opel Astra 1.6, 1992 rok, roczny gaz, stan
dobry, cena 4.000, tel. kom. 0503-571-546.
AUDI 80 B4 kombi 2.0 benzyna, gaz 1994 rok,
8900zł, fioletowy metalik, automat, wspomaganie, elektryczne szyby, gaz w kole, roleta,
welur, tel. kom. 0508-208-565.
RENAULT Laguna 1.9 DCI 2001 rok,
21500zł, 120 KM, 6 biegów, klimatronik, II
strefowa, sprowadzony, po opłatach, tel. kom.
0604-991-296.
Renault Master, 2003 rok, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0660-664-436.
Ford Mondeo, combi, 2003 rok, tel. kom.
0660-664-436.
VW Golf IV 1.9 TDI 1999 rok, 19800zł, 3D
klima, elektryka, 4 poduszki, sprowadzony,
opłacony.
Skoda Octavia,1.9 TDI, 110 km, 2003
rok, czarna perła,, tel. kom. 0509-513-832,
0503-009-699.

Seicento 900, 1999 rok, tel. kom.
0600-970-598.

HONDA Civic 1.4 1991 rok, 257.000 km,
benzyna, automat, 3-drzwiowa, po remoncie
nadwozia i zawieszenia, Mysłaków koło
Łowicza, tel. kom. 0664-763-852.
VW Golf III 1993 rok, benzyna + gaz (na
gwarancji), 5000 zł do negocjacji, tel. kom.
0697-430-838.

FIAT Punto, 1.1, gaz, 1998 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0513-160-551.

FIAT 126p 2000 rok, stan dobry, tel. kom.
0600-915-738.

Yamaha Virago 535, 1998 rok, 23.000 km, 9000
zł, tel. kom. 0886-212-334 0889-248-239.

PEUGEOT 406 1.9 TD 1997 rok, 8000 zł, tel.
kom. 0606-366-569.

Yamaha Virago 535, 1998 rok, 22600 km, 10000
zł, tel. kom. 0886-212-334 0889-248-239.

FORD Escort combi 1998 rok, I właściciel,
klimatyzacja, ABS, po stłuczce, tel. kom.
0602-710-314 po 20.00-tej.

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

TIPO 1.4 1993 rok, 2000 zł, tel. kom.
0609-561-326.

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

OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, tel. kom.
0501-541-928.
ŁADA 2105 opłacona, zarejestrowana, tel.
kom. 0787-460-356.

RENAULT Megane 1.4, 1997 rok, stan bdb,
tel. (046) 874-51-73.
FIAT Cinquecento 700, 1996 rok - pilnie,
tel. kom. 0889-897-339.

PEUGEOT 206, 2003 rok, 5-drzwiowy,
srebrny, I właściciel, 14.400 zł, tel. kom.
0501-213-067.
AUDI A6, combi, 2.4, 1999 rok, zielony, benzyna, 23.800 zł, tel. kom. 0501-213-067.
RENAULT Laguna, 2002 rok, zielony,
pełna opcja, salonowy, 24.900 zł, tel. kom.
0501-213-067.
FIAT Seicento 900, 1999 rok, II właściciel,
alufelgi, elektryczne szyby, niebieski, 5.700 do
uzgodnienia, tel. kom. 0880-211-798.
FIAT Seicento 900, 1998 rok, 5.000, tel. kom.
0602-271-189.
FORD Sierra combi, 1.8D, 1993 rok, 2.300 zł,
tel. kom. 0602-711-898.
FIAT Uno, 1994 rok, 3-drzwiowy, stan dobry,
tel. kom. 0500-742-025.
OPEL Corsa, 1.4, 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.
MATIZ, 1999/2000 rok, benzyna, gaz, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-254.

Kawasaki Ninja 900, 1995 rok, sprawny, zarejestrowany, tel. kom. 0505-011-516.
Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
0660-686-837.
MZ 150 ETZ 1989 rok do remontu, tel. kom.
0506-713-289.

Opel Vectra A 2.0 części, tel. kom.
0608-354-769.
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.
Sprzedam części Astra I oraz inne modele, tel.
kom. 0604-569-679.
Sprzedam przyczepkę samochodową Sam,
nowa, do rejestracji, tel. kom. 0505-928-735.
Sprzedam Alufelgi 14” z oponami
„Borbety” do Golfa ( ładne), tel. kom.
0693-157-163.
Lewe drzwi do Seicento, tel. kom.
0609-500-982.
Koła - Escort, BMW, Peugeot, Citroen. Alu
koła - Golf 3, Yaris, tel. kom. 0784-100-170.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Sprzedam przyczepkę samochodową nową,
tel. kom. 0501-541-928.

Kupię mieszkanie w Łowiczu, 48-60
mkw., tel. kom. 0512-274-582.
Zdecydowanie kupię działkę budowlaną w
okolicach Skierniewic, 1000-2000 m kw, tel.
(0-46) 815-65-30 po 20-tej.

Mieszkanie, może być do remontu
w centrum Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.

Sprzedam skuter Router Classa - nowy, stan
bdb, tel. kom. 0880-084-477.

Sprzedam przyczepę campingową holenderską
KIP390 (3-4 osobowa) z nowym przedsionkiem, stan bdb, tel. (046) 837-08-75, tel. kom.
0604-428-289.

Kupię mieszkanie w Głownie lub Łowiczu, do
50 mkw., tel. kom. 0601-467-493.

Skutery Peugeot Elyseo, Gillera Runner pojemność 50, tel. kom. 0607-919-577.

FIAT Punto 96 poj 1100, kolor czarny, 2 poduszki, elektryczne szyby, centralny zamek,
5-dzwiowy, stan dobry, przebieg 100 tys. km.,
tel. kom. 0791-408-165.

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

Kupię dom lub działkę w Zdunach, tel. kom.
0691-332-531.

Kupię kawalerkę do remontu w Rawie Mazowieckiej, tel. kom. 0669-104-070.

HONDA CRM Enduro 125, moc 36KM,
1993 rok, przegląd + OC, cena 5300zł,
tel. (042) 719-10-17, tel. kom. 0721-344-630.

Sprzedam przyczepkę kampingową holenderską, zarejestrowaną, stan bdb, tel. kom.
0604-451-649.

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.

Naprawa motocykli, motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.

OPEL Vectra 2.0 d 1997 rok, biały, bogate
wyposażenie, uszkodzony, sprawny, tel. kom.
0605-482-526.

Sprzedam radio samochodowe Sony
Xplod 4x52 (MP3, Bluetooth), tel. kom.
0880-472-006.

Kupie działkę rolno - budowlana w okolicy
Łowicza o powierzchni około jednego hektara,
tel. kom. 0604-752-245.

Jawka i Ogar, tel. kom. 0660-742-978.

Sprzedam motor SHL 175, 1963 rok, dowód rejestracyjny, stan dorby, tel. kom.
0668-839-038.

Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.

Garaż blaszany wymiary 6 x 3 x 2, cena 1100
zł, tel. kom. 0506-672-625.

Dom lub gospodarstwo rolne w
okolicach Skierniewic, tel. kom.
0602-779-602.

HYUNDAI Pony 1993 rok, gaz, cena 1,20/kg,
tel. kom. 0693-444-588.

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

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.
Garaż na Kopernika w Głownie, tel.
kom. 0604-943-696.

Sprzedam kaski motocyklowe firmy Shoei, tel.
kom. 0600-879-563.

Kawasaki EN500, 1991 rok, tel. kom.
0600-331-916.

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

NISSAN Primera, 1.6, benzyna, 1993 rok,
wspomaganie, elektryka, bezywpadkowy,
stan idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0509-443-110.

Simson S51, 1997 rok, 4-biegowy,
sprawny technicznie, jeżdżący, tel. kom.
0665-320-163.

Blaszaki, tel. kom. 0691-922-227.

MERCEDES 124 3.0 D 1991 rok, biały, stan
bdb, tel. kom. 0696-441-703.

FORD Focus combi, 2003 rok, salon Polska,
I właściciel, wspomaganie, centralny zamek,
ABS, elektryczne szyby, lusterka, 4x air bag,
klimatronik, przebieg 82 tys., bezwypadkowy,
cena 20.500, tel. kom. 0888-778-839.

OPEL Astra combi, 1.4, 1998 rok, bordowy
metalik, wspomaganie, centralny zamek, 8.900
zł, tel. kom. 0694-036-487.

Kupię WSK 185, stan obojętny, tel. kom.
0605-978-019.

Honda CB650, 5000 zł, zarejestrowany, opłacony, tel. kom. 0721-116-494.

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

PEUGEOT 206, 1.4, 1998 rok, zielony
metalik, wspomaganie, centralny zamek,
radio, elektryczne szyby, 11.500 zł, tel. kom.
0694-036-487.

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

OPEL Vectra combi 2.0 DTH 1999/2000 rok,
sprzedam lub zamienię na mniejszy, tel. kom.
0666-140-882.

FIAT Uno 900, 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0605-535-396.

OPEL Corsa, 1997 rok, czarna perła1.4, radio,
2 poduszki, centralny zamek, przebieg 140.000,
zadbany, 6.700 zł, tel. kom. 0694-036-487.

Dwa Skutery, tel. kom. 0693-592-637.

Działkę 111 mkw. z budynkami: mieszkalnym 48 mkw. i gospodarczym 28 mkw.,
tel. (042) 710-84-37, tel. kom. 0693-066-542.

Kupię działkę w Zdunach do 15 arów,
tel. (046) 839-13-43 po 20.00.
Kupię ziemię rolną, tel. kom.
0513-008-360.
Duże gospodarstwo w okolicach Mszczonowa,
Żyrardowa, Skierniewic, Sochaczewa, tel.
kom. 0603-112-242.

Skuter marki Honda SCV 100, 2005
rok, stan idealny, cena 3600 zł, tel. kom.
0695-037-068.
Sprzedam małego Quada na silnik, tel. kom.
0694-535-433.

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

Sprzedam roczną 2-osobową motorynkę,
tel. (046) 833-17-49.
Motorower Simson S51, stan idealny, tel. kom.
0889-542-530.
Skuter Derbi WV50, tel. kom. 0606-711-285.
WSK 125 cm3, tel. kom. 0889-908-027.
Sprzedam skuter, tel. kom. 0691-235-058.
Hercegowina „50” b. tanio ok.100 zł,
tel. (046) 837-64-88.
Piaggio Zip 50 i Wespa stan dobry, tel. kom.
0505-261-079.
Suzuki RM 125, 2004 rok (cross), stan idealny,
cena 7.500, tel. kom. 0606-122-190.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0604-771-777.
Honda Transalp 600V, 1998/1999 rok, tel. kom.
0606-366-569.

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

Skuter włoski marki Piaggio-Vespa - 50 cm,
stylizowany na lata 50-te, 2005 rok, biały,
kupiony w salonie, I właściciel, przebieg 5 tys.
km, tel. kom. 0502-276-010.
Kawasaki Ninja 900, 1995 rok, sprawny, zarejestrowany, tel. kom. 0505-011-516.

Działka rolna 1 ha, ul. Bolimowska (nad
rzeczką Zielkówką, przy torach), tel. kom.
0666-896-298.
Dom wolnostojący w Łowiczu, tel. kom.
0694-042-123 po 17.00.
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz z
zabudowaniami, gmina Zduny (nowa cena),
tel. (089) 533-20-16.
Sprzedam 38mkw na os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0889-125-422.
Sprzedam działkę 4700 mkw., Bronisławów,
tel. kom. 0693-350-889.
Sprzedam nowo wybudowany dom 12 km od
Łowicza, tel. kom. 0502-409-733.
Mieszkanie, cegła, 75 mkw., Łowicz, tel. kom.
0668-534-199.
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.

Domaniewice- działki budowlane w centrum,
blisko lasu, tel. kom. 0606-193-215.

Sprzedam siedlisko (dom, budynki pod działalność gospodarczą - magazyny, stajnie, ziemię
orną 3,15 ha) pod Skierniewicami, tel. kom.
0606-352-494.

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 w Nieborowie,
tel. kom. 0505-413-209.

Pilnie sprzedam mieszkanie 37mkw (po remoncie, c.o., parter), tel. kom. 0600-127-143.

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

Sprzedam dom w Głownie, Zabrzeźnia,
350 mkw, umeblowany, 6 pokoi, alarm,
sauna, działka1200 mkw, budynek
gospodarczy 60 mkw., cena 850 tys.,
tel. kom. 0502-413-956.

Mieszkanie własnościowe 72 mkw., parter, os.
Bratkowice, tel. kom. 0603-070-501.

Sprzedam Aprilia SR Factory, 2007 rok,
salon, tel. kom. 0502-086-560.

RENAULT Megane, 1.4, 1996 rok, wspomaganie, alarm, tel. kom. 0605-535-396.

OPEL Astra, 1.8, 1995 rok, zielony metalik,
5-drzwiowy, przebieg 150.000, wspomaganie,
radio, centralny zamek, stan bdb, 6.900 zł, tel.
kom. 0694-036-487.

Motocykl Suzuki GSX 750F, 2004r, 14 tys.
km, oryginalny, niebieski lakier, Rawa Maz,
tel. kom. 0501-541- 139.

Błotniki tylne Fiat Tempra, tel. kom.
0606-145-529.

OPEL Astra 17TD 1995 rok, 3300 zł, Uno
1.7D, 1997 rok 2500 zł, Fiat CC 700, 1997
rok, 2700 zł, Citroen ZX 1.4i, 1994 rok, 2500
zł, tel. kom. 0512-476-760.

VW GOLF combi, 1.9 TDI, 1995 rok, grafitowy metalik, zarejestrowany, 8.900 zł, tel. kom.
0512-250-482.

VW Golf 1.3 1990 rok, z gazem, w całości lub na części, tel. kom. 0669-046-643
0698-624-470.

OPELAstra 1994/1995 rok, 1.4, 1.6 16V części
mechaniczne, blacharskie, transport wysyłka,
tel. kom. 0604-140-038.

RENAULT 19, 1.7, gaz po wypadku, tel. kom.
0785-607-248.

BMW E36, 1600, 1994 rok, grafik metalik,
elektryczne szyby, aluminiowe felgi, szyberdach, 3-drzwiowy, stan bdb, cena 8500 do
negocjacji, tel. kom. 0698-989-568.

DAEWOO Tico,1998/99, bordowy metalik,
benzyna + gaz, stan bdb, gaz na gwarancji, tel.
kom. 0606-330-976.

Skrzynię biegów kompletną z półosiami Opel
1.6, 250 zł, tel. kom. 0500-742-025.

KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0604-771-777.

FORD Curier 1.8D, tel. kom. 0663-640-109,
0605-045-109.

OPEL Vectra 1.6 1994 rok, niebieski metalik,
centralny zamek, alufelgi, imubilajzer, gaz, tel.
kom. 0698-624-470.

Wyjazdy po auta na Litwę, duży wybór marek
i roczników, tel. kom. 0604-991-296.

Simson S-51, 1985 rok, tel. kom.
0607-167-155.

FIAT Uno 1.4 1997 rok, niebieski, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0889-432-801.

HONDA Civiv 1.4 1998 rok, 12700zł, klimatyzacja, stan idealny, sprowadzony, opłacony.

POLONEZ Truck, 1.9 diesel, 1998 rok, 2,5m
długi, tel. kom. 0504-573-160.

Sprzedam wydech, chłodnicę i instalacje
gazową do Opla Vectry A 1.8, tel. kom.
0501-541-928.

Działka na Bratkowicach, tel. kom.
0602-797-678.
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.

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

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

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.

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.

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.
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.
0505-551-480.
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.
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 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 działkę budowlana na Zabrzeźni,
700 mkw, tel. kom. 0502-531-327.
Działka 8 tys. mkw, okolice Głowna, tel. kom.
0668-852-406.
Sprzedam działkę 10700 mkw między
ul. Poznańska i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
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 bardzo tanio mieszkanie na
Bratkowicach 48 mkw. po remoncie.
Pilne!!!, tel. kom. 0662-656-546.

Działka budowlana 4800 mkw. z domkiem
drewnianym, tel. kom. 0663-132-471.
Sprzedam działkę
tel. (046) 839-29-87.

N i e b o r ó w,

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.
Siedlisko, 5.900 mkw, gmina Dmosin, domek
do remontu, tel. kom. 0694-336-322.
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.
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.
Zamienię lub sprzedam M-4, Bratkowice na
M-2 Bratkowice, tel. kom. 0503-740-193.
Dąbrowskiego, 35 mkw, parter, sprzedam
lub zamienię na większe najlepiej na os.
Dąbrowskiego, tel. (046) 837-29-21, tel. kom.
0667-353-857.
Sprzedam działkę budowlaną z możliwością
wykopania stawu, tel. kom. 0692-778-350.
Pilnie sprzedam 0,14 ha (rolna), Stachlew, tel.
kom. 0503-617-400.
Sprzedam 0,5ha łąk miejscowość Guźnia 10zł/
mkw, tel. kom. 0662-085-510.
Mieszkanie 51 mkw., I piętro, ul. Kwiatowa,
tel. kom. 0609-103-555.
Działka 2000 mkw., z dostępem do rzeki, (pogranicze Arkadii i Bobrownik),
tel. (046) 838-66-82.
Działka 20arów, ogrodzona, uzbrojona,
przy trasie Łowicz-Kiernozia, tel. kom.
0606-678-418.
Sprzedam M4, Kopernika, Głowno lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0516-385-473,
0606-993-080.
Sprzedam mieszkanie 44mkw os. Kostka, tel.
kom. 0695-753-497.
Działka rekreacyjna 800mkw Guźnia, tel. kom.
0695-753-497.
Działka budowlana, okolice Głowna, tel. kom.
0506-402-647.
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Działkę rolną 3 ha w Strykowie, tel. kom.
0666-310-322.

47,9 mkw., M-3, 2 pokoje, II piętro, Skierniewice, Widok, tel. kom. 0504-924-500.

Działka budowlana ok. 1500 mkw, gmina
Głowno, tel. (042) 719-59-15 po 20.00.

Działki w Grabinie Radziwiłłowskiej. tel. (0-46)
831-01-11, 0887-076-960, 0605-190-728.

M-3, I piętro, środkowe, tel. kom. 0663-252-575
po 17.00.

Mieszkanie M5, 72,32 mkw., IX piętro, osiedle
Widok, Skierniewice, tel. kom. 0508-707-699,
046/833-70-45.

Sprzedam mieszkanie 48,14 mkw., tel. kom.
0510-648-743.
Sprzedam działkę budowlaną w Mysłakowie o powierzchni 1000 mkw., tel. kom.
0661-675-470 0693-036-518.

Działka 3300 mkw., Mokra Fajki, z dostępem
do rzeki, tel. kom. 0691-808-344.
Działka pod działalność handlową, 160 mkw.,
tel. kom. 0691-808-344.

Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw, okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852 po 18.

M3, 48 mkw., Skierniewice, tel. kom.
0666-506-410.

Mieszkanie 72 mkw., Bratkowice 19/2, tel.
kom. 0603-070-501.

Działka rolno-budowlana, 1,04 ha, Stachlew, tel. kom. 0606-421-927.

Sprzedam gospodarstwo 4,15h z budynkami.
Brodne Józefów, tel. kom. 0503-878-183.

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

Działka rolno-siedliskowa, 1,5 h, Głowno, tel.
kom. 0511-604-944.
M-4, 59 mkw., cegła + garaż, os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0691-753-419.
Mieszkanie 20 mkw., Głowno, os. Sikorskiego,
tel. kom. 0608-085-190.
Działka budowlana, tel. kom. 0721-308-946.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Okazyjnie sprzedam dom z dużą działką,
Łowicz, os. Górki. Atrakcyjna cena, tel. kom.
0505-623-605.
Domek w Koluszkach z działką 1809
mkw., budynek gosp., wszystkie media,
tel. (044) 714-38-56, tel. kom. 0608-472-150.
Tanio, okazja mieszkanie 48mkw., 2 pokoje,
Bratkowice parter, 140.000 zł, tel. kom.
0501-067-771.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 49
mkw., parter. Łowicz Przedmieście, tel. kom.
0502-127-525.
Działka rolno-budowlana 0,30 ha, szerokość 19
m, koło Łyszkowic, tel. kom. 0664-022-011.
Os. Baczyńskiego, 64 mkw., cegła,
tel. (046) 837-86-45, tel. kom. 0888-971-625.
Os. Baczyńskiego, 62 mkw., cegła, tel. (046) 837-86-45, tel. kom.
0888-971-625.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP na mniejszy na terenie województwa
łódzkieg, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego
26, tel. (046) 837-39-30.
Pilnie sprzedam mieszkanie 49 mkw na osiedlu Dąbrowskiego14 blok z cegły, tel. kom.
0668-695-950.
M-2, 2 pokoje z kuchnią, duży balkon, gładzie,
glazura, terakota, umeblowana kuchnia, I
piętro, środkowe, os. Bratkowice, stan bdb,
tel. kom. 0502-764-726.
Sprzedam dom i działki na wsi, tel. kom.
0662-077-250.
M-4, 62,31 mkw. Głowno, Swoboda, tel.
kom. 0885-177-436.
Mieszkanie 60mkw. z dużym balkonem
na os. Kopernika w Głownie, tel. kom.
0608-597-567.
Sprzedam 25 mkw. w centrum, tel. kom.
0602-489-317.
Sprzedam 48 mkw., Starzyńskiego 8, parter,
tel. kom. 0602-489-317.
Sprzedam działkę 630 mkw., ul. Strzelecka, tel.
kom. 0602-489-317.
Dwie działki rolno-budowlane 4830 mkw.
każda, 4 km od Sochaczewa, spokojna, cicha
okolica, prąd woda, cena 16 zł/mkw., tel. kom.
0660-763-634.
Mieszkanie, os. Starzyńskiego, 32 mkw., tel.
kom. 0660-340-035.
Głowno, dom 300 mkw., media, obszerne
zabudowania gospodarcze, garaże, 4,31h ziemi
w planach zagospodarowania na działki, tel.
kom. 0606-601-682 0698-871-489.
Dom o powierzchni 150 mkw., całkowitej 225
mkw. podpiwniczony, działka 800 mkw., cena
500 tys., Łowicz, Górki Zagórska, tel. kom.
0509-853-390.
Okazja dom w cenie mieszkania. Sprzedam dom z działką 700 mkw. - budynek
mieszkalno-produkcyjny (z 1995 roku) 128
mkw. - powierzchnie produkcyjne 90 mkw.,
wszystkie media, dogodny dojazd, tel. kom.
0609-052-002, 0601-080-725.
Mieszkanie 60 mkw., os Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Sprzedam mieszkanie 68mkw I piętro+ garaż,
Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Pilnie sprzedam 48 mkw., (2 pokoje) na
Bratkowicach, I piętro blok nr 14. tel. kom.
0606-146-732.
Wydzierżawię stację LPG, budynek 35 mkw.,
teren 3300 mkw., tel. kom. 0601-804-616.
Działka budowlana os. Tatar 3, tel. kom.
0609-533-803.
Mieszkanie 60,51 mkw., Widok, III piętro,
wymienione okna, mały czynsz, tel. (0-46)
832-70-51, 0504-389-810.
M-2, kawalerka, 35,5 mkw., I piętro z meblami,
tel. kom. 0693-796-981.
Dom do remontu z działką w Skierniewicach,
tel. kom. 0693-796-981.
Działki budowlane 950 i 1100 mkw., ok.
Skierniewic, tel. kom. 0605-257-524.
Ziemia rolno-budowlana 1,25 ha, tel. kom.
0512-130-769.
Mieszkanie 32,30 mkw., parter, Widok, tel.
kom. 0513-258-125.

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/m
kw. Informacja pod nr tel. 046/833-37-47,
0510-095-552.
Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 mkw., tel. kom. 0601-699-379.
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.
M4, 62,9 mkw., II piętro, Żyrardów osiedle Wschód, tel. (0-46) 855-79-45,
0608-228-637.
Gospodarstwo z zabudowaniami 4,5 ha okolice
Wiskitek koło Żyrardowa, blisko wjazdu na
przyszła autostradę, cena 20 złotych za mk.,
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 m. kw, tel. kom. 0605-388-878.
Działkę budowlaną 1360 mkw., Łubno, tel.
kom. 0691-757-789.
Działkę w Międzyborowie. Tel. 046/
855-52-62.
M-3, 48 mkw., oś Wschód w Żyrardowie, tel.
kom. 0510-725-390.
Działka rekreacyjna „Dolina Raj”, Budy Stare.
Tel. 046/ 855-67-87.
Kredyt hipoteczny, najlepsze warunki,
tel. kom. 0509-513-594.
Działka rolno- budowlana w Regnowie, 4500
mkw., tel. kom. 0661-613-883.
Mieszkanie 63 mkw. K. Wielkiego 40, Rawa,
I piętro, tel. kom. 0606-824-624.
Nowe mieszkanie, Rawa Mazowiecka,
Kazimierza Wielkiego, 63 m, tel. kom.
0504-125-373.
Mieszkanie w blokach o powierzchni 66 mkw.,
Biała Rawska, tel. kom. 0516-103-655.
Działka 750 m kw. + dom, Biała Rawska, tel.
kom. 0500-068-540.
Ziemia 1,35ha, Marianów, tel. kom.
0695-148-567.
Ziemia 5,5ha, gm. Cielądz, tel. (0-46)
814-20-17.
Gospodarstwo sadownicze o powierzchni 5,72,
Nowy Kłopoczyn 70, gm. Sadkowice, tel. kom.
0887-555-862.
Mieszkanie 53 m, II piętro, Rawa Mazowiecka,
K. Wielkiego 40, tel. kom. 0519-447-082.
Sprzedam 5 ha sadu + budynki w Białej
Rawskiej lub oddam w dzierżawę, tel. kom.
0696-720-900.
Mieszkanie w Białej Rawskiej, 60 m, tel. kom.
0785-459-931.
Działka w Regnowie 4,26ha, tel. kom.
0665-045-551.
M-5, IV piętro w Rawie Mazowieckiej, tel.
kom. 0508-570-176.
Działka rolna 2,3 ha, okolice Białej Rawskiej,
tel. kom. 0665-070-602.
Mieszkanie 60,05 mkw. parter, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0513-985-988.
Dom z działką nad Zalewem koło Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0660-735-928.
Działka rolno-budowlana o pow. 0,46 ha,
okolice Rawy Mazowieckiej, tel. (0-46)
814-18-57.

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.
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.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.

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 mieszkanie 48 mkw., ul. Mickiewicza, tel. kom. 0605-274-781.

Do wynajęcia dom w Głownie,
tel. (042) 719-89-45, tel. kom. 0504-198-216.

Chcę wynająć domek - Żyrardów i okolice, tel.
kom. 0508-312-109.

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.
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.
Wynajmę mieszkanie tel. (00436)763-228-685,
e-mail pko@tmo.at.
Wolne, nieumeblowane 2 pokoje z kuchnią,
Noakowskiego, tel. kom. 0607-328-028.
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.
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.
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 na działalność gospodarczą lokal o
pow. 65 mkw( 2 pomieszczenia + przedsionek)
ul. Stary Rynek 20, tel. kom. 0600-365-799.
Oddam w najem małą piekarnię, tel.
kom. 0693-505-312.
Wynajmę pod działalność gospodarczą
pomieszczenia biurowe w Łowiczu, Stary
Rynek 24/30 (51 mkw.) i sale wykładowe w
Skierniewicach ul. S. Wyszyńskiego13, tel.
kom. 0600-365-799.
Wynajmę mieszkanie na parterze z dużą
łazienką lub dom parterowy, tel. kom.
0509-459-144.
Do wynajęcia mieszkanie, Łódź, tel.
kom. 0609-688-538.
Sprzedam 1,8 ha, gm. Rybno, woj. mazowieckie, tel. (046) 861-12-89, tel. kom.
0781-454-314.
Do wynajęcia mieszkanie (2 pokoje z kuchnią), os. Dąbrowskiego, parter, tel. kom.
0693-202-128.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0880-036-940.
Do wynajęcia budynek 300 mkw. na działce
6000 mkw. Szerokość działki przy trasie na
Łódź 40 m, pod działalność, ul. Łódzka 6,
Łowicz, tel. kom. 0508-324-558.
Kwatery pracownicze w Łowiczu, tel. kom.
0601-692-820.
Do wynajęcia lokale handlowe 350
mkw. i drugi 156 mkw. ul. Zduńska,
Łowicz, tel. kom. 0605-990-363.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
Pokój do wynajęcia, tel. kom. 0691-620-837.
Do wynajęcia mieszkanie 60 mkw. przy ul.
Ułańskiej, tel. kom. 0504-113-422.
Pomieszczenia gospodarcze na magazyn wydzierżawię, tel. kom. 0663-345-696.
Do wynajęcia mieszkanie 32 mkw. w Glownie,
tel. kom. 0506-258-400.
Uczciwy, pracujący abstynent pilnie poszukuje
niekrępującego mieszkania w Głownie, tel.
kom. 0660-523-965.
Do wynajęcia kiosk handlowy, tel. kom.
0500-268-096.
Do wynajęcia pokój 1 lub 2 dziewczyny, os.
Bratkowice, tel. kom. 0693-543-658.
Przyjmę na pokój panią, tel. (046) 837-57-77.
Wynajmę mieszkanie na Widoku, tel. kom.
0604-885-300.
Wynajmę mieszkanie 60 mkw., Widok, tel.
kom. 0601-368-712.
Pilnie najmę lokal handlowy w centrum Skierniewic i Łowicza, tel. kom. 0607-917-479.
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.

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

Kwatery pracownicze, okolice Mszczonowa,
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Poszukuje mieszkania do wynajęcia do 45
mkw. w Żyrardowie, tel. kom. 0505-043-795.
Pawilon do wynajęcia, os. Wschód, Żyrardów,
tel. kom. 0501-413-606.
Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Do wynajęcia lokal 35 mkw. 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.

Bagażnik Octavia, meble kuchenne, rower młodzieżowy, rower dziecięcy,
tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam piec węglowy Olsztyn i termę, tel.
kom. 0668-181-142.
Sprzedam stary zegar stojący „Kwadransowy”,
tel. kom. 0602-279-393.

Sprzedam drzewo sosnowe, tel. (046) 838-78
-24.

Tarcica, drewno kominkowe. Sadowo
15 k. Brzozowa, tel. kom. 0889-116-619,
0886-829-326.

Sprzedam urządzenie spawalnicze Magster 161
z butlą, tel. kom. 0662-320-046.

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 50 kg, np. do eko-groszku, 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 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 rozmiar 38 na
wzrost 155cm, tel. kom. 0663-667-424.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, tel. kom.
0516-907-429.
Drewno-sosnę, tel. kom. 0604-560-416.
Kupię drobny kamień polny, tel. kom.
0662-562-612.
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.
Kupię wózek inwalidzki, tel. kom.
0509-047-152.
Kupię styczniki typu SLA, nowe lub używane,
tel. kom. 0691-219-981.
Blacha trapezowa nowa, tel. kom.
0691-922-227.

Sprzedam stemple budowlane 3 m, tel. kom.
0697-693-606.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, tel. kom.
0723-461-264 0886-324-342.
Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0604-576-221.
Sprzedam wózek głęboki z wkładką, tel. kom.
0600-880-267.
Wózek wielofunkcyjny Prampol, tel. kom.
0694-763-971.
Przyjmę gruz na ul. Chełmońskiego,
tel. (046) 838-43-08.
Zbiornik 12 m 3 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. 3,3 m po bardzo przystępnej cenie, tel. kom. 0606-991-367.

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.

Sprzedam piec miałowy, używany,
tel. (046) 837-10-18.
Playstation II, tel. kom. 0600-523-412.
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 drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
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.

Sprzedam overlock 3-nitkowy Textima, okolice Głowna, tel. kom. 0695-416-746.

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

Sprzedam toaletę drewnianą, budę dla psa, tel.
kom. 0501-658-261.

Sprzedam słupki i siatkę ogrodzeniową, tel.
kom. 0660-789-719.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Overlock, nóż taśmowy, 2-igłówka, stebnówka,
autolap, tel. kom. 0505-042-841.
Kamień polny, grzejniki Faviera, tel.
kom. 0516-180-211.
Ławostół ciemny, stan dobry, niedrogo,
tel. (046) 837-68-35.
Sprzedam drewno opałowe + lipa i topola
na pniu, tel. (046) 837-14-44, tel. kom.
0668-407-362.

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.

Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, po
przeglądzie, tel. kom. 0605-591-528.
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 rębak do gałęzi z silnikiem spalinowym, tel. kom. 0601-358-325.

Komputer z monitorem 19”, tanio, tel. kom.
0787-202-030.

Koparko-ładowarka Case 580G 4x4, widły,
teleskop, 1987 rok, tel. kom. 0880-352-991.

Suknia ślubna w kolorześmietankowym, rozm.
38/40, możliwość odkupienia butów, tel. kom.
0506-068-859.

Żwiry, piaski, pospółka, ziemia ogrodowa, sprzedaż z dowozem, tel. kom.
0600-895-026.

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

Topole w balach, tel. kom. 0601-383-237.

Sprzedam betoniarkę 150L, tel. kom.
0600-326-597.
Segment pokojowy, Głowno, tel. kom.
0691-224-672.
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku,
żwiru i innych kruszyw, tel. kom.
0693-565-564.
Odkurzacze centralne, instalacje, montaż, tel.
kom. 0500-060-080.
Skórzany wypoczynek, tanio, tel. kom.
0501-508-747.
Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.
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.
Ślusarstwo; rusztowania warszawskie, betoniarki, części zamienne; naprawa, zaginanie
rur, tel. kom. 0510-124-700.

Sprzedam materiały budowlane: pustak Max, K-3, Dz, bloczek betonowy,
system dociepleń + pełna gama kolorów w jednej cenie. Ceny promocyjne,
tel. kom. 0608-025-792.

Sprzedam zamrażarkę Ardo, tel. kom.
0691-972-293.
Sprzedam 2 bramy i furtkę, używane,
tel. (046) 839-63-72.
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.
Sprzedaż łodzi wędkarskich i silników
elektrycznych do łodzi. www.phu-wimar.pl, tel. kom. 0608-171-821.

Sprzedam wózek spacerowy, używany 2
miesiące, tel. kom. 0886-560-266.
K o m p u t e r, m y s z , k l a w i a t u r a ,
tel. (046) 838-66-82.
Suknia ślubna, rozm. 38-40, tel. kom.
0791-930-469.
Silniki elektryczne, motoreduktor, wentylator,
pompa wodna, opony 750/20, wiertarkę stołową, tel. (042) 719-59-36.
Betoniarka, do remontu, 300 zł, tel. kom.
0601-839-916.
Sprzedam 3 funkcyjny wózek dziecięcy,
czerwony, tel. kom. 0695-753-497.
Sprzedam suknię ślubną z dodatkami, tel. kom.
0600-375-489.
Sprzedam suknie ślubną w kolorze ekri na
wzrost 173 cm., tel. kom. 0691-871-761.
Sprzedam elegancką suknię ślubną, 3-częściową, na szczupła sylwetkę. Dodatki gratis.
Cena do uzgodnienia, tel. kom. 0513-314-736
0501-807-429.
Kredens dębowy pokojowy, cena 500 zł, tel.
kom. 0886-854-904.
Sprzedam oryginalną suknię ślubną rozmiar
36-38 oraz dekorację na samochód, tel. kom.
0502-037-951.
Centrum Kamienia i Kory (kostka granitowa), tel. kom. 0516-324-160.
Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
0504-180-468.
Gitara elektroakustyczna, tel. kom.
0501-247-535.
Betoniarka, tel. kom. 0601-439-657.
Sprzedam huśtawki drewniane i meble ogrodowe, tel. kom. 0513-314-505.
Sprzedam skrzynki plastikowe nowe,polskie
15kg, 7,30 zł, samobieżny kombajn do zbioru
porzeczki, tel. kom. 0500-385-907.
Tanio wyposażenie sklepu odzieżowego, tel.
kom. 0604-565-096.
Ścianka działowa lusto-drzwi do zabudowy
szafy, garderoby, tel. kom. 0604-565-096.
Oddam gruz, tel. kom. 0501-469-585,
Lubowidza.
Witryna chłodnicza z nadmuchem, tel. kom.
0508-324-558.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla psów, tel. kom. 0502-981-959.
Sprzedam wózek inwalidzki, 3-kołowy, napęd
ręczny, tel. (046) 837-03-96.
Sprzedam drewno opałowe, tel. kom.
0668-156-494.
Szlifierki kątowe, duże do pracy na mokro, tel.
kom. 0600-335-473.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
3, wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Sprzedam grzejniki C.O. żeliwne, 60 szt., tel.
kom. 0511-176-470.
Kramzy na ocieplenia, tel. kom.
0880-569-911.
Maszyny szwalnicze, krajarka krawiecka, tel.
kom. 0880-569-911.
Sprzedam nowe drzwi PCV 0,8x2,10, tel. kom.
0602-370-470.
Sprzedam pilnie maszt flagowy 8 m
aluminium, tel. kom. 0602-370-470.
Sprzedam strój łowicki, wyszywany paciorkami, tel. kom. 0669-862-663.
Sprzedam 4 tregry 12” 6 m, tel. kom.
0781-290-670.
Sprzedam ogrodzenie 22m, tel. kom.
0609-132-475.
Ławka dębowa i ławo-stół z 2 krzesłami,
ogrodowe, tel. kom. 0667-115-444.
Telefon komórkowy Samsung E590 z aparatem 3 MGX, nowy, tel. kom. 0667-115-444.
Komplet mebli młodzieżowych,
tel. (046) 838-88-43, tel. kom. 0605-996-313.
Sprzedam rury stalowe: długość 7 m, średnica
1”, 50 szt., tanio, tel. (046) 838-02-36, tel. kom.
0600-750-544 0608-283-588.
Sprzedam drzwi balkonowe, okno drewniane
nowe, tel. kom. 0888-107-443.
Sprzedam wypoczynek, kompletny, duży,
robiony na zamówienie oraz fotele domowe,
Sochaczew, tel. kom. 0793-398-107.
Sprzedam telefon komórkowy, mało używany,okazja Sochaczew, tel. kom. 0793-398-107.
Agregat prądotwórczy 10KW (Honda), tel.
kom. 0792-249-946.
Silnik elektryczny 7KW, tel. kom.
0502-556-235.
Sprzedam suknię ślubną, białą, gorsetową,
rozm. 34/36, tel. kom. 0602-711-706.

Dziesięć topoli, tel. kom. 0605-169-610.

Laptop używany Toshiba, tel. kom.
0606-525-696.
Rower męski 28” aluminiowy, nowy, tel. kom.
0606-525-696.
Zgrzewarka jednopunktowa, nowa, wyrób fabryczny, do napraw karoserii samochodowych,
tel. kom. 0606-525-696.

Sprzedam topolę, grzejniki żeliwne, młocarnię,
kosiarkę, tel. (046) 838-46-17.

Telewizor panoramiczny 100 Hz, 32”, płaski,
srebrny, tel. kom. 0606-525-696.

Sprzedam piec C.O. miałowy, pleszewski,
używany 2 sezony, pojemność grzewcza 3 m,
tel. (046) 837-13-09 wieczorem.
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Sprzedam akordeon Hohne Imperator, kanałwy, 120 basów, stan idealny, tel. kom.
0665-243-247.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36/38, tel.
kom. 0885-168-212.
Sprzedam sofę rozkładaną i ławę, tel. kom.
0602-711-697.
Betoniarki 1500 - 1700 zł, części zamienne, tel.
kom. 0603-072-751.
Sprzedam deszczownię produkcji niemieckiej Bernlich, stan bdb, dł. węża 280 m,
śred. 75 mm, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0694-911-769.
Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0697-714-837.
Bryczki do kucy, tel. (042) 719-49-79, tel. kom.
0607-992-191.
Sprzedam tanio wersalkę i fotel podwójny rozkładany, stan bdb, tel. kom. 0668-801-936.
Sprzedam meble pokojowe - tanio,
tel. (042) 719-86-00 (042) 719-62-48.
Sprzedam beczkowóz ocynkowany 3300 i
4000l, tel. kom. 0506-829-897.
Sprzedam ule warszawskie zwykłe z pszczołami, tel. (046) 837-08-40 po 20.00.
Sprzedam meble kuchenne, pralkę automatyczną i kuchnię elektryczną, tel. kom.
0782-294-034 po 15.00-tej.
Wózek widłowy GPW, wózek bułgar, waga
samochodowa 15 t, tel. kom. 0603-061-820.
Stemple sosnowe 120 szt., tel. kom.
0603-628-124.
Wózek trójkołowy, 3-funkcyjny + fotelik
samochodowy montowany na stelaż, firma
Implast tel. kom. 0691-730-143.
Tanio sprzedam kocioł miałowo-węglowy
o poj. 1,2 metra sześciennego, używany. tel.
kom. 0668-181-554.
SPRZEDAM STRÓJ ŁOWICKI WYSZYWANY KORALIKAMI, TEL. KOM.
0662-046-784.

Miodarka, tel. kom. 0660-072-650.

Ule wielkopolskie i tran sportówki do nich, tel.
kom. 0660-072-650.

Pustaki, fotele, wersalka, segment pokojowy,
krzesła, stoły, kredens, szafy, krajzega, tel. kom.
0693-796-981.
Sprzedam materiały budowlane pustaki: MAX, K3, Dz, bloczki betonowe
i system ociepleniowy, wszystkie
kolory tynków w jednej cenie, tel. kom.
0608-025-792.
Meble kuchenne +dodatki, kuchnia gazowa,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0669-988-581.
Brama ogrodzeniowa 4 m +furtka, tel. kom.
0607-317-859.
Rusztowanie warszawskie, tel. kom.
0607-317-859.
Bale dębowe sezonowane 10 lat, silnik elektryczny 7.5KW. Tel. 046/ 835-32-79.
Betoniarka 400 l, formy do pustaków, wibrator,
wózek do form, tel. kom. 0505-072-504.
Suknię ślubną roz. 36 z dodatkami, tel. kom.
0798-035-571.
Stębnówkę i owerlok, tel. (0-46) 831-27-74.
Wiatę budowlaną blaszaną 3 x 5 m, 1500 zł,
tel. kom. 0501-020-383.
Piasek, ziemia ogrodowa, przywozimy na
miejsce, tel. kom. 0601-338-813.
Winda inwalidzka, tel. kom. 0514-697-605.
Meble młodzieżowe w bardzo dobrym stanie,
tel. kom. 0785-599-499.

Likwidacja sklepu, wyprzedaż towaru, tanio
sprzedam kraty okienne, drzwi stalowe i regały
magazynowe; FIMET ulica Armii Krajowej
59, Skierniewice, tel. (0-46) 832-79-16.

Winda załadowcza 2 t, aluminiowa, w stanie
bardzo dobrym, tel. kom. 0601-262-069.

Maszyny do szycia wieloczynnościowe, typu
Łucznik, tel. (0-46) 834-92-20.

Komputer, monitor 17”, klawiatura, mysz,
stan bardzo dobry, 300zł, Rawa, tel. kom.
0504-287-454.

Silnik elektryczny, tel. kom. 0505-405-710.
Wózki widłowe GPW 2,5 t, 1994 r. i 1997
r., nowy typ, komatsu 3t, 1994 r., tel. kom.
0505-405-710.
Słupki ogrodzeniowe betonowe z demontażu na 3 płyty, 80 szt., 10 zł /szt., tel. kom.
0505-405-710.
Przenośne xero Canon FC 220, tel.
kom. 0509-620-300.
Drewno kominkowe, tel. kom.
0603-624-879.
Skrzynio-palety, nowe na owoce, tel. kom.
0505-132-156.
Cebulki żonkili, tel. kom. 0602-640-152.
Akomax - piece. Tanie ogrzewanie, np. dom
200 mkw., koszt 1600 zł rocznie, tel. kom.
0665-678-529.
Urządzenie wielofunkcyjne HP drukarka, skaner, kopiarka, tel. kom.
0509-620-300.

Farba do betonu - płotów betonowych,
tel. kom. 0693-774-105.
Kamień ogrodowy, różne rodzaje - transport,
tel. kom. 0501-587-247.
Deski 1m sześcienny - 1 cal sosnowe, 4,5
m długości oraz 1m sześcienny olchowych
krótkich, tel. kom. 0502-930-583.
Rower szosowy Schauff na podzespołach
Schimano 600, tel. kom. 0502-930-583.
Butla gazowa, turystyczna 2 kg, tel. kom.
0888-993-056.
Duża kanapa narożna + 2 fotele ładne, za pół ceny, używane 1 rok, tel. kom.
0503-486-500.
Sofa z fotelami 500 zł, telewizor gratis, tel.
kom. 0667-190-872.
Drewno opałowe brzoza, sosna, deski
calówki, stemple, podciągi k/Rawy. Tel.
044/712-26-64.

Grzejniki aluminiowe, rury zgrzewane,
stabilizowane bez temperowania, tel. kom.
0601-070-363.

Pełne wyposażenie apteki łącznie z komputerami, 13000 zł, tel. kom. 071/354-54-16.

Przyczepa campingowa Knaus, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0601-851-670.

Sypialnię białą używaną, tanio, tel. (0-46)
832-16-04, 0661-025-380.

Markizy tarasowe, tel. kom. 0501-374-996.

Rury ogrodzeniowe 50 x 3 x 2,5 mb, 30 szt.,
tel. (0-46) 832-14-06 wieczorem.

Farba fluoro-kauczukowa do metalu,
tel. kom. 0693-774-105.

Stemple budowlane 3m, tel. kom.
0669-802-500.

Siatka podtynkowa do ociepleń, TANIO,
tel. kom. 0600-803-514.

Duży kiosk handlowy 3,5 x 4,7 m,
witryny aluminiowe, rolety, tel. kom.
0509-620-300.

Huśtawka ogrodowa, drewno, solidnie wykonane, tel. kom. 0722-279-445.

Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
0695-597-151.

Pustak Terriva, 40 sztuk, tel. kom.
0791-103-791.

Lawety oraz przyczepy nowe, tel. kom.
0691-312-831, 0669-046-598.

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Zatrudnimy magazyniera do wydawania towaru, Łowicz, Klickiego 7.
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.
Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887 0513-823-750.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-36-93 po 20.00, tel.
kom. 0508-718-574.
Firma EuroPartner poszukuje partnerów do współpracy w branży finansowej, tel. kom. 0503-869-083.
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.
Kucharka przyjmie zlecenia na imprezy okolicznościowe, tel. (046) 818-23-81, tel. kom.
0508-127-207.
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 kierowcę prawo jazdy kat. C, tel.
kom. 0600-326-597.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczo-przemysłowego w Łowiczu, tel. kom.
0512-088-422.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem,
kraj + zagranica, tel. kom. 0608-059-817.

Przyjmę pracowników do prac elewacyjnych i
wykończeniowych, tel. kom. 0606-737-576.
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.
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.
Opiekunkę do dziecka, tel. kom.
0607-133-132.
Zatrudnię pracownika do obsługi stacji LPG w
Skierniewicach, tel. kom. 0664-787-263.
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.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza, praca w Łowiczu, tel. kom.
0601-332-896.
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 spożywczo-monopol.,
pełny etat, tel. kom. 0509-854-421 po 18.00.
Zatrudnię kierowcę kat. C+ E w
ruch miedzynarodowym, tel. kom.
0600-352-099.

26

24.07.2008 r.

Zatrudnię zbrojarzy i pomocników zbrojarzy
oraz kierowcę kat. B, tel. kom. 0505-931-556
0501-208-878.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E w
transporcie krajowym, tel. kom.
0608-067-847.

Zatrudnię przy zbiorze wiśni, na okres
3 tygodni, gm. Biała Rawska, tel. kom.
0600-069-386.

Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.

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

Przyjmę do zbioru owoców, praca do listopada,
okolice Regnowa, tel. kom. 0603-884-110.

Zatrudnię blacharza samochodowego,
tel. kom. 0600-350-099.

Zatrudnię kierowcę C+E transport międzynarodowy, tel. kom. 0609-446-978.

Firma Wektor zatrudni pracowników budowlanych, tel. kom. 0508-174-797 0660-733-471.

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Łowiczu, tel. kom. 0504-184-457.

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.

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

Biuro nieruchomości zatrudni Panią w charakterze agenta nieruchomości. Wysokie zarobki, tel. kom.
0509-745-155.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0601-335-648.

Zatrudnię murarzy na umowę. Praca również w miesiącach zimowych, tel. kom.
0666-049-802.

Zatrudnię do pomocy w gospodarstwie sadowniczym, nocleg + wyżywienie gratis, tel. kom.
0698-084-273.

Przyjmę kosmetyczkę na staż, tel. kom.
0696-949-467.

Zatrudnię pracownika, budowlanka, dobre
zarobki, Rawa Mazowiecka i okolice, tel. kom.
0607-512-163.

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

Zatrudnię do zbioru borówki amerykańskiej,
tel. kom. 0792-170-744.

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.

Pomocnika do prac remontowych, tel. kom.
0501-050-213.

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

Fryzjerkę zatrudnię, Łowicz, tel. kom.
0501-788-112.
Zatrudnię pomoc domową, okolice Głowna,
tel. kom. 0607-174-084.
Zatrudnię do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
meblowego, uregulowany stosunek
wojskowy,, tel. kom. 0501-351-745.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0600-878-065.
Zatrudnię kierowcę kat. C, E. Jazda po terenie
kraju. Wynagrodzenie ok. 3000 zł, tel. kom.
0602-630-653.
Zatrudnię malarza, gipsiarza lub glazurnika, tel. kom. 0500-333-662.
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 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 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.

Firma zatrudni kierowców kat. C i C + E,
tel. (046) 837-69-81 8.00-16.00.
Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom.
0665-788-787, 0605-061-361.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E,
tel. kom. 0506-648-428.
Piekarnia w Nieborowie zatrudni kierowcę kat. B, tel. kom. 0506-213-284.
Zatrudnię pomocnika na budowę i dekarza, tel.
kom. 0662-785-002.
Zatrudnię elektryka z uprawnieniami, tel. kom.
0607-242-295.

Zatrudnię samodzielnego blacharza, dekarza
(bez maszyn). Wysokie zarobki, tel. kom.
0516-806-774.

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

Zatrudnię do prac remontowo-budowlanych,
Skierniewice, okolice. Dojazd zapewniony,
tel. kom. 0608-334-526.

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

Zatrudnię pracowników do zbioru jabłek, tel.
(0-46) 815-65-30 po 20-tej.

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

Zatrudnimy osoby na stanowisko kasjer-sprzedawca w sklepie Biedronka, cały etat, 1600
brutto, tel. kom. 0600-444-678.

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

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.

Gipsiarzy, malarzy, tel. kom. 0608-024-207.
Kierowcę CE w transporcie krajowym, tel.
kom. 0602-630-653.

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

Szwaczki, wysokie zarobki, szycie w taśmie,
tel. kom. 0501-624-411.

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kat.
C+E, praca w kraju, 0,30 zł z km, tel. kom.
0510-158-921.

Pracowników do prac remontowo-budowlanych, tel. kom. 0508-213-834.

Zatrudnię osobę do biura z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego do kontaktu
z kontrahentami zagranicznymi, Bielawy, tel.
kom. 0600-331-733.
Zatrudnię kierowcę kat. B, tel. kom.
0601-812-260.
Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0666-755-653.
Zatrudnię mechanika samochodowego, tel.
kom. 0880-877-727.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
0516-153-877.
Firma budowlana zatrudni pracowników do
obsługi wibroprasy tel. kom. 0609-789-998
lub tel. kom. 0609-789-997.
Zatrudnię do utrzymania zieleni w Łowiczu
(koszenie trawy, cięcie żywopłotu), prawo
jazdy kat. B, tel. kom. 0695-634-141.
Serwis samochodowy zatrudni: mechaników, lakiernika,
blacharza samochodowego. Atrakcyjne warunki!!!,
tel. (042) 719-67-00, tel. kom.
0509-690-282.
Przyjmę pracownika do napraw: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. Mile
widziane umiejętności lakiernicze, tel. kom.
0608-420-169.
Przyjmę pomocnika do prac budowlanych, tel.
kom. 0602-717-207.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0607-267-278.
Zatrudnię w warzywnictwie, okolice Głowna,
tel. kom. 0784-458-659.
Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa,
tel. (042) 719-89-45, tel. kom. 0504-198-216.
Przyjmę pomocnika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0693-138-503.
Zatrudnię kierowców w transporcie międzynarodowym ze znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego (dobre
warunki), tel. kom. 0602-152-392.
Zatrudnię pracowników na budowę i operatora
koparko- ładowarki, tel. kom. 0697-908-289.
Zatrudnimy magazynierów. Praca
w systemie trzy zmianowym w Sobocie. Doświadczenie mile widziane, paulina.k@santar.com.pl, tel. (046) 838-01
-88.

PODEJMĘ PRACĘ JAKO KIEROWCA
KAT. C, C+E, B, DOŚWIADCZENIE, 23
LATA, TEL. KOM. 0669-960-718.

Zatrudnię młodą, odpowiedzialną na staż do
hurtowni papierniczej, tel. (0-46) 832-44-77.

Firma zatrudni montażystów stolarki
PCV aluminiowej i drewnianej. Wymagania: prawo jady kat. B., doświadczenie, tel. kom. 0606-993-390.

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.

Commercial Union zatrudni menedżera ds.
rekrutacji: CV na adres 96-100 Skierniewice,
ul. Gałeckiego 1B lub Jacek_Jankowski@
cu.com.pl
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (0-46) 833-98-28 wew.11.
Przyjmę na staż do kwiaciarni, Żyrardów. Tel.
046/ 855-76-47.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (0-46) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, tel. kom.
0697-777-414.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Poszukuję kierowców kat. C+E, tel. kom.
0508-312-109.
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Poszukujemy do nowej struktury agentów
ubezpieczeniowych, nie wymagamy doświadczenia. Wysokie zarobki. adam.polkowski@
port.allianz.pl Tel. 0601-577-563.
Zatrudnię szwaczki, Żyrardów, tel. kom.
0664-727-734.
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.

Przyjmę do pracy elektryka lub elektromechanika do przyuczenia zawodu lub renciste, tel.
kom. 0603-531-989.

Przyjmę do montażu okien, do przyuczenia,
z prawem jazdy, Rawa i okolice, tel. kom.
0601-942-551, 0665-123-123.

Zatrudnię do sprzątania mieszkania, tel. kom.
0604-284-833.

Na noce z okolic Rawy Mazowieckiej. Tel.
785-113-833.

Krycie papą termozgrzewalną, obróbki
blacharskie, podbitki, malowanie dachów, solidnie, dokładnie, możliwość
wystawienia faktury Vat, tel. kom.
0668-208-450.

Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.

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

Układanie kostki brukowej, solidnie, konkurencyjne ceny, tel. kom. 0695-384-425.

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

Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.

Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
Producent siatek, bram i balustrad. Możliwość
montażu - konkurencyjne ceny, tel. kom.
0500-371-161.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Tynki. Wolne terminy, tel. kom. 0503-077-863.

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.
Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.
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.
Ogrodzenia, bramy, balustrady, produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.
Usługi remontowo-budowlane, hydraulika,
ogrodzenia, tel. kom. 0500-294-425.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0606-737-576.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.

Tynki wewnętrzne, tel. kom. 0663-138161.

Firma „Ścianka” - prace remontowo-wykończeniowe, tel. kom. 0516-107-876.
Malowanie, gładź gipsowa, tel. kom.
0783-153-006.
Sufity podwieszane, ścianki działowe, panele, malowanie, gładź gipsowa, tel. kom.
0697-633-982.
Solidnie układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
klinkier, tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0793-035-025.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503 0668-501-964.
Układanie granitu, kostki brukowej, tel.
kom. 0666-118-642.
Pokrycia dachowe, wieźba, podbitka okapowa,
tel. kom. 0798-542-049.
Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie,
płyty k/g, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0507-341-244.
Tynki kwarcowe, tel. kom. 0791-055-757.
Docieplenia, tynki, tel. kom.
0606-428-162.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0506-333-671.
Kompleksowe remonty łazienek. Usługi
ogólnoremontowe, tel. (046) 837-92-24, tel.
kom. 0668-821-932.
Wykańczanie wnętrz, remonty, glazura,
terakota, ogrodzenia z klinkieru, tel. kom.
0698-068-889.
Ocieplenie budynków jednorodzinnych, tel.
kom. 0607-793-304.
Pokrycia dachowe, tel. kom. 0510-648-743.

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

Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacje budynków,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668-026-851.

Rencista z samochodem podejmie pracę, tel.
kom. 0663-766-587.

Wykonam gładź, tynkowanie, ocieplenie, tel.
kom. 0888-232-247.

Szukam pracy, układanie glazury, murowanie
z klinkieru, tel. kom. 601-540-820.

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

Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.

Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.

Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.

Usługi koparko-ładowarką oraz wywrotką
4-osiową, kompleksowo, solidnie i bardzo
tanio, tel. kom. 0500-663-893.

Ślusarstwo, ogrodzenia metalowe, konstrukcje
stalowe, tel. kom. 0510-350-349.

Docieplania budynków, tynki, elewacje, tel.
kom. 0608-352-476.

Malowanie dachów i wnętrz, usługi hydrauliczne, tel. kom. 0781-781-316.

Usługi mularskie, tel. kom. 0668-052-818.

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.
Nauczycielka zaopiekuje się dzieckiem, tel.
kom. 0880-036-940.
Księgowa podejmie współpracę w zakresie
prowadzenia księgowości Wspólnot i małych
spółdzielni, tel. kom. 0695-394-765.
Zakład przeszyje kompleksowo kostiumy kąpielowe, duże ilości, ewentualnie inne propozycje, tel. kom.
0502-129-808.
Przyjmę sprzątanie raz w tygodniu, tel. kom.
0664-667-722.
Malowanie, tel. kom. 0665-999-059.

Kierowcę z kat. C, tel. kom. 0693-843-090.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane na terenie całego kraju,
tel. (0-46) 833-98-28 wew. 18.

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

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

Nawiąże współprace w zakresie transportu
materiałów sypkich, posiadam 3 zestawy
ciągnik siodłowy + naczepa wywrotka, tel.
kom. 0604-645-981.

Ekspedientkę, Kamion tel. kom. 0605-881-822,
Puszcza Mariańska Tel. 0601-076-657.

Zatrudnię szwaczkę na overlok, Łowicz, tel.
kom. 0606-958-480.

Pizzeria w Rawie Mazowieckiej zatrudni pomoc na kuchnię, tel. kom. 0509-433-772.

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

Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych i tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.
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).
Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541-373.

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

Kominki 500 wzorów, montaż + serwis, ekspozycja + sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A, tel.
kom. 0602-282-415 0607-090-243.
Koparko-ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel. kom.
0602-736-692 0512-342-751.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.

Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.

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

Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.

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

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Posadzki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0697-012-709.

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.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, 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.

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.

Kominy z klinkieru. Rozbiórka starych kominów, tel. kom. 0669-481-702.
Remonty - 0501-508-747.
Usługi remontowo-wykończeniowe - elewacje,
tel. kom. 0607-343-338.

Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe i inne.
Tanio i solidnie, tel. kom. 0782-152-911
wieczorem.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki
dachowe, tel. kom. 0500-076-158.
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.

Klinkier - ogrodzenia, kominy, tel. kom.
0662-129-221.
Gładź, malowanie - solidnie, tel.
kom. 0884-149-435.
Gipsy, malowanie, glazura, płyty g/k, solidnie,
tel. kom. 0608-372-976.

Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, konstrukcje stalowe, rozbudowy,
tel. kom. 0600-371-435.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel.
kom. 0661-834-206.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel.
kom. 0781-290-609.
Ocieplenia domów, tel. kom. 0506-123-597.
Murarstwo, tynki, docieplenia, tel. (0-46)
815-75-85.
Sprzedam materiały budowlane pustaki: MAX, K3, Dz, bloczki betonowe
i system ociepleniowy, wszystkie
kolory tynków w jednej cenie, tel. kom.
0608-025-792.
Glazura, terakota, gładź, panele, tel. kom.
0506-260-550.
Gładzie gipsowe, malowanie, sufity podwieszane-solidnie, tel. kom.
0500-095-964.
Docieplenia, malowanie budynków, tel. kom.
0781-278-848.
Ocieplenie i malowanie budynków, tel. kom.
0880-528-657.
Układanie parkietów i cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.

Konstrukcje, pokrycia dachowe, tel. kom.
0501-694-856.

Tynki maszynowe, cementowo-wapienne, tel.
kom. 0515-924-658.

Wykańczanie wnętrz, płyta karton-gips, malowanie itp., tel. kom.
0509-934-162.

Remonty mieszkań od A do Z, wolne terminy,
tel. kom. 0503-879-604.

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.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.

Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplanie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki,
tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny, tel. kom.
0600-917-292 0507-431-463.

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

Usługi brukarskie, układanie kostki, tel. kom.
0506-070-415.

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

Usługi ogólnobudowlane, tel. kom.
0506-109-700.

Kompleksowe wykończenia mieszkań, tel.
kom. 0604-209-691.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.

Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne,
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.

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

Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Glazura, terakota, karton gips, malowania,
wolne terminy, tel. kom. 0790-423-970,
0886-153-582.
Wywrotka, piach, żwir, ziemia, gruz, inne, tel.
kom. 0602-520-195.
Usługi koparko-ładowarką, prace ziemne,
wywrotka, tel. kom. 0602-129-834.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0660-306-446.
Ocieplanie budynków, tynki mineralne i strukturalne, tel. kom. 0722-129-498.
Budowa domów od podstaw oraz prace wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel.
kom. 0506-732-628.
Układanie kostki granitowej i brukowej,
tel. kom. 0514-127-388.
Montaż pokryć dachowych, tel. kom.
0607-563-202.
Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych, tel. kom. 0661-251-301.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0663-792-547.
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Tynki gipsowe z agregatu, tel. kom.
0695-601-328.
Dachy, murarka, ocieplenia, tel. kom.
0662-785-002
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty KG, tel. kom. 0602-779-602.

Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.

Firma „Ścianka” - dekorowanie sal na imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0516-107-876.

Wiercenie studni, tel. kom. 0693-412-980
po 16.00.

Ja Irena Kołodziejska informuję mieszkańców os. Noakowskiego i pozostałych iż opłacam za wywóz śmieci
i mogę korzystać z pojemnika na
tym osiedlu.Rachunek za opłaty do
wglądu.

Dachy - wszystkie rodzaje pokryć, nadbudowy.
MBUD, tel. kom. 0516-806-774.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Wykopy mini koparką pod fundamenty, przyłącza, woda, prąd, gaz.
Montaż instalacji wod-kan, tel. kom.
0693-413-492.
Dachy kryjemy papą, blachą, podbitki, tel.
kom. 0604-182-211.
Posadzki Mixokretem, tel. kom. 0691-689-925.
(do końca roku25.12.2008)
Do wynajęcia rusztowania aluminiowe typu
Bosta, tel. kom. 0605-230-814.
Tynki maszynowe, gips, cementowo- wapienne, tel. kom. 0669-201-962.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0513-869-650.
Wylewki z agregatu mechanicznie zacierane,
tel. kom. 0668-829-361.
Tynki cementowo-wapienne z agregatu, tel.
kom. 0668-829-361.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737,
0668-327-588.
Dachy-montaż, tel. kom. 0604-962
-499.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Wymiana i montaż pokryć dachowych, tel.
kom. 0606-250-839, 0691-951-786.
Ocieplenia budynków, ocieplenia poddaszy,
tel. kom. 0662-408-110.
Układanie kostki brukowej - tanio i
solidnie, tel. kom. 0602-882-075.
Wylewki (posadzki) z agregatów, mechanicznie zacierane. Tel. 044/724-19-53,
0668-829-361.
Płytki, tapetowanie, malowanie, k/g, panele,
tynki dekoracyjne, tel. kom. 0506-238-704.
Dachy-montaż, tel. kom.0607-335663.
Dachy, montaż więźby dachowej i pokrycia
dachowego, tel. kom. 0721-224-112.
Tynki cementowo wapienne z agregatów. Tel.
044/724-19-53, 0668-829-361.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0508-178-189.
Malowanie, tapetowanie, k/g, płytki, tynki dekoracyjne, panele, tel. kom. 0661-810-771.
Wylewki betonowe posadzek, tel. kom.
0669-112-265.
Tynki, wylewki, ocieplenia budynków, glazura,
terakota, poddasza, tel. kom. 0691-487-087.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Hydrauliczne instalacje w nowych budynkach, www.hydraulik2.republika.pl, tel. kom.
0602-882-617.
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.
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.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Hydraulika od A do Z, tel. kom.
0508-695-598.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel.
kom. 0602-633-407.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki,
tel. kom. 0880-850-697.
Wykonywanie instalacji c.o., tel. kom.
0781-781-316.
Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja
przemysłowa, domofony, kontrola dostępu, automatyka do bram, tel. kom.
0691-715-506 0609-688-506.
Usługi elektryczne, tel. kom. 0691-141-708.
Instalowanie, montaż anten tv sat, tel. kom.
0692-409-484.
Wykończenia mieszkań, domów, hydraulika,
c.o., ogrzewania podłogowe pod klucz, tel.
kom. 0784-158-541.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0603-917-448.

Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom. 0602-471-796.

Zespół muzyczny: wesela, bale,
wieloletnie doświadczenie tel. kom.
0692-584-020
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.
Rolletic - Studio Zdrowia i Kształtowania Sylwetki „Sukces”, Zduny
15 A, tel. (046) 838-75-02, tel. kom.
0501-747-392.
Zespół muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-852-670.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Przeprowadzki, transport ogólny, Ford Transit.
Sprawnie i tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Stolarstwo, schody, podłogi, cyklinowanie, tel.
kom. 0607-789-345.
Limuzyny Lincoln, auta retro, tel. kom.
0605-305-579.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Kompleksowe sprzątanie mieszkań i domów,
tel. kom. 0518-718-365.
Makijaż pernamentny, tatuaże i przekłuwanie ciała, tel. kom. 0501-649-392.
Usługi transportowe do 3,5 t, tel. kom.
0889-779-227.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Pedicure leczniczy (usuwanie odcisków i wrastających paznokci),
możliwość wizyty w domu, tel. kom.
0501-649-392.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
Śluby - BMW - 5, rocznik 2006, czarny, tel.
kom. 0507-144-595.
Przewóz piasku, ziemi, żwiru, Volvo 11
t, tel. kom. 0604-260-859.
Urządzanie ogrodów skalnych, oczka wodne,
kaskady, trawniki, nawodnienia: pełna automatyka zimą i manualne, własne materiały,
piaskowiec, tel. kom. 0601-189-972.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Komputery naprawa - szybko, tanio, tel. kom.
0605-274-529.
Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0512-330-872.
Naprawa i renowacja starych zegarów, tel.
kom. 0601-595-439.
Zespół muzyczny For Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Piaskowanie, konserwacja, tel. kom.
0605-837-625.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.

RTV Serwis ul. Krakowska 11. Naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzacje
firm: Sony, Philips, Samsung, JVC, Loewe,
Pionier, Sharp, Telestar, Elemis, Funai, Shivaki
i inne, tel. (046) 837-28-85.

Tłumaczenia ustne i pisemne (wystawiam rachunki), język angielski, tel. kom.
0601-157-857.

Sprzedam pszenżyto, tel. (024) 282-26-79.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-45-18.

Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.

Sprzedam słomę żytnią i owsianą po kombajnie, tel. (046) 830-38-09 po 20.00.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0662-470-618.

Sprzedam 15 t kukurydzy paszowej, tel. (024) 277-62-64, tel. kom.
0505-249-566.

Sprzedam 2 krowy, tel. kom. 0660-437-464.

Mieszankę prosto z pola sprzedam, tel. kom.
0505-630-402.

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

Słoma po kombajnie, tel. (046) 838-85-66.
Sprzedam pszenżyto ozime ok. 8 t, tel.
kom. 0500-296-365, 0500-879-529.
Skup żyta, sprzedaż otrąb, odbiór i dowóz własnym transportem, tel. kom. 0691-192-009.

Pszenżyto prosto z kombajnu z pow. 4
ha; zamienię słomę na obornik, tel. kom.
0694-657-347.

Naprawa sprzętu AGD, domofony, tel.
kom. 0691-961-244.

Kupię duże ilości pszenżyta, jęczmienia, powyżej 5 t odbieram własnym transportem, płatność
gotówką, tel. kom. 0692-292-969.

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

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

Sprzedam żyto, tel. (024) 277-95-94.

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

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

Krawcowa, szycie na miarę, tel. kom.
0507-552-688.
Projektowanie i realizacja ogrodów, prace
porządkowe, zakładanie trawników, tel. kom.
0509-766-162.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
Wypożyczę tanio na wesela stół wiejski,
beczułki dębowe z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.
AGD - serwis, tel. (0-46) 832-27-61,
046/833-62-00.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, ERZET, tel. (0-46) 832-82-12,
0608-172-838.
Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja, montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.
A U D I A 6 , ś l u b y, t e l . k o m .
0697-725-858.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie traw, zarośli,
tel. kom. 0608-883-334.
Hydrauliczne, miedź, plastik, tel. kom.
0606-592-598.
Do ślubu Mercedesem, tel. kom.
0698-488-666.
Stroje sale weselne i inne, tel. kom.
0509-614-224.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8:00-20:00.
Wypożyczę stół wiejski + butelka z kranikiem,
tel. kom. 0513-149-250.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0603-917-448.
Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Transport, przeprowadzki, tel. kom.
0790-019-829.
Ogrody-projektowanie, realizacja i pielęgnacja, tel. kom. 0790-019-829.
Elektryk, usługi, tel. kom. 0663-065-566.
Koparko-ładowarka plus widły, tel. kom.
0507-157-756.
Śluby Mercedesem E, nowy model, najwyższa klasa, tanio, tel. kom.
0792-455-236.
Auto naprawa, solidnie, tel. kom.
0604-448-231.
Usługi transportowe, transport towarów 8-24
tony, tel. kom. 0601-939-075.
Szkolenie, obsługa BHP, tel. kom.
0603-112-302.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki,
Rawa i okolice, tel. kom. 0508-265-167.
Zespół muzyczny profesjonalny, rachunki, tel.
kom. 0503-580-514.
DJ na imprezy, tel. kom. 0503-580-514.

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

Zboże paszowe, tel. kom. 0604-313-647.
Kupię dużą ilość zbóż paszowych, własny
transport, gotówka, tel. kom. 0798-169-557.
Kupię każdą ilość zboża na pniu, tel. kom.
0500-222-737.
Słoma po kombajnie w gminie Łyszkowice,
tel. kom. 0506-740-092.
Kupię owies po kombajnie, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię ziemię 10-15 hektarów, tel. kom.
0609-574-532.
Słoma w okresie żniw w okolicach
Skierniewic, własny odbiór, tel. kom.
0661-280-215.
Kupimy zboża (większe ilości), tel. kom.
0693-841-304.

Maciory, knury, wysokie ceny, tel. kom.
0603-711-760.
Konie, tel. kom. 0602-522-478.
Kupię cielaki do 60 kg, powiat łowicki,
tel. kom. 0667-277-322.
Kupię cielaki, tel. kom. 0501-735-775.
Kupię maciory i knury, powiat łowicki,
tel. kom. 0667-277-322.

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.

Słoma, belki duże ze stodoły, Bocheń,
tel. (046) 838-98-94, tel. kom. 0606-434-651.
Jęczmień, rzepak, tel. kom. 0504-672-586.

Sprzedam słomę ze zbioru 2008 z 10 hektarów
i silnik C363P, tel. (042) 719-56-16.
Słoma zbiór 2008. Borki, Nagawki, Lubowidza, tel. kom. 0509-171-283.
Sprzedam słomę jarą (bele), tel. kom.
0785-300-332.
Sprzedam słomę po kombajnie 6 hektarów,
jałówkę cielną termin 15 sierpień. Seligi 6,
tel. (046) 839-22-65.

Zamienię słomę na obornik lub sprzedam, tel. kom. 0504-128-578.
Sprzedam słomę po kombajnie, tel. kom.
0663-345-696.
Słoma po kombajnie, Kalenice 43,
tel. (046) 838-82-56.
Sinokiszonka w belach, tel. kom.
0602-522-478.
Sprzedam jęczmień, tel. kom. 0501-044-399.
Sprzedam ziarno rzepaku,
tel. (046) 838-14-84, tel. kom.
0606-307-014.

Krowy, jałówki, zbiornik na mleko, dojarka,
kiszonki, tel. (046) 838-84-18, tel. kom.
0695-301-081 0667-561-696.
Jałówka wysokocielna, Czatolin 178,
tel. (046) 838-82-66.
Sprzedam krowę na ocieleniu z drugim cielakiem, tel. (046) 838-04-56.
Jałówka wysokocielna pod oceną,
tel. (046) 838-88-57.
Jałówki i krowy cielne, tel. kom.
0602-522-478.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-27-40.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne,
tel. (046) 861-12-89.
Sprzedam byczki o wadze 100 kg, tel. kom.
0665-220-406.
Sprzedam krowę na ocieleniu,
tel. (046) 839-21-77.
Sprzedam klacz konik polski, ujeżdzona z siodłem oraz siano belkowane,
tel. (042) 710-73-51.
Jałówka hodowlana wysokocielna, tel. kom.
0888-703-984.
Jałówka, krowa wysokocielna, tel. kom.
0792-061-562.
Cielna krowa, 10 mc jałówka, Maków, tel.
(0-46) 831-24-53, wieczorem.

Słomę baloty ze zbiorów 2008, tel. kom.
0609-734-681.

Jałówka roczna z mlecznych krów, tel. (0-46)
835-33-07, dzwonić po 20-tej.

Sprzedam łubin słodki wąskolistny 500 kg, tel.
kom. 0606-145-529.

Króle młode, tel. (0-46) 815-76-66.

Sprzedam słomę z poła, tel. kom.
0660-667-464.

Sprzedam 2 jałówki, I połowa sierpnia wycielenie, tel. (0-46) 813-72-13.

Sprzedam jęczmień ozimy 50 ton z dostawą,
zbiory 2008. tel. kom. 0693-841-304.
Pszenżyto 4 tony, tel. kom. 0601-405-661.

Sprzedam słomę ze zbiorów 2008, okolice
Regnowa, tel. kom. 0783-632-585.
Sprzedam słomę z pola do sprasowania, okolice
Cielądza, tel. kom. 0692-215-674.

Sprzedam jałówke wysokocielna, tel. kom.
0510-212-506.

Jałówka, tel. (0-46) 831-07-79.

Jałówka HS zacielona + mięsna, tel. kom.
0697-025-388.

Orkan 2a, tel. kom. 0697-714-837.
Sprzedam kombajn
tel. (046) 856-83-29.

Bizon,

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

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

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.

Jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0603-609-674.

Kombajn Bizon Z-056 z sieczkarnią, tel. kom.
0608-513-810.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu,
wycielenie: koniec lipca. Likwidacja stada,
tel. (046) 838-98-30.

Żmijki, tel. kom. 0608-684-292.

Jałówka 12-miesięczna, tel. (046) 838-92-33.

Ciągnik MF, 100kM, 4x4, prasy rolujące
120x120, tel. (046) 838-20-14, tel. kom.
0600-152-996.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-05-62.
MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.

Sprzedam 20 szt. prosiąt, koło 35 kg, tel. kom.
0782-583-272.

Sprzedam słomę, tel. (046) 838-69-18.

Cyklop, orkana, tel. kom. 0516-415-809.

Kupię zbiornik chłodzący na mleko 1500 l, tel.
kom. 0601-839-916.

Jałówka, wycielenie 15 sierpień, tel. kom.
0602-686-518.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0664-328-935 po 16.00.

Sprzedam jałówkę i krowę na wycieleniu,
tel. (024) 277-91-96.

Jęczmień, 50 t. z 2008 r., tel. kom.
0693-841-304.

Kupię koła zębate do skrzyni biegów Zetor
30-11(Major), tel. kom. 0606-213-415.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tanio, tel. kom.
0696-425-109.

Sprzedam słomę, okolice Osmolina, tel. kom.
0694-848-526.

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

Kupię obciążniki tylne do C-360 i kabinę czeską, tel. kom. 0886-098-053 po 18.00-tej.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu,
tel. (046) 835-20-27.

Sprzedam jałówkę cielną Jerssey, wycielenie
20 sierpnia, tel. kom. 0669-265-693.

Słoma w kostkach stara lub nowa sprzedam,
tel. (0-46) 831-75-49.

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

Krowa na wycieleniu, początek sierpnia, tel.
kom. 0692-842-425.

Sprzedam jęczmień z tegorocznych zbiorów
prosto z pola, zbiór pod koniec lipca. Sanniki,
tel. kom. 0784-199-210.

Kupię Bizon Z-056 w bardzo dobrym stanie,
tel. kom. 0609-063-583.

Kupię kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0880-353-819.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0600-215-536.

Jałówki cielne, tel. kom. 0602-522-478.

C-360, 1984 rok, po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0600-746-724.

Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
Łowicz. pomoc przy pisaniu prac licencjackich,
magisterskich itp., tel. kom. 0660-781-884.

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

Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.

Słoma kostki, tel. (046) 838-90-08.
Jęczmień, tel. kom. 0606-989-475.

Sprzedam jałówkę cielną i dojarkę z konwią,
tel. (046) 838-63-09 (wieczorem).

Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy, zachodnia, tel. kom. 0601-272-521.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.
Sprzedam cyklop, 1993 rok,
tel. (046) 837-14-54.
Dmuchawa do zboża, zachodnia, tel. kom.
0601-272-521.
Silos zbożowy 35 t, tel. kom. 0601-272-521.
Orkan zachodni, tel. kom.
0601-272-521.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel.
kom. 0601-272-521.
Kombajn Bizon Super Z-056, 1989 rok, pierwszy właściciel, tel. kom. 0604-059-567.
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.

Śluby - Czarna Vectra C, tel. kom.
0605-214-925 .

Nauka gry na instrumencie; klarnet, fortepian,
tel. kom. 0660-754-781.

Sprzedam żyto po zbiorze, tel. kom.
0468-382-347.

Sprzedam buhajki hodowlane rasy HF, tel.
kom. 0501-541-386.

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

Serwis - AGD, RTV Stryków i okolice, tel.
kom. 0885-147-056.

Chemia, korepetycje, tel. kom.
0508-232-898.

Sprzedam jęczmień, tel. kom.
0602-314-866.

Krowę wysokocielną 5 sierpnia, trzeci cielak,
tel. (042) 719-63-99.

Sprzedam trząsałki karuzelowe 4-gwiazdowe,
tel. kom. 0518-863-134.

Jęczmień, tel. (046) 838-11-74, tel. kom.
0606-901-931.
Siano i słoma w kostkach, tel. (046) 838-91-91.
Słoma, duże bele, tel. kom. 0603-629-823.

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

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.
Słoma z pola 3 ha, tel. kom. 0667-667-087.

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

Pszenżyto 5t, słoma i zboże prosto z pola 4 ha,
tel. kom. 0505-179-408.

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

Pszenżyto, owies, pszenica, żyto, tel. kom.
0502-585-456.

Sprzedam 2 jałówki ciemne, Barlak, Wygoda 64.
Dwa byczki, małe, mieszańce, tel. kom.
0668-472-081.
Sprzedam jałówkę wysokocielną termin koniec
sierpnia, tel. kom. 0608-263-951.
Sprzedam jałówkę
tel. (046) 838-14-37.

cielną,

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0694-903-163.
Sprzedam jałówkę mięsną na ocieleniu,
tel. (046) 839-13-53.
Jałówkę cielną sprzedam, tel. kom.
0697-298-966.
Sprzedam młodą krowę i jałówkę na wycieleniu, tel. (046) 838-81-34, Urzecze 73.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (024) 277-38-81.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0515-313-968.
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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.
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 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.
Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
0604-931-629.

Ciągnik Casse 9140 International
Powershif 125 KM, 1993 rok, tel. kom.
0509-934-160.

Sprzedam ciągnik T-25A i rozrzutnik obornika 2,5 t, stan dobry, tel. (046) 839-18-54
po 20.00-tej.

Przetrząsacz karuzelowy do siana 4-metrowy,
„pająk” siódemkę, tel. (046) 839-21-27, tel.
kom. 0694-203-717.

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.

C-330, 1972 rok, 9900 zł (bez prawa rejestracji), tel. kom. 0696-441-178.

Dmuchawa do zboża, zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.

Sprzedam agregat podorywkowy i tanio
łóżko pietrowe, dziecięce, tel. kom. 0693-335
-049.

Prasa Z-224/2, 1998 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-25-12.

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.

kom.

Beczka 4000 l na podwoziu 1-osiowym, tel.
kom. 0880-280-523.

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.

Zetor 5340 z ładowaczem lub
sam ładowacz, 1995 rok, tel. kom.
0602-249-820.

Prasy rolujące,
0607-168-196.

tel.

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.
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.

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.

Prasę Sipma Z-224/1, 1995 rok, stan bdb.,
tel. (042) 719-63-66 wieczorem, tel. kom.
0515-480-058.

Ursus C-360, tel. kom. 0511-305-217.

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.

Ciągnik C-330, rok produkcji 1984, stan dobry,
tel. (024) 282-14-62.

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

Przyczepa wywrotka 3-osiowa, 18 t i 6 t, tel.
kom. 0604-208-588.

Sprzedam lub zamienię na mniejszy
ciągnik Zetor 9540, 84KM, 1996 rok,
stan bdb., tel. (042) 719-41-82, tel. kom.
0504-324-442.

Trelinka, duże ilości, tel. kom.
0604-208-588.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom.
0608-738-088.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel.
kom. 0509-934-160.

Sprzedam C-28, nierejestrowany + maszyny, 12500 zł, tel. kom. 0662-085-510
0606-851-409.
Sprzedam tura do C-330, tel. kom.
0782-650-798.

Wózek widłowy Linde, udźwig 4,5t,
tel. (046) 861-25-51.

Prasa Sipma Z224/1 stan bdb, przyczepa 3,5t, linka stalowa do wyciągu,
tel. (046) 838-49-92.

Ursus 1014 1993 r. stan bdb, tel. kom.
0507-075-301.

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.

Pług 3-skibowy i przyczepka samochodowa,
tel. kom. 0660-294-203.

Prasa kostkująca K-422/1, tel. kom.
0693-108-621.

Glebogryzarka, pompa głębinowa, tel. kom.
0514-539-036.

Sprzedam Tura do C-360 i zgrabiarkę gwiazdową 4, tel. kom. 0785-641-260.

Ursus C-340, stan dobry, zarejestrowany, tel.
kom. 0697-527-099.

Prasa kostkująca Sipma, tel. kom.
0603-523-912.

Ciągnik T-25, rozrzutnik rotacyjny, tel. kom.
0887-380-863.

Agregat uprawowy na ciężkiej bronie 2,8 m,
kombajn Bolko, tel. kom. 0504-561-585.

Sprzedam rozdrabniacz do śruty typu Bąk
7,5 kW, 1600 zł do negocjacji, tel. kom.
0693-288-334.

Ciągnik MF-699 turbo z ładowaczem czołowym, stan dobry, tel. (046) 838-33-36.

Kompresor 300 l 2-tłokowy, przyczepa 6t
1-osiowa, wywrot, przetrzasarko-zgrabiarka,
Ford 3-cylindrowy z silnikiem perkinsa, 1975
rok, tel. kom. 0604-771-777.

Maszty widlaków, 1700-1900 zł, tel. kom.
0510-256-444.

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

Przyczepa 4 i 4,5t, rozrzutnik, beczka 1000l i
2000l, cegła, siano, Zetor, prasa, kosiarka rotacyjna, pług 2-skibowy, tel. (046) 838-72-03.
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.
Sieczkarnię Forshnit E281 do kukurydzy 1990
r., stan idealny, opryskiwacz Pilmet oryginalny,
tel. (042) 719-57-34 wieczorem.

Skrzynio palety na jabłka, tel. kom.
0603-538-959.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko, 1999
rok, tel. kom. 0663-452-658.

Bizon Z056, 1985 rok, tel. kom.
0500-222-737.
Zetor 8441, 2005 rok lub Zetor 7341, 2004 rok,
tel. kom. 0501-504-723.
Ursus 4514, 1997 rok, Ursus 3512, 1998 rok,
tel. kom. 0500-222-737.
Ursus U-902, Zetor 3320 lub Ursus C-3603P,
tel. kom. 0501-504-723.

MTZ 82TSA, 2001 rok, tel. kom.
0500-222-737.

Sprzedam tarktor T-25 z Turem, tel. kom.
0888-310-618.

Sieczkarnia Fortschritt kompletną, 1988 rok,
tel. kom. 0694-146-962.

John Deere 6200 z Turem lub bez, prasa Claas
Roland 250 z rotorem, 2002 rok, rozsiewacz
Amazone, tel. kom. 0501-504-723.

Sprzedam zgrabiarkę do siana Felka TS320,
tel. kom. 0697-334-668.

Przyczepę 4,5t wywrot, nadstawki, stan bdb,
tel. kom. 0507-773-536.

Przyczepa 6 t, sztywna, tel. kom.
0784-922-689.

Kombajn Bolko, tel. kom. 0697-017-618.

Kwota mleczna 38000 kg, tel. kom.
0502-732-847.

Prasa Z-224/1, ładowacz Tur do Zetora 2005
rok, ładowacz Tur do Ursus 4514, ładowacz
Tur do John Deere, tel. kom. 0501-504-723.

Przyczepa D-55 6-ton wywrotka, stan bdb, tel.
kom. 0507-075-301.

Ładowacz obornika Nuin, tel. kom.
0510-256-444.

C-330, 1972 rok, Nowe Grudze 18, tel. kom.
0697-387-871.

Sprzedam przyczepy 9 t wywrotkę i 6 t, tel.
kom. 0606-519-851.

Sprzedam pług 3-skibowy i dmuchawę pionową, tel. (046) 839-13-53.

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

Sprzedam dużą dłużycę do słomy i siana,
tel. (024) 282-27-62.

Silos zbożowy 35 t, tel. kom.
0601-272-521.

Bizon ZO56 z kabiną 1987/88, tel. kom.
0602-128-777.

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

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

Sprzedam kombajn ziemniaczany 1992 rok,
tel. (046) 838-25-62 dzwonić po 20.

Talerzówka podorywkowa, brona rotacyjna
uprawowa Maschio 3 m, brona wahadłowa
rotacyjna z hydropakiem Amazone 3 m, tel.
kom. 0604-559-283.

Silosokombajn Z-364, rozsiewacz RCW-5
łańcuchowy, waga do żywca 1000 kg,
tel. (042) 719-70-84.

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

Sprzedam ciągnik Pronar 1025A, 2004 rok,
402 Mtg, tel. kom. 0501-044-399.

Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat przedsiewny, zgrabiarka do siana, kosiarka rotacyjna,
gruber pożniwny, siewka do nawozu i waga do
żywca, tel. kom. 0602-473-422.

Prasę Z-224, stan idealny, tel. kom.
0662-273-215.

Dmuchawa do zboża, zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.
Sprzedam przyczepę samozbierającą mało
używaną, tel. kom. 0603-408-122.
Kombajn ziemniaczany Anna, garażowany, I
właściciel, tel. kom. 0889-911-952.
Sprzedam dmuchawę do zboża, tel. kom.
0721-299-707.
Silos zbożowy 35 t, tel. kom.
0601-272-521.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy, zachodnia, tel. kom. 0601-272-521.
Dmuchawa do zboża, zachodnia, tel.
kom. 0601-272-521.
Siewnik zbożowy, zachodni, tel. kom.
0601-272-521.
Silos zbożowy wewnętrzny 35t,
tel. (024) 356-20-88.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel.
kom. 0601-272-521.
Orkan zachodni, tel. (024) 356-20-88.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.
Prasa do sianokiszonek Deutsch Fahr na walce
120/120, siatka, sznurek, szeroki podbierak, tel.
kom. 0607-988-950.
Zetor 6340 z Tuzem 1999 rok, I właściciel,
wersja exportowa, tel. kom. 0607-988-950.
Prasa rolująca John Deere 580, zmiennokomorowa, siatka i sznurek, tel. kom.
0607-988-950.
Prasa New Holland 656, ziennokomorowa,
siatka i sznurek, tel. kom. 0607-988-950.
Kombajn Bolko, tel. (046) 839-13-43 po
20.00.
Zetor 6340, 4x4, 1997 rok, prasa Z-224, 1987
rok, tel. kom. 0692-601-689.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0504-672-586.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy do remontu,
tel. (042) 719-35-76.
Rozrzutnik 1-osiowy, Złaków Borowy 87,
tel. (046) 839-13-23.

Sprzedam Tury nowe do: Ursusa C-360,
C-330, 3512, 2812, MF 255, 235 i T-25. Hydrauliczne i na linkę. Nowe system mocowań.
Promacyjne ceny. Możliwość transportu, tel.
kom. 0608-128-670.
Przyczepa D732 2-stronny wywrot 1988 rok,
rozrzutnik 2-osiowy, 1988 rok, rozrzutnik
1-osiowy, 1986 rok. Orginały, tel. kom.
0608-128-670.

C-360, 1982 rok, I właściciel, tel. kom.
0515-291-421.
Sprzedam brony 5, siewnik do nawozu Kos,
pług 2-skibowy, przyczepa 6 t i 4 t sztywne,
wywrotka 3,5 t, ciągnik C-360, tel. kom.
0604-890-164 po 16.00-tej.
Sprzedam agregat uprawowy z wałkiem, pług
2- skibowy, siewnik 21 rurek, dwukółka, tel.
kom. 0881-074-43.

Tylni most i inne części do C-328, tel. kom.
0880-353-819.
Orkan 2 1989 rok, tel. kom. 0889-591-132.
Sprzedam przyczepę samozbierającą dużą, tel.
kom. 0721-299-707.
Ursus T355, tel. kom. 0602-475-061.
Sprzedam ciągnik Ursus 1004 z ładowaczem, pług 4-skibowy grudziądzki, tel. kom.
0602-781-330.
Sprzedam dwa rozdzielacze do koparki Białoruś, nowe, tel. (046) 861-26-46.
Sprzedam przyczepę samozbierającą, tel. kom.
0602-315-644.

Tur do C-360, używany, tel. kom.
0608-128-670.

Sprzedam opryskiwacze 600l, pług 2-skibowy,
pszenżyto 2008, tel. kom. 0781-941-297,
0607-156-221.

Sprzedam silniki elektryczne 10KW
i 11KW, linki do wyciągu i przekładni,
tel. (046) 838-30-30.

Przetrząsarka 7-gwiazdowa, tel. kom.
0697-714-837.
Sprzedam bronę aktywną z wałem 3M, pług
2-skibowy, tel. kom. 0693-070-759.

Rozrzutnik 2-osiowy, ciągnik Zetor 7340 z
Turem lub bez, tel. kom. 0600-335-473.

R o z r z u t n i k 2 - o s i o w y, t e l . k o m .
0697-714-837.

Kombajn ziemniaczany polski, sortownik do
ziemniaków, tel. kom. 0510-965-633.

Sprzedam kombajn Anna, 1989 rok, sadzarkę
czeską, tel. kom. 0600-751-459.

Prasę polską zwijającą, koła 900-setki, tel. kom.
0508-364-849.

Beczki asenizacyjne 4000l, 5000l, kosiarka
rotacyjna Multi-Crimper z przetrząsaczem,
rozsiewacz do wapna i nawozu Amazone
8,5t, wybieraki do sianokiszonki, tel. kom.
0604-771-777.

Sprzedam głębosz 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Opryskiwacz 400 l, 1998 rok, lance 12 m, opryskiwacz Termit, tel. kom. 0880-353-819.
Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Kultywator 2,10 z wałkiem „Grudziądz”, tel.
kom. 0880-353-819.
Gniotownik 4,5 kW, gniotownik bez silnika,
tel. kom. 0502-939-200.
T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0502-939-200.
Śrutownik Bąk 5,5 kW, Bąk 7,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.
Rozsiewacz 1-talerzowy, 600-800 kg, fabryczny, rozsiewacz Lej, rozsiewacz Kos, tel. kom.
0502-939-200.
Sprzedam przyczepę 4 t wywrotkę w dobrym
stanie, tel. kom. 0695-774-291.
Sprzedam ciągnik C360, przyczepę 4 tonową,
tel. (024) 285-84-82, tel. kom. 0500-494-640.
Sprzedam kopaczkę konną, tel. kom.
0692-668-521.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko, mało
używany, 1997 rok, tel. kom. 0889-283-005.
Glebogryzarka 1,60 Grudziądz, tel. kom.
0502-939-200.
Sprzedam ciągnik Same Atlanta 45KM, 1982
rok, 9,5 tys. zł, tel. kom. 0603-270-097.

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

Silnik i skrzynia do C-330, tel. kom.
0880-353-819.

Władimirec T-25, 1980 rok, orginał, stan bdb,
tel. kom. 0608-128-670.

Ciągnik T-25, 1983 rok z kabiną, opryskiwacz
400 l - tanio, tel. kom. 0600-335-473.

Prasą rolującą, kostkującą usługi,
tel. (046) 838-14-75, tel. kom. 0503-794-355.

Ciągnik Renault 4x4 napęd, 105 kM, 1987 rok,
stan bdb, tel. kom. 0604-771-777.
Sprzedam ciągnik C-360, kombajn Anna, 1982
rok, stan dobry, tel. kom. 0663-652-660.
Prasa Z-224/1, 1996 rok, tel. kom.
0668-807-613.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne,
Biała, tel. kom. 0501-363-951.
Sprzedam C330, dmuchawa siano-zboże, tel.
kom. 0662-010-799.
Sprzedam przyczepę 3,5t, niską, sztywną, opony radialne, 1100x20, tel. (042) 719-70-24.
Rozsiewacz nawozów Piast i agregat podorywkowy, tel. (042) 719-70-29, tel. kom.
0691-538-579.
Zetor 7245, tel. kom. 0887-535-506.

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

Owczarki niemieckie długowłose.
Pekińczyki, tel. (024) 252-19-95.
Jamniki szorstkowłose (szczeniaki) po rodzicach polujących, tel. kom. 0604-102-385.
York 1.30 kg krycie, tel. kom. 0505-639-859.
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.
Terier walijski szczenięta, tel. kom.
0608-446-487.
Sprzedam szczenięta West Terier, tel. kom.
0502-401-570.
Sprzedam pająki Ptaszniki, tel. kom.
0500-243-372.
Źrebak 13-miesięczny, Wola Zbrożkowa 74.
Sprzedam bernardyna suczkę 8 tygodniową,
tel. kom. 0608-390-429.
Owczarek niemiecki rodzice z rodowodem, tel.
kom. 0783-672-942.
Ogier 2-letni, tel. kom. 0663-561-245.
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.

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.

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 małe kotki, tel. kom. 0604-931-441.

Sprzedam bizon 056 gotowy do żniw, 1984
rok, tel. (024) 277-63-48.

Karmniki dla trzody, tel. (046) 861-25-51.

Oddam w dobre ręce 2 suki 10-miesięczne
mieszańce, tel. kom. 0694-535-433.

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

Sprzedam yorki, tel. kom. 0511-337-768.

Siewnik Poznaniak szerokość 2,70, tel. kom.
0880-353-819.

Wóz konny i drzwi garażowe, tel. kom.
0660-742-978.

Sprzedam Yorki, tel. kom. 0668-156-494.

C-330, 1972 rok, zarejestrowany, tel. kom.
0502-939-200.

Sprzedam basen 420 l, tel. (046) 838-99-88.

Yorki miniaturki sprzedam, tel. kom.
0889-560-228.

Sprzedam wagę inwentarzową 1000 kg, tel.
kom. 0604-348-513.

Oddam małe kotki w dobre ręce. Sanniki, tel.
kom. 0784-199-210.

Zbiornik aluminiowy 3 tys. litrów, tel. kom.
0606-519-851.

Pekińczyki, tel. kom. 0698-783-854.

Ładowacz czołowy Tur do Zetora 7245, 5340
lub podobne, tel. kom. 0608-420-169.
Zetor 5340, 4x4, 1998 rok, kupiony w Agromie, siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom.
0608-420-169.
Beczka asenizacyjna HTS 10000 l lub
8000 l, Fortschnit plastikowa, tel. kom.
0692-601-689.
Prasa Z-224/1 Sipma, 1995 rok, tel. kom.
0692-601-689.
MTZ 82A, 4x4, 1996 rok, podajnik do
prasy Z-224, kabina do C-330, tel. kom.
0692-601-689.
Zgrabiarki 7, siewka do nawozu Lej, samochód
dostawczy Lublin, łubin, tel. (046) 838-36-04,
tel. kom. 0723-341-394.
Wiązałka WC5,
tel. (048) 838-82-10.

młockarnia,

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy do remontu,
tel. (046) 835-39-04.
Sprzedam MF- 130, rozsiewacz nawozu,
siewnik zbożowy i kosiarkę osa, tel. kom.
0604-336-678.

Basen na mleko DeLaval 800 l, 2001 rok, tel.
kom. 0601-839-916.

Sprzedam Ratlerki, sukę Owczarka niemieckiego i szczeniaki Owczarka niemieckiego,
tel. (046) 835-32-05.

Sprzedam 2 używane opony 14,9x28,
tel. (046) 838-49-57.

Buldożki francuskie, beżowe, tel. kom.
0698-612-234.

Sprzedam tunel foliowy 30 m x 6 m, tel. kom.
0880-488-222.

Buldog francuski- dorosła suczka, tel. kom.
0698-612-234.

Skrzynki uniwersalki, tel. kom.
0665-072-555.

Kucyki szetlandzkie, tel. (042) 719-49-79, tel.
kom. 0607-992-191.

Sprzedam zbiornik do mleka 220l, gm. Kiernozia, Stępów 8.

Sprzedam szczenięta rasy jamnik, tel. kom.
0721-109-048.

Sprzedam blachę białą trapezową, sadzarkę
czeską, obredlacz do ziemniaków, tel. kom.
0510-177-033.

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

Bryczka konna, tel. kom. 0792-249-946.
Bryczka konna, tel. kom. 0792-249-946.

York 1,30 kg, York rodowodowy - krycie, tel.
kom. 0505-639-859.

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

York szczenięta, tanio, tel. kom.
0505-639-859.

Przyczepę niską-wywrotkę. Tel. 046/
855-27-77.

Suka owczarka niemieckiego długowłosy z
rodowodem, tel. kom. 0660-072-650.

Owczarek niemiecki długowłosy, po szkoleniu,
agresywny - krycie, tel. kom. 0505-639-859.

Owczarki niemieckie, szczenięta, tel. kom.
0609-468-523.
Kotki syberyjskie, tel. kom. 0600-474-423.
Ratlerek-szczenięta, ratlerek ładny-krycie, tel.
kom. 0506-840-122.
Ratlerek suczka, 2 m-ce, tel. kom.
0605-257-524.
Owczarek niemiecki, suczka, 10 miesięcy,
zaszczepiona, krótkowłosa, tanio, tel. kom.
0607-318-187.
Strzyżenie psów, tel. kom. 0503-739-723.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:

Taxi osobowe:
046-837-34-01; 046-91-91; 046-837-35-28
InterTaxi 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba,
Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
(0-46) 830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05

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:

Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy: 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37,
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

Informacje:

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

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

Dyżury przychodni:

 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, tel.
046-837-56-24
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

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

Telefony w Strykowie:

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

Pogotowia w Strykowie:

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

Dyżury przychodni:

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

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

Msze święte
w niedziele i święta:

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

Wystawy:

 „Spacery nieborowskie”- wystawa ręcznie
pisanych i wyprodukowanych książek autorstwa
Anny Marii Bauer, czynna w Domku Ogrodnika
w Nieborowie. Zwiedzanie możliwe w weekendy
oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do
pracowników muzeum.
 Wystawa rysunku i malarstwa Malwiny Jagóry
i Aleksandry Grzegorek, czynna do końca lipca w
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 Janusz Monitowicz w Nieborowie,wystawa
fotograficzna, Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Wystawa czynna do 16 sierpnia.
- 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.

 „Rzeźbiarze regionu łowickiego”, Muzeum
w Łowiczu, czynna do 31 sierpnia.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 24 lipca:
 Kino nieczynne
Piątek - środa, 25 - 30 lipca:
 godz. 19.00 - Dwa dni w Paryżu - Francuzka Marion i Amerykanin Jack postanawiają ożywić
nieco swój związek i wyruszają
w poszukiwaniu zagubionego
gdzieś po drodze romantyzmu na
Stary Kontynent. Nie mogą zatem
ominąć Paryża, tym bardziej,
że jest to doskonała okazja, by odwiedzić teściów
Jacka, którzy niestety nie znają angielskiego…

Koncerty:

środa, 30 lipca:
 godz. 19.30 - XX Międzynarodowy Festiwal
Organowy J. S. Bach, wystąpi Leopoldas Digris
(Litwa), Bazylika Katedralna w Łowiczu.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 22.07.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,50 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,50 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,50 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,80 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,50 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,50 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,50 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 4,00 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,70 zł/kg+VAT; jałówki 3,70 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,90 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,30 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 zł/kg+VAT.

Apteki:

Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.
wt.
śr.

24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.
30.07.

ul. Łowicka 38
ul. Łowicka 38
Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5

tel. 042-719-21-31
tel. 042-719-21-31
tel. 042-710-89-60
tel. 042-710-89-60
tel. 042-710-89-60
tel. 042-710-89-60
tel. 042-710-89-60

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. 27.07. ul. Plater 2, tel. 042-719-80-41
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy

 Wystawa obrazów głownianina Jana Kwiatkowskiego w Muzeum przy Towarzystwie Przyjaciół
Miasta Głowna, czynna do końca sierpnia.
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Oświadczenia majątkowe
samorządu gminy Bolimów
Ponadto radny wziął kredyt na zakup samochodu Toyota Avensis combi, wykorzystywany do działalności gospodarczej. Kredyt ma wysokość 99.840 zł, wzięty został na
3 lata do 20 lipca 2009 roku. Na 31 grudnia
2007 pozostało do spłaty 45.500,76 zł.
Zdzisław Frąckiewicz posiada na własność dom 110 m2 o wartości 100 tys. zł - majątek odrębny. Gospodarstwo rolne 2,36 ha,
o wartości 250 tys. zł. Zabudowania: budynki
gospodarcze, stodoła. Powierzchnia 6,63 ha
stanowi majątek odrębny, powierzchnia 2,73
ha, wspólnotę majątkową. Przychody z gospodarstwa wyniosły 35 tys zł, dochody 0 zł.
Innenieruchomości:działka0,12ha,1/4stodoły, 1/4 budynku mieszkalno - gospodarczego - wartość 50 tys. zł-wspólnota wraz z żoną.
Z tytułu zatrudnienia radny osiągnął
w 2007 roku 28.533,97 zł, dieta radnego
1700 zł, dochód żony 10 tys. zł.
Albert Jerzak posiada dom o powierzchni 90 m2 o wartości 60 tys. zł - współwłasność z bratem. Indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 8,36 ha, wartości
90 tys. zł - także współwłasność z 13-letnim
bratem. Zabudowę stanowią dom i budynki gospodarcze.
Przychody z gospodarstwa w ubiegłym
roku wyniosły 11 tys. zł, dochody 0 zł.
Z tytułu zatrudnienia radny zarobił
7.642,73 zł, dieta - 1.650 zł.

Roman Jodłowski posiada dom o powierzchni 80 m2, o wartości 200 tys. zł - małżeńska wspólnota majątkowa. Pawilon przy
ulicy Farnej 1 w Bolimowie - 190,85 m2,
działkę 400 m2, sklep przy ulicy Łowickiej
6 w Bolimowie - 58 m2, działkę 1000 m2 wartość 300 tys. zł. Wszystko to w małżeńskiej wspólnocie majątkowej.
Prowadzi działalność gospodarczą - sprzedaż detaliczna. Osiągnął z tego tytułu 33.600
zł. Dieta radnego 2.430 zł. Posiada też Volkswagena Transportera T 4, rocznik 1994.
Wanda Kochanek we współwłasności małżeńskiej ma zgromadzone 125 tys.
zł. Posiada też dom o powierzchni 190 m2,
wart 199.300 zł - współwłasność małżeńska. Gospodarstwo nastawione na produkcję mleka, zbóż i warzyw. Powierzchnia
95,92 ha, wartość 1500.000 zł. Zabudowa:
budynek mieszkalny, obora, wiata, budynek gospodarczy - współwłasność małżeńska. Przychód z gospodarstwa 745 tys. zł,
dochód 250 tys. zł.
Radna nabyła grunty rolne w Karolewie. W roku 1999 powierzchnię 13,74 ha,
w 2007 6,96 ha.
Z tytułu pobierania diety osiągnęła 1.650
zł. Rekompensata ławnika 6141,18 zł.
We współwłasności majątkowej posiada samochód osobowy BMW 318, samochód ciężarowy Star, ciągnik U - 912,

ciągnik 1224, ciągnik Ursus C - 360,
sieczkarnię samobieżną, agregat uprawowy i inny sprzęt rolniczy. Deklaruje kredyt rolniczy preferencyjny - 1701,10 zł.
Marianna Lenard posiada 45 tys. zł
zgromadzonych pieniędzy - wspólnota majątkowa. Dom o powierzchni 140 m2 wartości 200 tys. zł - współwłasność.
Z tytułu stosunku pracy zarobiła w minionym roku 2.069,42 zł, emerytura 18.159
zł, dieta radnej 2090 zł. Jeździ Mercedesem
180C - rocznik 1996.
Janusz Łukawski posiada dom 140
m2, o wartości 100 tys. zł - współwłasność
majątkowa. Gospodarstwo rolne wielkości
7,14 ha, warte 200 tys. zł. Działka, na której
usytuowany jest dom, plus budynki gospodarcze stanowią jego majątek odrębny. Nie
potrafi określić przychodu ani dochodu osiągniętego z gospodarstwa.
Dochód ze stosunku pracy - 28.354,55
zł, dochód żony z tytułu stosunku pracy 47.376,70 zł, dieta radnego 4.550 zł.
Stanisław Plichta posiada dom o powierzchni 120 m2, o wartości 65 tys. zł współwłasność z siostrą. Gospodarstwo rolne
1,39 ha, warte 10 tys. zł - także we współwłasności z siostrą. Zabudowę stanowią
obora i stodoła. Z tytułu diety radnego osiągnął 1.505 zł, dochód po odliczeniach 18280
zł, dochód żony po odliczeniach 32.743 zł.

Kredyt 20 tys. zł, na samochód Fiat Panda
rocznik 2007. Kredyt wzięty na cztery lata,
do 2012 roku. Raty spłacane miesięcznie.
Magdalena Stokowska posiada 11
tys. zł zgromadzonych pieniędzy - majątek
odrębny. Dom 70 m2, wartości 60 tys. zł majątek odrębny. Gospodarstwo rolne 9,67
ha, warte 150 tys. zł. Zabudowania stanowią
dom, obora, stodoła, wiata, magazyn - majątek odrębny. Przychody z tego tytułu 7 tys.
zł, dochody 3 tys zł.
Dieta radnej 1240 zł, dochody z tytułu zatrudnienia 9.413,47 zł. Jeździ Fiatem Seicento rocznik 2003 - majątek odrębny.
Wiktor Tarmanowski ma w małżeńskiej wspólnocie majątkowej dom 60 m2
wartości 80 tys zł. Gospodarstwo rolne
o powierzchni 8,20 ha, warte 40 tys. zł, z zabudową inwentarską - także w małżeńskiej
wspólnocie majątkowej. Przychód z tego tytułu 6 tys. zł, dochód 0 zł. Dochód z tytułu zatrudnienia 31.454 ,26 zł - małżeńska wspólnota majątkowa. Dieta radnego 1515 zł.
Artur Zwoliński posiada w małżeńskiej
wspólnocie majątkowej dom o powierzchni
65 m2, o wartości 50 tys. zł. ma też działkę
rolną o powierzchni 0,49 ha, wartą 4 tys. zł
- małżeńska wspólnota majątkowa.
Dochód z tytułu zatrudnienia za 2007
rok wyniósł 29514,84 zł. Dieta radnego
1.360 zł.
(wcz)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Stawickim z Łowicza
- państwu Zapałom z Łowicza
- państwu Król z Długokątów
- państwu Uczciwek ze Skowrody Południowej
- państwu Woźniakom z Wicia
- państwu Słomskim z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Kosmowskim z Łowicza
- państwu Bąbrych z Łowicza
- państwu Bolimowskim z Bobrownik
- państwu Gładkim z Różyc
- państwu Gołębiewskim z Nieborowa

ślubowali sobie:

- Katarzyna Szymajda z Łowicza i Waldemar Pel
z Domaniewic
- Anna Wojda ze Starych Grudz i Sylwester
z Łowicza
- Marta Polit ze Strzebieszewa i Daniel
Wawrzyn z Łyszkowic
- Monika Tomasik z Domaniewic i Sebastian
Fabisiak z Płocka
- Alicja Gruda z Domaniewic i Wiktor Strzop
z Głowna
- Lena Tomczak z Polesia i Tomasz Sułtan z Polesia
- Monika Sałek i Michał Szusrak oboje z Łowicza
- Marlena Grzanka z Łowicza i Marek Białek
z Łaguszewa
- Joanna Łacińska i Dariusz Biedulski
oboje z Łowicza
- Agnieszka Pasikowska z Klotyldowa i Maciej
Kłakulak z Mastek
- Iwona Radomska i Łukasz Szymajda oboje
z Głowna

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 18.07.2008 r.

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

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

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

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 21.07.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 robotnik budowlany  kierownik magazynu
 elektromonter  hydraulik  pracownik pomocniczy przy hodowli zwierzęcej  pracownik biurowy
 sprzedawca  kucharz  kelner/ka  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  sprzedawca
 przedstawiciel handlowy  prezes zarządu
 elektryk  kierowca kat. C+E  murarz  tynkarz
 nauczyciel chemii  nauczyciel przysposobienia
obronnego  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)  nauczyciel
przedmiotów gastronomicznych  kierowca kat. 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  nauczyciel wychowania
fizycznego  kierownik sklepu  operator myjni
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - podsumowanie zespołu II ligi KS Pelikan w sezonie 2007/08

Gdyby nie ta fatalna jesień
Po dwóch latach starań zespołu trenera Jacka Cyzio łowiczanie awansowali
do II ligi. Niestety Pelikan nie był przygotowany na ten krok do przodu. Czy jednak
ktoś na poważnie brał pod uwagę deklarację naszego szkoleniowca: - Gramy tym samym składem. I walczymy znów o II ligę
- tak mówi trener Cyzio. Okazało się jednak,
że nie były to „słowa rzucone na wiatr”.
Na początku spore kłopoty organizacyjne. Problem z licencją, nieprzygotowany
stadion, a co za tym idzie brak zgody policji

na organizację meczów, podważone uprawnienia trenera Cyzio. Mimo wszystko Pelikan przystąpił do rozgrywek, ale kłopotów
nie brakowało. I do tego walkower oddany
w pierwszej rundzie Wiśle Płock. Być
może właśnie tych trzech punktów zabrakło
w konsekwencji do utrzymania się w II lidze.
Najkrócej mówiąc nasz klub nie był przygotowany do gry na zapleczu ekstraklasy…
 TRENERZY:
Gdyby nie zwycięstwo Pelikana w barażu z Kmitą to Cyzio pożegnałby się ze swo-

Wiosną gra Pelikana mogła się podobać...

Oni grali w Pelikanie - sezon 2007/08
1. Pacan Marcin
2. Adamczyk Michał
3. Hyży Robert
4. Wilk Robert
5. Kowalczyk Radosław
6. Łochowski Michał
7. Czerbniak Zbigniew
8. Gawlik Piotr
9. Pastuszka Maciej
10. Petřík Josef
11. Wyszogrodzki Maciej
12. Rozkwitalski Michał
13. Sojka Arkadiusz
14. Kosiorek Marcin
15. Staniek Marcin
16. Ludwikowski Marcin
17. Znyk Łukasz
18. Cichoń Przemysław
19. Brzózka Michał
20. Terlecki Maciej
21. Jóźwiak Bogdan
22. Wodniok Rafał
23. Styszko Tomasz
24. Kardasz Adam
25. Studziński Jakub
26. Jędrzejewski Mariusz
21. Pomianowski Przemysław
22. Goryszewski Kamil
23. Nowogórski Robert
24. Szczypciak Robert
25. Stróż Honorat
26. Nowotka Paweł

mecze
31
31
29
28
25
21
20
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
12
12
12
10
10
10
  9
  7
  6
  5
  4
  4
  3
  1

całe
31
  9
11
16
  4
19
18
10
15
14
11
  7
  5
  1
14
13
12
11
  7
  6
  5
  6
  2
  0
  8
  7
  2
  3
  4
  0
  0
  1

czas
2790
1642
1954
2295
1251
1845
1743
1142
1350
1339
1274
1220
  924
  386
1260
1215
1190
1202
  879
  646
  721
  761
  526
  325
  765
  630
  284
  316
  360
  171
  103
    90

bramki ŻK
CK
  9
5
1
  3
3
11
7
1
  2
2
2
  1
3
3
  2
3
1
  3
2
  4
  2
1
1
  1
4
2
2
4
2
2
1
1
1
4
1
1
(www.90minut.pl)

 Tabela końcowa II ligi - sezon 2007/2008:
1. Lechia Gdańsk
34
69
55-34
21-6-7
2. Śląsk Wrocław
34
64
55-30
18-10-6
3. Piast Gliwice
34
62
45-23
17-11-5
4. Arka Gdynia
34
62
61-30
19-10-5
5. Znicz Pruszków
34
62
54-28
18-8-8
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała
34
58
53-27
19-7-8
7. Polonia Warszawa
34
50
45-36
14-8-12
8. Wisła Płock
34
50
52-51
14-8-12
9. GKS Jastrzębie
34
45
43-51
12-9-13
10. GKS Katowice
34
43
38-39
11-10-13
11. Stal Stalowa Wola
34
40
30-48
11-7-16
12. Motor Lublin
34
35
33-55
10-5-19
13. Odra Opole
34
35
28-39
  8-11-15
14. Warta Poznań
34
32
29-45
  7-11-16
15. Kmita Zabierzów
34
31
28-40
  6-13-15
16. Tur Turek
34
31
23-46
  7-10-17
17. ŁKS Łomża
34
30
32-59
  8-6-20
18. Pelikan Łowicz
34
28
37-60
6-10-18
Po nazwie drużyny podano: ilość meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów
i porażek. Zespoły z miejsc 1-4 awansowały do Ekstraklasy, w I lidze zagrają zespoły z miejsc 5-15,
a zespoły z miejsc 16-18 zagrają w „nowej” II lidze. Arka została ukarana odjęciem 5. punktów,
a Podbeskidzie - 6.

ją funkcją po poprzednim sezonie. Miał go
zastąpić skierniewiczanin Kamil Socha,
ale zarząd klubu wycofał się ze swoich
ustaleń. Brak licencji trenerskiej spowodował, że najpierw Cyzio był wpisywany jako
asystent, a „papierowym” trenerem był Marek Chojnacki, ale na początku września
„Haczyk” objął funkcję. Niestety po miesiącu okazało się, że jego misja się skończyła
i najpierw zespół prowadzili dotychczasowi
grający asystenci: Robert Wilk i Bogdan
Jóźwiak, a od 15 października 2007 roku
drużynę objął Bogdan Pisz. O jego warsztacie najlepiej świadczy wiosna.
 BRAMKARZ:
Jesienią rozpoczął jeden z bohaterów barażów z Kmitą Zabierzów - Mariusz Jędrzejewski, który jednak nie wytrzymał
presji i wkrótce między słupkami łowickiej
bramki pojawił się „odkurzony” - Robert
Nowogórski.
Potem golkiperem został ściągnięty z Motoru Lublin Jakub Studziński, ale łącznie
biało-zieloni stracili w meczach 2007 roku
II ligi aż 45. goli. Dopiero zaangażowanie do pracy Marcina Ludwikowskiego poprawiło ten bilans. W piętnastu tegorocznych meczach Pelikan stracił już tylko
piętnaście goli.
 OBRONA:
Winą za fatalny bilans straconych bramek w jesiennych meczach należy „obdzielić” także obrońców. Defensywa kierowana
przez Zbigniewa Czerbniaka i Marcina
Pacana miała z obu skrzydeł spore „dziury” i stąd „zimowe” zmiany, które dotknęły
przede wszystkim blok defensywny. Marcin Staniek, Maciej Pastuszka i Czech
Josef Petřík doskonale wkomponowali się
do łowickiej drużyny. Na efekty nie trzeba
było długo czekać i stąd zdecydowanie lepsza wiosna biało-zielonych. Do tego Pacan
zdobył aż dziewięć goli.
 POMOC:
Liderem linii pomocy okazał się Michał Łochowski, który doskonale radził sobie w destrukcji. Ofensywny pomocnik jakim jest Robert Hyży zbyt
często przetrzymywał piłkę (trudno się
jednak dziwić skoro ten zawodnik jednocześnie grał w Pelikanie, w futsalowej
ekipie Hurtapu Łęczyca i w rozgrywkach
Chicken Gold). Znacznie poprawiła się
siła Pelikana w drugiej rundzie, kiedy do
zespołu doszli Maciej Wyszogrodzki
i Przemysław Cichoń.
 ATAK:
Co prawda Robertowi Wilkowi przybywa „latek”, ale to właśnie ten 39-letni
gracz okazał się najskuteczniejszym w ekipie biało-zielonych. Kontuzje nie omijały
w tym sezonie Radosława Kowalczyka, a do końca nie sprawdzili się ani Michał
Rozkwitalski, ani Arkadiusz Sojka.
 NAJLEPSZY MECZ:
Telewizyjna transmisja na żywo z meczu
Pelikan - Stal Stalowa Wola prawdopodobnie dodała skrzydła „Ptakom” i stąd efektowne zwycięstwo 5:0. Jesienią można było być
zadowolonym z gry łowiczan z ŁKS Łomża (4:2). W rundzie rewanżowej duże brawa
należą się łowiczanom za bezbramkowy pojedynek z  Arką Gdynia oraz wygrany mecz
z Odrą Opole (3:1).
 NAJSŁABSZY MECZ:
O rundzie jesiennej trzeba szybko zapomnieć… Strach w pojedynkach z renomowanymi rywalami przyniósł dotkliwe porażki: ze stołeczną Polonią 0:5 oraz Arką
Gdynia i Lechią Gdańsk po 0:4. Do tego
przegrane w bezpośrednich pojedynkach
z drużynami, bez wątpienia, w zasięgu Pelikana: Motorem Lublin 1:2 i Wartą Poznań
0:1 oraz fatalny pojedynek z Odrą Opole,
w którym przegraliśmy 0:2.
Wiosną było już zdecydowanie lepiej,
ale do miana najsłabszego mogą kandydować pojedynki z GKS Jastrzębie (0:1) i Wartą Poznań (1:2)
 NAJLEPSZY STRZELEC:
11 - Robert Wilk, 9 - Marcin Pacan, 4 - Michał Rozkwitalski, po 3: Robert Hyży i Maciej Wyszogrodzki, po 2: Radosław Kowalczyk i Arkadiusz Sojka oraz po 1: Zbigniew
Czerbniak i Marcin Staniek.
Paweł A. Doliński

24.07.2008 r.

Piłka nożna - II liga w statystyce

Dobra tylko wiosna
 Tabela rundy jesiennej 2007:
1. Arka Gdynia
2. Piast Gliwice
3. Lechia Gdańsk
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała
5. Śląsk Wrocław
6. Polonia Warszawa
7. Wisła Płock
8. Znicz Pruszków
9. GKS Jastrzębie
10. GKS Katowice
11. Tur Turek
12. Odra Opole
13. ŁKS Łomża
14. Motor Lublin
15. Stal Stalowa Wola
16. Warta Poznań
17. Kmita Zabierzów
18. Pelikan Łowicz
 Tabela rundy wiosennej 2008:
1. Lechia Gdańsk
2. Znicz Pruszków
3. Śląsk Wrocław
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała
5. Arka Gdynia
6. Piast Gliwice
7. Stal Stalowa Wola
8. Kmita Zabierzów
9. Polonia Warszawa
10. Wisła Płock
11. GKS Katowice
12. Pelikan Łowicz
13. GKS Jastrzębie
14. Motor Lublin
15. Warta Poznań
16. Odra Opole
17. ŁKS Łomża
18. Tur Turek
 Tabela - wiosna 2008:
1. Lechia Gdańsk
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała
3. Znicz Pruszków
4. Arka Gdynia
5. Śląsk Wrocław
6. Piast Gliwice
7. Kmita Zabierzów
8. Wisła Płock
9. Pelikan Łowicz
10. Stal Stalowa Wola
11. Polonia Warszawa
12. GKS Katowice
13. Warta Poznań
14. GKS Jastrzębie
15. Motor Lublin
16. ŁKS Łomża
17. Odra Opole
18. Tur Turek
 Tabela meczów „u siebie”:
1. Lechia Gdańsk
2. Arka Gdynia
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała
4. Śląsk Wrocław
5. Piast Gliwice
6. Polonia Warszawa
7. Znicz Pruszków
8. Wisła Płock
9. Stal Stalowa Wola
10. GKS Katowice
11. GKS Jastrzębie
12. Motor Lublin
13. Odra Opole
14. Warta Poznań
15. Tur Turek
16. Kmita Zabierzów
17. Pelikan Łowicz
18. ŁKS Łomża
 Tabela meczów wyjazdowych:
1. Znicz Pruszków
2. Arka Gdynia
3. Śląsk Wrocław
4. Piast Gliwice
5. Lechia Gdańsk
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała
7. Wisła Płock
8. GKS Katowice
9. ŁKS Łomża
10. GKS Jastrzębie
11. Polonia Warszawa
12. Odra Opole
13. Motor Lublin
14. Kmita Zabierzów
15. Warta Poznań
16. Tur Turek
17. Pelikan Łowicz
18. Stal Stalowa Wola

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

35
33
32
31
31
28
28
27
26
22
22
21
18
18
15
15
  8
8

31-14
23-13
31-19
23-9
28-13
25-16
32-27
27-16
27-27
20-22
14-16
14-18
22-27
17-31
15-32
14-27
11-24
17-40

10-5-2
  9-6-2
  9-5-3
  9-4-4
  8-7-2
  8-4-5
  8-4-5
  8-3-6
  7-5-5
  6-4-7
  5-7-5
  6-3-8
  5-3-9
  5-3-9
  4-3-10
  3-6-8
  0-8-9
2-2-13

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

37
35
33
33
32
29
25
23
22
22
21
20
19
17
17
14
12
  9

24-15
27-12
27-17
30-18
30-16
22-10
15-16
17-16
20-20
20-24
18-17
20-20
16-24
16-24
15-18
14-21
10-32
  9-30

12-1-4
10-5-2
10-3-4
10-3-4
  9-5-3
  8-5-4
  7-4-6
  6-5-6
  6-4-7
  6-4-7
  5-6-6
4-8-5
  5-4-8
  5-2-10
  4-5-8
  2-8-7
  3-3-11
  2-3-12

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

34
33
31
28
27
25
22
21
19
19
18
17
16
16
13
12
11
  9

22-14
30-15
24-10
29-16
22-15
19-9
17-15
18-20
16-15
12-16
17-19
13-16
15-16
13-22
12-21
  9-24
11-18
  7-25

11-1-3
10-3-2
  9-4-2
  8-4-3
  8-3-4
  7-4-4
  6-4-5
  6-3-6
4-7-4
  5-4-6
  5-3-7
  4-5-6
  4-4-7
  4-4-7
  4-1-10
  3-3-9
  1-8-6
  2-3-10

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

44
40
40
37
37
36
30
30
30
27
27
22
22
20
20
19
17
14

34-9
40-12
29-8
35-12
35-13
28-12
31-17
29-21
20-13
24-15
25-21
18-14
16-17
18-21
14-21
15-15
22-27
15-25

14-2-1
12-4-1
13-1-3
11-4-2
11-4-2
11-3-3
  8-6-3
  8-6-3
  9-3-5
  7-6-4
  7-6-4
  6-4-7
  6-4-7
  5-5-7
  5-5-7
  4-7-6
4-5-8
  3-5-9

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

32
27
27
25
25
24
20
16
16
15
14
13
13
12
12
11
11
10

23-11
21-18
20-18
10-10
21-25
24-19
23-30
14-23
17-34
17-31
17-24
12-22
15-41
13-25
11-24
  9-25
15-33
10-35

10-2-5
  7-6-4
  7-6-4
  6-7-4
  7-4-6
  6-6-5
  6-2-9
  4-4-9
  5-1-11
  5-3-9
  3-5-9
  2-7-8
  4-1-12
  2-6-9
  2-6-9
  2-5-10
2-5-10
  2-4-11
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Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek II ligi

Szukamy lepszych piłkarzy
 PELIKAN Łowicz - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki 0:2 (0:1)
0:1 - Arkadiusz Świętosławski (14), 0:2 Piotr Golański (49 karny).
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Michalski, Pietras (71 Czerbniak), Gawlik Cichoń, Łochowski, Hyży (59 Lipiński),
Fabich (60 Pomianowski) - Wilk (46 Kowalczyk), Stencel (74 Kutkowski).
Sokół: Sima - Golański, Ziółkowski
(63 Brodecki), Turek, Noga (76 Wrzesiński) - Grącki, Hoderko, Olejniczak, Gajewski (89 Łagodziński) - Świętosławski, Neścior (63 Słyścio).
Łowicz, 16 lipca. Piłkarze łowickiego
Pelikana rozegrali dziś czwarty mecz kontrolny w ramach przygotowań do nowego
sezonu (nadal nie wiadomo, czy w II, czy
też może w I lidze). Podopieczni trenera
Bogdana Pisza zmierzyli się tym razem
z Sokołem Aleksandrów Łódzki przegrywając 0:2 (0:1). W poprzednich meczach biało-zieloni wygrali z MKS Kutno 3:1, ulegli
Wiśle Płock 0:1 i bezbramkowo zremisowali z Wigrami Suwałki. Zatem w trzech ostatnich meczach żadnemu z łowickich graczy
nie udało się zdobyć gola...
Mecz z Sokołem rozpoczął się bardzo
obiecująco, ale łowiczanie nie potrafili swojej przewagi w polu udokumentować celnym
trafieniem. Swoich szans nie wykorzystali
Radosław Stencel i Maciej Pastuszka, a wkrótce jedna z kontr rywali zakończyła się celnym uderzeniem z głowy byłego
gracza Pelikana (wcześniej m.in. Widzewa) - Arkadiusza Świętosławskiego.
„Święty” miał także duży wkład w drugie
trafienie swojego zespołu. Za faul na tym
piłkarzu sędzia odgwizdał faul w polu karnym, a „jedenastkę” na gola zamienił Piotr
Golański.
Kibiców i działaczy Pelikana nie zaniepokoił jednak jedynie fatalny wynik tej potyczki. Cóż z tego, że na początku łowiczanie osiągnęli sporą przewagę, jak kolejne

Maciej Pastuszka tym razem nieco mniej pewnie...
dobrze zapowiadające się oskrzydlające akcje kończyły się fatalnymi dośrodkowaniami. Trener Pisz miał sporo uwag zwłaszcza
do Roberta Hyżego, od którego bardzo
wiele zależy. Kolejne niecelne podania, przetrzymywanie piłki - od „Hyżola” wymagać
należy znacznie więcej… Nie wiele do gry
„biało-zielonych” wnoszą także „nowi”: Dariusz Lipiński (SAS Vis 2007 Skierniewice) i Daniel Fabich (UKS SMS Łódź).
Z upływem czasu można było mieć coraz
więcej uwag także do skrajnych obrońców:
Macieja Pastuszki i Piotra Gawlika.
Z drugiej strony nieźle zaprezentował
się młody stoper - Dominik Pietras i napastnik chodakowskiej Bzury - Radosław
Stencel. Ten ostatni praktycznie zapewnił

już sobie kontrakt w Pelikanie, Pietras miał
być jeszcze raz testowany. Okazało się jednak, że więcej już w Łowiczu się nie pojawił. Postanowił kontynuować swoją karierę
w niemieckiej IV lidze.
Trudno się także spodziewać, że „zbawieniem” Pelikana będzie Łukasz Pakos
(Mazowsze Płock), który przez większość
spotkania rozgrzewał się poza linią końcową
i ostatecznie „trawy nie powąchał”.
Do inauguracji rozgrywek pozostaje już
tylko dziesięć dni, ale tym razem w Łowiczu
zamiast kończyć przygotowania nadal trwają poszukiwania kolejnych zawodników. Na
razie nie mamy zespołu ani na ewentualną I,
ani nawet na II ligę.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - przygotowania Pelikan II
do rozgrywek IV ligi

py jest łowiczanin Bernard Wudkiewicz),
w środę 30 lipca o godz. 17.00 zmierzą się
w Sochaczewie z Bzurą Chodaków, a w sobotę 2 sierpnia w Jaktorowie łowiccy rezerwiści zagrają z Żyrardowianką Żyrardów.
Pierwszy mecz ligowy łowiczanie rozegrają
na własnym stadionie w niedzielę 10 sierp MKS II Kutno - PELIKAN II Ło- nia o godz. 16.00, a rywalem będzie UKS
wicz 1:4 (1:2); br.: Andrzej Grzegorek (7) - SMS II Łódź.
Paweł A. Doliński
Grzegorz Cipiński (20), Marcin Kosiorek 2
(35 i 55) i Łukasz Zabost (75).
Zmiany kadrowe
Pelikan II: Jędrzejewski (65 Kocemba)
- Myczka (46 Szakiel), Styszko, Górski
w Pelikanie II
(46 Plichta), Osowski (65 Zwierz) - Po PRZYBYLI: Sylwester Knera (pomianowski (75 Zabost), Cipiński, Kaźmierczak (46 Chlebny), Ścibor (70 Bury) wrót z Żyrardowianki), Michał Kocemba
- Kosiorek (70 Ługowski), Rembowski (Laktoza Łyszkowice), Marcin Kosiorek
(z pierwszej drużyny Pelikana), Dawid Łu(46 Zimecki).
Łowicz, 20 lipca. Pierwszą bramkę gowski (powrót z Żyrardowianki), Domidla MKS II zdobył łowiczanin - Andrzej nik Myczka (Czarni Bednary), Andrzej
Grzegorek, ale wkrótce „rezerwiści” udo- Osowski (Orzeł Nieborów via UKS SMS
kumentowali swoją sporą przewagę i osta- Łódź), Łukasz Szakiel (powrót z Kopernika Kiernozia), Tomasz Ścibor (Błękittecznie wygrali 4:1.
Łowiczanie mają do rozegrania jeszcze ni Dobiegniew) i Mariusz Trakul (Witotrzy mecze kontrolne. Najpierw w sobotę nia Osiek).
 UBYLI: Jarosław Walczak (wy26 lipca o godz. 11.00 zagrają w Skiernie(p)
wicach z SAS Vis 2007 (trenerem tej eki- jechał do Szwecji).

Budujemy silny zespó³
 ZJEDNOCZENI Stryków - PELIKAN II Łowicz 0:1 (0:0); br.: Przemysław
Pomianowski (46).
Pelikan II: Jędrzejewski (70 Kocemba)
- Myczka (46 Szakiel), Lipiński, Górski
(46 Plichta), Osowski (46 Domińczak) Pomianowski, Kutkowski (46 Chlebny),
Cipiński, Ścibor (46 Zimecki) - Kosiorek
(46 Zwierz), Rembowski.
Stryków, 16 lipca. Trenerzy Bogdan
Jóźwiak i Zbigniew Czerbniak przed
trzema tygodniami rozpoczęli budowanie
zespołu, który na razie prezentuje się całkiem nieźle. W pierwszej grze kontrolnej
„rezerwiści” pokonali rywali ze Strykowa
1:0. Jedyną bramkę zdobył Przemysław
Pomianowski, który tuż po przerwie pokonał bramkarza Zjednoczonych - Macieja
Sowińskiego (wychowanek Pelikana od
ubiegłego sezonu reprezentuje ten klub).

Piłka nożna - przygotowania Astry Zduny
do rozgrywek IV ligi

ny, Michał Dylik, Konrad Wolski i Andrzej Węgierek.
Łąck, 19 lipca. Drugi mecz sparingowy zdunianie rozegrali z beniaminkiem mazowieckiej IV ligi - Kormoranem Łąck. Co
prawda ekipa trenera Jacka Czekalskiego objęła prowadzenie po uderzeniu nieKutno. W zespole tym znalazło się kilku zwykle skutecznego Adriana Legęnckiego,
graczy, którzy wywalczyli w tym sezonie ale potem trzy gole zdobyli jednak gospoawans do III ligi.
darze.
Paweł A. Doliński
 KORMORAN Łąck - ASTRA ZduZmiany kadrowe
ny 3:1 (2:1); br.: Marcin Szymański (28),
Piotr Rogoziński (30) i Dawid Jackowski
w Astrze Zduny:
(85 karny) - Adrian Legęncki (18).
Astra: Łukasz Koza - Karol Błaszczyk,
 PRZYBYLI: Rafał Chudy (po kontuMariusz Ochmański, Piotr Zrazek, Ka- zji), Michał Dylik (powrót z juniorów starmil Owczarek - Dominik Wiśniewski, Ra- szych Pelikana), Przemysław Grzegory
fał Chudy, Daniel Pietrzak, Przemysław (Malina Piątek), Szymon Pietrzak (poGrzegory - Wojciech Masłowski i Adrian wrót z juniorów starszych Pelikana) i Piotr
Legęncki oraz Szymon Pietrzak - Wiktor Skoneczny (Kopernik Kiernozia).
Surma, Paweł Jankowski, Piotr Skonecz UBYLI: Nikt nie ubył.
(p)

Zremisowali i przegrali
 ASTRA Zduny - MKS II Kutno 3:3
(1:1); br.: Piotr Modliński, Wojciech Masłowski i Adrian Legęncki - Michał Michalski 2 i Damian Szadkowski.
Zduny, 16 lipca. Ekipa zduńskiej Astry
przygotowuje się do debiutu w łódzkiej IV
lidze. Co prawda działacze tego klubu obawiali się, czy uda się uzyskać licencję na grę
na własnym boisku, ale batalia ta zakończyła
się sukcesem. Teraz potrzeba sukcesu sportowego, na który pracują wszyscy zawodnicy
pod okiem trenera Jacka Czekalskiego.
W pierwszym spotkaniu kontrolnym
Astra zremisowała z drugą drużyną MKS
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Kadra KS Pelikan - wiosna ’2008:

 Bramkarze:
1. Jędrzejewski Mariusz
2. Ludwikowski Marcin
 Obrońcy:
3. Czerbniak Zbigniew
4. Demidowicz Patryk
5. Gawlik Piotr
6. Michalski Przemysław
7. Pastuszka Maciej
8. Pomianowski Przemysław
9. Styszko Tomasz
 Pomocnicy:
10. Cichoń Przemysław
11. Kaźmierczak Jakub
12. Łochowski Michał
13. Wilk Robert
 Napastnicy:
14. Kowalczyk Radosław
15. Kutkowski Paweł
16. Stencel Radosław

27.05.1984
21.12.1977

Łowicz
180
Ostrów Wlkp. 195

78
81

16.04.1972
31.01.1989
03.10.1981
14.04.1983
03.03.1977
13.04.1986
27.10.1974

Łowicz
Łowicz
Łowicz
Płock
Kielce
Łowicz
Łowicz

190
190
188
187
176
180
185

92
92
81
86
70
73
86

25.10.1978
04.02.1987
19.12.1977
21.07.1969

Kielce
Poznań
Łask
Łowicz

176
172
180
181

70
73
75
80

01.06.1973
07.06.1984
14.11.1983

Łódź
Łowicz
Żyrardów

169
176
170

68
69
67

 UBYLI:
Michał Adamczyk (szuka klubu), Michał Brzózka (kontuzja), Robert Hyży (Tur
Turek), Adam Kardasz (powrót do Victorii Koronowo), Bogdan Jóźwiak (koniec kariery), Marcin Pacan (Jagiellonia Białystok), Josef Petřík (GKP Gorzów Wlkp.), Arkadiusz Sojka (powrót do Piasta Gliwice), Marcin Staniek (GKS Jastrzębie), Jakub
Studziński (ŁKS Łódź) i Maciej Wyszogrodzki (Wisła Płock).
 PRZYBYLI:
Patryk Demidowicz (z juniorów), Paweł Kutkowski (powrót z Żyrardowianki),
Przemysław Michalski (Radomiak) i Radosław Stencel (Bzura Sochaczew).
 W KRĘGU ZAINTERESOWANIA:
Tomasz Ciesielski (Korona Kielce), Jakub Dylewski (Wisła Płock), Piotr Grzelczak (Widzew Łódź), Dariusz Kozubek (Concordia Piotrków Trybunalski) i Damian
Okrzesik (GKS Katowice).
 DZIAŁACZE:
Prezes: Jolanta Papuga, wiceprezes ds. sportowych: Krzysztof Haczykowski, wiceprezes ds. organizacyjnych: Wojciech Piorun, członkowie zarządu: Wiesław Dąbrowski, Kamil Górski, Marek Koper i Andrzej Piorun, dyrektor klubu: Łukasz
Niedzielski, trener: Bogdan Pisz, asystent: Bogdan Jóźwiak, kierownik drużyny:
Andrzej Miziołek, lekarz: dr Piotr Pochwała i trener odnowy biologicznej: Piotr Gołaszewski.
(p)

Terminarz II ligi KS “Pelikan”
- runda jesienna 2008
1. 27.07
2. 3.08
3. 6.08
4. 10.08
5. 16.08
6. 23.08
7. 31.08
8. 3.09
9. 7.09
10. 13.09
11. 21.09
12. 27.09
13. 5.10
14. 8.10
15. 12.10
16. 18.10
17. 26.10
18. 9.11
19. 15.11

Ni
Ni
Śr
Ni
So
So
Ni
Śr
Ni
So
Ni
So
Ni
Śr
Ni
So
Ni
So
So

11.15
11.15
17.00
11.15
17.00
17.00
11.15
17.00
11.15
17.00
11.15
16.00
11.15
16.00
11.15
16.00
11.15
15.00
20.00

Pelikan - Ruch Wysokie Mazowieckie
Pelikan - Widzew Łódź
Sokół Aleksandrów Łódzki - Pelikan
Pelikan - Sandecja Nowy Sącz
Przebój Wolbrom - Pelikan
OKS 1945 Olsztyn - Pelikan
Pelikan - Wigry Suwałki
Kolejarz Stróże - Pelikan
Pelikan - ŁKS Łomża / Concordia Piotrków Tryb.
KSZO Ostrowiec Św. - Pelikan
Pelikan - Hetman Zamość
Jeziorak Iława - Pelikan
Pelikan - Start Otwock
Ponidzie Nida Pińczów - Pelikan
Pelikan - Stal Poniatowa
Górnik Wieliczka - Pelikan
Pelikan - Okocimski Brzesko
Ruch Wysokie Mazowieckie - Pelikan
Widzew Łódź - Pelikan
(p)

Piłka nożna - Puchar Polski

Omega II lub Promieñ
Warszawa, 15 sierpnia. W PZPN rozlosowano pary rundy przedwstępnej, rundy
wstępnej i I rundy Pucharu Polski na sezon
2008/2009, a łowicki Pelikan rozpoczyna
swój udział w tej edycji właśnie od I rundy.
Rywalem ekipy trenera Bogdana Pisza
będzie w środę 27 sierpnia bądź to Omega II
Kleszczów, bądź Promień Opalenica.
Runda przedwstępna (środa - 30 lipca):
Arka Nowa Sól - Pogoń Oleśnica, Chełmianka Chełm - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski,
Koszarawa Żywiec - Unia Tarnów i GKS
Starościn - Sokół Aleksandrów Łódzki.
Runda wstępna (środa - 13 sierpnia): OKS
1945 Olsztyn - Kotwica Kołobrzeg, Victoria Koronowo - Huragan Morąg, Omega II
Kleszczów - Promień Opalenica, Górnik
Łęczna - Warmia Grajewo, Pniówek Pawłowice Śląskie - Resovia Rzeszów, Przebój II
Wolbrom - GKS Starościn / Sokół Aleksandrów Łódzki, Stal Sanok - Koszarawa Żywiec / Unia Tarnów, Bytovia Bytów - Dąb
Dębno, LZS Leśnica - Chełmianka Chełm
/ KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Orzeł
Ząbkowice Śląskie - Arka Nowa Sól / Pogoń Oleśnica, Lechia II Zielona Góra - Nielba Wągrowiec, Naprzód Jędrzejów - Legia

II Warszawa, Hutnik Warszawa - Zawisza
Bydgoszcz i Supraślanka Supraśl - Lechia
II Gdańsk.
I runda (środa - 27 sierpnia): OKS 1945
Olsztyn / Kotwica Kołobrzeg - Arka Gdynia,
Victoria Koronowo / Huragan Morąg - Warta Poznań, Omega II Kleszczów / Promień
Opalenica - Pelikan Łowicz, Górnik Łęczna / Warmia Grajewo - Tur Turek, Pniówek
Pawłowice Śląskie / Resovia - Odra Opole,
Przebój II Wolbrom / GKS Starościn / Sokół Aleksandrów Łódzki - Piast Gliwice,
Stal Sanok / Koszarawa Żywiec / Unia Tarnów - Podbeskidzie Bielsko-Biała, Bytovia
Bytów / Dąb Dębno - Lechia Gdańsk, LZS
Leśnica / Chełmianka Chełm / KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - GKS Jastrzębie, Orzeł
Ząbkowice Śląskie / Arka Nowa Sól / Pogoń
Oleśnica - GKS Katowice, Lechia II Zielona
Góra / Nielba Wągrowiec - Śląsk Wrocław,
Naprzód Jędrzejów / Legia II Warszawa Motor Lublin, Hutnik Warszawa / Zawisza
Bydgoszcz - Kmita Zabierzów, Supraślanka Supraśl / Lechia II Gdańsk - Znicz Pruszków, Stal Stalowa Wola - Polonia Warszawa
i Wisła Płock - ŁKS Łomża.
(p)
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Piłka siatkowa - Polonijne Mistrzostwa Kobiet i Mężczyzn

Polonia zagrała w Łowiczu
Łowicz, 16-19 lipca. Przez cztery dni
Łowicz gościł siatkarzy z Niemiec, Austrii,
Litwy, Białorusi i Grecji, którzy rywalizowali w Polonijnych Mistrzostwach w piłce
siatkowej. Zawody odbyły się w hali sportowej OSiR nr 2. Wśród panów do turnieju zgłosiło się siedem drużyn, natomiast
wśród kobiet rywalizowały tylko trzy zespoły. Impreza miała mieć jeszcze większy rozmiar, ale w ostatniej chwili z udziału wycofały się drużyny z USA, Kanady
i Węgier. Pomysłodawcą zawodów był redaktor Krzysztof Miklas, który zaproponował władzom naszego miasta by takie
mistrzostwa odbyły się właśnie w Łowiczu. Organizatorem imprezy był Urząd
Miejski w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łowiczu oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Przez cztery dni zawodnicy i zawodniczki
rozegrali 27. spotkań, które stały na wysokim
poziomie. Panowie rywalizowali do dwóch
wygranych setów, grając „każdy z każdym”,
natomiast kobiety dodatkowo miały zaplanowane spotkania rewanżowe.
W zmaganiach siatkarzy najlepszą okazała się drużyna z Grodna, która pierwszego dnia stoczyła bardzo zacięty pojedynek
z ekipą z Litwy, wygrywając 2:1 (w tie-breaku 19:17). Zawodnicy stwierdzili, że już
pierwszego dnia rozegrany został finał tej
imprezy, bo jak się później okazało były to
dwie najlepsze ekipy tych mistrzostw.
W mistrzostwach rywalizowały również dwa łowickie zespoły, które mogły sprawdzić swój poziom z amatorami
z Polonii. Czwarte miejsce w zawodach
zajęła ekipa Agaty Team, która występuje w łowickiej amatorskiej II lidze. Agata,
wspierana przez Michała Kośmidra, reprezentowała Miasto Łowicz i uplasowała
się na 4. pozycji. Bez zwycięstwa zakończyli turniej młodzi siatkarze z nowego
klubu HKS Orzeł, którzy reprezentowali
Powiat Łowicki. Podopieczni Romana
Styczyńskiego walczyli ambitnie, ale
przekonali się, że musza się jeszcze dużo
nauczyć. Jednak trener Styczyński był zadowolony z turnieju, ponieważ jego podopieczni musza grac dużo spotkań. Kontakty z Polonią już zaowocowały dwoma
zaproszeniami na turnieje siatkówki na Litwie i Białorusi i miejmy nadzieję, że łowiczanie skorzystają z tych zaproszeń.
Wśród pań nie było tylu emocji. W zawodach wystartowały tylko trzy ekipy w tym
dwie z Białorusi i łowickie siatkarki. Nasze
zawodniczki walczyły ambitnie z Polonią
Białorusi, ale nie udało się wygrać żadnego spotkania i łowiczanki uplasowały się
na 3. pozycji.
W łowickim zespole zagrały: Edyta
Anioł, Katarzyna Charążka, Katarzyna Kędzia, Magdalena Kołodziejczyk, Katarzy-

na Kopera, Sandra Iskorocińska i Katarzyna Tybura.
Miasto Łowicz reprezentowali: Paweł
Gawinek, Mariusz Misiura, Kamil Gajda,
Michał Kośmider, Jakub Kosielski, Bartłomiej Kujawiak, Dominik Jabłoński, Przemysław Burzyński i Tomasz Burzyński.
W ekipie Powiatu Łowickiego zagrali:
Kacper Dur, Piotr Foks, Edwin Styczyński, Maciej Więckowski, Maciej Marszałek, Rafał Rogowski, Maciej Pochwała,
Radosław Chlebny, Damian Bąba, Michał
Karmelita i Michał Gudaj - trener Roman
Styczyński.
W piątek wieczór autokar pełen zawodników wyjechał do Poznania, gdzie Polonusi
kibicowali polskim siatkarzom, grającym w
Lidze Światowej z Egiptem. Ekipa Raula
Lozano wygrała gładko 3:0, ale i tak ten
mecz podobał się „polonusom”.
W sobotę po południu na zakończenie imprezy zawodnicy i zawodniczki otrzymali

Naprędce zorganizowana drużyna łowiczanek nie miała szans z rywalkami.

Powiat reprezentowała ekipa HKS Orzeł Łowicz.

Motocross - V runda Indywidualnych Mistrzostw Polski

Wizgier w dobrej formie

Rosówek, 12 lipca. Po zawodach
w Strykowie zawodnicy Łowickiego Klubu Motorowego wzięli udział w kolejnych
zawodach motocrossowych zaliczanych do
klasyfikacji Indywidualnych Mistrzostw
Polski. Tym razem łowiczanie ścigali się
na torze w Rosówku i wrócili z tej imprezy zadowoleni.
W klasie 80 cc łowicki klub reprezentowali Alan Białecki, który zajął w pierwszym wyścigu 25. miejsce, a w drugim było

pamiątkowe puchary i medale, które wręczali senator Andrzej Person, redaktor
Krzysztof Miklas, burmistrz Bogusław
Bończak i dyrektor OSiR - Zbigniew
Kuczyński. Wybrano również najlepszych
i tak wśród panów statuetkę odebrał Dariusz Duc (Selgromy), a wśród pań Ksenija Pawluczenko (Grodno).
Podsumowanie zawodów odbyło się wieczorem w skansenie w Maurzycach.
 KOBIETY:
Wyniki: MIASTO Łowicz - GRODNO (Białoruś) 0:2 (6:25, 13:25), SOKÓŁ
Grodno (Białoruś) - MIASTO Łowicz
2:0 (25:11, 25:12), GRODNO (Białoruś)
- SOKÓŁ Grodno (Białoruś) 2:0 (25:23,
25:9), GRODNO (Białoruś) - MIASTO
Łowicz 2:0 (25:22, 25:17), MIASTO
Łowicz - SOKÓŁ Grodno (Białoruś) 0:2
(9:25, 7:25), SOKÓŁ Grodno (Białoruś) - GRODNO (Białoruś) 1:2 (25:11,
12:25, 13:15).

troche lepiej i do mety dojechał na 20. miejscu. Drugi łowicki motocrossowiec Krystian Białek był odpowiedni 23. i 24.
W klasie Weteran wystartował Krzysztof Białek, który ukończył dwa biegi, zajmując 17. i 15. miejsce. Dobrze
zaprezentowali się nasi zawodnicy w wyścigach w klasie 125 cc. Paweł Wizgier potwierdził dobrą formę i zajął
w pierwszym biegu 11. a w drugim 10. miejsce, dzięki temu utrzymał 8. lokatę w klasy-

fikacji generalnej. Ze startu w Rosówku na
pewno zadowolony może być Dawid Kruk,
który bardzo dobrze pojechał w pierwszym
biegu i zajął 14. miejsce, natomiast nieco gorzej było w drugim wyścigu, gdzie Dawid
uplasował się na 17. pozycji. Nieco gorzej
zaprezentował się trzeci z łowiczan w klasie 125 cc Mateusz Kujawa, który był 20.
i 21. W Rosówku najlepszy okazał się Łukasz Kurowski (AMK Drwęca Ostróda),
drugi był Karol Kędzierski (Cross Lublin),
a trzeci Łukasz Wysocki (Wisła Chełmno).
Wizgier, dzięki dobrym występom w eliminacjach Mistrzostw Polski znalazł uznanie trenera kadry Polski w motocrossie Marcina Wójcika i będzie reprezentował Polskę
w dwóch najbliższych eliminacjach Mi-

1. Grodno (Białoruś)
4 8 8-1
2. Sokół Grodno (Białoruś)
4 4 5-4
3. Miasto Łowicz
4 0 0-8
 MĘŻCZYŹNI:
Wyniki: SOKÓŁ Grodno(Białoruś) POLOMANIA VOLLEY Aachen (Niemcy) 2:0 (25:20, 20:16), POWIAT Łowicki POLONIA Hamburg (Niemcy) 0:2 (19:25,
18:25), MIASTO Łowicz - PSV SEGROMY (Austria) 0:2 (18:25, 12:25), POLONIA
Hamburg (Niemcy) - MIASTO Łowicz
1:2(22:25, 25:17, 9:15), POLOMANIA
VOLLEY Aachen (Niemcy) - POWIAT
Łowicki 2:1 (16:25, 25:17, 15:5), POLONIA Wilno (Litwa) - SOKÓŁ Grodno (Białoruś) 1:2 (25:22, 20:25, 17:19), POWIAT
Łowicki - POLONIA Wilno (Litwa) 0:2
(12:25, 20:25), MIASTO Łowicz - POLOMANIA VOLLEY Aachen (Niemcy) 2:0
(25:20, 25:20), PSV SEGROMY (Austria)
- POLONIA Hamburg (Niemcy) 2:0 (25:18,
25:21), SOKÓŁ Grodno(Białoruś) - POWIAT Łowicki 2:0 (25:12, 25:11), POLONIA Wilno (Litwa) - MIASTO Łowicz 2:0
(25:19, 25:10), POLOMANIA VOLLEY
Aachen (Niemcy) - PSV SEGROMY (Austrzostw Europy. Zatem czekamy na starty
łowiczanina na arenie międzynarodowej.
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski - klasa 125 cc:
1. Łukasz Kurowski (Drwęca Ostróda)
179
2. Karol Kędzierski (Cross Lublin)
159
3. Łukasz Wysocki (Wisła Chełmno)
153
4. Arkadiusz Mańk (AMK Człuchów)
146
5. Łukasz Kędzierski (Cross Lublin)
136
6. Paweł Nowicki (TNT Łomianki)
117
7. Łukasz Bembenik (AMK Człuchów)	  93
8. Paweł Wizgier (ŁKM Łowicz)	  84
9. Jakub Majchrzak (AP Głogów)	  70
10. Filip Łubisz (Zjednoczeni Stryków)
63
24. Dawid Kruk (ŁKM Łowicz)	  21
37. Mateusz Kujawa (ŁKM Łowicz)	    1
Zbigniew Łaziński

stria) 0:2 (20:25, 23:25), MIASTO Łowicz
- SOKÓŁ Grodno (Białoruś) 0:2 (21:25,
16:25), PSV SEGROMY (Austria) - POLONIA Wilno (Litwa) 0:2 (22:25, 22:25),
POLONIA Hamburg (Niemcy) - POLOMANIA VOLLEY Aachen (Niemcy) 2:0
(25:19, 25:21), POLONIA Wilno (Litwa) POLONIA Hamburg (Niemcy) 2:0 (25:10,
25:22), SOKÓŁ Grodno (Białoruś) - PSV
SEGROMY (Austria) 2:1(25:20, 27:29,
15:12), POWIAT Łowicki - MIASTO Łowicz 0:2(25:14, 25:20), PSV SEGROMY
(Austria) - POWIAT Łowicki 2:0 (25:20,
25:20), POLONIA Hamburg (Niemcy)
- SOKÓŁ Grodno (Białoruś) 0:2 (20:25,
10:25), POLOMANIA VOLLEY Aachen
(Niemcy) - POLONIA Wilno (Litwa) 0:2
(17:25, 14:25).
1. Sokół Grodno (Białoruś)
6 12 12-2
2. Polonia Wilno (Litwa)
6 10 11-2
3. PSV Segromy (Austria)
6 8 9-4
4. Miasto Łowicz
6 4 4-9
5. Polonia Hamburg (Niemcy) 6 4 5-9
6. Polomania Aachen (Niemcy) 6 2 2-11
7. Powiat Łowicki
6 0 1-12
Zbigniew Łaziński

Poprawi³ o 3 m
Warszawa, 18 lipca.
Na stadionie stołecznego Orła
rozegrano mityng lekkoatletyczny
podczas których znakomicie spisał
się Łukasz Milczarek.
Podopieczny trenera Mieczysława
Szymajdy z UKS Błyskawica
Domaniewice poprawił swój
rekord życiowy 3,01 metra,
a wynik 51,62 m dał mu tym
samym minimum na Mistrzostwa
Polski Juniorów,
które odbędą się w Toruniu
w dniach 1-3 sierpnia 2008 roku.
(p)
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Piłka nożna - Zduńska Amatorska Liga Szóstek

Sąsiedzi na prowadzeniu
Jackowice, 5-6 i 13 lipca. Pierwsze mecze prowadzonej przez Macieja
Perzynę Zduńskiej Amatorskiej Ligi Szóstek przyniosły prowadzenie ekipie Sąsiadów Jackowice. Drużyna ta ma na razie trzy
punkty przewagi nad grupą pięciu zespołów,
które zgromadziły po sześć „oczek”.
1. kolejka:
 ZŁAKOWIA Złaków - GALAKTIKOS 6:4 (4:2); br.: Marcin Matuszewski 5
i Tomasz Łysio - Rafał Bogusz 2, Tomasz
Łukaszczyk i Łukasz Gunerka.
 WKS Zosinów - WARZYŃSCY
Śleszyn 2:6 (2:3); br.: Piotr Rosiak i Piotr
Mądrzak - Rafał Szczepaniak 4 i Łukasz
Skierski 2.
 SĄSIEDZI Jackowice - JACKOWIAK Jackowice 4:3 (4:1); br.: Damian
Marciniak 2, Mateusz Bogusz i Łukasz
Ozimek - Mariusz Olszewski, Przemysław
Skierski i Piotr Szczepaniak.
 GÓRKI Łowicz - ZJEDNOCZENI
5:0 (0:0); br.: Piotr Trałut 2, Daniel Koska
2 i Adam Fudała.
 KS Bąków - START Złaków Borowy
2:1 (1:1); br.: Rober Wielemborek 2 - Michał Gorzkowski.
 PHU GAJEK Bąków - DZIKIE
WĘŻE 7:2 (2:1); br.: Przemysław Plichta
3, Maciej Rutkowski, Marcin Grocholewicz,
Maciej Rutkowski i Dawid Ługowski.
2. kolejka:
 KS Bąków - GALAKTIKOS 3:5
(2:1); br.: Tomasz Janus 2 i Robert Wielemborek - Michał Kubiak 4 i Dawid Wędzicki.
 WKS Zosinów - ZŁAKOWIA Złaków 2:13 (1:6); br.: Adrian Polańczyk 2 Wojciech Kośmider 3, Sebastian Malinowski 3, Marcin Kośmider 2, Piotr Kośmider
2, Wojciech Wieteska, Mariusz Bogucki
i Krzysztof Dubiel.
 SĄSIEDZI Jackowice - START Złaków Borowy 4:2 (2:0); br.: Daniel Pietrzak
2, Mateusz Bogusz i Cezary Guzek (1) - Michał Gorzkowski 2.
 GÓRKI Łowicz - JACKOWIAK
Jackowice 8:4 (2:2); br.: Daniel Koska 4,

Piotr Trałut 3 i Michał Domińczak - Michał
Pawłowski, Przemysław Skierski, Mariusz
Szczepaniak i Sebastian Marks.
 ZJEDNOCZENI - DZIKIE WĘŻE
2:7 (0:5); br. Kamil Jóźwiak i Mariusz Marczak - Konrad Wolski 2, Kamil Owczarek 2,
Wojciech Kuc, Marek Kuc i Kamil Koza.
 PHU GAJEK Bąków - WARZYŃSCY Śleszyn 5:2 (2:1); br.: Marcin Grocholewicz 3, Rafał Wojtysiak i Aleksander Frankiewicz - Łukasz Skierski i Konrad Dałek.
3. kolejka:
 SĄSIEDZI Jackowice - KS Bąków
5:2 (2:2); br.: Mateusz Bogusz 2, Cezary Guzek, Daniel Pietrzak i Damian Marciniak Marcin Bończak 2.
 GÓRKI Łowicz - START Złaków
Borowy 3:9 (1:5); br. Piotr Trałut, Michał
Szrom i Daniel Koska - Grzegorz Wesołowski 4, Michał Gorzkowski 2, Michał Guzek
2 i Marek Guzek.
 JACKOWIAK Jackowice - DZIKIE WĘŻE 2:10 (1:6); br.: Przemysław
Skierski i Dawid Kiciak - Wojciech Kuc 3,
Marek Kuc 2, Kamil Koza 2, Konrad Wolski, Kamil Owczarek i Dawid Kiciak (1samobójcza).
 ZJEDNOCZENI - WARZYŃSCY
Śleszyn 0-5 (0:2); br.: Rafał Szczepaniak 3,
Mariusz Skierski i Michał Pawlikowski.
 GALAKTIKOS - WKS Zosinów
przełożono.
 ZŁAKOWIA Złaków - PHU GAJEK Bąków przełożono.
(p)
1. Sąsiedzi Jackowice
3 9 13-7
2. Złakowia Złaków
2 6 19-6
3. Dzikie Węże
3 6 19-11
4. PHU Gajek Bąków
2 6 12-4
5. Śleszyn Warzyńscy
3 6 13-7
6. Górki Łowicz
3 6 16-13
7. Start Złaków Borowy
3 3 12-9
8. Galaktikos
2 3
9-9
9. KS Bąków
3 3
7-11
10. Jackowiak Jackowice
3 0
9-22
11. Zjednoczeni
3 0
2-17
12. WKS Zosinów
2 0
4-20

Piłka nożna - Chąśnieńska Liga Piątek
1996 r. i młodsi

Spore różnice punktowe
Okraska 3, Mateusz Stępień
Chąśno, 5-19 lipca.
W rywalizacji w ramach
2, Adrian Lus 2 i Artur TarIX edycji Chąśnieńskiej Ligi
kowski.
Piątek (rocznik 1996 i młod CZERWONE DIAsi) o puchar PrzewodnicząBŁY Chąśno - ANMAL
cego Rady Gminy Chąśno
Błędów 8:0 (3:0); br.: Do- Ireneusza Sołtysiaka wyminik Kotlarski 5, Dawid
stąpiły tylko trzy drużyny,
Stępniewski, Przemysław
a zakończyła się ona zwycięPerzyna i Michał Matustwem Czerwonych Diabłów
szewski.
Chąśno.
 SMS Mastki - CZERW klasyfikacji strzelWONE DIABŁY Chąśno
Martyna
Wiankowska
ców, w której nagrodę ufun0:5 (w.o.)
duje kierownik Olimpii 5. turniej:
Mariusz Więcek wygrał
 ANMAL Błędów Dominik Kotlarski (CzerCZERWONE
DIABŁY
wone Diabły), który zdobył
Chąśno 2:10 (0:6); br.: Ad24. gole.
rian Burzyński 2 - Marty3. turniej:
na Wiankowska 5, Domi CZERWONE DIAnik Kotlarski 4 i Przemysław
BŁY Chąśno - SMS MastPerzyna.
ki 6:2 (3:1); br.: Dominik
 ANMAL Błędów Kotlarski 3, Martyna WianSMS Mastki 5:0 (w.o.)
kowska, Przemysław Perzy CZERWONE DIAna i samobójcza - Dominik
BŁY
Chąśno - SMS MastKaliński 2.
Dominik Kotlarski
ki 5:0 (w.o.)
 SMS Mastki - ANMAL Błędów 7:1 (3:0); br.: Patryk Okra- 1. Czerwone Diabły Chąśno 10 25 50-9
ska 3, Adrian Lus 2, Wiktor Jabłoński i Do- 2. SMS Mastki
10 13 30-27
minik Kaliński - Mateusz Siejka.
3. Anmal Błędów
10 3 11-60
 ANMAL Błędów - CZERWONE
W mistrzowskiej drużynie Czerwonych
DIABŁY Chąśno 2:7 (1:4); br.: Mateusz Diabłów Chąśno grali: Martyna WiankowSiejka 2 - Dominik Kotlarski 4 i Martyna ska, Dominik Kotlarski, Przemysław PerzyWiankowska 3.
na, Dawid Stępniewski, Michał Matuszew4. turniej:
ski, Piotr Kowalski, Daniel Latoszewski,
 ANMAL Błędów - SMS Mastki Mateusz Furman i Kamil Furman.
0:12 (0:7); br.: Dominik Kaliński 4, Patryk
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - IX edycja Chąśnieńskiej Ligi Szóstek

Trochê za du¿o emocji
Chąśno, 5-19 lipca. Do końca dobiegły już tegoroczne rozgrywki IX edycji
Chąśnieńskiej Ligi Szóstek o puchar wójta
gminy Chąśno - Dariusza Reczulskiego,
a mistrzami okazali się „Starsi Panowie” z ekipy Oldboy Olimpia Karsznice. Rywalizacja
tego sezonu obfitowała w zbyt duże emocje
jakie jej towarzyszyły. Dużo ostrej gry, wiele kontuzji i zdecydowanie za dużo emocji.
W klasyfikacji strzelców najlepszym okazał się Piotr Malczyk (Anmal), który zdobył 18. goli, a najlepszym bramkarzem został
wybrany Przemysław Michalski (West),
który na co dzień jest golkiperem Korony
Wejsce (dawniej Witonii Osiek).
Najładniejszą bramkę rozgrywek zdobył
w ostatniej kolejce 35-letni Mariusz Gać,
który w swoje urodziny popisał się doskonałą przewrotką.
Zakończenie tegorocznych rozgrywek
odbędzie się jak zwykle podczas festynu
gminnego, który odbędzie się na boisku
Olimpii Chąśno w piątek 15 sierpnia.
5. kolejka:
 ICE MASTRY Goleńsko - ANMAL
Błędów 1:7 (0:3); br.: Rafał Zawadzki - Piotr
Malczyk 5, Dominik Borkowski i Sebastian
Lenarczyk.
 KIEPSCY Przemysłów - CZERWONE DIABŁY Wyborów 0:5 (w.o.)
 WEST Chąśno - ISK Goleńsko 0:0
 OLDBOY OLIMPIA Karsznice GWIAZDY Niespusza 1:0 (0:0); br.: Grzegorz Czerbniak.
Pauza: DRUŻYNA-A.
6. kolejka:
 WEST Chąśno - CZERWONE DIABŁY Wyborów 1:0 (0:0); br.: Łukasz Wiśniewski.
 DRUŻYNA-A - ICE MASTRY Goleńsko 1:1 (0:1); br.: Piotr Lis - Piotr Barański.
 KIEPSCY Przemysłów - ISK Goleńsko 3:1 (1:0); br.: Przemysław Bury 3
- Piotr Galiński.
ANMALBłędów - OLDBOY OLIMPIA Karsznice 1:4 (1:2); br.: Dominik Borkowski - Grzegorz Czerbniak 2, Sylwester
Grzanka i Michał Kamiński.
Pauza: GWIAZDY Niespusza.
7. kolejka:
 ISK Goleńsko - DRUŻYNA-A 6:0
(3:0); br.: Kamil Zabost 4, Wiktor Brzozowski i Michał Brzozowski.
 KIEPSCY Przemysłów - ICE MASTRY Goleńsko 8:2 (4:0); br.: Przemysław
Bury 6, Robert Czarnota i Damian Bąba Rafał Zawadzki 2.

Broniący tytułu gracze Gwiazd Niespusza tym razem zajęli piąte miejsce.
 WEST Chąśno - OLDBOY OLIMPIA Karsznice 1:2 (0:0); br.: Piotr Klimkiewicz - Sylwester Grzanka 2.
 ANMAL Błędów - GWIAZDY Niespusza 4:1
Pauza: CZERWONE DIABŁY Wyborów.
8. kolejka:
 CZERWONE DIABŁY Wyborów ICE MASTRY Goleńsko 5:0 (w.o.)
 KIEPSCY Przemysłów - DRUŻYNA-A 3:0
 OLDBOY OLIMPIA Karsznice ISK Goleńsko 4:2
 WEST Chąśno - GWIAZDY Niespusza 2:1
Pauza: ANMAL Błędów.
9. kolejka:
 GWIAZDY Niespusza - KIEPSCY
Przemysłów 6:4 (1:3); br.: Sebastian Malinowski 4, Marcin Matuszewski i Michał
Dylik - Damian Bąba 2, Przemysław Bury
i Andrzej Maciejewski.
 ANMAL Błędów - DRUŻYNA-A
11:3 (6:1); br.: Piotr Malczyk 9, Dominik
Borkowski i Michał Lenarczyk - Dawid
Grzelak 2 i Rafał Sołtysiak.
 CZERWONE DIABŁY Wyborów ISK Goleńsko 5:0 (w.o.)

 WEST Chąśno - ICE MASTRY
Goleńsko 13:1 (7:0); br.: Daniel Dęgus
3, Witold Dudkiewicz 3, Mariusz Gać
2, Piotr Klimkiewicz 2, Daniel Lenarczyk 2 i Przemysław Michalski - Karol
Uczciwek.
Pauza: OLDBOY OLIMPIA Karsznice.
1. Oldboy Olimpia Karsznice (3) 9 21 26-13
2. West Chąśno (5)
9 19 34-6
3. Anmal Błędów (2)
9 18 39-14
4. Czerwone Diabły Wyborów (4) 9 18 2 4 - 9
5. Gwiazdy Niespusza (1)
9 12 27-18
6. Kiepscy Przemysłów (7)
9 9 23-27
7. ISK Goleńsko (6)
9 7 13-21
8. Ice Mastry Goleńsko (8)
9 1 9-46
9. Drużyna-A (9)
9 1 8-49
Mistrzami IX edycji ChLS zostali zawodnicy Oldboya Olimpii Karsznice,
a w ekipie tej grali: Arkadiusz Marszałkowski - Robert Bednarek, Grzegorz
Czerbniak, Jarosław Dębowski, Sylwester Grzanka, Michał Kamiński, Witold
Kunikowski, Tomasz Rembowski, Jacek
Sochala i Ireneusz Sołtysiak, a kierownikami drużyny byli Marek Piaskowski
i Krzysztof Talliński.
Karo Dolińska
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - Chąśnieńska Liga Piątek - rocznik 1993-95

Burza nieco namiesza³a
Chąśno, 5-19 lipca. Zgodnie z przewidywaniami mistrzami IX edycji Chąśnieńskiej Ligi Piątek (rocznik 1993-95) o puchar
Dyrektora GOK w Chąśnie - Renaty Stanisławskiej została liderująca dotąd Drużyna Aktimela, która wywalczyła jednak tylko
trzy punkty przewagi nad Drużyną-A. Bardzo ciekawy był mecz 6. kolejki, w którym
na „szczycie” zmierzyły się te dwa zespoły, ale decydujące uderzenie Dominika Kotlarskiego jedynie zmniejszyło stratę do mistrzów Chąśna 2008.
W związku z tym, że podczas ostatniej
kolejki nad Chąśnem „szalała” burza ostatecznie została ona odwołana, a że i tak jej
wyniki nic nie mogły zmienić w ligowej tabeli organizatorzy postanowili nie wyznaczać nowych terminów.
W klasyfikacji strzelców wygrał Rafał
Sołtysiak (Drużyna Aktimela), który zdobył 30. bramek.
4. kolejka:
 FC Chąśno - CZERWONE DIABŁY OLIMPII 5:0 (w.o.)
 SMS Przemysłów - DRUŻYNA
-A 6:3
Pauza: DRUŻYNA AKTIMELA.
5. kolejka:
 DRUŻYNA-A - CZERWONE DIABŁY OLIMPII 5:0 (w.o.)

stian Sołtysiak 2, Kamil Koza
 SMS Przemysłów i Kamil Wiankowski - Jakub
DRUŻYNA AKTIMELA
Rojek.
0:9 (0:4); br.: Rafał Sołty CZERWONE DIAsiak 4, Kamil Koza 3, SebaBŁY OLIMPII - SMS Przestian Sołtysiak i Kamil Wianmysłów 0:5 (w.o.)
kowski.
Pauza: DRUŻYNA-A.
Pauza: FC Chąśno.
9. kolejka:
6. kolejka:
 CZERWONE DIA SMS Przemysłów - FC
BŁY OLIMPII - FC ChąChąśno 7:1 (4:0); br.: Maśno 0:5 (w.o.)
riusz Dylik 2, Dominik Lus 2,
 DRUŻYNA-A - SMS
Tomasz Lus, Mateusz AnyszRafał Sołtysiak
Przemysłów 7:5 (4:2)
ka i Bartłomiej Białkowski Pauza: DRUŻYNA AKTIMELA.
Jakub Rojek.
10. kolejka:
 DRUŻYNAAKTIMELA - DRUŻY DRUŻYNA AKTIMELA - SMS
NA-A 0:1 (0:0); br.: Dominik Kotlarski.
Pauza: CZERWONE DIABŁY OLIM- Przemysłów odwołano.
 CZERWONE DIABŁY OLIMPII PII.
DRUŻYNA-A odwołano.
7. kolejka:
Pauza: FC Chąśno.
 DRUŻYNA-A - FC Chąśno 8:2 (3:0);
7 18 51-7
br.: Dominik Kotlarski 2, Kamil Grzegorek 2, 1. Drużyna Aktimela
7 15 38-18
Radosław Robak 2, Dawid Grzelak i Piotr Lis 2. Drużyna-A
7 10 26-25
- Adrian Szwarocki i Krystian Matuszewski. 3. SMS Przemysłów
 CZERWONE DIABŁY OLIMPII 4. FC Chąśno
8 9 22-45
- DRUŻYNA AKTIMELA 0:9 (0:6); br.: 5. Czerwone Diabły Olimpii 7 1 2-37
Rafał Sołtysiak 8 i Kamil Koza.
Mistrzami okazali się gracze Drużyny AkPauza: SMS Przemysłów.
timela: Kamil Koza, Rafał Sołtysiak, Seba8. kolejka:
stian Sołtysiak, Kamil Wiankowski, Jaro DRUŻYNAAKTIMELA - FC Chą- sław Witkowski i Martyna Wiankowska.
śno 11:1 (6:0); br.: Rafał Sołtysiak 7, SebaPaweł A. Doliński
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Piłka nożna - przygotowania Pelikana do rozgrywek II ligi

Trudno byæ optymist¹
 PELIKAN Łowicz - UKS SMS Łódź Elbląg), który jednak nie przypadł do gustu ani łowickim działaczom, ani trenerowi.
1:1 (0:0)
1:0 - Radosław Stencel (56), 1:1 - Mate- Zresztą po meczu tym podziękowano także
trzem innym piłkarzom: Dariuszowi Liusz Cholewiak (65).
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Ar- pińskiemu (SAS Vis 2007 Skierniewice),
tur Kowalczyk (61 Czerbniak), Michalski, Danielowi Fabichowi (UKS SMS Łódź)
Gawlik - Cichoń (73 Styszko), Kutkowski, i Łukaszowi Pakosowi (Mazowsze GróLipiński (69 Kaźmierczak), Fabich (46 Po- jec). A kto w zmian? W ostatnim tygodniu
mianowski) - Radosław Kowalczyk (46 Pa- mają pojawić się zawodnicy, którzy zapewnią zdecydowanie wyższy poziom. Mowa
kos), Stencel.
SMS: Baran - Stodel (60 Taniokiewicz), zarówno o doświadczonych piłkarzach (DaNawrocki (60 Wieczorek), Andrzejczak, Mi- riusz Kozubek i Tomasz Ciesielski),
kołajczyk - Maciaszek (46 Kowalczyk), Sza- jak i młodzieżowcach (Jakub Dylewski
raniec, Thiel, Cholewiak - Gląba, Okoński i Damian Okrzesik).
Powróćmy do meczu z SMS. Jedyną
(46 Sadowski).
Łowicz, 19 lipca. Po ostatnim sparingu bramkę dla miejscowych po doskonałym
łowickiego Pelikana trudno być optymistą… podaniu za plecy łódzkich defensorów poNa kilka dni przed inauguracją rozgrywek pisał się Lipiński, a w sytuacji sam na sam
sezonu 2008/2009 nie wiadomo ani w któ- z bramkarzem fantastycznie zachował się
rej lidze zagrają biało-zieloni, ani kto uzupeł- Radosław Stencel (tuż po meczu podpini łowicki skład. Trener Bogdan Pisz ma sał umowę z Pelikanem).
Z tego prowadzenia biało-zieloni nie ciespory „ból głowy”. Po ubiegłym sezonie łowicki zespół opuściło kilku podstawowych szyli się zbyt długo. Bartosz Szaraniec
graczy, a przed „próbą generalną” z UKS z łatwością ograł Przemysława PoSMS grono to powiększył Robert Hyży. mianowskiego i Macieja Pastuszkę,
Łódzki pomocnik, który w Łowiczu spędził a Marcina Ludwikowskiego pokonał
W sobotnich zawodach zagrały tylko dwa zespoły dziewcząt.
ostatnie półtora roku, nie chciał się zgodzić Mateusz Cholewiak.
W ciągu dwóch - trzech dni (już po zana drastyczne zmniejszenie kontraktu oraz
Koszykówka - turniej Streetball
z tym, że łowiccy działacze zakazali mu gry mknięciu tego numeru NŁ) wyjaśni się
w końcu w PZPN, gdzie zagra Pelikan.
w futsal w ekipie Hurtapu Łęczyca.
Do tego w sobotnim meczu nie mogli za- W najbliższą niedzielę 27 lipca o godz. 11.15
grać trzej kontuzjowani bądź chory piłkarze: łowiczanie rozegrają zatem na pewno mecz
Robert Wilk, Michał Łochowski i te- 1. kolejki sezonu 2008/2009: albo w I lidze
stowany młody gracz łódzkiego Widzewa - wówczas rywalem będzie Warta Poznań,
albo w II lidze - wówczas zmierzymy się
- Piotr Grzelczak.
Łowicz, 19 lipca. W ostatnią sobotę ski), który w najtrudniejszym pojedynku
 KATEGORIA OPEN KOBIET:
z Ruchem Wysokie Mazowieckie.
W
spotkaniu
z
UKS
SMS
pojawił
się
kona Starym Rynku Młodzieżowa Rada Mia- pokonał Chicago Żuls ze Skierniewic (MiKlasyfikacja końcowa: 1. Lejdis (KaroPaweł A. Doliński
sta zorganizowała turniej koszykówki ulicz- chał Kafarski, Michał Lipski i Michał lina Pierzchała, Agnieszka Wójcik i Joan- lejny stoper Artur Kowalczyk (Olimpia
nej drużyn trzyosobowych. Na Rynku roz- Walendziak).
na Brandt), 2. Basket Team (Magda Jagura,
stawiono dwa kosze i wymalowano boiska,
W kategorii open (powyżej 16 lat) w roz- Daria Kucińska i Milena Mitek).
gdzie młodzież z naszego miasta mogła ry- grywkach wzięło udział sześć zespołów,
 KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN:
walizować w baskecie. Okazało się, że im- które zagrały w dwóch grupach a następMecze półfinałowe: ŁAŃCUSZKI preza o takim charakterze to dobry pomysł. nie stoczyły pojedynki półfinałowe i fina- SPIRIT 9:8, GIT SQUAD - LALA LILO
W zawodach wystartowało w sumie aż trzy- łowe. Poziom zawodów był wysoki i ry- 7:6. Mecz o 3. miejsce: LALA LILO - SPInaście zespołów. Wśród mężczyzn zgłosiło walizacja bardzo zacięta. W pojedynkach RIT 3:6. Mecz o 1. miejsce: ŁAŃCUSZKI
się jedenaście ekip, natomiast wśród kobiet półfinałowych o zwycięstwie decydował - GIT SQUAD 7:5.
sił w koszykówce ulicznej spróbowały tyl- tylko jeden punkt. Ostatecznie zwycięstwo
Klasyfikacja końcowa: 1. Łańcuszki (Barko dwa zespoły.
w turnieju zapewnili sobie koszykarze z eki- tosz Włuczyński, Adrian Dyszkiewicz i Piotr
Zabost), 2. Git Squad (Dominik Świerszcz,
Przemysław Duranowski i Maciej Siemieńczuk) i 3. Spirit (Paweł Salamon, Marcin
Wysocki i Daniel Cegliński).
 KATEGORIA MĘŻCZYZN DO LAT
16:
Klasyfikacja końcowa: 1. Bossy Tony
Team (Maciej Koper, Łukasz Jagas i Mateusz Aniszewski), 2. Chicago Żuls (Michał
Kafarski, Michał Lipski i Michał Walendzik), 3. Księżak ’94 (Łukasz Wójcik, Błażej Kosiorek i Maciej Szkup).
Zbigniew Łaziński Daniel Fabich (z lewej) znowu został odesłany z Pelikana.

Basket na Starym Rynku

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 24 do 30 lipca 2008 r.

Turniej koszykówki ulicznej był naprawdę bardzo interesujący.
Panowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie do lat 16 rozpiętość wieku i umiejętności była ogromna.
Młodzi zawodnicy z rocznika 1996 i 1997
musieli rywalizować z dwa razy większymi koszykarzami z rocznika 1992. W stawce pięciu ekip najlepszy okazał się łowicki
zespół Bossy Tony Team (Maciej Koper,
Łukasz Jagas i Mateusz Aniszew-

py Łańcuszki (Bartosz Włuczyński, Adrian Dyszkiewicz i Piotr Zabost), którzy w finale pokonali Git Squad (Dominik
Świercz, Przemysław Duranowski
i Maciej Siemieńczuk). W tej ekipie zagrał Świercz, który jest wychowankiem
Księżaka Łowicz, ale na co dzień uczy się
w szkole w Warszawie i występuje w barwach stołecznej Polonii.
Wśród pań rozegrano tylko jeden mecz,
w którym Lejdis (Karolina Pierzchała,
Agnieszka Wójcik i Joanna Brandt)
pokonały Basket Team (Magdalena Jagura, Daria Kucińska i Milena Mitek) 3:1.
Turniej na Starym Rynku to na pewno
dobry pomysł i warto kontynuować te zawody.

n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Polska znajdować się będzie na skraju
układów wyżowych znad Atlantyku i północno-wschodniej
Rosji oraz niżu znad Bułgarii.
Napływać będzie ciepła masa powietrza z południowego-wschodu.
n Czwartek - Piątek:
Pogodnie oraz upalnie, zachmurzenie małe do umiarkowanego,
ale po południu będzie się chmurzyć oraz wystąpią przelotne opady
deszczu oraz burze. Widzialność: dobra, w opadach słaba.
Wiatr: północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany,
w czasie burz silny i porywisty.
Temp. max w dzień: + 25 st. C do + 29 st. C.
Temp. min w nocy: + 18 st. C do + 16 st. C.
n Sobota - Niedziela:
Słonecznie oraz upalnie, po południu lokalnie możliwe
przelotne opady deszczu i burze. Widzialność: dobra.
Wiatr: północno-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 27 st. C do + 30 st. C.
Temp. min w nocy: + 18 st. C do + 16 st. C.
n Poniedziałek - Środa:
Słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane,
bez opadów oraz upalnie. Widzialność: dobra.
Wiatr: z kierunków północnych, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 27 st. C do + 30 st. C.
Temp. min w nocy: + 18 st. C do + 16 st. C.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Upalna aura niekorzystnie wpływa
na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Ciepły Św. Jakub (25.07), zimne Boże Narodzenie”.

