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Obywatel
nie tylko Warszawy
Dzisiaj, tj. 31 lipca, biskup
łowicki pomocniczy Józef
Zawitkowski odbierze tytuł
Honorowego Obywatela
Warszawy. Wręczenie
tytułu odbędzie się w
sali balowej Zamku
Królewskiego w Warszawie,
podczas uroczystej sesji
Rady Warszawy z okazji
Dnia Pamięci Warszawy.

Z

bp. Zawitkowskim rozmawialiśmy
kilka dni temu, o jego związkach
z Warszawą, ulubionych miejscach
i ludziach, których pamięta i za których
często się modli. Pytaliśmy też m.in.
o to, czy bliższy jest mu Łowicz czy
Warszawa? - W Warszawie byłem od
1954 roku - zaczyna swoją wypowiedź.
- Do Łowicza przyszedłem w 1982 roku.
Józef Zawitkowski przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1962 roku. Jako wikariusz posługę
kapłańską pełnił w następujących parafiach:
Nawrócenia św. Pawła przy Rondzie Wiatraczna, w kościele św. Zygmunta na Bielanach i w katedrze św. Jana, potem był proboszczem w Gołąbkach.
Zestawienie sentymentu, jakim darzy
oba miasta wyraża krótko: - Warszawę cenię i podziwiam, Łowicz - kocham. Bp Zawitkowski podziwia Warszawę za to, że
jest miastem nieujarzmionym, co widać
przez pryzmat Powstania Warszawskiego.
A powstańców pokochał przez takie oso-

Strażacy poradzili sobie mimo braku sprzętu

Uratowany z pożaru

Strażacy z OSP w Kiernozi
uratowali 47-letniego
Krzysztofa K. z palącego się
budynku przy ul. Krzywe
Koło w Kiernozi. Dokonali
tego mimo braku aparatów
ochrony górnych dróg
oddechowych.
Nie pierwszy raz
utrudniało to ochotnikom
Bp. Józef Zawitkowski - urodzony
w Żdżarach, Honorowy Obywatel Ło- prowadzenie akcji
wicza, odbiera dziś Honorowe Oby- ratującej życie ludzkie.
watelstwo Warszawy.

by jak Barbara i Krzysztof Baczyńscy. Ma
to szczególne znaczenie, ponieważ uroczystość odbywa się w przeddzień 1 sierpnia, który jest rocznicą wybuchu powstania
i Dniem Pamięci Warszawy.

N

ie wiadomo jeszcze co było przyczyną
pożaru, który wybuchł o godzinie 2.40
w nocy z 28 na 29 lipca. Palił się wolnostojący, niski budynek należący do Zdzisława
K., w którym mieszkał wraz z dorosłym synem Krzysztofem.

Pierwsi na miejsce dotarli ochotnicy
z Kiernozi, którzy gasili ogień przez okno
oraz odłączyli prąd. - Po dojechaniu na
miejsce dwoma samochodami dostaliśmy
informacje, że w budynku mieszka dwóch
mężczyzn, ojciec i syn - relacjonuje Sylwester Szczypiński, pomocnik dowódcy z OSP
Kiernozia uczestniczący w akcji. Sąsiedzi,
którzy zobaczyli palący się budynek, zadzwonili po straż, a następnie ewakuowali
ojca. Myśleli, że syn został w palącym się
pokoju. - Po odłączeniu prądu zaczęliśmy
podawać jeden odcinek wody przez okno,
którym strzelały płomienie. Zadymienie było
tak duże, że nie mogliśmy wejść do środka
bez aparatów ochrony dróg oddechowych,
ale po kilku minutach, gdy dom został trochę wywietrzony dwóch naszych strażaków
Piotr Niedzielski i Dariusz Majewski z drugim wężem, czołgając się po podłodze, weszło do sąsiedniego pokoju, aby otworzyć

okno i tam zobaczyli przytomnego Krzysztofa K. Natychmiast wyprowadzili go na zewnątrz - mówi Sylwester Szczypiński.
Tam po kilku sekundach zjawili się strażacy z PSP Łowicz, a zaraz po nich przyjechali ochotnicy z OSP Karsznice i karetka
pogotowia. Poszkodowanemu podano tlen
i przewieziono do szpitala. Jego ojciec Zdzisław K. pozostał na miejscu zdarzenia.
Strażacy z PSP weszli w aparatach ODO
w celu ponownego sprawdzenia i wyrzucenia tlących się jeszcze rzeczy, które znajdowały się w pokoju. Akcję ratowniczą utrudniał gęsty i duszący dym powstały w wyniku
spalania tworzyw sztucznych.
Gaszenie pożaru trwało prawie 2 godziny.
Spalił się jeden pokój oraz okopcone zostały ściany pozostałych pomieszczeń parterowego domu. Straty oszacowano na 12 tys.
zł, uratowane mienie na 47 tys. zł.
(eb)

Ludzie i miejsca
Inny rodzaj przeżyć, jakie dała nominantowi Warszawa związane są z Kościołem. W rozmowie z nami biskup wymienia swoje ulubione miejsca. W pierwszej
kolejności kościół sióstr wizytek na
Krakowskim Przedmieściu. - Tam był
ks. Jan Twardowski, którego ukradkiem
podsłuchiwałem, uciekając z seminarium. Kolejno wymienia: kościół seminaryjny pokarmelicki, w którym przeżywał
obłuczyny i pierwsze święcenia, kościół
akademicki św. Anny - bo tam słuchał
i prowadził rekolekcje, kościół sióstr sakramentek na Rynku Nowego Miasta gdzie zawsze wystawiony jest Najświętszy Sakrament.
dok. na str. 6

Dziś piszemy:
 Prawie 400 tysięcy

stracił rolnik,
któremu spaliły się nowe
maszyny.
czytaj na str. 2
 Nie wiadomo było

gdzie jest zasuwa.
O poważnej awarii
wodociągowej
na os. Starzyńskiego.
czytaj na str. 4
 Wiadomo już kto

wybuduje boisko
przy SP 3.
czytaj na str. 17
 Foka najlepsza

w Polsce
wśród żeńskich
zastępów „Zawiszy”.
czytaj na str. 18

Żniwa w pełni. Jak przebiegają, jakich plonów można się spodziewać - piszemy na str 3.

Graffiti ozdobi garaże
na Bratkowicach

Festiwal Kolory Polski

araże stojące na os. Bratkowice
w Łowiczu mają szanse zyskać
nowy wizerunek. Ratusz rozważa
możliwość zaproszenia do Łowicza
grupy osób, która od strony trasy nr 14
wykona na nich barwne graffiti.
Pomysł na graffiti powstał podczas
Festiwalu Sztuki Żywej, który 4-5 lipca
odbył się na dziedzińcu Łowickiego
Ośrodka Kultury.
dok. na str. 3

Wyjątkowo interesujący koncert muzyki barokowej pod tytułem „Missa Tridentina” odbędzie
się w Łowiczu w najbliższą sobotę 2 sierpnia o godzinie 19.00 w ramach renomowanego, objazdowego festiwalu Kolory Polski.

G

Piękna muzyka zabrzmi w katedrze

W

katedrze wystąpi wtedy Polska Orkiestra XVIII wieku, kantorzy opactwa
benedyktynów w Tyńcu oraz Chór Kameralny „Cantores Minores Wratislavienses”
z angielskim kontratenorem - tym razem w
roli dyrygenta - Paulem Esswoodem. Kontratenor jest wysokim głosem męskim o barwie zbliżonej do kobiecego.
Mimo nazwy koncertu „Missa Tridenta” (msza trydencka - msza w starym obrządku, odprawiana po łacinie) nie będzie

to liturgiczna msza obrządku trydenckiego,
ale luźna kompozycja utworów kompozytorów w części związanych z Łowiczem
oraz chorałów gregoriańskich. Podczas
koncertu będzie można usłyszeć barokowe
utwory Marcina Mielczewskiego, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, nazywanego polskim Haendlem, ojca pijara Damiana Stachowicza, który zmarł w 1699 roku
w Łowiczu i Mikołaja Zieleńskiego, którego
imię nosi działające od 1999 roku Łowickie Towarzystwo Muzyczne. Był on m.in.
kompozytorem, organistą i kapelmistrzem
na dworze prymasa Polski Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu.
Wspomniany Paul Esswood jest jednym z najwybitniejszych kontratenorów naszych czasów.
dok. na str. 3
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Czy rzeczywiście znikoma
szkodliwość społeczna?
Była szefowa wydziału promocji
w łowickim ratuszu, skierniewiczanka Anna J. obecnie przewodnicząca
Rady Miejskiej w Skierniewicach,
uniknęła kary za ewidentnie naganne
postępowanie na ratuszowym stanowisku. Prokuratura zapowiada jednak apelację od wyroku sądu.
okumenty sporządzone przez Annę J.,
która w 2006 r. pełniła obowiązki naD
czelnika wspomnianego wydziału, były

przygotowane nie rzetelnie. Oskarżona podrobiła podpis swojego podwładnego na szeregu faktur. „Dopuściła się nierzetelności,
mimo, że należało od niej oczekiwać profesjonalizmu”. Jej zachowanie sąd ocenił
jako naganne. Odstąpił jednak od wymierzenia kary ze względu na znikomą szkodliwość czynu.
Gdy akt oskarżenia przeciwko jej osobie
trafił do sądu, a i na etapie prokuratorskiego dochodzenia, Anna J. utrzymywała, że
zarzucane jej czyny to efekt politycznego
spisku. Twierdziła, że jej dawni współpracownicy (zwłaszcza Ryszard Szmajdziński)
oraz przeciwnicy z samorządowej sceny politycznej próbują jej osobę zdezawuować
w oczach opinii publicznych, usunąć jako
trudnego przeciwnika politycznego.

Na ogłoszeniu wyroku przewodnicząca skierniewickiej rady nie stawiła się. Reprezentujący ją mecenas poinformował,
że oskarżona przebywa na urlopie wypoczynkowym. Sam w krótkim wywodzie
dowiódł, że jego klientka nie mogła dopuścić się zarzucanych jej czynów (sfałszowania podpisów na fakturach) albowiem
w rozpatrywanym okresie - styczeń - czerwiec 2006 r. obowiązywała nowela prawa,
która wyznaczała standardy dotyczące księgowania i obrotu dokumentami. Ustawodawca zniósł obowiązek sygnowania dokumentów (faktur) podpisem odbierającego
towar. Skoro zatem podpis ten nie musiał
znaleźć się na fakturze, parafka urzędnika,
mimo iż nie zrobiona jego ręką, nie miała
znaczenia prawnego.
Prokurator podtrzymał stanowisko „Anna J. z góry powzięła zamiar i podrobiła podpis na szeregu fakturach VAT
wystawionych na przestrzeni pół roku na
konto samorządu łowickiego.” Oskarżyciel publiczny domagał się, by sąd ukarał
samorządowca karą grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych oraz obciążył kosztami sądowymi.
Sąd ogłosił wyrok w sprawie 17 lipca.
Przyznał rację obronie - „oczywistym jest,
że prawnie nie było wymogu, by na doku-

mentach znalazł się podpis osoby reprezentującej samorząd. Mimo to podpis ten
tam się znalazł. Ponad wszelką wątpliwość
- czego w toku postępowania procesowego
nie podważała obrona - Anna J. sfałszowała podpisy na fakturach. Złożenie ich przez
oskarżoną było jednocześnie poświadczeniem nieprawdy. Dokumenty zostały sporządzone nie rzetelnie.”
Anna J., zdaniem sądu, dopuściła się zatem nierzetelności. W uzasadnieniu sędzia
prowadząca podkreśliła - „postępowanie
urzędnika było dalece niepoprawne”. Sąd
zwrócił również uwagę, że praktyka podpisywania się na dokumentach „w czyimś
imieniu” jest w polskiej rzeczywistości
nagminna. Jednak o ile wynika ona z niskiej świadomości prawnej Polaków, o tyle
w przypadku, o którym mowa, należało
oczekiwać od doświadczonego urzędnika
na eksponowanym stanowisku profesjonalizmu. Dlatego - w ocenie sądu - postępowanie Anny J. było naganne.
Ze względu na znikomą szkodliwość
czynu sąd umorzył jednak postępowanie,
a kosztami procesu obciążył skarb państwa. Wyrok nie jest prawomocny, Prokuratura Rejonowa w Łowiczu zapowiedziała apelację.
Anna Wójcik

Spłonął nowy sprzęt rolniczy
za 400 tysięcy
Przy sprasowywaniu pierwszej
belki słomy zapaliła się 28 lipca nowoczesna prasa po kombajnie oraz
ciągnik marki Deutz Sahr w Wojewodzy w gminie Bielawy. Sprzęt dopiero po raz drugi wyruszył w pole.

W

łaściciel Krzysztof Dąbrowski sprowadził maszyny produkcji niemieckiej w czerwcu tego roku. Kosztowały go prawie 400 tys. zł. - Długo czekałem
na maszyny, ponieważ zamówiłem ciągnik
z najnowszym silnikiem. To sprzęt prawie
z najwyższej półki - mówi właściciel. W sobotę, 2 dni przed pożarem, u Krzysztofa Dąbrowskiego był serwisant firmy Deutz Sahr,
który naprawił klapę prasy, która się nie
domykała. - Naprawił, wszystko sprawnie
działało. Tylko trzeba było sprawdzić przy
nim sprzęt na polu, a nie tylko na podwór-

Zatrzymali niesprawny autobus

D

owód rejestracyjny niesprawnego
Autosana zatrzymali 23 lipca
policjanci na „dwójce” w Marzycach.
Podczas kontroli stwierdzili brak
jednego ze świateł i luzy w kierownicy.
Ponieważ usterka umożliwiała jazdę,
pozwolono kierowcy - i wiezionym
turystom - dojechać do miejsca
naprawy. W dalszą trasę autobus
wyruszył po przeglądzie technicznym.

Kładą asfalt na wiadukcie - korki do 12 sierpnia
Utrudnienia spowodowane układaniem asfaltu na wiadukcie nad
ulicą Seminaryjną i torami kolejowymi mogą potrwać nawet do
wtorku 12 sierpnia. Ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną został tam wprowadzony 29 lipca.

O

d razu w pierwsze dni po wprowadzeniu ograniczeń korki samochodów
jadących od strony Sochaczewa sięgały nawet do kilkunastu kilometrów. Roboty związane z asfaltowaniem wiaduktu
i wjazdów będą prowadzone z przerwami.
W tym czasie można spodziewać się znacznych utrudnień. - Próbowaliśmy regulować
ruch ręcznie na skrzyżowaniu z Armii KrajoNa trasie nr 2 ruch sterowany jest ustawioną tymczasowo sygnalizacją. Korki wej, ale niewiele to pomagało - powiedział
tworzą się jednak i na drodze Poznań - Warszawa, i na trasie do Łodzi.
nam Sławomir Sobieszek z Sekcji Ruchu

Rozkradają mosty
w Patokach i Kompinie
Ledwo zakończyły się prace, zmieniające organizację ruchu na moście w Kompinie, a już pracownicy
powiatowego zarządu dróg wracają
na most ponownie - tym razem by zaradzić rozkradaniu jego metalowych
elementów przez tzw. złomiarzy.

P

rzypomnijmy, że od początku tygodnia, ze względu na pogarszający się
stan techniczny mostu, co związane jest
z nierespektowaniem istniejącego oznakowania przez kierowców, wprowadzono na
nim zakaz wjazdu samochodów ciężarowych oraz pojazdów o szerokości ponad
2,30 metra. Jednocześnie most został zwężony za pomocą metalowych barier i beto-

nowych słupów. Wprowadzony na nim został ruch kierowany, z pierwszeństwem dla
pojazdów nadjeżdżających od strony Nieborowa. Zakazy nie dotyczą maszyn rolniczych i autobusów.
Jest to jedyny sposób aby zmusić kierowców do zwalniania na moście. Mimo ograniczenia prędkości na nim do 20 km na godzinę, nikt tego nie przestrzegał. Drewniany
most był regularnie rozjeżdżany przez pędzące auta osobowe i TIR - y.
- Prosimy policję o interwencje w tamtym
rejonie, jednak kierowcy ciężkich samochodów wyposażeni są w CB - radio i szybko
się o takim fakcie ostrzegają - mówi nam
Ryszard Rybarczyk z Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu.

Innym problemem są natomiast złomiarze. W ostatnim czasie spod mostu zniknęło
7 elementów metalowych łączących dźwigary. Padły łupem osób kradnących takie
części i sprzedających je na skupie złomu.
Taki sam przypadek miał miejsce w tym samym czasie na położonym nieopodal, podobnym, gminnym moście w Patokach.
Pracownicy zarządu dróg - tak samo jak
nieborowska brygada remontowa - zabrali się w tym tygodniu za uzupełnianie brakujących części. Jaka jednak gwarancja, że
znów nie padną łupem złodziei? - Elementy te przykręcane były na śruby - mówi Rybarczyk - Teraz mamy zamiar je przyspawać - dodaje.
(wcz)

Drogowego łowickiej Komendy Powiatowej Policji.
Na odcinku drogi od Łowicza w stronę
Sochaczewa większych utrudnień nie powinno natomiast już być. Prace związane
z asfaltowaniem zostały zakończone. Teraz
prowadzone są roboty wykończeniowe i porządkowe. Do końca tego tygodnia powinno zostać zamontowane stałe oznakowanie
pionowe. Całkowity odbiór robót planowany jest do końca sierpnia. Dopiero pod koniec sierpnia będzie też możliwy przejazd
ulicą Seminaryjną pod wiaduktem.
Utrudnień - ale bez konieczności wprowadzania ruchu wahadłowego - można natomiast spodziewać się na odcinku krajowej
„dwójki” od Łowicza w stronę Bedlna. Aktualnie ruch wahadłowy wprowadzony jest
za Bedlnem.
(mak)

Spalił się letniak w Bobrowej

P

rawdopodobnie nieuwaga i beztroska
dzieci była 29 lipca przyczyną zapalenia się wersalki w letniaku w Bobrowej
w gminie Łyszkowice. Mieszkańcy gospodarstwa zawiadomili o pożarze straż. Spaliła
się owa wersalka oraz obraz powieszony na
ścianie nad nią, ponadto okopcone zostały
ściany budynku gospodarczego. Gaszenie
pożaru trwało godzinę. W akcji wzięli udział
strażacy z Łowicza oraz Łyszkowic. (eb)

Łasieczniki

Ukradł komórkę z baru

N

ieznany sprawca skradł w sobotę 26
lipca w Łasiecznikach telefon komórkowy o wartości 700 zł. Zdarzenie
miało miejsce w tamtejszym barze. Złodziej
skorzystał z tego, iż w barze nie było sprzedawcy i ukradł komórkę Sony Erickson K
350I, należącą do 25 - letniego Dominika
W. Sprawcy jeszcze nie ustalono. (wcz)

ku - dodaje właściciel. Nowy sprzęt pracował wcześniej tylko raz - wyprodukował 30
belek sianokiszonki.
Krzysztof Dąbrowski wyjechał na pole
rano i przy prasowaniu pierwszej belki zauważył ogień wydostający się z komory pracy, która w ciągu kilku sekund stanęła cała
w ogniu. - Próbowałem ją odczepić od ciągnika, ale nie zdążyłem. Udało mi się odczepić tylko wałek przekaźnika mocy, ale to nie
pomogło. Musiałem uciekać, bo poparzyłem
ręce i twarz - opowiada rolnik. W gaszeniu
pożaru wzięło udział pięć jednostek strażackich, łącznie prawie 30 strażaków. Akcja trwała półtorej godziny.
Po nowoczesnym sprzęcie zostały tylko
wraki czekające na wycenę rzeczoznawcy.
Straty oszacowano wstępnie na 356 tys. zł.
Sprzęt był ubezpieczony. Obecnie ustalana
jest przyczyna powstania ognia.
(eb)

kronika
policyjna
n 25 lipca w godzinach wieczornych
na ul. Bolimowskiej w Łowiczu policjanci
zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej
Forda Escorta. Znaleźli u 18-letniego pasażera
łącznie 5 dilerek z suszem i białym proszkiem.
Okazało się, że jest to amfetamina i marihuana. Mężczyzna ukrył dilerki w bieliźnie. Łowiczanin przyznał się do posiadania narkotyków. Dobrowolnie poddał się karze. Zgodnie
z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi
do 3 lat pozbawienia wolności.
n 27 lipca o godz. 5.40 w Czatolinie w gm.
Łyszkowice 22-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego kierujący Renault Twingo nie dostosował prędkości do warunków na drodze,
zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne
drzewo. W wyniku wypadku urazu głowy
oraz złamania prawej rzepki kolanowej doznał
24-letni pasażer samochodu. Kierowca i drugi
pasażer nie odnieśli poważniejszych obrażeń
wymagających hospitalizacji.
n 27 lipca ok. godz. 16 w okolicach
przejazdu PKP w Arkadii doszło do kolizji
drogowej, podczas której mieszkaniec powiatu łowickiego stracił panowanie nad Fiatem
126 i zjechał do rowu za przejazdem. Pojazd
przewrócił się na dach.
n 29 lipca o godz. 14.00 na ul. Nowej
w Łowiczu policja zatrzymała 48-letniego
mieszkańca Łowicza, który prowadził samochód osobowy pomimo orzeczonego przez
sąd i prawomocnego zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów.
n 29 lipca o godzinie 20.45 na ul. Kaliskiej
w Łowiczu policja zatrzymała 28-letnią
mieszkankę powiatu łowickiego, która jechała
rowerem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów niemechanicznych.

Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak
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Piękna muzyka
zabrzmi w katedrze

W

spółpracował z wieloma teatrami
operowymi świata, był pierwszym
kontratenorem w historii, który
zaśpiewał na scenie mediolańskiej La
Scali. W Łowiczu jednak nie będzie
śpiewał, ale dyrygował. Esswood
jest też bowiem profesorem wokalnej
interpretacji baroku w londyńskiej Royal
Academy of Music, prowadzi też kursy
mistrzowskie na całym świecie. Jest
honorowym członkiem Królewskiej
Akademii Muzycznej w Londynie.
Chór Kameralny „Cantores Minores
Wratislavienses” został założony
przez Edmunda Kajdasza w 1966
roku dla upamiętnienia millennium
Państwa Polskiego. Od 1968 roku
jego siedzibą jest dawny klasztor
bernardynów, obecne Muzeum
Architektury. Zespół dał już ponad
1800 koncertów, dokonał ponad 100
nagrań radiowych, telewizyjnych i
płytowych, występował na licznych
festiwalach. Podczas swych podróży
zagranicznych odwiedził większość
krajów europejskich, a także Izrael,
Turcję i Meksyk. Pod kierunkiem
dyrygenta Piotra Karpety chór został
zmniejszony (obecnie tworzy go 18
śpiewaków) tak, by móc zgodnie z
aktualnymi tendencjami wykonawczymi
prezentować muzykę dawnych epok.
- Wyjątkowym wydarzeniem jest
również występ zakonników z Tyńca,
którzy mają za sobą wielowiekową
tradycję chorału gregoriańskiego mówi dyrektor artystyczny festiwalu
Tomasz Ślusarczyk.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
(mak)

Płoną pola

N

ieostrożność osób dorosłych jest
główną przyczyną wzrastającej
liczby pożarów przy żniwach.
Strażacy apelują o dużą ostrożność,
szczególnie o nie palenie papierosów
przy żniwach i nie pozostawienie
szklanych przedmiotów. Tylko w tym
tygodniu kilkakrotnie płonęły zboża.
29 lipca spaliło się żyto w Piaskach
Bankowych na pow. 150 mkw. 28
lipca spaliło się pół hektara pszenżyta
w Strzebieszewie, a także słoma po
kombajnie w Seligowie na pow. 0,1 ha
i 1 ha żyta. W tym ostatnim przypadku
przyczyną pożaru było zatarcie łożyska
w kombajnie.
(eb)

Kombajny pracują do wieczora
Słoneczna pogoda
sprzyja żniwom, które na
naszym terenie na dobre
rozpoczęły się w miniony
weekend. Jeśli pogoda
utrzyma się, w ciągu
najbliższego tygodnia
skoszonych zostanie
większość zbóż.
- Na wtorek 29 lipca przepracowanych
mieliśmy 300 godzin - mówi prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kocierzewie
Jerzy Wróbel. Kombajny rozpoczęły żniwa 19 lipca, ale pogoda wówczas była dość
zmienna, więc nie było możliwości realizacji wszystkich złożonych zamówień. Od minionej niedzieli 7 kombajnów tej spółdzielni pracuje na polach zwykle w godz. 10-21.
Wcześniej rozpoczynać koszenia nie można, bo na polu długo utrzymuje się rosa.
Prezes szacuje, że najwięcej koszenia będzie przez najbliższe 7-10 dni.
Ceny za usługę w SKR Kocierzew są
uzależnione od czasu pracy kombajnu. Podstawowa stawka za 1 godzinę wynosi 270
zł, w przypadku pracy powyżej 3 godzin
cena jest niższa o 5%, powyżej 6 godzin
ulga wynosi 10%. Warunkiem skorzystania z tej zniżki jest kombajnowanie wykonane jednego dnia.
- Jakość zboża z tegorocznych zbiorów
jest nie najgorsza - mówi Roman Orlik,
młynarz z Wejsc w gminie Kocierzew Południowy. Skup żyta i pszenicy rozpoczął
się w tym tygodniu. Próbki zboża, które
przywożą nam rolnicy do zbadania, spełniają wymagania dotyczące jakości, m. in.
pod względem wilgotności.
Z rozmów z rolnikami młynarz wie, że
wielu z nich obawiało się o jakość i wydajność zbóż jarych, w tym jarej pszenicy. Na
razie jednak w młynie tym nie kupowano i
nie badano żadnej partii tego zboża, więc nie
wiadomo, na ile obawy te były uzasadnione.
Na pewno rolnicy nie narzekają na wydajność zbóż ozimych, bo ta w niektórych przypadkach jest lepsza niż przed rokiem.
Dla rolników nie mniej ważna jest cena
zboża. Podobnie jak w latach poprzednich,

Żniwa trwać będą jeszcze 7-10 dni - przewidują rolnicy. Na plony zbóż ozimych nie narzekają, z wydajnością jarych
może być gorzej. Zdjęcie zrobione 29 lipca w Lasocinie w gm. Kiernozia.
w czasie żniw jest ona nieco niższa niż przed
ich rozpoczęciem. Widoczna jest jednak
mała różnica między ceną żyta i pszenicy.
A ceny te wynoszą 550-560 zł plus VAT
za 1 tonę żyta oraz 650-670 zł plus VAT za
1 tonę pszenicy. - Cena jest dość wyrównana
i skupując zboże płacimy tak samo jak inne
młyny czy PZZ - mówi Roman Orlik.

Bezpiecznie dojechać
i skosić
- Jeszcze nie robiłem żniw, ale planuję
pod koniec tygodnia - mówi Edward Białas, sołtys Piotrowic w gminie Bielawy.
Jeszcze przed skoszeniem szukał kupca
na żyto, które ma na polu o powierzchni 3
ha w Bogorii, w sąsiedniej gminie Zduny.
W rozmowie z nami snuł prognozy na temat wydajności na poziomie 4-5 ton z hek-

tara. - Żniwa w naszych stronach rozpoczęły się w ostatnią sobotę - niedzielę. Znajomi
mówią, że żyto nawet nieźle sypie, choć na
wielu polach położyło się po burzy, która
była 13 lipca.
Na wydajność nie narzeka rolnik z Chąśna, który skosił już rzepak i jęczmień ozimy. Wydajność rzepaku około 3 ton z 1 ha
nie jest zła, podobnie jak 7 ton jęczmienia.
Część jęczmienia już sprzedał, cena wynosi
700 zł. Obecnie szuka zbytu na rzepak.
Trwające żniwa, choć odbywają się na
polach, mają wpływ na bezpieczeństwo
na drogach. Dlatego w najbliższym czasie
kierowcy oraz rowerzyści i motocykliści
muszą zachować szczególną ostrożność,
zwłaszcza na drogach lokalnych, w godzinach wieczornych.
Potwierdza to Leszek Okoń, naczelnik
sekcji ruchu drogowego Komendy Powia-

towej Policji w Łowiczu. Problem polega
na tym, że kombajny poruszają się po drogach z tzw. hedrem czyli zespołem żniwnym, którego szerokość zależy od marki
i typu kombajnu, ale jest nie mniejsza niż
4,2 m. To powoduje problem z wyminięciem lub wyprzedzeniem kombajnu. Okoń
mówi, że podczas poruszania się po drogach publicznych heder powinien być zdjęty
i transportowany na wózku transportowym
z tyłu kombajnu.
Warto też przypomnieć kombajnistom,
że obowiązuje ich trzeźwość i uprawnienia
do poruszania się po drogach publicznych
- prawo jazdy kategorii T. Niebezpieczne
jest też to, że poruszające się po drogach
kombajny, to często stare, wyeksploatowane maszyny, których oświetlenie jest niekompletne.
(mwk)
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Graffiti ozdobi garaże na Bratkowicach
O

becni byli na nim grafficiarze z Poznania, którzy wykonali malunek
na ścianach dziedzińca, inspirowany kolorami i kształtem łowickiej wycinanki.
Obserwując ich pracę wiceburmistrz
Bogusław Bończak zapytał, czy nie podjęliby się pomalowania garaży. Wstępnie
wyrazili zgodę, teraz trwają do tego przygotowania.
W pierwszej kolejności Urząd Miejski
przygotował pisma do właścicieli tych
garaży, czy wyrażą na to zgodę. ObecNieestetyczne i niecenzuralne napisy na garażach to wątpliwa ozdoba i wizy- nie wpływają już pozytywne odpowiedzi
w tej sprawie. Zmierzono powierzchnię,
tówka miasta. Warto podjąć działania, aby je zlikwidować.

Naucz się tańców izraelskich
Na naukę tańca izraelskiego zapraszają w najbliższy piątek 25
lipca o godzinie 17.30 do Łowickiego Ośrodka Kultury organizatorzy Międzypokoleniowego Miejsca
Spotkań, które ma siedzibę przy
kaplicy parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Podrzecznej.

Z

nia, studentka judaistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
- Taniec izrealski opiera się na krokach
i układach tańca żydowskiego - tłumaczy
Sztwiertnia - Jednak dopiero po powstaniu
państwa Izrael, stwierdzono, że warto zapisać żydowskie układy taneczne do konkretnej muzyki, by na całym świecie można było
wykonywać tan sam taniec do tych samych
apraszamy wszystkich bez względu na utworów muzyki żydowskiej. Nauka tańca
wiek - mówi Monika Cieślar z MMS. izraelskiego jest nieodpłatna.
(mak)
Tańca uczyć będzie Marta Sztwiert-

jaka ma być pokryta farbą, okazało się, że
jest to 520 m2. Wiceburmistrz jest w kontakcie z Marcinem Szymańskim z Poznania, aby ustalić, ile potrzeba na to farby, ile
ona będzie kosztować, kiedy grafficiarze
będą mogli przyjechać i ilu ich będzie.
Co więc pojawi się na garażach? - Może
coś z łowickiego folkloru, może coś z panoramy miasta - wyobrażam to sobie jako takie wariacje ludowo-miejskie - mówi Bogusław Bończak. Dodaje, że na pewno
potrzebny będzie projekt wykonany przez
wykonawców, którzy będzie poddany akceptacji. Ma nadzieję, że efekt końcowy
obejrzymy jeszcze w sierpniu.

Zapraszają do gier planszowych
Pierwszy Turniej Gier Planszowych odbędzie się we wtorek i środę, 5 i 6 sierpnia, w godzinach od
10.00 do 14.00 na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury.
agrać będzie mógł każdy: dzieci, młodzież i dorośli. Pierwszego dnia uczestZ
nicy zapoznają się z grami, w które będą

rywalizować. Szczególnym wydarzeniem
będzie prezentacja gry Memory, stworzonej przez łowicką młodzież, uczestników
projektu Granie Kontra Rozrabianie reali-

zowanego przez Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań (istniejące przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu). Podczas
turnieju będzie można zagrać m.in. w takie gry jak: Cytadela, Zombiaki, Wiochmen, Mamma Mia!, Lord of the rings
i wiele innych.
W drugim dniu rozpoczną się i zostaną
rozstrzygnięte zmagania turniejowe i nastąpi rozdanie nagród. W przypadku złej pogody impreza odbędzie się w muszli koncertowej.
(mak)

Marcin Szymański pytany o pracę,
jaka ma być wykonana w Łowiczu mówi,
że jego grupa liczy 6 osób. Jeszcze nie wie,
ile osób przyjedzie, ale chciałby, aby trzon
stanowiły osoby które zna i za poziom
ich pracy może ręczyć, bo w większości
mają wyższe wykształcenie artystyczne
i doświadczenie w malowaniu murów
nawet 10-letnie. Graffiti powstać powinno w ciągu weekendu. - Projekty robimy
wspólnie i potem montujemy je w jeden
obraz. Mamy ambicje robić dobre rzeczy, nie przyjedziemy po to, aby się po
prostu wyżyć.
(mwk)
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Czekali, ale się doczekali

M

ieszkańcy Zabostowa Małego
i Dużego są już zadowoleni
z funkcjonowania kanalizacji
- choć wcześniej narzekali. Sieć
wykonywała łowicka firma Cewogaz,
ale podłączenie do niej leżało już
w gestii samych rolników. Mogli oni
sami wykonać podłączenie bądź
skorzystać z usług Cewogazu.
- Większość z nas sama się
podłączała - mówi radny z Zabostowa
Małego Tomasz Żabka. Tak było
taniej. Problem powstał wtedy,
gdy mieszkańcy po wykonaniu
podłączeń nadal nie mogli korzystać
z sieci kanalizacyjnej. - Byli po prostu
zawiedzeni, że nie są doinformowani,
kiedy budowa się skończy i kanalizacja
zacznie działać - dodaje. Podłączyli się
i oczekiwali zmiany, a musieli niestety
jeszcze poczekać. Teraz prace są już
zakończone, kanalizacja działa bez
zarzutu.
(jr)
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Poważna awaria wodociągowa
Przez około 10 godzin
mieszkańcy bloku nr 3
na os. Starzyńskiego
byli pozbawieni wody.
owodem była awaria, do której doszło
w niedzielę po godz. 22, a która spoP
wodowała zalanie na wysokość 30 cm po-

łowy piwnic. Wodę wypompowywali strażacy z łowickiej OSP. Cała akcja trwałaby
znacznie krócej, gdyby przybyła na miejsce
brygada Zakładu Usług Komunalnych nie
musiała spędzić kilku godzin na poszukiwaniach, a potem naprawie zasuwy zamykającej dopływ wody.

Gdzie nie będzie prądu

W

najbliższym czasie planowane są
następujące wyłączenia prądu
w rejonach energetycznych
obsługiwanych przez Zakład
Energetyczny Łódź - Teren,
a leżących w naszej okolicy:
31 lipca - w godzinach 8.00 - 16.00
Wierznowice; 31 lipca - 1 sierpnia, 8.00
- 15.00 Nieborów (ze stacji Nieborów
szkoła); 1 sierpnia, 8.00 - 12.00 Łowicz:
ulice Kiernozka, Strzelecka, Legionów,
Lipowa i Dolna; w godz. 8.00 - 15.00
- Zduńska Dąbrowa, 8.00 - 16.00
Urzecze.
4 sierpnia 8.00 - 16.00 Jastrzębia,
Urzecze 2; 4 - 7 sierpnia, Stroniewice
1, 5 sierpnia 8.00 - 16.00 Sobocka
Wieś, Strzelcew B, 6 sierpnia 8.00 16.00 Rząśno 1, Wola Szydłowiecka
1, 7 sierpnia, w godz. 8.00 - 16.00
Rząśno 2 i Łazin 1; 8 sierpnia 8.00 16.00 Rząśno 3 i Humin DZ.
(źródło: ZEŁ-T)

Już można tankować
na Kwiatku

T

uż po północy w środę 30 lipca
uruchomiono sprzedaż paliwa
na stacji benzynowej Bliska
przy drodze krajowej nr 14 Łowicz Łódź na tzw. „Kwiatku”.
Stacja przeszła w ciągu kilku ostatnich
miesięcy gruntowną modernizację.
Została ułożona nowa nawierzchnia
z betonowej kostki, wyremontowany
budynek obsługi klienta, wymieniono
urządzenia służące do dystrybucji
paliw. Prace zakończyły się kilka
tygodni temu, niedawno zaczął działać
tam sklep i trwały przygotowania
do uruchomienia sprzedaży paliw,
co nastąpiło wczoraj.
(tb)

ŁSM bez wiceprezesa

S

tanowisko wiceprezesa Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
wciąż pozostaje nie obsadzone.
Prezes ŁSM Armand Ruta szuka
odpowiednich kandydatów na to
miejsce. Przypomnijmy, że wiceprezes
Sylwester Bieniek odszedł na
emeryturę z początkiem czerwca.
- Szukam osób, które są
budowlańcami i mają doświadczenie
w tej dziedzinie. Jeśli ktoś się czuje
na siłach i ma odpowiednie
wykształcenie, to zapraszam na
rozmowę - powiedział nam prezes
Ruta. Wiceprezesa, który będzie
zajmował się sprawami technicznymi
(remonty, inwestycje itp.)
powołuje na wiosek prezesa Rada
Nadzorcza ŁSM. Najbliższe jej
posiedzenie planowane
jest na koniec sierpnia.
(mak)

W nocy woda w piwnicy, w dzień głęboki wykop przy klatce schodowej - tak
wyglądał dla mieszkańców trzeciego bloku na os. Starzyńskiego miniony poniedziałek.

Pracownik Zakładu Usług Komunalnych rozpoczyna rozkuwanie nawierzchni ulicy w poszukiwaniu zaworu.
- Po co im wykrywacz metali? - pytał
zdziwiony jeden z mieszkańców bloku
nr 3, obserwujący po północy działania
pracowników Zakładu Usług Komunalnych przy parkingu na ul. Nowej. Kilku
mężczyzn chodziło przez dobre pół godziny z jednego miejsca w drugie i za pomocą
wykrywacza szukało zasuwy zamykającej
dopływ wody. Wspomagali się planem, ale

nie był on pomocny. Potem poszli w kierunku ulicy Sikorskiego, a następnie Kaliskiej, szukając kolejnych zasuw. Wcześniej
ustalili jednak, że zasuwa powinna być pod
asfaltem, tuż przy krawężniku. Wykrywacz
właśnie tu dawał wyraźny sygnał obecności czegoś metalowego. Ostatecznie właśnie
w tym miejscu jeden z pracowników zaczął
rozkuwać asfalt. Ktoś z gapiów zauważył
złośliwie, że pracownicy ZUK w XXI wieku do wykucia dziury w asfalcie przyjechali
z młotkiem i przecinakiem.
Trudno nie rozumieć irytacji mieszkańców. W czasie tych poszukiwań woda cały
czas lała się z pękniętej rury, zalewając piwnice. Dwie motopompy na bieżąco wyciągały przybywającą wodę. Strażacy najpierw
skierowali ją na teren pomiędzy bloki. Potem, gdy okazało się, że stworzyli tam sporych rozmiarów jezioro, m.in. na interwencję samych mieszkańców, którzy zaczęli się
bać by woda „nie wróciła” do piwnic, skierowali ją do studzienki kanalizacji sanitarnej. Pompowanie wody skończyło się przed

Nowa dyrektorka
zduńskiego LO
Sławomira Milczarek,
nauczycielka matematyki
i fizyki z astronomią w Zespole Szkół Licealnych w
Nowych Zdunach została
wybrana dyrektorem tej
placówki.

związana od kilkunastu lat,
wcześniej pracowała w szkołach podstawowych w Bąkowie i Świeciu nad Wisłą.
W rozmowie z nami zadeklarowała chęć doprowadzenia do zwiększenia liczby
uczniów i liczby oddziałów.
Myśli o wprowadzeniu nomiana spowodowana jest
wych kierunków, jednak
objęciem z dniem 1 lipca Sławomira
o tym jak ma w przyszłości
przez dotychczasową dyrek- Milczarek
wyglądać szkoła będzie detor Danutę Zakrzewską stanowiska dyrektora Okręgowej Komisji Eg- cydować wspólnie z radą pedagogiczną,
zaminacyjnej w Łodzi. Zarząd powiatu której przedłoży swoje pomysły. Nie chce
w związku z tą zmianą ogłosił konkurs, w rezygnować z wprowadzonych przez powyznaczonym terminie na składanie ofert przedniczkę klas obronnych. Zdaje sobie
wpłynęła tylko jedna kandydatura złożo- sprawę z tego, że nie tylko ilość uczniów
na przez Sławomirę Milczarek. Komi- w szkole jest ważna, ale także jej zaplesja konkursowa spotkała się z kandydat- cze i warunki nauki, które chciałaby poką w piątek 25 lipca. Rozmowa wypadła prawić. Chodzi o remonty, w tym także
dla niej pomyślnie. Teraz do zatwier- o salę gimnastyczną - w tej sprawie jeddzenia wyniku konkursu potrzebna jest nak zdaje sobie sprawę, że decyzje zapapozytywna opinia Kuratorium Oświaty dać będą w łowickim starostwie. Dlatego
liczy na jego przychylność.
w Skierniewicach.
Nowa dyrektorka jest mieszkanką Zdun,
Sławomira Milczarek powiedziała
(tb)
nam, że z ZSL w Nowych Zdunach jest mężatką, matką dwóch synów.

Z

godz. 3 w nocy, gdy w końcu zamknięto dopływ wody.
Brygada ZUK zamknęła bowiem w końcu zasuwy zasilające kilka bloków na os.
Starzyńskiego. Dopiero potem okazało się,
że dziura w asfalcie nie została wykonana
w miejscu gdzie była zasuwa, zlokalizowano ją w chodniku. Była pod ułożoną
dwa lata wcześniej betonową kostką. Wykonawca kostki nie mógł nie zauważyć jej
obecności - powiedział nam kierownik działu wodociągowo - kanalizacyjnego ZUK
Zbigniew Bochenek - Powinien był dać
nam znać, wyprowadzilibyśmy ją do poziomu chodnika, a robotnicy obłożyliby kostką
i wszystko byłoby dobrze. Tego wówczas nie
zrobiono. A młotek i przecinak? Bochenek
tłumaczy, że używając późno w nocy ciężkiego sprzętu, obudzone zostałoby całe Starzyńskiego, tego chciano uniknąć.
Kierownik tłumaczy ponadto, że na bloku
brakowało nie tylko oznaczeń, gdzie jest zasuwa, ale także w planie, którym dysponowała ekipa był błąd, uwzględniono hydrant,

natomiast zasuwy nie, a tak naprawdę ani
jednego ani drugiego nie było na powierzchni ziemi. - Z czymś takim spotykamy się bardzo często, to osiedle powstawało w okresie,
gdy nie było nadzoru budowlanego z prawdziwego zdarzenia, nie dopilnowano sprawy. My dokumentację przejęliśmy od spółdzielni mieszkaniowej - tłumaczy.
Znalezienie zasuwy nie oznaczało jednak jeszcze sukcesu. Nie można było jej zamknąć, bo za każdym razem gdy podejmowano taką próbę, zaczynała wydostawać się
z niej woda. Prawdopodobnie od powstania
bloku nie była ona domykana. Pracownicy
ZUK musieli ją odkopać i naprawić. Skończyli nad ranem. Po godz. 7.00 zmieniła ich
na miejscu inna brygada, ta po zamknięciu
zreperowanej zasuwy i puszczeniu wody do
pozostałych bloków osiedla zajęła się naprawą właściwej awarii, co trwało prawie do
godz. 14.00. Pracownicy ZUK wymienili
kilkumetrowy odcinek rury, w którym nastąpiło rozszczelnienie, zastępując starą rurę
nową z plastiku. Przy okazji wymieniono
także wodomierz. W czasie gdy w bloku nie
było wody, mieszkańcy mogli jej zaczerpnąć z podstawionego beczkowozu.
Nie jest to jedyna awaria do jakiej doszło
na Starzyńskiego w ostatnim czasie. Pękające rury na przyłączach przed wodomierzami już się zdarzały. Przyłączami tymi
zawiaduje ZUK, spytaliśmy więc, czy nie
ma w planie wymiany tych 30-letnich rur.
Zastępca dyrektora zakładu Tadeusz Dutkiewicz odpowiedział, że niestety nie. Przyłącza 30-letnie nie są najstarszymi w mieście i ten wiek nie oznacza, że mogą być
w najgorszym stanie. Czasem zdarza się,
że rury z lat 80-tych są w stanie dużo gorszym. Oprócz tego zakład jest przed dużą
inwestycją jaką jest kompleksowa modernizacja ujęcia wody polegająca na przebudowie i wymianie obecnego systemu uzdatniania wody i budowie nowej studni, której
wartość szacuje się na 20 mln zł. Większość
pieniędzy, ma pochodzić z dotacji Unii Europejskiej, ZUK wspólnie z miastem musi
wykazać się udziałem w niej w wysokości 15 - 20 %.
(tb)
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Asfalt w Ziąbkach
i Józefowie na ukończeniu

F

irma Fedro z Osiecka kończy
obecnie naprawiać dwie drogi w
gminie Bolimów: w Józefowie i
Ziąbkach. Wyłoniona została
w przetargach, do których w obydwu
przypadkach przystąpiły cztery firmy.
Jeśli chodzi o Ziąbki firma wykonuje
prace za 148.876,36 zł brutto, podczas
gdy najdroższa oferta przetargowa
wyniosła 170.877,57 zł brutto. Asfalt
w Józefowie remontowany jest za
170.128,55 zł brutto. Najdroższa oferta
wyniosła 195.452,50 zł.
Obydwie drogi są asfaltówkami, jednak
nawierzchnia w wielu miejscach
rozsypuje się. Prace polegają na
położeniu w tych miejscach nakładki
wyrównującej, a następnie warstwy
nakładki ścieralnej.
(wcz)

Wandale nie oszczędzają
przystanków

Na co się skarżą
pracownicy Syntexu
Do NŁ docierało ostatnio sporo skarg na to, co się dzieje w Syntexie. Narzekającemu na brak wykwalifikowanych pracowników
producentowi zarzuca się, między
innymi, przeprowadzanie redukcji
liczby personelu oraz ucinanie premii
i dodatków. Prezes firmy - Jarosław
Zieliński tłumaczy podjęte kroki.
o redakcji NŁ zadzwoniły dwie spośród
niedawno zwolnionych pracownic SynD
texu informując o swoich zastrzeżeniach co

do jego funkcjonowania. Wśród zarzutów,
które kierują pod adresem firmy można wyubiegłym roku o tej porze gmina
mienić zatrudnianie uczniów i praktykantów
Nieborów zaczynała zaopatrywać
zamiast zapowiadanych specjalistów oraz
w nowe wiaty przystankowe
wypłacanie dziennej stawki za pracę na nocpołudniową część gminy. Teraz
nej zmianie (od godz. 6-22). Jednak najbarprzyszła kolej na część północną,
dziej bolesne są dla pracowników zwolniejednak władze poważnie zastanawiają
nia i odebranie premii oraz dodatków.
się, czy nie będą to pieniądze
- Firma zatrudnia w tej chwili ponad
wyrzucone w błoto. Większość wiat
500 osób, tymczasem do jej funkcjonowaustawionych pod koniec minionych
nia wystarczyłoby 450. Optymalizujemy
wakacji jest już zniszczona. Najgorzej
jest w Bełchowie, niewiele lepiej
zatrudnienie i rezygnujemy z pracowników
w Dzierzgowie i Bobrownikach. nieefektywnych. Gdy ktoś przez 2 lata pracy
Poważnie się zastanawiamy jak
osiągnął co najwyżej 80 % normy, to nie ma
zaradzić tej pladze wandalizmu – mówi chyba nic dziwnego w tym, że firma w końcu
wójt Andrzej Werle.
się z nim rozstała - tłumaczy Zieliński.
(wcz)
Prezes wyjaśnia, że firma nie odebrała nikomu wynagrodzenia, premie zostały wprowadzone jako motywacja do podwyższenia
wydajności i jakości pracy. Cofnięto je, gdy
okazało się, że nie przynoszą efektów. - Zwolnienia nie mają nic wspólnego z kondycją finansową firmy, chcemy po prostu osiągnąć
rwają już prace w budynku po
wzrost wydajności - zapewnia prezes. - Prebyłych warsztatach praktycznej
mie były formą nagrody - przyznaje przewodnauki zawodu przy łowickim
niczący działającego w zakładzie komitetu
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
związków zawodowych Wojciech Aniszewnr 1, które adaptowane są na nową
ski - Ostatnio wstrzymano ich przyznawanie.
siedzibę Poradni Psychologiczno Z drugiej strony zakład boryka się ostatPedagogicznej. Prace za 160 tys.
nio ze znacznymi problemami finansowymi.
zł wykonuje łowicka firma Budra.
- Co roku w sezonie letnim firma prosperuWymienione zostaną okna, podłogi,
wyburzona jedna ze ścian, postawione je nieco gorzej, produkujemy przecież wyroby typowo zimowe - komentuje Zieliński. ścianki działowe itd. Powstanie
Z kierownictwem ustaliliśmy, że za maj
sześć gabinetów specjalistycznych
i czerwiec pensje dostaną wszyscy, ale w raoraz gabinet dyrektora, sekretariat,
tach - mówi Aniszewski. Przyznaje też, że
poczekalnia, sanitariaty itd. Prace
sezonowy spadek produkcji to nic nowego,
zakończyć się mają do 15 września
i tuż po tej dacie poradnia przeprowadzi jednak w tym roku sytuacja wygląda o wiesię do nowej siedziby. Zajmowana do
le gorzej niż zwykle.

W

Maszyny wszystkiego nie zrobią. Liczy się też wydajność pracownika.

czerwca i lipca kontrolerzy ze skierniewickiego oddziału łódzkiej delegatury Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola dotyczyła głównie terminowości wypłacania
pensji i zakończyła się 4 lipca. PIP stwierdził dwa podstawowe uchybienia i za jedno
z nich skierował sprawę do Sądu Grodzkiego w Łowiczu.
Po pierwsze pracodawca nie wypłacał
w obowiązującym go terminie wynagrodzeń za pracę. Zgodnie z przepisami prawa pracy wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone najpóźniej dziesiątego
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
za które się należy. - Niestety w przypadku łowickiego Syntexu były opóźnienia, nie
dotyczyły one jednak wszystkich 514 pracowników - mówi szef skierniewickiej PIP
Jan Darnowski. Z protokołu pokontrolnego wynika, że ostatnie wynagrodzenia
za marzec zostały wypłacone części osób
15 kwietnia (pięć dni po ostatecznym tertej pory przez nią część kamienicy przy
ulicy Podrzecznej, podzielona zostanie Kontrola inspektorów pracy minie), za kwiecień 21 maja (11 dnia po
terminie), a za maj - 19 czerwca (9 dni po
na lokale mieszkalne, które wystawione
Po anonimowej informacji telefonicz- terminie). Darnowski nie ujawnia jak dużej
zostaną na sprzedaż.
(wcz)
nej w zakładzie pojawili się na przełomie części pracowników dotyczyły opóźnienia.

Budynek po poradni
na mieszkania

T

Więcej porządku na Wegnera i Rotstada
W ubiegłym roku pisaliśmy o zamieszaniu, jakie powstało przy Alejach Sienkiewicza w Łowiczu, gdy
zdesperowany właściciel połowy
niezabudowanej działki znajdującej się pomiędzy ulicami Wegnera
i Aptekarską, nie mogąc dogadać się
z ratuszem w sprawie nabycia pozostałej części nieruchomości w celu
jej scalenia i przygotowania do zabudowy, postawił na niej ogrodzenie.

P

łot zwracał uwagę przechodniów
i utrudniał życie mieszkańców ulic
Wegnera i Rotstada znajdujących się
w kwadracie pomiędzy ulicami Aptekarską, Stary Rynek, 11 Listopada i Aleje
Sienkiewicza. Dlatego burmistrz Krzysztof Kaliński postawił zadanie, by jak najszybciej uporządkować sprawy własności
pod ulicami Wegnera i Rotstada, by umożliwić ich poszerzenie, a w przyszłości wykonanie na nich nawierzchni - co ma wpły-

nąć na ożywienie tego terenu położonego
w centrum Łowicza. Naczelnik Wydziału
Gospodarki Gruntami Anna Gajewska powiedziała nam ostatnio, że udało się ostatecznie zamknąć temat działki. Negocjacje prowadzone w tej sprawie ocenia jako
bardzo trudne. Koniec końców dokonano
koniecznych zamian nieruchomości (miasto zyskało pas pod poszerzenie ulicy) oraz
dopłat, w sposób satysfakcjonujący prywatnego właściciela, któremu dzięki temu uda
się scalić nieruchomość. Akt notarialny został już w tej sprawie podpisany - a na działce nie widać już kłopotliwego ogrodzenia.
Nie jest to jednak koniec prac przy wykupie gruntu pod obie ulice. Naczelnik Gajewska powiedziała nam, że prace powoli się posuwają do przodu, prowadzone są
negocjacje w właścicielami, ale będą też
problemy, ponieważ znajdują się tam także
Na działce przy Alejach Sienkiewicza grunty, które nie mają uregulowanego stapozostały tylko słupki uniemożliwiają- nu prawnego.
ce wjazd samochodów ciężarowych.
(tb)

- Stwierdzilibyśmy uchybienie nawet jakby
to dotyczyło jednego pracownika - mówi.
Z naszych informacji wynika, że opóźnienia dotyczyły znacznej części pracowników
produkcyjnych.
Kolejne uchybienie dotyczyło zaległości
Syntexu wobec funduszu pracy. Do początku lipca, kiedy to przeprowadzano kontrolę,
firma nie odprowadziła składek za kwiecień
i maj tego roku. Ponieważ jest to wykroczenie z artykułu 122 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy
z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, inspektorzy pracy skierowali sprawę do Sądu Rejonowego
w Łowiczu - VI Wydziału Grodzkiego.
- Sąd rozstrzygnie czy doszło do naruszenia przepisów ustawy i jaka będzie za to

kara - mówi Darnowski. Grzywną może
być ukarany prezes zarządu zakładu. Tego
typu wykroczenie karane jest grzywną nie
mniejszą niż 3 tysiące złotych i nie większą
niż 30 tysięcy złotych.
Kierownictwo firmy tłumaczyło się przed
kontrolerami z PIP trudną sytuacją ekonomiczną firmy i panującymi obecnie warunkami rynkowymi. - Gdyby nasi kontrolerzy
stwierdzili, że niewypłacanie wynagrodzenia było działaniem celowym, to sprawa
trafiłaby do prokuratury - tłumaczy Darnowski. - Sytuacja ekonomiczna zakładu
nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku dotrzymywania terminów wypłat wynagrodzenia - dodaje jednak.
dok. na str. 6
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Kocierzew

Festyn w dniu św. Wawrzyńca
10 sierpnia, w dniu odpustu w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca
w Kocierzewie, odbędzie się gminny
festyn. Początek imprezy o godz. 14,
miejsce - teren za remizą OSP.
rogram estradowy rozpocznie przedstawienie dla dzieci pt. Ciotka Tekla
P
i przyjaciele. O godz. 15.30 rozpocznie się

„Biesiada polska”, po nim planowany jest
występ zespołu New Angels. Gwiazdą festynu będzie zespół cygański Dziani, który
bawić będzie publiczność od godz. 19.00
do 20.00. Innymi atrakcjami adresowanymi dla najmłodszych mają być kucynki,
gokardy, loteria fantowa, malowanie twarzy i dmuchane zamki. Po koncercie cygańskim Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzewie Południowym zaprasza młodzież
na zabawę taneczną, która trwać będzie Zespół New Models będzie jedną
od godz. 21 do 2 w nocy.
(mwk) z atrakcji festynu w Kocierzewie.

dok. ze str. 5

Na co się skarżą pracownicy Syntexu
IP wydał zalecenia kontrolne: wypłacać
pensje w terminie i uregulować składki
P
na fundusz pracy. O wynikach kontroli poinBlichowiacy wystąpili dla dzieci przed pałacem, w którym mieści się Dom Dziecka.

Blichowiacy tańczyli w Domu Dziecka w Giżycach
brano wśród uczącej się tam młodzieży m.in. maskotki i zabawki, które trafiły
w ręce podopiecznych. Uczniom z łowickiej szkoły w odwiedzinach towarzyszył
działający w szkole zespół Blichowiacy.
Zademonstrował on dzieciom tańce i pieizytę poprzedziła akcja zorgani- śni łowickie, a także zaprosił do wspólnej
zowana w szkole przez samorząd zabawy - co zostało przyjęte z wielką radouczniowski, w ramach której ze- ścią, tym bardziej, że wiele dzieci spotka-

Pod koniec roku szkolnego młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu odwiedziła
dzieci z Domu Dziecka w Giżycach
niedaleko Iłowa.

W

ło się po raz pierwszy ze strojem łowickim
i kulturą naszego regionu.
Wizyta była kolejną z wielu, jakie
uczniowie Blichu mają na koncie w ramach
współpracy z Domem Dziecka w Giżycach.
Młodzież i dzieci co roku odwiedzają się nawet dwa razy z okazji świąt i różnych okoliczności. W tym wypadku był to Dzień
Dziecka i rozpoczęcie wakacji.
(tb)

dok. ze str. 1

Obywatel nie tylko Warszawy
K

olejne miejsce szczególne to kościół
św. Marcina przy Piwnej i katedra św.
Jana - miejsce jego święceń kapłańskich.
Ale też kościół Świętego Krzyża, w którym
bp Józef Zawitkowski głosił przez 25 lat kazania, transmitowane w programie I Polskiego Radia. Zakończył je głosić dopiero
2 lata temu. Nadal ma jednak bliski kontakt
z mieszkańcami stolicy. - Mam wielu znajomych księży, kolegów i przyjaciół, a jeszcze
więcej życzliwych ludzi. Do przyjaciół należy ks. prałat Wiesław Kądziela, o którym
bp. Zawitkowski mówi, że „duszą jest z nim
bliźniakiem” i razem tworzyli coś wspólnego do czytania i śpiewania.
Nasz rozmówca jeździ do Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie jest zapraszany na prezentacje nowości książkowych,
do Filharmonii na koncerty i na Powązki,
gdzie odwiedza grób Władysława Reymonta, Krzysztofa Baczyńskiego i rodziców ks.
Jana Twardowskiego i jest mu żal, że sam
ksiądz - poeta nie jest tam pochowany.

Piłsudski, Ignacy Paderewski, Józef Haller,
Stefan Starzyński, Aleksander Gieysztor,
Jerzy Waldorff, Władysław Bartoszewski,
Ryszard Kaczorowski, prymas Polski Józef Glemp, Marek Edelman, ks. Zdzisław
Peszkowski, Jan Nowak-Jeziorański, Lech
Wałęsa, arcybiskup Leszek Sławoj- Głódź,
Norman Davies oraz papież Jan Paweł II.
Dzisiaj, poza ks. Tymoteuszem tytuł ten
otrzymają gen. Zbigniew Ścibor-Rylski,
gen. Stefan Stabra-Bałuk i reż. Arwin Axer.
Honorowe obywatelstwo Warszawy jest
kolejnym tytułem tego typu, który otrzyma
bp Zawitkowski. Wcześniej w tej sposób
wyróżniły go samorządy m.in. Łowicza,
Skierniewic, Nowego Miasta nad Pilicą,
Rawy Mazowieckiej, Krośniewic, Lipiec
Reymontowskich. Czy kolejne tytuły cieObywatel Łowicza
szą? - pytaliśmy nominanta. - Jest bardzo
czy Warszawy
miło usłyszeć od innych ludzi, że „jesteś
Tytuł honorowego obywatela Warsza- nasz”. Łatwiej mi wtedy do nich mówić
wy przyznawane są od 1918 r., a otrzyma- „Kochani Moi” - odpowiedział.
li je m.in. Maria Skłodowska-Curie, Józef
(mwk)

Do listy ludzi i miejsc bliskich sercu dopisujemy też Puszczę Kampinoską i ludzi
puszczy, szczególnie mieszkańców dwóch
miejscowości - Secymina i Nowin, siostry
loretanki, które drukują książki ks. Tymoteusza oraz kościół Matki Bożej Zwycięskiej
w Rembertowie. - W tym kościele ks. prałat Edward Żmijewski na posadzce umieścił
mój biskupi herb, który przypomina Matce
Bożej, że w Łowiczu jest Księżną.
Inne warszawskie wspomnienia związane są pracą w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Warszawskiej oraz z Ursusem i tamtejszą
„Solidarnością”, której ks. Zawitkowski pomagał w czasie stanu wojennego. Ale to już
zupełnie inna historia.

Gmina Nieborów

Wakacyjne prace w szkołach

G

minna brygada remontowo - budowlana nieborowskiego Urzędu Gminy zakończyła cyklinowanie podłogi świetlicy w budynku Gimnazjum w Kompinie.
Obecnie na mocy przyjacielskiej współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Parmie, dokonuje cyklinowania podłóg i malowania sal w tychże warsztatach.
Gmina Nieborów co roku pomaga w ten
lub inny sposób placówce leżącej na terenie gminy Łowicz. - Czynimy to i przez
sentyment do tej gminy i z uwagi na fakt, iż
w placówce przebywa kilka osób z naszego

terenu - mówi wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. - A także z uwagi na przyjaźń
- wychowankowie warsztatów odwiedzają
na przykład często filię Gminnego Ośrodka
Kultury w Bełchowie Osiedlu.
W ubiegłym roku gmina Nieborów wykonała w warsztatach obróbki kominów,
wcześniej kupiła okna, co roku zakupuje
jakiś sprzęt.
Gminna brygada zakończyła już remont
dachu na najstarszej części Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie. W szkole wciąż jednak trwają prace: od września

z uwagi na dużą liczbę dzieci rusza tam trzeci oddział przedszkola. Sala komputerowa
na parterze adaptowana jest więc obecnie na
dodatkową salę, natomiast pracownia komputerowa przenoszona jest na piętro.
Na sierpień planowane jest natomiast
przełożenie odrywającego się parkietu na
górnym korytarzu szkoły.
Ponadto zrobione zostały nowe zewnętrzne linie zasilania w szkołach podstawowych
w Nieborowie i Bednarach.
Wciąż trwają prace przy całkowitej
przebudowie łazienek w SP w Bełchowie.
W najbliższych dniach wykonany zostać
miał montaż umywalek, sedesów, na parterze. Na górze do ułożenia zostały przed tym
jeszcze nowe płytki. Na 1 września prace
powinny zostać zakończone.
(wcz)

formowane zostały też związki zawodowe.
Byli pracownicy zgłaszali także, że
w Syntexie nie zatrudnia się obecnie specjalistów z zakresu dziewiarstwa, ale praktykantów i uczniów. - Skoro nie mogę ich
znaleźć, to muszę ich sobie wyszkolić - odpowiada prezes Zieliński. Dodaje, że pracowników poszukiwał za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy oraz ogłoszeń
w lokalnej prasie. - Bez skutku - mówi.
Kwestię niewypłacania odpowiednio wy-

sokiej stawki za pracę w nocy także ucina.
- W zakładzie działają związki zawodowe.
Gdybym nie wypłacał należytych pensji,
miałbym z nimi ogromne problemy. Nocnej zmianie płacimy nawet więcej niż przewidują przepisy.
- Przedsiębiorstwo, które chce zarabiać
musi się kierować rachunkiem, a nie emocjami - podkreśla prezes Syntexu. - Rozżaleni pracownicy skarżą się gazecie, a tymczasem sami nie zachowują się w porządku.
Ostatnio na kradzieży przyłapano człowieka,
który przepracował w zakładzie 20 lat. Powiadomiliśmy policję.
(mb, mak)

Uczcijmy bohaterów Powstania Warszawskiego

U

roczystości związane z 64. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w Łowiczu w najbliższy piątek, 1 sierpnia
o godzinie 17.00 na cmentarzu
katedralnym w Łowiczu przy pomniku Szarych Szeregów w sąsiedztwie kwater żołnierskich. Wy-

darzenia sprzed lat zostaną uczczone
minutą ciszy, modlitwą, głosem dzwonów kościelnych i syren straży pożarnych. Burmistrz oraz przewodniczący
Rady Miejskiej w Łowiczu zapraszają łowiczan, aby uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego
również swoją obecnością. (mak)
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Potaniały mieszkania w Łowiczu
Choć ceny mieszkań na rynku
wtórnym w Łowiczu ciągle przekraczają 3 tysiące złotych za metr
kwadratowy, to jednak w stosunku
do szczytowego okresu pod koniec
roku 2007, wyraźnie spadły. Ofert
sprzedaży jest coraz więcej, a ilość
osób zainteresowanych kupnem
mieszkania się zmniejszyła. Poza
tym w przyszłym roku ma powstać
nowy blok z 79 mieszkaniami, który
już teraz w pewnym stopniu zaspokaja dzisiejszy popyt.

Co dalej?

J

eszcze kilka miesięcy temu sytuacja
przedstawiała się inaczej. - Kiedy oglądaliśmy mieszkanie, wychodząc z niego mijaliśmy się z kolejnymi zainteresowanymi
- wspomina pan Wojtek, który kupił mieszkanie w grudniu zeszłego roku - A jeśli spóźniliśmy się z telefonem i zadzwoniliśmy dopiero następnego dnia po daniu ogłoszenia
w gazecie, to zazwyczaj mieszkanie było już
niestety sprzedane.

Mniej chętnych,
więcej ofert
Teraz jest inaczej. Jeden ze sprzedających
powiedział nam że przez dwa tygodnie zainteresowanych kupnem było około 12 osób. Prace na budowie idą pełną parą. Dlatego ich koniec może nastąpić już na początku przyszłego roku.
osiedlu Dąbrowskiego. Przykładowo w po- wość indywidualnego ustalania konkretrównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy ogło- nej wartości temperatury w pomieszczeniu.
szeń sprzedaży było kilkanaście, w ostatnich wydaniach NŁ można było już ich
Domek lepszy
znaleźć ponad 30.

niż mieszkanie

Niedługo dużo nowych
mieszkań

Blok nr 16 na osiedlu Dąbrowskiego powstał w latach 90. i jako jeden z nielicznych łowickich bloków jest zbudowany z cegły, a nie z płyt.
Potwierdził to kolejny nasz rozmówca, który przyznał, że przez kilka dni zadzwoniły
do niego tylko dwie osoby. - Jedna babka
obejrzała już mieszkanie i jest nim bardzo
zainteresowana, więc jeśli wszystko dobrze
pójdzie, to jej sprzedam - mówi. Nasi rozmówcy przyznają, że wolą nie czekać i jeśli
znajdzie się chętny do kupna, sprzedadzą,
nie starając się podbijać ceny.
Gdy wiosną ubiegłego roku pisaliśmy
w NŁ o cenach mieszkań w Łowiczu, za metr
kwadratowy żądano około 3000 zł. Jednak
przez kolejne miesiące ceny mieszkań szły
ciągle w górę i pod koniec roku osiągnęły
już 4300 zł za metr kwadratowy. Pierwsze
półrocze tego roku okazało się, jednak już
bardziej przychylne dla kupujących i ceny
mieszkań zaczęły spadać. Dzisiaj, przyszły
posiadacz swojego M-4 (lokal czteropo-

wym może być związana również z tym,
że wiele osób nie chciało czekać na spadek cen i wolało kupić działkę budowlaną, której wartość waha się w granicach 50 tys. zł. I choć budowa domu to
kolejny wydatek i to znacznie większy,
bo ok. 300 tys. zł, to wielu decyduje się
na ten krok, bo widzi w nim wiele zalet: więcej miejsca do mieszkania, własny ogród, cisza i spokój. Taką tendencję
widać również w Łowiczu, na Przedmieściu czy na Katarzynowie, gdzie powstaje
wiele nowych domków jednorodzinnych.
Także wiele nowych domów powstaje
we wsiach bezpośrednio przylegających
do miasta jak Zielkowice, Jastrzębia, Otolice, Małszyce.

kojowy) musi wydać ok. 200-250 tys. zł,
by stać się szczęśliwym nabywcą mieszkania w łowickim bloku. Gdy pytaliśmy
sprzedających o ceny, większość oferowała swoje lokale za nieco ponad 3000 zł
za metr kwadratowy, tylko jedno mieszkanie wyceniono na 4000 zł za metr kwadratowy. Często zresztą nie musi być to wydatek rzędu wspomnianych 200 tys. zł, bo
młode małżeństwa wolą niekiedy kupić kawalerkę rodzicom, a ci z kolei odstępują im
swoje większe mieszkania. - Nie mieliśmy
tyle pieniędzy, żeby kupić dla naszej trójki
mieszkanie - mówi mama rocznego Krzysia
- Dlatego dogadaliśmy się z moim tatą, który odstąpił nam swoje, a sam przeniósł się
do zakupionej przez nas kawalerki.
Najwięcej mieszkań sprzedawanych jest
na Bartkowicach, Starzyńskiego oraz na

Spadek cen na łowickim rynku mieszkaniowym może wynikać także z faktu, iż
już niedługo powstanie w Łowiczu nowy
blok mieszkalny z 79 lokalami. Oddanie do
użytku ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecnie zarezerwowano już połowę oferowanych mieszkań. Na
razie bowiem trzeba wpłacić tylko zaliczkę równoważną 20% wartości mieszkania.
- Najlepiej sprzedają się kawalerki i duże,
trzypokojowe mieszkania - mówi Magdalena Dróżka z firmy developerskiej Real Estate Kaźmierscy sp.j, która adaptuje na blok
mieszkalny duży budynek przemysłowy
przy ulicy Piekarskiej w Łowiczu.
Dodaje, że mieszkańcami będą głównie
młodzi ludzie, bo to wśród nich nowe mieszkania cieszą się największym powodzeniem. - Niektórzy już w listopadzie zeszłego
roku wpłacili pierwsze zaliczki - mówi Dróżka. Duże zainteresowanie wiąże się z niską
ceną. - Obecnie wyceniamy metr kwadratowy na 3050 zł - dodaje. Tłumaczy, że niska
cena związana jest z ponoszeniem przez developera niższych kosztów budowy. Nie jest
to bowiem, jak wspominaliśmy budowa od
fundamentów, a przebudowa już istniejącego gmachu. Nabywców zachęca też wartość
przyszłego czynszu, która nie ma przekraczać 200 zł. Także koszty eksploatacji mają
być niższe, ponieważ zostanie zainstalowany nowy system grzewczy, logotermy, m.in.
eliminujące straty energii i dające możli-

Obecna niższa cena za metr kwadratowy na łowickim rynku mieszkanio-

Dzisiaj ceny łowickich mieszkań sięgają od 160 tysięcy zł za 48 metrów kwadratowych na osiedlu Konopnickiej do 250 tysięcy złotych za trzypokojowe mieszkanie
na Bratkowicach.
Według prognoz dla sytuacji mieszkaniowej w Polsce, ceny mieszkań mają się
utrzymać przez jakiś czas na tym poziomie,
a gdy zacznie brakować nabywców, mogą
nawet zacząć znowu spadać. A zmora horrendalnie wysokich cen, a co za tym często
idzie, dużych kredytów mieszkaniowych,
ma już nie powrócić.
A łowicka firma Real Estate Kaźmierscy Sp. j. zapowiada, że nie skończy na budowie jednego bloku. - Już teraz planujemy, że kiedy zakończy się obecna budowa
zdecydujemy, czy obok na placu powstanie
kolejny blok czy może jakieś szeregowce mówi Magdalena Dróżka. Budowę osiedla budynków jednorodzinnych na działce
przy ulicy Grunwaldzkiej zapowiadał także
Dariusz Karski. Na razie jej nie rozpoczął,
ale jak zaznaczył w rozmowie z NŁ, pomysłu jeszcze nie zarzucił.
Joanna Rudak
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Jak się zmienia
Jastrzębia
- Dużo udało się już
zrobić, wszystko dzięki
pomocy gminy, ale
mamy też sporo planów
na przyszłość. Chcemy
uporządkować otoczenie
świetlicy, stworzyć boisko
do siatkówki, wybudować
zaplecze dla grających
z szatnią i sanitariatami
- mówi radny z Jastrzębi
Mirosław Kret, będący
jednocześnie dyrektorem
szkoły na Blichu.

Przedsiębiorstwo „Elektromet” z Kutna zaproponowało
najniższą cenę 90.679 zł, za
wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii niskiego
napięcia w miejscowościach:
Leśniczówka, Brzozów, Wola
Gosławska (Leśniewice), Sobota (Wojdówka), Stary Waliszew i Borówek.

Ł

ącznie na przetarg wpłynęło
sześć ofert, z których najwyższa
opiewała na kwotę 140.000 zł.
Przetarg rozstrzygnięty został 10 lipca. Odrębny przetarg zostanie ogłoszony na modernizację oświetlenia
ulicznego, do której to inwestycji
gmina również się przygotowuje,
aby w tym roku objąć całą sieć na

terenie gminy. Odrębną inwestycję stanowiła będzie linia oświetlenia ulicznego w Przezwiskach, która podlega pod rejon energetyczny
w Płocku. Trwają rozmowy na temat współfinansowania budowy
linii. Ubiegłoroczna oferta Rejonu
Energetycznego chyba opiewała na
46 tys. zł, druga, z połowy tego roku
była - zdaniem wójta Sylwestra Kubińskiego - bardziej realna, bo wynosiła 18 - 20 tys. zł.
Modernizacja oświetlenia (na
lampy energooszczędne) nie obejmie Bogumina, gdyż są tu jeszcze
drewniane słupy. Wójt prowadzi
rozmowy z zakładem energetycznym w Łowiczu na temat wymiany słupów na betonowe w przyszłorocznym planie inwestycyjnym.
(eb)

Gmina Bielawy

Nie szukali daleko

W

krótkim czasie udało się Kretowi oraz radzie sołeckiej
z Jastrzębi, na czele której stoi Jan
Gędek, podnieść z ruiny starą (najprawdopodobniej z lat 20. ubiegłego stulecia) jednopomieszczeniową remizę Ochotniczej Straży
Pożarnej.
OSP w Jastrzębi nie działa już od
lat 70., gdy jednostka uległa likwidacji i połączeniu ze strażą działającą w Pilaszkowie. Stan remizy
w ostatnich latach bardzo się pogorszył, zarwany strop i wilgoć nie
sprzyjały funkcjonowaniu jej jako
świetlicy wiejskiej i centrum życia Jastrzębi.
W 2007 roku mieszkańcy wsi
otrzymali pomoc gminy Łowicz,
rada przeznaczyła 20 tys. zł na remont obiektu. Wystarczyło, by
zmieniła się ona nie do poznania. Zrobiono dużo: zamontowano
nowy sufit, położono na podłodze
glazurę, rozprowadzono nową instalację elektryczną, położono tynki na
ścianach w środku jak i z zewnątrz,
wymieniono okna, postawiono od
frontu nowe ogrodzenie.
Wspólnymi siłami napisano do
gminy wniosek o pozyskanie pieniędzy z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wieś
otrzymała 7,5 tys. zł, pieniądze wy-

Będzie jaśniej w gminie Bielawy

Dwa wolne etaty w wydziale finansowym Urzędu Gminy
w Bielawach objęły, po wygraniu konkursów, dwie mieszkanki gminy Bielawy.

Świetlica w Jastrzębi choć mała, oferuje młodym ludziom m.in. ćwiczenia ze sztangą na ławeczce.
korzystano na wyposażenie świetlicy. Kupiono m.in. atestowaną ławeczkę do ćwiczeń, ciężary, sztangi
oraz stół do ping ponga. Korzysta
z tego często kilka osób.
W tym roku wydano już kolejne
2.100 złotych, za co przeprowadzono prace na boisku, wyrównując teren i przygotowując go do obsiania
trawą oraz ustawiono bramki. Dodatkowo dla samej świetlicy dokupiono szachy i warcaby.
Gmina przeprowadziła w tym
roku kolejne prace polegające na
podłączeniu budynku do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Mirosław Kret mówi, że niebawem w pomieszczeniu świetlicy
zamontowana zostanie umywalka,
pozwoli to stworzyć zaplecze kuchenne, które będzie mogło być wykorzystywane w czasie spotkań społeczności Jastrzębi. Kran pojawi się
także na zewnątrz - boisko musi być
podlewane.

Jednak radny, jak i Rada Sołecka są dopiero w połowie pracy nad
zagospodarowaniem świetlicy oraz
przyległego terenu. Na zapleczu
dawnej remizy są stare fundamenty, na których stanie mniejszy budynek. W nim będzie szatnia, sanitariat. Obok, pomiędzy ogrodzeniem
a świetlicą, ma powstać drugie boisko - do siatkówki. Kret tłumaczy,
że skoro chłopcy mają boisko i chętnie przychodzą grać - 2 razy w tygodniu jest po kilkanaście osób, nie tylko z Jastrzebi, ale także z sąsiednich
miejscowości - i nikomu nie przeszkadza, że nie jest ono wymiarowe
- to może na siatkówkę przychodzić
będą także dziewczęta. Boisko musi
poczekać, teren wymaga takich samych prac jak pod boiskiem do piłki nożnej, muszą być kupione słupki, siatka oraz najprawdopodobniej
piłkochwyty.
- Z zadowoleniem patrzymy, na to
co udało nam się zrobić, najbardziej

cieszy nas to, że przychodzi sporo
młodych ludzi, którzy chcą aktywnie spędzić czas. To nas napędza,
by jeszcze więcej zrobić - mówi Mirosław Kret.
(tb)

J

ako referent ds. księgowości podatkowej i opłat pracuje już od
10 lipca Justyna Marczewska
z Wojewodzy. - Spełnia kryteria
określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada szeroki zasób wiedzy
w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego. Jest osoba komunikatywną, doświadczoną w kontak-

tach z klientami - tyle z uzasadnienia
wójta gminy Sylwestra Kubińskiego, który decydował o przyjęciu
do pracy.
Natomiast jako referent ds. księgowości budżetowej w urzędzie jutro, 1 sierpnia rozpocznie pracę Dorota Kubiak z Chruślina. Oprócz
tego, że spełniała kryteria określone
w ogłoszeniu o naborze, wykazała
się znajomością przepisów prawa
w zakresie księgowości wymaganych na ww. stanowisku pracy oraz
jest komunikatywna i doświadczona
w kontaktach z klientami.
(eb)

Dłużej za darmo ze Strykowa do Konina
Przetarg na zorganizowanie
punktów poboru opłat na odcinku autostrady A2 ze Strykowa do Konina ma zostać
unieważniony.

O

znacza to, że kierowcy dłużej będą jeździć tym odcinkiem za darmo. Wcześniej
zapowiadano, że za przejazd tymi
odcinkami trzeba będzie płacić
w 2010 roku. O ile odwlecze się
wprowadzenie systemu opłat jeszcze nie wiadomo.

Przetarg wygrało konsorcjum
Stalexport Autostrada Dolnośląska
z Polimexem i Autostrade Per l’Italia. Konkurenci jednak odwołali się
jednak od decyzji komisji przetargowej wskazując uchybienia w ofercie firmy, która zdaniem GDDKiA
wygrała przetarg. Sąd nakazał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad ponownie ocenić oferty
- z wykluczeniem oferty Stalexportu. Okazało się, że oferta Stalexportu
musiała zostać odrzucona, ponieważ
oferent zaproponował zbyt mały za-

kres pomiaru temperatur i niewłaściwy kolor wyświetlaczy, na których
te temperatury miałyby być pokazywane kierowcom.
Pieniądze za przejazd A2 Stryków - Konin będzie pobierać państwo. Maksymalna stawka zatwierdzona przez ministerstwo to
23 grosze za kilometr. Opłaty mają
być jednak niższe niż te, które narzucają prywatne firmy. Przejazd
ze Strykowa do Konina według
szacunków miał kosztować około
12 złotych.
(mak)

9

31.07.2008 r.

Gmina Zduny

Z “dwójki” na gminne drogi
Gmina Zduny robi wszystko, by wykorzystać prowadzone na drodze krajowej nr
2 prace modernizacyjne i pozyskać asfaltowy destrukt a więc pozostałości po frezowaniu starej nawierzchni.
Po nawiezieniu, wyrównaniu
i zagęszczeniu walcem, staje się on stabilną i twardą nawierzchnią na gminnych drogach gruntowych.

O

Owce wrzosówki z ekologicznej hodowli Krzysztofa Sokalskiego z Bednar.

Championki z Bednar
Owce rasy wrzosówka
z hodowli zachowawczej
Krzysztofa Sokalskiego
z miejscowości Bednary,
wieś w gminie Nieborów,
zdobyły dwa championaty
X Wojewódzkiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych,
jaka 12 i 13 lipca odbywała
się na terenie ŁODR
w Bratoszewicach.
Koza burska Michała
Klimczaka z Bednar
Kolonii zdobyła
wicechampionat.

K

rzysztof Sokalski prowadzi
w Bednarach gospodarstwo
ekologiczne, a w nim zachowawczą
hodowlę owiec wrzosówek, liczącą obecnie 100 sztuk. Na wystawie
prezentował pięć owiec, spośród
których dwie zdobyły championaty:
4-letni tryczek i 3-letnia maciorka.

- Wrzosówki to owce prymitywne,
mniejsze od zwykłych owiec. Na terenie Polski w naturze już wyginęły
i obecnie objęte są ochroną zasobów
genetycznych. Mięso tych owiec przypominające dziczyznę, cieszy
się uznaniem smakoszy - powiedział w rozmowie z nami Krzysztof Sokalski.
Wrzosówki wywodzą się od północnych owiec krótkoogoniastych
i jeszcze przed ponad pół wiekiem
stanowiły około jednej czwartej pogłowia owiec północno - wschodnich kresów Polski. Po II wojnie
światowej wrzosówki nadal były
owcami dość popularnymi, ale
w następnych latach pogłowie tej
rasy raptownie spadało, na skutek
zainteresowania się producentów
wełną białą. Spowodowało to wypieranie prymitywnych wrzosówek przez szlachetniejsze rasy. Dziś
populacje tych niewielkich, sym-

Gmina Zduny

Podnieśli wójtowi pensję
Rada Gminy
Zduny na sesji
w czwartek 10 lipca
podniosła wynagrodzenia
wójta Jarosława
Kwiatkowskiego.

U

chwała została przegłosowana jednomyślnie, nie poprzedziła jej dyskusja, a jedynie
informacja, że do jej podjęcia obliguje radnych zmiana wysokości sta-

wek wynagrodzenia pracowników
samorządowych, opublikowana
w stosownym rozporządzeniu Rady
Ministrów.
Zgodnie z podjętą uchwałą,
wójt będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne wynoszące
8.100 zł - brutto. „Na rękę” będzie
to 4.887,44 zł. Pensja składa się
z wynagrodzenia zasadniczego
- 4,5 tys. zł, dodatku funkcyjnego - 1,5 tys. zł, 1,2 tys. zł dodatku
specjalnego, 900 zł - dodatku za

patycznych owieczek odtwarzane
są w hodowlach zachowawczych
w 8 stadach w Polsce.
Jeśli zaś chodzi o kozy burskie,
do której to rasy należy wicechampionka z hodowli Michała Klimczaka z Bednar Kolonii, to wywodzącą
się one z południowej Afryki. Cechuje je charakterystyczne umaszczenie: głowa i szyja jest czerwonoruda, a reszta ciała - biała.
***
W relacji z wystaw w Bratoszewicach nie znalazła się informacja
o championach z Bednar, ponieważ przedstawiciele Regionalnego
Związku Hodowców Owiec i kóz
podali nam tylko wyniki ras: polska
nizinna, czarnogłówka, ill-de-france i białogłowa mięsna, nie wspomnieli zaś o owcach wrzosówkach
i kozach burskich. Za niedopatrzenie przepraszam.
Elżbieta Woldan-Romanowicz
wysługę lat pracy. Jak podkreślono,
wysokość stawek składających się
na wynagrodzenie znajduje się na
najniższym poziomie określonych
„widełek”, ustalonych dla wójtów
gmin, w której mieszka do 15 tys.
mieszkańców. Tylko wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe od najniższego o 300 zł. Podwyżka będzie obowiązywać z datą wsteczną,
czyli od 1 stycznia 2008 roku, czyli wójt otrzyma dodatkowo wyrównanie za ten okres.
Dotychczasowe wynagrodzenie wójta wynosiło 7.580 zł - brutto, uchwalone 15 października
2007 roku.
(tb)

Gmina Kocierzew

Wniosek na 15 milionów na oczyszczalnie złożony
Gmina Kocierzew złożyła
do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi wniosek o dofinansowanie kompleksowej budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.

O

piewa on na 15 mln 498 tys.
zł, a realizacja inwestycji planowana jest w latach 2009
-2015. Rozpatrzenia wniosku gmina
spodziewa się pod koniec roku.

Przypomnijmy, że w gminie planowana jest kompleksowa budowa
500 przydomowych oczyszczalni.
Ze względu na charakter zabudowy gminy są one dużo korzystniejszym rozwiązaniem, niż budowanie
1-2 dużych oczyszczalni i budowanie sieci kanalizacyjnej.
Gmina Kocierzew jest jedną
z 46 gmin województwa łódzkiego, ubiegającą się o dofinansowanie oczyszczalni przydomowych

w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Łódzkiego (działanie II pkt. 1 - gospodarka wodno-ściekowa).
- Przygotowanie dokumentacji
potrzebnej do tego wniosku zajęło nam rok. Teraz czekamy na jego
ocenę. Należało wykonać tę pracę
i zaryzykować, bo nic nie mamy do
stracenia, a ewentualne korzyści dla
gminy mogą być ogromne - mówi
wójt Grzegorz Stefański. (mwk)

becnie gmina czeka do 15
sierpnia na oferty w przetargu
na dostawę 2,5 ton destruktu. Nawet
jeśli nikt nie stanie w przetargu, to
ogłoszony zostanie kolejny, a jeśli
i drugi tak samo się zakończy, gmina
będzie miała wolną rękę, by dokonać zamówienia destruktu z wolnej
ręki poprzez negocjacje z wykonawcą modernizacji drogi krajowej. Decyzja gdzie trafi pozyskany materiał
zapadnie po konsultacjach z radBełchów

Nie ma komu
wyremontować dachu

G

mina Nieborów po raz
drugi ogłasza 19 sierpnia
przetarg na remont dachu
na budynku komunalnym
w Bełchowie. Chodzi o blok
nr 14 stojący przy ulicy
Przemysłowej. W pierwszym
postępowaniu nie było
chętnych do wykonania tych
prac. Powodem może być zbyt
mały ich koszt. Firmom nie
opłaca się brać takich zleceń.
Gmina wykonałaby roboty
własną brygadą remontowo
- budowlaną, bez ogłaszania
przetargu, jednak nie może
tego zrobić, gdyż w grę
wchodzą prace wysokościowe.
(wcz)

nymi. Jak podkreśla wójt Jarosław
Kwiatkowski, najważniejsze by został on pozyskany.
To będzie trzeci już zakup destruktu w ostatnim czasie. Aktualnie na terenie gminy w połowie są
prace przy nawożeniu dróg gruntowych przez firmę Fabud z Bedlna. Firma nawozi na nie zarówno destrukt, jak i tłuczeń, i piach.
Wygrała ona ogłoszony przetarg i
za 330 tys. zł brutto ma za zadanie zakupić destrukt, a następnie
rozwieźć go po wybranych przez
radnych i gminę najgorszych drogach gruntowych gminy - w sumie na długości kilku kilometrów.
W kwocie tej znajduje się dotacja
z Wo j e w ó d z k i e g o F u n d u szu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 45 tys. zł. Prace obejmują drogi Jackowice - Złaków
Kościelny, Rząśno - Bogoria
Pofolwarczna - te będą najdłuższe, bo po ok. 1 kilometra oraz na

krótsze odcinki dróg w Zdunach,
Wiskienicy Dolnej, Wierznowicach, Zalesiu, Maurzycach
i Urzeczu. Prace oraz ich rozliczenie mają zostać zakończone do
końca sierpnia.
Oprócz tego gmina zakupiła
wcześniej 2,5 tony destruktu, który jest składowany na należącym
do niej gruncie. Gmina do końca sierpnia zorganizuje przetarg,
który wyłoni firmę, która zajmie
się rozwiezieniem i uwalcowaniem go na drogach gruntowych.
Czeka z decyzją na informację
z Urzędu Marszałkowskiego, czy w
drugiej połowie roku będzie można otrzymać na te prace dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Materiał ten zostanie
nawieziony na drogi o łącznej długości 2,6 km: Rząśno I - Dąbrowa, Szymanowice i Zduny
Osiedle.
(tb)

Składają wnioski
na ulice w Bolimowie

Gmina Bolimów szykuje Ulice te należały do gminy, jednak
się do złożenia wniosków na nie posiadały statutu.
1 lipca zorganizowane został spomodernizację ulic w tej miejtkanie, na którym mieszkańcy ulic
scowości.
wyrazili zgodę na taki krok. Dzięki
arunkiem pozyskania pienię- temu gruntowe dziś ulice zostaną
dzy z Regionalnego Progra- utwardzone, być może przy udziale
mu Operacyjnego jest, jednak to, zewnętrznych pieniędzy. W poczet
aby wnioskowane ulice miały sta- dróg gminnych przyjęte zostały: ulitut dróg gminnych. Na sesji Rady ca Zastodolna, na której uzupełnioGminy Bolimów 8 lipca, radni pod- ny zostanie ciąg pieszy na długojęli zatem uchwałę przyjmującą uli- ści 0,320 km, ulica Grunwaldzka,
ce te w poczet dróg gminnych. Na która cała zostanie wyasfaltowaterenie gmin są bowiem drogi, czy na - długość 0,310 km i Strojnowto dojazdowe do pól, czy wewnętrz- skiego - asfaltowanie na odcinku
(wcz)
ne, które nie mają statutu gminnych. 0,335 km.

W
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Szkoły pijarskie

Wakacyjne prace wykończeniowe
Korzystając z wakacyjnej
przerwy w nauce,
w budynku łowickich szkół
pijarskich trwają prace
wykończeniowe, w części
szkoły należącej do liceum
ogólnokształcącego.

N

a ścianach holu i korytarza na pierwszym piętrze kładziona jest obecnie
struktura tynkarska. Ściany co prawda były wcześniej pomalowane, bez tego
młodzież nie mogłaby korzystać z obiektu, jednak do tej pory nie były otynkowane.
- Strukturę tynkarską otrzymaliśmy w darowiźnie w późniejszym czasie i nie można
jej było położyć, gdy w szkole przebywali uczniowie. Czekaliśmy zatem z pracami
na okres wakacji - mówi dyrektor placówki Przemysław Jabłoński. - Oprócz holu
i korytarza być może uda się położyć strukturę przynajmniej w jednej dużej sali lekcyjnej - dodaje.

Otynkowane ściany to nie jedyna nowość, z jaką spotkają się uczniowie po
powrocie do szkoły. W czerwcu placówka otrzymała z programu ministerialnego
30 nowych komputerów oraz inny sprzęt
multimedialny: laptop, skaner, drukarka,
rzutnik itp. Nowy sprzęt zasili pracownię
komputerową, która zaopatrzona też zostanie w nowe meble - całkowicie zmieniony zostanie nie tylko wystrój pracowni, ale
także ustawienie stanowisk.
10 komputerów trafi natomiast do pracowni językowej, tak więc uczniowie
uczyć się będą od września języków także na pomocach multimedialnych. Każdy
komputer będzie miał podłączenie do internetu. Właściwie ustawione są w klasie już
dziś, przed 1 września trzeba jednak dokonać jeszcze pewnych przeróbek w meblach.
(wcz)
Na zdjęciu: Hol jest już ukończony,
ściany poza strukturą przyozdobione zostały kolorami. Obecnie prace
przeniosły się na korytarz.

ŁSM

Duże różnice za podgrzanie wody
Zaskakująco duże różnice
w cenach podgrzania
metra sześciennego
wody bieżącej powstały
po rozliczeniu zużycia
wody za pierwsze
półrocze tego roku.

M

ieszkańcy bloków Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o numerach
8 i 9 na osiedlu M. Konopnickiej zapłacą
za podgrzanie m3 wody około 32 i 33 złote,
podczas gdy mieszkańcy bloków z osiedla
Bratkowice zapłacą średnio 16,25 zł/m3.
- Postanowiliśmy wymienić główne wodomierze w tych blokach i jeszcze raz analizujemy dlaczego powstały aż takie duże
różnice. Ponowne sprawdzenie wodomierzy
w mieszkaniach potwierdziło poprzednie odczyty - powiedział prezes ŁSMArmand Ruta.
Po raz pierwszy w historii spółdzielni rozliczenie było przeprowadzane odrębnie dla

każdego z bloków. Władze spółdzielni zakładały, że przy rozliczaniu bloków osobno powstaną jakieś różnice, ale nikt nie
spodziewał się, że będą one aż takie duże.
Różnice mogą wynikać chociażby z tego,
że dla różnych osiedlach Zakład Energetyki Cieplnej stosuje różnej wysokości taryfy
cieplnej. Takie działanie jest zgodne z prawem i uzasadnione ekonomicznie - wynika z wyliczeń kosztów wyprodukowania
i dostarczenia energii cieplnej w konkretne
miejsce. ZEC może stosować różne taryfy
i robi to. Najdroższe ciepło jest właśnie na
osiedlu M. Konopnickiej. Tam 1 GJ energii cieplnej kosztuje mieszkańców 47,01
złotych. Na części osiedla Dąbrowskiego
1 GJ energii cieplnej kosztuje natomiast
40,26 zł, podobnie na osiedlu Starzyńskiego. Jeszcze inną taryfę - 42,89 zł/GJ energii cieplnej - mają Bratkowice i część osiedla Dąbrowskiego.
Wyliczeń kosztów podgrzania metra sześciennego ciepłej wody dokonuje się właśnie na podstawie taryf energii cieplnej oraz

Gmina Chąśno

SKR w Błędowie
nadal do kupienia

N

ie udało się sprzedać gminie Chąśno
terenu po bazie Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Błędowie. Do przetargu
nie przystąpił żaden oferent, termin minął
we wtorek 29 lipca. Wójt Dariusz Reczulski
powiedział nam, że terenem w ostatnim
czasie interesowało się sporo firm. Był on
kilkakrotnie oglądany przez potencjalnych
kupców - czyli zainteresowanie jest, dlatego
liczy, że nabywcę w końcu się znajdzie.
Do końca tygodnia ma zapaść decyzja co
dalej. Gmina musi zdecydować, czy od razu
przystąpić do ogłoszenia kolejnego przetargu,
czy odczekać jakiś czas, czy też wprowadzić
ewentualne zmiany w zasadach kupna. Jeśli
wybrany zostanie ten pierwszy wariant, to
przetarg będzie mógł się odbyć za
ok. 2 miesiące.
Przypomnijmy, że gmina otrzymała bazę SKR
od członków spółdzielni, którzy zdecydowali by
gmina sprzedała majątek i w ten sposób zasiliła
swój budżet. Teren w Błędowie jest uzbrojony
w media, stoją na nim budynki, w stanie
wymagającym remontu. Na nieruchomości jest
stara stacja paliw, a na wydzielonym terenie,
dzierżawionym przez jednego z operatorów
telefonii komórkowej, stoi wieża. Działka została
wyceniona na 390 tys. zł.
(tb)

biorąc pod uwagę faktyczną ilość zużytej
ciepłej wody przez cały budynek. Należy też
pamiętać, że liczniki energii cieplnej zarejestrują zużytą energię na podgrzanie wody,
która krąży w sieci - po to, żeby była dostępna od razu po odkręceniu kurka z ciepłą
wodą. Straty mogą powstawać nawet wtedy,
gdy rury ciepłej wody są słabo zaizolowane
lub na przykład gdy jest podczas mrozów
otwarte okienko w piwnicy.
Średnie ceny za podgrzanie ciepłej wody
na poszczególnych osiedlach kształtowały
się następująco: osiedle Bratkowice - 16,25
zł/m3, Dąbrowskiego - 18,34 zł/m3, Starzyńskiego - 19,45 zł/m3 i M. Konopnickiej 23,58 zł. Rozliczenia kosztów podgrzania
wody zostały dostarczone już do wszystkich lokatorów. W części z mieszkań będą
nadpłaty w stosunku do wniesionych składek, a w części nawet kilkusetzłotowe niedopłaty. Mogą one wynika również z tego
ile osób jest zameldowanych, a ile faktycznie zamieszkuje i korzysta z wody.
(mak)

Budynek, który ma powstać przy Koziej prezentuje się imponująco.

Budynek na Koziej
rozpoczną we wrześniu
Do końca września powinna rozpocząć się budowa budynku na
obecnym dzikim parkingu u zbiegu ulicy Koziej i Podrzecznej w Łowiczu.

W

arszawska spółka deweloperska
Awaco zamierza tam postawić budynek, w którym na parterze mają
być lokale pod wynajem na większe sklepy
i punkty usługowe, a na piętrze mieszkania
do sprzedaży lub lokale pod biura.

- Mamy już pozwolenie na budowę i aktualnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy robot. Do końca sierpnia powinniśmy podpisać umowę z firmą budowlaną
a do końca września rozpocząć budowę powiedział nam przedstawiciel inwestora
Aleksander Walczak. Zapowiadane przez
firmę wcześniej oddanie budynku do użytku
jeszcze w tym roku jest więc już nierealne.
Firma nie podaje jeszcze szczegółów dotyczących cen za mieszkania i czynszów
za najem lokali na parterze.
(mak)
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Sadownicy nie składają broni
- To nie jest kryzys
nadprodukcji, to jest kryzys
niskich cen - twierdzi
przewodniczący rogowskiego
oddziału Związku Sadowników
RP Ryszard Kaźmierczak
komentując fakt, że
ubiegłotygodniowe protesty
plantatorów nie przyniosły
oczekiwanego skutku.
Ceny skupu wiśni nie wzrosły,
a nawet są jeszcze niższe.
Sadownicy są zdruzgotani.
dało nam się nagłośnić sprawę drastycznie niskich cen, ale niestety nie
U
udało nam się wymóc ich podwyższenia.
- podsumowuje protest Ryszard Kaźmierczak, który politykę polegającą na utrzymywaniu sztucznie zaniżonych cen wiśni określa mianem zmowy cenowej przetwórców.
Zgodnie z zapowiedziami w minionym tygodniu producenci owoców dwukrotnie
rozmawiali z przetwórcami - w środę 23 lipca i w piątek 25. Rozmowy te nie przyniosły
oczekiwanego przez plantatorów rezultatu,
czyli wzrostu cen skupu. Zakłady zaproponowały ceny od 80 groszy do złotówki za
kilogram towaru najwyższej jakości, czyli
wyselekcjonowanego pod względem wielkości i koloru, przeznaczonego głównie na
mrożonki. Producenci odrzucili tę propozycję, gdyż nie zwraca ona poniesionych przez
nich nakładów. Wielu sadowników usatysfakcjonowałaby już cena 1,50 netto, ale nawet to okazuje się dla przetwórców kwotą
nazbyt wygórowaną.

Wąż w kieszeni
przetwórców
Obecnie jest nawet gorzej niż przed protestem, bowiem wiele zakładów w Polsce
jeszcze obniżyło ceny i płaci od 60 groszy z kilogram wiśni poza wyborem. Zależne od przetwórców skupy oferują nawet mniej.
- Przetwórcy twardo stoją na swoim stanowisku. Utrzymują, że wiśni jest za dużo,
co nie jest prawdą. Urodzaj jest umiarkowany, a np. w lubelskiem, gdzie grad zniszczył
plony, wiśni nie ma prawie wcale - argumentuje Ryszard Kaźmierczak. - Przetwórcy twierdzą, że za dużo jest nasadzeń wiśni,
ale do tej pory nigdy nie zdarzyło się tak,

Cicha zemsta
producentów?
Ze strony sadowników z okolic Głowna
do naszej redakcji dotarły niepokojące sygnały, że zakłady przetwórcze, m.in. Rolfoods z Ziewanic w akcie zemsty zrywa
zawarte wcześniej z producentami umowy
Aby uzyskać taki plon sadownik z okolic Głowna wiele musiał wydać m.in na nawozy i opryski. Jeżeli teraz nie zbierze i nie przyjmuje wiśni od tych, którzy przyłąwiśni i nie sprzeda ich, owoce spadną i zakwaszą glebę. Wtedy drzewa uschną.
czyli się do protestu.
dok. na str. 15
by owoce z danego roku nie zostały zagospodarowane.
Szef rogowskiego oddziału Związku Sadowników RP żałuje, że apel do plantatorów
nie spotkał się z pełnym zrozumieniem. Jest
przekonany, że gdyby wszyscy włączyli się
do protestu, potrafiliby wymóc na przetwórcach zmianę polityki cenowej.
- W Polsce nie działają mechanizmy
obrony rodzimych producentów. Lobbing
przetwórców, z których najwięksi działają
w oparciu o kapitał zagraniczny, jest zbyt
silny w stosunku do naszego głosu. Brakuje
nam zorganizowanych grup producenckich
i to trzeba koniecznie zmienić.
28 lipca reprezentacja sadowników
uczestniczyła w Warszawie w rozmowie
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Wcześniej minister spotkał
się z przetwórcami, którzy, jak można się
było spodziewać narzekali na „klęskę urodzaju”. Z rozmowy z ministrem sadownicy
wynieśli niewiele ponad deklaracje zrozumienia i propozycję wprowadzenia od roku

przyszłego cen gwarantowanych - najniższej oraz maksymalnej.
- Ustalenie cen gwarantowanych będzie
miało sens, jeżeli widełki nie będą miały
rozstrzału od 0,50 zł do 2 zł, bo wiadomo że
w interesie przetwórców będzie trzymanie
się dolnej granicy, a 2 zł pozostanie stawką
wirtualną. - podkreśla Ryszard Kaźmierczak i zapowiada, że sadownicy nie składają
broni: - Wkrótce wiśnie z tegorocznych zbiorów w formie koncentratów i mrożonek trafią na rynki Unii Europejskiej. Zamierzamy
monitorować wówczas ceny i przekonamy
się kto ile zarobi i czyim kosztem.

Niskie ceny uderzają
we wszystkich
Po ubiegłotygodniowej publikacji na
temat protestu sadowników, do naszej redakcji zadzwoniła Anna Krakowiak, właścicielka skupu owoców w Osinach.
Zadeklarowała poparcie dla roszczeń producentów, ale podkreśliła, że sama nie może

Rekord nie pobity
- Nie zawsze się wygrywa,
ale grunt, że rekord ocalał
- mówi Stanisław Budzeń, rolnik
z Boczek w gminie Kocierzew
Południowy, który zajął
III miejsce w VIII Mistrzostwach
Polski w Dojeniu Sztucznej
Krowy. Impreza odbyła się
19 lipca w Rabce.
istrzostwa organizuje Towarzystwo
Kontroli Rekordów Niecodzinnych,
M
OSM Radomsko i Rodzinny Park Roz-

rywki Rabkoland. Stanisław Budzeń startował w nich po raz trzeci. Gdy debiutował
w 2006 roku, uplasował się na II miejscu.
Rok temu został mistrzem Polski, bijąc rekord - 3.000 ml udojonego mleka w czasie
1 minuty. Rekord ten oraz zdjęcie z ubiegłorocznej imprezy znalazły się w Polskiej
Księdze Rekordów i Osobliwości. Wyniki
tegorocznych zawodów są nieco słabsze,
nikomu nie udało się pobić rekordu rolnika z Boczek.
W tym roku Stanisław Budzeń został pokonany przez Kazimierza Kapłona z Rabki, który zajął miejsce II z wynikiem 2.800
ml oraz Dariusza Baranowskiego z Kazanowa Iłżeckiego, który w mistrzostwach

płacić im więcej niż 70 groszy plus VAT
za kilogram wiśni PW, czyli poza wyborem, przeznaczonych na tłoczenie.
- Za taką wiśnię zakłady przetwórcze
m.in. Agros Nova z Łowicza i Agrico Płońsk
płacą mi po 0,80, a ja muszę ją jeszcze dowieźć, opłacić paliwo. Nie zarabiam nawet
10 groszy na kilogramie. W przeciwieństwie
do zakładów płacę dostawcom w terminie
7 dni na konto.
Skup w Osinach przyjmuje wiśnie na zapisy i obecnie jedynie te na tłoczenie - takie,
jakich od indywidualnych producentów nie
biorą przetwórcy. Wiśnie najwyższej klasy, przeznaczone do mrożonek, objęte są
przez przetwórców limitami skupu. Zdaniem sadowników te limity także są sztucznie ustalane. Dramatycznie niskie ceny wiśni uderzają też w zbieraczy, którzy według
wstępnego rozeznania przed sezonem zarabiać mieli od 50 do 60 groszy za kilogram.
Dziś plantatorzy nie są w stanie zapłacić im
więcej niż 35 groszy.
- Przy takiej stawce trudno znaleźć pracowników. Sytuacja jest tragiczna. - mówią
sadownicy, którzy dziś zamiast cieszyć się
i czerpać zysk z udanych plonów, muszą
walczyć o każdy grosz.

Stanisław Budzeń udziela wywiadu
dla TVP.
brał udział pierwszy raz i wygrał je z wynikiem 2.900 ml.
Dwaj pozostali finaliści na podium spotkali się po raz trzeci, bo Kazimierz Kapłon
w 2006 roku był Mistrzem Polski, a w ubiegłym roku zajął miejsce II, pokonany właśnie przez rolnika z Boczek.
Po zawodach Stanisław Budzeń udzielał krótkiego wywiadu dla TVP. Pytano go,
dlaczego jego wynik był słabszy niż przed
rokiem. Odpowiedział, że każdy ma gorsze
dni. W rozmowie z nami dodaje, że i tak

cieszy się, że utrzymał miejsce na podium,
a przede wszystkim - że jego ubiegłoroczny rekord nie został pobity.
Mistrzostwa w Dojeniu Sztucznej Krowy
organizowane są od 2001 roku. Brać może
w nich udział maksimum 50 osób, w wieku od 14 lat wzwyż. Nagrody dla zwycięzcy nie są wysokie: puchar, 300 zł, zgrzewka
mleka „Hej”, maskotka w kształcie krowy
i wpis do księgi. Wicemistrz otrzymuje 200
zł, nagroda za miejsce III to 100 zł.
- Najfajniejsze jest współzawodnictwo.
Jakaś rozrywka raz w roku musi być - podkreśla Stanisław Budzeń, dlatego po raz
trzeci wybrał się do Rabki ze swoją rodziną. Ma nadzieję, że za rok też wystartuje
i spotka się z zawodnikami, których już zna.
W tym roku chętnych było blisko 50, jednak
deszcz, który przeszedł nad Rabką sprawił,
że około 10 zapisanych zawodników zrezygnowało ze startu i opuściło park. Ostatecznie startowało więc 39 osób.
Swoich sił próbował też Paweł, 13-letni
syn mistrza Polski. Jego wynik był nieco
odległy od rekordu taty, wyniósł 2.050 ml.
Ale kto wie, jak będzie za rok? Paweł będzie
miał już 14 lat i będzie mógł startować jako
pełnoprawny uczestnik mistrzostw.
(mwk)
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Czterdzieści
lat minęło
okładnie czterdzieści lat temu
wsiadałem do pociągu w stronę
Mazur, ale nie po to, by jechać na
wakacje. Celem podróży była jednostka
wojskowa w Morągu. Miasteczku podobno
położonym nad jeziorami. Tak przynajmniej
wynikało z mapy, bo przez miesiąc wojskowego obozu dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego wodę widziałem jedynie
w kranach poniemieckich koszar. Zgłosić
należało się pierwszego sierpnia, ale mój
przyjazd nieco się opóźnił i w JW 4276 zameldowałem się dzień później. Przedłużył
mi się trochę pobyt w Olsztynie, u stryjecznego brata, który jako jedyny z rodziny był
zawodowym wojskowym, wtedy bodaj
w stopniu kapitana. Prawdę powiedziawszy jego protekcja uratowała mnie przed
przykrymi restrykcjami, bo wojsko bardzo
nie lubiło spóźnialskich i w ogóle jakiegokolwiek rozprzężenia. Skończyło się więc
na słownej reprymendzie ze strony szefa
kompanii, miejscowego zupaka w stopniu
sierżanta. Reprymenda miała aspekt
dodatkowy, bo nie przywiozłem ze sobą
wojskowych butów, w których podczas
roku akademickiego chodziliśmy na zajęcia w Studium Wojskowym Uniwersytetu
Warszawskiego. A rozkaz był: zabrać buty
ze sobą! Sierżant był mocno niekontent,
bo musiał przez mnie stracić kilkanaście
minut. Zaprowadził mnie do magazynu
z butami i kazał wybierać. Było to łatwe
i trudne zarazem, bo na półkach stały setki
wojskowych buciorów i nie wiadomo było,
na które się zdecydować.

D

magazynie z odzieżą leżały zaś
setki mundurów. Przeważnie już
sfatygowanych, z wyraźnymi
śladami oddziaływania słońca podczas
ćwiczeń na poligonach, ale trafiały się
i stosunkowo nowe. Po mundurach rozpoznawano braci Kaczyńskich; jeden z nich
miał nowiutkie „moro”, drugi bluzę zżółkniętą od słońca. Podejrzewaliśmy ich jednak,
że czasem się tymi bluzami zamieniają
i że do Jarka zwracamy się: Leszku, bądź
odwrotnie. Jako całość wyglądaliśmy więc
jak stado przebierańców. Do tego podkoszulka i onuce. Skarpet w tamtym czasie

W

dla szeregowych nie przewidywano. Może
nawet lepiej, bo dobrze założone na stopy
onuce były nieocenione. Szczególnie podczas upałów, gdy człowiek mocno się pocił.
Onuce czyli dwa prostokątne kawałki miękkiej, bawełnianej tkaniny, prawidłowo zawinięte na stopy, chroniły je przed otarciami
a jednocześnie wchłaniały pot. Nieco gorsze
wrażenie było wieczorem, gdy cała kompania suszyła onuce, które po paru dniach
zdecydowanie straciły swoją dziewiczą biel.
Wtedy występowały też w żargonowym jadłospisie, bowiem onucówką nazywaliśmy
zupę o ciemnoszarym kolorze i trudnym
do określenia smaku, w którym trafiały się
ziarenka kaszy albo kawałki ziemniaka.
zasem na stołówkę wpadał któryś
z towarzyszących nam oficerów
z warszawskiego studium. Rzucał
okiem na stoły, na nich blaszane talerze
z niedokończoną onucówką i pytał: A co
to, maminsynki, zupa wam nie smakuje?
My zaś na to: - Panie pułkowniku, zapraszamy do degustacji. - Co wy chcecie,
przecież całkiem smaczna - stwierdzał
wtedy chlipiąc przy pierwszej łyżce, ale na
drugą już się nie decydował. Na szczęście
było też drugie danie. Przeważnie ziemniaki albo kasza a do tego „sztuka” mięsa
z sosem. Na ogół był to kawałek jakiegoś
boczku ze skórą, szkoda tylko, że słabo
przez wojskowego rzeźnika oskrobaną,
więc ze znaczną ilością szczeciny, co nie
wpływało pobudzająco na apetyt. Wojsko
nie było jednak od tego, żeby się objadać
nie wiadomo jakimi specjałami. Dla bardziej
wybrednych, którym stołówkowe menu nie
odpowiadało, była jeszcze kantyna, gdzie
coś do jedzenia można było zawsze kupić.
Pod warunkiem oczywiście, że się miało
kasę. Trochę zazdrościliśmy wtedy Zbyszkowi Jedlińskiemu, który był reprezentacyjnym koszykarzem (grał jako rozgrywający
w podstawowej piątce) i miał pieniądze
z koszykarskiego związku na dożywianie.
I on naprawdę wydawał je na dodatkowe
jedzenie, na przykład na czekolady, które
wtedy były prawdziwym rarytasem. Nie
ze względu na niedostępność, ale przez
wzgląd na cenę.

C

Oświadczenia majątkowe
- gmina Chąśno
Kontynuujemy przedstawianie
oświadczeń majątkowych
samorządowców z naszego
terenu. Dziś Najważniejsi
urzędnicy oraz radni gminy
Chąśno. Przypomnijmy,
że takie dochody i taki stan
majątkowy deklarują same
osoby do tego zobowiązane.
Redakcja NŁ nie ma
możliwości prawnych
weryfikacji oświadczeń.
Wójt Dariusz Reczulski, mieszkaniec Mastek, wykazał oszczędności w wysokości 5 tys. zł, nie wykazał tytułu własności na żadną nieruchomość, wykazał za to
mienie ruchome - samochód osobowy Citroen C3 (2005 rok) o wartości 23 tys. zł.
W ubiegłym roku zarobił 74.136,97 zł z tytułu zatrudnienia jako wójt gminy, dodatkowo z tytułu umowy o dzieło - 806 zł.
Alicja Klimkiewicz, skarbnik gminy Chąśno nie wykazała oszczędności, jest właścicielką domu o pow. 100 m2
o wartości 260 tys zł, ma gospodarstwo rolne o powierzchni 4,06 ha o wartości 10 tys
zł, z którego osiągnęła dochód w wysokości
500 zł. Na zasadzie współwłasności posiada
działkę zaś działkę o powierzchni 800 m2
o wartości 30 tys zł. Wykazała dochody:
z tytułu pracy w Urzędzie Gminy - 38.071,93
zł (netto) oraz z tytułu działalności wykonywanej osobiście - 834 zł.
Grażyna Żyto, sekretarz gminy
Chąśno posiada oszczędności w wysokości 35 tys zł, mieszkanie o powierzchni 72 m2 o wartości 200 tys zł, które stanowi spółdzielczą współwłasność małżeńską.
Inne nieruchomości to: działka rolna o pow.

1,66 ha o wartości 30 tys zł, garaż o powierzchni 20 m2 o wartości 10 tys zł. stanowiące współwłasność małżeńską. Wykazała dochody z tytułu zatrudnienia w gminie
45.858,58 zł oraz z tytułu działalności wykonywanej osobiści - 400 zł i diety - 231
zł. Nie wykazała zobowiązań finansowych
ani składników mienia ruchomego powyżej 10 tys zł.
Ireneusz Sołtysiak, przewodniczący
Rady Gminy Chąśno, mieszkaniec Karsznic Dużych nie wykazał oszczędności,
na zasadzie współwłasności małżeńskiej
posiada dom o pow. 151 m2 o wartości
362.300 zł, także stanowiące współwłasność małżeńską gospodarstwo rolne
o pow. 16,57 ha o wartości 200 tys zł,
z którego osiągnął przychód 35 tys. zł oraz
dochód 15 tys. zł. Wykazał mienie ruchome: ciągnik rolniczy Deutz Fahr D 1058
Agroplus z 2003 roku o wartości - 80 tys
zł oraz samochód osobowy VW Golf A4
o wartości 17.500 zł.
Za rok 2006 wykazał dochody z tytuły zatrudnienie w jednostce ratowniczo-gaśniczej
PSP w Łowiczu w wysokości 36.886,49 zł,
oraz z tytułu diet - 8.433 zł. Wykazał obciążenie z tytuły kredytów: z linii MR udzielony przez BSZŁ na zakup ciągnika - 70.200
zł oraz kredyt klęskowy - 5.500 zł.
Zofia Białkowska z Niespuszy nie
wykazała zgromadzonych oszczędności,
domu ani gospodarstwa. Jest natomiast
dożywotnim użytkownikiem mieszkania
o powierzchni 30 m2. Jej dochody to emerytura w wysokości 778,11 zł miesięcznie,
diety radnej i sołtysa w sumie rocznie - 638
zł, diety z gminnej spółki wodnej - 95,60
zł, dochody z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - 666.40 zł. Nie wykazała własności
ruchomej pow. 10 tys zł, ani zobowiązań
kredytowych.

Andrzej Bogucki z Mastek nie wykazał oszczędności, posiada na zasadzie
współwłasności małżeńskiej dom o pow.
297 m2 o wartości 100 tys zł, także na zasadzie współwłasności małżeńskiej gospodarstwo rolne wielotowarowe o pow.
14,14 ha, o wartości 210 tys zł, z którego osiągnął przychód 40 tys zł oraz dochód 1,9 tys zł.
Wśród dochodów wymienił także diety
radnego - 1.395 zł. Jest właścicielem ciągnika Zetor 7711 o wartości 18.500 zł. Jest
obciążony zobowiązaniem kredytowym
o wysokości 48.510 zł, z linii MR na modernizację budynku inwentarskiego i zakup ładowacza „Cyklop” oraz 13.00 zł
w rachunku bieżącym.
Anna Ptasińska z Błędowa nie
wykazała oszczędności, w oświadczeniu
wykazała dom męża, w którym mieszka
o pow. 180 m2 (nie wykazując jego wartości) oraz gospodarstwo rolne, także męża,
na którym współgospodarzy o pow. 7,27
ha, z którego osiągnięty został przychód
25.000 zł i dochód 17.000 zł. Inne dochody to diety radnej - 1.395 zł. Radna wykazała posiadanie ciągnika Ursus 2812
z 2000 roku.
Bożena Brodecka z Goleńska nie
posiada oszczędności, jest właścicielką
domu o pow. 140 m2, o wartości 211 tys.
zł, współwłaścicielką gospodarstwa rolnego
o pow. 8,92 ha o wartości 300 tys zł. osiągnęła z niego przychód - 40 tys zł oraz dochód 4 tys zł.
Inne wykazane dochody to: wynagrodzenie sołtysa - 2.355 zł, radnej - 1488 zł, ławnika - 377,09 zł, członka Rady Nadzorczej
BSZŁ - 300 zł, Izby Rolniczej - 60 zł. Nie
wykazała mienia ruchomego ani zobowiązań kredytowych.
dok. na str. 30
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Żółte pojemniki na ubrania już nie PCK
Od 1 sierpnia, gdy wrzucimy do
żółtych pojemników ustawionych na
osiedlach stare, zniszczone ubrania
musimy mieć świadomość, że już nie
skorzysta na tym Polski Czerwony
Krzyż. Wtórpol, firma ze Skarżyska
- Kamiennej będąca właścicielem
pojemników z dniem 31 lipca kończy współpracę z PCK.

N

a terenie Łowicza jest obecnie ustawionych ponad 20 pojemników na używaną odzież, większość stoi na terenie osiedli
ŁSM oraz ZGM. Wszystkie jeszcze do niedawna miały na swoich bokach czerwony
krzyż, informujący, że firma współpracuje
z PCK. Współpraca ta, jak powiedziała nam
szefowa łowickiego biura organizacji Jolanta Głowacka była przez dłuższy czas dobra. Po dokonanym odbiorze starych ubrań
z pojemników, były one wstępnie sortowane

Nieborów

Ośrodek zdrowia
do sprzedania

K

olejny budynek ośrodka
zdrowia wystawia na sprzedaż
łowickie starostwo. W przetargu
zaplanowanym na 28 sierpnia
sprzedany zostanie budynek
w Nieborowie.
Cena wywoławcza wynosi 520.900 zł.
Budynek składa się z położonego na
parterze lokalu użytkowego
o powierzchni 120 m2 oraz z trzech
lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni 194,66 m2.
W planie zagospodarowania
przestrzennego nieruchomość leży
na terenie zabudowy usługowej
użyteczności publicznej. Do 31
stycznia 2011 roku jest ona objęta
umową dzierżawy z możliwością
rozwiązania z trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
W przetargu mogą wziąć udział
tylko osoby fizyczne lub prawne
posiadające uprawnienia do
świadczenia usług medycznych
w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej. Nabywca nieruchomości
jest zobowiązany w okresie jednego
roku od podpisania aktu notarialnego
wybudowania we własnym zakresie
zbiornika na ścieki sanitarne. Jest to
niezbędne, aby korzystać można było
z nieruchomości.
(wcz)

Wymiana okien
w łowickim szpitalu

D

o 30 września wymienione mają
zostać okna na ostatnim piętrze
budynku A łowickiego szpitala.
Jest to kontynuacja prac
o takim charakterze, w roku ubiegłym
wymienione zostały okna na parterze
tegoż budynku. Do wymiany pozostają
okna w w budynkach B, C i D.
Przetarg na wykonawcę inwestycji
rozstrzygnięty zostanie 12 sierpnia.
Wymienionych będzie 48 okien.
(wcz)

Koło diabetyków
skończy 5 lat

W

tym roku Miejsko-Powiatowe
Koło Diabetyków w Łowiczu
będzie świętować 5-lecie swojej
działalności. Koło zrzesza osoby chore
na cukrzycę, a głównym celem jego
działalności jest rozpowszechnianie
wiedzy na temat życia z tą chorobą.
Uroczystość jubileuszowa połączona
będzie z obchodami Światowego
Dnia Walki z Cukrzycą i odbędzie się
9 października tego roku w sali kina
Fenix w Łowickim Ośrodka Kultury
przy ul. Podrzecznej.
(mwk)

i te, które były w dobrym stanie, przekazywano do biura, gdzie wydawano je potrzebującym. Często były to ubrania w bardzo
dobrym stanie czasami lekko uszkodzone,
ale zawsze cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Oprócz tego firma przekazywała
organizacji sporą kwotę za możliwość późniejszego dysponowania odzieżą, która nie
nadawała się do dalszego użytku. Wtórpol
z pozyskanej w ten sposób odzieży produkował czyściwo, na polskim rynku był potentatem tej branży. Jednak od pewnego
czasu firma zaczęła popadać w kłopoty. To
właśnie Wtórpol był kilkakrotnie podpalany,
a odpowiedzialnymi za to mieli być mafiosi
chcący przejąć nad nim kontrolę.
- Firma przestała się wywiązywać ze swoich obowiązków, w ostatnim czasie odzież
do nas nie docierała prawie wcale, chyba że na nasze wyraźne monity - mówi Jolanta Głowacka - oprócz tego pojawiły się

inne problemy - dodaje. Armand Ruta, prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
powiedział nam, że na początku tego roku
Wtórpol zwrócił się do o umorzenie opłat za
dzierżawę gruntu pod kontenerami z odzieżą. Spółdzielnia odmówiła. Powodem było
to, że dzierżawa została ustalona na najniższych stawkach oraz z powodu stanu pojemników. Brudne, skorodowane i obdrapane szpecą osiedla. Od początku były one
też celem ataku wandali. Na naszych łamach
często gościły zdjęcia poprzewracanych pojemników. Jak mówi prezes, nie podobało
się to spółdzielcom.
Spółdzielnia skieruje, więc pismo do firmy z apelem, by ta zadbała o estetykę pojemników i ich najbliższego otoczenia, zapewniła ich systematyczne opróżnianie,
a jeśli nie jest w stanie o to zadbać, po prostu
je zabrała z terenu spółdzielni. Kilkakrotnie Z pojemników Wtórpolu, zdrapano już
dzwoniliśmy do firmy by spytać, czy weź- symbol i pełną nazwę PCK.

mie sobie apele ŁSM do serca - nikt nie odbierał. Dlatego nie wiadomo czy wycofa się
ona z terenu Łowicza.
PCK jednak nie stoi w miejscu i już teraz prowadzi rozmowy z nową firmą, z którą będzie chciała nawiązać współpracę podobną jak z Wtrópolem. Jest to firma SOEX
DE, która od lat współpracuje z Czerwonym
Krzyżem z Niemiec, Austrii, Szwajcarii,
Francji, Czech, Słowacji, Słowenii. Na terenie kraju będzie ją reprezentować polska
firma Eurotex z Bielska Białej. Pilotażowo
współpraca ma się rozpocząć od rejonów
PCK bliżej granicy z Niemcami, po czym
na jesieni rozszerzy się na cały kraj.
Zanim to się stanie Jolanta Głowacka apeluje do osób, które chcą się pozbyć
odzieży w dobrym stanie, nadającej się do
chodzenia, by przynosiły ją bezpośrednio
do biura mieszczącego się w budynku przy
Starościńskiej nr 3.
(tb)
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Śladem ośmiu błogosławieństw
W środę 6 sierpnia
łowiczanie po raz
kolejny żegnać będą
pielgrzymów, którzy
z łowickiej katedry
wyruszą na XIII Łowicką
Pieszą Pielgrzymkę
Młodzieżową
na Jasną Górę.
o tak się już przyjęło, że gdy
rusza pielgrzymka, to zwłaszB
cza na Starym Rynku przechod-

nie żegnają i pozdrawiają idącą
w niej młodzież, dorosłych i dzieci. Bo choć choć pielgrzymka z nazwy jest młodzieżowa i młodzież
stanowi największą grupę uczestników, to jednak przekrój wiekowy
jest bardzo duży.
Dzień wcześniej, 5 sierpnia na
terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odprawiony
będzie o godz. 20.30 Apel Jasnogórski. Msza św. na rozpoczęcie
pielgrzymki odprawiona będzie
o godz. 7.00 w katedrze. Wezmą
w niej udział wszyscy trzej biskupi łowiccy. W drodze na Jasną
Górę biskupi kilkakrotnie odwie-

dzą pielgrzymów w Makowie, Wyskienicach, Małczu (w tej miejscowości rano odbędzie się prymicja
z udziałem wszystkich tegorocznych
noeoprozbiterów) i Rędzianach. Bp
Andrzej Dziuba witać będzie młodych pielgrzymów na Jasnej Górze. Tego dnia wezmą oni udział we
mszy św. o godz. 13.00 odprawianej
na wałach jasnogórskich. Msza św.
na zakończenie pielgrzymki odprawiona będzie 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej
o godz. 11.00.
Pielgrzymka to 9-dniowe całodzienne rekolekcje. Główne konferencje oparte będą na ośmiu
błogosławieństwach, a poranne
konferencje dotyczyć będzie powołania człowieka w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Chodzi bowiem o powołanie do życia,
do wiary, do Kościoła, do świętości, do życia konsekrowanego i życia w rodzinie.
Hasło pielgrzymki brzmi „Bądźmy uczniami Chrystusa”. - Pozorna oczywistość tego hasła sprawia,
że przeważnie głębiej się nad nim
nie zastanawiamy. I na tym polega nasz błąd - uważa główny prze-

Pielgrzyma to trud, ale też czas modlitwy, refleksji i skupienia. (fot. strona ŁPPM)
wodnik łowickiej pielgrzymki, ks.
Robert Kwatek. Jak tłumaczy, błąd
polega na tym, że nam się wydaje,
że wiemy co znaczy być uczniem
Chrystusa, ale sami chcemy ustalać stopień naszego zaangażowania
i zasady, jakie powinny obowiązy-

wać, także w sprawie uczestnictwa
we mszy św. czy przystępowania
do sakramentów św. Tymczasem
jako uczniowie Chrystusa powinniśmy przygotowywać się do życia w Królestwie Bożym w niebie.
Ale zanim zostaniemy do niego do-

puszczeni, będziemy musieli zdać
swoisty „egzamin dojrzałości”.
Aby się do niego przygotować,
nie wystarczy po prostu chodzić
do kościoła, ale raczej uczestniczyć
w formacji, przygotować się duchowo i moralnie.

Organizatorzy XIII ŁPPM nie
chcą snuć prognoz na temat liczby pielgrzymów, choć wiedzą,
że zauważalny jest spadek liczby
uczestników pielgrzymek w Polsce. Przyczyn jest kilka. Do nich
na pewno zaliczyć trzeba to, że
wymaga ona wysiłku fizycznego
i duchowego, podczas gdy większość osób woli spędzić wolny
czas w inny sposób. Dlaczego
warto wyruszyć na pielgrzymi
szlak? Ks. Kwatek wyjaśnia, że to
całkowite zaangażowanie podczas
pielgrzymki pomaga nam „wrócić
do siebie”, odnaleźć swoją tożsamość, wewnętrzną harmonię między życiem duchowym, moralnym i intelektualnym.
Mniejsza liczba pielgrzymów
sprawia, że rzadko biorą w nich
udział osoby przypadkowe. Pielgrzymki stają się więc elitarne w dobrym - według księdza przewodnika - tego słowa znaczeniu.
W ubiegłym roku w pielgrzymce
wzięło udział ok. 1.500 pątników.
Obecnie, do 3 sierpnia, można się
jeszcze zapisywać u przewodników grupy. Przewodnikiem grupy łowickiej, zielonej jest ks.
Roman Wawrzyniak, wikariusz
w parafii św. Ducha w Łowiczu.
4 i 5 sierpnia w godz. 10-15 zapisy będą możliwe w Kurii Diecezjalnej Łowickiej przy Starym
Rynku.
(mwk)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Włodzimierz Bogaciński (1908-1985)
Włodzimierz Bogaciński,
człowiek, który w latach PRL
nosił przyszyte do swego
munduru guziki z orłem
w koronie, a z palca dłoni
nigdy nie zdejmował sygnetu
z tymże godłem,
urodził się 15 lipca 1908 roku
w Terespolu.

odeszli od nas

(17.07.-27.07.2008 r.)

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; 18 lipca: Stanisław Śliwiński, l.77, Łowicz;
19 lipca: Józef Kośmider, l.72, Łowicz; 20 lipca: Stanisław Szram, l.60, Łowicz;
Alina Zawiślak, l.63, Łowicz; Zofia Grzelak, l.96, Krępa; 22 lipca: Wiesława
Urbaniak, l.62, Łowicz; Robert Grzyb, l.43, Łowicz; Anna Drutowska, l.95, Łowicz;
23 lipca: Stefania Grzelak, l.86, Łowicz; 25 lipca: Bronisław Marat, l.93, Łowicz;
26 lipca: Radosław Kaźmierczak, l.21, Wrzeczko; Michał Marszałek, l.74, Łowicz;
Bronisława Pietruszenko, l.90, Łowicz; Marianna Kuś, l.85; 27 lipca: Jan Brzeski,
l. 70, Głowno.

an Włodzimierz nie żyje od 1985 roku niedawno pożegnaliśmy jego żonę ZoP
fię, do śmierci mieszkającą w leśniczówce

Kaczew w gminie Bolimów - jednak wciąż
pozostaje w pamięci najbliższych, jako
człowiek kochający swoją pracę - las, gdyż
z nim związał całą swoją drogę zawodową.
Włodzimierza Bogacińskiego wspomi- Dokument ze zdjęciem Bogacińskiego z czasów pracy w Łucku. Obok fotonać możemy dzięki jego wnuczce Iwonie grafia z okresu czynnej służby wojskowej w 6 Pułku Lotniczym 61 eskadry
Bogacińskiej, która podjęła mrówczy trud we Lwowie.

Zdjęcie z Pyszkowa, gdzie w tamtym okresie był ogromny 34 hektarowy
staw rybny.
przekopania się przez przebogate archiwum
rodzinnych dokumentów i zestawienie najważniejszych dat i wydarzeń w przebogatym życiu jej dziadka.
Rodzicami Włodzimierza Bogacińskiego
byli Teodor i Helena z domu Czachorowska - Bogacińscy. Chłopiec stracił ich jednak wcześnie, bo w wieku 11 lat. Od tamtej pory opiekę nad rodzeństwem przejęła
jedna z sióstr - Kazimiera.
Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły
powszechnej imienia Tadeusza Kościuszki w Lublinie, przyjęto go do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Lublinie. Po trzech latach nauki podjął praktykę
leśną w Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łucku.
Po rocznej praktyce podjął naukę w Państwowej Szkole Leśnej w Zagórzu, którą
ukończył w roku 1929/30
Dalsze losy to służba wojskowa: służbę czynną odbył w 6 Pułku Lotniczym
61 Eskadra we Lwowie. Po ukończeniu

półrocznego kursu w Centralnej Szkole
Lotniczej obserwatorów - meteorologów
w Warszawie przy 1 Pułku Lotniczym,
przydzielono go do Technicznego Nadzoru
przy Fabryce Samolotów w Lublinie, skąd
przeszedł do rezerwy.
Od października 1939 roku do czerwca
1941, kiedy Wołyń opanowały wojska radzieckie, Bogaciński pracował jako technik
leśny i leśniczy w Łuckim Rejonie Lasów
Państwowych na Wołyniu.
W okresie okupacji niemieckiej pracował do stycznia 1944 roku, jako leśniczy
w Kiwercach, a po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej i Wojsk Polskich,
powołany został na stanowisko dyrektora
Rejonu Lasów Państwowych „Laschoz”
w Maniewiczach.
Po dziesięciu miesiącach został zmobilizowany i przydzielony do dyspozycji Głównego Pełnomocnika do spraw repatriacji
przy P.K.W.N., gdzie pracował do czerwca
1945 roku na stanowisku referenta transpor-

towego P.K.W N. do spraw ewakuacji polskiej ludności na rejon Kowel. W rodzinnych archiwach zachowały się z tego okresu
dokumenty, będące świadectwem tamtych
czasów - Iwona Bogacińska pokazuje nam,
na przykład wykaz zaleceń co do postępowania z ludnością wysiedlaną, choć w dokumentach termin ten rzecz jasna nie występuje, mowa jest tylko o repatriantach.
Z Wołynia Bogaciński wraz z żoną Zofią
- nauczycielką i dziećmi, przesiedlony został we wrześniu 1945 roku. Otrzymał nominację na leśniczego w Leśnictwie Ożarów,
Nadleśnictwo Cisowa. Pracował tam do 30
marca 1950 roku do czasu aresztowania.
Wyrokiem Sądu Wojskowego w trybie zwykłym Bogacińskiego skazano na
dwa lata więzienia z paragrafu 4.32, czyli
za niedopatrzenie zdania broni wojskowej
przez podwładnego mu gajowego. Zwolniono go po roku.
- Dziadek opowiadał, że władzom PRL
nie będzie donosił - wspomina Iwona Bogacińska. - Potrafił wymienić guziki w mundurze leśnym na takie z orzełkiem w koronie i śmiał się, że przez lata nigdy nikt tego
nie skomentował - dodaje.
W roku 1951 Bogaciński skierowany został - decyzją ministra leśnictwa - przez Centralny Zarząd Lasów Państwowych w Warszawie do Okręgu Lasów Łódź, gdzie jako
leśniczy pracował kolejno w wielu leśnictwach, m. in. Sieradzu, Kolumnie, Pyszkowie. - Śmiał się, że dzięki temu, że nie wstąpił do partii, robi to co lubi i nie awansuje
za biurko - wspomina pani Iwona.
Wielką pasją Bogacińskiego było myślistwo. Zachowało się zdjęcie z najstarszym synem Bogusławem - wtedy kilkuletnim szkrabem. Obydwaj - i ojciec, i syn
mają na szyjach strzelby. - Dziadek często
wspominał tę swoją dwudziestkę - mówi
pani Iwona. - To była wyśmienita broń
i nie mógł sobie darować, że milicja kazała ją złomować.
dok. na str. 20

dok. ze str. 11

Sadownicy nie składają broni

P

olityce odwetowej przetwórców miało
zapobiec oddelegowanie sadowników
z naszego regionu do protestu w Skierniewicach. Zakład w Ziewanicach, jak pamiętamy, pikietowali plantatorzy z rejonu
Białej Rawskiej.
- Co z tego, kiedy zakłady odnotowały
sobie, kto podczas strajku nie dostarczał
im wiśni i teraz mszczą się na tych producentach nie przyjmując od nich owoców?
- skarżą się anonimowo plantatorzy z naszego rejonu.
- Powoli realizuję zawarte umowy. W tej
chwili przyjmujemy wiśnie I klasy tylko na
zapisy, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przerobić, ale do piątku 1 sierpnia powinniśmy przyjąć już wszystkie dostawy.
Utrzymujemy stałą cenę 1 zł netto, ale nie
przyjmujemy wiśni na tłoczenie. - powiedział w rozmowie z „Wieściami” 29 lipW okresie od 23 lipca policja zatrzy- jechał 27-letni mieszkaniec powiatu łowicn 26 lipca o godzinie 20.10 w Bełchowie
mała następujących nietrzeźwych ro- kiego (0,38 mg/dm3 alkoholu).
w gminie Nieborów 48-letni mieszkaniec ca Jan Rosak.

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu

werzystów i kierowców samochodów.
n 23 lipca około godziny 22 w Julianowie w gminie Kocierzew 26-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
Fordem Fiestą. W powietrzu wydychanym
z płuc miał 1,26 mg/dm3 alkoholu.
n 23 lipca o godzinie 9.25 w Bednarach
w gminie Nieborów policjanci zatrzymali
59-letniego mieszkańca powiatu łowickiego, który jechał rowerem (0,70 mg/dm3
alkoholu).
n 23 lipca o godzinie 17.55 w Krępie
w gminie Domaniewice nietrzeźwy rowerem jechał 31-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego (0,87 mg/dm3 alkoholu).
n 23 lipca o 17.55 w Różycach w gminie Kocierzew nietrzeźwy rowerem jechał
54-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,91 mg/dm3 alkoholu).
n 23 lipca o godzinie 19.40 w Błędowie
w gminie Nieborów nietrzeźwy rowerem

n 23 lipca o godzinie 20.34 w Boczkach Chełmońskich 47-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
rowerem (1,40 mg/dm3 alkoholu), mając
orzeczony wcześniej zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych
i niemechanicznych.
n 24 lipca o godzinie 14.30 w Kocierzewie 52-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy rowerem (0,27 mg/
dm3 alkoholu).
n 24 lipca, o godzinie 15.10 zatrzymany został w Ziąbkach w gminie Bolimów
50-letni Paweł B. Prowadził rower mając
0,94 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
n 25 lipca o godzinie 18.00 w Złakowie Kościelnym w gminie Zduny 47-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego jechał
nietrzeźwy rowerem (0,90 mg/dm3 alkoholu).

powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy rowerem (0,74 mg/dm3 alkoholu).
n 26 lipca o godzinie 20.20 w Sobocie
w gminie Bielawy 44-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy rowerem (0,98 mg/dm3 alkoholu).
n 26 lipca o godzinie 21.50 na ulicy
Kaliskiej w Łowiczu 28-letni mieszkaniec Legnicy jechał nietrzeźwy rowerem
(1,01 mg/dm3 alkoholu).
n 28 lipca o godzinie 8.00 w Brodnym
Towarzystwie w gminie Kiernozia 54-letni
mieszkaniec Łowicza jechał nietrzeźwy
rowerem (0,78 mg/dm3 alkoholu).
n 28 lipca o godzinie 10.30 w Karsznicach w gminie Chąśno 52-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
Fiatem 126p (0,58 mg/dm3 alkoholu).
n 29 lipca o godzinie 22.25 na ulicy
Ułańskiej w Łowiczu 52-letni mieszkaniec
Łowicza jechał nietrzeźwy rowerem.

Sadownicy uważają jednak, że to czcze
deklaracje. Czują się zastraszeni. Obawiają
się, że pozostaną z nie zebranym plonem,
a to grozi unicestwieniem całych sadów.
Gdy owoce spadną i zgniją, gleba zostanie
zakwaszona w takim stopniu, ze drzewa zaczną usychać.
Ci, którym udaje się wiśnie sprzedać też
nie są zadowoleni: - Niskie ceny i odraczanie płatności nawet o trzy miesiące doprowadza nas do ruiny. Z czego mamy spłacać
zaciągnięte przed rokiem kredyty klęskowe,
za co kupować nawozy, czym opłacać zbieraczy? - pytają wzburzeni.
Kolejne rozmowy sadowników z przetwórcami miały być prowadzone w środę
30 lipca. W chwili oddawania aktualnego
numeru naszego tygodnika do druku, ich
wynik nie był znany. Do tematu powrócimy za tydzień.
Elżbieta Woldan-Romanowicz
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Camping w Nieborowie zmienia oblicze
- Mój biznesplan
zakłada przekształcenie
nieborowskiego campingu
dla turystów indywidualnych
na ośrodek szkoleniowo wycieczkowy - mówi nam
nowy dzierżawca ponad 2
- hektarowego obiektu przy
drodze na Skierniewice,
Michał Kordecki.

O

środek nastawiony będzie na organizację szkoleń i spotkań integracyjnych
dla firm i instytucji, a także na zielone szkoły i wycieczki szkolne - kontynuuje. - Nie
oznacza to rzecz jasna, iż turyści indywidualni przestaną być u nas mile widziani.
Nie będą jednak stanowić głównego nurtu
pracy ośrodka.
Michał Kordecki znany jest, m.in. z odbudowy łowickiego hufca ZHP. - Aktywny
człowiek, który nie boi się wyzwań - mówi
o sobie. Czy właśnie z uwagi na te cechy
charakteru zdecydował się zostać nowym
dzierżawcą nieborowskiego campingu?
- Znam specyfikę takiej pracy i takiego
życia. I ono mi się podoba. Przez 1,5 roku,
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Camping odwiedzany jest przez turystów nie tylko w sezonie letnim, ale także wiosną. Ta fotografia camperów wykopomagałem prowadzić schronisko Pod nana została w maju.

Małą Rawką w Bieszczadach. Wtedy poznałem działanie takiej placówki od drugiej
strony. Właściwie to zastanawialiśmy się
z żoną czy nie zająć się jakimś schroniskiem
w Bieszczadach. Ale tutaj okrzepliśmy, tutaj
mamy świeżo założoną rodzinę i nie chcieliśmy wyruszać w daleką drogę.
A jak to jest poznać specyfikę pracy
schroniska od strony administratora? Kordecki mówi, że wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy turyści są mili
i rozsądni. Że zawsze trafi się grupa osób,
przekonanych, że wszystko im się należy.
Z drugiej strony wielu turystów chce poczuć
w ośrodku rodzinną atmosferę. Chce czuć,
że przyjeżdża do sympatycznych, zaprzyjaźnionych ludzi, z którymi może usiąść,
porozmawiać. - I tak jest w istocie. Miłych
i rozsądnych ludzi staramy się traktować jak
kogoś bliższego. Tyle, że turyście wydaje się,
że jest jednym jedynym i nie myśli o ilości
gości i wysiłku jaki to nas kosztuje.
Część domków zaopatrzona została w nowe, piętrowe łóżka, wykonane przez
Nowy dzierżawca prowadzi ośrodek
samego Kordeckiego.
od 1 kwietnia. Z oficjalnej nazwy zniknęło

słowo camping - dziś mamy już bowiem do
czynienia z Ośrodkiem Szkolno - Wycieczkowym „Pod Sosną”. Obiekt jest własnością Zarządu Majątkiem PTTK z siedzibą
główną w Warszawie. Kordecki starał się
o tę dzierżawę przynajmniej od 3 lat, jednak na początku zarząd PTTK nie był zainteresowany zmianą dzierżawcy. W końcu
ogłoszono przetarg. - Stanęło do niego chyba trzech czy czterech oferentów, no i ja wygrałem - mówi Kordecki.
Zgodnie z jego słowami: przejmując teren zastał ruinę, w którą od przynajmniej
2. lat nie inwestowano. - Zaraz na początku
zaskoczyły nas dwie rzeczy - mówi. - Jedna
pozytywnie, druga negatywnie. Pozytywem
było to, iż mimo narzekań poprzedniego
dzierżawcy, w ośrodku pojawiło się mnóstwo ludzi. Zgłaszało się dużo firm, szkół.
Na placu stało po kilkanaście camperów. Teraz jest może trochę słabiej - przez pogodę.
Cały wrzesień mamy jednak już zajęty.
A negatywne zaskoczenie? - Mimo wielokrotnych oględzin, nie doszacowałem kosz-

tów remontu. Już wydałem trzy razy tyle ile
zaplanowałem na początek. Oszczędności
się skończyły i musieliśmy posiłkować się
kredytem. Wiadomo, że to jest inwestycja, że
się kiedyś wróci - nie mieliśmy innego wyjścia - baza była w stanie agonalnym.
Teren campingu był przede wszystkim
niedoświetlony. Na słupach funkcjonowało
5 lamp halogenowych, które dawały mocne, jednak bardzo skoncentrowane światło.
Z jednej strony w trosce o ekologię, z drugiej zaś o finanse, w miejsce pożerających
prąd lamp żarowych założono energooszczędne, dające rozproszone światło. Rachunki za energię elektryczną spadły o połowę. Docelowo założonych zostanie ponad
20 lamp. 13 na słupach na placu i kolejne
na budynkach toalet, magazynie, kuchni itd.
Obecnie trwają remonty domków. Jest ich
16. Przynajmniej 3 nadają się do rozbiórki
lub całkowitego remontu. Sześć zostało już
wyremontowanych, reszta jest w trakcie naprawy, do kilku kolejnych przygotowywane
są obecnie nowe, piętrowe łóżka.
Siedem domków funkcjonować będzie
jako, tzw. standard: 8-osobowe z piętrowymi łóżkami, wewnątrz wc i umywalki
z zimną wodą. Ciepła woda znajduje się w łazience wspólnej dla całego campingu. Sześć
domków to natomiast droższa oferta extra:
5-osobowe, z własną łazienką z ciepłą wodą
i prysznicem, radiem oraz telewizorem.
Trzy domki w najgorszym stanie, po wyremontowaniu zmienione zostaną w sale zajęciowe i wyposażone w sprzęt multimedialny. Sprzęt taki: m.in. ekran, rzutnik, dwa
zestawy nagłośnieniowe, jest już zamontowany w zaopatrzonej w całkowicie nowy
wystrój jadalni. - Zakupiliśmy całkiem nową
zastawę kuchenną, nowe sztućce, nowe wyposażenie kuchni, w tym bardzo zmyślne
urządzenie do obierania ziemniaków - mówi
Kordecki. Rzeczy te sfinansowane zostały
w dużej mierze z dotacji z Powiatowego
Urzędu Pracy w Łowiczu dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
- Kupiliśmy też 90 nowych poduszek,
90 kompletów nowej pościeli, 40 kołder - na
resztę w tej chwili zabrakło pieniędzy.
Obecnie przy głównym budynku zakładany jest alarm i montowanych 6 kamer.
Docelowo ma ich być 16 w całym obiekcie. Działać będą i wszystko rejestrować
24 godziny na dobę. Powstał też nowy krąg
ogniskowy, naprawiono uszkodzoną sieć
kanalizacyjną, wyremontowano recepcję,
naprawiono ogrodzenie.
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Łódzkie w obiektywie
28 lipca Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłosił otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem „Moje Łódzkie”.
Może w nim wziąć udział każdy, kto
zajmuje się fotografią - profesjonalnie lub amatorsko. Nagroda główna
wyniesie 3.000 zł.

T

ematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, wydarzenia kulturalne oraz nauka i gospodarka naszego
województwa. Uczestnictwo w konkursie
jest bezpłatne, a technika wykonania zdjęć
dowolna. Konkurs składa się z 4 etapów
odpowiadających porom roku. Zgłaszane
fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie, ani w żaden inny sposób. Organizatorzy dopuszczają jedynie obróbkę, która nie

prowadzi do zafałszowania rzeczywistości
pokazywanej na zdjęciu. Konkurs odbywa
się pod patronatem marszałka województwa Włodzimierza Fisiaka.
Opatrzone godłem prace fotograficzne
I - letniego etapu, związane z przyrodą, gospodarką, miejscami lub wydarzeniami należy nadsyłać do 30 września br. na adres
Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
al. Piłsudskiego 8. Odbitki powinny być
wydrukowane na papierze fotograficznym
w rozmiarze nie mniejszym niż 18 x 24 cm
i nie większym niż 20 x 30 cm. Oprócz tego
zdjęcia należy dostarczyć na płycie CD. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy
znaleźć można na www.lodzkie.pl.
(ewr)

Objazdowe kino
przyjedzie do Kalenic
Co najmniej w kilku miejscowościach na terenie gminy Łyszkowisą duże. Na przykład podczas opróżniania ce będzie można w te wakacje obejszamba nie ma przykrego zapachu - mówi. rzeć polskie komedie na pokazach
- Moim zamiarem jest takie oczyszczenie plenerowych.
wody, aby można jej było wtórnie używać
arunkiem jest jednak ładna pogoda.
do podlewania trawników.
Jeśli nie będzie dopisywała, seanse
Nie wszystko da się rzecz jasna zrobić
w pierwszym roku. Za dwa lata dom- filmów wyświetlanych na dużym ekranie
ki przejść mają remont kapitalny, który z pomocą rzutnika kupionego przez łyszcałkowicie zmieni ich wygląd - zostaną kowicki Gminny Ośrodek Kultury będą
m.in. docieplone z zewnątrz i otynkowane. przenoszone do sal Ochotniczych Straży
Za trzy lata natomiast podreperowana dziś Pożarnych lub wiejskich świetlic. Do tej
siatka otaczająca teren zamieniona zostanie pory filmy na świeżym powietrzu można
na solidne ogrodzenie. Kordecki wydzier- było oglądać - w tej gminie - tylko w Łyszżawił ośrodek na 5 lat z opcją przedłużenia kowicach.
- i widać, że wie czego chce.
Najbliższy seans zaplanowany jest na
Wojciech Czubatka niedzielę 3 sierpnia po zapadnięciu zmro-

ku (około godziny 21) w Kalenicach. Wstęp
na seanse nic nie będzie kosztował. Po seansach możliwe są dyskoteki lub karaoke.
W ostatnią niedzielę na stadionie w Łyszkowicach GOK wyświetlał o 21.15 polską
komedię „U Pana Boga w ogródku”. Seans
obejrzało około trzystu widzów w różnym
wieku. - Tego typu imprezy z reguły cieszą się dużą frekwencją wśród okolicznych
mieszkańców - mówi kierownik GOK, Piotr
Klimkiewicz.
Przypomnijmy, że wieczorne seanse filmowe odbywają się także w muszli koncertowej na łowickich Błoniach w każde wakacyjne piątki i soboty. W Łowiczu
obowiązuje opłata za wstęp w wysokości
2 złotych.
(mak)

Orlikowe boiska wykona Polcourt

śniu i po kolejnych przesunięciach miasto
powinno przystąpić w tym czasie do przetargu, a następnie zlecenia prac.
Ostateczna cena za boiska przy „Trójce”
to prawie 1 mln 150 tys. zł. W kwocie tej
668 tys. złotych to dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu,
reszta pochodzi z budżetu miasta. Polcourt
już w pierwszej połowie sierpnia powinien
przystąpić do prac. Zgodnie z zamówieniem
zajmie się on wykonaniem boiska do piłki
nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej - do koszykówki i piłki
siatkowej. Oprócz tego, wykona oświetlenie
na 10 słupach wraz z zasilaniem i sterowaniem, chodnik, odwodnienie terenu, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.
W okresie jesiennym miasto ogłosi drugi
przetarg na wykonanie budynku w którym
mieścić będą się szatnie, natryski, toalety
i pomieszczenia trenerów.
(tb)

Nowa recepcja i nowy - uśmiechnięty dzierżawca zachęcają do wizyty w ośrodku.
Na dniach dotrą banery reklamowe, które założone zostaną na głównym budynku
i przy wjeździe, a docelowo, po uzyskaniu
pozwolenia, także przy drodze na Skierniewice. Ruszyła też już strona internetowa:
www.camping-nieborow.pl
W minionym tygodniu w ośrodku trwała pielęgnacja drzew: przycinanie połamanych i zbyt nisko rosnących gałęzi itd. Niestety wyciętych będzie musiało zostać pięć
70 - letnich topól. - Drzewa są bardzo kruche, dziś rano znalazłem kolejną oderwaną
gałąź, a bezpośrednio przy nich przebiega
gminna linia energetyczna - mówi Kordecki. - Szkoda, ale ich wycięcie jest koniecznością. Zarząd PTTK już wyraził zgodę,

czekamy tylko na pozwolenie z urzędu gminy. Oczywiście w ich miejsce wkopane zostaną jakieś niższe drzewa - nie chodzi o to,
aby zrobić z tego miejsca pustynię - zaznacza. Wśród planów nowego administratora znajduje się poszerzenie oferty ośrodka
o paint balla, quady czy zawody survivalowe. - Mam zaprzyjaźnioną skierniewicką firmę organizującą tego typu zajęcia mówi Kordecki.
Administrator zdecydował się też na
wprowadzenie w ośrodku selektywnej
zbiórki odpadów. Każdy turysta otrzymuje trzy worki na puszki, szkło itd. Do szamba stosuje natomiast biopreparat służący
do unieszkodliwiania ścieków. - Korzyści

W

Dwa boiska: do gry w piłkę nożną
oraz wspólne do gry w koszykówkę i siatkówkę przy Zespole Szkół
Publicznych nr 3 w Łowiczu będzie wykonywała firma Polcourt SA
z Warszawy. Boiska powstaną w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

P

olcourt SA był jedyną firmą, która wystartowała w przetargu ogłoszonym
przez ratusz na realizację sportowej
części programu. Ofertę otwarto w czwartek 17 lipca. Nie znaleziono w niej żadnych
błędów i tego samego dnia po szybkim przygotowaniu zmian w budżecie miasta, radni
w czasie sesji przyjęli uchwałę zwiększającą o 150 tys. zł wydatki na realizację tej inwestycji. Powodem tak nagłego działania

była chęć uniknięcia ewentualnych opóźnień w realizacji inwestycji.
100 tys. zł przesunięto z planowanego do
wykonania projektu ulicy Broniewskiego
(zakładającego m.in. wyprostowanie skrzyżowania z ul. Stanisławskiego, Jana Pawła
II i Starościńską oraz połączenie z ul. Kaliską). Naczelnik Wydziału Inwestycji w ratuszu Grzegorz Pełka powiedział nam, że miasto nie ma jeszcze wykupionych wszystkich
gruntów pod realizację tej inwestycji, więc
zabranie pieniędzy z projektu i przesunięcie w czasie jego realizacji nie przyniesie
żadnych negatywnych skutków. Dodatkowo 50 tys. zł przesunięto z pieniędzy rezerwowanych na wykonanie projektu modernizacji mostu na Bzurze na ul. Mostowej.
Tu Pełka wyjaśnił, że pieniądze na ten cel
powinny się znaleźć w budżecie we wrze-

Bolimów

Podłoga do naprawy
gwarancyjnej

P

o 2,5 roku od oddania hali
sportowej w Bolimowie, podłoga
tejże hali wymaga remontu.
- Nie jest tak źle, że podłoga się
rozpada, jednak faktycznie, w kilku
miejscach nadmiernie się ugina
- mówi wójt gminy Bolimów Stanisław
Linart. Podkładki, które miały
amortyzować, poprzesuwały się
i podłoga osiada. Całą podłogę trzeba
będzie zdjąć, a po usunięciu wady
ułożyć ponownie.
Termin gwarancyjny upływa w grudniu,
jednak właściciel firmy wykonującej
prace nie żyje. - Nie zmienia to jednak
faktu, że zobowiązania przechodzą na
spadkobierców. Wystosowaliśmy w tej
sprawie pismo i obecnie czekamy na
odpowiedź - mówi wójt Linart.
(wcz)
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Tak wygląda chorągiew „Zawiszaków”.

Praca przy budowie gniazda zastępu wymaga nie lada cierpliwości.

Foka najlepsza w kraju
Łowicki samodzielny zastęp
harcerek z Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” ponownie
był najlepszy na obozie
samodzielnych zastępów
- i po raz drugi zdobył Impeesę.
Co to znaczy - pisze poniżej
zastępowa.

Z

astęp Impeesy to najlepszy zastęp
w Polsce, także zastęp najbardziej rozwojowy. Rywalizacja o Impeesę to całoroczna praca, obejmująca wszystkie dziedziny harcerskiej aktywności. W rywalizacji tej
mogą brać udział wszystkie zastępy, także te
działające w normalnych drużynach, nie tylko zastępy samodzielne powstające w środowisku, gdzie „Zawiszacy” dopiero raczkują.
Takim samodzielnym zastępem jest
„Foka” z Łowicza, działający w Łowiczu
od trzech lat. Co roku dziewczyny, oprócz
zbiórek, biwaków i rajdów, które organizują we własnym zakresie lub z kilkoma innymi zastępami z pobliskich miast, biorą
udział w wakacyjnym obozie harcerskim,
na który jeżdżą wszystkie samodzielne zastępy (tzn. takie, gdzie jeszcze nie powstała
drużyna) z całej Polski. Jest to wielka przygoda dla każdej harcerki, poznaje się osoby
z zupełnie innych regionów Polski, a co najważniejsze zdobywa się mnóstwo doświadczenia, przydatnego podczas późniejszych
zbiórek i wypadów.
Taki właśnie obóz odbył się i w tym roku.
Wszystkie zastępy zjechały się 3 lipca na
Podlasiu, w małej wsi Tokary, tuż przy białoruskiej granicy. Od razu po przyjeździe
dziewczęta wzięły się do budowania różnych urządzeń obozowych, od najważniejszych, jak: maszty, brama, magazyn, czy
myjnia, do mniej ważnych, jak: paleniska,
półki, stoły, czy platformy pod namioty. Pionierka (tak nazywa się czynność budowania)
trwała prawie cztery pierwsze dni. Ten czas
był bardzo męczący, jednak trud ten wynagradzała satysfakcja spania na dwóch metrach nad ziemią w samodzielnie przez siebie zbudowanej konstrukcji, czy jedzenia
posiłków przy wygodnym stole, zbudowanym przez samego siebie.

Harcerki w marszu. Na pierwszym planie Magda Miąsek i Weronika Dziedziela z „Foki”.

Jedna z codziennych mszy polowych.
nie myślała nawet, że w Polsce istnieją jeszcze takie wsie, w których życie wygląda jak
50 lat temu! Była to bowiem wieś bardzo zacofana, ludzie żyli tam tak, jakby czas stanął
w miejscu. Wszystkie domy, poza przedwojenną świetlicą, zbudowane były z drewna.
Mieszkańcy mówili dziwnym językiem, pół
polskim, pół białoruskim. Do wioski nie dochodziły wodociągi, przez co w domach nie
było łazienek, a ludzie wodę brali ze swoich
podwórkowych studni.
Jednym z najważniejszych wydarzeń
na obozie jest Wielka Gra. Trwa ona 2 dni
i sprawdza umiejętności topograficzne zastępów. Poza tym dziewczyny w tym roku były
dwa razy na wycieczce autokarowej: raz do
Białowieży, a drugi raz do Mielnika nad Bugiem. Jeszcze innego dnia harcerki wybrały
się na pielgrzymkę do Grabarki - głównego
prawosławnego sanktuarium w Polsce.
Ostatnim punktem obozu jest tzw. Bal
Kapitański. Taką nazwę nosi ciągnące się
do późna ognisko, w ostatnią noc. Wszystkie zastępy śpią wtedy przy ognisku, pod
gołym niebem, ponieważ sprzęt i namioty
są już zapakowane na drogę powrotną. Nawet gdy leje, a tak już zdarzyło się niejeden raz, rozwiesza się wielką plandekę nad
ogniskiem i przeżywa się wspaniałą przygodę. W tym roku, na szczęście, dziewczynom pogoda dopisała i plandeka była nie
potrzebna.
Tuż przed wyruszeniem w drogę powrotną, w sobotę 19 lipca, odbył się apel końcowy, który był podsumowaniem całego obozu. Łowicki zastęp zgarnął prawie wszystkie
nagrody, jakie były możliwe. Nasze harcerki wygrały: konkurs kulinarny, Wielką Grę,
Eksplo, Olimpiadę Sportową, pionierkę oraz

Poza codziennymi mszami świętymi,
apelami czy ogniskami, każdego dnia działo się coś innego. W czasie następnych dni
odbywały się różnego rodzaju gry i warsztaty z różnych technik harcerskich, jak: liturgia, ekspresja, samarytanka, topografia
i wiele innych.
Jeden dzień był przeznaczony na konkurs
kulinarny, w czasie którego każdy z zastępów przez wyznaczony czas gotował jakąś
oryginalną potrawę (lub kilka potraw), a następnie prezentował ją przed całym obozem. Przed wyprawą mapę oglądają Ola Eksplo w Bobrówce: tylko drewniane Notatki z Eksplo robi Marcelina Wadomy.
ligórska.
Dziewczyny z Łowicza upiekły pizzę w ca- Wiernicka i Marietta Rełek.
łości (tzn. nie kupiły gotowego ciasta), wykonały tortillę, zrobiły sałatkę z gyrosem,
a na deser zaoferowały galaretkę z jagodami. Co najciekawsze: wszystkie potrawy na
konkurs kulinarny (jak i zresztą w czasie całego obozu, na każdy dzienny posiłek) każdy

Gniazdo zastępu już prawie gotowe. Osobny namiot na sprzęt, osobny do spania.

Zastęp w komplecie.

Pizza w ziemnym piekarniku już się robi... ...i już jest gotowa.

z zastępów gotował na swoim palenisku, na
ognisku, we własnym obozowisku, dostawszy jedynie produkty z magazynu.
Kolejny dzień zajęła olimpiada sportowa,
w czasie której harcerki wykazywały się swoją sprawnością fizyczną na biegu sprawnościowym oraz w różnego rodzaju konkurencjach, jak skok w dal, rzut oszczepem, bieg
trójnogów, przeciąganie liny i wiele innych.
W czasie obozu odbywa się także tzw.
Eksplo, czyli dwudziestoczterogodzinna
wyprawa zastępu do wyznaczonej na mapie miejscowości, oddalonej od obozu zwy-

kle o kilkanaście km. Zadaniem zastępu jest
znalezienie tam noclegu, spełnienie jakiegoś
dobrego uczynku i zdobycie jak największej
ilości informacji o tej wsi oraz spisanie ich do
kroniki z wyprawy. Kronika oprócz owych
informacji, zawierać powinna sprawozdanie
z wyprawy oraz kilka szkiców panoramicznych i topograficznych tego miejsca. Eksplo
jest zawsze jednym z najmilej wspominanych wydarzeń obozowych.
W tym roku łowicki zastęp musiał pójść
do malutkiej wsi o nazwie Bobrówka, która
zaskoczyła wszystkie harcerki, gdyż żadna

zostały uznane za najlepszy zastęp obozu. Jedyne czego nie zdobyły, to nagrody za śpiew,
ale i tak są z obozu bardzo zadowolone i już
snują plany na przyszły rok harcerski. No
i trzeba dodać, że harcerki z Foki zostały po
raz drugi z rzędu ogłoszone najbardziej rozwojowym zastępem w Polsce i zostały tzw.
Zastępem Impeesy!!!
Marcelina Waligórska
Zastępowa Foki
PS. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
o harcerkach „Zawiszy”, wejdź na stronę:
szfoka.blog.onet.pl
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Pogoda dopisała na Dniach Bolimowa
Lepszej pogody nie
mogli sobie wymarzyć
organizatorzy Dni Bolimowa
odbywających się w ostatni
weekend, 26 i 27 lipca.
Publiczność też nie zawiodła
i wypełniła w sobotę
boisko sportowe przy ulicy
Sokołowskiej, a w niedzielę
rynek w centrum Bolimowa.
W sobotę w kościele
filialnym pod wezwaniem
świętej Anny w centrum
Bolimowa świętowano
doroczny odpust.

Dużą atrakcją dla dzieci okazało się strzelanie z wiatrówki. Najcelniej oddawał strzały Piotr Mijalski. Na drugim i trzecim miejscach znaleźli się Michał Urbański i Marcel
Milewski. Dorośli mogli strzelać z wiatrówki oraz z pistoletu. Osobno punktowane były
konkurencja dla pań i panów. Najcelniej
z wiatrówki strzelała szefowa miejscowego
ośrodka kultury Irena Śmigiera-Milewska,
zaś z pistoletu Lilla Cwalina. Wśród panów
najcelniejszym okiem i pewną ręką wykazał
się przy strzelaniu zarówno z wiatrówki, jak
też z pistoletu Piotr Świerczyński.
Z okazji sobotniego odpustu w kościele
świętej Anny odbyła się o godzinie 11.30
uroczysta msza święta, którą celebrował biskup senior Alojzy Orszulik. Uczestniczyło w niej wielu wiernych i trzynastu księży
zaprzyjaźnionych z parafią. Po mszy przez

Podobnie jak w ubiegłych latach niedzielną część Dni Bolimowa otworzył koncert miejscowej orkiestry dętej.

Klauni nie codziennie przechadzają się po bolimowskim rynku.

O

rganizowane od lat Dni Bolimowa rozpoczęły się wyjątkowo wcześnie, bo
już o godzinie 6.00 rano nad zalewem w Joachimowie Mogiłach. Odbywały się tam towarzyskie spławikowe zawody wędkarskie.
Startującym w nim panom humory dopisywały i tak naprawdę nie do końca chodziło
o to, żeby rywalizować kto złowi największą rybę. Kilku wędkarzy jednak przyniosło do domów ryby na obiad.
W kategorii wędkarzy - juniorów pierwsze miejsce zdobył Patryk Boguś. Dwa kolejne miejsca zajęli: Sebastian Smolczewski i Miłosz Rybakowski. Wśród wędkarzy
seniorów najwięcej ryb złapał Robert Mechocki. Kolejne dwa miejsca przypadły
w udziale Tomaszowi Trynkowskiemu
i Witoldowi Zdunkiewiczowi. Otrzymali
oni okolicznościowe dyplomy i atrakcyjne
nagrody związane z wędkowaniem - pasją,
której poświęcają swój wolny czas.
Od godziny 10.00 na boisku sportowym
rozpoczął się blok imprez sportowo-rekreacyjnych. Były konkurencje „poważne”
- jak na przykład strzelanie z wiatrówki
i pistoletu, ale też były konkurencje o charakterze rozrywkowym - rzut wałkiem dla
kobiet, rzut kaloszem dla mężczyzn, rzut
beretem dla wszystkich. Za każdą konkurencję były przyznawane punkty i nagrody. Wśród dzieci rzucających beretem najlepszy był Grzegorz Węgrzyn, dwa kolejne
miejsca zajęli: Marcel Milewski i Mateusz
Królik. Wśród pań najdalej beretem rzuciła Aleksandra Wiernikowska. Nieco bliżej
rzuciły: Paulica Sadkowska i Maja Janiak.
Z mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się
Konrad Brudziński. Dwa kolejne miejsca
przypadły Piotrowi Sadkowskiemu i Jakubowi Lenartowi.
W typowo kobiecej dyscyplinie, jaką jest
rzut wałkiem najlepsza okazała się Maja Janiak. Niewiele gorsze były Lilla Cwalina
i Paulina Sadkowska. W konkurencji przeznaczonej wyłącznie dla mężczyzn - rzucie
kaloszem - najlepszy okazał się Jarosław
Szczepanik. Krótsze rzuty mieli Stanisław
Cwalina i Łukasz Świerczyński.

rynek w Bolimowie biskup senior poprowadził procesję. Ponieważ kult świętej Anny
nie jest bardzo rozpowszechniony, parafianie mają tylko raz w roku śpiewać pieśń o tej
świętej. - I wszyscy ją znają, bo jest wyjątkowo ładna. Trzeba będzie ją częściej śpiewać
- powiedział nam ksiądz proboszcz Krzysztof Majcher z Bolimowa. - Niech się co chce
z nami dzieje, w Tobie święta Anno mam nadzieję - śpiewali wierni w refrenie.
Filialny kościół świętej Anny został
zbudowany w 1635 roku. Jest budowlą późnorenesansową, jednonawową. W
elewację zachodnią wkomponowana jest
czworobocznawieża.Barokowyołtarzgłówny
(z około 1640 roku) poświęcony jest patronce kościoła świętej Annie, lewy boczny ołtarz dedykowany jest świętemu Antoniemu Padewskiemu a prawy Panu Jezusowi
Ukrzyżowanemu.
Po zawodach sportowo-rekreacyjnych
i uroczystościach kościelnych na rynku
w Bolimowie odbyła się dyskoteka plenerowa. Trwała do trzeciej nad ranem.

tą jednak ich przybywało i zabawa była
coraz lepsza.
Tego dnia występował też miejscowy zespół break-dance, coverowe zespoły Green Craft, For Rent i skierniewicki Drugi
Tydzień. Wystąpił też kabaret ZYGZAK.
Oprócz tego na rynku rozstawiły się karuzele, dmuchane namioty, kramy z pamiątkami i zabawkami itp. W pobliżu sceny swoje umiejętności prezentował zajmujący się
garncarstwem Jan Konopczyński oraz zajmujący się pleceniem wiklinowych koszyków Jan Michalski.
Było też stoisko z widokówkami i mapami okolic Bolimowa wydanymi przez Lokalną Grupę Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”. Grupa ta w czerwcu złożyła
dokumenty rejestrowe stowarzyszenia i czeka na sądową rejestrację. Dla najmłodszych
zorganizowany był „Kącik malowania twarzy”, a po rynku przechadzali się klauni.
Wszystko to w piękną, słoneczną pogodę.
Dzieci, ale również rodzice, chętnie korzystali z licznych karuzel rozstawio- Po prostu: pełnia wakacji.
(mak)
nych na bolimowskim rynku.
W niedzielę 27 lipca najwięcej działo się na estradzie na rynku. Podobnie
jak w poprzednich latach, jako pierwsza
wystąpiła z półgodzinnym programem
Bolimowska Orkiestra Dęta. Bezpośrednio potem organizatorzy zaproponowali zabawę najmłodszym. Program
dla dzieci z piosenkami i konkursami
zgromadził przed sceną początkowo
nieliczną grupkę dzieci, z każdą minu-

Można było na żywo zobaczyć jak powstają wiklinowe koszyki. Plótł je Jan
Michalski.
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Szkoła Podstawowa nr 7

Włodzimierz
Bogaciński

Tenis i komputery
Dwie innowacje zaproponowali
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr
7 w Łowiczu od nowego roku szkolnego. Noszą one nazwę „Zabawa
z komputerem” oraz „Uczymy się tenisa ziemnego”.

ziadek polował głównie na dziki - mówi
dalej kobieta. - Czasami na zające. Był
D
zwolennikiem zasady, że poluje się po to, aby
zjeść. Polecał dziczyznę oraz comber i pasztet z zająca. Zwierzyna płowa zawsze mogła się za to czuć bezpieczna. Dziadek mawiał, że jelenie są przecież zbyt ładne, żeby
na nie polować . Do śmierci należał do koła
łowieckiego Knieja, którego został honorowym członkiem
Szczególnie miło Bogaciński wspominał
okres spędzony w Pyszkowie. Pani Iwona
pamięta, że szczególnie dużo opowiadał
o panu Cieślaku, jego koniu siwym i tamtejszych ogromnych stawach, którymi się
zajmował. - Po śmierci dziadka wybraliśmy
się z tatą na wycieczkę do Pyszkowa. Nasze
rozczarowanie nie miało granic: zamiast
ogromnego 34 hektarowego stawu, zobaczyliśmy... staw wykopany w dnie stawu.

O
Małżeństwo Włodzimierz i Zofia Bogacińscy. Portret z lat trzydziestych.

ką”. Tutaj spędzić miał ostatnie lata swego życia. - Dziadek bardzo lubił to miejsce,
mimo przytyków babci, która śmiała się, że
z murowanego przenieśli się z powrotem
w drewniane. - Może i drewniane - odpowiadał wtedy dziadek, ale za to bardzo ładne, z lokatorami i w lesie - wspomina Iwona Bogacińska. Ci lokatorzy to mieszkające
w kominie kolejne pokolenia sów i zamieszkujące na strychu nietoperze.
Bogaciński przeszedł na emeryturę
w roku 1974, leśnictwa jednak nie opuścił.
Na Simsonie, a później piechotą, przemierzał z wnukami las i ciągle interesował się
jego losem. Uczył praktykantów, a potem
wnuki, kochać przyrodę, rozpoznawać
ślady zwierząt, drzewa, itp. Pani Iwona
wspomina, że z każdej wędrówki po lesie
przynosił znalezione tam śmieci. Nie mógł
przejść obok nich obojętnie, serce by mu
na to nie pozwoliło. Tego samego nauczył
swoje wnuki.
Zmarł w roku 1985.
(wcz)
Bogaciński w zespole mierniczym około roku 1930, za czasów pracy w Łucku.
Z końcem roku 1966 Bogaciński przeniesiony został do Nadleśnictwa Skierniewice,
gdzie wraz z rodziną zamieszkał w zabytkowej (pochodzącej z 1920 roku) leśniczówce
Kaczew, wcześniej nazywanej „Szwedów-

bie trwać mają po 3 lata i zostały już
zgłoszone do organu prowadzącego
- Urzędu Miejskiego oraz do nadzoru, czyli Kuratorium Oświaty. Autorką pierwszej z nich jest Aleksandra Mika,
która będzie wychowawczynią klasy I integracyjnej. Uczniowie tej klasy będą mieć
dodatkową lekcję raz w tygodniu, która
będzie poświęcona komputerom. Dyrektor szkoły Maria Wojtylak mówi, że innowacja tego typu była już w szkole realizowana w minionych 3 latach i spotkała się
z dużą akceptacją ze strony rodziców i zainteresowaniem dzieci, więc warto ją w ko-

lejnej klasie prowadzić. Innowacja związana z nauką tenisa ziemnego to pomysł
nauczyciela wychowania fizycznego, Zbigniewa Łazińskiego. Będzie ona wprowadzona w dwóch klasach IV. Raz w tygodniu
uczniowie zainteresowani nauką gry będą
mieć zajęcia w dwóch grupach. - Może
nie wszyscy będą chcieli grać, ale będziemy próbować zachęcić naszych uczniów,
aby nauczyli się przynajmniej podstaw mówi dyrektor szkoły. Przypomnijmy, że
szkoła na Bratkowicach ma dobrze przygotowane zaplecze sportowe, na którym
są dwa korty. Na wyposażeniu placówki
są rakiety tenisowe, więc warto zachęcić
uczniów do tenisa.
Zajęcia w ramach obu innowacji prowadzone będą w ramach dodatkowych godzin,
które władze miasta finansują ponad obowiązkowy czas nauki w tych oddziałach.
(mwk)

Szkoła Blichowska

Za stary sprzęt kupili dwa silosy
Dwa silosy na zboże trafiły w minioną środę 23 lipca do gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
na Blichu.

J

ak powiedział nam dyrektor szkoły Mirosław Kret, oba urządzenia kosztowały 31.700 zł i zostały zakupione u dystrybutora w Solcu Kujawskim. Pieniądze
na zakup zostały zgromadzone samodzielnie przez szkołę, poprzez sprzedaż jednego z ciągników oraz urządzeń towarzyszących, czyli m.in. brony, glebogryzarki
i przyczepy zbierającej. Szkoła pozbyła się

sprzętów, które pochodziły z lat 90-tych,
ich miejsce zajęły nowe ciągniki i sprzęt,
który szkoła pozyskała dzięki otrzymanej
z zewnątrz pomocy finansowej m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa.
Oba silosy są w stanie pomieścić 120 ton
zboża, są one przystosowane do współpracy z nowoczesnymi mieszalnikami pasz,
w które szkoła została ostatnio wyposażona. Oba urządzenia będą wykorzystywane w procesie nauki uczniów na przedmiotach zawodowych: produkcja roślinna
i zwierzęca.
(tb)
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Sanniki

Nowe pomysły nie tylko na wakacje
Ogniska, spotkanie integracyjne i wycieczki - to pomysły na spędzenie czasu
dla młodzieży i dorosłych, jakie znalazły się w realizowanych obecnie w gminie Sanniki projektach. Projekty są
o tyle ciekawe, że powstają
z inicjatywy osób, które chcą
coś zorganizować.

T

ym razem grupa młodzieżowa,
która obrała nazwę „Lejdis” napisała projekt w ramach Programu
Pracownia Aktywności „Lato z innymi i dla innych”. Do grupy tej
należą Kamila Kazubińska, Agata
Dulska, Marta Dutkiewicz, a koordynatorką jest Małgorzata Czarnecka, pracownik świetlicy GOK
w Barciku.
W ramach tego projektu dziewczyny brały udział w warsztatach
witrażowych, pomagały przy organizacji ogniska w lipcu Aleksandrowie, a będą jeszcze zaangażowane
w sierpniu w organizację festynu
w Barciku i Sannikach, wyjazdu na
spotkanie integracyjne z młodzieżą
do Małej Wsi, wyjazdu do Krainy
Westernu w Sarnowej Górze. Projekt zakończy się 5 września przy
wspólnym ognisku, a jego realizację
uzyskano dotację 1.200 zł.
Od maja do końca października
trwa inny projekt, pod nazwą „Integracja pokoleń”, który jest pomysłem i inicjatywą kobiet z trzech kół
gospodyń wiejskich. Dotacja na to
przedsięwzięcie w wysokości 2.000
zł pochodzi z programu Działaj Lo-

Jedną z atrakcji było strzelanie
z łuku.
kalnie. Koordynatorką jest Gabriela Molka, sołtys i przewodnicząca
KGW w Aleksandrowie. W realizacji projektu udział biorą czynny
także Zofia Zawadzka - przewodnicząca KGW w Sannikach i Jolan-

ta Żakieta - przewodnicząca KGW
w Barciku.
W ramach tego projektu w Aleksandrowie 9 lipca odbyło się ognisko, w którym brało udział około
180 osób. Impreza ta była jednym
z pomysłów zapisanych w projekcie. Przy ognisku były takie atrakcje
jak most linowy, strzelanie z łuku,
ale też śpiew i taniec, bo muzykę
na żywo grał Krzysztof Kwiatkowski z Sannik.
Inne działania w ramach projektu polegać będą na współorganizacji festynu rodzinnego w Barciku,
wyjeździe do teatru do Płocka lub
w Warszawie. Impreza finałowa na
zakończenie projektu odbędzie się
18 października. Będzie na niej pokaz kulinarny z udziałem Macieja
Kuronia, oprócz niego wystąpi aktor Henryk Boukowski oraz kape- Eric Hallein już kilkakrotnie miał okazję grać na łowickich organach.
la ludowa z Sannik.
(mwk)

Muzyka, recytacje
i fotografie w Sannikach
wie, gdzie prowadzi pianistyczne
studia magisterskie i doktoranckie.
Tomasz Bednarek to aktor teatralny i serialowy, najbardziej znany
z roli Jacka Boreckiego w serialu „Klan”.
Po godzinnym koncercie pałac
zaprasza na wystawę fotograficzną
prac Krzysztofa Marciniaka, będąaria Szraiber jest profeso- cą fotoreportażem z pleneru rzeźrem fortepianu na Akade- biarskiego w Koszelówce.
(mwk)
mii Muzycznej w Warsza-

Sannicki pałac zaprasza na
kolejny w tym sezonie koncert, który odbędzie się w
niedzielę 3 sierpnia, początek
o godz. 14.00. Tym razem wystąpią Maria Szraiber - fortepian, a recytować będzie Tomasz Bednarek.

M

Piękno muzyki Bacha
- Muzyka Bacha jest
trudna w odbiorze,
ale jest bardzo piękna,
ma w sobie coś
wyjątkowego - powiedział
nam po środowym
koncercie (23 lipca)
Eric Hallein, który grał
już na organach
w łowickiej katedrze
w ubiegłych latach.

W

poprzednim tygodniu mogliśmy usłyszeć grę Belga w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego „Johann Sebastian
Bach”, który odbywa się zarówno
w warszawskiej prokatedrze, jak
i katedrze łowickiej już od dwudziestu lat w lipcu oraz w sierpniu.
Eric Hallein gra w wielu krajach, więc może czynić porównania.
W rozmowie z NŁ powiedział, że
w niektórych miejscach, jak np.
w kilku miastach w Hiszpanii czy
Brukseli, słuchacze mają okazję
widzieć jak on gra. Ustawiane są
bowiem ekrany, na których widać

obraz nagrywany na kościelnym
chórze. - Wszyscy mogą się wówczas
przekonać jakim wysiłkiem jest gra
na organach i tym samym łatwiej im
jest zrozumieć bachowską muzykę tłumaczył Hallein.
Jednak w łowickiej katedrze nie
było takiej możliwości i może lepiej,
bo przecież żeby zrozumieć nie trzeba zobaczyć. W pewien sposób bowiem muzyce trzeba uwierzyć, że
kolejne dźwięki mają znaczenie, że
ktoś tak a nie inaczej zapisał nuty,
by tworzyły pewną całość i przemawiały do słuchacza. Zresztą siedząc
w ławce i patrząc na te wszystkie
złocenia, kolory, półcienie i rozproszony blask żyrandoli, można było
obserwować jak powoli muzyka
ogarnia i rozbrzmiewa w całym kościele. Przeżyty dzień słuchacze zostawiali przed ciężkimi drzwiami
łowickiej katedry, by w skupieniu
i paradoksalnie ciszy (bo po mimo
dźwięków organów, czuło się ciszę
i spokój), odpocząć i przenieść się
myślami zupełnie gdzie indziej.
- Kiedy słucham muzyki klasycznej, zapominam o wszystkim - po-

wiedziała nam po koncercie pani
Teresa z Łowicza, która razem
z koleżanką przyszła na koncert. Tak spędzone wieczory, to dla mnie
prawdziwy relaks - dodała pani Alicja, która także mieszka w Łowiczu.
Obie panie przyznały, że w domu
zdarza im się również słuchać muzyki klasycznej, ale słyszeć grę na
organach w łowickiej katedrze, to
ciekawsze przeżycie. Starały się
namówić swoich mężów do środowych koncertów, ale bez skutku.
Tych jednak, którzy dali się przekonać, zapraszam, na kolejne łowickie koncerty. Najbliższy odbędzie
się w katedrze w środę 6 sierpnia
o godz. 19.30. Na organach zagra muzykę Bacha, a także innych
kompozytorów (m.in. Dietrich Buxtehuede, Max Reger) Karol Gołębiowski. Z decyzją pójścia na koncert radzę się spieszyć, gdyż przed
nami już tylko cztery takie muzyczne wydarzenia tego lata.
Wstęp na koncerty kosztuje
6 zł dla młodzieży, a dla dorosłych
10 zł.
(jr)
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AUDI A4 1.9D 2003 rok, srebrny metalik,
130kM. 5-drzwiowy, alufelgi, wspomaganie,
ABS, komplet opon zimowych, tel. kom.
0608-059-817.
BMW 7 2004 rok, czarny metalik, 5drzwiowy, stan bardzo dobry, tel. kom.
0608-059-817.

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.

VW Passat B5 FL W8 2.3 170 KM 2001 rok,
klimatyzacja, komputer, nawigacja, chrom,
full opcja, tel. kom. 0607-068-355.

AUDI A4 2000 rok, pełne wyposażenie,		
tel. kom. 0503-192-151.

TOYOTA Corolla 1.4, 16V, 1993 rok, stan
bdb., tel. kom. 0609-042-008.
POLONEZ Caro Plus gaz 1998 rok, I właściciel tel. (042) 719-15-05.
PoLONEZ 1996 rok, tel. kom.
0608-637-060.
NISSAN Sunny 2 D 1994 rok, tanio, tel.
kom. 0691-090-215.
SEICENTO 900 2000 rok, 66500 km, bezwypadkowy, I właściciel, tel. (046) 837-05-67,
tel. kom. 0608-681-097.
FORD Transit 1997/98 rok, podwyższany,
długi, stan bdb, tel. kom. 0503-007-351.
Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone, kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Absolutnie kupię wszystkie modele
daewoo, Fiata, Forda, Opla, Peugeot,
Renault, Seata, Toyoty, Skody, VW
oraz dostawcze do 3,5 t po 1995 roku,
tel. kom. 0500-026-841.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
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.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI.
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.

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.
SKODA Octavia combi 1.9 TDI 110 kM
grudzień 2005 rok, 41000 zł, 180.000
km, I właściciel, serwisowana, pełna opcja + klimatronic, tel. kom.
0504-270-890.
VW Golf II 1.6 D, bogate wyposażenie
tel. (042) 719-35-76.
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.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 12300
zł, średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja,
ABS, elektryczne szyby, felgi aluminiowe,
stan bdb, tel. kom. 0502-095-748.

OPEL Tigra 1999 - 2001 rok, tel. kom.
0603-408-122.

FORD Escort 1.8 benzyna, 3-drzwiowy - na
części, tel. kom. 0668-501-946.

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.

MITSUBISHI Space Wagon, 2.0 z gazem,
7-osobowy, tel. kom. 0601-358-325.

Malucha 126p w bardzo dobrym stanie, 		
tel. kom. 0666-310-322.
Kredyty samochodowe, tel. kom.
0500-167-670.
POLONEZ 2001 rok, gaz, hak, tel. kom.
0506-025-611.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.

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.
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.
LUBLIN III 1999 rok, izoterma, 		
tel. kom. 0502-086-560.
FORD Mondeo 2.0 TDCi 130 KM GhiaX
2002 rok, 36000 zł, 217000 km, czarny
metalik, 5d, skóra beż, full opcja, I właściciel,
serwisowany, idealny, nowe opony zimowe z
felgami, tel. kom. 0509-790-322.
VOLKSWAGEN Polo 1.4, 2002 rok,
czerwony, tel. (042) 719-30-63, 		
tel. kom. 0608-618-201.
OPEL Astra II 1998 rok, 9000 zł, sprowadzony, tel. kom. 0663-647-066.
CINQUECENTO 700, 1996 rok, tanio, 		
tel. kom. 0791-451-410.
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.
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.

VW Passat 1.8 1998 rok, 110.000 km, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, stan bdb,
angielska wersja, tel. kom. 0785-443-074.
OPEL Vectra 1.8 2000 rok, 140.000 km, elektryczne szyby, klimatyzacja, ABS, stan bdb,
angielska wersja, tel. kom. 0607-812-574.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, 87.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0607-917-130.
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.

Skoda Fabia, 1.9 TDI, 2003 rok, I właściciel,
książka serwisowa, Opel Astra combi, 2.0
TD, 1998 rok, sprowadzony, gotowy do
rejestracji, tel. kom. 0506-713-289.
Żuk benzyna - gaz, tel. kom.
0601-850-805.
Skoda Felicja Magic 1.3 MPI +gaz, 8500 zł,
tel. kom. 0889-951-089.
FORD Escort 1.6 1987 rok, na wtrysku, stan bardzo dobry, tanio, tel. kom.
0781-239-797.
RENAULT 5, 1990 rok, z gazem, tel. kom.
0509-105-068.
SEAT Cordoba 1.9 SDI 1999 rok, 15500 zł,
tel. kom. 0506-225-743.

FORD Escort 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.
DAEWOO Espero gaz 1999 rok, alarm,
centralny zamek, wspomaganie, tel. kom.
0697-689-860.
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.

BMW 316 compakt 1.6 1994 rok, tel. kom.
0608-571-987.

SEAT Toledo 1.9 TDI 110 KM, niebieski
metalik, 1999 rok, lekko przytarty bok,
klimatyzacja, 16000zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0503-066-873.

RENAULT Twingo 1.2 gaz, bogate wyposażenie, tel. kom. 0607-385-871.

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

Golf II 1.6 gaz 1991 rok, tanio, tel. kom.
0507-565-632.
Vw Polo 1.4 gaz, tel. kom. 0507-589-250.

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

Matiz 1999 rok, gaz, tel. kom.
0602-475-061.

VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok,
4000 zł, tel. kom. 0508-324-558.

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.

Seicento 1999 rok, tel. kom. 0602-475-061.
RENAULT Megane 1.9 diesel 1997 rok,
klimatyzacja, bogate wyposażenie, tel. kom.
0604-191-186.

VW Golf III 1993 rok, benzyna + gaz (na
gwarancji), 5000 zł do negocjacji, tel. kom.
0697-430-838.

VW Polo Classic 1.9 SDI 1996 rok, 8500 zł,
tel. kom. 0602-475-061.

Seicento 2004 rok, przebieg 16500, wiśnia
metalik tel. (046) 832-29-55.
VW T4 2,5 TDI 2002 rok, , 140.000,
czarny, cena 31.000 brutto, wersja
przedłużana, tel. kom. 0604-943-696.
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.
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.
Sprzedam Fiat Punto, 1996 rok, rozbity
przód, tel. kom. 0693-829-615.

OPEL VECTRA combi 1997 rok, bogata
wersja,, tel. kom. 0600-240-752.

NISSAN Sunny combi 2 l diesel 1994 rok,
tel. kom. 0505-838-011.

OPEL Corsa 1.4 1997 rok, 3-drzwiowy,
sprowadzony, 6000 zł (do uzgodnienia) +
opłaty, tel. kom. 0504-065-348.

FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 9-cio osobowy, tel. kom. 0722-396-155.

BMW E36 318i 1992 rok, czarny, gaz,
zadbany, 8200 zł do negocjacji. Pilnie, tel.
kom. 0508-423-884 0500-582-420.

Renault Master 2002 rok, 			
tel. kom. 0602-664-479.

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

OPEL Astra 1.4 benzyna 1993 rok, biały,
kombi, tel. kom. 0601-147-600.

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

F I AT 1 2 6 p , 1 9 9 5 r o k , t e l . k o m .
0660-722-359.

Ford Fiesta 1989 rok, 			
tel. kom. 0607-147-913.

Opel Astra 1.6, 1992 rok, roczny gaz, stan
dobry, cena 4.000, tel. kom. 0503-571-546.

F I AT 1 2 6 p E L 1 9 9 7 r o k , 5 0 0 z ł
tel. (046) 830-30-08, tel. kom.
0606-379-321.

OPEL Astra 1.4 1999 rok, 9500 zł, benzyna +
gaz, garażowany, tel. kom. 0663-292-807.

FIAT Punto 1.1 1995 rok, tel. kom.
0668-171-450.

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.

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

FIAT 126 EL 1995 rok, tel. kom.
0510-281-358.

SKODA Fabia 1.2 2004 rok, 21500 zł, stan
idealny, tel. kom. 0609-500-982.

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

DAEWOO Lanos 1.5 16V 1999 rok, tel.
kom. 0660-541-172.

FORD Scorpio 2.5 Turbo Disel 1991 rok,
stan dobry, tel. (046) 837-60-60.

TOYOTA Corolla 1.4 2004 rok, 28000zł,
srebrny metalik, salonowa,, tel. kom.
0694-854-712.

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

FIAT Cinquecento 700, 1994 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0665-343-917.

Ford Ka 1996/97 rok, salonowy,
I właściciel, 5.500 zł, tel. kom.
0508-148-152.

Silnik i skrzynie biegów do Skody Favorit
135, koła i opony 5 sztuk 165x170 R13,
tel. kom. 0698-755-492.

I v e c o Tu r b o , 1 9 9 7 r o k , i z o t e r ma, tel. (042) 719-89-45, tel. kom.
0504-198-216.
OPEL Vectra combi 2.0 1998 rok, wiśniowy,
tel. kom. 0692-789-266.
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.

MERCEDES 124 3.0 D 1991 rok, biały, stan
bdb, tel. kom. 0696-441-703.
PEUGEOT 406 1.9 TD 1997 rok, 8000 zł,
tel. kom. 0606-366-569.
FORD Escort combi 1998 rok, I właściciel,
klimatyzacja, ABS, po stłuczce, tel. kom.
0602-710-314 po 20.00-tej.
OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, tel. kom.
0501-541-928.
FIAT Cinquecento 700, 1996 rok - pilnie, tel. kom. 0889-897-339.
OPEL Vectra 2.0 DTI, 1997 rok, 2 lata w
kraju, tel. kom. 0607-055-738.
FORD Escort 1.8 D 1992 rok, tanio, tel. kom.
0600-447-983.
FIAT CC 700 1998 rok, tel. kom.
0609-373-361.
VW Passat 1.6 1989 rok, 3000zł, tel. kom.
0607-317-621.
Daewoo Espero 1.5 GLX + GAZ 1997 r.
pełna elektryka, atrakcyjna cena, tel. kom.
0697-602-266,0502-334-882.
Lublin 1997 rok, 90000 km, tel. kom.
0696-385-663, 0606-927-174.
Citroen Picasso 2003 r. 120 tys. km, klimatronic, tel. kom. 0607-220-200.
VW Golf 1.9 TDI model 2000, czarna perła,
tel. kom. 0604-627-662.
VW Passat 1.6 1998 rok, srebrny metalik, benzyna, tel. kom. 0605-539-232.
FIAT 126p, 1998 rok, stan dobry, opony
zimowe, tel. kom. 0664-944-374.
Silnik, przekładnia, dużo części Mercedes
115 2.0 D 1978 r., tel. kom. 0793-397-787.
Golf I tuning, tel. kom. 0691-595-923.

Cinquecento 1998 rok, tel. kom.
0889-194-504.

Skrzynia biegów VW i wtrysk mechaniczny,
tel. kom. 0691-595-923.

FORD Escort 1.6 + gaz 2000 rok, tel. kom.
0504-275-057.

FIAT Palio Weekend 2000 rok, tel. kom.
0608-280-538.

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

SEAT Ibiza 1994 rok, czerwony, tel.
kom. 0889-874-705.

OPEL Vectra sedan 1.7 diesel 1992 rok, tel.
kom. 0664-171-783.

SKODA Favorit Forman w gazie 1993
rok, 1800zł do uzgodnienia, tel. kom.
0606-270-547.

OPEL Vectra 1991 rok, gaz, hak, tel. kom.
0692-749-026.
OPEL Vectra B combi 1.6 16V 1997 rok,
8200zł, sprowadzony, bezwypadkowy, tel.
kom. 0504-169-282.

OPEL Vectra 1.8i, 1994 rok, gaz na gwarancji, bogata wersja, zarejestrowany, idealny,
tel. kom. 0604-392-876.

VW Golf III 1.8 gaz 1993 rok, tel. kom.
0664-729-430.
RENAULT Clio 1.9 D 1994 rok, tel. kom.
0692-119-203.

Astra 1.4 1997 rok, tel. kom.
0602-475-061.
FIAT Uno 900 gaz 2002 rok, I właściciel, tel.
kom. 0507-158-210.
SEAT Cordoba 1.4 1999 rok, 2x airbag,
wspomaganie kierownicy, alarm, 100%
bezwypadkowy, I właściciel, 140000 km
do udokumentowania, serwis, tel. kom.
0663-362-351.
Ford Escort 1.6 16V benzyna+gaz 1994
rok, pełna dokumentacja, centralny zamek,
auto-alarm, stan bardzo dobry, tel. kom.
0886-814-783.
VW T-4 1.9 TD 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0607-157-355.
Cinqecento,1998 rok tel. kom.
0889-194-504..
NISSAN Primera 2.0 z gazem 1992 rok, tel.
kom. 0783-015-150.
FIAT Uno 1.0 z gazem 1995 rok, tel. kom.
0783-015-150.
Ford Fiesta 1.3 1992 rok, centralny zamek,
elektryczne szyby, szyberdach, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0691-033-727.
FIAT Seicento Sporting 1998 rok, el. szyby,
immobilizer, centralny zamek, tel. kom.
0605-384-399.
VW Passat combi D4 1.8 gaz 1993 rok, 7000
zł, tel. kom. 0665-335-870.

FIAT Panda 1.1 gaz 2004 rok, ciężarowo
-osobowy, DAEWOO Espero 1.5 16V
XII.1996 rok, klimatyzacja, elektryka, tel.
kom. 0604-392-876.
FIAT Brava 1.2 16V 1999 rok, wspomaganie, elektryka, tel. kom. 0600-938-371.
Sprzedam małego Quada, tel. kom.
0694-535-433.
VW Golf III 1.9 diesel 1994 rok, 8800 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
VW Golf 1.9 TDI 1995 rok, 10000 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 16500 zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
VW Polo combi 1.4 1998 rok, 11000 zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
Seicento 900 gaz 2001/02 rok, tel. kom.
0603-872-897.
GOLF III combi 1.9 SDI 1997 rok, tel. kom.
0603-872-897.
VW Passat 1.9 TDI 130 kM XII 2003 rok,
granatowy, bogate wyposażenie, zadbany,
tel. kom. 0692-601-689.
Lanos gaz 1999 rok, tel. kom.
0510-177-036.
FORD Escort kombi 1.4 benzyna/gaz 1998
rok, tel. kom. 0501-415-760 0502401383.
C C 7 0 0 , 1 9 9 7 r o k , s t a n d o b r y,
tel. (069) 795-20-97 po 16.00.
RENAULT Laguna II combi 1.9 DCI 2003
rok, 110000 km, tel. kom. 0608-299-307.
VW T-5 Transporter I 2004 rok, bezwypadkowy, ABS, ASR, tel. kom. 0888-186-400.
FORD Focus TDCI combi 2007 rok, tel.
kom. 0888-186-400.
MERCEDES Vito 2004 rok, tel. kom.
0888-186-400.
VW Passat kombi 1.9TDI 90KM 1998
rok, 202000 km, ciemna zieleń, pełne
wyposażenie, sprowadzony, 17400
zł do negocjacji + opłaty, tel. kom.
0665-543-628.
POLONEZ Caro 1995 rok b+g, stan dobry,
tel. kom. 0694-344-380.
AUDI A4 1996 rok, tel. kom.
0668-026-851.
VW LT28 blaszak, 2002 rok, 40000 zł,
220000 km, biały, tel. kom. 0609-530-318.
NISSAN Almera 1998 rok, bogate wyposażenie,benzyna, tel. kom. 0504-352-822.
FIAT PUNTO 1,2 SX 75, 1995 rok, 145000
km, srebrny, 5-drzwiowy, auto-alarm, centralny zamek, radio CD, tel. (046) 861-25-35,
tel. kom. 0698-950-901.
OPEL Astra II 1.6 16V combi 2000 rok,
tel. kom. 0600-611-851.
FIAT Panda 1.1 X.2006 rok, 2 poduszki,
ABS, radio, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0601-536-556.
Bus VW T4 D 1991 rok, tanio, tel. kom.
0503-846-096.
Punto benzyna gaz 1999 rok, I właściciel,
tel. kom. 0604-071-644.
RENAULT Megane 1.4 1996 rok, wspomaganie, alarm, tel. kom. 0605-535-396.

SEAT Alhambra 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0600-830-418, 0889-980-093.

FIAT Uno 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0513-160-551.

OPEL Astra combi 1.8 gaz 1992 rok, 4000 zł,
sprzedam, tel. kom. 0665-335-870.

FORD Fiesta 1.3 nowy model 2003 rok,
78000 km, bordo metalik, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0507-105-983.

PEUGEOT 1996 rok, klimatyzacja, sensor deszczu, ABS, 2 komplety oryginalnych kluczy, podgrzewane siedzenia,
instalacja gazowa, komplet kół zimowych,
tel. (024) 277-62-61.
MERCEDES 190D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
Oktawia +gaz 2002 rok,
tel. (046) 838-33-44.

FIAT Punto II 1.2 2000 rok, 11500 zł,
5-drzwiowy, wspomaganie, elektryka,
absolutnie bezwypadkowy, tel. kom.
0509-061-804.
RENAULT Clio 1.2 1998/99 rok,
10400 zł, stan bdb, granatowy, tel. kom.
0512-972-362.

ROVER 1.4 SI 16V 1995 rok, 90000 km, I
właściciel, tel. kom. 0600-155-639.

AUDI A4 1.8 1995/96 rok, wspomaganie, alufelgi, szyberdach, tel. kom.
0509-900-004.

Golf I 1.6 D, 100% sprawny, opłacony do
grudnia, tel. kom. 0669-862-663.

AUDI A6 2.5 TDI 1995 rok, tel. kom.
0600-879-563.

MATIZ 2000 rok, I właściciel, tel. kom.
0512-544-156.

FIAT Brava 1.4 12V 1998 rok, 7500zł, stan
bardzo dobry, klimatyzacja, elektryczne
szyby, tel. kom. 0696-432-857.

RENAULT Clio 1.2 1999/2000 rok, tel. kom.
0600-394-592.

Renault Clio 2003 r. 1,5 DCI, tel. kom.
0691-538-579.

FIAT Panda 1.1 gaz XII.2004 rok, tel. kom.
0601-801-600.

DAEWOO Lanos sedan benzyna gaz
1998 rok, zielony metalik, tel. kom.
0600-394-592.

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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SKODA Octavia 1.9 TDI 110 KM 2003
rok, I właściciel, czarna perła, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0503-009-699,
0509-513-832.
AUDI A4 Avant 2.4 V6 165KM gaz 1998
rok, 18500 zł, srebrny metalik, 155000 km
przebieg oryginalny, skóra, klimatronik, 2
poduszki, właścicielka kobieta, tel. kom.
0502-349-081.
VW Polo 1.0 1997 rok, 5900 zł, tel. kom.
0505-173-503.
VW Golf 1.9 D 1992/93 rok, 6100 zł, tel.
kom. 0505-173-503.
DAEWOO Nexia 1997 rok, 3800 zł, I właściciel, bezwypadkowy, bordo metalik, stan
idealny, 69000 km, serwisowany, tel. kom.
0604-136-566.
FIAT Punto 1.2 16V gaz 2004 rok, 12900
zł, czerwony, wspomaganie, 4-drzwiowy, bezwypadkowy, ABS, el. szyby, stan
bdb, 2 poduszki, I właściciel, tel. kom.
0604-136-566.
FIAT Bravo 1.2 12V 2000 rok, 8800 zł,
zielony metalik, bezwypadkowy, ABS, 2
poduszki, wspomaganie, el. szyby, lusterka,
stan idealny, serwisowany, I właściciel, tel.
kom. 0604-136-566.
OPEL Astra combi 1.6 16V 1998 rok, radio,
wspomaganie, centralny zamek, bordo metalik, stan bdb, tel. kom. 0694-036-487.
POLONEZ Atu gaz+benzyn, tel. kom.
0725-208-362.
PEUGEOT 206 1.4 1998 rok, radio, 100000
km, zielony metalik, 5-drzwiowy, wspomaganie, centralny zamek, zadbany, tel. kom.
0694-036-487.
OPEL Astra Classic I 1997 rok, radio, salonowy, czerwony, centralny zamek, bardzo
ładnie utrzymany, tel. kom. 0694-036-487.
VW Golf combi 1.9 TDI 1994 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
SEAT Cordoba 1.6 gaz 1994 rok, tel. kom.
0604-843-149, 0692-694-065.
RENAULT Megane Classic 1.6 gaz 1998 rok,
tel. kom. 0604-843-149, 0692-694-065.
DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1999 rok, zielony
metalik, tel. kom. 0502-482-511.
VW Golf III 1.8 1994 rok, granat metalik,
3-drzwiowy, I właściciel w Polsce, wspomaganie, poduszka powietrzna, szyberdach,
tel. kom. 0781-941-291.

OPEL Omega 2.5 V6 benzyna, 11500 zł,
grafit metalik, tel. kom. 0513-071-265.
RENAULT Scenic benzyna, gaz 1998 rok,
klimatyzacja, AIRBAK, ABS, centralny
zamek, elektryczne szyby, lusterka, cena do
uzgodnienia,, tel. kom. 0604-953-996.
VW Polo Classic 1.6 1999 rok, 14700 zł, klimatyzacja, sprzedam ewentualnie zamienię
na tańszy, tel. kom. 0694-216-417.
RENAULT Laguna 1.8 1996 rok, czarny,
kombi, gaz, ABS, klimatyzacja, tel. kom.
0886-638-952.
POLONEZ Caro Plus 1.6 gaz, stan bdb,
tel. kom. 0505-599-218.
OPEL Astra 1.4 MPI + gaz 1996 rok, 6900
zł., 5-drzwiowa, II-właściciel, tel. kom.
0608-108-139.

RENAULT Scenic 1.9 TDCJ 2001 rok, 20700
zł, stan bdb, tel. kom. 0607-476-879.
FIAT Punto III 1.2 + gaz 2004 rok, 17500 zł.,
5 - drzwiowy, sprzedam ewentualnie zamienię na tańszy, tel. kom. 0608-108-139.
VW Polo Classic 1.4 1997/98 rok, 10700
zł., czerwony, sprzedam lub zamienię,
tel. (046) 834-81-14.
OPEL Vectra 1.8 1996 rok, sedan, zadbana,
bezwypadkowa, tel. kom. 0606-535-457.
FORD Mondeoo 2.0 TDI 2001 rok, Iwłaściciel, wyposażony, 5 drzwi, tel. kom.
0697-750-011.
OPEL Corsa 1.2 benzyna+gaz 1997 rok,
tel. kom. 0693-155-811.
FIAT Uno 1.7 D 1997 rok, biały, tanio, 		
tel. kom. 0698-906-154.
OPEL Astra II 1.6 2003 rok, I właściciel, bogate wyposażenie, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Vectra Combi 2.0 TDH 1999/2000
rok, srebrny metalik, exclusive, tel. kom.
0666-140-882.
DAEWOO Lanos 1.4 gaz 2001 rok, lekko
uszkodzony przód, niedrogo, tel. kom.
0668-384-797.
FIAT 126p 1999 rok, garażowany, tel. kom.
0609-220-051.
OPEL Vectra 1.6 16V benzyna+gaz 1996
rok, ABS.

TOYOTA Corolla gaz sekwencja 1999
rok, 5-drzwiowy, srebrny, tel. kom.
0505-959-200.

Dodge Carawan 2.5 gaz 1992 rok, 2500 zł,
tel. kom. 0798-942-948.

HONDA Civic 1.6 16V 1997 rok, 10700
zł, czarny metalik, 4x el. szyby, lusterka i
szyberdach, 5-drzwiowy, wspomaganie, regulacja kierownicy, ABS, alarm, 2 poduszki,
tel. kom. 0503-618-160.
RENAULT Scenic 1.9 D 1999 rok, bezwypadkowy, fioletowy metalik, bogate wyposażenie, 14900 zł, tel. kom. 0501-419-497.
FIAT Punto II 2000 rok, 9900 zł, bordo metalik, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0501-419-497.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, stan bdb, 2
poduszki, radioodtwarzacz, czarny, 4100
zł + opłaty, tel. kom. 0502-679-946,
0604-610-577.
LDV Convoy 3,5t dostawczy 1999 rok
tel. (046) 863-60-14.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0787-233-812.
VW Polo 1.0 1997 rok, wspomaganie, 		
tel. kom. 0501-818-524.
FIAT Siena 1.6 16V benzyna gaz 1998 rok,
stan bdb, I właściciel, centralny, wspomaganie, el. szyby, tel. kom. 0600-970-598.
OPEL Corsa 1.4 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
0664-635-301.
FIAT Seicento 900 1999 rok, tel. kom.
0600-970-598.
TOYOTA Carina E 1.6 benzyna 1996 rok, I
właściciel, wspomaganie, centralny, antynapad, stan bdb, tel. kom. 0793-390-074.
RENAULT Megane combi 1.4 100 KM 2001
rok, 158000 km, granat, autoalarm, centralny
zamek, stan bdb, radio, ABS, bezwypadkowy, wspomaganie, polski salon, 13300 zł do
negocjacji, tel. kom. 0694-506-667.
OPEL Astra combi 1.6 LPG 1999 rok,
158000 km, srebrny, centralny zamek,
wspomaganie, bezwypadkowy, stan bdb,
ABS, polski salon, 9800 zł do negocjacji,
tel. kom. 0666-503-361.
FIAT Palio 1.2 LPG 2000 rok, zadbany,
127000 km, polski salon, niebieski, stan bdb,
radio CD, 7200 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0694-506-667.
MAZDA 323F g 1991 rok, 4200 zł, bezwypadkowy, niebieski metalik, stan bdb, tel.
kom. 0880-520-766.
BMW 316 sedan gaz 1993 rok, niebieski
metalik, tel. kom. 0888-654-439.
TOYOTA Corolla 1.4 KAT benzyna 2002
rok, 24800 zł, granat metalik, tel. kom.
0513-071-265.

Sprzedam wózek widłowy elektryczny po
remoncie, tel. kom. 0508-160-198.
Koło dojazdowe, tel. kom. 0696-439-776.

Transit 2.5 TDI, tel. kom. 0501-615-395.

RENAULT Trafic 2.1 D 1989 rok, na części,
tel. kom. 0798-942-948.
RENAULT Clio 1.1 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
Suzuki Maruti 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 8 r o k , t e l . k o m .
0509-610-252.
RENAULT Trafic 1995 rok, max, tel. kom.
0509-610-252.
VW BORA TDI 2001 rok, czarny
metalik, klimatronik, tel. kom.
0888-186-400.
DAEWOO Matiz 2000 rok, złoty metalik, wyposażony, I właściciel, tel. kom.
0604-607-061.

Sprzedam części: Ford Escort, Mondeo i silnik do Seicento 900, tel. kom.
0660-405-414.
Autoholowanie, przewóz maszyn do 2
t, faktury VAT, tel. kom. 0665-956-595,
0501-610-618.
Złomowanie pojazdów. Skup aut. Możliwość
odbioru w godz. 7.00 - 22.00, tel. kom.
0602-123-360.
Sprzedam przyczepę campingową holenderską KIP390 (3-4 osobowa) z nowym przedsionkiem, stan bdb, tel. (046) 837-08-75, tel.
kom. 0604-428-289.
Opel Vectra A 2.0 części, tel. kom.
0608-354-769.
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 przyczepkę samochodową Sam, nowa, do rejestracji, tel. kom.
0505-928-735.

Sprzedam komplet napędowy do Forda
Sierry 2/3D, rower męski nowy, opony 825,
tel. (042) 719-83-84.

Junaka stan obojętny kupię, tel. kom.
0880-124-455.
Kupię WSK 185, stan obojętny, tel. kom.
0605-978-019.

Sprzedam Aprilia SR Factory, 2007
rok, salon, tel. kom. 0502-086-560.
Romet Ogar 205, 1990 rok, torby, kufer,
owiewka, stan bdb, 1100 zł, tel. kom.
0787-167-144.
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.
JAWKA i OGAR, tel. kom. 0660-742-978.
Naprawa motocykli, motorowerów, tel. kom.
0691-588-602.
Sprzedam motor SHL 175, 1963 rok,
dowód rejestracyjny, stan dorby, tel. kom.
0668-839-038.
Sprzedam skuter Router Classa - nowy, stan
bdb, tel. kom. 0880-084-477.
Skuter marki Honda SCV 100, 2005
rok, stan idealny, cena 3600 zł, tel. kom.
0695-037-068.
Sprzedam roczną 2-osobową motorynkę,
tel. (046) 833-17-49.
Sprzedam skuter, tel. kom. 0691-235-058.
Piaggio Zip 50 i Wespa stan dobry, tel. kom.
0505-261-079.
Honda Transalp 600V, 1998/1999 rok, tel.
kom. 0606-366-569.
Jawa 350, 1986 rok, tel. kom.
0721-431-696.
Motor WSK 125, zarejestrowany,
tel. (046) 838-83-01.
Romet ogar, stan bardzo dobry, tel. kom.
0665-649-601.
Sprzedam Romet Ogar 200, tel. kom.
0663-452-727.
Sprzedam skuter Benelli po tuningu, 3300
zł, tel. kom. 0721-308-989.
Suzuki TS 50 Enduro, tel. (042) 719-29-37.
Yamaha XJ600, 1991 rok, tel. kom.
0662-277-238.
Motocykl Kawasaki ZX-6R, Ninja, tanio, tel.
kom. 0886-550-946.
Skuter Kingwey 2006 rok,1500 zł., tel. kom.
0504-755-253.
Sprzedam motocykl Yamaha Virago XV 535
1995 rok, przebieg 25000 km zarejestrowana
w Polsce, tel. kom. 0504-413-256.
WSK 175 bez papierów + części, tel. kom.
0691-706-045.
Kawasaki Ninja 900, 1995 rok, sprawny,
zarejestrowany, tel. kom. 0505-011-516.
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.
Simson S-51, 1985 r., 			
tel. kom. 0607-167-155.
Motocykl Suzuki GSX 750F, 2004r, 14 tys.
km, oryginalny, niebieski lakier, Rawa Maz.,
tel. kom. 0501-541- 139.
Dwa Skutery, tel. kom. 0693-592-637.
Motorower Simson, stan bdb, tel. kom.
0665-502-991.
Romet Ogar 200 + przyczepka samochodowa, tel. kom. 0509-104-853.

Kupię lub wynajmę garaż na
osiedlu Starzyńskiego, tel. kom.
0602-623-817.

Błotniki tylne Fiat Tempra, tel. kom.
0606-145-529.
Sprzedam nowy blok silnika Fiat 126p, tel.
kom. 0608-124-443.

Garaż blaszany wymiary 6 x 3 x 2, cena 1100
zł, tel. kom. 0506-672-625.
Blaszaki, tel. kom. 0691-922—227.

Sprzedam garaż na os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0601-288-890.

Sprzedam działkę 10700mkw między ul. Poznańska i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom.
0501-044-546.
Sprzedam bardzo tanio mieszkanie na
Bratkowicach 48 mkw. po remoncie.
Pilne!!!, tel. kom. 0662-656-546.
Pilnie sprzedam mieszkanie 37mkw. (po
remoncie, c.o., parter), Łowicz, tel. kom.
0600-127-143.
Domaniewice- działki budowlane w centrum, blisko lasu, tel. kom. 0606-193-215.

Firma Świtalski N & Synowie poszukuje lokali handlowych o powierzchni
powyżej 500mkw i działek o powierzchni powyżej 2000mkw pod market Biedronka, tel. kom. 0601-383-695
0609-153-997.
Kupię mieszkanie w Głownie lub Łowiczu,
do 50 mkw., tel. kom. 0601-467-493.

Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.

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

Garaż na os. Bratkowicach, tel. kom.
0609-220-051.

Wynajmę przyczepę campingową, tel. kom.
0503-009-699.

Lewe drzwi do Seicento, tel. kom.
0609-500-982.

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

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

Sprzedam przyczepę campingową, tel. kom.
0667-826-064.

RENAULT Scenic 1.6 1998 rok, 11200 zł
tel. (042) 710-94-59.

NISSAN Micra 1.0 1999 rok, tel. kom.
0608-295-838.

NISSAN Primera sedan 1.6 16V benzyna gaz
1998/99 rok, 10900 zł, bogate wyposażenie,
piaskowy metalik, tel. kom. 0509-844-618.

Sprzedam przyczepkę samochodową, tel.
kom. 0518-105-091.

FORD Courier 1.8 D 1997 rok, tel. kom.
0663-640-109.

SEAT Cordoba 1.4i 1997 rok, centralny
zamek, salonowy, stan bdb, tel. kom.
0698-012-879.

FIAT Seicento 900 1999 rok, srebrny, tel.
kom. 0886-802-487.

Komplet oryginalnych alufelg Audi A4 15
cali z oponami, 195x65x15, stan bdb, 850
zł, tel. kom. 0504-065-348.

Kupię mieszkanie w Łowiczu, 48-60
mkw., tel. kom. 0512-274-582.
Kupię działkę w Zdunach do 15 arów,
tel. (046) 839-13-43 po 20.00.
Działka rolna 1000 mkw. i więcej lub
działka rolno-budowlana od 200 do
400 mkw., okolice Skierniewic, 		
tel. kom. 0696-023-368.
Kupię hektar ziemi w okolicy Skierniewic.
Tel. kom. 0693-841-304.
Dom lub gospodarstwo rolne w okolicach Skierniewic, 			
tel. kom. 0602-779-602.
Kupię mieszkanie w okolicy Białej Rawskiej, tel. kom. 0514-584-939 po 20.00.
Mieszkanie, może być do remontu w
centrum Skierniewic, 			
tel. kom. 0602-779-602.
Zdecydowanie kupię działkę budowlaną w
okolicach Skierniewic, 1000-2000 mkw.,
tel. 046/815-65-30 po 20-tej.
Kupię ziemię rolną, 			
tel. kom. 0513-008-360.

Sprzedam dom w Głownie, Zabrzeźnia, 350 mkw, umeblowany, 6 pokoi,
alarm, sauna, działka1200 mkw, budynek gosp. 60 mkw. Cena 850 tys.,
tel. kom. 0502-413-956.
Sprzedam działkę 4600 mkw., tel. kom.
0502-163-313.
Wulkanizacja z budynkami, tel. kom.
0502-163-313.
Sprzedam mieszkanie 59 mkw., os. Szarych
Szeregów, I piętro, po remoncie, tel. kom.
0601-288-890.
M-4 60,5 mkw. w Głownie, duży pokój 25
mkw., po remoncie, umeblowana kuchnia,
tel. (042) 710-83-80 po 18.00, tel. kom.
0608-325-030.
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.
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.
Mieszkanie 53 mkw. w Nowych Zdunach,
atrakcyjna cena, tel. kom. 0601-575-188.
Cztery atrakcyjne (zalesione) działki
budowlane 1200 mkw każda, Zabrzeźnia ul. Moczydła, Głowno, tel. kom.
0662-525-130.
M-4, 60 mkw., Bratkowice, wysoki standard,
tel. kom. 0669-046-703.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła, Dąbrowskiego, tel. kom. 0600-875-309.

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

Łódź, 44 mkw. bloki, pilne, tel. kom.
0784-664-535.

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

Działka 12 arów z wiejską chatą po remoncie, tel. kom. 0784-664-535.

Działka 3 ha, Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (046) 837-90-70.
Dom wolnostojący w Łowiczu, tel. kom.
0694-042-123 po 17.
Sprzedam gospodarstwo rolne 25 ha, wraz z
zabudowaniami, gmina Zduny (nowa cena),
tel. (089) 533-20-16.
Sprzedam działkę 4700 mkw, Bronisławów,
tel. kom. 0693-350-889.
Sprzedam nowo wybudowany dom 12km 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.
Działka na Bratkowicach, tel. kom.
0602-797-678.
M-3, 48 mkw., os. Noakowskiego, tel. kom.
0609-373-941.
M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.

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 2,64 ha w tym 0,22 lasu częściowo
zabudowana., tel. kom. 0511-841-620.
Pilnie sprzedam 0,14 ha (rolna), Stachlew,
tel. kom. 0503-617-400.
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 20 arów, ogrodzona, uzbrojona,
przy trasie Łowicz-Kiernozia, tel. kom.
0606-678-418.

Wolnostojące zadrzewione siedlisko + 1,64
ha, k/Głowna, tel. (042) 719-59-82.

Sprzedam M4, Kopernika, Głowno lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0516-385-473,
0606-993-080.

Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.

Sprzedam mieszkanie 44 mkw os. Kostka,
tel. kom. 0695-753-497.

Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice,
Łowicz, tel. (046) 837-77-98, tel. kom.
0668-342-315.

Działka rekreacyjna 800mkw Guźnia, tel.
kom. 0695-753-497.

Sprzedam działkę budowlana na Zabrzeźni,
700 mkw, tel. kom. 0502-531-327.
Działka 8 tys. mkw, okolice Głowna, tel.
kom. 0668-852-406.
Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Sprzedam ziemię 4,71 ha na Bogorii Górnej,
tel. (046) 839-18-39.

Działkę rolną 3ha w Strykowie, tel. kom.
0666-310-322.
Działka budowlana ok. 1500 mkw, gmina
Głowno, tel. (042) 719-59-15 po 20.00.
M-3, I piętro, środkowe, tel. kom.
0663-252-575 po 17.00.
Sprzedam działkę budowlaną w Mysłakowie o powierzchni 1000 mkw., tel. kom.
0661-675-470 0693-036-518.

Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw,
okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852
po 18.
Mieszkanie 72 mkw., Bratkowice 19/2, tel.
kom. 0603-070-501.
Sprzedam gospodarstwo 4,15ha z budynkami. Brodne Józefów, tel. kom.
0503-878-383.
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.
Domek w Koluszkach z działką 1809
mkw., budynek gosp., wszystkie media, tel. (044) 714-38-56, tel. kom.
0608-472-150.
Działka rolno-budowlana 0,30 ha, szerokość 19 m, koło Łyszkowic, tel. kom.
0664-022-011.
Os. Baczyńskiego, 62 mkw., cegła, tel. (046) 837-86-45, tel. kom.
0888-971-625.
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 60 mkw. z dużym balkonem
na os. Kopernika w Głownie, tel. kom.
0608-597-567.
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.
Działka budowlana o powierzchni 24 arów w
miejscowości Błota Rogózińskie, koło CPN
Kwiatek, tel. kom. 0691-534-457.
M-3, 36 mkw., os. Konopnickiej, III piętro,
tel. kom. 0606-312-048.
Działka rekreacyjna, Ogródki działkowe
Relax, tel. (046) 837-90-35 po 20.00.
M-3 48 mkw, I piętro osiedle Skokowskiego,
Głowno, tel. kom. 0607-220-200.
Działka rolno-budowlana 3,36 ha w Bogorii
Górnej, tel. (046) 838-23-47.
Sprzedam 1ha lasu, tel. kom.
0509-466-511.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw.,
150 zł/mkw. Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel.
kom. 0608-591-756 0602-491-325.
Dom w stanie surowym 110 mkw. na działce
4000 mkw. 10 km od Łowicza, tel. kom.
0697-937-106 0728-336003.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 53mkw
os. Bratkowice, tel. (046) 837-01-35, tel.
kom. 0694-477-465 0694-818-586.
Działka rolno- budowlana 7400 mkw,
szerokość 27m Bednary niedaleko
stacji PKP- sprzedam niedrogo, tel.
kom. 0517-089-463.
M-3 47,4 mkw. po remoncie z wyposażeniem w Osinach k. Głowna + garaż, 145000
zł, tel. kom. 0603-396-543.
Sprzedam działki pod zabudowę, okolice Łowicza, tel. kom. 0668-917-385.
Sprzedam 38mkw na os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0889-125-422.
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Os. M. Konopnickiej, 48 mkw., tel. kom.
0607-328-007.

Ziemia rolno-budowlana 1.25 ha, tel. kom.
0512-130-769.

Sprzedam ładną działkę pod Łowiczem o
pow. 5600 mkwlub dwie po 2800 mkw, tel.
kom. 0502-789-030.

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

Działki w Gągolinie Zachodnim: z budynkiem o pow. 0,84 ha, bez budynku o pow.
0,25 ha, tel. kom. 0513-498-693.
Budowlana 4200 mkw z pozwoleniem na
budowę, tel. (046) 838-33-44.
Sprzeda m 3ha z budynkami w tym część
lasu, z możliwością podziału, koło Łowicza,
tel. kom. 0511-841-620.
Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego lub zamienię na mniejsze, tel.
kom. 0517-719-072.
Tanio - mieszkanie 42 mkw., I piętro, os.
Kostka, Łowicz, tel. kom. 0603-879-675.

Działki w Grabinie Radziwiłłowskiej, tel.
046/831-01-11, 0887-076-960,
0605-190-728.

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.

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

Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.

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

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

66,4 Skierniewice, Widok, IV piętro, 		
tel. kom. 0511-251-944 po 20-tej.
Spółdzielnia Standard sprzeda
mieszkanie 60 mkw., I piętro przy
ul. 19-go Lutego w Skierniewicach,
cena 3150 zł/mkw. 			
Informacja pod nr tel. 046/833-37-47,
0510-095-552.

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.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Do wynajęcia firmie dwupokojowe mieszkanie w Głownie, ul. Sikorskiego, tel. kom.
0510-966-509.

Budowlana 1500 mkw., 30 zł/mkw., okolice
Głowna, tel. kom. 0783-077-491.

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

Działkę rolno-budowlaną 11.000
mkw., szer. 34 m, 22 zł/mkw., 2 km od
Głowna, tel. kom. 0784-183-114.

Okazja !Lokal po przychodni Zdrowia
w centrum miasta 250 mkw, Łowicz
niska cena, tel. kom. 0662-975-260.

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

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.

Budynek mieszkalny miejscowość Podczachy 20, gmina Pacyna, 150 mkw., budynki
gospodare 60 mkw., na działce 2000 mkw.,
zagospodarowanej, ok. 100 drzew wiśni, 60
krzewów porzeczki, cena ok. 320000 zł, tel.
kom. 0600-279-624.
Tanio - mieszkanie 42 mkw., I piętro, os. Kostka, Łowicz, tel. kom.
0603-879-675.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego
26, tel. (046) 837-39-30.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 49
mkw., parter, Łowicz, przedmieście, tel. kom.
0502-127-525.
Os. Starzyńskiego bl. 2 l p. sprzedam.
Tel. po 17.00 (oprócz wtorku i środy),
tel. kom. 0506-057-667.
Dwa pokoje z kuchnią, 36,50 mkw, os. Broniewskiego, tel. kom. 0661-848-497.
Ogródek działkowy z drewnianą altaną,
woda, światło, 580 mkw. przy ul. Sochaczewskiej,, tel. kom. 0504-352-822.
Sprzedam 5,70 ha, Chąśno II, tel. kom.
0508-281-219.
Sprzedam 1ha na działki przy lesie z prawem
zabudowy.Drogusza, gmina Bielawy, tel.
kom. 0785-341-673.
Mieszkanie 48 mkw., parter, os.
Starzyńskiego 8, tel. kom.
0602-489-317.
Sprzedam 0,83 ha ziemi w Strugienicach,
gm. Zduny, tel. (046) 838-26-37 po 20.00,
tel. kom. 0508-725-279.
Działka 630 mkw., Strzelecka, 		
tel. kom. 0602-489-317.
Sprzedam mieszkanie 48,14 mkw., tel. kom.
0510-648-743.
Działka budowlana, Łowicz, ul. Braterska 1(os. Bratkowice), tel. kom.
0607-090-260.
M-3 38 mkw., Głowno, tel. kom.
0798-661-544.
Działkę w Łowiczu o powierzchni 30
arów, tel. kom. 0606-365-257.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną o pow
1340mkw z dostępem do rzeki, położona w
gm. Bolimów, tel. kom. 0500-684-299.
Mieszkanie, 3-pokojowe w centrum Łowicza, tanio, tel. kom. 0501-751-365.
Mieszkanie 2-poziomowe 73,5 mkw.,
w nowym budownictwie, ogrodzone,
Skierniewice, ul. Mickiewicza, tel. kom.
0600-724-645.
Domek drewniany 35 mkw., 2 pokoje, kuchnia, weranda, woda, prąd, na fundamencie.
Położony w lesie na Rawką, ośrodek Ruda.
Cena 45000 zł do negocjacji, tel. kom.
0607-797-701.
M-3 w Skierniewicach, parter, blisko dworca
PKP, tel. kom. 0691-732-869.
Mieszkanie w Skierniewicach, 48,16
mkw., IV piętro, os. Widok, tel. kom.
0503-091-129.
M-5 62,20 mkw., Skierniewice, ul. Mszczonowska, tel. kom. 0609-533-803.
Mieszkanie 49 mkw. w Łowiczu, tel. kom.
0691-219-981.
Dom piętrowy 120 mkw. na działce 600
mkw., Skierniewice Rawka, tel. kom.
0502-066-052.
3-pokojowe umeblowane mieszkanie 48
mkw., Skierniewice, ul. Cicha, II piętro, cena
3900 zł za 1 mkw., tel. 046/833-60-14.
2 ha rolno-budowlana, zalesiona Raducz, tel.
kom. 0603-099-410.
40 mkw., Widok, tel. kom. 0501-141-777.
Działka budowlana os. Tatar 3, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0609-533-803.
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.

Kredyt hipoteczny, najlepsze warunki, 		
tel. kom. 0509-513-594.
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 mkw. + dom, Biała Rawska,
tel. kom. 0500-068-540.
Gospodarstwo sadownicze o powierzchni
5,72, Nowy Kłopoczyn 70, gm. Sadkowice,
tel. kom. 0887-555-862.
Sprzedam 5ha sadu + budynki w Białej
Rawskiej lub oddam w dzierżawę, tel. kom.
0696-720-900.

Poszukuje lokalu do wynajęcia ok.
60 mkw. na min. 5 lat, tel. kom.
0509-745-155.
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.
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.
Oddam w najem małą piekarnię, 		
tel. kom. 0693-502-312.

M-5, IV piętro w Rawie Mazowieckiej, 		
tel. kom. 0508-570-176.

Do wynajęcia mieszkanie, Łódź, 		
tel. kom. 0609-688-538.

Sprzedam 1,60 ha czarna porzeczka w
Turobowicach, cena 150 tys. zł. Tel. kom.
691-228-191.

Sprzedam 1,8 ha, gm. Rybno, woj. mazowieckie, tel. (046) 861-12-89, tel. kom.
0781-454-314.

Działka Biała Rawska pow. 459 mkw., budowlano-usługowa w dogodnym położeniu,
tel. kom. 0694-133-394 po 16.00.

Do wynajęcia mieszkanie (2 pokoje z kuchnią), os. Dąbrowskiego, parter, tel. kom.
0693-202-128.

Ziemia 2,26ha w Julianowie dojazd od trasy
Warszawa - Katowice 300 m., 		
tel. 046/815-17-97.
Działka rolno - leśna z możliwością zabudowy 4,75 ha, Czerwonka, gm. Żelechlinek,
tel. kom. 0503-541-601.
Działka w Regnowie 4,26 ha, tel. kom.
0665-045-551.
Działka rolna 2,3 ha, okolice Białej Rawskiej, tel. kom. 0665-070-602.
Sprzedam 2,86 ha w tym 1 ha lasu sosnowego 30-letniego, 12 km od Rawy Mazowieckiej, gm. Żelechlinek, 5zł/mkw., tel. kom.
0601-923-543.
Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w
Rawie Mazowieckiej, 40mkw., wszystkie
media, dobra lokalizacja, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0512-159-435.
Działka budowlana ok. 2000 mkw., w okolicy Hotelu Ossa, wszystkie media, tel. kom.
0518-075-802.
Działka o pow. 0,5 ha w miejscowości
Teodozjów, uzbrojona, wszystkie media, tel. 046/815-03-13 po 19.00.
Sprzedam M-2, 2 pokoje + kuchnia, ul.
Solidarności, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0507-012-932.
Mieszkanie 68m, II piętro, blok, Prusy k/
Głuchowa, tel. kom. 0721-108-007.
Mieszkanie 60,05, parter, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0513-985-988.
Dom z działką koło Zalewu, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0660-735-928.
Sprzedam działkę budowlaną 4000m2 w
Smardzewicach (Zalew Sulejowski), z dostępem do rzeki Pilicy. Piękna, spokojna i bezpieczna okolica, tel. kom. 0-606-790-244.
Sprzedam działkę budowlaną 3126m2 z
siedliskiem w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim, malownicza okolica,
marina jachtowa. Działka doskonała na
hotel lub pensjonat ! Możliwość zakupu
części tj.700m2, 1400mkw., tel. kom.
0-606-790-244.
Sprzedam M4 62,9 mkw., II piętro Żyrardów osiedle Wschód, tel. 046/ 855-79-45,
0608-228-637.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni 1,65 h w powiecie żyrardowskim.
Tel. kom. 0880-785-823.

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.

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.
Wynajmę lokal na biuro lub inną
działalność, ul. Zduńska 42 (I piętro 75
mkw.), tel. kom. 0660-230-318.
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.
Do wynajęcia magazyny (rampa) 800 mkw.,
400 mkw. oraz powierzchnie biurowe,
Łowicz, tel. (046) 837-38-92, tel. kom.
0609-052-002.
Przyjmę na pokój panią,
tel. (046) 837-57-77.
Wynajmę mieszkanie studentom, tel. kom.
0600-276-698.
Do wynajęcia mieszkanie 50mkw w bloku przy ul. Kwiatowej, po 16, tel. kom.
0502-418-801.
Mieszkanie do wynajęcie 34mkw os. Starzyńskiego, tel. kom. 0506-040-709.
Pilnie poszukuję mieszkania 2 pokoje z kuchnią w Głownie, tel. kom. 0502-129-794.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy w
Domaniewicach (ok. 100 mkw.), tel. kom.
0603-897-110.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49,
tel. kom. 0608-369-852.
Wynajmę pomieszczenia biurowo-usługowe
wraz z placem, Łowicz, Plac Przyrynek 2, tel.
kom. 0501-074-060.

Działkę w Międzyborowie. tel. 046/
855-52-62.

Wezmę ziemię w dzierżawę, tel. kom.
0888-147-815.

Działka rekreacyjna „Dolina Raj”, Budy
Stare, tel. 046/ 855-67-87.
Sprzedam działkę z mediami, powierzchnia
2000 mkw. 5km od Żyrardowa, tel. kom.
0663-531-046.

Tanio sprzedam tapczan jednoosobowy,		
tel. kom. 0600-262-693.

Szlifierki kątowe, duże do pracy na mokro,
tel. kom. 0600-335-473.

Do wynajęcia kawalerka, os. Bratkowice, tel.
kom. 0798-712-807.

Segment młodzieżowy, 			
tel. kom. 0698-398-871.

Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.

Sprzedam deski do szalunku stropów oraz stemple wys. 3,3m po
bardzo przystępnej cenie, tel. kom.
0606-991-367.

Przyczepa kempingowa angielska dł.
5 m, szt. 3, wiertarka stołowa 380 V,
tel. (046) 837-27-05 po 16.00.

Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże
wystawy, tel. kom. 0602-118-332.
Pomieszczenia biurowe na piętrze do
wynajęcia, centrum Skierniewic. Tel. kom.
0501-206-460.
Poszukuję pilnie mieszkanie do wynajęcia
2-pokojowe w Skierniewicach, tel. kom.
0668-223-874.
Poszukuję lokalu do wynajęcia w Skierniewicach, tel. kom. 0603-495-800.
Pokoje z łazienkami dla pracowników, tel.
kom. 0694-856-544.

Sprzedam piec miałowy, używany,
tel. (046) 837-10-18.
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.

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

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

Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.

Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, po
przeglądzie, tel. kom. 0605-591-528.

Do wynajęcia lokal 35mkw. plus zaplecze, na
działalność gospodarczą, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0888-838-108.
Chcę wynająć domek Żyrardów i okolice,
tel. kom. 0508-312-109.
Kwatery pracownicze, okolice Mszczonowa
trasa grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Potrzebuję wydzierżawić gospodarstwo rolne, o powierzchni około 10 h z budynkami,
tel. kom. 0667-515-877.
Pawilon do wynajęcia os. Wschód, Żyrardów, tel. kom. 0501-413-606.

Zamienię 3-pokojowe, 48 mkw. na Starzyńskiego na większe na os. Bratkowice (ewentualnie sprzedam), tel. kom. 0607-522-343.

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

ANGE 2U, 8 sztuk, stan bdb, z produkcji, tel. kom. 0602-448-615.
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.
Koparko-ładowarka Case 580G 4x4,
widły, teleskop, 1987 rok, tel. kom.
0880-352-991.
Żwiry, piaski, pospółka, ziemia ogrodowa, sprzedaż z dowozem, tel. kom.
0600-895-026.
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.
Sprzedam piec C.O. miałowy, pleszewski,
używany 2 sezony, pojemność grzewcza 3
m, tel. (046) 837-13-09 wieczorem.

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.
Kupię drobny kamień polny, tel. kom.
0662-562-612.
Kupię styczniki typu SLA, nowe lub używane, tel. kom. 0691-219-981.
Blacha trapezowa nowa, tel. kom.
0691-922-227.

Sprzedam topolę, grzejniki żeliwne, młocarnię, kosiarkę, tel. (046) 838-46-17.
Sprzedaż łodzi wędkarskich i silników
elektrycznych do łodzi. www.phu-wimar.pl, tel. kom. 0608-171-821.
Sprzedam drzewo sosnowe,
tel. (046) 838-78-24.
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 urządzenie spawalnicze Magster
161 z butlą, tel. kom. 0662-320-046.

Do wynajęcia lokale handlowe 350
mkw. i drugi 156 mkw. ul. Zduńska,
Łowicz, tel. kom. 0605-990-363.

M3 43,6 mkw., I p, ul. Piękna, tel. kom.
0695-023-106.

M3 48 m. kw., w Żyrardowie os. Wschód.
tel. kom. 0510-725-390.

Lokal do wynajęcia 60 mkw., os. Kopernika,
tel. kom. 0602-714-833.

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.
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.

Suknia ślubna, rozm. 38-40, tel. kom.
0791-930-469.

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.

Betoniarka, do remontu, 300 zł, tel. kom.
0601-839-916.

Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Komputery używane, laptopy, notebooki,
monitory LCD - bardzo duży wybór. Najtańsze komputery poleasingowe. Nawigacja
GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2
(Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-74-24,
tel. kom. 0601-946-286.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV,
niskie ceny, tel. (042) 719-42-83, tel.
kom. 0603-799-270.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 839-13-52.
Stemple dł. 2,65 m, tel. kom.
0516-180-211.
Overlock, nóż taśmowy, 2-igłówka, stebnówka, autolap, tel. kom. 0505-042-841.
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.

Studiującym wynajmę 2-pokojowe w Łodzi
na Piotrkowskiej, tel. kom. 0515-967-431.

Ślusarstwo; rusztowania warszawskie, betoniarki, części zamienne; naprawa, zaginanie
rur, tel. kom. 0510-124-700.

Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw., (2 pokoje, duży balkon, II piętro), os. Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 0696-261-201.

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

Do wynajęcia M-4, Głowno, tel. kom.
0660-329-169.

Sprzedam silnik do łodzi 5 kM Yamaha,
sprawny, 800 zł, tel. kom. 0600-367-062.

Silniki elektryczne, motoreduktor, wentylator, pompa wodna, opony 750/20, wiertarkę
stołową, tel. (042) 719-59-36.

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 rozm.
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.

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 ogrodzenie 22m, tel. kom.
0609-132-475.
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.
Silnik elektryczny 7KW, tel. kom.
0502-556-235.
Sprzedam suknię ślubną, białą, gorsetową,
rozm. 34/36, tel. kom. 0602-711-706.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36/38, tel.
kom. 0885-168-212.
Sprzedam sofę rozkładaną i ławę, tel. kom.
0602-711-697.
Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0697-714-837.
Sprzedam beczkowóz ocynkowany 3300 i
4000l, tel. kom. 0506-829-897.
Sprzedam meble kuchenne, pralkę automatyczną i kuchnię elektryczną, tel. kom.
0782-294-034 po 15.00-tej.
Stemple sosnowe 120 szt., tel. kom.
0603-628-124.
Oddam gruz, tel. kom. 0600-953-269.
Sprzedam strój łowicki wyszywany
koralikami, tel. kom. 0662-046-784.
Stemple budowlane, opryskiwacz, tel. kom.
0694-007-272.
Mały segment pokojowy i łóżko w bardzo
dobrym stanie, tel. kom. 0602-389-510.
Mini wieża, tel. kom. 0696-424-356.
Przyrząd gimnastyczny „ORBITEK” z
licznikiem, tel. kom. 0600-229-058.
Nową lustrzankę cyfrową NIKON D60
z obiektywem plus akcesoria, tel. kom.
0698-944-249.
Parkiet bukowy 22mkw, tel. kom.
0880-653-590.
Sprzedam stoły ogrodowe, huśtawki drewniane, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedam meble, tel. kom. 0603-572-999.
Super holenderskie meble, Łowicz, tel. kom.
0660-705-106.
Agregat prądotwórczy 1 kW, tel. kom.
0696-910-537.
Sprzedam piec Buderus olejowy, 17KW,
mało używany + zbiornik na olej 1600l, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0517-089-463.
Sprzedam blachę aluminiową falistą, tel.
kom. 0608-124-443.
Sprzedam skrzynki plastkikowe, tel. kom.
0608-124-443.
Instrument klawiszowy Kork i3, kolumny
estradowe, mikser i końcówka mocy, tel.
kom. 0691-621-098.
Sprzedam materac przeciw odleżynowy, nowy, z gwarancją, tel. kom.
0695-818-127.
Sprzedam tanio bo wyjeżdżam za granicę:
spawarkę na gaz komplet, kompresor, piła
spalinowa i elektryczna do żywopłotu,
wiertarka profesjonalna, butla mała na gaz,
sekator, 2 lewarki samochodowe, tel. kom.
0660-301-884.
Sprzedam dom rodzinny 2-kondygnacje,
budynek 650mkw 4-kondygnacje, 4 garaże
osobowe i ciężarowe, mały domek dla dozorcy, szklarnia szklana, wszystko ogrodzone
murem+ 700mkw ziemia, uzbrojone, c.o. na
gaz i miał, tel. kom. 0660-301-884.
Pustaki 9-tki, tel. kom. 0512-102-293.

Betoniarka, tel. kom. 0601-439-657.

Sprzedam 2 fotele używane, tel. kom.
0501-074-060.

Sprzedam huśtawki drewniane i meble
ogrodowe, tel. kom. 0513-314-505.

Walce młynarskie 50, oryginalne, z silnikiem, tel. kom. 0513-498-693.

Sprzedam skrzynki plastikowe nowe,polskie
15kg, 7,30 zł, samobieżny kombajn do zbioru porzeczki, tel. kom. 0500-385-907.

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

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.

Garniturek do chrztu, kolor ecru, tel. kom.
0607-142-813.
Sprzedam telefon Samsung 900i, tel. kom.
0882-449-435.
Sprzedam strój łowicki wyszywany koralikami, tel. kom. 0669-862-663.
Sprzedam piec miałowy Pleszewa 25KW,
tel. (046) 838-36-24 po 20..
Kompresor 3 cylind., 200 l, 50 l, wiertarka
stołowa, palniki, reduktory, komplet do
spawania, spawarka 220/400 170A, tel. kom.
0602-366-564.
Żwirownia nowo otwarta, Barcik k. Sannik. Sprawdź nas, zadzwoń, tel. kom.
0697-442-808, 0783-482-883.
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Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, nosidełko
samochodowe, tel. kom. 0665-724-001.

Bale dębowe sezonowane 10 lat, silnik elektryczny 7.5 KW, tel. 046/835-32-79.

Kamień ogrodowy, różne rodzaje - transport,
tel. kom. 0501-587-247.

Pilnie zatrudnię solidnych murarzy, tynkarzy,
tel. kom. 0502-312-887 0513-823-750.

Sprzedam komputer AMD athlom 1600
+ z Monitorem 19. Tanio, tel. kom.
0787-202-030.

Nokia 6310 komputer PII, rower górski, telewizor Grundig 28”, tel. kom.
0607-318-187.

Butla gazowa, turystyczna 2 kg, tel. kom.
0888-993-056.

Zatrudnię szwaczki na overlock, stębnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.

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

Wypoczynek skóra +dąb 3+2+1, tel. kom.
0889-130-946.

Lodówko-zamrażarka Whirpool, pralka, tel.
kom. 0608-409-694.

Komin 2 piece, tel. kom. 0516-840-568.

Sprzedam buty Adidas, Puma, Nike różne
rozmiary, tel. (046) 837-88-12, tel. kom.
0885-343-446.
Stół okrągły (90cm) + 4 krzesła, tanio, tel.
kom. 0694-074-886.
Łódka wędkarska Stynka, tel. kom.
0696-439-776.
Sprzedam antyk: stolik, 4 krzesła, kredens,
szafę, zegar stojący, zegar wiszący, dywany
zwykłe - różne wymiary, żyrandole kryształowe i mosiężne,, tel. kom. 0660-301-884.
Duży czarny barek pokojowy z oświetleniem, tel. kom. 0886-028-275.
Sprzedam bardzo tanio mało używane meble
kuchenne, tel. (046) 837-83-11.
Sprzedam 3 szafki kuchenne, tel. kom.
0503-009-699.
Sprzedam gitarę Admira, tel. kom.
0503-009-699.
Wypoczynek, stan bdb, tel. kom.
0609-556-072.
Fotele pokojowe i fotek rozkładany jednoosobowy, tel. kom. 0609-566-072.
Kraty kute z możliwością otwierania +
zamki i zawiasy. Możliwość przeróbki.
Kontakt osobisty: Edward Buczek,
Zakład Kowalstwa Artystycznego, ul.
Zastodolna 5, 99-417 Bolimów.
Drzwi pokojowe, białe używane 80 l+p, cena
270 zł, tel. kom. 0507-048-187.
Regały, lady sklepowe, gablota szklana,
gołębnik 2/2, tel. kom. 0504-742-939.
Betoniarka 400 l formy do pustaków,
wibrator, wózek do form, tel. kom.
0505-072-504.
Meble BRW „Vis a vis” używane, dobra
cena, tel. kom. 0609-309-731.

Stemple budowlane, 			
tel. kom. 0504-399-382.
Ule wielkopolskie i transportówki do nich,
tel. kom. 0660-072-650.
Miodarka, 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.
Brama ogrodzeniowa 4 m +furtka, tel. kom.
0607-317-859.
Rusztowanie warszawskie, tel. kom.
0607-317-859.
Sypialnię białą używaną, tanio, 		
tel. 046/832-16-04, 0661-025-380.
Siatka podtynkowa do ociepleń,
tanio, tel. kom. 0600-803-514.
Piasek, ziemia ogrodowa, przywozimy na
miejsce, tel. kom. 0601-338-813.

Meble pokojowe 3-miesięczne + ława, tel.
kom. 0602-805-644.
Wózek spacerowy i rowerek dziecięcy, tel.
kom. 0783-699-014.
Producent siatki ogrodzeniowej, tel. kom.
0607-512-131.
Farba chloro -kauczukowa do metalu
- dachów, tel. kom. 0693-774-105.
Farba akrylowa - do betonu, płotów,
posadzek, tel. kom. 0693-774-105.
Sprzedam betoniarkę, kramzyt pył, formę do
pustaków, tel. kom. 0500-247-209.
Drewno opałowe, wózek 2-funkcyjny,
stemple, deski, tanio, gałęzie, k/Rawy, 		
tel. kom. 0784-419-430.
Ogrodzenia betonowe, siatka, słupy do siatki
i sadu, tel. kom. 0515-235-962.
Hulajnoga elektryczna, tel. kom.
695- 597- 151
Sprzedam wózek dziecięcy, tel. kom.
0667-323-291.
Sprzedam 1 tonę odzieży używanej 1,20zł za
kilogram, tel. kom. 0667 515 877
Przyczepa campingowa Knaus, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0 601- 851 -670
Markizy tarasowe, tel. kom. 0501 377 966.

Cebulki żonkili., tel. kom. 0602-640-152.
Akomax - piece. Tanie ogrzewanie, np. dom
200 mkw. koszt 1600 zł rocznie, tel. kom.
0665-678-529.
Sprzedaż piasku, ziemi ogrodowej, przywozimy na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.
Przenośne xero Canon FC 220, tel.
kom. 0509-620-300.
Urządzenie wielofunkcyjne HP drukarka, skaner, kopiarka, tel. kom.
0509-620-300.

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników,
tel. kom. 0667-941-359.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne
szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.

Sprzedam maszynę do szycia przemysłową
„Singer”, tel. kom. 0665-765-575.

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

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

Sprzedaż ziemi ogrodowej i kruszyw, tel.
kom. 0693-565-564.

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

Zatrudnimy magazyniera do wydawania towaru, Łowicz, Klickiego 7.

Fryzjerkę zatrudnię, Łowicz, tel. kom.
0501-788-112.

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

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

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

Zatrudnię malarza, gipsiarza lub glazurnika, tel. kom. 0500-333-662.

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.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczo-przemysłowego w Łowiczu, tel. kom.
0512-088-422.
Przyjmę pracowników do prac elewacyjnych i wykończeniowych, tel. kom.
0606-737-576.
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.
Commercial Union zatrudni menagera
do spraw rekrutacji. CV na adres 96-100
Skierniewice, ul. Gałeckiego 1b lub jacek_jankowski@cu.com.pl.

Drewno kominkowe, tel. kom.
0603-624-879.

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

Akademia Medycyny Komplementarnej „Select” organizuje kursy
zawodowe Terapii Manualnej Kręgosłupa (046)862-18-12, 509-867-229, po
ukończeniu kursu istniej możliwość
zatrudnienia. Akademia wydaje zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 03.02.2006 r..
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.

Zatrudnię do prac wykończeniowych i
dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
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 szwaczkę na owerlok, Łowicz,
tel. kom. 0606-958-480.
Zatrudnię kierowcę kat. B, tel. kom.
0601-812-260.
Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.
Zatrudnię mechanika samochodowego, tel.
kom. 0880-877-727.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
0516-153-877.
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 2 lakierników, 2 pomocników lakiernika, tel. kom. 0504-465-256,
0501-461-151.

Zatrudnię pracowników do rozbioru
mięsa, tel. (042) 719-89-45, tel. kom.
0504-198-216.

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

Zatrudnię krojczego, 			
tel. kom. 0502-478-802.

Zatrudnimy magazynierów. Praca w systemie trzy zmianowym
w Sobocie. Doświadczenie mile
widziane, paulina.k@santar.com.pl,
tel. (046) 838-01-88.
Zatrudnię pracowników na budowę i
operatora koparko- ładowarki, tel. kom.
0697-908-289.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E w
transporcie krajowym, tel. kom.
0608-067-847.
Zatrudnię murarzy na umowę. Praca również w miesiącach zimowych, tel. kom.
0666-049-802.
Biuro nieruchomości zatrudni Panią
w charakterze agenta nieruchomości. Wysokie zarobki, tel. kom.
0509-745-155.
Przyjmę kosmetyczkę na staż, tel. kom.
0696-949-467.
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.
Przyjmę do pracy przy instalacjach antenowych i elektrycznych, tel. kom.
0667-841-210.
Firma z Łowicza zatrudni kierowcę w
w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 0501-250-633.
Zatrudnię kierowcę na Tira, tel. kom.
0602-426-020.
Spółdzielnia OgrodniczoPszczelarska „Pszczółka” w Łowiczu,
ul. Armii Krajowej 1 zatrudni mechanika, tel. (046) 837-65-63.
Zatrudnię pracownika w betoniarni, z doświadczeniem, tel. kom. 0602-426-020.
Studio modelowania sylwetki Skierniewice
zatrudni dietetyka do współpracy, tel. kom.
0600-161-171.
Firma transportowa zatrudni kierowcę
kat. BC, mile widziane doświadczenie,
z okolic Głowna i Strykowa, tel. kom.
0605-046-558.
Przyjmę do pracy kobietę w charakterze
kelnerki, wysokie wynagrodzenie. Wiadomość pod, tel. kom. 0694-477-465
0694-818-586.
Kierowca kat. C + E z doświadczeniem w
transporcie krajowym i międzynarodowym,
tel. kom. 0608-059-817.
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Zatrudnię mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C, z doświadczeniem po kraju, tel. kom. 0606-457-050.
Absolwentki oraz szwaczki zatrudnię, tel.
kom. 0608-637-060.
Zatrudnię piekarza do stołu i do pieca, dobre
zarobki, tel. kom. 0509-877-081.
Zatrudnię operatora koparki, koparko -ładowarki, spychacza i ładowarki z doświadczeniem, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię do remontów młodych i uczciwych, tel. kom. 0663-975-509 po 19.00.
Przyjmę do montażu okien z minimalnym doświadczeniem, z okolic
Głowna, tel. kom. 0691-224-731.
Zatrudnię kucharza/-rkę oraz kelnera/-rkę,
tel. kom. 0510-093-724.
Przyjmę tynkarza i pracownika do ociepleń,
tel. kom. 0502-646-548.
Apteka zatrudni technika lub stażystę, Skierniewice, tel. kom. 0604-489-285.
Zatrudnię młodych pomocników
do układania kostki, Łowicz, tel. kom.
0604-413-669.
Zatrudnię kierowcę w ruchu międzynarodowym wschód-zachód, tel. kom.
0503-061-505.
Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym w Brodnym Józefowie, tel. kom.
0503-009-699, 0509-513-831.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0605-094-165.
Zatrudnię mechanika do naprawy samochodów ciężarowych, tel. kom. 0605-094-165
0605-094-166.
Zatrudnię ekspedientkę, przyjmę na
staż do sklepu spożywczego w Wyborowie, tel. kom. 0662-085-112.
Zatrudnię szwaczki i prasowaczki,
dobre warunki socjalne i płacowe, zakład w Strykowie, tel. kom.
0504-216-208.
Firma DAB zatrudni osoby na stanowisko
pakowacz. Zgłoszenia od pon. do piątku
8.00-16.00, Sochaczew, Świerczewskiego
1a pok. 203.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z Łowicza lub okolic z praktyką w transporcie krajowym na samochód Scania+ naczepa chłodnia, tel. kom.
0608-067-847.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom.
0692-890-451.
Zatrudnię do prac remontowych, tel. kom.
0608-372-976.
Przyjmę do zbioru ogórków (Złaków), tel.
kom. 0606-485-033.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, tel.
kom. 0601-385-525.
Ucznia-praktykanta-stażystę do warsztatu
kowalstwa artystycznego. Kontakt osobisty: Edward Buczek, Zakład Kowalstwa
Artystycznego, ul. Zastodolna 5, 99-417
Bolimów.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. B od
zaraz. Warunki pracy do uzgodnienia, tel.
kom. 0602-313-639.
Zatrudnię poważne osoby do zbioru brzoskwiń, tel. kom. 0504-307-428, Skierniewice.
Piekarnia w Kowiesach zatrudni piekarzy
a także pracowników fizycznych bez
doświadczenia, możliwość przyuczenia.
Bardzo dobre warunki finansowe oraz pełne
świadczenia, tel. kom. 0601-286-785.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem, kraj, tel. kom. 0505-132-156.
Zatrudnię pomocnika i dekarza na budowę,
tel. kom. 0662-785-002.
Zatrudnię dekarza, blacharza, Skierniewice,
tel. kom. 0512-365-395.
Serwis Techniki Biurowej zatrudni technika i handlowca, możliwość pracy na część etatu, tel. kom.
0609-973-737.
Zatrudnię dekarza, 			
tel. kom. 0607-610-786.
Zatrudnię pracownika na budowę, tel. kom.
0607-610-786.
Firma budowlana zatrudni ślusarzaspawacza z prawem jazdy, tel. kom.
0693-078-300.
Zatrudnię pracowników na budowę, tel. kom.
0603-055-071.
Zatrudnię dekarzy i cieśli i grupy. Pilnie, tel. kom. 0606-305-290,
0511-240-302.
Przyjmę szyjące chałupniczki z okolic Bełchowa, overlock mile widziany, tel. kom.
0607-497-277.
Getin Finance zatrudni doradców finansowych, tel. kom. 0667-891-075.
Zatrudnię pomoc w zakładzie dziewiarskim-student, tel. kom. 0606-631-542,
046/833-95-42.
Zatrudnię samodzielnego blacharza, dekarza
(bez maszyn). Wysokie zarobki, tel. kom.
0516-806-774.
Zatrudnię pracowników do zbioru jabłek, tel.
046/815-65-30 po 20-tej.
Zatrudnimy osoby na stanowisko kasjersprzedawca w sklepie Biedronka, cały etat,
1600 brutto, tel. kom. 0600-444-678.
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Układanie parkietów, cyklinowanie,
tel. kom. 0666-088-518.

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

Kierowca kat. B z samochodem osobowym
i małym dostawczym podejmie pracę, tel.
kom. 0602-187-127.

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

Murarzy z zakwaterowaniem na korzystnych warunkach, tel. kom. 0692-125-138,
046/832-91-04 po 20-tej.

Przyjmę sprzątanie, tel. kom.
0664-667-722.

Wypożyczę rusztowania warszawskie, tel. (046) 838-33-26.

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

Stawianie ogrodzeń klinkierowych i tynkowanie, tel. kom. 0511-337-768.

Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.

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 budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane na terenie całego
kraju, tel. 046/833-98-28 wew. 18.
Kierowcę z kat. C, 			
tel. kom. 0693-843-090.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. 046/833-98-28 wew. 11.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, tel. 046/833-98-28
wew. 11, 0601-298-842.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, tel. kom.
0602-779-602.
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem, Rawa Mazowiecka, tel. kom.
0509-869-271.
Przyjmę do montażu okien, do przyuczenia,
z prawem jazdy, Rawa i okolice, tel. kom.
0601-942-551, 0665-123-123.
Przyjmę do zbioru owoców, praca do
listopada, okolice Regnowa, tel. kom.
0603-884-110.
Zatrudnię szwaczki do zakładu lub chałupniczki. Może być zespół - na stałe lub dorywczo. Nawiążę współpracę ze szwalnią około
10 osób, tel. kom. 0606-208-173.
Zatrudnię pracownika, budowlanka, dobre
zarobki, Rawa Mazowiecka i okolice, tel.
kom. 0607-512-163.
Przyjmę osobę do robienia pizzy, możliwość przyuczenia, Rzeczyca, tel. kom.
044/710-65-21, 0661-939-464.
Zatrudnimy pracowników ochrony z
Rawy Mazowieckiej i okolic, tel. kom.
0609-904-783, 0785-935-566.
Gipsiarzy, malarzy, pracownika do dociepleń, tel. kom. 0788-294-830.
Zbiór wiśni, okolice Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0604-148-615 po 20.00.
Nieokreślony czas pracy, dodatkowy etat,
wysokie zarobki, tel. kom. 0668-376-749.
Poszukujemy do nowej struktury agentów ubezpieczeniowych, nie wymagamy doświadczenia. Wysokie zarobki.
adam.polkowski@port.allianz.pl, tel. kom.
0601-577-563.
Przyjmę na staż do kwiaciarni, Żyrardów,
tel. 046/ 855-76-47.
Zatrudnię szwaczki, Żyrardów, tel. kom.
0664-727-734.
Poszukuję kierowców C+E, tel. kom.
0508-312-109.

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.
S t u d i o Wi d e o „ K a d r ” , t e l . k o m .
0607-916-001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna,
chrzciny, komunie, studniówki, montaż
cyfrowy, tel. kom. 0500-397-604.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81, tel. kom.
0606-302-466.
Wideofilmowanie tanio, solidnie, tel. kom.
0603-451-221.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD, tel. (046) 837-94-85, tel.
kom. 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych
oraz reklamy, www.studionadachu.pl,
tel. kom. 0604-101-516.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom.
0606-312-048.
Tomasfilm Studio, śluby, chrzty, komunie, filmy reklamowe, tel. kom.
0504-205-280.
Wideofilmowanie, 			
tel. kom. 0696-011-351.
Wideofilmowanie, fotografia ślubna, prezentacje multimedialne, przegrywanie z
VIS na DVD, tel. kom. 0692-855-357.
Foto-Video „Clip” wideofilmowanie,
fotografowanie cyfrowe, obróbka komputerowa, przegrywanie z VHS na DVD,
profesjonalnie, tel. kom. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 0608-244-400.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.
Foto-wideo, tel. kom. 0606-326-359.

Przyjmę sprzedawcę na stację LPG ŻYRARDÓW, tel. kom. 0507-053-300.
Przyjmę na staż do sklepu spożywczego
(Żyrardów), tel. kom. 0502-128-261.
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym
(Żyrardów), tel. kom. 0502-128-261.
Zbiór owoców, tel. kom. 0500-098-287,
046/ 813-82-83.
Przyjmę do pracy najchętniej rencistę lub
emeryta, do pracy przy koniach i ogrodzie, drobne prace porządkowe, tel. kom.
0606-919-690.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowa-zlecenie), tel. kom. 0886-223-818.
Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowa-zlecenie, umowa o pracę), tel. kom.
0781-287-164.
Kierowca kat. C + E z doświadczeniem
w jeździe samochodami ciężarowymi po
Anglii poszukuje pracy od połowy sierpnia,
tel. kom. 0697-510-450.
Podejmę pracę jako kierowca kat. C,
C+E, B, doświadczenie, 23 lata, tel. kom.
0669-960-718.
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.
Poszukuję pracy - pomoc w kuchni, sprzątanie, pakowanie, Głowno i okolice, tel. kom.
0885-734-183.
Polonistka podejmie pracę, najchętniej w
szkole, tel. kom. 0669-235-089.

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.

Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom.
0508-286-519.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
Rusztowania, wynajem, montaż,
sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Producent siatek, bram i balustrad. Możliwość montażu - konkurencyjne ceny, tel.
kom. 0500-371-161.
Tynki. Wolne terminy, tel. kom.
0503-077-863.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Wykonam gładź, tynkowanie, ocieplenie, tel.
kom. 0888-232-247.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.

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.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz + faktura
VAT, tel. kom. 0512-088-947.
Układanie kostki brukowej, krawężników, obrzeży, tereny zielone, tel. kom.
0798-961-093.

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).

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

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

Remonty mieszkań, tel. kom.
0697-529-156.

Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury
VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.

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

Kompleksowe docieplanie budynków, solidnie, fachowo, tanio, tel. kom.
0664-943-680.
Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel.
kom. 0602-736-692 0512-342-751.
Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura, tel. (046) 837-10-33, tel. kom.
0609-541-373.

Blacharstwo, dekarstwo, tel. (042) 719-57-86,
tel. kom. 0695-063-467.

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

Kominki 500 wzorów, montaż + serwis, ekspozycja + sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A,
tel. kom. 0602-282-415 0607-090-243.

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

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0880-352-991.
Kompleksowe wykończenia mieszkań, tel.
kom. 0604-209-691.

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

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

Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplanie budynków, adaptacje poddaszy,
posadzki, tynki, ogrodzenia, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 0600-917-292 0507-431-463.
Usługi brukarskie, układanie kostki, tel. kom.
0506-070-415.
Usługi ogólnobudowlane, tel. kom.
0506-109-700.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Krycie papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, podbitki, malowanie
dachów, solidnie, dokładnie, możliwość wystawienia faktury Vat, tel.
kom. 0668-208-450.
Wyrób i montaż schodów i inne usługi
stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Kobieta 26 lat, technik-informatyk, prawo
jazdy kat. B, staż podejmie pracę, tel. kom.
0502-788-573.

Gładzie gipsowe wraz z malowaniem, układanie paneli podłogowych, glazury, terakoty, adaptacja poddaszy, docieplanie budynków, tel. (046) 830-20-78, tel. kom.
0602-370-470.

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

Usługi mini-koparką. Fundamenty, kanalizacje, nawodnienia i inne wykopy,
szerokość łyżki 25 cm, 40 cm, tel. kom.
0501-074-060.
Rusztowania warszawskie. sprzedaż, wynajem, tel. kom. 0501-074-060.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0696-691-596.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Pokrycia dachowe, tel. kom.
0510-648-743.
Tynki, wylewski, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.
Budowlano-usługowa z laskiem, blisko zalewu, Boguszyce koło Rawy Mazowieckiej,tel.
kom. 0792-729-555.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele,
docieplenia, wylewki, tanio, tel. kom.
0668-125-151.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura, terakota, panele, tel. 046/832-73-78,
0604-136-932.
Docieplenia, dachy, tynki strukturalne,
podbitki, tel. kom. 0500-076-158.
Usługi remontowo-wykończeniowe (ocieplenia, wyburzenia, malowanie, stawianie
kominów), tel. kom. 0608-744-802.
Usługi stolarskie, schody, parapety, tel. kom.
0502-225-607.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel.
kom. 0661-834-206.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel.
kom. 0781-290-609.
O c i e p l e n i a d o m ó w, t e l . k o m .
0506-123-597.
Murarstwo, tynki, docieplenia, tel.
046/815-75-85.
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.

Bloczki H+H, 24/24/59, tel. kom.
0669-046-702.

Gładzie gipsowe, malowanie, sufity
podwieszane - solidnie, tel. kom.
0500-095-964.

Ty n k i w e w n ę t r z n e , t e l . k o m .
0663-138-161.

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

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

Ocieplenie i malowanie budynków, tel. kom.
0880-528-657.

Firma „Ścianka” - prace remontowo-wykończeniowe, tel. kom. 0516-107-876.

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

Malowanie, gładź gipsowa, tel. kom.
0783-153-006.

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

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.
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.
Docieplenia, tynki, tel. kom.
0606-428-162.
Docieplanie budynków, tel. kom.
0506-333-671.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Kompleksowe remonty łazienek. Usługi
ogólnoremontowe, tel. (046) 837-92-24, tel.
kom. 0668-821-932.

Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
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.
Montaż pokryć dachowych, tel. kom.
0607-563-202.
Murowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych, tel. kom. 0661-251-301.
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.
Układanie kostki brukowej i granitowej, tel. kom. 0663-792-547.

Układanie kostki brukowej już od 10 zł, tel.
kom. 0664-857-053.

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

Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny montaż,, tel. kom. 0608-101-676.

Ocieplenie budynków jednorodzinnych, tel.
kom. 0607-793-304.

Dachy-wszystkie rodzaje pokryć, nadbudowy. MBUD, tel. kom. 0516-806-774.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.

Klinkier - ogrodzenia, kominy, tel. kom.
0662-129-221.

Tynki gipsowe z agregatu, tel. kom.
0695-601-328.

Gładź, malowanie - solidnie,
tel. kom. 0884-149-435.

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

Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.

Gipsy, malowanie, glazura, płyty g/k, solidnie, tel. kom. 0608-372-976.

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

Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel.
kom. 0608-101-676.

Usługi stolarsko-remontowe, schody,
podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g,
tel. kom. 0607-789-345.
Usługi remontowe Krisew, malowanie, płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie, adaptacja poddaszy,
panele, glazura, terakora, tel. kom.
0693-824-684.
Kominy z klinkieru. Rozbiórka starych
kominów, tel. kom. 0669-481-702.
Remonty - 0501-508-747.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0606-737-576.
Usługi remontowo-wykończeniowe - elewacje, tel. kom. 0607-343-338.

Docieplania budynków, tynki, elewacje, tel.
kom. 0608-352-476.
Usługi mularskie, tel. kom. 0668-052-818.
Usługi remontowe (glazura, terakota, gipsowanie, malowanie), tel. kom.
0604-199-840.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie
wnętrz, płyt/kg - prace remontowe wykonam, tel. kom. 0516-153-870.

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.
Tynki maszynowe, gips, cementowo- wapienne, tel. kom. 0669-201-962.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0513-869-650.

Producent ogrodzeń betonowych
firma Bracia Szczepaniak- sprzedaż
i montaż, tel. kom. 0606-605-191
0784-043-952.

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

Gładź, malowanie, tapetowanie, płyty kg, panele podłogowe, tel. kom. 0601-147-465.

Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.

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

Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737,
0668-327-588.

Tynki cementowo-wapienne z agregatu. tel.
kom. 0668-829-361.
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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. kom. 044/724-19-53,
0668-829-361.
Płytki, tapetowanie, malowanie, k/g, panele,
tynki dekoracyjne, tel. kom. 0506-238-704.
Dachy, montaż więźby dachowej i pokrycia
dachowego, tel. kom. 0721-224-112.

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.

Chcesz osobiście jechać po samochód do Niemiec? Zadzwoń!, tel. kom. 0660-242-558.
Usługi transportowe, przeprowadzki, Renault Master, tel. kom. 0668-738-984.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, ERZET, tel. 046/832-82-12,
0608-172-838.
Wypożyczę tanio na wesela stół wiejski,
beczułki dębowe z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.
AGD - serwis, tel. 046/832-27-61,
046/833-62-00.
Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja, montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.

Tynki cementowo wapienne z agregatów, tel.
kom. 044/724-19-53, 0668-829-361.

Naprawa telewizorów - ZUHE Zygmunt Kowalski, Łowicz, ul. Włókiennicza 11, tel. (046) 837-42-94, tel. kom.
0606-941-295.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0508-178-189.

Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.

Wypożyczę stół wiejski + akcesoria, tel.
kom. 0513-149-250.

Malowanie, tapetowanie, k/g, płytki, tynki dekoracyjne, panele, tel. kom. 0661-810-771.

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

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300
w godz. 8:00-20:00.

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

Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.

Dachy - montaż, tel. kom.
0607-335-663.
Wylewki betonowe posadzek, tel.
kom. 0669-112-265.
Han-Bud wykonujemy adaptacje poddaszy
k/g, malowanie, docieplenia budynków, wełna i styropian, tel. kom. 0788-293-830.
Malowanie, gipsowanie, tynkowanie, ocieplanie, wylewki, tel. kom. 0660-493-587.
Posadzki Mixokretem, tel. kom.
0691-689-925.
Do wynajęcia rusztowania aluminiowe typu
Bosta, tel. kom. 0605-230-814.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Hydrauliczne instalacje w nowych budynkach, www.hydraulik2.republika.pl, tel.
kom. 0602-882-617.
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.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0508-862-015.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki, tel. kom. 0880-850-697.
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.
Automatyka przemysłowa - serwis,
tel. kom. 0512-274-582.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0600-764-110.
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.
Odzysk ciepła- wentylacja mechaniczna
rekuperatory, sprzedaż, montaż,www.domitech.pl, tel. kom. 0501-074-060.
Wykończenia mieszkań, domów, hydraulika,
c.o., ogrzewania podłogowe pod klucz, tel.
kom. 0784-158-541.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
Usługi hydrauliczne, sprzedaż artykułów
hydraulicznych, pełen zakres, solidnie, tel.
kom. 0501-421-874.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.

Limuzyny Lincoln, auta retro, tel. kom.
0605-305-579.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.

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

Sprzedam żyto i pszenżyto, tel. kom.
0602-689-205.

Jałówka, krowa wysokocielna, tel. kom.
0792-061-562.

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

Sprzedam słomę, tel. kom. 0695-068-710.
Słoma z mieszanek, tel. (046) 839-21-77.

Loszki, knury hodowlane, wolne od Aujeszkyego i innych chorób, wraz z transportem, tel. (052) 381-44-50, tel. kom.
0608-591-474.

Kupię dużą ilość zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
0798-169-557.
Słoma po kombajnie w gminie Łyszkowice,
tel. kom. 0506-740-092.
Zboża paszowe, tel. (046) 838-88-79 		
po 20.
Zboże paszowe, tel. kom. 0604-313-647.
Kupię słomę prosto z pola,
tel. (046) 838-35-36, 			
tel. kom. 0696-130-651.

A u d i A 6 , ś l u b y, t e l . k o m .
0697-725-858.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0603-917-448.

Kupię cielaki, tel. kom. 0501-735-775.
Maciory, knury, wysokie ceny, tel.
kom. 0603-711-760.
Konie, tel. kom. 0602-522-478.
Kupie jałówki, cielaki i konie, tel. kom.
0607-809-288.

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

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.

Usługi transportowe, transport towarów 8-24
tony, tel. kom. 0601-939-075.

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

Szkolenie, obsługa BHP, tel. kom.
0603-112-302.

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

Zespół muzyczny profesjonalny, rachunki,
tel. kom. 0503-580-514.

Cyklop, orkana, tel. kom. 0516-415-809.
Kupię obciążniki tylne do C-360 i kabinę czeską, tel. kom. 0886-098-053 po
18.00-tej.

Makijaż pernamentny, tatuaże
i przekłuwanie ciała, tel. kom.
0501-649-392.

Promocja! Malowanie paznokci 15 zł,
akryl 70 zł - Zapraszam, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0665-365-024.

Pedicure leczniczy (usuwanie odcisków i wrastających paznokci),
możliwość wizyty w domu, tel. kom.
0501-649-392.

Transport, przeprowadzki, tel. kom.
0790-019-829.

Kupię używanego Tura do C-360, tel. kom.
0602-013-909 po 20..

Ogrody-projektowanie, realizacja i
pielęgnacja, tel. kom. 0790-019-829.

Kupię każdą przyczepę, tel. kom.
0663-252-589.

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

Elektryk, usługi, tel. kom. 0663-065-566.

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

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.

Koparko-ładowarka plus widły, tel. kom.
0507-157-756.

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

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

Komputery naprawa - szybko, tanio, tel.
kom. 0605-274-529.

Hydrauliczne, miedź, plastik, tel. kom.
0606-592-598.

Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0512-330-872.

Do ślubu Mercedesem, tel. kom.
0698-488-666.

Piaskowanie, konserwacja, tel. kom.
0605-837-625.

Hydraulika od A do Z, tel. kom.
0508-695-598.

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

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

Kupię kosiarkę listwową „Osa”, zgrabiarkę
4, tel. kom. 0502-939-200.
Kupię kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (024) 260-77-82.

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

Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Śluby - Czarna Vectra C, tel. kom.
0605-214-925.
Kredyty hipoteczne, tel. kom.
0500-167-670.
Serwis - AGD, RTV Stryków i okolice, tel.
kom. 0885-147-056.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Firma „Ścianka” - dekorowanie sal na
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
0516-107-876.
Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka, tel. (046) 837-06-19, tel. kom.
0602-471-796.

Naprawa sprzętu AGD, domofony, tel.
kom. 0691-961-244.
Krawcowa, szycie na miarę, tel. kom.
0507-552-688.
Serwis, TV, monitory, tel. kom.
0512-274-582.
Suknie ślubne - szycie miarowe.
Łowicz, ul. Bielawska 8/10, tel. kom.
0501-658-218.
Komputery- sprzedaż i serwis, tel.
kom. 0607-122-199.
Śluby - BMW 5, nowy model, czarny, tel.
kom. 0503-135-456.

Samotny, blisko 50-tki, szczupły, bez zobowiązań, z temperamentem, bez nałogów,
niekarany, opiekuńczy, pozna niekaraną, bez
nałogów, szczupłą, wierną, może być dużo
młodsza, tel. kom. 0664-745-567 tylko sms
bez nr zastrzeżonych.
Pani pozna pana w wieku 50-60 lat, wysokiego. Tylko poważne oferty, tel. kom.
0510-183-922.
Mam 66 lat, poszukuję Pani niskiego wzrostu, tel. kom. 0784-788-651.

MŁÓTO BROWARNIANE - PRZYWÓZ,
tel. kom. 0605-255-914.
Siano i słoma w kostkach,
tel. (046) 838-91-91.
Sprzedam słomę z pola,
tel. (024) 277-72-50.
Sprzedam ziarno jęczmienia,
tel. (046) 838-14-84, tel. kom.
0606-307-014.
Jęczmień, tel. kom. 0606-989-475.
Sprzedam pszenżyto, tel. (024) 282-26-79.
Mieszankę prosto z pola sprzedam, tel. kom.
0505-630-402.

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

Słoma po kombajnie, tel. (046) 838-85-66.
Pszenżyto prosto z kombajnu z pow. 4
ha; zamienię słomę na obornik, tel. kom.
0694-657-347.
Słoma, belki duże ze stodoły, Bocheń, tel. (046) 838-98-94, tel. kom.
0606-434-651.

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje, tel. (046) 837-31-83, tel. kom.
0693-398-514.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe, Łowicz. pomoc przy pisaniu prac
licencjackich, magisterskich itp., tel. kom.
0660-781-884.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Nauka gry na instrumencie; klarnet, fortepian, tel. kom. 0660-754-781.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Tłumaczenia ustne i pisemne (wystawiam rachunki), język angielski, tel. kom.
0601-157-857.
Korepetycje. Język angielski, tel.
kom. 0517-908-594.

Jęczmień, rzepak, tel. kom. 0504-672-586.
Sprzedam siano, tel. (046) 839-63-14, tel.
kom. 0668-129-786.
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 po kombajnie 6 hektarów,
jałówkę cielną termin 15 sierpień. Seligi 6,
tel. (046) 839-22-65.
Sprzedam jęczmień z tegorocznych zbiorów
prosto z pola, zbiór pod koniec lipca. Sanniki,
tel. kom. 0784-199-210.
Zamienię słomę na obornik lub sprzedam, tel. kom. 0504-128-578.
Sprzedam słomę po kombajnie, tel. kom.
0663-345-696.

Komputery - opieka serwisowa, pomoc techniczna, sieci komputerowe,
instalacje neostrady, składanie komputerów, części i podzespoły komputerowe, tel. kom. 0696-803-050.

Pranie tapicerki samochodowej,
polerowanie nadwozia, tel. kom.
0787-500-189.
Śluby, chrzty- BMW 318, ciemna wiśnia, tel. kom. 0604-260-859.

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

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

Paznokcie żelowe 35zł Bratkowice, tel. kom.
0798-833-038.

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

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

Przedłużanie włosów, Łowicz, tel. kom.
0798-833-038.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel.
kom. 0503-977-175.

Sprzedam żyto
tel. (046) 838-23-47.

po

zbiorze,

Sprzedam jęczmień, pszenżyto, mieszankę,
tel. kom. 0504-475-567.
Sprzedam słomę lub oddam za obornik, tel. (024) 277-91-85.

Sprzedam słomę, tel. (046) 839-13-52.
Słomę prosto z pola, gmina Kocierzew,, tel.
kom. 0798-169-557.
Słomę prosto z pola lub w belach,pszenna, owsiana, żytnia.Jamno,, tel. kom.
0696-953-806.
Sprzedaż wytłoków jabłkowych,
świeżych z dostawą do klijenta.
Wystawiam fakturę VAT,, tel. kom.
0693-025-909.
Sprzedam słomę, Chąśno II, tel. kom.
0605-054-165.
Słoma prosto z pola 7 ha, tel. kom.
0665-510-334.
Sprzedam 25t przenżyta, tel. kom.
0508-364-312.
Pszenżyto 4 tony, tel. kom. 0601-405-661.
Sprzedam słomę ze zbiorów 2008, okolice
Regnowa, tel. kom. 0783-632-585.
Słoma i żyto z 7 ha, tel. kom.
0603-370-690.
Słoma z pola 6ha, okolice Cielądza, tel. kom.
0692-215-674.

Skup żyta, sprzedaż otrąb, odbiór i dowóz własnym transportem, tel. kom.
0691-192-009.

Sinokiszonka w belach, tel. kom.
0602-522-478.

Sprzedam słomę 6 ha, Głowno, tel. kom.
0607-267-282.
Sprzedam słomę z poła, tel. kom.
0660-667-464.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0606-223-059.
Sprzedam 4 byki w wadze ok. 300 kg i
betoniarkę, tel. (046) 838-12-30.
Sprzedam krowę 7 lat, wycielenie
15.08.2008, tel. kom. 0609-502-051.
Jałówka wycielenie połowa sierpnia, tel.
kom. 0602-686-518.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, Goleńsko, tel. kom. 0664-328-935 po 16..
Krowa na ocieleniu i kwota mleczna, tel.
kom. 0666-819-943.
J a łó w k a w y s o k o c ie ln a p o d o c e ną, tel. (046) 838-88-57, tel. kom.
0695-945-598.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 20
sierpień, Bednary, tel. kom. 0698-793-208
0662-263-386.
Sprzedam warchlaki, tel. kom.
0604-112-568.
Sprzedam jałówkę wycieloną może być z
cielakiem, tel. (046) 838-67-02.
Sprzedam jałówkę po wycieleniu z cielakiem, tel. kom. 0792-015-862.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne, gm.
Kiernozia, tel. (024) 277-97-35.
Jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 838-71-62.
Sprzedam krowę cielną, wycielenie
w każdej chwili, o wydajności 40-50
l, tel. kom. 0600-605-866.
Jałówkę i młodą krowę na wycieleniu.
Zielkowice 34.
Sprzedam krowę, jałówkę cielne,
tel. (042) 671-46-09.
Sprzedam krowę na wycieleniu, tel. kom.
0667-275-561.
Cielna jałówka, termin 12.8, tel. (046)
835-31-36.

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

Krowa, termin wycielenia 7.08, szósty
cielak, tel. kom. 0609-790-037.

Sprzedam jałówkę wysokocielną termin
koniec sierpnia, tel. kom. 0608-263-951.

2 cielne jałówki, tel. (046) 813-72-13.
2-letnia jałówka, tel. (046) 835-30-61.

Sprzedam jałówkę
tel. (046) 838-14-37.

cielną,

Jałówka roczna z mlecznych krów, tel.
(046) 835-33-07, dzwonić po 20-tej.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0694-903-163.

Sprzedam 2 jałówki, I połowa sierpnia
wycielenie, tel. (046) 813-72-13.

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

Źrebak roczny - sprzedam, tel. kom.
0502-178-680.

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

Jałówka HF zacielona, krowa cielna - kon9iec lipca wycielenie, jałówka mięsna, tel.
kom. 0697-025-388.

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

Kredyty hipoteczne, tel. kom.
0500-167-670.
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.

Słoma po kombajnie, Kalenice 43,
tel. (046) 838-82-56.

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

Zespół muzyczny For Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.

Słoma po kombajnie, tel. kom. 0600-415-353
wieczorem.

Słomę po kombajnie, 4 ha, okolice Łowicza,
tel. kom. 0608-321-345, 0668-479-905.

Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.

DJ na imprezy, tel. kom. 0503-580-514.

Sprzedam pszenżyto siewne, żyto, siewnik
zbożowy konny przerobiony do ciągnika, tel.
kom. 0509-065-711.

Klacz ze źrebakiem, tel. kom.
0605-984-851.
Sprzedam jałówkę, tel. (046) 831-07-79.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0600-215-536.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tanio, tel.
kom. 0696-425-109.

Orkan 2a, tel. kom. 0697-714-837.

Krowy, jałówki, zbiornik na mleko, dojarka,
kiszonki, tel. (046) 838-84-18, tel. kom.
0695-301-081 0667-561-696.

Przyczepa samozbierająca TO50/2,
1993 rok, dmuchawa pionowa do
siana, tel. (046) 838-37-01, tel. kom.
0505-210-560.

Jałówki i krowy cielne, tel. kom.
0602-522-478.
Sprzedam jałówkę cielną Jerssey, wycielenie
20 sierpnia, tel. kom. 0669-265-693.
Jałówka na wycieleniu,
tel. (046) 838-27-40.
Sprzedam byczki o wadze 100 kg, tel. kom.
0665-220-406.
Sprzedam krowę na ocieleniu,
tel. (046) 839-21-77.
Jałówka hodowlana wysokocielna, tel. kom.
0888-703-984.

Opryskiwacz Pilmet rozpiętość ramion 12m
pojemność 1000l, tel. (089) 533-20-16.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy,
maszyny rolnicze, pilarki i kosy,
kosiarki, środki ochrony roślin.
Hurt detal. Chemfil, Dmosin 124,
tel. (046) 874-72-88, tel. kom.
0609-455-676.
Żmijki, tel. kom. 0608-684-292.
Ciągnik MF, 100kM, 4x4, prasy rolujące 120x120, tel. (046) 838-20-14, tel.
kom. 0600-152-996.
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Sprzedam cyklop, 1993 rok,
tel. (046) 837-14-54.
Kombajn Bizon Super Z-056, 1989
rok, pierwszy właściciel, tel. kom.
0604-059-567.
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.
C-360, 1985 rok, stan bdb, rozrzutnik obornika 3,5 t, 1984 rok, rozrzutnik obornika 6 t po
odbudowie, tel. kom. 0607-470-901.
Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
0604-931-629.
Sprzedam beczkę 2500 l na kołach bez
pompy, tel. kom. 0663-976-169.
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.
Kosiarki spalinowe, tel. kom.
0785-622-468.
Przedni most ze skrzynią biegów, tylne
kompletne zawieszenie do Bizona, pług
4-skibowy, tel. kom. 0503-065-714.
Chwytak tylny dużych bel, tel. kom.
0697-714-837.
Kombajn ziemniaczany Anna, talerzówka,
tel. (046) 838-79-70.
Ciągnik MF-699 turbo z ładowaczem czołowym, stan dobry, tel. (046) 838-33-36.
Prasę Sipma Z-224/1, 1995 rok, stan bdb.,
tel. (042) 719-63-66 wieczorem, tel. kom.
0515-480-058.
Wózek widłowy Linde, udźwig 4,5t,
tel. (046) 861-25-51.
Sprzedam lub zamienię na mniejszy
ciągnik Zetor 9540, 84KM, 1996 rok,
stan bdb., tel. (042) 719-41-82, tel.
kom. 0504-324-442.
Prasa kostkująca K-422/1, tel. kom.
0693-108-621.
Prasa Sipma Z224/1 stan bdb, przyczepa 3,5t, linka stalowa do wyciągu,
tel. (046) 838-49-92.

31.07.2008 r.
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.
Sprzedam ciągnik T-25A i rozrzutnik obornika 2,5 t, stan dobry, tel. (046) 839-18-54
po 20.00-tej.
Dmuchawa zbożowa 900 zł, siewnik zbożowy 3 m 3000 zł, siewnik zbożowy 2,5
m 2500 zł, gruber 7 łap 2500 zł, tel. kom.
0663-647-066.
Prasa Z-224/2, 1998 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-25-12.
Sprzedam ciągnik Pronar 1025A, 2004 rok,
402 Mtg, tel. kom. 0501-044-399.
Sprzedam kombajn ziemniaczany 1992 rok,
tel. (046) 838-25-62 dzwonić po 20.
Sprzedam przyczepy 9 t wywrotkę i 6 t, tel.
kom. 0606-519-851.
Ciągnik T-25, rozrzutnik rotacyjny, tel. kom.
0887-380-863.
Glebogryzarka, pompa głębinowa, tel. kom.
0514-539-036.
Sprzedam tarktor T-25 z Turem, tel. kom.
0888-310-618.
Agregat uprawowy na ciężkiej bronie 2,8 m,
kombajn Bolko, tel. kom. 0504-561-585.
Ursus C-360, tel. kom. 0511-305-217.
Prasę Z-224, stan idealny, tel. kom.
0662-273-215.
Ciągnik C-330, rok produkcji 1984, stan
dobry, tel. (024) 282-14-62.
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.
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.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom.
0608-738-088.

Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel.
kom. 0601-272-521.

Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel.
kom. 0509-934-160.

Orkan zachodni, tel. (024) 356-20-88.

Ciągnik Casse 9140 International
Powershif 125 KM, 1993 rok, tel. kom.
0509-934-160.
Przetrząsacz karuzelowy do siana 4-metrowy, „pająk” siódemkę, tel. (046) 839-21-27,
tel. kom. 0694-203-717.
C-330, 1972 rok, 9900 zł (bez prawa rejestracji), tel. kom. 0696-441-178.
Sprzedam agregat podorywkowy i tanio łóżko pietrowe, dziecięce, tel. kom.
0693-335-049.
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.
Zetor 5340 z ładowaczem lub
sam ładowacz, 1995 rok, tel. kom.
0602-249-820.
Agregat uprawowy Rau 5 m, brona uprawowa duńska 5 m, siewniki do zboża Nodet 3
m, siewnik pneumatyczny do zboża Accord
3 m, kultywator ścierniskowy 3 m, tel. kom.
0604-559-283.
Talerzówka podorywkowa, brona rotacyjna
uprawowa Maschio 3 m, brona wahadłowa
rotacyjna z hydropakiem Amazone 3 m, tel.
kom. 0604-559-283.
Przyczepa 6 t, sztywna, tel. kom.
0784-922-689.
Kombajn Bolko, tel. kom. 0697-017-618.
Silosokombajn Z-364, rozsiewacz RCW-5
łańcuchowy, waga do żywca 1000 kg,
tel. (042) 719-70-84.
Sprzedam rozdrabniacz do śruty typu Bąk
7,5 kW, 1600 zł do negocjacji, tel. kom.
0693-288-334.
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.

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.
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.
John Deere 6200 z Turem lub bez, prasa
Claas Roland 250 z rotorem, 2002 rok, rozsiewacz Amazone, tel. kom. 0501-504-723.
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.
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.
MTZ 82TSA, 2001 rok, tel. kom.
0500-222-737.
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.
Ciągnik T-25, 1983 rok z kabiną, opryskiwacz 400 l - tanio, tel. kom. 0600-335-473.
Sprzedam silniki elektryczne 10KW i
11KW, linki do wyciągu i przekładni,
tel. (046) 838-30-30.

Sprzedam ciągnik C360, przyczepę 4
tonową, tel. (024) 285-84-82, tel. kom.
0500-494-640.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko, mało używany, 1997 rok, tel. kom.
0889-283-005.
Sprzedam ciągnik Same Atlanta 45KM, 1982
rok, 9,5 tys. zł, tel. kom. 0603-270-097.
Sprzedam bizon 056 gotowy do żniw, 1984
rok, tel. (024) 277-63-48.
Zgrabiarki 7, siewka do nawozu Lej,
samochód dostawczy Lublin, łubin, tel. (046) 838-36-04, tel. kom.
0723-341-394.
Wiązałka WC5,
tel. (046) 838-82-10.

młockarnia,

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy do remontu,
tel. (046) 835-39-04.
C-330, 1972 rok, Nowe Grudze 18, tel. kom.
0697-387-871.
Sprzedam zgrabiarkę do siana Felka TS320,
tel. kom. 0697-334-668.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
1999 rok, tel. kom. 0663-452-658.
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.
Orkan 2 1989 rok, tel. kom. 0889-591-132.
Sprzedam przyczepę samozbierającą dużą,
tel. kom. 0721-299-707.
Sprzedam dwa rozdzielacze do koparki
Białoruś, nowe, tel. (046) 861-26-46.

Ładowacze czołowe Tur do traktorów
Ursus C-360, C-330, 2812, 3512, MF255,
MF235, T-25, zwykłe i hydrauliczne,
nowy system mocowania, nowe, tel. kom.
0608-128-670.
Sprzedam ciągnik Fergusson MF 255, 1989
rok, tel. kom. 0603-207-420.
Sprzedam pług 2-, 3-skibowy, walec do
kultywatora, tel. kom. 0781-842-724.

Sprzedam ciągniki rolnicze różne,
Biała, tel. kom. 0501-363-951.
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.
Ciągnik Sam i robik do uprawy ziemi, tel.
kom. 0507-081-056.
Prasę rolującą 12 12 SA i pługi pięcioskibowe, tel. (042) 719-57-25.
T-25, I właściciel, tel. kom. 0606-223-059.
Sprzedam prasę kostkującą Famarol 2002
rok, stan idealny, tel. (046) 838-24-67, tel.
kom. 0661-584-272.
Maszt do ciągnika 2t, parnik elektryczny
160l, tel. kom. 0510-099-950.
Prasa kostkująca, 1998 rok, Skowroda
Południowa 3, gm. Chąśno.
Rozsiewacz Amazone 604, tel. kom.
0512-544-156.
Kosiarka rotacyjna, rozsiewacz nawozów
Amazone, tel. kom. 0691-538-579.
C-360, 1980 rok, płaska oś, stan dobry,
tel. (042) 719-13-17.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, stan
bardzo dobry, cena 7000zł do negocjacji, tel.
kom. 0601-360-267.
Rozrzutniki 4t i 8t, talerzówki, żmijki, brony,
wałki, tel. (046) 837-53-86.
Ciągnik 4011 po kapitalnym remoncie, stan
bdb, tel. kom. 0504-571-878.
Ursus 1614, 1990 rok, Ursus 1614, 1993
rok, John Deere 2140 85 KM, tel. kom.
0792-999-135.
Fendt 311 Farmer, 1989 rok, Case 5140,
1992 rok, New Holland 8360, 1997 rok, 135
KM, tel. kom. 0792-999-135.
Pługi 4 zagonowe i obrotowe Kverneland, Overum, talerzówka 4 m, tel. kom.
0792-999-135.
Rozrzutnik obornika T-088 + nadstawki do
kukurydzy, rozdrabniacze do Bizona wągrowieckie, fabrycznie nowe, siewnik 3 m Fiona
jak nowy, tel. kom. 0792-999-135.
Kombajn zbożowy New Holland TC52, 1995
rok, stan iodealny, tel. kom. 0792-999-135.
Sprzedaż brykieciarek do wyrobu brykietów ze słomy i siana, Łowicz, tel. kom.
0501-074-060.
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0505-639-859.

Opona do Bizonu, pług 3-skibowy, opryskiwacz 400 l, przyczepa samozbierająca,
tel. kom. 0662-094-126.

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

Koparko-ładowarka MF i przyczepa 6 ton 3
stronny wywrot, tel. kom. 0513-890-660.

Terier walijski szczenięta, tel. kom.
0608-446-487.

Wózek widłowy na silnik benzynowy, wysoki maszt, przesuw boczny, 4700 zł, przyczepa wywrotka 3,5 t, sprawna technicznie, zarejestrowana, w komplecie zakładki
metalowe, 7500 zł, tel. (024) 236-58-44 po
20.00, tel. kom. 0504-284-616.

Sprzedam kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0502-939-200.

Prasa New Holland do remontu, cena 4000
zł, tel. kom. 0782-648-931.

Sprzedam szczenięta West Terier, tel. kom.
0502-401-570.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
sadzarkę, tel. (024) 285-51-05.

Dwukółka do ciągnika, tel. kom.
0601-297-780.

Sprzedam pająki Ptaszniki, tel. kom.
0500-243-372.

Prasa Sipma Z 224 1992 rok, 11000zł, tel.
kom. 0607-809-288.

Wóz asenizacyjny, 2700l, bukownik, tel.
kom. 0781-987-645.

Sprzedam świnki wietnamskie, tel. kom.
0606-404-680.

Ursus C 330 lub C 360, tel. kom.
0608-354-272.

Dwukółkę ciągnikową, tel. kom.
0695-313-647.

Ursus 902, 1984 rok, tel. kom.
0607-809-288.

Prasa Z 224, 7000 zł, tel. kom.
0721-418-995.

Prasa rolująca Warfama Z543, tel. kom.
0608-354-272.

Tur 3-sekcyjny do Zetora 5320, tel. kom.
0603-415-495.

Prasa rolująca Sipma Z569/1, 2002 rok, tel.
kom. 0607-809-288.

T-25 bez kabiny, 1989 rok, tel. kom.
0663-335-079, 0785-521-048.

Prasa Sipma Z224, tel. kom.
0608-106-614.

Kombajn ziemniaczany Anna, glebogryzarka sadownicza, tel. kom. 0509-811-669.

Cyklop T-214, tel. kom. 0608-354-272.

Prasa wysokiego zgniotu 442, tel. kom.
0517-834-595.

Kultywator z wałkiem, opryskiwacz 400 l z
atestem, tel. kom. 0695-409-992.
Ładowacz tur i kabina do C-330, tel. kom.
0692-601-689.
Ładowacz tur do Zetora 7245, 5340 i podobne, 3-sekcyjny, tel. kom. 0608-420-169.
Zetor 5340, 4x4, 1998 rok, kupiony w
Agromie, prasa Z224, siewnik Poznaniak,
tel. kom. 0692-601-689.
Prasa Z224/1 Sipma, 1995 rok z podajnikiem, tel. kom. 0692-601-689.
New Holland TL 100, 2001 rok, z turem, tel.
kom. 0608-420-169.
Beczka HTS Fortschnit 10000 l, 8000 l, plastik, pług obrotowy 4-skibowy, Rabewerk,
tel. kom. 0608-420-169.
Zetor 5211, 1990 rok, na wspomaganiu,
2200 Mtg, stan idealny, siewnik Poznaniak, Zetor 6340, 4x4, 1997 rok, tel. kom.
0608-420-169.
MTZ 82A, 4x4, 1996 rok, tel. kom.
0692-601-689.
Podajnik do prasy Z224, tel. kom.
0692-601-689.
Tylni most i inne części do C-328, tel. kom.
0880-353-819.

Pług 2-skibowy, 600zł, Grudziącki, tel.
kom. 0694-394-869.
Rozrzutnik, C-360, przyczepa, siewnik,
glebogryzarka, talerzówka, pług, kombajn zbożowy International, kultywator,
sadzarka, kombajn Anna, kopaczka,
przegrabiarka, siewka Piast, brony 3
i 5, T-25, opryskiwacz 400l, tel. kom.
0661-584-307.
Śrutownik Bąk, silnik 7,5KW, tel.
046/815-03-13 po 19.00.
Kopaczka 2-rzędowa i przyczepa ciągnikowa, 1-osiowa, tel. kom. 0603-988-121.
Kombajn zbożowy Class w całości lub na
części, tel. kom. 0721-108-007.
Opryskiwacz 400l, siewnik 20 rurek,
śrutownik Bąk, pług 2-skibowy, tel. kom.
0605-669-677.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0693-774-105.
C i ą g n i k W ł a d i m i r, t e l . k o m .
0693-774-105.
Opryskiwacze 400/600l, nowe, tel. kom.
0507-264-408.

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 yorki, tel. kom. 0511-337-768.
Sprzedam Yorki, tel. kom. 0668-156-494.
Buldożki francuskie, beżowe, tel.
kom. 0698-612-234.
Buldog francuski- dorosła suczka, tel.
kom. 0698-612-234.
Sprzedam szczenięta rasy jamnik, tel. kom.
0721-109-048.
Oddam kociaki, tel. (046) 837-52-48.
Owczarek niemiecki długowłosy, po
szkoleniu, agresywny - krycie, tel. kom.
0505-639-859.
York 1,30 kg, York rodowodowy - krycie,
tel. kom. 0505-639-859.
York szczenięta, tanio, tel. kom.
0505-639-859.
Alaska Malamute szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Sznaucerki, westy, tel. kom. 0604-537-872.
Sprzedam buldoszki francuskie beżowe;
krycie (sznaucer z rodowodem, tel. kom.
0510-700-439.
Pieski owczarka niemieckiego 7-tygodniowe, matka z rodowodem, tel.
kom. 0692-749-175.
Sprzedam ratlerki, tel. kom.
0604-093-998.
Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego, tel. (046) 835-32-05.

Karmniki dla trzody, tel. (046) 861-25-51.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.

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

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

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

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

Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.

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

Sprzedam krowę w trakcie laktacji, 5 miesięcy cielna, tel. kom. 0668-472-081.
Dwie klacze i źrebaka, tel. kom.
0506-252-622.
Sprzedam szczeniaki sznaucerki, miniaturki, szczepione, odrobaczone, cena 400zł do
uzgodnienia, tel. kom. 0509-807-319.
Sprzedam 2-miesięczne jamniki czarne i brązowe krótkowłose, tel. kom.
0601-764-921.

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

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

T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0502-939-200.

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

Roczną suczkę yorka z dobrym rodowodem, cena ok.3500zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0509-807-319.

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

Sprzedam suczke 4-letnią ratlerek, 300zł do
uzgodnienia, tel. kom. 0509-807-319.

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

Sprzedam klacz źrebną, tel. kom.
0691-267-877.

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

Husky szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692-522-467, 0669-960-685.

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

Sprzedam sznaucerkiI miniaturki, tel. kom.
0782-510-334.

Śrutownik Bąk 5,5 kW, Bąk 7,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.
Gniotownik bez silnika, gniotownik 4,5 kW,
tel. kom. 0502-939-200.
C-330, 1972 rok, zarejestrowany, tel. kom.
0502-939-200.
Zetor 4911, Kerszer, różne maszyny importowane z Zachodu, tel. kom. 0504-475-567.
Części do maszyn uprawowych
zachodnich Kverneland, Overum,
Lemken, Rabewerk. „Agrofarm”, ul.
Małszyce 9, 99-400 Łowicz, pon.pt. 8.00-16.00, tel. (046) 837-37-53
837-94-54.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, po remoncie, tel. kom. 0604-752-472.
Sprzedam kombajn Bolko, 1994 rok, tel.
kom. 0517-775-892.
Kopcownik do obsypywania kopców, talerzówka 22 talerze szer. 2,40 m, kosiarko
-rozdrabniacz, tel. kom. 0692-630-295.
Kopaczka lewatorowa, silnik C-360 do
remontu, talerzówka 21 talerzy, stan
dobry, tel. (046) 861-05-47, tel. kom.
0788-440-206.

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

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

Wykonuje usługi kombajnem Bizon, John
Deere, tel. kom. 0604-178-976.

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

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

Sprzedam tanio prasę Roland 85,
tel. (046) 838-95-20.

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

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

Sprzedam glebogryzarkę 1,6 m „Grudziędz”, tel. kom. 0502-939-200.

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

Sprzedam głębosz
tel. (024) 282-14-48.

ł a p y,

Ładowacze czołowe Tur do traktora C-360,
MF255, kompletne, używane, tel. kom.
0660-754-781.
Ursus C-355, tel. kom. 0602-475-061.

Sprzedam silnik do C-330,skrzynia i tylni
most do C328, tel. kom. 0502-939-200.

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

Sprzedam przyczepę 4 t wywrotkę w dobrym
stanie, tel. kom. 0695-774-291.

Rozrzutnik obornika 1- i 2-osiowy, stan bdb,
tel. kom. 0608-128-670.

Widły do balotów, tur -C360 itp., tel. kom.
0504-755-253.

3

Uwaga 18 lipca w Łowiczu zaginął
długowłosy, biały kundelek, rude
łatki, wysokość 30 cm. Nagroda, 		
tel. kom. 0502-177-378.

Prasa zmiennokomorowa rolująca John
Deere 550, stan bardzo dobry, tel. kom.
0503-065-778, 0502-628-263.

Sprzedam T-25, Łowicz ul. Czajki 8.

Prasa Z-224/1, 1996 rok, tel. kom.
0668-807-613.

C-330, tel. kom. 0501-615-395.

Agregat uprawowy szer. robocza 4,8
m, 4 rzędy na kultywatorze, bez wałków, składany hydraulicznie, 3700 zł,
tel. (024) 236-58-44 po 20.00, tel. kom.
0504-284-616.

Sprzedam bronę aktywną z wałem 3M, pług
2-skibowy, tel. kom. 0693-070-759.

Sprzedam ciągnik C-360, kombajn
Anna, 1982 rok, stan dobry, tel. kom.
0663-652-660.

Sprzedam traktor T-25 z turem lub bez, tel.
kom. 0888-985-856.
C-360, tel. kom. 0505-140-388.

Kabina nowa lub używana C 360, tel. kom.
0663-252-589.

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

Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko
Z643, 1994 rok, przystawka do buraków i
ziemniaków, tel. kom. 0503-587-777.

Sieczkarnię Fortschritt E-281C z 1988
roku, w całości lub na części sprzedam, tel.
kom. 0692-522-467, 0669-960-685.

Przetrząsarka 7-gwiazdowa, tel. kom.
0697-714-837.

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.

Rozrzutnik obornika jednoosiowy radziecki 4 t, 1990 rok, stan dobry, tel. kom.
0606-490-951.

Bryczka konna, tel. kom. 0792-249-946.
Bryczka konna, tel. kom. 0792-249-946.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l, tel.
kom. 0697-677-530.
Obornik koński darmo, Głowno, tel.
kom. 0506-169-967.
Pilnie wymienię obornik mieszany (głównie
koński) na słomę. Mysłaków k. Nieborowa,
tel. kom. 0604-954-222.
Wycinanie, redukowanie drzew
niebezpiecznych w miejscach
trudno dostępnych, tel. kom.
0604-622-534.
Kwota mleczna 38000 kg, tel. kom.
0502-732-847.
Zamienię obornik koński na słomę, tel. kom.
0606 -919- 690.

Oddam 3- miesięczne suczki, tel. kom.
0694-535-433.
Króliki - barany francuskie, tel. kom.
0603-708-043.
2-letni pies rasy Shih-Tzu, tel. kom.
0500-285-557.
Strzyżenie psów, tel. kom. 0503-739-723.
Kocięta syberyjskie, tel. kom.
0600-474-423.
Suka owczarka niemieckiego długowłosy z
rodowodem, tel. kom. 0660-072-650.
Tanio 8-tygodniowego bokserka, tel. kom.
0509-108-898.
Dziki, tel. kom. 0603-415-495.
Suka i Pies owczarka niemieckiego, krótkowłose, ładnie wykątowane, 1,5 roczne, tel.
kom. 0691-235-187.
Sprzedam tanio 10-tygodniowe szczeniaki, owczarki podhalańskie, tel. kom.
0783-085-226.
Owczarek niemiecki - suka, tel. kom.
0697-025-388.

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

Suka owczarka niemieckiego 11-miesięcy,
dobra do pilnowania posesji, tel. kom.
0607-222-439.
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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.

dok. ze str. 12

Oświadczenia majątkowe
- gmina Chąśno
Kazimierz Kwestarz z Goleńska
nie posiada oszczędności, jest współwłaścicielem domu mieszkalnego o pow. 100 m2
o wartości 120 tys zł, gospodarstwa rolnego
wielokierunkowego (współwłasność małżeńska) o pow. 7,34 ha i wartości 90 tys zł,
z którego osiągnął przychód - 76 tyz zł i dochód - 28 tys zł. Wykazał dochody z tytułu
bycia radnym w wysokości 1.395 zł. Zaciągnął kredyt na budowę budynku inwentarsko - składowego, stąd zobowiązanie wysokości 55 tys zł.
Krzysztof Mika z Sierżnik nie posiada oszczędności, jest właścicielem domu o
pow. 110 m2 i wartości 90 tys zł, gospodarstwa rolniczego wielokierunkowego o pow.
5,92 ha i wartości 100 tys zł., z którego osiągnął przychód 38 tys zł i dochód 7 tys zł.
oprócz tego prowadzi działalność gospodarczą- handel artykułami spożywczymi na targowiskach z tego tytułu osiągnął przychód
w wysokości 665 tys. zł i dochód - 42 tys. zł.
Oprócz tego jako radny zarobił 1.209 zł. Jest
właścicielem samochodu dostawczego Daewoo Motor z 1997 roku, na zakup którego
zaciągnął w BSZŁ kredyt inwestycyjny, do
spłaty pozostało mu 10.394 zł.
Mariusz Jabłoński ze Skowrody
Południowej nie wykazał oszczędności,

nie wykazał posiadania żadnej nieruchomości. W 2006 roku osiągnął wynagrodzenie
z tytułu zatrudnienia w firmie Kodan w Łowiczu - 913,53 zł oraz diet radnego - 1.395 zł.
Wykazał współwłasność samochodu osobowego Skoda Felicja z 2001 roku, - 10 tys zł,
oraz Fiata Dukato z 1999 roku - 14 tys zł. Nie
wykazał zobowiązań kredytowych.
Mirosław Górajek z Przemysłowa
nie posiada oszczędności. Ma dom o pow.
140 m2 i wartości 150 tys zł, gospodarstwo rolne ogólnotowarowe, o pow. 12.86
ha i wartości 200 tys. zł, z którego osiągnął
przychód 60 tys. zł i dochód 7 tys. zł, jako
dodatkowy dochód wykazał diety radnego
- 1.395 zł, członka Rady Nadzorczej BSZŁ
- 1.323 zł, ławnika Sądu Rejonowego w Łowiczu - 160,09 zł.
Paweł Gasik z Wyborowa, posiada
oszczędności - 50 tys. zł, dom o pow. 256
m2, o wartości 229 tys. zł, mieszkanie o pow.
60 m2 o wartości 350 tys. zł. gospodarstwo
rolne o profilu hodowlanym o pow. 22,78
ha, z którego wykazał dochód w wysokości
40 tys. zł, prowadzi działalność gospodarczą, będąc w spółce cywilnej - usługi weterynaryjne, wykazał z niej przychód w wys.
1.433.069 zł. oraz dochód 124.056 zł. Inne
dochody to 25.811,50 zł z tytułu specjalnej

produkcji rolnej, z tytułu umowy zlecenia 13.947 zł, bycia radnym - 1.209 zł. Wykazał posiadanie Subaru Forester z 2007 roku,
Hondy Accord z 2004 roku oraz ciągnika
Lamborghini z 2002 roku.
Wiesław Kępka z Chąśna wykazał
oszczędności w wysokości 15 tys zł oraz
50 tys zł w Funduszu Inwestycyjnym Pioneer. Wykazał dom mieszkalny o pow. 232
m2 i wartości 200 tys zł, gospodarstwo rolne o pow. 8,57 ha (współwłasność), 18 ha
i 3,8 ha pozostających w dzierżawie. Łączna jego wartość to 600 tys. zł, osiągnął z niego przychód 110 tys. zł i dochód 30 tys. zł.
Jako radny otrzymał diety o łącznej wysokości - 1.395 zł. Posiada ciągnik rolniczy Zetor
6245 z 1988 roku wart 35 tys. zł oraz prasę
z 1996 roku o wartości 15 tys. zł. Wykazał
zobowiązanie kredytowe (kr. inwestycyjny)
w wysokości 30 tys. zł. zaciągnięty z BSZŁ
oddz. w Chąśnie.
Wiesław Skomiał ze Skowrody Południowej nie posiada oszczędności. Ma
dom o pow. 60m2 i wartości 100 tys. zł, gospodarstwo rolne powierzchni 14 ha, warte
300 tys. zł, jako radny zarobił 1.395 zł. Posiada ciągnik Ursus z 1994 roku i samochód
osobowy Daewoo Tico z 200 roku. Nie wykazał zobowiązań kredytowych.

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

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek - środa, 1-6 sierpnia:
 godz. 19.00 - „Seks w wielkim
mieście”
Akcja filmu koncentruje się na
perypetiach czterech głównych bohaterek serialu „Seks w wielkim mieście”
cztery lata po zakończeniu w 2004 r.
emisji szóstej już serii odcinków tego
popularnego serialu.

Koncerty:

Sobota, 2 sierpnia:
 godz. 19.00 - specjalny koncert w ramach wędrownego festiwalu „Kolory Polski” pt. „Missa Tridentina”,
Bazylika Katedralna.
środa, 6 sierpnia:
 godz. 19.30 - XX Międzynarodowy Festiwal
Organowy J. S. Bach, wystąpi Karol Gołębiowski
(Belgia), Bazylika Katedralna w Łowiczu.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 29.07.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,50 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,50 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,55 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,60 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,50 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,60 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,50 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,80 zł/kg+VAT; 		
jałówki 3,00-3,50 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 3,80 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,60 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,87 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.

Apteki:

Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 31.07. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pt.
1.08. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
sob. 2.08. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 3.08. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pn. 4.08. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
wt. 5.08. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr.
6.08. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
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. 3.08. ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
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.
 Wystawa obrazów namalowanych przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach, czynna
do 31 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Dmosinie.

Włodzimierz Dutkiewic z Chąśna
Drugiego nie posiada oszczędności. Ma
dom o pow. 133 m2 i wartości 256 tys. zł.
gospodarstwo rolne o pow. 16,26 ha i wartości 60 tys. zł, z którego osiągnął przychód
127 tys. zł i dochód 34 tys. zł. Wśród innych
nieruchomości wymienił 3,96 ha o wartości
61.200 zł, której jest współwłaścicielem.
Z tytułu działalności gospodarczej (handel
i transport towarów) osiągnął dochód 91 tys.
zł, jako radny zarobił 1.023 zł, jako członek
RN Spółki Wodnej - 60 zł. Posiada ciągnik
Belarus MTZ - 82 z 1999 roku, Ursus C360
z 97 roku, samochód Volvo K12 z 1991 roku,
Volkswagen Bora z 2004 roku i kombajn
zbożowy 2056 z 1982 roku, ciągnik Ursus
1224 z 1989 roku. Jego zobowiązania wobec banków: w BSZŁ w Łowiczu oddział
w Chąśnie, spłaca kredyt na zakup budynków inwentarskich - 17.336 zł, zakup ziemi
- 14.668 zł, kredyt konsumpcyjno - hipoteczny - 45 tys. zł, kredyt gospodarski - 23 tys. zł.
Wojciech Banasiak z Karsznic Małych. Nie wykazał oszczędności, jest współwłaścicielem domu o pow. 170 m2 i wartości 255 tys. zł, gospodarstwa rolnego o pow.
22,268 ha i wartości 300 tys. zł, z którego
osiągnął dochód - 40 tys. zł. Inne wykazane dochody to diety z tytułu bycia radnym 1.209 zł i inne diety 1.460 zł.
Jest właścicielem: Fiata Siena z 1998
roku, ciągników Ursus C 1222 z 1987r, C
360 z 1986 r, C 328, kombajów: zbożowego Bizon Z 056 z 1986 r, ziemniaczanego
Anna z 1997 r, prasy Z 224 z 1995 i wozu
asenizacyjnego z 2005 r.
W BSZŁ w Łowiczu oddz. w Chąśnie
wykazał zobowiązania: 20 tys. zł na rachunku bieżącym, 33.900 - kredytu na działalność
rolną, 50 tys. zł - kredytu mieszkaniowego.
(tb)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Perskim z Płyćwi
- państwu Bednarkom z Chruśla
- państwu Fuksom z Bełchowa
- państwu Kobierzyckim z Kolonii Łyszkowice
- państwu Mitręgom z Łowicza
- państwu Lewandowskim z Bobrownik

SYNKOWIE

- państwu Bryszewskim z Łowicza
- państwu Kobierzyckim z Kalenic
- państwu Czerniak z Łowicza
- państwu Skrzeczkowskim z Popowa

ślubowali sobie:
- Sylwia Gabryelczyk z Brzozowa
i Sławomir Ulatowski z Janinowa
- Edyta Śledzion z Placencji
i Grzegorz Kołudzki z Łowicza
- Małgorzata Fiołek z Rogóźna
i Witold Górski z Łowicza
- Ewelina Dałek z Jastrzębi i Piotr Wójcik ze Skaratek

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 25.07.2008 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
ziemniaki młode
ziemniaki stare
jagody
kalarepa
jagody
maliny
porzeczka czerwona
fasola strąki żółta
fasola strąki zielona
wiśnia
śliwka
brzoskwinie

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
szt
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

4,00
1,20-1,80
1,00-1,20
2,00-4,00
5,00-6,00
4,00-6,00
1,50-3,00
2,00
2,50-3,00
1,00-2,50
22,50
5,00-7,00
4,00-6,00
3,00-4,00
1,50-3,00
1,50
1,00-1,50
3,00-4,00
1,50
0,80-1,00
1,00-1,50
1,50
2,50
1,50
2,00-3,00
1,50
5,00
1,00-1,20
0,80
8,00
2,00-3,00
10,00
6,00-8,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,00-2,50
3,00

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 29.07.2008 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  robotnik
gospodarczy  palacz c.o.  ustawiacz
linii  sprzedawca  przedstawiciel handlowy
 elektryk  kierowca kat. C+E  murarz  tynkarz  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  pielęgniarka  nauczyciel
przedmiotów zawodowych mechanicznych
 nauczyciel przedmiotów zawodowych
mechatronicznych  nauczyciel przedmiotów
zawodowych informatycznych  nauczyciel
przedmiotów zawodowych elektrycznych
 sprzedawca-kasjer  nauczyciel wychowania fizycznego  kierownik sklepu  operator
myjni  nauczyciel przyrody  kierownik działu
 pracownik fizyczny  magazynier
oferty stażu:
 pracownik biurowy  ustawiacz linii  sekretarka  magazynier  dziewiarz  pakowacz
 kosmetyczka  sprzedawca  bibliotekarz
 opiekunka dziecięca  technik farmaceutyczny  doradca inwestycyjny  księgowa/y
 kelner  przedstawiciel handlowy  muzealnik
 szklarz  technik fizjoterapii  handlowiec
robotnik  magazynowy  szatniarz  asystent bankowości  pracownik administracyjny
 pomoc kuchenna  specjalista ds. marketingu
i handlu  mechanik samochodów osobowych
 robotnik gospodarczy
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - 3., 4. i 5. kolejka XII edycji Bielawskiej Ligi Szóstek

Wicemistrz siê wycofa³
Bielawy, 26-27 lipca. Wydarzeniem
ostatniego weekendu w XII edycji Bielawskiej Ligi Szóstek w piłce nożnej było wycofanie się z rozgrywek wicemistrza z ubiegłego sezonu - Brooklynu Walewice. Ekipa
ta straciła tym samym szansę na wywalczenie po raz trzeci mistrzowskiego tytułu.
Wszystkie mecz z udziałem tej drużyny zostały anulowane.
Liderem klasyfikacji strzelców jest Maciej Kurczak (Pieczarka), który zdobył
dziesięć goli, a sześć bramek ma na koncie
Konrad Legęncki (Warriors).
3. kolejka BLPNS:
 GROM Bielawy - REGUIEN Chruślin 1:2 (1:1); br.: Tomasz Strzelecki (12)
- Przemysław Boczek (3) i Piotr Pietrzak
(31).
 PIECZARKA Waliszew - MROGA
Waliszew 4:1 (3:0); br.: Maciej Kurczak
(5), Mariusz Popławski (8), Maciej Bednarek (9) i Rafał Chudy (30) - Arkadiusz Lewarski (22).
 SOKÓŁ Popów - ISKRA Zgoda 2:0
(0:0); br.: Arkadiusz Rubach (23) i Hubert
Pakuła (26).
 BROOKLYN Walewice - CYGANY Bielawy 1:2 (1:1); br.: Jacek Bukowicz (4) - Jacek Walczak (8) i Igor Poszeptowicz (25).
 WARRIORS Bielawy - OLDBOY
Bielawy 1:2 (0:1); br.: Maciej Rutkowski (25) - Robert Jóźwiak (8) i Marek Charucki (24).
 DESTROYERS Bielawy - MARIOTT Piotrowice przełożono.
4. kolejka BLPNS:
 MARIOTT Piotrowice - MROGA
Waliszew 5:0 (w.o.)
 WARRIORS Bielawy - ISKRA Zgoda 8:1 (2:0); br.: Aleksander Rankiewicz (3),
Maciej Rutkowski 2 (6 i 31), Daniel Charucki (32), Konrad Legęncki 3 (35, 38 i 40) i Damian Marciniak (39) - Filip Sibielak (36).

Ekipa Warriorsów ma tylko trzy punkty straty do Pieczarki.
 CYGANY Bielawy - GROM Bielawy 5:0 (w.o.)
 PIECZARKA Waliszew - DESTROYERS Bielawy 5:3 (2:1); br.: Maciej
Kurczak 4 (6, 19, 27 i 34) i Mariusz Pietrzak
(40) - Kamil Milczarek 2 (7 i 39) i Michał
Bartosiak (39).
 SOKÓŁ Popów - OLDBOY Bielawy
9:0 (5:0); br.: Tomasz Ptaszyński 4 (5, 17,
19 i 30), Szymon Stopczyński 2 (7 i 15), Hubert Pakuła 2 (21 i 38) i Bartek Rzeźnik (26).
Pauza: REGUIEN Chruślin.
5. kolejka BLPNS:
 WARRIORS Bielawy - DESTROYERS Bielawy 6:4 (2:1); br.: Przemysław
Grzegory (12), Daniel Charucki (15), Robert
Redzisz (22) i Konrad Legęncki 3 (26, 29 i
37) - Łukasz Wieteska 2 (14 i 28), Adrian
Sobierajski (24) i Małasiński Mariusz (25).
 PIECZARKA Waliszew - CYGANY Bielawy 5:0 (1:0); br.: Rafał Chudy
(7), Maciej Kurczak 3 (22, 24 i 36) i Mariusz Pietrzak (26).

 GROM Bielawy - ISKRA Zgoda 2:3
(2:1); br.: 2:3 (2:1); br.: Tomasz Strzelecki 2
(6 i 16) - Mariusz Sibielak (10), Filip Sibielak (23) i Wojciech Michalak (29).
 MARIOTT Piotrowice - REGUIEN Chruślin 1:3 (0:1); br.: Grzegorz Czekaj (33) - Dawid Sut (2), Piotr Pietrzak (28)
i Przemysław Boczek (29).
 SOKÓŁ Popów - MROGA Waliszew przełożono.
Pauza: OLDBOY Bielawy.
1. Pieczarka Waliszew (1)
5 15 22-7
2. Warriors Bielawy (3)
5 12 25-8
3. Mariott Piotrowice (4)
4 9 13-3
4. Sokół Popów (7)
3 6 11-5
5. Destroyers Bielawy (6)
4 6 11-11
6. Reguien Chruślin (8)
3 6 5-6
7. Oldboy Bielawy (5)
4 6 3-13
8. Cygany Bielawy (9)
5 3 6-13
9. Iskra Zgoda (11)
4 3 6-17
10. Grom Bielawy (10)
5 0 4-14
11. Mroga Waliszew (12)
3 0 1-15
(p)
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Piłka nożna - 1. turniej Dzikich Drużyn - szkoły podstawowe

Filipinka najskuteczniej
Łowicz, 2 lipca. W pierwszym Turnieju Dzikich Drużyn uczniów szkół podstawowych (rocznik 1995 i młodsi), który zorganizowano w ramach Wakacyjnej
Akcji „Lato z OSiR 2008” wystąpiło pięć
drużyn, a najlepsi okazali się gracze ekipy
FC Filipinka.
GRUPA A:
 AMIGO Placencja - ROLNIKI 2:1;
br.: Mateusz Uczciwek 2 - Eryk Wideński.
AMIGO Placencja - FC FILIPINKA
0:5; br.: Michał Świdrowski 3, Mariusz Dudziński i Mikołaj Sobieszek.
 ROLNIKI - FC FILIPINKA 0:0
GRUPA B:
 VELVET - PALLADYNI 4:5;
br.: Tomasz Dąbrowski 2, Dawid Janus i samobójcza - Bernard Więcławski 2, Łukasz
Ostapowicz, Patryk Masztanowicz i Jakub
Latoszewski.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 FC FILIPINKA - VELVET 3:0;

br.: Michał Świdrowski 2 i Mateusz Podlasiński.
 PALLADYNI - AMIGO Placencja
1:0; br.: Jakub Latoszewski.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 AMIGO Placencja - VELVET 0:1;
br.: Tomasz Dąbrowski.
MECZ O 1. MIEJSCE:
 FC FILIPINKA - PALLADYNI 4:0;
br.: Mikołaj Sobieszek, Michał Świdrowski,
Mateusz Podlasiński i Mateusz Placek.
1. FC Filipinka
4 10 12-0
2. Palladyni
3
6 6-8
3. Velvet
3
3 5-8
4. Amigo Placencja
4
3 2-8
5. Rolniki
2
1 1-2
Zwycięski zespół grał w składzie: Filip
Ziółkowski - Michał Świdrowski (6 bramek w turnieju), Mikołaj Sobieszek (2),
Mateusz Podlasiński (2), Mariusz Dudziński (1), Mateusz Placek (1) i Patryk Brzozowski.
(p)

Piłka nożna - 2. turniej Dzikich Drużyn - szkoły podstawowe

Predatorzy z kompletem

Łowicz, 9 lipca. Po raz drugi do rywa FC ŁYSZKOWICKA - PREDATOlizacji w Turnieju Dzikich Drużyn przystą- RZY 0:4; br.: Dominik Bogusz 2, Michał
pili uczniowie szkół podstawowych (rocz- Fabijański i Marcel Gędek.
nik 1995 i młodsi), a tym razem wzięło
 PEPSI LIGHT - AMIGO Placencja
w nim udział siedem ekip. Najlepsi okazali 1:0; br.: Michał Rokicki.
się Predatorzy, którzy w pięciu meczach zdoMECZE PÓŁFINAŁOWE:
byli komplet piętnastu punktów z imponują PREDATORZY - ROLNIKI 1:0;
cym bilansem bramek 14-0.
br.: Dominik Bogusz.
GRUPA A:
 FARMERZY - PEPSI LIGHT 3:0;
 PALLADYNI - ROLNIKI 0:1; br.: Mariusz Dudziński 2 i Mateusz Placek.
br.: Dominik Wieczorek.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 PALLADYNI - FARMERZY 0:1;
 ROLNIKI - PEPSI LIGHT 0:0,
br.: Mariusz Dudziński.
w rzutach karnych 2:0.
 FARMERZY - ROLNIKI 2:1;
MECZ O 1. MIEJSCE:
br.: Michał Świdrowski i Mikołaj Sobieszek
 PREDATORZY - FARMERZY 1:0;
- Adrian Strugacz.
br.: Kamil Przyżycki.
GRUPA B:
1. Predatorzy
5 15 14-0
 FC ŁYSZKOWICKA - AMIGO 2. Farmerzy
4
9 6-2
Placencja 1:2; br.: Patryk Dałek - Mateusz 3. Rolniki
4
4 2-3
Piłka nożna - Zduńska Amatorska Liga Szóstek
Uczciwek 2.
4. Pepsi Light
5
5 2-10
 PEPSI LIGHT - PREDATORZY 5. Amigo Placencja
3
3 2-4
0:6; br.: Kamil Przyżycki 2, Dominik BoPalladyni
2
0 0-2
gusz 2, Bastian Jarosz i Michał Fabijański. 7. FC Łyszkowicka
3
1 2-7
 FC ŁYSZKOWICKA - PEPSI LINajlepsi okazali się Predatorzy, a w zwyGHT
1:1; br.: Patryk Dałek - Mariusz Do- cięskim składzie grali: Piotr Piorun - Kamil
4,
Przemysław
Plichta
2,
Sebastian
Petasz
 JACKOWIAK Jackowice - WAJackowice, 19-20 lipca. Bardzo ciebrzyński.
Przyżycki (5. goli w turnieju), Dominik Bokawa jest tegoroczna rywalizacja w ramach ŻYŃSCY Śleszyn 1:1 (1:0); br.: Mariusz 2, Błażej Strzelecki i Przemysław Grzego AMIGO Placencja - PREDATO- gusz (5), Michał Fabijański (2), Marcel Gęry
Rafał
Bogusz.
Szczepaniak
Łukasz
Skierski.
Zduńskiej Amatorskiej Ligi Szóstek. Na prodek (1) i Bastian Jarosz (1).
(p)
 KS Bąków - DZIKIE WĘŻE 2:4 RZY 0:2; br.: Kamil Przyżycki 2.
 ZJEDNOCZENI - ZŁAKOWIA
wadzeniu znajdują gracze Złakowii Złaków,
(2:2);
br.:
Robert
Wielemborek
i
Rafał
AnZłaków
4:10
(2:4);
br.:
Cezariusz
Żyto,
Kaktórzy wyprzedzają faworyzowany team
PHU Gajek Bąków. Komplet punktów ma mil Żaczek, Daniel Rosiak i Piotr Rosiak - toniak - Michał Dylik 2, Konrad Wolski Piłka nożna - 2. turniej Dzikich Drużyn - szkoły gimnazjalne
na koncie drużyna Sąsiadów, ale drużyna Wojciech Kośmider 5, Artur Dubiel 2, Piotr i Kamil Owczarek.
 START Złaków Borowy - WAŻYŃz Jackowic rozegrała dotąd tylko trzy mecze. Kośmider, Sebastian Malinowski, Marcin
SCY Śleszyn 7:5 (4:1); br.: Grzegorz WesoMatuszewski.
4. kolejka:
 GALAKTIKOS - SĄSIEDZI Jac- łowski 4, Piotr Majer 2 i Marek Guzek - Mi PHU GAJEK Bąków - WKS Zosichał Marczak 4 i Łukasz Skierski.
nów 7:3 (3:2); br.: Marcin Grocholewicz 3, kowice przełożono.
Łowicz, 10 lipca. Po raz drugi
 STARZYŃSKIEGO - DRINK
 JACKOWIAK Jackowice - ZŁA START Złaków Borowy - DZIKIE
Przemysław Plichta 2, Aleksander FrankieKOWIA Złaków 1:15 (0:6); br.: Mariusz w Turnieju Dzikich Drużyn uczniów szkół TEAM 1:1; br.: Dawid Sikora - Konrad
wicz i Łukasz Bryszewski - Adrian Polań- WĘŻE przełożono.
Olszewski - Wojciech Kośmider 7, Tomasz gimnazjalnych (rocznik 1992-94) najlep- Gręda.
5. kolejka:
czyk 2 i Rafał Pszczółkowski.
 ZATORZE - DRINK TEAM 0:4;
 PHU GAJEK Bąków - GALAKTI- Łysio 3, Mariusz Bogucki 2, Piotr Kośmider, si okazali się gracze ekipy Drink Team,
 GÓRKI Łowicz - KS Bąków 0:5
którzy tym razem w czterech meczach br.: Konrad Gręda 2, Jakub Czerbniak i ŁuKOS 10:1 (4:0); br.: Marcin Grocholewicz Przemysław Witkowski i Artur Dubiel.
(w.o.)
 ZJEDNOCZENI - WKS Zosinów odnieśli dwa zwycięstwa i dwa razy zre- kasz Głowacki.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
4:1 (2:0); br. Karol Kutkowski 3 i Kamil misowali.
GRUPA A:
 DUREX PĘDZI - STARZYŃSKIEŻaczek - Rafał Pszczółkowski.
 WARTA Łowicz - ZETKA Łowicz GO 1:0; br.: Sebastian Ratajczyk.
 GÓRKI Łowicz - SĄSIEDZI Jacko3:1; br.: Mateusz Jarosz 2 i Sebastian Su DRINK TEAM - WARTA Łowicz
wice przełożono.
miński - Patryk Krzeszewski.
3:0; br.: Konrad Gręda 2 i Jakub CzerbZaległy mecz 3. kolejki:
 WYBRZEŻE KLATKI SCHODO- niak.
 PHU GAJEK Bąków - ZŁAKOWIA
Złaków 1:1 (0:1); br.: Przemysław Grzego- WEJ - DUREX PĘDZI 1:5; br.: Rafał RoMECZ O 3. MIEJSCE:
gowski - Maciej Jaros 2, Sebastian Ratajczyk
ry - Sebastian Malinowski.
 WARTA Łowicz - STARZYŃSKIE2 i Sebastian Gładki.
Awansem mecz 11. kolejki:
GO 3:1; br.: Mateusz Jarosz 3 - Patryk Gaw ZŁAKOWIA Złaków - WAŻYŃ WARTA Łowicz - WYBRZEŻE ryjołek.
SCY Śleszyn 4:2 (2:1); br.: Wojciech Ko- KLATKI SCHODOWEJ 6:1; br.: MateMECZ O 1. MIEJSCE:
śmider 2, Piotr Kośmider i Krzysztof Dubiel usz Jarosz 6 - Daniel Małek.
 DRINK TEAM - DUREX PĘDZI
- Rafał Szczepaniak i Michał Marczak.
 ZETKA Łowicz - DUREX PĘDZI 1:1, w rzutach karnych 2:1; br.: Konrad Grę1. Złakowia Złaków
6 16 49-14 2:5; br.: Adrian Wyszogrodzki 2 - Maciej da - Sebastian Ratajczyk.
2. PHU Gajek Bąków
5 13 30-9
Jaros 3 i Sebastian Ratajczyk 2.
1. Drink Team
4
8 9-2
3. Dzikie Węże
4
9 23-13
 WARTA Łowicz - DUREX PĘDZI 2. Durex Pędzi
5 11 13-5
1:1; br.: Adam Pietrzak - Sebastian Rataj- 3. Warta Łowicz
4. Sąsiedzi Jackowice
3
9 13-7
5 10 13-7
5. Śleszyn Ważyńscy
6
7 21-19 czyk.
4. Starzyńskiego
4
4 6-5
 ZETKA Łowicz - WYBRZEŻE 5. Zetka Łowicz
6. Start Złaków Borowy
4
6 19-14
3
3 8-9
7. Górki Łowicz
4
6 16-18 KLATKI SCHODOWEJ 5:1; br.: PrzeZatorze
2
2 1-1
3
3 3-16
8. KS Bąków
5
6 14-15 mysław Kaczor, Piotr Znajewski, Adrian 7. WKS
W zwycięskiej drużynie Drink Team gra9. Galaktikos
3
3 10-19 Wyszogrodzki, Patryk Krzeszewski i Marli: Maciej Pawluk - Konrad Grenda (6. bra10. Zjednoczeni
5
3 10-28 cel Gędek - Daniel Małek.
GRUPA B:
mek w turnieju), Jakub Czerbniak (2), Łu11. Jackowiak Jackowice
5
1 11-38
 STARZYŃSKIEGO - ZATO- kasz Głowacki (1) i Michał Karmelita.
12. WKS Zosinów
4
0 8-31
W zduńskich rozgrywkach na razie sporo przełożonych meczów...
(p)
(p) RZE 0:0

Z³akowia trzy przed Gajkiem

Drink Team znów wygra³
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Piłka nożna - Zduńska Amatorska Liga Szóstek
- rocznik 1992 i młodsi

Jeden punkt przewagi

W finale zdecydowanie najlepsi okazali się Krzysztof Wróbel (z prawej) i Mirosław Godziszewski.

Plażowa piłka siatkowa - 2. turniej IX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza

Ju¿ widaæ fina³owe pary

Łowicz, 26 lipca. Na dwóch boiskach
łowickich Błoni po raz dziewiąty rozgrywane są Otwarte Mistrzostwa Łowicza
w plażowej piłce siatkowej. Tradycyjnie
turniej ten rozgrywany jest w ramach wakacyjnej akcji „Sportowe Wakacje 2008”.
W upalną sobotę na Błoniach zameldowało
się 17 zespołów (w pierwszym turnieju zagrało 21 ekip). Pogoda nie była wymarzona
do grania, ponieważ oprócz upału, momentami przeszkadzał mocno wiejący wiatr.
W stawce siedemnastu par pojawiło się
7 nowych duetów, natomiast 10 zespołów
grało już w pierwszym turnieju. Ponownie
okazało się, że zespoły z Głowna są poza zasięgiem łowickich siatkarzy. Do finałowej
czwórki awansowały trzy pary z Głowna
i jeden mieszany duet, gdzie razem z Grzegorzem Gawrońskim z Głowna zagrał łowiczanin Michał Kośmider. Voley (tak się
nazywali) uplasował się ostatecznie na trzecim miejscu razem z parą Kujawiaki (Zdzisław i Bartłomiej Kujawiak). Zespoły
podzieliły się punktami, ponieważ zrezygnowały z walki o trzecie miejsce, zatem organizatorzy zsumowali punkty za 3. i 4. miejsce,
podzielili to na dwa i wyszło, że drużyny
otrzymały po 75. punktów.
Przypomnijmy, że do turnieju finałowego, który odbędzie się we wrześniu awansuje tylko 8 ekip z największą ilością punktów.
Warto dodać, że w tym sezonie organizatorzy
zmienili zasady punktacji. W poprzednich latach zwycięzcą otrzymywał ilość punktów równą ilości startujących ekip razy 10,
czyli przy 17. zespołach można było zainkasować 170 pkt. Teraz maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Kolejne drużyny
otrzymują po 10 punktów mniej.
W finale sobotnich zawodów znalazł się
zwycięzca z pierwszego turnieju Oświata
(Marcin Moszczyński i Bartłomiej Pakowski) oraz Kalina, gdzie wystąpili doświadczeni zawodnicy z Głowna - Krzysztof Wróbel i Mirosław Godziszewski.
Oświata miała trudną przeprawę w półfinale
z Kujawiakami i praktycznie z marszu stanęła do walki w finale. Wypoczęty duet Kalina
nie dał szans młodszym kolegom i wygrał finał zdecydowanie 21:8. Po drugim turnieju
w klasyfikacji generalnej powoli widać finałowe pary. Teraz pozostał tylko jeden turniej
i praktycznie, kto nie grał do tej pory już nie
ma szans na finałową „ósemkę”.
Kolejny wakacyjny turniej „plażówki”
odbędzie się w sobotę 30 sierpnia o godzinie
10.00 na Błoniach. Turniej finałowy zaplanowano na 20 września 2008 roku.
Mecz eliminacyjny: ESKA (Monika
Adamkiewicz i Dawid Ślązak) - ARMATY
(Rafał Szczerbiak i Daniel Alagierski) 17:21.
Runda I: OŚWIATA (Marcin Moszczyński

i Bartłomiej Pakowski) - CARO (Mariusz
Misiura i Kamil Gajda) 21:6, PLAŻOWICZE (Bartłomiej Erhardt i Maciej Kolos) GAWRONY (Władysław Gawroński i Jacek
Markowicz) 16:21, HEYA (Kacper Kujawiak i Szymon Ślązak) - LALALILO (Adam
Ruta i Bartłomiej Janiak) 19:21, SZOSZO
I MALINA (Damian Rybusiewicz i Piotr
Szostak) - BS GŁOWNO (Jakub Kosielski i Bartłomiej Kaźmierczak) 5:21, RZEMIOSŁO (Michał Stępniewski i Piotr Włodarczyk) - KALINÓW (Krzysztof Wróbel
i Mirosław Godziszewski) 18:21, ARMATY
- VOLLEY (Michał Kośmider i Grzegorz
Gawroński) 8:21, ALSTARS (Łukasz Kozmana i Daniel Chmurski) - TWO STARS
(Dawid Miodek i Damian Ciura) 21:19,

Pauza: START-95 Złaków Borowy.
3. kolejka:
 WŁATCY MÓCH - JACKOWICE 5:0 (w.o.)
 START-92 Złaków Borowy START-95 Złaków Borowy 9:5 (4:2);
br.: Adrian Polańczyk 5, Paweł Skierski 2,
Łukasz Kostrzewski i Bartłomiej Grzegory
(samobójcza) - Maciej Grzegory 2, Daniel
Skierski 2 i Rafał Kołaczyński.
Pauza: FIGHTERSI.
4. kolejka:
 FIGHTERSI - WŁATCY MÓCH
3:11 (0:6); br.: Maciej Makowski 2 i Michał
Skierski - Marcin Dmosiński 5, Rafał Bogus
4 i Tomasz Rybus 2.
 START-95 Złaków Borowy - JACKOWICE 5:6 (1:1); br.: Daniel Skierski 4 i Maciej Grzegory - Rafał Ignaczak
2, Mariusz Dylik 2, Tomasz Nowik i Dominik Lus.
Pauza: START-92 Złaków Borowy.
1. Włatcy Móch
4 8 24-11
2. Start-92 Złaków Borowy
3 7 21-11
3. Fightersi
3 3 18-23
4. Jackowice
3 3 10-22
5. Start-95 Złaków Borowy
3 1 13-19
(p)

Końcowa kolejność 2. turnieju: 1. Kalinów (100 punktów), 2. Oświata (90), 3-4.
Kujawiaki i Voley (po 75), 5-6. Rzemiosło i
BS Głowno (po 60), 7-8. Caro i Gawrony (po
50), 9-12. Two Stars, Lala Lilo, Heya, Alstars
(po 40), 13-16. Skazani,Armaty, Szoszo i Malina oraz Plażowicze (po 30) i 17. Eska (20).
KLASYFIKACJA PO 2. TURNIEJU:

1. Marcin Moszczyński (Oświata)
Bartłomiej Pakowski (Oświata)
3. Zdzisław Kujawiak (Kujawiaki)
Bartłomiej Kujawiak (Kujawiaki)
5. Bartłomiej Kaźmierczak (Głowno)
6. Michał Stępniewski (Rzemiosło)
Piotr Włodarczyk (Rzemiosło)
8. Michał Kośmider (Volley)
Grzegorz Gawroński (Volley)
10. Jakub Kosielski ( BS Głowno)
11. Krzysztof Wróbel (Kalinów)
Mirosław Godziszewski (Kalinów)
Szymon Ślązak (Heya)
Kacper Kujawiak (Heya)
15. Sławomir Stopczyński (Głowno)
Adam Ruta (Lala Lilo)
Władysław Gawroński (Gawrony)
Jacek Markowicz (Gawrony)
19. Mariusz Misura (Caro)
Kamil Gajda (Caro)
Łukasz Kozmana (Alstars)
Dawid Chmurski (Alstars)
23. Bartosz Gawroński (Bydlaki)
Piotr Beker (Bydlaki)
Bartłomiej Erchardt (Plażowicze)
26. Michał Fijołek (Pro Spiryt)
Dariusz Kaźmierczak (Dar Mark)
Marek Trębski (Dar Mark)
29. Krzysztof Kępczyński (Płock)
Najstarszym uczestnikiem turnieju był
Robert Czubak (Płock)
Władysław Gawroński.
Bartłomiej Janiak (Lala Lilo)
Marcin Rydlewski (Lala Lilo)
SKAZANI (Kamil Karmelita i Kamil StepDawid Miodek (Two Stars)
niak) - KUJAWIAKI (Zdzisław i BartłoDamian Ciura (Two Stars)
miej Kujawiak) 13:21. Runda II: OŚWIAMichał Karmelita (Michały)
TA - GAWRONY 21:17, LALA LILO
Michał Gudaj (Michały)
- BS GŁOWNO 7:21, KALINÓW - VO- 37. Piotr Daszczyński (Profesjonaliści)
Krzysztof Dziedzic (Profesjonaliści)
LEY 21:11, ALSTARS - KUJAWIAKI
Dariusz Wróbel (Plażowicze)
13:21. Runda III: OŚWIATA - BS GŁOWMaciej Kolos (Plażowicze)
NO 24:22, KALINÓW - KUJAWIAKI
Kamil Karmelita (Skazani)
21:17. Mecze repasażowe - I runda: SKAKamil Stępniak (Skazani)
ZANI - TWO STARS 19:21, ARMATY
Rafał Szczerbiak (Armaty)
- RZEMIOSŁO 11:21, SZOSZO I MADaniel Alagierski (Armaty)
LINA - HEYA 13:21, PLAŻOWICZE Damian Rybusiewicz (Szoszo i Malina)
CARO 19:21. Mecze repasażowe - II runda:
Piotr Szostak (Szoszo i Malina)
TWO STARS - GAWRONY 9:21, RZE- 47. Damian Bolimowski (WKS)
MIOSŁO - LALA LILO 21:12, HEYA
Robert Klimkowski (WKS)
-VOLEY 10:21, CARO - ALSTARS 21:8.
Robert Stępniewski (Stemple)
Mecze repasażowe - III runda: GAWROMarcin Stępniewski (Stemple)
NY - RZEMIOSŁO 14:21, VOLEY Daniel Kucharski (Toka)
CARO 21:14. Mecze repasażowe - IV runŁukasz Podsędek (Toka)
da: KUJAWIAKI - RZEMIOSŁO 21:16,
Mateusz Dzik (Torpedo)
BS GŁOWNO - VOLEY 16:21. Mecze
Maciej Więckowski (Torpedo)
półfinałowe: OŚWIATA - KUJAWIAKI
Monika Adamkiewicz (Eska)
Dawid Ślązak (Eska)
29:27, KALINÓW - VOLEY 21:16. Mecz

o 1. miejsce: KALINÓW - OŚWIATA21:8.

Jackowice, 10-11 i 17-18 lipca. Pięć
zespołów rywalizuje w rozgrywkach szesnastolatków (rocznik 1992 i młodsi) w ramach Zduńskiej Amatorskiej Ligi Szóstek,
a na czele tabeli na razie Włatcy Móch. Ekipa
ta ma jeden punkt przewagi nad Startem-92,
ale złakowianie rozegrali o jedno spotkanie
mniej od rywali.
1. kolejka:
 FIGHTERSI - START-92 Złaków
Borowy 3:8 (1:4); br.: Michał Skierski 2
i Kamil Jarota - Paweł Skierski 3, Przemysław Wróblewski 2, Łukasz Kostrzewski,
Adrian Polańczyk i Marcin Dmosiński.
 WŁATCY MÓCH - START-95 Złaków Borowy 4:4 (2:2); br.: Tomasz Rybus
2, Marcin Dmosiński i Rafał Bogus - Daniel Skierski 3 i Artur Charążka.
Pauza: JACKOWICE.
2. kolejka:
 FIGHTERSI - JACKOWICE 12:4
(4:2); br.: Maciej Makowski 6, Michał Skierski 3 i Kamil Jarota 3 - Mariusz Dylik 3
i Piotr Gorzkowski.
 WŁATCY MÓCH - START-92 Złaków Borowy 4:4 (1:2); br.: Marcin Dmosiński 2 i Rafał Bogus 2 - Piotr Rewerski 2, Łukasz Kostrzewski i Adrian Polańczyk.
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Astra przygotowuje się do gry na boiskach IV ligi.

Piłka nożna - przygotowania Astry do rozgrywek IV ligi

Jest coraz lepiej

 ASTRA Zduny - STAL Głowno 2:0
(1:0); br.: Dominik Wiśniewski (29) i Wiktor Surma (72).
Astra: Szymon Pietrzak (46 Koza) Błaszczyk (80 Węgierek), Ochmański, Janakowski, Zrazek (85 Owczarek) - Daniel
Pietrzak (65 Chudy), Dominik Wiśniewski
(46 Wolski), Grzegory, Kamil Wiśniewski
(65 Dylik) - Legęncki (70 Jankowski), Skoneczny (46 Surma).
Zduny, 23 lipca. Zduński beniaminek
łódzkiej IV ligi gra coraz lepiej. Podopieczni trenera Jacka Czekalskiego tym razem
okazali się lepsi od Stali Głowno. Rywale
przeżywają spore problemy organizacyjne
(drużyna została wycofana z nowej III ligi),
ale mimo wszystko byli faworytami tej potyczki. Jak się okazało tylko „papierowymi”…
 ASTRA Zduny - ZORZA Szczawin
5:3 (2:3); br.: Paweł Jankowski (9), Wiktor
Surma 2 (37 i 67), Mariusz Ochmański (75)
i Konrad Wolski (81).
Astra: Koza - Węgierek, Ochmański,
Błaszczyk, Wiśniewski - Pietrzak, Grzegory, Chudy, Dylik - Jankowski, Surma.
II połowa: Pietrzak - Błaszczyk, Ochmański,
Janakowski, Zrazek - Kamil Wiśniewski,
Grzegory (65 Chudy, 75 Dylik), Dominik
Wiśniewski (80 Pietrzak), Wolski - LegęncZbigniew Łaziński ki, Surma (84 Jankowski).

Zduny, 26 lipca. Już w 3. minucie Zorza objęła prowadzenie, ale już pięć minut
później wyrównującą bramkę zdobył Paweł Jankowski. Później niespodziewanie dominowali występujący w płockiej
klasie okręgowej gracze ze Szczawina, którzy wkrótce prowadzili już 3:1. Astra jeszcze przed przerwą odrobiła jedną bramkę za sprawą Wiktora Surmy, który
w 37. minucie wykorzystał sytuację sam na
sam z bramkarzem Zorzy. W przerwie ostra
reprymenda trenera Astry i dokonane zmiany poskutkowały tym, że obraz gry uległ
zmianie. Piłkarze Astry zaczęli konstruować
składniejsze akcje. Autorami goli byli kolejno: Mariusz Ochmański, Konrad Wolski i ponownie Surma.
Paweł A. Doliński

Zmiany kadrowe w Astrze:
 PRZYBYLI:
Rafał Chudy (po kontuzji), Michał Dylik (powrót z juniorów starszych Pelikana), Przemysław Grzegory (Malina Piątek), Szymon Pietrzak (powrót z juniorów
starszych Pelikana), Piotr Skoneczny (Kopernik Kiernozia) i Kamil Wiśniewski
(MKS Kutno).
 Nikt nie ubył.
(p)
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Motocross - VII eliminacja Mistrzostwa Europy

Wizgier miêdzynarodowo
Człuchów, 20 lipca. Zawodnicy z różnych stron Europy zawitali do Polski
do Człuchowa, gdzie odbyła się VII eliminacja Mistrzostw Europy w motocrossie. Miłośnicy tego ekstremalnego sportu na mieli
bardzo dobre warunki do ścigania się. Pogoda dopisała, tor był dobrze przygotowany
i nie zawiedli kibice, którzy dość licznie pojawili się na tych zawodach.
W doborowej stawce motocrossowców,
po dobrych występach na arenie krajowej,
miał możliwość walczyć zawodnik Łowickiego Klubu Motorowego - Paweł Wizgier, który w połowie lipca dostał powołanie do kadry Polski. Łowiczanin jest już
bardzo doświadczonym zawodnikiem i dobrze znany jest w świecie sportów motorowych. W Człuchowie łowiczanin potwierdził swoje umiejętności i przynależność
do czołówki krajowej.
W pierwszym wyścigu klasy open Paweł
pojechał trochę poniżej swoich możliwości i
zajął siedemnaste miejsce. Zwycięzcą tego
biegu został Evgeni Tyletsky z Białorusi,
a najlepszy z Polaków Arkadiusz Mańk
uplasował się na dziewiątej pozycji.

Księżak wywalczył awans do II ligi, ale utrzymać się w niej będzie bardzo ciężko.

Łowiczanin bardziej zadowolony mógł
być z drugiego startu. W tym wyścigu,
po znakomitym starcie i ostrej walce zakończył on swój występ na dwunastej pozycji. Walka o te lokatę toczyła się pomiędzy
trzema Polakami - Wizgierem, Fabianem
Szymańskim i Jakubem Majchrzakiem. Tym razem na metę pierwszy dojechał Roman Morozov z Ukrainy, a najlepszym z Polaków ponownie był Mańk, który
zajął szóstą lokatę.
Paweł Wizgier, który w tej edycji Mistrzostw Europy wystartował tylko w jednej z siedmiu eliminacji uplasował się ostatecznie na 54. miejscu.
1. Petr Bartos (Czechy)
287
2. Roman Morozov (Ukraina)
233
3. Nykola Paschinskiy (Ukraina)
205
20. Maciej Zdunek (Polska)
38
21. Arkadiusz Mańk (Polska)
38
28. Karol Kędzierski (Polska)
34
42. Fabian Szymański (Polska)
17
54. Paweł Wizgier (Polska)
13
57. Jakub Majchrzak (Polska)
12
64. Łukasz Kędzierski (Polska)
6
Zbigniew Łaziński

Koszykówka - II liga męska

Ksiê¿ak przed sezonem
W poniedziałek 4 sierpnia swoje przygotowania do debiutanckiego sezonu w II lidze męskiej rozpoczną koszykarze UMKS
Księżak Łowicz. Trener łowickiej drużyny
- Cezary Włuczyński będzie miał podobny skład jak w ubiegłym sezonie, a do łowickiej drużyny mają dołączyć jedynie trzej koszykarze: 27-letni wychowanek łódzkiego
Startu, grający potem w SMS PZKosz Warka, ŁKS Łódź, a przez ostatnie trzy sezony
we Francji - Michał Snochowski (191 cm),
Przemysław Klimczak (były koszykarz
Księżaka oraz m.in. Nobilesu Włocławek,
a ostatnio grający w zespole Delecta Włocławek występującym we Włocławskiej Lidze
Koszykówki Amatorskiej) oraz Jakub Pietrzko (osiemnastoletni wychowanek Startu Łódź, który przed sezonem został wykupiony przez ŁKS, ale ten wypożyczy go
do Księżaka). Kadra liczyła będzie zatem
tylko trzynastu koszykarzy, którzy mają
do rozegrania aż 26. spotkań.
Znamy już terminarz rozgrywek sezonu 2008/2009. W odróżnieniu od chociaż-

by piłki nożnej, Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki ustalił
skład trzech grup II ligi, w których podobnie
jak w poprzednim sezonie rywalizować będzie po 14. drużyn. (z wyjątkiem grupy C,
w której znajduje się tylko 13. ekip), a Księżak został w włączony do grupy A (gra w niej
m.in. rywal zza miedzy - AZS WSGK Kutno). Nowy sezon rozpocznie się 27 września,
a runda zasadnicza potrwa aż do 4 kwietnia
2009 roku. Po cztery najlepsze cztery zespoły z każdej grupy stoczą walkę w play-off
o awans do I ligi.
Księżak swoje mecze rozgrywał będzie w
hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu przy
ul. Topolowej 2, a przynajmniej na razie
mecze planowane są na sobotnie wieczory
na godz. 19.00. Zanim do tego dojdzie łowiczanie przygotowywali się będą najpierw
na obiektach OSiR, a od 15 sierpnia wyjadą
na dziesięciodniowe zgrupowanie do Łeby.
We wrześniu koszykarze Księżaka zagrają
w dwóch turniejach (jeden z nich odbędzie
się w Łowiczu).

Terminarz rozgrywek II ligi UMKS Księżak Łowicz
1. 2008.09.27
2. 2008.10.04
3. 2008.10.11-12
4. 2008.10.18
5. 2008.10.25-26
6. 2008.11.08
7. 2008.11.15-16
8. 2008.11.22
9. 2008.11.29-30
10. 2008.12.06
11. 2008.12.13-14
12. 2008.12.20
13. 2009.01.03-04
14. 2009.01.10-11
15. 2009.01.17-18
16. 2009.01.24
17. 2009.01.31
18. 2009.02.07
19. 2009.02.14-15
20. 2009.02.21
21. 2009.02.28
22. 2009.03.07
23. 2009.03.14-15
24. 2009.03.21
25. 2009.03.28-29
26. 2009.04.04

S
S
S/N
S
S/N
S
S/N
S
S/N
S
S/N
S
S/N
S/N
S/N
S
S
S
S/N
S
S
S
S/N
S
S/N
S

19.00
19.00
?
19.00
?
19.00
?
19.00
?
19.00
?
19.00
?
?
?
19.00
?
19.00
?
19.00
17.00
19.00
?
19.00
?
19.00

UMKS Księżak Łowicz - Rosasport Radom
UMKS Księżak Łowicz - UKS System Łęczyce
AZS UMK Trójeczka Olsztyn - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - Tur Bielsk Podlaski
Harmattan Bonduelle Gniewkowo - UMKS Księżak
UMKS Księżak Łowicz - CWKS Legia Warszawa
Astoria Bydgoszcz - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - AZS WSGK Kutno
OSSM PZKosz Sopot - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - Norgips Piaseczno
ŻTS Nowy Dwór Gdański - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - SIDEn MMKS Toruń
Tempcold AZS PW Warszawa - UMKS Księżak Łowicz
Rosasport Radom - UMKS Księżak Łowicz
UKS System Łęczyce - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - AZS UMK Trójeczka Olsztyn
Tur Bielsk Podlaski - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak - Harmattan Bonduelle Gniewkowo
CWKS Legia Warszawa - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - Astoria Bydgoszcz
AZS WSGK Kutno - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - OSSM PZKosz Sopot
Norgips Piaseczno - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - ŻTS Nowy Dwór Gdański
SIDEn MMKS Toruń - UMKS Księżak Łowicz
UMKS Księżak Łowicz - Tempcold AZS PW Warszawa
(p)

 GRUPA A:
1. kolejka (27-28.09.2008): UMKS Księżak Łowicz (beniaminek) - Rosasport Radom, UKS System Łęczyce (beniaminek) Tempcold AZS PW Warszawa, AZS UMK
Trójeczka Olsztyn (beniaminek) - SIDEn
MMKS Toruń, Tur Bielsk Podlaski - ŻTS
Nowy Dwór Gdański, Harmattan Bonduelle Gniewkowo - Norgips Piaseczno, CWKS
Legia Warszawa - OSSM PZKosz Sopot
i Astoria Bydgoszcz - AZS WSGK Kutno.
2. kolejka (4-5.10.2008): Rosasport Radom - AZS WSGK Kutno, OSSM PZKosz
Sopot - Astoria Bydgoszcz, Norgips Piaseczno - CWKS Legia Warszawa, ŻTS
Nowy Dwór Gdański - Harmattan Bonduelle Gniewkowo, SIDEn MMKS Toruń - Tur
Bielsk Podlaski, TempcoldAZS PW Warszawa - AZS UMK Trójeczka Olsztyn i UMKS
Księżak Łowicz - UKS System Łęczyce.
 GRUPA B:
1. kolejka (27-28.09.2008): Tarnovia Tarnowo Podgórne (spadkowicz z I ligi) - Doral
Nysa Kłodzko, MKKS Rybnik (spadkowicz
z I ligi) - VB Leasing Siechnice, Szesnastka Częstochowa (beniaminek) - AZS Radex
Szczecin, AZS PO Opole - Pogoń Prudnik,
Spójnia Stargard Szczeciński - MKKS Zabrze, Śląsk II Wrocław - OSSM PZKosz
Wrocław (beniaminek) i Open Basket Pleszew - AZS PP Big Plus Poznań.
 GRUPA C:
1. kolejka (27-28.09.2008): SSK Basket
Kraków (beniaminek) - MCKiS Jaworzno,
Start AZS Lublin (spadkowicz z I ligi) - Pogoń Ruda Śląska, SKK Siedlce (beniaminek)
- UMKS Kielce, Alba Chorzów - OSSM
PZKosz Warszawa, Hawajskie Koszule
Żory - Cracovia Kraków i AZS PR Radom Wisła Kraków. Pauza: Limblach Limanowa
(beniaminek).
Paweł A. Doliński

Kadra UMKS Księżak:
Rozgrywający: Adrian Dyszkiewicz,
Piotr Niewiadomski, Jakub Pietrzko i Bartosz Włuczyński, skrzydłowi: Przemysław
Duranowski, Adrian El-Ward, Robert Kucharek, Maciej Siemieńczuk i Michał Snochowski, centrzy: Michał Banasiak, Michał
Chojecki, Przemysław Klimczak i Rafał Mróz. Trenerem drużyny jest Cezary
Włuczyński, a menadżerem zespołu Robert Kucharek.
(p)

Paweł Wizgier może być zadowolony ze swojego startu w Człuchowie.

Motocross - Mistrzostwa Strefy Północnej

Szanse na podium

Reszel, 20 lipca. W czasie kiedy czołowy zawodnik Łowickiego Klubu Motorowego Paweł Wizgier walczył w Mistrzostwach Europy, jego mniej doświadczeni
koledzy z klubu próbowali sił w zawodach
krajowych. Odbyły się one w Reszlu, a zawodnicy rywalizowali w ramach Mistrzostw
Strefy Północnej w motocrossie. Impreza
ta była III rundą tych mistrzostw. Niestety, pogoda tego dnia nie sprzyjała zawodnikom. Po ulewie, która przeszła nad ranem
nad miastem tor zamienił się w ślizgawkę.
W takich warunkach ściganie się jest bardzo niebezpieczne i trudne. Jednak okazało się, że to nie przeszkodziło w rozegraniu
zawodów. Organizatorzy zdecydowali się
na przeprowadzenie wyścigów, w których
Łowicki Klub Motorowy reprezentowało
trzech zawodników.
W klasie do 35. lat pojechał Łukasz
Walczak, który zaprezentował równą formę
i w obydwu wyścigach zajął piąte miejsca.
Trochę słabiej spisał się Sylwester Wie-

lec, który w pierwszym wyścigu był siódmy natomiast w drugim starcie zajął ósmą
lokatę. Miejscami na podium podzielili się
zawodnicy z Lidzbarka i Olsztyna, którzy
na pamięć znają tor w Reszlu.
W klasie powyżej 35. lat wystartował domaniewiczanin - Zbigniew Majewski. Popularny wśród kolegów „Stefan” w pierwszym biegu zajął trzecie miejsce, natomiast
w drugim było trochę gorzej i uplasował się
na czwartym miejscu.
W klasyfikacji generalnej mistrzostw Łukasz Walczak awansował na szóste miejsce
w klasie do 35 lat. Ciekawie zapowiada się
w kolejnej rundzie rywalizacja w klasie powyżej 35. lat, gdzie Zbigniew Majewski
awansował na drugie miejsce i będzie walczył o utrzymanie tej doskonałej pozycji
w kolejnych rundach. Kolejny start zawodników z ŁKM w Mistrzostwach Strefy Północnej odbędzie się 17 sierpnia 2008 roku
w Ostródzie.
Zbigniew Łaziński
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S³abo, ale za trzy punkty
W 41. minucie to jednak łowiczanie objęli
prowadzenie. Po błędzie Artura Holewińskiego gola zdobył nowy piłkarz Pelikana
- Radosław Stencel. W 62. minucie było
już 2:0. Po doskonałym krosowym podaniu
Bojaruńca Przemysław Cichoń zwodem
uwolnił się od obrońcy Ruchu i strzałem
w krótki róg podwyższył wynik spotkania.
Niestety w 68. minucie fatalnie zachował
się Maciej Pastuszka, który w niegroźnej
sytuacji potrącił w polu karnym Żuberka,
a po chwili sam poszkodowany zdobył kontaktową bramkę wykorzystując rzut karny.
Później nieco „zagotował się” Robert Wilk,
który w krótkim czasie ujrzał dwie żółte
i w konsekwencji w 81. minucie musiał opuścić boisko. Chwilę później o zmianę popro-

Doświadczony 33-letni Dariusz Kozubek (nr 16, przy piłce) ma za sobą grę
na boiskach polskiej ekstraklasy.
sił Przemysław Michalski. Nowy stoper
biało-zielonych przystąpił do meczu z wysoką gorączką, a okropny upał mocno go
osłabił. Na szczęście łowiczanie nie dali się
zaskoczyć rywalom i dowieźli cenne zwycięstwo do końca.
Kibiców znad Bzury „nowy” Pelikan
Debiutujący Radek Stencel zdobył na pewno nie zachwycił. Cieszyć muszą zdobyte punkty, ale przewaga rywali w środku
pierwszego gola dla Pelikana.

boiska była bardzo wyraźna. Z drugiej strony
należy pamiętać, że nasza drużyna zagrał po
raz pierwszy w takim zestawieniu. W sparingach grali często zupełnie inni piłkarze, którzy ostatecznie do Pelikana się nie „załapali”.
Trener Bogdan Pisz musi szybko wszystko w naszym zespole „poukładać”. Na razie
nie gramy dobrze - ale za to wygraliśmy!
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - przygotowania Pelikan II do rozgrywek IV ligi

Zimny prysznic siê przyda
 PELIKAN II Łowicz - KOLEJARZ
Łódź 4:1 (0:0); br.: Łukasz Chlebny 2
(60 i 83), Tomasz Rembowski (63) i Zbigniew Czerbniak (85) - Andrzej Waliszewski (64).
Pelikan II: Jędrzejewski (65 Kocemba)
- Zwierz (46 Myczka), Czerbniak, Plichta
(46 Styszko), Osowski - Ścibor (46 Pomianowski), Kutkowski (46 Chlebny), Cipiński
(46 Kaźmierczak), Zimecki (46 Gawlik) Kowalczyk, Rembowski.
Łowicz, 23 lipca. Trzeci mecz kontrolny i trzecie zdecydowane zwycięstwo podopiecznych trenerów Bogdana Jóźwiaka
i Zbigniewa Czerbniaka. Tym razem rywalami łowickich „rezerwistów” byli gracze
Kolejarza Łódź, którzy podobnie jak nasza
ekipa zadebiutuje w tym sezonie w łódzkiej
IV lidze. Zresztą pierwszy ligowy pojedynek tych dwóch zespołów odbędzie się już
w 3. kolejce, która odbędzie się 20 sierpnia
2008 roku. Na pewno do tego meczu ze sporą przewagą psychologiczną przystąpią ło-

wiczanie, którzy wygrali w sparingu aż 4:1.
W pierwszej połowie miejscowi osiągnęli
sporą przewagę, ale na bramki trzeba było
poczekać do 60. minuty. Wówczas Łukasz
Chlebny po raz pierwszy pokonał golkipera Kolejarza. Trzy minuty później po strzale Tomasza Rembowskiego piłka odbiła się od nóg obrońcy i wpadła do bramki.
W 64. minucie łowickim kibicom przypomniał się przed laty występujący w Pelikanie
- Andrzej Waliszewski. W końcówce biało-zieloni jeszcze dwukrotnie znaleźli drogę
do łódzkiej bramki. Na 3:1 podwyższył znowu „Chlebek”, a wynik spotkania strzałem
spoza pola karnego ustalił Czerbniak.
Środowy mecz obserwował trener Bogdan Pisz, który zapowiedział, że być może
wkrótce kilku zawodników zostanie przesuniętych do pierwszego zespołu. Bacznie
przyglądał się przede wszystkim postawie
Rembowskiego, bardzo szybkiego Tomasza Ścibora i młodzieżowca - Andrzeja
Osowskiego.

 SAS VIS 2007 Skierniewice - PELIKAN II Łowicz 5:1 (1:0); br.: Tomasz Cybulski 4 (20, 25, 36 i 61) i Konrad Kowalczyk (72) - Mariusz Trakul (88).
Pelikan II: Jędrzejewski - Myczka, Plichta, Górski, Zwierz - Patos, Cipiński, Kutkowski, scibor - Kosiorek, Rembowski.
II połowa: Kocemba - Demidowicz, Plichta,
Górski, Szakiel - Cipiński, Chlebny, Świstak,
Zimecki - Ługowski, Trakul.
Skierniewice, 26 lipca. Zakończyła się wspaniała seria kolejnych sparingowych zwycięstw drugiego zespołu Pelikana. W przededniu inauguracji rozgrywek
II ligi sztab szkoleniowy podjął decyzję o włączeniu kilku zawodników do kadry na mecz
z Ruchem Wysokie Mazowieckie, a osłabiony Pelikan II nie sprostał młodej drużynie
SAS Unia 2007 Skierniewice (trenerem zespołu jest łowiczanin - Bernard Wudkiewicz). Choć być może ten „zimny prysznic”
naszym piłkarzom przed meczami ligowymi
bardzo się przyda...
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - 1. kolejka II ligi

Pelikan wiceliderem
Tylko cztery mecze rozegrano na razie
w ramach rozgrywek 1. kolejki wschodniej grupy I ligi. Dwa mecze, w Aleksandrowie Łódzkim i w Łowiczu, zakończyły
się zwycięstwami gospodarzy, a Sokół i Pelikan zmierzą się już w spotkaniu 3. kolejki. W środę 6 sierpnia o godz. 17.00 można się spodziewać naprawdę interesującego
pojedynku.
1. kolejka II ligi:
 SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki SANDECJA Nowy Sącz 2:0 (1:0); br.:
Przemysław Ziółkowski (41) i Marcin Olejniczak (76).
 START Otwock - HETMAN Zamość 0:0
 PELIKAN Łowicz - RUCH Wysokie
Mazowieckie 2:1 (1:0); br.: Radosław Sten1. Sokół Aleksandrów
2. Pelikan Łowicz
3. Okocimski Brzesko
Wigry Suwałki
5. Hetman Zamość
Start Otwock
7. Concordia Piotrków
Górnik Wieliczka
Jeziorak Iława
Kolejarz Stróże
KSZO Ostrowiec Św.
ŁKS Łomża
OKS 1945 Olsztyn
Ponidzie Nida Pińczów
Przebój Wolbrom
Stal Poniatowa
17. Ruch Wysokie Maz.
18. Sandecja Nowy Sącz

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2-0
2-1
3-3
3-3
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-2
0-2

cel (41) i Przemysław Cichoń (62) - Dzidosław Żuberek (69 karny).
 OKOCIMSKI Brzesko - WIGRY
Suwałki 3:3 (2:1); br.: Piotr Kajda 2 (22 i 55)
i Łukasz Szczoczarz (37 karny) - Daniel Ołowniuk (24) i Karol Drągowski 2 (71 i 76 karny).
 CONCORDIA Piotrków Trybunalski - PRZEBÓJ Wolbrom przełożono na 30 lipca.
 JEZIORAK Iława - OKS 1945 Olsztyn przełożono na 30 lipca.
 ŁKS Łomża - STAL Poniatowa przełożono na 30 lipca.
 KOLEJARZ Stróże - GÓRNIK
Wieliczka przełożono na 20 sierpnia.
 PONIDZIE NIDA Pińczów - KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski przełożono
na 10 września.
(p)
1-0-0
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-1
0-0-1

1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2-0
2-1
3-3
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
3-3
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
1-2
0-2

Zapraszamy na 2. i 3 . kolejkę II ligi

Z rywalami zza miedzy
Piłkarzy łowickiego Pelikana czekają
w ciągu trzech dni dwa pojedynki z zespołami województwa łódzkiego. Najpierw
w niedzielę 3 sierpnia o godz. 11.15 zespół
trenera Bogdana Pisza zagra w Piotrkowie Trybunalskim z Concordią, a już w środę
5 sierpnia biało-zielonych czeka wyjazd do
Aleksandrowa Łódzkiego. Nie tak dawno łowiczanie przegrali z Sokołem w meczu sparingowym (0:2), ale w pojedynku o ligowe
punkty wszyscy liczą na udany rewanż.
2. kolejka II ligi (sobota - niedziela,
2-3 sierpnia): WIGRY Suwałki - RUCH
Wysokie Mazowieckie (S - 17.00), KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski - STAL Poniatowa (S - 17.00), JEZIORAK Iława - START
Otwock (S - 17.00), OKOCIMSKI Brzesko KOLEJARZ Stróże (S - 17.00), PELIKAN

Łowicz - CONCORDIA Piotrków Trybunalski (N - 11.15), HETMAN Zamość
- PONIDZIE NIDA Pińczów (N - 17.00),
OKS 1945 Olsztyn - SANDECJA Nowy
Sącz, PRZEBÓJ Wolbrom - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki, ŁKS Łomża - GÓRNIK
Wieliczka przełożono.
3. kolejka II ligi (środa, 6 sierpnia): SOKÓŁ Aleksandrów Ł. - PELIKAN Łowicz (17.00), START Otwock - OKS 1945
Olsztyn, PONIDZIE NIDA Pińczów - JEZIORAK Iława, STAL Poniatowa - HETMAN Zamość, GÓRNIK Wieliczka - KSZO
Ostrowiec, OKOCIMSKI Brzesko - ŁKS
Łomża, RUCH Wysokie Maz.- KOLEJARZ
Stróże, CONCORDIA Piotrków Trybunalski - WIGRY Suwałki i SANDECJA Nowy
(p)
Sącz - PRZEBÓJ Wolbrom.

Piłka nożna - przygotowania Olimpii Chąśno

Dwa razy po cztery bramki

 OLIMPIA Chąśno - START Złaków
Borowy 4:4 (1:2); br.: Dominik Czeczko 3
i Tomasz Łysio.
Olimpia: Gać - Kamiński, Jabłoński, Maciejewski, Malczyk - Czarnota, Malinowski, Brzozowski, Więcek - Czeczko, Matuszewski oraz Kolos, Lenarczyk, Ścibor,
Bogucki i Łysio.
Chąśno, 19 lipca. W pierwszym sparingu występująca w skierniewickiej klasie
okręgowej Olimpia zremisowała w Chąśnie
z A-klasowym Startem Złaków Borowy
4:4. Hat-trickiem popisał się przymierzany
do gry w Olimpii wychowanek Pelikana
- Dominik Czeczko, który ostatnie lata
spędził w skierniewickim Widoku. Nowymi graczami w zespole z Chąśna będą także: Michał Brzozowski i Piotr Malczyk

(obaj Olimpia Niedźwiada), Tomasz Łysio (dotąd Kopernik Kiernozia) oraz wracający z Anglii Bartłomiej Bogucki.
 ZRYW Wygoda - OLIMPIA Chąśno
3:4 (1:1); br.: Michał Brzozowski 2, Andrzej
Maciejewski i Przemysław Bury.
Olimpia: Gać - Kolos, Kunikowski, Maciejewski, Klimkiewicz - Czarnota, Brzozowski, Zabost, Jabłoński - Bury, Bednarek.
Wygoda, 26 lipca. Tym razem trener
Witold Kunikowski sam musiał pojawić
się na boisku. Z różnych przyczyn zabrakło
w skaldzie kilku podstawowych zawodników, a mimo wszystko „Olimpijczycy” pokonali w Wygodzie Zryw 4:3. Po raz drugi
ekipa z Chąśna zdobyła zatem cztery gole…
Paweł A. Doliński

Łowicki informator sportowy
Defensywą Pelikana dyrygował w meczu z Kolejarzem Zbigniew Czerbniak.

Niedziela, 3 sierpnia:
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 2. kolejka II ligi piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Concordia
Piotrków Trybunalski;
 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 1. kolejka IV ligi

piłki nożnej: Pelikan II Łowicz - UKS
SMS II Łódź;
Środa, 6 sierpnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; triobasket.
(p)

36

SPORT 

SPORT 

SPORT

31.07.2008 r.

Beach Soccer - VI Mistrzostwa Polski Energa 2008

£owiczanie w z³ocie

W pierwszym ligowym meczu Pelikan wygrał z Ruchem 2:1.

Piłka nożna - 1. kolejka II ligi, grupa wschodnia

S³abo, ale za trzy punkty
w czwartek i dopiero wówczas łowiccy
działacze „przyspieszyli” z potwierdzaniem
młodzieżowców. W „nowej” II lidze muszą
na boisku znajdować się przez cały mecz
dwaj gracze z rocznika 1988 i młodsi. Ostatecznie w kadrze znaleźli się czterej tacy gracze: Piotr Grzelczak z łódzkiego Widzewa, Paweł Bojaruniec z płockiej Wisły,
Andrzej Osowski (wychowanek Pelikana, który grał później w UKS SMS Łódź
i Orle Nieborów) i Patryk Demidowicz
(kolejny wychowanek łowickiej drużyny).
Zdecydowanie bardziej doświadczony jest
Dariusz Kozubek - 33-letni pomocnik,
który grał dotąd w Koronie Kielce, Górniku Łęczna, KSZO Ostrowiec Św., Ceramice
Opoczno, Szczakowiance Jaworzno, znowu w Koronie, Polonii Warszawa, Zagłębiu Sosnowiec i ostatnio w Concordii
Piotrków Trybunalski. Łącznie rozegrał
w I lidze 59 meczów i zdobył sześć goli.
Wydaje się jednak, że skład jeszcze trzeba
będzie uzupełnić…

Tenis stołowy - Wakacyjne GP Łowicza

Grali tylko “zawodowcy”
Łowicz 25 lipca. Bardzo małe zainteresowanie towarzyszy tegorocznym rozgrywkach w ramach Wakacyjnego Grand
Prix Łowicza w tenisie stołowym. W pierwszym czerwcowym turnieju w hali sportowej
OSiR nr 1 pojawił się tylko jeden zawodnik,
a teraz do rozgrywek zgłosiło się czworo
zawodniczek i zawodników UMKS Księżak Łowicz. Zawody rozegrano systemem

„każdy z każdym”, a zgodnie z przewidywaniami zwycięzcą okazał się Piotr Podsędek, który w finale wygrał z Ksenią
Włuczyńską 3:0.
Mecze eliminacyjne: Piotr Podsędek Wiktoria Guzek 3:0, Ksenia Włuczyńska
- Mateusz Podsędek 3:1, Piotr Podsędek Mateusz Podsędek 3:0, Ksenia Włuczyńska - Wiktoria Guzek 2:3, Piotr Podsędek
- Ksenia Włuczyńska 3:1, Wiktoria Guzek Mateusz Podsędek 2:3. Mecze półfinałowe:
Piotr Podsędek - Wiktoria Guzek 3:0, Ksenia
Włuczyńska - Mateusz Podsędek 3:0. Mecz
o 3. miejsce: Mateusz Podsędek - Wiktoria
Guzek 3:0. Mecz o 1. miejsce: Piotr Podsędek - Ksenia Włuczyńska 3:0.
(p)
1. Piotr Podsędek
5 5 15-1
2. Ksenia Włuczyńska
5 2
9-10
3. Mateusz Podsędek
5 2 7-11
4. Wiktoria Guzek
5 1 5-14

 COPACABANA Gdańsk - TEAM
Słupsk 1:6
WITPoddębice-HURTAPŁęczyca1:3
Mecz półfinałowy:
 UNITY Szczecin - HURTAP Łęczyca 4:5
 GREMBACH-PIÓRKOWSCY
Zgierz - TEAM Słupsk 3:2 (1:0, 2:1 0:1);
br.: Bogusław Saganowski, Krzysztof Kuchciak i Tomasz Kaczmarek.
Mecz o 3. miejsce:
 UNITY Szczecin - TEAM Słupsk 6:1
Mecz o 1. miejsce:
 HURTAP Łęczyca - GREMBACHPIÓRKOWSCY 3:4 (0:0, 0:4, 3:4);
br.: Michał Marciniak 2, Bogusław Saganowski i Krzysztof Kuchciak.
Ostateczna kolejność: 1. Grembach-Piórkowscy Zgierz, 2. Hurtap Łęczyca, 3. Unity
Szczecin, 4. Team Słupsk, 5. Mat-Włókniarz
Zgierz, 6. Wit Poddębice, 7. Hemako Sztutowo, 8. Copacabana Gdańsk, 9. Rapid Sport-Pub Lublin, 10. Magic Kris-Max Łódź,
11. Team Strzemieszyce, 12. Marwit Zławieś
Wielka, 13. 4World Team Bielawa, 14. La
Stalla Łęczyca, 15. TV Sat-Magazyn Łódź,
16. Jesiony Tychy.
W mistrzowskiej zgierskiej drużynie
grali: Marek Górecki i Mariusz Jędrzejewski - Tomasz Kaczmarek, Krzysztof Kuchciak, Bogusław Saganowski, Marcin Olejniczak, Michał Marciniak, Michał Maciąg,
Marek Sadziński, Marcin Kosiorek, Krystian
Bolimowski i Abayomi. Trenerem był Jarosław Jagielski, kierownikiem - Waldemar Krajewski, a fizykoterapeutą - Jakub Karczmarczyk.
(p)

Od początku inaugurującego w Łowiczu
rundę jesienną meczu II ligi lekką przewagę osiągnęli goście z Wysokiego Mazowieckiego. Ruch (Freskovita) to w końcu wicelider III ligi z poprzedniego sezonu. Najpierw
minimalnie niecelnie z rzutu wolnego strzelał Dzidosław Żuberek, po chwili w sytuacji sam na sam z pustą bramką Hubert
Karwacki zamiast otworzyć wynik podał
do naszego bramkarza. W 10. minucie z dystansu uderzył Tomasz Januszewski,
ale piłka znowu minęła łowicką bramkę.
Później nieco aktywniej zagrali łowiczanie.
W 19. minucie groźnie zaatakowali piłkarze
Pelikana, ale Radosław Stencel został
w ostatniej chwili powstrzymany w polu
karnym. Pięć minut później swojej okazji
nie wykorzystał Grzelczak. W 36. minucie
po akcji Żuberka znowu zamykający z prawej strony Karwacki stanął przed szansą
na zdobycie gola, a minutę później po technicznym strzale Jakuszewskiego piłka trafiła
niespodziewanie w słupek. dok. na str. 35 Złote medale wywalczyli łowiczanie: Marcin Kosiorek i Mariusz Jędrzejewski.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska znajdować się będzie w zasięgu układów wyżowych znad
Bałkanów i Ukrainy. Cały czas napływać będzie ciepła masa powietrza.
n Czwartek:
Słonecznie, sucho oraz bardzo ciepło. Zachmurzenie małe,
okresami umiarkowane. Widzialność: dobra.
Wiatr: północny i północno-wschodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 26 st. C do + 28 st. C.
Temp. min w nocy: + 16 st. C do + 13 st. C.
n Piątek - Niedziela:
Słonecznie oraz upalnie, po południu lokalnie burze
z przelotnymi opadami deszczu. Widzialność: dobra.
Wiatr: południowo-wschodni, skręcający na zachodni,
słaby do umiarkowanego, w czasie burz silny i porywisty.
Temp. max w dzień: + 26 st. C do + 30 st. C.
Temp. min w nocy: + 17 st. C do + 14 st. C.
n Poniedziałek - Środa:
Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu
oraz lokalnymi burzami. Widzialność: umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w czasie opadów słabsza.
Wiatr: z kierunków zachodnich, umiarkowany i słaby.
Temp. max w dzień: + 27 st. C do + 22 st. C.
Temp. min w nocy: + 16 st. C do + 13 st. C.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Upalna aura niekorzystnie wpływa
na nasze samopoczucie.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 PELIKAN Łowicz - RUCH Wysokie Mazowieckie 2:1 (1:0)
1:0 - Radosław Stencel (41), 2:0 - Przemysław Cichoń (62), 2:1 - Dzidosław Żuberek (69 karny).
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka, Michalski (83 Gawlik), Czerbniak, Bojaruniec
- Cichoń, Wilk, Łochowski, Kozubek - Stencel (90+1 Kowalczyk), Grzelczak.
Ruch: Holewiński - Bartkiewicz, Jurkowski, Kołłataj, Szczepanik - Karwacki
(46 Twardowski), Zalewski (70 Janik), Jegliński, Kołodziejczyk (60 Trzaskalski) Jakuszewski, Żuberek.
Sędziowali: Marcin Woś jako główny
oraz Andrzej Kucharski i Andrzej Głowacki
(wszyscy Lublin). Żółta kartka: Paweł Bojaruniec (1) i Robert Wilk (1 i 2) - obaj Pelikan. Czerwona kartka: Wilk (81. minuta).
Widzów: 900.
Łowicz, 27 lipca. Nie w pierwszej,
a jednak w drugiej lidze grał będzie łowicki Pelikan. Ta decyzja dotarła do Łowicza

Ustka, 3-6 lipca. Znakomicie w rozgrywanych na plaży w Ustce VI Mistrzostwach
Polski Energa Beach Soccer 2008 spisała się
drużyna Grembach-Piórkowscy Zgierz, która odniosła historyczny sukces zdobywając
tytuł mistrza Polski. Zespół powstał z połączenia dwóch drużyn: KS Grembach Zgierz
oraz Ubojni Drobiu Piórkowscy - powiedział
działacz tej drużyny - Waldemar Krajewski. Po niespełna miesiącu ciężkiej pracy
team ten odniósł sukces, w który, jeszcze
do dzisiaj, niektórzy nie mogą uwierzyć.
W finale drużyna Grembach-Piórkowscy
pokonała obrońcę tytułu z ubiegłego roku,
zespół Hurtapu Łęczyca 4:3.
Warto podkreślić, że w zgierskiej drużynie oprócz pochodzącego z Łyszkowic
Waldka Krajewskiego znaleźli się także łowiczanie: bramkarz Mariusz Jędrzejewski oraz Marcin Kosiorek i Krystian
Bolimowski.
Mecze eliminacyjne:
 GREMBACH-PIÓRKOWSCY
Zgierz - TV-Sat Magazyn Łódż 4:0 (1:0);
br.: Marcin Olejniczak 2, Michał Maciąg
i Bogusław Saganowski.
 GREMBACH-PIÓRKOWSCY
Zgierz-COPACABANAGdańsk 5:2(1:0);
br.: Michał Marciniak 2, Bogusław Saganowski 2 i Marcin Olejniczak.
Mecz ćwierćfinałowy:\
 GREMBACH-PIÓRKOWSCY
Zgierz - WIT Poddębice 4:1 (0:0);
br.: Marcin Olejniczak 2, Bogusław Saganowski i Tomasz Kaczmarek.
 HURTAP Łęczyca - HEMAKO
Sztutowo 2:1

