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Kulinarne specjały
na Nowym Rynku
Bożena Dykiel, aktorka z zacięciem
kulinarnym, będzie gościem specjalnym na Festiwalu Dobrej Żywności Księżackie Jadło, który odbędzie się
w najbliższą niedzielę 17 sierpnia na
Nowym Rynku. Aktorka będzie gotowała na scenie oraz opowiadała
o swojej pasji kulinarnej.

J

uż od godziny 14.00 zaplanowano
na Nowym Rynku szereg rozrywek.
W konkursie na „Najsmaczniejszy Łowicki
Boszc” (tak w gwarze łowickiej mówi się
na barszcz) startować będą Koła Gospodyń
Wiejskich, samorządy osiedlowe i in. Komisja konkursowa w skład której wejdą zawodowi kucharze oraz Bożena Dykiel, będzie
nadzorowała gotowanie boszcu oraz spróbuje każdego z nich.
Oprócz tego zaplanowane są degustacje
potraw regionalnych, koncerty zespołu „Ro-

bert Gabor i Gwiazdy Cygańskie” (15.00),
prezentacje stoisk okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu łowickiego, producentów żywności i konkursy sprawnościowo-gastronomiczne. Na miejscu będzie
można m.in. zakupić kilka odmian świeżo
pieczonego chleba, miody z prywatnych pasiek, staropolskie miody pitne, sery itd.
Pokaz kulinarny w wykonaniu Bożeny
Dykiel odbędzie się o godzinie 16.00. Pół
godziny później planowane są degustacje
potraw regionalnych z miast siostrzanych
Łowicza: Saluzzo, Montoire, Colditz, Solecznik, Lublińca, Redy, oraz Kartuz i Zakopanego. Francuzi zamierzają przyjechać
do Łowicza z wieloma rodzajami sera, Włosi na miejscu będą robić pizzę, górale przywiozą prawdziwe oscypki itd. Łącznie do
Łowicza przyjechać ma około 160 osób
z miast siostrzanych.
dok. na str. 3

Śmiertelny wypadek w Bielawach

Tragiczna przejażdżka
- Chcieli się tylko
przejechać, a skończyło
się tak tragicznie - mówi
młoda mieszkanka
gminy Bielawy, w której
10 sierpnia doszło do
tragicznego wypadku.

D

wie młode kobiety w wieku 19 i 20
lat, mieszkające w Sobocie, poniosły
śmierć na miejscu w wypadku do jakiego
doszło ok. godz. 6 na drodze nr 703 w Bielawach. Jedna z nich osierociła kilkumiesięczne dziecko. Ofiary były pasażerkami
Poloneza. Prowadząca go 19-latka i 18-letni pasażer z obrażeniami ciała trafili do łowickiego szpitala.
Pasażerowie Poloneza jak wynika z naszych informacji, od osób udzielających na
miejscu tragedii pierwszej pomocy, bawi-

li się na dyskotece w Bąkowie. Stamtąd,
przed godziną szóstą wracali do Bielaw.
Autem przyjechało sześć osób, dwóch młodych mężczyzna wysiadło z niego. Wiadomo, że na stacji paliw Petrochemii Płock SA
w Bielawach spożywali wspólnie zakupiony na miejscu alkohol. Po zrobieniu „rundy”
po Bielawach, ruszyli drogą 703 w kierunku Łowicza. Z naszych informacji wynika,
że miała to być przejażdżka na zakończenie
udanego wieczoru, ale możliwe, że chcieli
dojechać do Soboty, której mieszkankami
były dwie zmarłe kobiety. Nie dojechali.
Tuż za stacją benzynową Petrochemii
w Bielawach i mostkiem, samochód, jak
podaje policja, z nieznanych przyczyn zjechał na prawe pobocze. Kierująca 19-latka
próbowała wyprowadzić auto i wrócić na
swój pas ruchu. Manewr nie powiódł się,
zjechała na przeciwny, po którym jechał
Opel Vectra na rejestracji białostockiej, prowadzony przez 44-letniego kierowcę. Ten

Uroczystości 15 sierpnia w Łowiczu

B

urmistrz miasta Krzysztof Kaliński
apeluje do mieszkańców miasta
o liczny udział w uroczystościach
patriotycznych i religijnych, które
odbędą się 15 sierpnia w Łowiczu.
O godz. 11.00 przed pomnikiem
Józefa Piłsudskiego na ul. Podrzecznej
złożone zostaną kwiaty, po czym
uczestnicy obchodów na czele z
Miejsko-Strażacką Orkiestrą Dętą
przejdą na Stary Rynek.
W łowickiej katedrze główna msza św.
odprawiona zostanie o godz. 12.00.
Po zakończeniu nabożeństwa
planowane jest złożenie kwiatów
pod pomnikami Synów Ziemi Łowickiej
oraz Jana Pawła II.
(mwk)

Festyn w Chąśnie w piątek

J

Paweł i Łukasz Golcowie w sobotę na Biesiadzie Kasztelańskiej. Tym razem w komplecie, bo w czasie ubiegłorocznego
koncertu w Łowiczu ten pierwszy nie dojechał - był chory. Pod sceną bawiło się ok. 3 tys. osób. Więcej na stronie 13.

Trzech oferentów w przetargu
na rondo na “czternastce”
R

ozstrzygnięcia należy spodziewać się za
dwa - trzy tygodnie, w obecnej chwili
trwa badanie złożonych ofert - powiedział
nam rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski pytany o przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy ronda w miejscu skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Prymasowskiej
i Łódzkiej w Łowiczu. To już drugi przetarg,
pierwszy został unieważniony.
Poinformował nas jednak, że w przetargu startuje trzech oferentów, firma Strabag

z Łodzi, Mirbud ze Skierniewic oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z. o. o. Z nieoficjalnego, ale pewnego źródła dowiedzieliśmy się, że dwie
pierwsze oferty oscylują w granicach 6 mln.
złotych, z czego pierwsza firma złożyła ofertę najtańszą, ostatnia oferta jest najdroższa
- w granicach 8 mln. zł. Rezerwowane pieniądze na realizację tego zadania to ok. 7,5
mln. złotych.
Przypomnijmy, że wykonawca będzie
miał za zadanie nie tylko wykonanie ron-

da w miejscu dzisiejszego skrzyżowania,
ale także drogę dojazdową do terenów
inwestycyjnych położonych przy ul. Poznańskiej. Powstanie ich, a nawet rozpoczęcie na nich prac i ich zaawansowanie
pod koniec tego roku, będzie kluczowe
dla objęcia ich Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną o co wystąpił na początku
roku łowicki ratusz. Odpowiednia komunikacja jest jednym z warunków powoływania stref.
(tb)

uż jutro, w piątek 15 sierpnia
na boisku piłkarskim w Chąśnie
odbędzie się gminny festyn
rekreacyjny. Szykuje się wiele atrakcji,
szczególnie dla najmłodszych
mieszkańców gminy Chąśno. Przez
cały czas festynu będzie funkcjonować
wioska indiańska grupy Hau Kola
Tipi z Limanowej, w której będzie
można nie tylko odwiedzić tipi - typowy
indiański dom, ale także zapoznać
się z indiańskim rzemiosłem, czy pod
okiem polskich „Indian” spróbować się
w typowych indiańskich grach
i konkursach.
dok. na str. 6

widząc dramatyczną sytuację przed sobą
zaczął hamować, nie udało mu się jednak
zatrzymać, doszło do zderzenia. Opel wbił
się w prawy bok zjeżdżającego do rowu Poloneza dociskając go do dwóch przydrożnych drzew rosnących w zadoleniu, ok. 2
metrów do skraju drogi. Pasażerki siedzące po stronie, w którą uderzył Opel zginęły na miejscu.
Strażacy z OSP w Bielawach dojechali
na miejsce, gdy była tam już karetka pogotowia i radiowóz, musieli rozcinać karoserię
samochodu by wydobyć z niego ofiary, potem dojechała PSP w Łowiczu. 18 letniego
pasażera, który siedział za kierującą odnaleziono po chwili w pobliskich zaroślach,
świadek obecny na miejscu mówił nam, że
wyleciał przez okno w tylnych drzwiach.
W oficjalnym komunikacie straży jest natomiast mowa, że będąc w silnym szoku
samodzielnie opuścił pojazd.
dok. na str. 2

Dziś piszemy:
 Jastrzębia

wstrząśnięta.
11-letnie dziecko
zginęło w wypadku.
czytaj na str. 2
 Zapomniany cmentarz

w Marywilu.
Jak zmienić jego oblicze.
czytaj na str. 7
 Biesiada Łowicka

na Błoniach
a nie w Maurzycach.
czytaj na str. 15
 Bąków zaprasza

na festyn.
15 sierpnia odpust i zabawa.
czytaj na str. 3
 III LO zmienia adres:
z Armii Krajowej na Blich.
czytaj na str. 9
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dok. ze str. 1

13.08.2008 r.

z nas. Tego samego dnia na stacji Petrochemii przyjeżdżali ludzie szukający potwierdzenia w informacji, która zaczęła krążyć
po gminie. - Straszna tragedia, ale gdzie był
u nich rozum, po co tak pędzić i to jeszcze
tu, na tym zakręcie. To nie jest jedyny taki
przypadek, wcześniej zdarzały się tutaj podobne tragedie - usłyszeliśmy od jednego z
mieszkańców Piotrowic. Mieszkańcy na pośrednią przyczynę tragedii wskazują samą
drogę i znajdujący się w tym miejscu ostry
zakręt, źle wyprofilowaną nawierzchnię i
bardzo niskie pobocze.
Rozwagi jednak faktycznie zabrakło, bo
kierująca Polonezem nie posiadała uprawnień do prowadzenia samochodu, a w chwili wypadku najprawdopodobniej była pod
wpływem alkoholu - wyniki badania krwi
potwierdzą to, lub wykluczą w przyszłym
tygodniu. Kierująca Polonezem trafiła do
szpitala w Łowiczu. Jak udało nam się ustalić, w czasie wypadku doznała poważnych
obrażeń wewnętrznych, m.in. złamania żeber i pęknięcia wątroby. Jest już po operacji i jej stan jest stabilny. 18-letni mężczyzna
odniósł obrażenia głowy i nóg. Samochody
biorące udział w wypadku zostały zabezpieczone do badań, w celu ustalenia przyczyn
Miejsce tragedii w Bielawach. Na drzewach zatrzymał się lewy bok Poloneza tragedii. Sprawę prowadzi Prokuratura Reprawy dopchnął Opel. Dziś palą się tam znicze.
jonowa w Łowiczu.
(tb)

Tragiczna przejażdżka
soba, która to widziała stwierdziła, że
Polonez jechał z bardzo dużą prędkoO
ścią. Gdy przejechał za mostkiem było sły-

chać świst i huk, wszystko spowite zostało
kurzem - opowiada nam jeden z uczestników akcji ratunkowej. - Na zakręcie pędzący samochód został po prostu wyrzucony na
pobocze, potem wracając na drogę „leciał”
nie mając prawie żadnej przyczepności do
jezdni. Gdyby nie zatrzymał się na drzewach
to wleciałby do rowu i pole. Wątpię by finał
był inny. Opel został rozbity. Kierującemu
jak i pasażerowi Vectry nic się nie stało. Jak
się dowiedzieliśmy jechali z Białostockiego
do Piątku, gdzie mieli kupić motocykl.
- Dowiedziałam się o tym w niedzielę
w czasie sumy. Proboszcz na zakończenie
powiedział, że w wypadku zginęły dwie
mieszkanki Soboty, później była modlitwa powiedziała nam jedna z parafianek. - Dużo
osób było w szoku, niektórzy się popłakali.
Sobota to mała miejscowość, więc wszyscy
się tu znamy, ta tragedia dotknęła każdego

Ciężarówka
zabiła dziecko

Jedenastoletnia Klaudia jadąca z
rok młodszym bratem Patrykiem na
rowerze, zmarła w łowickim szpitalu krótko po tym, jak została potrącona przez ciężarówkę marki Volvo.
Do tragicznego wypadku doszło
w poniedziałek, 11 sierpnia około godz. 13.45 w Jastrzębi w gminie Łowicz.

M

ieszkańcy Jastrzębi są wypadkiem
wstrząśnięci, przypuszczają, że kierowca skręcając nie zauważył jadących
rowerem dzieci. Wyrazy współczucia dla
rodziny pojawiły się też na naszej stronie internetowej, na której jeszcze wczoraj zamieszczona została informacja o tej
tragedii.
Volvo z cysterną przystosowaną do przewozu paszy, kierowane przez 43-letniego
mieszkańca powiatu skierniewickiego, wyjeżdżało z gruntowej drogi podporządkowa-

Uratowany budynek
w Kocierzewie

S

zczęście w nieszczęściu, że pożar
wybuchł przed zmrokiem, kiedy
jeszcze nikt nie śpi - powiedział NŁ,
dyżurny Komendy Powiatowej PSP
nej. Z ustaleń policji wynika, że ciężarówka w Łowiczu o pożarze w Kocierzewie
wykonywała manewr skrętu w prawo i wje- Północnym, do którego doszło
11 sierpnia o godz. 20.30.
chała na przeciwny pas ruchu, doprowadza- Ogień pojawił się w budynku
jąc do uderzenia przednim lewym kołem w inwentarsko-składowym. - Pożar zgasł
jadące na rowerze dzieci.
praktycznie samoistnie z powodu braku
Na skutek wypadku 11-letnia dziew- dostępu tlenu. W innym wypadku
czynka doznała wielonarządowych obra- budynku nie udałoby się uratować.
żeń ciała. Pomimo bardzo szybkiego przy- Mieliśmy podobny przypadek 4 lata
jazdu karetki pogotowia, podjętej reanimacji temu i ogień strawił doszczętnie
i przewiezieniu jej do łowickiego szpitala, wszystko - mówi inspektor Urzędu
Gminy w Kocierzewie, a jednocześnie
dziecko zmarło.
strażak OSP, Bogusław Samek.
10-letni Patryk doznał ogólnych potłu- Jednostka OSP Wicie dogasiła pożar
czeń i również trafił do szpitala, jednak po wykorzystując dwa prądy wody.
zbadaniu go okazało się, że może zostać wy- W akcji brały udział też jednostki
z Łowicza, Boczek i Osieka. Akcja
pisany do domu.
Rodzinie ofiary wypadku udzielona zo- zakończyła się o godz. 22.
Straty wyniosły zaledwie 200 zł,
stała pomoc psychologiczna.
Kierowca ciężarówki biorącej udział w a mogły sięgnąć 137 tys. zł, na taką
kwotę wyceniono bowiem budynek
wypadku był trzeźwy. Pojazd, którym kie- z wyposażeniem. Prawdopodobną
rował zatrzymany został do celów proce- przyczyną pożaru było zwarcie
sowych.
instalacji elektrycznej.
(mwk) (eb)

Paliło się w Osmolinie
Do groźnego pożaru doszło ry wydostał się z rury wydechowej ciągniw czwartek, 7 sierpnia, o godz. 17., ka Ursus C-330.
Pożar wybuchł w chwili, gdy ciągnik
w Osmolinie w gminie Sanniki.
znajdował się na podwórku, obok budynodczas zwożenia słomy, na podwórku ku mieszkalnego. Od iskry zapaliła się słojednego z tych gospodarstw, wybuchł ma przewożona na przyczepie, sama przypożar, w którym ucierpiał rolnik, spło- czepa i ciągnik, które uległy całkowitemu
zniszczeniu. Ogień rozprzestrzenił się na
nął ciągnik i załadowana przyczepa.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że przy- budynek mieszkalny, w którym spłonęło
czyną pożaru była iskra lub płomień, któ- okno drewniane, uszkodzona została pod-

P

bitka i część krokwi, uszkodzone zostało
okno z PCV.
Podczas pożaru ucierpiał rolnik, który
przed przybyciem straży próbował ugasić
ogień gaśnicą. Potem na miejsce zdarzenia
przyjechały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - dwie z Osmolina, po jednej
z Sannik i Brzezi. Gaszenie pożaru trwało do godz. 19. Straty materialne, jakie powstały podczas pożaru oszacowano na ponad 30 tys. zł, uratowane mienie warte jest
około 200 tys. zł.
(mwk)

Zabrał motocykl - odpowie za rozbój
Sprawcę rozboju, do którego doszło w ostatnią sobotę, 9 sierpnia w
Dąbkowicach Górnych w gminie Łowicz, zatrzymali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

W

rejonie sklepu spożywczego w tej
miejscowości, nieznany mężczyzna
podbiegł do jadącego z niewielką
prędkością motocyklem marki MZ 19-latka i używając siły zepchnął go, a następnie odjechał skradzionym motocyklem
w nieznanym kierunku. Jeden ze świadków
zdarzenia powiadomił policję. Wartość skra-

dzionego motocykla pokrzywdzony wycenił na około 1.200 złotych. Policjanci z Łowicza natychmiast podjęli czynności, które
doprowadziły do ustalenia i zatrzymania
sprawcy przestępstwa. Okazało się, że jest
to 20-latek z powiatu skierniewickiego. Był
już wcześniej notowany na policji za przestępstwa o podobnym charakterze - bójki
i usiłowania rozbojów. Policjanci odzyskali
skradziony jednoślad i został on zwrócony
prawowitemu właścicielowi.
Sprawca odpowie teraz przed sądem
za rozbój. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
(mak)

Rowerzysta zginął w Bolimowie

D

o śmiertelnego wypadku
drogowego z udziałem rowerzysty
doszło w ostatnia sobotę 9
sierpnia około godziny 11.00 na ulicy
Skierniewickiej w Bolimowie. 81-letni
rowerzysta - Alojzy S. z Sochaczewa
- skręcając w lewo nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu jadącemu
z naprzeciwka samochodowi marki
Opel Omega. Kierował nim 23-letni
mieszkaniec Skierniewic. Samochód
z impetem uderzył w rowerzystę.
Pogotowie zabrało 81-latka do szpitala,
gdzie po kilku godzinach, z powodu
poważnego urazu głowy, zmarł.
Kierowca Opla był trzeźwy, a od
rowerzysty pobrana została krew do
badań.
(mak)

“To właśnie miłość” w Kinie Letnim

A

ngielską komedię romantyczną
„To właśnie miłość” w reżyserii
Richarda Curtisa będzie można
obejrzeć na seansie Kina Letniego
w muszli koncertowej na łowickich
Błoniach. Film zostanie wyświetlony
w piątek, 14 sierpnia o godz. 21.30.
Bilety wstępu kosztują 2 zł.
(mak)

Poszukiwany sprawca potrącenia z Łagowa
Łowicka Komenda Powiatowa
Policji apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy wypadku drogowego,
do którego doszło na terenie gminy
Łyszkowice.

W

sobotę, 9 sierpnia o godzinie 3.35,
na drodze we wsi Łagów doszło
do potrącenia pieszego, 35-letniego mieszkańca powiatu łowickiego. Pieszy doznał poważnych obrażeń ciała
w postaci złamania nóg i miednicy, trafił do

szpitala. Sprawca oddalił się z miejsca wypadku i mimo podjętych tego samego dnia
przez funkcjonariuszy policji prób, pozostaje nieznany.
Policjanci apelują do świadków zdarzenia o informacje mogące pomoc w ustaleniu auta sprawcy. Czekają na telefon pod
numerem 046 830-95-80. Można dzwonić także pod bezpłatny numer alarmowy 997, lub policyjny telefon zaufania
0 46 837-80-00.
(tb)

Powiesił się na Błoniach

Z

włoki 20-letniego mieszkańca Łowicza, który popełnił samobójstwo
poprzez powieszenie się na drzewie
w parku Błonie w Łowiczu zostały odkryte przez przypadkowych przechodniów nad
ranem, około godziny 6.30, w niedzielę 10

kronika
policyjna
n W okresie od 3 do 7 sierpnia w
Ziemiarach w gminie Bolimów nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego
należącego do mieszkanki Łodzi. Skradli
z niego płyty CD i DVD, buty oraz różne
artykuły spożywcze o łącznej wartości około
260 złotych.
n 7 sierpnia o godzinie 10.20 w Stachlewie w gminie Łyszkowice doszło do
wypadku drogowego, podczas którego
kierujący samochodem ciężarowym marki
Mercedes 25-letni mieszkaniec Łodzi, w
trakcie wyprzedzania w pobliżu skrzyżowania nie zachował należytych środków
ostrożności i potrącił, skręcającą w lewo
24-letnią rowerzystkę z powiatu łowickiego.
Rowerzystka z pęknięciem śledziony oraz
licznymi potłuczeniami i podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu została przewieziona
do szpitala w Łowiczu.
n 7 sierpnia tuż przed północą policjanci
z Sekcji Prewencji łowickiej KPP patrolując
ulice Łowicza na ulicy Klickiego zatrzymali
do kontroli drogowej samochód Daewoo
Nubira. Ponieważ zachowanie kierującego
wzbudziło podejrzenia stróżów prawa postanowili wnikliwie skontrolować pojazd i
osoby nim podróżujące. W portfelu kierowcy
znaleźli 2 dilerki z białym proszkiem. 28-latek ze Skierniewic miał również przy sobie 1
sztukę amunicji. Pasażer Nubiry, 29-latek z

sierpnia. Do samobójstwa doszło prawdopodobnie nocą - po zakończeniu trwającej
nieopodal - w drugiej części Błoni - Biesiadzie Kasztelańskiej. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji ustalają okoliczności i przyczyny zdarzenia.
(mak)
Łowicza w bieliźnie ukrył 3 dilerki z białym
proszkiem. Po zbadaniu okazało się, że jest
to amfetamina. Obaj zostali zatrzymani.
Są to osoby notowane już wcześniej przez
policję. Trwają czynności zmierzające do
ustalenia źródła pochodzenia narkotyków. Za
posiadanie narkotyków grozi kara do trzech
lat więzienia. Skierniewiczanin dodatkowo
odpowie za posiadanie amunicji. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Mężczyźni
pozostają pod dozorem policji.
n 9 sierpnia na ulicy Sokołowskiej w
Bolimowie patrol policji ze Skierniewic
zatrzymał dwóch mieszkańców tej miejscowości: 20-letniego Marcina J. i 33-letniego
Mirosława M., którzy w pobliżu sklepu
spożywczego dotkliwie pobili 46-letniego
mieszkańca powiatu skierniewickiego.
Poszkodowany trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Sprawcy oraz
poszkodowany byli nietrzeźwi.
n Policja w Łowiczu prowadzi postępowanie w związku z zatrzymaniem dwóch
mężczyzn, którzy łowili ryby przy użyciu
sieci. Mężczyźni zarzucili sieci w pobliżu
progu wodnego na Bzurze w rejonie Klewkowa. Są to mieszkańcy Łowicza w wieku
39 i 49 lat. Zgodnie z ustawą o rybactwie
śródlądowym za połów ryb siecią w miejscach niedozwolonych grozi grzywna, kara
ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do dwóch lat.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała
sierżant Urszula Szymczak
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Skontrolują realizację umowy
Trzyosobowy zespół pod kierunkiem Michała Anyszewskiego dokona kontroli stanu realizacji zapisów
umowy dotyczących baszty gen.
Klickiego. Kontrola trwać będzie od
25 sierpnia do 2 września, a jej wyniki przedstawione zostaną na wrześniowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

P

owołanie zespołu przegłosowano większością głosów na posiedzeniu tejże
komisji w poniedziałek, 11 sierpnia.
Przypomnijmy, że zainteresowanie problemem wynika z konfliktu między mieszkańcami osiedla Stare Miasto a Mazowiecką Fundacją Społeczno-Kulturalną, która
jest właścicielem baszty. Fundacja stała się
właścicielem baszty na mocy aktu notarial-

nego z dnia 9 lutego 2000 roku, kupując
obiekt od Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Zdaniem fundacji baszta jest zabezpieczona
przed degradacją, teren uprzątnięty i ogrodzony, a udostępnienie terenu przyległego,
na którym znajdował się niegdyś plac zabaw jest obecnie niemożliwe, bo ktoś musiałby sprawować nadzór nad zabytkowym
obiektem, sprzątać teren. Pozostaje też kwestia odpowiedzialności za osoby, które przebywać będą na tym terenie.
Odmienne zdanie mają mieszkańcy, którzy chcieliby, aby teren jak niegdyś - był
ogólnie dostępny. Uważają, że zapisy znajdujące się w akcie notarialnym mogą być
podstawą do tego, aby Urząd Miejski wystąpił na drogę prawną i ponownie stał się
właścicielem obiektu.
(mwk)

Zwolnij przed ratuszem. Łowiccy kierowcy przyzwyczaili się już do tego, że można przejechać przy ratuszu ze
Starego Rynku bezpośrednio w ul. Podrzeczną. Korzystając z tej możliwości powinni jednak - zgodnie z ustawionymi tam znakami - pamiętać o ograniczeniu prędkości do 30 km/h. Podczas poniedziałkowego posiedzenia Miejskiej Komisji Rewizyjnej na sali radzieckiej, momentami nie było słychać co mówi osoba siedząca kilka metrów dalej. Wszystko z powodu pojazdów, które zbyt szybko jeżdżą przy ratuszu, co jest szczególnie uciążliwe o tej porze
roku, gdy w budynku są otwarte okna. Burmistrz Krzysztof Kaliński w sprawach różnych poprosił o głos w tej sprawie. Powiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Andrzejem Rokickim, zastępcą komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Łowiczu. Ustalono, że potrzeba więcej kontroli patroli z sekcji ruchu drogowego w tym miejscu, a także patroli funkcjonariuszy z sekcji prewencji, opłacanych częściowo przez Urząd Miejski. - Zależy nam tylko na tym, aby Teren przy baszcie jest kością niezgody między Fundacją a mieszkańcami pokierowcy przestrzegali prawa - powiedział w rozmowie z NŁ burmistrz Kaliński.
(mwk) bliskich domów. Czy kontrola Miejskiej Komisji Rewizyjnej zażegna ten spór?

W piątek odpust i festyn w Bąkowie
Po raz szósty parafia św. Mikołaja bp. w Bąkowie zaprasza 15 sierpnia, w dzień odpustu, na festyn rodzinny.

D

zień rozpocznie się od mszy świętej
o godz 9.00, po mszy o godz. 10.00
rozpocznie się festyn, który zostanie
zainaugurowany częścią biesiadną pod hasłem: Biesiadujmy, Bawmy się i Chwalmy
Pana! Będzie można skosztować grochówki, której w tym roku będzie znacznie więcej
i jak zapewniają organizatorzy starczy dla
wszystkich, oprócz tego potraw mięsnych
z grilla, ciast oraz napojów.
Jednocześnie po raz pierwszy zagra zespół Konkord, znany z poprzednich edycji

festynu. W tym samym czasie rozpocznie
się sprzedaż losów loterii fantowej. Jej rozstrzygnięcie planowane jest po godz. 18.30.
Już wiadomo, że wśród głównych nagród
znajdzie się, jak co roku, żywy inwentarz,
w tym kozy oraz cielak. Oprócz tego sprzęt
RTV i AGD, a także rower.
O godz. 11.00 odbędzie się uroczysta
msza święta odpustowa z okazji święta
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której towarzyszyć będzie procesja wokół bąkowskiej świątyni. Nabożeństwo
uświetni oprawą muzyczną orkiestra dęta
OSP z Piątku. A potem już mnóstwo atrakcji przez całe popołudnie: występy, wioska
dziecięca, sport, turniej rodzinny, wreszcie od 19.30 zabawa taneczna.
(tb)

dok. ze str. 1

Księdza A.
nie było w sądzie
Posiedzenie w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze przez
Franciszka A., byłego wikariusza generalnego diecezji łowickiej i byłego proboszcza parafii Św. Ducha w
Łowiczu, które odbyło się 11 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Łowiczu
i nie zakończyło się wyrokiem, czego
można się było spodziewać. Oskarżony nie stawił się na nim. Nie wiadomo zatem jeszcze czy sąd wyda
wyrok bez rozprawy i przeprowadzania dowodów.

Kulinarne specjały na Nowym Rynku N

T

ylko Francuzi znajdą zakwaterowanie w domach łowickich rodzin, które zgłosiły się wcześniej do ratusza
i przebywały w Montoire w lipcu w czasie
odbywającego się tam międzynarodowego festiwalu folklorystycznego. Pozostałe
delegacje, czyli ponad 100 osób, znajdzie
zakwaterowanie w hotelach na terenie Łowicza i okolicy. Potem jeszcze raz wystąpi
i ugotuje na scenie potrawę niespodziankę
Bożena Dykiel.
O godzinie 18.00 zaplanowany jest około godzinny występ rzeszowskiego popowego zespołu VIR znanego między innymi
z przebojów „Obiecaj mi” i „Dotyk gwiazd”.
Po koncercie odbędzie się rozstrzygnięcie konkursów na potrawy regionalne.
Koncert gwiazdy wieczoru - Andrzeja
Rosiewicza - zaplanowany jest na godzinę
20.00. Obecnie Rosiewicz związany jest
z Radiem Maryja, dla którego tworzy piosenki satyryczne, komentujące scenę polityczną. Zaangażował się również politycznie. Na zjazd Prawa i Sprawiedliwości
skomponował i tam wykonał kilka nowych

piosenek - m.in. „Tylko Prawo i Sprawiedliwość”, „Wystarczą cztery Ziobra i Polska będzie dobra”.
O godzinie 21.30 odbędzie pokaz Teatru
Ognia - zakończy on niedzielną imprezę na
Nowym Rynku.

Na Nowy Rynek tylko pieszo
W związku z planowaną imprezą Nowy
Rynek i okolice będą tego dnia okresowo
wyłączone z ruchu samochodowego. Parking dla uczestników festiwalu będzie na
Błoniach z dojazdem od ul. Floriana.
Całkowite zamknięcie ruchu przewidziane jest tego dnia od 6.00 do północy. Obejmie ono ulice Stanisławskiego (od ul Kurkowej do Nowego Rynku), Zduńską (od
Nowego Rynku do ul Browarnej), Przyrynek (część na południe od zieleńca, Podrzeczna będzie przejezdna), Bielawską,
Wąską (od ul. Batalionów Chłopskich do
Nowego Rynku), Kozią (od ul. Zduńskiej do
ul. Sybiraków), Koszarową, Ciemną (od ul.
Konopackiego do Nowego Rynku).
(mak)

a posiedzeniu reprezentował go obrońca Maciej Bednarkiewicz warszawski
adwokat, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i były sędzia Trybunału Stanu
RP. Stawili się także wszyscy poszkodowani: dwaj skierniewiccy księża Krzysztof B.
i Julian W., a także przedstawiciel łowickiej
parafii św. Ducha Władysław M.
Co oznacza owo dobrowolne poddanie
się karze? Oznacza po pierwsze, że oskar-

żony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a jego wina nie budzi
wątpliwości sądu, a co za tym idzie chce,
by sąd wydał wyrok skazujący i wymierzył
mu określoną karę bądź środek karny, bez
przeprowadzania postępowania dowodowego. Służy to przede wszystkim znacznemu
skróceniu postępowania przed sądem, także oszczędza stronom procesu oraz świadkom czasu i niejednokrotnie nieprzyjemnych doznań związanych z koniecznością
stawienia się w sądzie.
Ks. Franciszek A., przypomnijmy, zniknął nagle 17 maja 2006 roku. 20 maja 2006
został pozbawiony decyzją biskupa łowickiego piastowanych stanowisk kościelnych. Franciszek A. ukrywał się przez pewien czas w środkowej Anglii. Fotografie
stamtąd, przedstawiające go, publikowaliśmy kilka miesięcy po ucieczce na łamach
NŁ. W Anglii ks. Franciszek imał się dorywczych prac, przez jakiś czas w rejonie
Manchesteru. Zdawać by się mogło, że od
momentu powrotu do kraju dąży do przy-

Sanniki zapraszają na piknik
Przeboje operetkowe, musicalowe
i popularne, rytmy kubańskie i hiphop brzmieć będą 17 sierpnia w parku w Sannikach, podczas Pikniku Rodzinnego. A wszystko rozpocznie się
o godz. 17, zakończy przed północą.

P

rogram imprezy to propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie bowiem program estradowy dla najmłodszych
zatytułowany „Rypcium Pypcium”, recital
Romana Gerczaka z tytułem jego największego przeboju „Zabrałaś mi lato” - piosenka

nie do zdarcia. Arie operetkowe i przeboje
musicalowe wykonywać będzie sopranistka Grażyna Biernat-Borowska, a na saksofonie grać będzie Michała Borowski. Zespół El Salsero grać będzie gorące rytmy
latynoamerykańskie - salsę, rumbę, cha-chę.
Na scenie pojawi się też Michał Milewski z Płocka wraz z grupą hip-hopową, DJ
Adam oraz zespół Helios.
Poza estradą przygotowane będą takie
atrakcje jak strzelanie z łuku, strzelanie
z wiatrówki, most linowy. Planowane zakończenie pikniku około godz. 23.30. (mwk)

jęcia na siebie odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Pod koniec maja bowiem
dobrowolnie, zgłosił się on do Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu.
Do tego czasu śledztwo przeciwko niemu było zawieszone. Pod koniec maja zostało podjęte i w ciągu miesiąca zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.
Prokuratura w akcie oskarżenia zarzuca mu
oszustwo z art. 284 oraz z art. 286. Postępowanie przygotowawcze ujawniło, że zdefraudował on 100 tys. zł na szkodę parafii
w mniejszej kwocie niż pierwotnie podejrzewano (było to 233 tys. zł) oraz nie oddał
pieniędzy dwóm duchownym ze Skierniewic ks. Krzysztofowi B. - 10 tys. zł oraz ks.
Julianowi W. - 60 tys. zł.
We wniosku o dobrowolne poddanie się
karze ksiądz A. zobowiązał się zwrócić 10
tys. zł, które pożyczył od ks. Krzysztofa
B. wraz z odsetkami w wysokości 5 tys. zł
a także 60 tys. zł ks. Julianowi W. Parafii
zobowiązał się oddać 100 tys. zł.
dok. na str. 5
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Wyłączenia prądu
w najbliższym tygodniu
W związku z niezbędnymi pracami eksploatacyjnymi, w najbliższym czasie planowane są wyłączenia prądu w następujących rejonach
energetycznych obsługiwanych
przez Zakład Energetyczny Łódź Teren, a leżących w naszej okolicy:

Jak obecnie wygląda rondo, widzi każdy: dziury, koleiny. To co miało zdobić, szpeci.

Nie będą rozjeżdżać bruku
Konserwator pozytywnie
o przebudowie ronda,
prace we wrześniu

O

tym jak wygląda rondo na skrzyżowaniu Alei Sienkiewicza, 11 Listopada
i Końskiego Targu w Łowiczu po przejechaniu przez nie TIR-a pisaliśmy wielokrotnie. Wielokrotnie także pisaliśmy o konieczności dokonania jego modernizacji.
Widok głębokich kolein, wyrwanych przez
koła kamieni, nie dodaje uroku centrum
miasta.
Kilka tygodni temu ratusz podjął decyzję
o remoncie. Jak poinformował nas naczel-

nik Wydziału Spraw Komunalnych, Paweł
Gawroński, zakończyły się właściwe przygotowania do przebudowy ronda. Zlecenie
z ratusza na podjęcie prac otrzyma Zakład
Usług Komunalnych, stanie się to do końca sierpnia. Roboty mają ruszyć w pierwszej połowie września.
Projekt przewiduje całkowitą przebudowę środkowej części ronda: znajdujący się
tam obecnie bruk oraz wiążący go luźny
beton zostanie usunięty. Pracownicy ZUK
ułożą w środku koła nawierzchnię z dwóch
materiałów, w samym centrum z granitowej
kostki o dużych rozmiarach (18 cm na 22
cm), a na zewnątrz z normalnej kostki betonowej. Nowa kostka będzie ułożona na

Gmina Bielawy

Zbliża się docieplanie urzędu

podbudowie z betonu B25, który, jak powiedział nam Gawroński gwarantuje odpowiednio mocne związanie i uniemożliwi
wyrywanie elementów nawierzchni. Gotowy projekt został już zatwierdzony przez
konserwatora zabytków, który nie zgłosił
do niego zastrzeżeń.
Naczelnik Gawroński powiedział nam,
że w ramach prac na rondzie zostaną wykonane także dwa inne zadania. Brygada
ZUK wyrówna zapadlisko powstałe w nawierzchni części jezdnej ronda oraz wykona
przebudowę studni kanalizacji deszczowej
tak, by umożliwić w przyszłości włącznie
do niej ulicy Wegnera.
(tb)

Giełda pracy w PUP

P

racowników na stanowisko
kierownika działu rekrutacji,
pracownika biurowego oraz
głoszony został już przetarg na wyPrace mają objąć wymianę 37 okien
czekiwaną od kilku lat inwestycję drewnianych na okna z PCV, wymianę agentów ubezpieczeniowych
poszukuje, organizując giełdę pracy
w postaci termomodernizacji Urzędu drzwi stalowych wejściowych na drzwi
we współpracy z Powiatowym
Gminy w Bielawach. Rada Gminy rezygno- aluminiowe, docieplenie ścian zewnętrz- Urzędem Pracy,
wała co roku z tej inwestycji z powodu nie- nych styropianem, metodą lekką, mokrą Commercial Union Polska.
wystarczającej ilości pieniędzy. W tym roku z tynkiem mineralnym oraz docieplenie Giełda odbędzie się w najbliższą
inwestycja została ponownie wpisana do bu- stropu. W specyfikacji przewidziano po- środę, 20 sierpnia w godzinach
dżetu, a gmina złożyła wniosek do Woje- nadto wykonanie podjazdu dla niepełno- od 11.00 do 1300 w budynku
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sprawnych do drzwi wejściowych, a także Powiatowego Urzędu Pracy
w Łowiczu.
w Łodzi o pożyczkę na ten cel w wysokości wyłożenie terakotą antypoślizgową schoBliższych informacji udzielają
280 tys. zł. Całość remontu ma kosztować dów wejściowych. Przetarg zostanie roz- pośrednicy pracy w pokoju nr 9 i pod
380 tys. zł. 100 tys. zł pochodziło będzie ze strzygnięty 20 sierpnia, a inwestycja ma numerem telefonu 046-837-05-58.
środków własnych gminy.
się zakończyć 15 listopada.
(eb) (mak)

O
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Pierwszy asfalt od lat
Niebawem rozpocznie
się modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów
rolnych w miejscowościach
Leśniczówka
i Oszkowice - Żdżary.

N

a obu drogach przewidziano profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wyrównanie istniejącej podbudowy

mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową
i wykonanie warstwy ścieralnej, a także wykonanie poboczy ziemnych. Oferty przetargowe można nadsyłać do 19 sierpnia, do
Urzędu Gminy w Bielawach.
Aż 101 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymała gmina Bielawy jako
dotację na modernizację dróg dojazdowych
do pól. Wniosek złożony przez wójta Sylwestra Kubińskiego dotyczył asfaltowania
2,7 km dróg oraz żwirowania 5 km. Na modernizację dróg Oszkowice - Żdżary oraz

drogi w Wojdówce gmina zaciągnie niższy kredyt w Banku Ochrony Środowiska
w Łodzi niż przewidywano na podstawie
kosztorysu inwestorskiego. Przewidywano, że wyniesie on 156 tys. zł, a ostatecznie
wystarczy 94 tys. zł. Cała inwestycja miała
kosztować 256 tys. zł, zaś po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że cena będzie
o 61,5 tys. zł niższa. Po raz pierwszy od kilku lat udało się gminie Bielawy w tym roku
podjąć inwestycje asfaltowania dróg.
(eb)

n 13 sierpnia w godzinach 10 - 13 Walewice 3, w godzinach 12 - 15 Walewice PKS,
w godzinach 14 - 17 Łowicz: ulice Graniczna, Sobocka, 17 - go Stycznia, Piątkowska,
Jastrzębska. W godzinach 8 - 11 Walewice
2, w godzinach 8 - 15 Zygmuntów.
n 14 sierpnia w godzinach 10 - 13 Piaski
Nowe 2, w godzinach 12 - 15 Piaski Stare 1.
W godzinach 14 - 17 Piaski Stare 2, w godzinach 8 - 11 Piaski Nowe 1.
n 16 sierpnia w godzinach 10 - 13 Różyce 3, w godzinach 12 - 15 Różyce KR,
w godzinach 14 - 17 Skowroda Hydrofornia, w godzinach 8 - 11 Różyce 2.
n 18 sierpnia w godzinach 10 - 13 Bolimowska Kolonia 4, w godzinach 12 - 15
Bolimowska Wieś, w godzinach 14 - 17 Bolimów 3, w godzinach 8 - 11 Bolimowska
Kolonia 2, w godzinach 8 - 15 Piaski Ban-

kowe A, B, C, Oszkowice Kolonia, Żdżary. W godzinach 8 - 16 Piaski Stare, Piaski Parcel.
n 18 - 19 sierpnia, w godzinach 8 - 15
Joachimów 1, Zygmuntów.
n 19 sierpnia w godzinach 10 - 13 Bolimów 5, w godzinach 12 - 15 Bolimów 6,
w godzinach 14 - 17 Bolimów S.O.S. w godzinach 8 - 11 Bolimów 4.
n 20 sierpnia w godzinach 10 - 13 Goleńsko B. W godzinach 12 - 15 Goleńsko
C. W godzinach 14 - 17 Goleńsko Małe,
w godzinach 8 - 11 Goleńsko A.
n 20 - 21 sierpnia w godzinach 8 - 16
Jackowice Młyn, Łaźniki, Łaźniki Krótka, Wiskienica Górna 1 i 2, Wiskienica
Dolna 1 i 2.
n 21 sierpnia w godzinach 10 - 13 Nieborów 2, w godzinach 12 - 15 Nieborów
3, w godzinach 12 - 16 Zduny POM, GS,
SKR. W godzinach 14 - 17 Nieborów 4,
w godzinach 8 - 11 Nieborów 1, w godzinach 9 - 11 Łowicz: ulice Blich od Mostowej do Seminaryjnej, Boczna.
n 21 - 22 sierpnia w godzinach 8 - 15
Bolimowska Kolonia 4.
(źródło: ZEŁ-T)

Gmina Nieborów

Nowi radni zaprzysiężeni
Dwaj nowi radni Rady
Gminy Nieborów zaprzysiężeni zostali w środę
6 sierpnia i tym samym
weszli w skład rady gminy, która pracować znów
może w pełnym składzie.

Nowymi radnymi w ich
miejsce są: Zbigniew Szymański, lat 42, żonaty, trójka
dzieci, od 18 lat mieszkający w Bobrownikach, a od 24
lat pracujący na kolei. Drugi
to Marek Pruk, lat 53, żonaty, bezdzietny. Zamieszkały
w Mysłakowie. Z zawodu elekadni wybrani zostali w wy- Marek Pruk
troenergetyk, obecnie rencista.
borach uzupełniających
Jedną kadencję był ławnikiem
z 29 czerwca - o czym piw łowickim sądzie.
saliśmy - z okręgów Mysłaków
Szymański zdecydował się
i Bobrowniki. Wybory te trzeba
wejść na miejsce Janiaka do
było zorganizować gdyż dwoje
pracy w komisji rolnictwa. Jaradnych złożyło swoje mandaniak był przewodniczącym tej
ty. Urszula Jurkiewicz została
komisji, dlatego od razu na
dyrektorem Szkoły Podstawośrodowej sesji wybrano nowewej w Mysłakowie i jako szef
go przewodniczącego, którym
jednostki podległej Urzędowi Zbigniew
został radny Robert Soliński.
Gminy, nie mogła być jedno- Szymański
Marek Pruk będzie natomiast
cześnie radną. Adam Janiak powołany został z kolei na wicewójta Gminy pracował w komisji oświaty.
(wcz)
Nieborów i także musiał złożyć mandat.

R
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2 lata dla lekarza
za łapówki
- Niech to będzie nauczka
na przyszłość dla oskarżonego,
aby nie pokusił się o przyjęcie
jakichkolwiek korzyści
majątkowych - podkreślił
Sąd Rejonowy w Łowiczu
11 sierpnia w uzasadnieniu
wyroku skazującego
na 2 lata pozbawienia wolności,
w zawieszeniu
na okres 4 lat próby Mariusza
P., byłego kierownika jednego
z podłowickich Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Lekarza nie było
na ogłoszeniu wyroku.

P

rzypomnijmy, że 56-letni lekarz został zatrzymany 7 listopada 2007 roku.
Przedstawiono mu 17 zarzutów, głównie
o czyny o charakterze łapówkarskim - ale
nie został aresztowany. Sąd Rejonowy
w Łowiczu zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe
w wysokości 30 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, lekarz został też
zawieszony w pełnieniu obowiązków kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
Lista zarzutów przeciwko Mariuszowi
P. w toku postępowania rozrosła się do 50
dotyczących korupcji. Ale to nie wszystko,
bowiem do odrębnego postępowania wyłączone zostały zarzuty wyłudzenia pieniędzy
z łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Postępowanie w tej sprawie

jeszcze trwa w prokuraturze. Akt oskarżenia dotyczył 45 czynów korupcyjnych, tj.
przyjęcia korzyści majątkowych od swoich
pacjentów, których dopuścił się, jako osoba pełniąca funkcję publiczną oraz 5 czynów polegających na uzależnieniu wykonania czynności służbowych (wystawienie
zwolnienia i zaświadczenia lekarskiego) od
wręczenia łapówki.
Oskarżony wnioskował o dobrowolne
poddanie się karze zgodnie z art. 335 kpk.
Przyznał się do wszystkich zarzucanych
mu czynów i zaakceptował karę zaproponowaną mu przez Prokuraturę Rejonową
w Łowiczu.
Sąd Rejonowy w Łowiczu uznał winnym
Mariusza P. tego, że w okresie od 28 grudnia 2001 roku do 2 kwietnia 2007 roku na
terenie miejscowości Bielawy, Gaj i Oszkowice w związku z pełnioną funkcją publiczną - kierownika i lekarza niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej przyjmował od
pacjentów korzyści majątkowe oraz uzależniał od otrzymania takowych wykonywanie czynności służbowych. Były to jednorazowo kwoty od 10 do 50 zł, co złożyło
się na łączną kwotę 585 zł. Ponadto przyjął
korzyści rzeczowe w postaci sześciu karpi
o cenie jednostkowej 25 - 30 zł.
Za powyższe czyny sąd wymierzył Mariuszowi P. karę 2 lat pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie
na okres próby 4 lat. Oprócz zawieszonej
kary pozbawienia wolności, sąd orzekł karę
grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych, określając wysokość stawki na 100
zł, co dało łączną kwotę 15 tys. zł. Ponadto

zastosował środek karny w postaci zakazu
zajmowania kierowniczych stanowisk na
okres 4 lat, a także obciążył lekarza kosztami procesu w wysokości 3.390 zł.
W toku postępowania przygotowawczego oskarżony przyznał się do zarzucanych
mu czynów, a z jego wyjaśnień oraz z zeznań osób pokrzywdzonych wynikało, że
przyjmował korzyści majątkowe wręczane
z racji wizyt lekarskich w przychodni lub
podczas wyjazdów do swoich pacjentów
na wezwanie. Miało to, według pokrzywdzonych, wymiar podziękowania, a nie łapówki. Wszyscy pokrzywdzeni podkreślali,
że nigdy oskarżony nie występował o pieniądze, ani nie sugerował, że ich oczekuje.
Pieniądze wręczane były z inicjatywy pokrzywdzonych. Sąd wziął pod uwagę także
to, że kwoty były niewielkie, w zdecydowanej większości wynosiły po 10 zł, rzadziej
po 20 zł i tylko raz - 50 zł. Z drugiej strony
na treść wyroku wpłynęła duża społeczna
szkodliwość tego typu działań, sąd uznał
iż kara 2 lat pozbawienia wolności, na którą oskarżony zgodził się - Będzie represjonowała oskarżonego, a z drugiej strony będzie dla niego nauczką na przyszłość, żeby
już nie pokusił się o przyjmowanie jakichkolwiek korzyści - uzasadniał sąd. Wykonanie kary pozbawienia wolności zostało
zwieszone z uwagi na niekaralność oskarżonego. Dla stworzenia realnych dolegliwości sąd wymierzył ponadto karę grzywny i orzekł zakaz zajmowania stanowisk
kierowniczych.
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
(eb)

Akcja “Prędkość”
już w piątek

W

najbliższy piątek,
15 sierpnia policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego
łowickiej Komendy Powiatowej
Policji zamierzają przeprowadzić na
drogach powiatu łowickiego akcję
„Prędkość”.
Będzie polegała na wzmożonych
kontrolach prędkości kierowców
jadących głównymi drogami.
Punktów kontrolnych można
spodziewać się przeważnie
na ruchliwych drogach krajowych,
między innymi w Zdunach
(droga krajowa nr 2), okolicach
Przerwa w zwiedzaniu Łazienek była czasem spędzonym przy wspólnym stole. Krępy (dk 14), w Domaniewicach
(dk 14), a w Łowiczu m.in.
na ulicy Bolimowskiej (dk 70).
Policja nie ujawnia w jakich
konkretnie godzinach
Nie do końca udało się seniorom zreali- i w których miejscach będą
W dwóch grupach seniorzy z łowickiego Klubu Seniora „Radość” zować dalszy plan wycieczki jakim był po- policjanci z radarami do pomiaru
zwiedzali 4 sierpnia Wilanów i Ła- byt w Łazienkach. Podczas zwiedzania par- prędkości. U zatrzymanych
zienki, podczas wycieczki do War- ku nad Warszawą rozpętała się burza, która kierowców będzie również
skłoniła grupę do wcześniejszego zakończe- kontrolowana trzeźwość.
szawy.
nia zwiedzania. Jak zapowiada Anna Biegu- Policjanci będą również dysponowali
wiedzanie pałacu w Wilanowie przez szewska, w Klubie zdecydowano już o kolej- narkotestami.
każdą z nich odbywało się pod opieką nej wycieczce do Łazienek, która odbędzie W użyciu również będzie
przewodnika i trwało około 2 godzin. - Wie- się pod koniec września. Nie będzie to jedy- przenośny fotoradar automatycznie
lu uczestników wycieczki było po raz pierw- ny wrześniowy wyjazd łowickich seniorów, rejestrujący samochody,
szy w tym pałacu, a trzeba przyznać, że robi z których 30 osób wybiera się na tygodniowy które jadą z nadmierną
on wrażenie - mówi przewodnicząca klu- wyjazd o charakterze rehabilitacyjno-wypo- prędkością.
(mwk) (mak)
bu, Anna Bieguszewska. - Przepiękny wy- czynkowym nad morze.

Seniorzy bawili w Wilanowie

Z

strój, bogactwo kolekcji dzieł sztuki, apartamenty mieszkalne Jana III Sobieskiego
i komnaty kolejnych właścicieli.
Poza pałacem, 54-osobowa grupa spacerowała po parku, typowego dla okresu baroku, z pięknymi żywopłotami, ogrodem różanym, rzeźbami i obeliskami. W Wilanowie
była też przerwa, którą spędzono przy kawie, herbacie i cieście przewiezionym przez
klubowiczów z Łowicza.

Gdyby właścicielka sklepu Bratek nie uruchomiła własnej pompy jeszcze podczas deszczu, woda dostałaby się do wnętrza sklepu.

Sklep na Bratkowicach znów podtopiony
Zalany chodnik bezpośrednio stała się do sklepu pomagali jej wezwani na
przed wejściem może skutecznie miejsce strażacy.
W sprawie notorycznego zalewania
zniechęcić klientów do odwiedzenia
chodnika przed głównym wejściem do jej
sklepu i zrobienia w nim zakupów.
sklepu interweniowała już kilkakrotnie.
rzekonała się o tym po trwających za- W Wydziale Spraw Komunalnych łowicledwie kilka minut intensywnych opa- kiego Urzędu Miejskiego dowiedziała się,
dach deszczu w piątek, 8 sierpnia wła- że niesprawna kanalizacja deszczowa w
ścicielka sklepu „Bratek” na największym tej części osiedla nie należy do miasta, ale
łowickim osiedlu - Bratkowicach. - Dobrze, do spółdzielni mieszkaniowej. Napisała
że po poprzednich jeszcze większych opa- więc pismo do spółdzielni z prośbą o interdach deszczu przywiozłam z działki pompę, wencję i naprawienie kanału deszczowektóra pompowała wodę ze stawu. Za 10-15 go oraz założenie większych kratek ścieminut będzie można przynajmniej wejść do kowych, które byłyby w stanie odebrać
sklepu - powiedziała nam właścicielka skle- wodę podczas większych opadów i cierplipu uruchamiając spalinową pompę. Wtedy wie czeka. W spółdzielni obiecali nam za(mak)
w wypompowywaniu wody, która przedo- jąć się sprawą.

P

dok. ze str. 3

Księdza A. nie było w sądzie
Z
aakceptował jednocześnie wymiar kary
określony przez prokuraturę, czyli 2 lat
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5
lat (jest to maksymalny okres próby), w czasie którego duchowny zostanie poddany pod
dozór kuratora oraz 5 tys. zł grzywny. Dotychczas wobec księdza zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru
policji i poręczenia osoby godnej zaufania,
w tym wypadku przedstawiciela kościoła
katolickiego. Obrońca oskarżonego wyjaśniał, że Franciszek A. nie stawił się, gdyż
się leczy. - Informacja jaką miałem, to że
nie został on wezwany tylko powiadomiony
o terminie - wyjaśniał mecenas Maciej Bednarkiewicz w odpowiedzi na pytanie sądu
o przyczyny nieobecności. Ostatecznie
z uwagi na brak uzgodnień pomiędzy oskarżonym a Prokuraturą Rejonową w Łowiczu
co do terminu naprawienia szkody przez
oskarżonego termin posiedzenia został przesunięty na 4 września.
(eb)

Zgodnie z praktyką sądów posiedzenie w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze jest niejawne, jawny jest
wyrok wraz z uzasadnieniem. Podobna
decyzja zapadła także w tej konkretnej
sprawie. Jednak niedawno, bo 31 lipca
Sąd Okręgowy w Łodzi skazując rodziców 1,5-rocznej Weroniki za nieumyślne spowodowanie śmierci córki (zmarła
po zażyciu heroiny dostępnej w domu),
zgodnie z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze, zgodził się na jawność
posiedzenia z uwagi na ważny interes
społeczny, mimo iż rodzice podkreślali
ogrom swojego cierpienia. Także w tej
sprawie interes społeczny przemawia za
jawnym rozstrzygnięciem, poprzez wskazanie na fakt skruchy i prawdziwie chrześcijańskiego zachowania kapłana, którzy
pokornie przyjmuje pokutę, przez co daje
przykład wiernym.
Redakcja
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Dalsze prace na boisku
w Nieborowie

Obecnie płyta boiska w Nieborowie wciąż jeszcze wygląda jak orne
pole po bronowaniu. Docelowo powstać ma tu - przy udziale zewnętrznych pieniędzy - okazałe centrum
sportu. Na razie jednak brakło ziemi na jego wyprofilowanie, a radni
gminni zmienić musieli jeden z paragrafów Gminnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego
terenu.
oisko ma wymiary 105 X 65 m. Jego
płyta wyprofilowana została za pomoB
cą sprzętu laserowego (dokonującego po-

miarów za pomocą wiązki światła lasera).
Zakupiono 700 ton ziemi i nie wystarczyło.
Różnice poziomów wynosiły w niektórych
miejscach nawet ponad pół metra. - Zmuszeni byliśmy dokonać 17 dodatkowych kursów
- mówi wójt Andrzej Werle. Na płycie boiska po wyprofilowaniu założony zostanie
elektroniczny system nawadniający i nowa
trawa - koszt tych prac to ponad 100 tys. zł.
Jesienią zrobione jeszcze zostanie ogrodzenie płyty boiska o wysokości 1.30 m.
We wrześniu gmina złoży natomiast
wniosek o dużo większe pieniądze na kontynuację prac w roku następnym. Wniosek
powędruje do Urzędu Marszałkowskiego,

na dofinansowanie w ramach Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Gmina
zabezpieczy 500 tys. zł, drugie 500 tys. ma
szansę otrzymać z zewnątrz. Wtedy powstałyby trybuny i budynek gospodarczy
z szatniami, toaletami itd., a także ogrodzenie całości terenu.
W tym przypadku gmina napotkała jednak problem wynikający z uchwalonego
w 2006 roku przez gminną radę Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W odległości 150 metrów od ogrodzenia muzeum
w Nieborowie obowiązuje bowiem strefa nadzoru konserwatora zabytków. Zgodnie z planem zagospodarowania w strefie
tej pobudowany może być tylko budynek
o dachu dwuspadowym, nie płaskim. Tymczasem budynek centrum sportu ma dach
płaski - mieści się w nim poddasze, a z przodu dodatkowe trybuny dla VIP - ów. Można
go pobudować, ale nie po środku linii boiska. Dla gminy takie rozwiązanie jest bardzo ważne, pozwalało bowiem umieścić
symetrycznie po obydwu bokach budynku
trybuny. Ponadto drużyny wychodziłyby
z szatni na środek boiska.
Wójt Andrzej Werle zaproponował zatem
radzie gminy na sesji, w środę 6 sierpnia,
zmianę planu. Dotychczas w strefie konserwatorskiej stać mogły obiekty o nachyleniu

Na razie sadzić tu można ziemniaki, jednak wkrótce powstanie nawadniana
nowoczesna murawa boiska.
dachu 60 - 100 procent. Obecnie rada dopuściła obiekty o nachyleniu 2 procent lub dachu kopułkowym. Wójt argumentował, że
obecnie coraz częściej stosowane są nowoczesne technologie z dachami o małym nachyleniu, trzeba zatem dostosować wymogi planu do zmieniającej się rzeczywistości.

W październiku przetarg na “Czerwoną Górę
Przetarg na sprzedaż przez miasto
tzw „czerwonej góry” wraz z terenem
przy ul. Armii Krajowej, odbędzie
się w drugiej połowie października
- zapowiedział w rozmowie z nami
zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami łowickiego ratusza Jarosław Majka. Aktualnie przetarg jest w trakcie przygotowywania.
Jego ogłoszenie ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
wcześniej informowaliśmy, przeobejmuje sprzedaż ponad hektar
Tgruntuaktargjakznajdującego
się pod charaktery-

stycznym dla dzielnicy Korabka wzniesieniem. Cena wywoławcza, to 360 tys. zł.
Nabywca będzie musiał się samodzielnie
uporać z kłopotem jakim może być pozbycie się około 45 tys. m3, tlenku żelaza, który

zalega w tym miejscu od I Wojny Światowej, czyli od momentu zniszczenia istniejącej tam wcześniej fabryki przetworów
chemicznych.
Substancja jest, jak wynika z ekspertyz
wykonanych na zlecenie ratusza, nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska oraz właściwie bezwartościowa, ponieważ zawartość
żelaza nie przekracza w niej 20 % - dlatego
nie ma zainteresowania jej nabyciem.
Niemniej działka po oczyszczeniu przedstawiać się będzie bardzo atrakcyjnie, w planie zagospodarowania przeznaczona jest
pod zabudowę usługowo - produkcyjną,
jest położona przy ważnym ciągu komunikacyjnym jakim jest ul. Armii Krajowej,
ma dostęp do wszystkich mediów. Miasto
liczy, że jej nabywca wykorzysta ją na dziaCzy znajdzie się chętny na „Czerwo- łalność gospodarczą.
ną Górę” - dowiemy się już niedługo.
(tb)

Gmina Bielawy

Rozpoczną rozmowy
z inwestorem

P

”

rofil Investment Polska, pełnomocnik
inwestora z zewnątrz zainteresowanego
wykupem około 100 ha terenów
rekreacyjnych w pobliżu obszaru Natura 2000
w gminie Bielawy chce się spotkać z rolnikami
ze wsi Helin, Seligi, Marywil oraz Walewice.
- Urząd Gminy pomoże w zorganizowaniu
spotkania prawdodpodobnie pod koniec
sierpnia, już po zakończeniu żniw - mówi wójt
gminy Sylwester Kubiński, który już trzykrotnie
rozmawiał z przedstawicielami łódzkiej firmy.
Do pierwszego spotkania z inwestorem doszło
w pierwszej połowie czerwca.
Wójt pokazał inwestorowi urokliwe zakątki
gminy m.in. w rejonie Marywila, Zgody
i Seligowa. Wszystkie wskazane tereny są
własnością prywatną i to od rozmów
z gospodarzami zależy powodzenie inwestycji.
Są duże szanse na powstanie na terenie
gminy kompleksu ponad 100 domków
rekreacyjnych. We wniosku inwestor wskazał,
że w związku z rozwojem aglomeracji łódzkiej,
chce wybudować na terenie gminy Bielawy w
pobliżu planowanej autostrady A-1 kompleks
1000 - 1500 działek rekreacyjnych
z zapleczem sklepowym.
(eb)

Radni przyjęli tę zmianę jednogłośnie. Cała
inwestycja zakończyć się ma w roku 2010.
W trzecim etapie, za dwa lata wykonane
miałyby zostać parkingi, sztuczna murawa
na boisku pomocniczym o wymiarach 30
X 60 m, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne i oświetlenie.
(wcz)

Zduny

Będzie nowy asfalt
w Złakowie Borowym
700 m nowej nawierzchni asfaltowej zamierza wykonać w tym roku gmina Zduny
na drodze gminnej pomiędzy Złakowem
Borowym a Zalesiem. Droga jest obecnie
mocno zniszczona i wymagała od dłuższego czasu naprawy.
Ogłoszony przetarg zakłada otwarcie
ofert 2 września i wykonanie nakładki do
końca miesiąca. Nowy asfalt połączy Złaków Borowy z mostkiem na Słudwi, będzie
miał tę samą szerokość co obecny, czyli 4,3
m. Dodatkowo wyłoniony wykonawca będzie miał obowiązek wykonać z destruktu
asfaltowego pobocza po obu stronach drogi
o łącznej szerokości 1 m, co da w sumie szerokość 5,3 m. Gmina przewiduje, że prace
będą ją kosztowały ok. 100 tys. zł.
(tb)

dok. ze str. 1

Festyn już w piątek

B

ędą gokarty, którym także
będzie towarzyszył konkurs na
tytuł następcy Roberta Kubicy.
Dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych przewidziano konkurs
ujeżdżania mechanicznego byka.
Oprócz tego pomiędzy godzinami
17.00 a 18.00 przewidziano pokaz
strażacki w udzielaniu pierwszej
pomocy. Przez cały dzień trwać
będzie wystawa maszyn i ciągników
rolniczych, a także loteria fantowa,
gdzie los kosztować będzie 5
złotych i oprócz gwarantowanych
nagród przewiduje się losowanie
atrakcyjnych nagród głównych.
Festyn rozpocznie się o godz.
14.00. Po kolei występować będą
dzieci ze Zespołu Szkół Publicznych
w Błędowie - zaśpiewają piosenki
angielskojęzyczne, później Ciotki
Chichotki, czyli aktorzy, którzy
w godzinnym programie
zaproponują dzieciom gry i zabawy
z nagrodami - Ciotki pojawią się na
scenie jeszcze o 16.30.
O godz. 15.45 wystąpi Ewa
Konstanciak - aktorka, wokalistka,
która ukończyła Szkołę Filmową
w Łodzi. Na swoim koncie ma
występy w Teatrze Powszechnym
im. Stefana Jaracza w Łodzi, czy
w warszawskich teatrach Rampa
i Komedia, a także role w kilku
znanych polskich serialach.
O godz. 16.05 rozpocznie się pokaz
umiejętności adeptów taekwondo
z Łowickiej Akademii Sportu
prowadzonej przez łowiczanina
Kamila Sobola. O godz. 16.50
na scenie odbędą się konkursy
zorganizowane przez polskich
„Indian”, którzy powrócą jeszcze
o godz. 17.30.
O godz. 17.25 przewidziano
wręczenie pucharów i nagród
zwycięzcom letnich rozgrywek
piłkarskich o puchar wójta gminy
Chąśno, przewodniczącego Rady
oraz dyrektora biblioteki. O godz.
18.20 odbędzie się finał konkursu
ujeżdżania byka, później finał
konkursu jazdy na terenowych
gokartach, a o 18.40 finał loterii
fantowej.
Od godz. 19.00 rozpocznie się
zabawa taneczna, w czasie której
grać będzie zespół Delux. Około
godz. 20.00 impreza ma się
zakończyć.
(tb)
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Niepamięć ukryta w akacjach
- Nie ma nawet śladu,
że istniał tam cmentarz.
Wszystko zasłaniają wysokie
krzaki, w które aż strach
wchodzić. Ale ja pamiętam,
że jeszcze kilka lat wcześniej
można było tam dostrzec
krzyże - mówi nasza
czytelniczka o zapomnianym
cmentarzu na rozdrożu dróg,
na samym początku wsi
Marywil w gminie Bielawy.

Może gmina pomoże?

powieść wydawała nam się intrygująca, cmentarz, w dodatku zapomniany,
O
z krzyżami tuż przy wsi? Czytelniczka była

pewna miejsca, pewna była także tego, że
nie jest to cmentarz wojenny choć na grobach były niemieckojęzyczne napisy.
Kilka dni temu odwiedziliśmy to miejsce,
zatrzymując się na dłuższą chwilę na rozdrożu. Bez większego efektu penetrowaliśmy
wzrokiem wskazane krzaki. Nawet weszliśmy w nie, jednak cały teren porastają odrosty kolczastej akacji, szybko trzeba było
się wycofać. Z pomocą przyszedł jednak
spotkany przypadkowo mężczyzna, na pytanie o cmentarz pokiwał ze zrozumieniem
głową i powiedział, że najlepiej przyjechać
zimą, gdy nie będzie liści. Ostatecznie jednak sobie znaną ścieżką wprowadził nas Pozostałość jednego z grobowców, z cytatem z Pisma Świętego w języku niemieckim.

Grobowiec Marksów - został tylko cokół, odnaleźć go w gęstwinie nie jest łatwo, choć jest wysoki na 1,5 m.
w zarośla...
Już na samym początku noga wpadła
w jakąś dziurę o podejrzanie prostokątnych
i regularnych kształtach, a kilka kroków
dalej ukazał się pierwszy postument z piaskowca, u podnóża którego ziała głęboka
dziura. Nie trudno zgadnąć, że pozostawili
je rabusie, którzy zbezcześcili groby, rozkopując je w poszukiwaniu skarbów. Na cokole napis po niemiecku „Joshua 24. Vers.
15: Ich aber und mein Haus wollen dem
Hern dienen Ob nah. ob ferm” - to cytat
z Pisma Świętego z księgi Jozuego rozdz.
24. wers 15: „Ja sam i mój dom służyć będziemy Panu”.
Po chwili mężczyzna wskazał pozostałości innego grobowca, na którym był napis po
polsku: „Grób Rodzinny Marksów”, a pod
nim data 1931 r. Kolejny nagrobek miał być
tuż, tuż ,skryty jeszcze głębiej w wysokich
akacjowych krzakach - ale nie można było
go już dostrzec. Ostatecznie rezygnujemy
z poszukiwań, wszystko dookoła koli,
a krzaki ograniczają widoczność do tego
stopnia, ze niewiele widać. - Nie da rady,
nie wiem gdzie to jest, zgubiłem się, wracamy po śladach. Mówię, tu trzeba przyjechać zimą,, wtedy więcej widać - radzi
mężczyzna. W czasie rozmowy z nami potwierdza, że groby faktycznie były w tym
miejscu rozkopywane, nie wie przez kogo
konkretnie, ale nie broni się by powiedzieć,
że przez miejscowych.
Próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś
o cmentarzu od mieszkańców Marywila. Ci,
z którymi rozmawialiśmy wiedzą o cmenta-

rzu, ale o tym, kto tam jest pochowany, już
niewiele - Ci co może by powiedzieli, już
pewnie nie żyją.

To są groby niemieckich
osadników
Są jednak tacy, którzy wiedzą. Ks. Artur
Woltman z parafii ewangelicko - augsburskiej w Kutnie opowiada nam kim mogli
być pochowani tam ludzie.
Około 1800 roku administracja Księstwa Łowickiego, odebranego przez rząd
pruski arcybiskupom gnieźnieńskim
w 1796r., osiedliła pierwszych ewangelickich kolonistów pod wsiami Łyszkowice
i Zawady, a później pod Sielcami i Zakulinem. Przybysze pochodzili z Wielkopolski
i Kujaw. Po 1815 roku, gdy zakończyły się
wojny napoleońskie, ewangelików zaczęło w okolicach Łowicza przybywać, powstawały nowe kolonie. Dziś wiele osób
mieszkających w miejscowościach mających taki rodowód nawet nie wie, że albo
wręcz powstały one dzięki osadnictwu
ewangelików, albo kiedyś licznie je oni
zamieszkiwali.
Osadników, którzy pojawili się na naszych ziemiach po 1820 roku, można podzielić na dwie grupy rozpatrując ich pochodzenie. Pierwszą z nich
tworzyli tak zwani Szwabowie, czyli przybysze z południowo-zachodnich
prowincji Niemiec: Badenii, Hesji, Wirtembergii. Około 1817 roku administracja Księstwa Łowickiego osiedliła ich

we wsiach: Bednary, Gągolin, Jeziorko,
Kompina, Karnków, Osiek i Skowroda.
Koloniści otrzymali w użytkowanie
zagospodarowane rolniczo tereny. Choć
ówczesna polityka osadnicza była taka,
że olendrzy, (nazywani tak przez miejscowych, ponieważ często byli to Holendrzy),
byli osadzani na gruntach zalesionych,
a jeszcze częściej bagiennych. Uważano
ich za wytrwałych w walce z siłami natury.
Poprzez swoje doświadczenie byli zdolni
osuszyć podmokłe tereny, zmeliorować je,
a następnie nieużytki zagospodarować pod
łąki, pastwiska i pola uprawne.
Drugą grupę stanowili osadnicy z Kujaw (okolic Chodecza) oraz ze wschodniej i środkowej Wielkopolski (okolic Poznania i Kłodawy). Osiedli oni w dobrach
prywatnych i zagospodarowawszy znaczne połacie nieużytków założyli osady: Erminów, Kamilew i Marywil. Podobnie
jak powstałe wcześniej osiedla w Łyszkowicach, Sielcach, Zwadach i Zakulinie,
zwano je „pomorskimi”, być może dlatego, ze przodkowie kolonistów pochodzili z Pomorza. Co więcej, mieszkańców
tych wsi określano mianem Kaszubów,
nie odpowiadało to jednak rzeczywistości.
W ogromnej większości byli bowiem
Niemcami. W 1835 roku pod Łowiczem
osiadłych było 187 rodzin ewangelickich
(liczących 937 osób).

Cmentarz bez opieki
- Nie mamy tego cmentarza w naszej ewidencji nieruchomości i to jest największy
problem - mówi Woltman, który jest proboszczem - administratorem parafii ewangelicko - augsburskich w Płocku i w Kutnie. Według niego cmentarz mógł zostać
przejęty po II Wojnie Światowej przez państwo w formie konfiskaty dóbr niemieckich - tak najczęściej bywało. - Nie jest to
jedyny taki cmentarz. Parafia jest rozległa i
możemy takie przypadki liczyć w dziesiątki.
O części wiemy, ale nie o wszystkich - powiedział nam ksiądz i dodał, że parafii nie
stać na zagospodarowanie i odnowienie tego
i innych cmentarzy.
W okolicach Łowicza takich miejsc nie
brakuje. Cmentarze są np. we Lwówku gmina Sanniki, Witonii, jak i samym Łowiczu - po sąsiedzku z cmentarzem katedralnym. Tu jednak groby mają stałą opiekę,
teren jest utrzymany w stopniu dostatecznym. Ksiądz ze smutkiem przyjął fakt bezczeszczenia grobów ale nie zdziwił się, bo
taka sytuacja powtarza się wszędzie, gdzie
cmentarze zostały pozbawione opieki. Przy-

znał, że nie był w Marywilu, ale w dostępnych mu publikacjach odnalazł ślady tego,
że zamieszkiwali go ewangelicy. Najczęściej byli to etniczni Niemcy, z publikacji Edwarda Perzyny „Między Piątkiem
a Sobotą” można się dowiedzieć, że w 1827
roku położoną opodal Sobotę zamieszkiwali Polacy, żydzi, ale także 64 Niemców.
W tej samej broszurze zamieszczona jest
też fotografia jednego z nagrobków, właśnie
z cmentarza w Marywilu (dziś już tak zarośniętego, że niewidocznego) - z inskrypcji
na kamieniu wynika, że pochowany mieszkał w Sobocie.
Cmentarz w Marywilu, był więc prawdopodobnie jedynym w okolicy, inny znajdował się w Łowiczu - a to było dość daleko,
droga zaś uciążliwa. Sądząc po pozostałościach grobów, które pochodzą z końca
XIX i początków XX wieku, można przypuszczać, że wśród osadników były także
rodziny dość majętne. Nic więcej o nich
jednak nie wiadomo - trzeba szukać w archiwach.

- Szkoda tego miejsca. Jeśli to wygląda tak jak pan to opisuje, to może udałoby się coś z tym zrobić, przez samorząd lub
współpracę z jakąś szkołą. Praktykujemy
takie rzeczy, więc może by się udało - ma
nadzieję ksiądz. Jego zdaniem fakt, iż chodziłoby o groby niemieckich w większości
osadników nie będzie stał na przeszkodzie.
- Można to wykorzystać jako lekcję historii
o regionie - dodaje.
- Wiemy o tym miejscu - mówi wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Przyznaje,
że stan cmentarza jest fatalny. Jego wielkość
określa na ok. 20 arów. Pamięta, że są tam
na pewno trzy duże grobowce, oprócz tego
prawdopodobnie wiele mogił ziemnych,
których nie sposób obecnie oznaczyć. Dokumentacji cmentarza nie ma, wiedza na
jego teren jest ograniczona. Wójt nie pamięta by w przeszłości ktokolwiek interesował się cmentarzem, czy szukał na nim
przodków.
Gmina jest właścicielem cmentarza i dlatego kilka razy interweniowała tam karczując krzaki, wycinając drzewa, najpierw te
przy drodze, potem w środku. Były stare,
w złym stanie i stanowiły poważne zagrożenie. - Przy okazji starania się o środki na
mogiłę niemieckich żołnierzy w lesie walewickim wnioskowaliśmy także o dofinansowanie prac na cmentarzu w Marywilu - powiedział nam wójt - Niestety, odmówiono
nam, bo fundacja z którą się kontaktowaliśmy zajmuje się tylko cmentarzami wojennymi - ubolewa.
Propozycję, by wspólnie z parafią ewangelicką zrobić coś dla cmentarza, wójt
uznał za bardzo dobrą, bo sama gmina ma
też ograniczone obowiązki. Także pomysł,
by miejsce to mogło być wykorzystane do
nauki historii regionalnej dla uczniów, jest
jego zdaniem interesujący. Sylwester Kubiński deklaruje więc współpracę gminy,
ale zastrzega, że nie pozwoli już na przykład na to, by uczniowie zajęli się karczowaniem krzaków, bo to zbyt poważna praca. Muszą się tym zająć dorośli, najpewniej
pracownicy interwencyjni zatrudnieni przez
gminę. No i nie teraz, bo obecnie wszyscy
mają pełne ręce roboty w związku z zaplanowanymi wcześniej pracami.
Więc jeśli coś się zmieni na starym
ewangelickim cmentarzu w Marywilu to
nie od razu.
Tomasz Bartos
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Biblioteka w Internecie
Już od początku wakacji możemy zasięgnąć aktualnych informacji o Miejskiej Bibliotece im. A. Cebrowskiego w Internecie, a to dzięki
uruchomieniu strony www.cebrowski.pl

N

a stronie głównej znajdują aktualności
oraz informacje o patronie placówki
Andrzeju Kazimierzu Cebrowskim.
Dowiedzieć się można również o godzi-

nach otwarcia biblioteki na Bratkowicach,
a także Filii nr 2 dla dorosłych przy ul. Podrzecznej. Biblioteka poleca również tytuły książek dotyczących Łowicza.
Dzięki zakładkom na stronie możemy poznać historię biblioteki, dowiedzieć
się o trwających konkursach, poznać zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, sylwetkę Ziemowita Skibińskiego
oraz biografie innych znanych osób związanych z miastem.
(eb)

Odpoczną jeszcze w Janowicach

W

ramach Harcerskiej Akcji Letniej
prowadzonej przez łowicki Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego,
około 50 członków tej organizacji weźmie
udział, w drugiej połowie sierpnia, w tygodniowym biwaku w Janowicach w gminie Nieborów.
Komendantka hufca phm Katarzyna Kordecka powiedział nam, że biwak jest orga-

nizowany przede wszystkim z myślą o tych
harcerzach, którzy w okresie wakacji nie
mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania,
w tym na obóz koło Ogrodzieńca.
Harcerze zamieszkają pod namiotami, na użyczonej im prywatnej działce,
będą uczestniczyć w przygotowanym dla
nich programie obejmującym gry i zabawy integracyjne.
(tb)

Latem z aparatem
Karolinka najbardziej lubi zabawę w rekina z tęczową chustą. Prowadzi ją często (z tyłu) pedagog Anna Perzyna.

Wakacje w świetlicy
sie wakacji dzieci korzystają z zajęć świetlicowych mniej systematycznie z uwagi
na wyjazdy wakacyjne. Każde dziecko zostanie przyjęte.
- Najbardziej lubimy bawić się kolorową
chustą w rekina, albo w ciuciubabkę przy
wietlica mieści się przy ul. Podrzecz- stole - mówi Wiktoria. Chłopców natomiast
nej 3a. Jest czynna od poniedziałku do trudno oderwać od gier komputerowych.
piątku od godziny 15.00 do 19.00. W okre- Wychowawczynie jednak robią przerwy

- Czekamy na kolejne dzieci, które chciałyby spędzać czas w naszej
świetlicy - mówi prezes Stowarzyszenia Centrum wolontariatu „Nadzieja” w Łowiczu, Elżbieta Błaszczyk.

Ś

w korzystaniu z komputerów - dzieci wychodzą do parku lub na pobliską łąkę i grają w gry zespołowe. W ciągu czterech godzin opieki na świetlicy mają zapewniony
posiłek. - Rodzice wolny czas wykorzystują
do nadrobienia zajęć domowych lub załatwienia spraw urzędowych, niektórzy pracują do późna zawodowo - dodaje pani Ania,
wychowawczyni ze świetlicy.
(eb)

Młodzieżowa Rada Miejska w Łowiczu jako organizator, zachęca do
udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Latem z aparatem”.

T

ematem konkursu są zdjęcia robione podczas wakacji, a w szczególności wakacyjne wyjazdy, spotkania
z przyjaciółmi oraz tematyka ogólna,
ukazująca coś szczególnego, zmuszającego odbiorcę zdjęcia do zastanowienia
się. Do konkursu mogą przystąpić wszy-

Z Nieborowa do Sandomierza

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nieborowie przyjmuje obecnie zapisy na organizowaną w dniach 23 24 sierpnia wycieczkę, której trasa
przedstawia się następująco: Nieborów - Sandomierz - Ujazd - ŁysoW czasie imprezy 6 września odbędzie góry - Nieborów.
się koncert muzyki żeglarskiej, niestety
zamknięty dla szerszej, łowickiej publiczprogramie znajdzie się m.in. podności - wystąpi grupa „Mechanicy Shanziemna trasa turystyczna, czyli santy”. W niedzielę 7 września przewidziana domierskie lochy o długości prawie 500 m.
jest uroczysta msza polowa na łowickim Turyści zagłębią się nawet do 12 metrów
Starym Rynku, po której uczestnicy spo- wgłąb ziemi. Zwiedzą też miejski rynek
tkania przejdą na tak zwane Łąki Niebud- z XV - wiecznymi kamienicami mieszka, gdzie utworzą wielką harcerską lilijkę czańskimi, ratusz, bramę opatowską
- bijąc w ten sposób pierwszy rekord Gu- z XIV wieku, bazylikę katedralną, zamek,
inessa w tej kategorii. Hufiec co prawda romański kościół św. Jakuba, a także jednie dostał jeszcze decyzji aprobującej re- ną z ciekawszych atrakcji przyrodniczych
kord, ale komendantka powiedziała nam, - wąwóz królowej Jadwigi. W planach jest
że nawet jeśli do tego nie dojdzie, rekord też rejs statkiem po Wiśle. Nadmienić trzei tak będzie bity.
ba, iż obiad i kolację, jak i śniadanie dnia
(tb) następnego turyści zapewnić sobie muszą

Chorągiew łódzka spotka się w Łowiczu
Około 1500 zuchów i harcerzy
przyjedzie do Łowicza w dniach 5
- 7 września by wziąć udział w Zjeździe Chorągwi Łódzkiej. Będzie to
jedno z największych harcerskich
wydarzeń w naszym mieście w ciągu ostatnich lat.

K

omendantka hufca Łowicz phm Katarzyna Kordecka powiedziała nam,
że uczestnicy: zuchy, harcerze, starsi
harcerze, instruktorzy oraz seniorzy, oprócz
zajęć programowych, spotkań i konferencji,
będą mieli możliwość w czasie gier terenowych poznać zabytki i historię miasta. Przewidziano np. grę poświęconą Cyfrze - har-

cerzowi Szarych Szeregów, którego 8 marca
1944 roku koledzy odbili z więzienia UB na
Kurkowej, uwalniając jednocześnie kilkudziesięciu innych więźniów.
W przygotowania włączył się łowicki
ratusz, który przyjął rolę współorganizatora imprezy, w dniach zjazdu harcerze będą
mogli m.in. nieodpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, nocować w szkołach czy
korzystać z hal sportowych, powiat natomiast gwarantuje nieodpłatne zwiedzanie
łowickiego muzeum dla biorących udział
w zjeździe gromad zuchowskich. Komendantem zjazdu chorągwi jest phm Michał
Kordecki, zastępca komendanta łowickiego hufca ZHP.

scy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych. Zdjęcia należy przesłać bądź
dostarczyć do 30 września na adres: Młodzieżowa Rada Miejska w Łowiczu, ul.
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, Katarzyna Sejdak tel. 888-134-735, e-mail: kasia.
sejdak@wp.pl
Po ogłoszeniu wyników, prace laureatów
zostaną pokazane na okolicznościowej wystawie. Regulamin konkursu można znaleźć na naszej stronie, w dziale „Trwające konkursy”.
(eb)

W

we własnym zakresie. Niedzielny wyjazd
z miasta zaplanowano na godzinę 9.00. Po
drodze wycieczkowicze zahaczą o Ujazd,
gdzie zwiedzą ruiny zamku Krzyżtopór,
którego początki sięgają prawdopodobnie roku 1621 - jednej z największych rezydencji magnackich w Polsce, a nawet
w Europie.
Dalej wyruszą na szlak pieszy przez Łysogóry - najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich. Wyjdą z Nowej Słupi, przez Święty
Krzyż i Łysice dojdą do Świętej Katarzyny.
Tam będzie na nich czekał autobus.
Powrót do Nieborowa ustalono na godzinę 23.00. Cena wycieczki wynosi 150 zł,
w czym mamy: ubezpieczenie, nocleg,
transport, większości wstępów do obiektów,
rejs statkiem i koszt opłaty przewodnika po
Sandomierzu. Zapisy przyjmuje Gminna
Biblioteka Publiczna w Nieborowie pod numerem telefonu (046) 838-57-45.
(wcz)
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Gmina Łyszkowice

OSP z Wrzeczka
znów wygrało
Zarówno kobieca,
jak i męska drużyna
z jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej
z Wrzeczka obroniły
tytuły najlepszych
drużyn w gminie.

awody sportowo-pożarnicze odbyły się
w niedzielę 10 sierpnia na boisku sporZ
towym w Łyszkowicach. Wrzeczko tryum-

fowało zarówno w sztafecie, jak i części
bojowej zmagań. W czasie zawodów dodatkowo na płycie boiska swoje umiejętności
bojowe zaprezentowała najmłodsza grupa
druhów z OSP w Łyszkowicach.
W zawodach wystartowało pięć jednostek. W grupie kobiet za drużyną z OSP

Najmłodsi członkowie OSP Łyszkowice, dali pokaz umiejętności bojowych poza klasyfikacją zawodów.
Wrzeczko była drużyna z jednostki OSP
w Łyszkowicach, pomiędzy drużynami była różnica ponad 130 punktów. W
grupie mężczyzn, zwyciężyła drużyna za
OSP z Wrzeczka, druga była drużyna OSP
w Czatolinie, z niewielką różnicą zaledwie
2 pkt. Na trzecim miejscu ze stratą ponad
10 pkt. do zwycięzcy uplasowała się druZwycięska drużyna z OSP Wrzeczko, w czasie ogłoszenia wyników i rozda- żyna OSP w Kalenicach. Czwarte miejsce
zajęła drużyna OSP w Łyszkowicach, a
nia nagród.

piąte OSP z Seligowa. W czasie podsumowania zawodów wójt gminy Włodziemirz
Traut zauważył, że nie wszystkie jednostki
z terenu gminy wystawiły do rywalizacji
swoje drużyny. Jak się okazało, sam start
był opłacalny, bo za udział dwie ostatnie
drużyny otrzymały po 500 zł. Natomiast
pierwsza trójka kolejno 2 tys. zł, 1,5 tys.
zł i 1 tys. zł. Drużyny kobiece zostały także docenione i otrzymały kolejno 1,5 tys.

Połączono III LO ze szkołą na Blichu

Gmina Chąśno

10 głosami za przy
8 wstrzymujących
i 1 przeciwnym, zdecydowali
radni Rady Powiatu Łowickiego
na sesji 7 sierpnia
o włączeniu łowickiego
III Liceum Ogólnokształcącego
do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
na Blichu.

L

iceum wejdzie w skład tego zespołu
już od 1 września. Decyzja jest podyktowana brakiem nowych chętnych do
nauki w III LO i niżem demograficznym.
Przeniesiona zostanie tylko klasa druga liceum - 24 uczniów, natomiast dwie klasy maturalne naukę zakończą w murach
III LO. Dlatego w placówce na rok zostanie
trójka nauczycieli.
Wątpliwości w tej sprawie mieli na sesji radni z klubu Polskiego Stronnictwa
Ludowego - cała ich ósemka wstrzymała
się od głosu. Radny Eugeniusz Bobrowski
z SLD, który jako były wicestarosta odpowiedzialny niegdyś za oświatę uważał, że
dla połączenia szkół winna być uchwała
rady pedagogicznej III LO. Dyrektor wydziału edukacji łowickiego starostwa wy-

Praca dla stażysty
czeka w hufcu

Ł

owicki Hufiec Związku Harcerstwa
Polskiego ma wolne stanowisko
pracy dla stażysty, który ma być
zatrudniony w porozumieniu
z Powiatowym Urzędem Pracy, by
prowadzić biuro hufca.
Praca pięć dni w tygodniu,
w godzinach 10.00 - 18.00.
Wymagane umiejętności: edycja
tekstów w komputerze, obsługa
internetu oraz kulturalne odbieranie
telefonów i udzielanie informacji oraz
załatwienia różnych spraw
w urzędach. (tb)

tłumaczyła, że podstawą jest tutaj sprawa,
czy połączenie nie spowoduje utrudnień
w pracy ZSP 2. I na tę okoliczność podjęta została uchwała rady pedagogicznej
blichowskiej szkoły, wyrażająca zgodę na
połączenie. - Na 1 września większość nauczycieli III LO znajdzie prace w innych
szkołach - mówiła dyrektor Izabela Pawluk.
- W szkole pozostanie jedynie trójka nauczycieli. Czy jest to ilość zasadna by zwoływać
radę pedagogiczną?
Radny Michał Śliwiński z PSL powiedział, że czuje się zaniepokojony. - Czy były
prowadzone rozmowy z rodzicami, nauczycielami? Podejmujemy tak ważną decyzję
i na sali nie ma przedstawicieli tych grup,
nie ma też nikogo z ZSP 2. Wydaje się, jakby decyzja już zapadła. A co by się stało,
gdyby rada podjęła dziś decyzję negatywną? - pytał.
Dyrektor Pawluk powiedziała, że jeśli
rada nie zgodzi się na takie rozwiązanie,
szkoła pozostanie w niezmienionym kształcie, tylko co będzie z III LO w przyszłości?
- Rozmawiałam z nauczycielami tej szkoły
i nikt z nich nie podjąłby się pełnienia funkcji dyrektora - mówiła. - A rodzice postawili
tylko warunek, aby ich dzieci dokończyły naukę w tym samym kształcie klasy co obecnie
i ten warunek został spełniony.

- To tylko słowa - skwitował Śliwiński.
- Nauczeni doświadczeniem współpracy
z zarządem, śmiemy twierdzić, że jeśli nie
ma czegoś na papierze, to nie do końca musimy w to wierzyć. Powinniśmy otrzymać
opinię rady rodziców i rady pedagogicznej,
a przedstawiono nam tylko mikre uzasadnienie do uchwały - mówił.
Dyrektorka poinformowała raz jeszcze,
że w środę 6 sierpnia rada pedagogiczna
ZSP nr 2 wypowiedziała się pozytywnie na
temat połączenia i wydział dysponuje tą opinią. Także rodzice wyrazili wolę włączenia
klasy do zespołu szkół na Blichu. Śliwiński
zapytał zatem, dlaczego materiałów tych nie
przedstawiono radnym.
Starosta Janusz Michalak powiedział,
iż przede wszystkim nie ma ustawowego
obowiązku zwoływania w tej sprawie rady
rodziców i rady pedagogicznej. - Organizowaliśmy spotkanie w tej sprawie zimą
i od państwa nie było nikogo. Bo to nie są
łatwe spotkania - powiedział w kierunku Śliwińskiego. - Co pan dziś chciałby
więc zrobić?
Połączenie stało się faktem - za opowiedziało się 10 radnych, 8 wstrzymało się od
głosu, jedna osoba - Krzysztof Janicki była przeciwna.
(wcz)

zł i 1 tys. zł. Pieniądze mają być wykorzystane na zakupy związane z doposażeniem
jednostek w sprzęt.
Po zawodach na strażaków, jak i widzów czekał podnośnik hydrauliczny
z Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
który zabierał chętnych na wysokość trzeciego piętra, by mogli podziwiać panoramę Łyszkowic.
(tb)

Agregat i pompy trafią do OSP

mina Chąśno otrzymała decyzję o przyG
znaniu jej przez Zarząd Wojewódzki
Ochotniczych Straży Pożarnych połowy

środków przewidzianych na zakup agregatu prądotwórczego oraz dwóch spalinowych
pomp: pływakowej i szlamowej. W sumie
koszt zakupu został oszacowany na ok.

40 tys. zł. Drugą połowę pokryje gmina ze
środków zarezerwowanych w budżecie.
Wójt powiedział nam, że urządzenia
trafią do dwóch przodujących na terenie
gminy jednostek OSP w Karsznicach oraz
w Wyborowie.
(tb)

Gmina Zduny

Nowy wodociąg w Jackowicach

Na 3 września gmina Zduny zapowiedziała otwarcie ofert, które
wpłyną na przetarg na wykonanie
1000 metrów sieci wodociągowej na
terenie osiedla w Jackowicach.

ealizacja inwestycji ma spowodować
R
wykluczenie z użytkowania znajdującej się tam już sieci wodociągowej wykonanej z uznanych za rakotwórcze rur azbestobetonowych. Do nowej sieci na bieżąco

będą podłączane posesje znajdujące się na
osiedlu , w sumie kilkanaście.
Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 30 listopada, gmina zakłada,
że koszt inwestycji ma szansę zamknąć się
w kwocie 100 tys. zł.
Zakończenie robót będzie oznaczało
praktycznie całkowite wyeliminowanie
z użytku wodociągów wykonanych z rur
azbestobetonowych.
(tb)
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Szkolny dziedziniec
do zagospodarowania
Łowicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 czeka w najbliższym
czasie wymiana okien oraz prace na
niezagospodarowanym dotąd dziedzińcu, wewnątrz szkolnych murów,
gdzie powstanie zieleniec.

Kaloryfery zamiast pieców elektrycznych
Jeszcze do końca wakacji w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy Stanisławskiego
w Łowiczu założona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i zamontowane kaloryfery. Koszt prac
wyniesie 60 tys. zł.

W

obiekcie tym nie było do tej pory instalacji, dogrzewano pomieszczenia za pomocą pieców elektrycznych, co generowało duże koszty energii
elektrycznej.

rzetarg na wymianę 33 sztuk okien wygrała, w poniedziałek 4 sierpnia, firP
ma SAO z Piotrkowa Trybunalskiego. Jej

oferta wyniosła 55.390 zł. Do przetargu
stanęło aż 13 firm - najdroższa oferta wynosi 80.307 zł.
Budynek szkoły oddany został do użytku w roku 1999. Dziwne jest zatem, że już
trzeba wymieniać w nim okna. Członek
Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka tłumaczy, że wymienić trzeba tylko okna w starszej części obiektu. - Nowa
część stoi wzdłuż ulicy, natomiast starsza oddana jakieś pięć lat wcześniej, w poprzek
do ulicy - mówi. - W nowej części założone
są już okna plastikowe i tych wymieniać nie
trzeba. Natomiast w starszej części są okna
drewniane i są one nieszczelne.
W tym tygodniu w szkole zacząć się mają
natomiast prace nad zmienieniem jej nie zagospodarowanego do tej pory dziedzińca
w szkolne arboretum.
Teren o powierzchni 1151 m2 stać się ma
terenem dydaktyczno - rekreacyjno - wypoczynkowym dla młodzieży szkolnej. Dydaktycznych? Tak, gdyż uczniowie na bazie
posadzonych tam drzew i krzewów poznawać będą mogli gatunki chronione lub zagrożone. Odbywać się tam będą terenowe
lekcje biologii, zbierany będzie materiał dydaktyczny, prowadzone obserwacje itd.

ZSP 3

Nie oznacza to, iż przy szkole budowana będzie kotłownia i instalowany piec co.
Zgodnie z wcześniejszymi planami, szkolna instalacja przyłączona zostanie do przebiegającej nieopodal sieci Zakładu Energetyki Cieplnej.
Dlaczego prace wykonywane są dopiero teraz? Dyrekcja placówki zabiegała o to
od kilku lat, jeszcze za poprzedniej kadencji
o czym pisaliśmy, jednak starostwu, które
prowadzi szkołę, dotychczas brakowało na
tę inwestycję pieniędzy.
(wcz)

Remont sanitariatów specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego
Do końca mijającego tygodnia łowickie starostwo ogłosi przetarg na
remont w internacie Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu.
Prace ziemne na dziedzińcu „Ekonomika” już trwają. Ułożona zostanie tu kostka, wykonane zostaną nasadzenia.
Ponadto tak urządzony dziedziniec przyczyni się do podniesienia estetyki szkoły. Dziś, idąc klatką schodową oglądamy
przez okna mało atrakcyjny teren - pozostałość po budowie. Uczniowie będą mogli przy sprzyjającej aurze wypoczywać
na świeżym powietrzu. Prowadzone tam
będą lekcje wychowawcze i spotkania pozalekcyjne. Ponadto szkoła chce włączyć
uczniów w dokonywanie nasadzeń i pielęgnację krzewów, co też ma swoje walory
wychowawcze.
W ramach prac nad zieleńcem dziedziniec na powierzchni 450 m2 wyłożony zostanie kostką brukową - firma prace roz-

pocznie od 15 sierpnia. Teren wewnątrz
zostanie zaopatrzony w system nawadniający, w środku znajdzie się nieregularny
okrąg wyłożony korą drzewną. Posiana też
zostanie trawa i nasadzone krzewy i drzewa.
Na pasie z kostki postawione zostaną ławki
ogrodowe, kosze na śmieci itd.
Prace wykonane zostaną z jednej strony
z pomocą firm zewnętrznych, z drugiej przy
współpracy Powiatowego Zarządu Dróg,
który da m.in. koparkę, piach itd.
Starostwo pieniądze na te prace pozyskało z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska.
(wcz)

Z

cjonują sanitariaty nie dostosowane do potrzeb wychowanków - zbyt małe, są pozostałością po funkcjonującym tam niegdyś
przedszkolu. To właśnie sanitariaty zostaną zmodernizowane. Potrzeba też przebudować kuchnię, jednak na to starostwu
abezpieczyło na ten cel ponad 200 tys. w tym roku najprawdopodobniej nie starzł i za pieniądze te zrobione zostaną czy pieniędzy.
(wcz)
najpilniejsze prace. W internacie funk-

SP Mastki

Wymienią siedem okien i drzwi
Około 18 tys. zł wyda gmina Chą- nansowane z Wojewódzkiego Funduszu
śno na wymianę okien w Szkole Pod- Ochrony Środowiska w Łodzi, gmina wykorzysta na ten cel 5 tys. złotych, które postawowej w Mastkach.
chodzą z umorzeń zaciągniętych kredytów
a te pieniądze firma Kozbud z Łowicza, i zgodnie z zasadami korzystania z nich sawybrana przez gminę w drodze zapy- morządy muszą je wydać na cele związane
tania o cenę, wstawi w dwóch klasach z ekologią - wymiana okien związana jest
7 okien z PCV oraz drzwi wejściowe do z termomodernizacją budynku. Prace mają
(tb)
jednego z pomieszczeń. Prace są współfi- zostać wykonane do końca sierpnia.

Z
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Łowickie zdjęcia
na międzynarodowej wystawie
Wyniki finałowe międzynarodowego konkursu organizowanego przez
Muzeum w Koszalinie zatytułowanego „Muzealne Spotkania z Fotografią”, na który nadesłano prace z Łowicza, zostały ogłoszone 7 sierpnia.

D

o Koszalina nadesłanych zostało prawie 2 tysiące prac. Wśród 18 laureatów nie znaleźli się niestety łowiczanie, ale prace czterech mieszkańców
naszego miasta trafią w gronie około 200
prac na wystawę pokonkursową. Będzie
ona eksponowana najpierw w Koszalinie,
następnie w różnych europejskich miastach.
Do muzeum w Łowiczu dotrą na przełomie
marca i kwietniu przyszłego roku. Najlepsza czwórka z Łowicza to Patrycja Bończak
i Martyna Pyszkiewicz, obie ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1, a także Michał Chojnacki
i Norbert Sawicki uczniowie I LO. Ponadto
praca Norberta Sawickiego trafi do pokonkursowego katalogu.
Przypomnijmy, że na konkurs wysyłane
były fotografie przedstawiające muzealne
wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze
eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze
muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), bądź budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym
powietrzu.
Międzynarodowa edycja tego konkursu,
organizowanego przez Muzeum w Koszalinie cieszy się od wielu lat dużą popularnością. Łowickie muzeum dołączyło do grona
współorganizatorów po raz pierwszy.
(eb)

Zapisy na turniej wsi
Dzieci w czasie festynu w Kocierzewie doskonale bawiły się w dmuchanym zamku.

Anioły, cyganie i inne atrakcje
W czasie festynu rodzinnego
w Kocierzewie każdy
z uczestników mógł
znaleźć w programie coś,
co by go zainteresowało.
Hitem był występ zespołu
Dziani i Zespół Cygański,
który repertuarem muzyki
romskiej, zarówno starych
jak i nowych hitów, a także
typowo polskiej - biesiadnej,
porwał widownię do wspólnej
zabawy.

F

estyn rozpoczął się o godz. 14.00 programem dla dzieci „Ciotka Tekla i przyjaciele”. Były więc konkursy, np. dzieci rozpoznawały tytuły bajek po przeczytanych
przez artystów fragmentach tekstu, ale także odpowiadały na pytanie jak nazywa się
„stolica” Unii Europejskiej. W nagrodę dostawały kasety z piosenkami dla dzieci oraz
słodycze. Nie zabrakło krótkich inscenizacji oraz piosenek. Później na scenie pojawił się gorąco oklaskiwany zespół Romantic, który zagrał i zaśpiewał znane szlagiery
z festiwalu opolskiego w ramach programu „Biesiada Polska”. Tuż przed godziną
18.00 temperaturę na scenie i wśród męskiej części widowni podniosło trio New
Angel. Skąpo odziane dziewczyny szalejące na scenie, przez ponad godzinę śpiewały angielskojęzyczne hity takich gwiazd
jak Britney Spears, Jenifer Lopez, Sugarbabes. Do piosenki znanej z wykonania przez
Spice Girls „Mama Lyrics” zespół zaprosił
na scenę dzieci.

Tuż przed występem gwiazdy festynu,
Dzianiego, pod sceną zebrał się spory tłum.
Większość osób ściskała w rękach białe karteczki z numerami - losy loterii fantowej,
której finał poprowadził na scenie wójt gminy Grzegorz Stefański, a losowała „sierotka
Marysia”, w rolę której wcieliła się wybrana
z tłumu Kinga. Losy, których przygotowano
ponad 400 sprzedawano bez przerwy przez
dwie godziny, dla wielu osób ich nie starczyło. Każdy z nich wygrywał nagrody, przygotowane przez kocierzewską bibliotekę. Były
wśród nich piłki, pluszaki, rakiety do gry w
badmintona, książki i inne. Na scenie rozlosowano zaś nagrody główne, wśród których
były telefony bezprzewodowe, żelazka, piekarnik elektryczny, kuchnia mikrofalowa i
zestaw kina domowego.
Dziani i jego zespół na scenie pojawi się
po godz. 19.00, grał do godz. 20.30 i tak

Trudno było nie ulec urokowi występujących kobiet w zwiewnych cygańskich spódnicach.
jak to miało na wszystkich koncertach, jakie dał na terenie Łowicza i powiatu łowickiego, zapewnił wspaniałą zabawę licznej
widowni. Pod sceną szybko zebrał się tłum

dzieci, które były wyraźnie zafascynowane
kolorowymi strojami występujących z nim
tancerek. Dziani śpiewał piosenki swoje,
jak i swego ojca Don Vasyla, swój występ
urozmaicił polskimi przebojami biesiadnymi. W czasie występu wspomagała go Liza
- artystka z Rosji.

Dzieci śpiewały z New Angels: Mama
I love you - piosenkę Speace Girls.
Festynowi w Kocierzewie towarzyszyła mała gastronomia. Tu należy wyróżnić
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które
ugotowały na tę okazję biały barszcz, jego
80 litrów zniknęło w oka mgnieniu. Dzieci
szalały na dmuchanych zamkach, korzystały z przejażdżki na kucach i gokartach. Po
festynie pozostaną na pewno miłe wspomnienia, ale także pamiątkowy pień, na
którym okolicznościowy napis wyrył sołtys
Różyc Starej Wsi Jan Pietrzak. Tak jak pień
wykonany w 2006 roku ten także trafi jako
pamiątka do gminnej biblioteki.
(tb)

Jeszcze tylko dwa dni, do
14 sierpnia przyjmowane będą
zapisy drużyn na coroczny
Turniej Wsi Gminy Bielawy,
który odbędzie się 24 sierpnia
na nowym boisku
w Bielawach.

B

aba z wozu koniom lżej”, „Chłop ciska
a mu tryska” - to tylko przykładowe
nazwy konkurencji, w których zawodnicy będą musieli się sprawdzić. W turnieju mogą wziąć udział tylko mieszkańcy wsi
znajdujących się na terenie gminy, zameldowani tam na stałe. Dlatego też każdy z za-

wodników powinien posiadać przy sobie
ważny dokument tożsamości potwierdzający zameldowanie w danej wsi. Każda wieś
lub sołectwo wyznacza 10-osobową drużynę (pięć mężczyzn i pięć kobiet).
Kapitanowie drużyn, np. sołtysi, zobowiązani są dostarczyć do 14 sierpnia do
Referatu Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Bielawach (tel.046/838-20-40), listy
osób biorących udział w poszczególnych
konkurencjach.
Turniej rozpocznie się o godz. 14.30, towarzyszyły mu będą uroczystości dożynkowe oraz festyn z zespołem Ultimate, jako
gwiazdą wieczoru.
(eb)
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Chiński
kalendarz

grzyska olimpijskie wystartowały
o czasie. Co do sekundy. Chińczycy, którzy mają jakiś sentyment do
ósemki, wymyślili to tak, że największe
wydarzenie w ich nowożytnej historii
miało się zacząć ósmego dnia ósmego
miesiąca dwa tysiące ósmego roku
o godzinie ósmej minut osiem wieczorem.
Swoją drogą ciekawe, że takie znaczenie
przywiązują do dat i liczb płynących z kalendarza, który wziął się z zupełnie innej,
niż chińska, cywilizacji, a lata liczy się
w tym kalendarzu od narodzenia Chrystusa. „Nasz” kalendarz stosują wprawdzie
od kilkudziesięciu lat, a powody tego
pragmatyzmu są oczywiste, ale ciągle
mają przecież sentyment do własnej tradycji. Wedle legendy chińskie liczenie dni,
miesięcy i lat wprowadził cesarz Huangdi
(Żółty Cesarz), jak wyliczono w roku dwa
tysiące sześćset trzydziestym siódmym
przed naszą erą czyli narodzeniem
Chrystusa. Obecny rok, wedle chińskiego kalendarza cztery tysiące siedemset
piąty, rozpoczął się siódmego lutego,
a zakończy dwudziestego szóstego stycznia roku przyszłego. To nie pomyłka, bo
lata „chińskie” są krótsze, a wyrównanie
następuje nie poprzez dodanie jednego
dnia co cztery lata (lata przestępne,
tak się składa, że również olimpijskie),
a dołożenie dodatkowego miesiąca raz na
dwanaście lat. Chińczycy liczą na to, że
„rok szczura” (każdy rok spośród owych
dwunastu ma swojego zwierzęcego „patrona”) okaże się dla nich łaskawy i pokażą
światu, kto w sporcie, namiastce wojennej
rywalizacji, jest obecnie najlepszy. Jestem
dziwnie przekonany, że im się to uda
i po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich właśnie Chiny wygrają klasyfikację
medalową.

I

hińczycy prowadzą więc teraz
głównie wojnę o medale, bo te
wojny, które w ostatnich kilkudziesięciu latach prowadzili, mają już za sobą.
Pod koniec lat czterdziestych zaanektowali Tybet znacznie poszerzając swoje
terytorium. Teraz też specjalnie nie przejmują się reakcjami świata zwracającego

C

uwagę na los Tybetańczyków. Z informacji,
jakie docierają z Chin wynika, że pekińskie
igrzyska mają wiele wspólnego z igrzyskami
1980 roku w Moskwie. Ówczesny Związek
Sowiecki też specjalnie reakcjami demokratycznego świata się nie przejmował.
Z Moskwy na czas igrzysk wywiezione
zostały wszystkie podejrzane typy, żeby
nie psuły broń Boże sielankowego obrazu
igrzysk. Moskiewskim dzieciom zafundowano też na ten czas kolonie i obozy. Igrzyska
nie przeszkodziły wtedy Rosjanom (to oni
przecież dyktowali warunki w byłym ZSRR)
najechać na Afganistan. Nie zmąciły im też
dobrego samopoczucia, gdy Amerykanie
i kilkadziesiąt innych krajów ogłosiło, że
na igrzyska do stolicy państwa-agresora
nie przyjadą. Sowieci zrewanżowali się po
czterech latach bojkotem igrzysk w Los
Angeles, w czym niestety uczestniczyli
też Polacy.

ym razem Rosja w dniu otwarcia
igrzysk rozpoczęła wojnę z Gruzją
o Osetię Południową, którą uważa
za swoją, bo zdecydowana większość
Osetyńców ma paszporty rosyjskie, choć
formalnie kraina ta, jako autonomiczna,
należy do Gruzji (położona z drugiej strony
gór Osetia Północna jest częścią Rosyjskiej
Federacji). Kwestia jest jednak na pewno
bardziej skomplikowana niż mogłoby się
na pierwszy rzut oka wydawać. Spora
w tym „zasługa” Stalina, notabene przecież
Gruzina, który wymieszał dodatkowo ten
narodowościowy tygiel. I pewnie z racji
narodowościowych sentymentów przydzielił Osetię Południową i Abchazję do
Gruzji właśnie. Na marginesie. Stalin, chyba
największy zbrodniarz w historii ludzkości,
ciągle ma w Gruzji pomniki i przez wielu
Gruzinów uznawany jest za postać wyjątkową. Kwestia rosyjsko-gruzińskiego konfliktu
na pewno nie jest więc tak całkowicie jednoznaczna, jak była w przypadku sowieckiego najazdu na Afganistan w 1980 roku.
Niezależnie od wszelakich ocen ostatnie,
„olimpijskie” dni pokazują, jak bezwzględny
jest współczesny świat i jak naiwnie brzmią
w nim starogreckie historie o zawieszaniu
wojen na czas igrzysk.

T

Oświadczenia majątkowe
- władze powiatu
Paweł Bejda - radny ma 139 tys. zł
zgromadzonych pieniędzy - przed rokiem
było ich 125 tys. zł. Posiada mieszkanie
spółdzielcze typu własnościowego o powierzchni 83 m2, o wartości 200 tys. zł.
Jego dochody w roku 2007 przedstawiają się następująco: zasiłek chorobowy
2.891,68 zł, dochody z tytułu zatrudnienia
89.588,32 zł, dieta radnego 12.355,20 zł.
Radny sprzedał też samochód Audi A4,
rocznik 1995, z czego osiągnął 15.500 zł,
oraz Volkswagena Golfa, rocznik 1995, za
10.500 zł. Dochód żony - 37.625,92 zł.
Jeździ BMW 530, z 2000 roku i Volkswagenem Golfem z 2001 roku.

zagrodowa: budynek mieszkalny i gospodarczy - współwłasność z żoną.
Z tego tytułu w ubiegłym roku odnotował przychód 161.588,00 zł, dochód
30.009,00 zł.
Prowadzi działalność gospodarczą usługi żniwne: przychód 3.100 zł, dochód
750 zł.
Jest członkiem rady nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu,
z czego w minionym roku miał 133,73 zł.
Z pracy na umowę zlecenie 1065,63 zł. Dieta radnego 12.355,20 zł.
Posiada samochód osobowy Opel Vectra
- 1998 wart 15 tys. zł, ciągnik Ursus C - 330
M, rocznik 1990 - 12 tys. zł. kombajn zbożoEugeniusz Bobrowski - ma 34586,89
wy Bizon, rocznik 1987 - 30 tys. zł.
zł zgromadzonych pieniędzy. W poprzedKrzysztof Dąbrowski - ma 13,5 tys. zł
nim oświadczeniu deklarował kwotę
24 tys. zł. Miał też 2000 dolarów USA. Po- zgromadzonych pieniędzy. Wcześniej było
siada mieszkanie spółdzielcze własnościo- to 12,5 tys. zł. Dom 96 m2, o wartości 150
we o powierzchni 72 m2, o wartości 150 tys. zł - własność. Posiada też gospodarstwo
tys. zł. Posiada też działkę rekreacyjną 110 ogólnorolne o powierzchni 13 ha, warte 180
m2, ze stojącym na niej drewnianym dom- tys. zł. Zabudowa murowana - tytuł prawkiem letniskowym, a także działkę 105 m2 ny własność.
Z tego gospodarstwa osiągnął przychód
z garażem. Łączna wartości tego wszystkiego wynosi około 55 tys. zł. Tytuł praw- w wysokości 48.155,34 zł. Dochodu nie
ny: użytkowanie wieczyste i współwła- określa, - tłumacząc tym, że nie prowadzi
ksiąg przychodu i rozchodu.
sność z żoną.
Jako radny osiągnął z tytułu diety
Jest członkiem komisji rewizyjnej
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 12.355,20 zł, umowa zlecenie 1310,03 zł.
Wziął kredyt suszowy na kwotę 10.700
W 2007 roku osiągnął 2348,40 zł. Z tytułu zatrudnienia w łowickim starostwie - zł.
80865,40 zł. Diety radnego w 2007 roku nie
Stanisław Felczyński - ma 10 tys.
pobierał. Dochód żony 48448,99 zł.
zł zgromadzonych pieniędzy, dom 110 m2
Wziął kredyt na samochód osobowy o wartości 150 tys. zł - własność. Gospow wysokości 12.627,85 zł.
darstwo ogólnorolne - 5.09 ha, o wartości
Edward Chądzyński - ma zgromadzone 97.743,00 zł. Przed rokiem deklarował kwotę 70.397,75 zł. Posiada dom
o powierzchni 175 m2, wartości 100 tys. zł współwłasność z żoną. Gospodarstwo rolne
20,34 ha, o wartości 300 tys. zł. Zabudowa

70 tys. zł. Zabudowa zagrodowa: stodoła,
obora, garaż - własność.
Przychód z gospodarstwa 11 tys. zł, dochód 5 tys. zł.
Wynagrodzenie za pracę 56.122,42 zł,
dieta radnego 12.355,20 zł, dotacja na go-

spodarstwo rolne z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - 4520,00 zł.
Krzysztof Figat - posiada dom 210 m2,
o wartości 180 tys. zł, dom 93 m2 o wartości
8 tys. zł i 100 m2 - 8 tys. zł - wszystko we
współwłasności. Gospodarstwo rolne 10,30
ha, o wartości 105 tys. zł - współwłasność.
Gospodarstwo 0,33 ha, o wartości 14 tys.
zł - użytkowanie wieczyste. Gospodarstwo
5,70 ha - dzierżawa. Rok temu wielkość gospodarstwa wynosiła 9.84 ha.
Nie prowadzi zapisów księgowych, więc
nie potrafi - jak twierdzi - określić uzyskanego z gospodarstwa przychodu i dochodu.
Inne nieruchomości w jego posiadaniu to
stacja paliw - 900 m2, o wartości 1400 tys.
zł - współwłasność.
Prowadzi działalność gospodarczą: osobiście ZHUP Rolmech Krzysztof Figat.
I spółkę cywilną wraz z żoną Rolmech
s.c. Z tego tytułu w pierwszym przypadku osiągnął w minionym roku: przychód
4911139,86 zł, dochód 48071,80 zł, w
drugim - przychód 128113,51 zł, dochód
8198,71 zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął 1.415 zł,
dieta z banku Spółdzielczego Ziemi łowickiej 31.50 zł, dieta radnego 12.355,20 zł.
Posiada samochody Volvo FL10 rocznik
1990, Volvo F12 - 1993, Magirus 1982, Velton 1983, Frechauf 1989, Frechauf 1978,
ciągniki rolnicze Zetor 2003, Zetor 2005,
a także Passata 1998.
Ma kredyty: długoterminowy kredyt inwestycyjny 325.366 zł, limit na rachunku
bieżącym - 500 tys. zł, kredyt inwestycyjny 138.600 zł i kredyt 18.500 zł.
W swoim oświadczeniu napisał, iż nie
wyraża zgody na publikację prasową tegoż
oświadczenia - my jednak je publikujemy,
bo takie mamy prawo i taki jest sens oświadczeń.
dok. na str. 21
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Biesiada Kasztelańska na góralską nutę
Golec uOrkiestra
zagrała fantastyczny
koncert, publiczność
szacowana na ok.
3 tys. osób szalała
pod sceną, wcześniej
wystąpił zespół Big
Dance i HA-DWA-O.
przerwach na scenie pojawiał
się Paweł Konjo, który bawił
W
dowcipami oraz współprowadził
konkursy - tak wyglądała Biesiada

rzenia piwa i temperatury. - Jest
dużo pytań, łowiczanie są bardzo
ciekawi, pytają nie tylko o technologię stosowaną w zakładzie, ale
interesuje ich to jak przełożyć to na
warunki domowe - powiedział nam
mistrz piwowarstwa Leszek Kopyciński, który - na co dzień pracuje
w sierpeckim browarze, który jest
producentem Kasztelana. - Trafili mi
się nawet piwowarzy z prawdziwego zdarzenia, zaznajomieni z technologią i zadawali już bardzo konkretne pytania z tak zwanej wyższej
półki - powiedział. Dużo pytań od

Garnuszki, dzbanuszki, jajka wielkanocne, wszystko z gliny dzieci były zauroczone. Kołem kręci Paweł Aftewicz z Bolimowa.
Kasztelańska, która 9 sierpnia odbyła się na łowickich Błoniach.
Na terenie biesiady były stoiska ze swojskim jadłem, wesołe miasteczko, stoisko Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, strefa konkursów i namiot, w którym
przedstawiono proces produkcyjny
piwa. Po nazwie Minibrowar wielu
jednak oczekiwało więcej.
- Myślałem, że zobaczę na żywo,
jak wygląda proces produkcji piwa,
a tu można zobaczyć film i porozmawiać z mistrzem piwowarstwa,
jestem zawiedziony - powiedział
nam łowiczanin Zygmunt Skóra.
Jest fanem piwa, próbuje domowej produkcji na własne potrzeby,
rozmowa z mistrzem piwowarstwa
pozwoliła mu jednak rozwiać kilka
wątpliwości i odpowiedzieć na pytania dotyczące np. problemu wa-

Choć tego jeszcze nie widać,
ale zaraz na tej twarzy pojawi
się biedronka.
łowiczan dotyczyło wpływu piwa
na ludzki organizm, zwłaszcza tego
dobrego wpływu, a ten - jak zaznaczył Kopyciński - oczywiście jest,
jeśli tylko nie przesadza się z ilością trunku.
Piwo wszechstronnie działa na
zdrowie, ma dużo witamin z grupy B, korzystnie działa np. na wło-

„Wciągnąć” z puszki piwo przez słomkę? Okazuje się, że to wyzwanie dla najdzielniejszych amatorów trunków nie było trudne.
dowiedzieć więcej i zobaczyć proces produkcji mogli obserwować
go na monitorach umieszczonych
na ścianach ogromnych dębowych
beczek. Oprócz tego w minibrowarze można było skosztować dwóch
naturalnych piw Kasztelana, które
nie są dostępne w sklepach: korzennego i niefiltrowanego. Opinie były
bardzo pozytywne. - Niefiltrowane
jest chyba trochę bardziej kwaśne,
korzenne ma posmak kojarzący się
z pierniczkami, doskonałe - powiedział nam jeden z próbujących.
Impreza rozpoczęła się o godz.
15.00, od razu ruszył program na
głównej scenie i wygrodzona strefa
konkursów, gdzie głównie panowie
rywalizowali ze sobą w dyscypliKonjo prowadzący Biesiadę, tryskał humorem i rubasznymi wier- nach związanych przede wszystkim
szykami.
z piwem. Jedną z konkurencji było
sy, oczy, skórę. Poprawia trawienie, go, w chorobach gastrycznych. Ko- wypicie puszki piwa Kasztelan przez
a szyszki chmielowe dostarcza- pyciński zainteresowanym omawiał słomkę. Może mało oryginalne, ale
ją żywic, które są bakteriobójcze, poszczególne procesy produkcji, chcących wziąć udział w rywalizaa występująca w piwie niacyna (wi- potrzebne do tego produkty, do dys- cji nie brakowało. Piwo do wypitamina PP) chronić może nawet pozycji zwiedzających były wor- cia dostawało się od organizatorów,
przed gruźlicą. Trunek jest zalecany ki, w których były np. jęczmień, a dodatkowo każdy uczestnik opuszw chorobach przewodu moczowe- chmiel, słód. Ci, którzy chcieli się czał arenę z torbą pełną promocyj-

nych gadżetów browaru. Na biesiadzie wzrok przykuwało stoisko
sierpeckiego muzeum. Wojciech
Solka - plecionkarz, który pokazywał
na żywo jak wykonuje się ozdoby
z wikliny, powiedział nam, że dzięki
Browarowi jest możliwe promowanie muzeum na trasie biesiady. Na
miejscu można było kupić nie tylko
wyroby ludowe, ale dostać komplet
materiałów o prężnie działającym
skansenie w Sierpcu. Obok pod parasolem Kasztelana Paweł Aftewicz z pracowni Konopczyńskich
w Bolimowie „na żywo” tworzył
na kole garncarskim dzbaneczki,
wazoniki, miseczki i inne wyroby
z gliny. Wokół niego cały czas stał
tłum ciekawskich dzieci i łowiczan.
Muzycznie Kasztalan dał łowickiej publiczności, jak zwykle wysoki poziom. Zespołu HA-DWA-O
nie trzeba specjalnie przedstawiać,
zwłaszcza młodszej publiczności,
grupa ma kilka płyt na swoim koncie, kilka przebojów, od początku
istnienia pozostaje wierna poprockowemu stylowi. Za to Big Dance,
który wystąpił później to zespół legenda polskiej sceny muzyki disco
polo. Fani tego gatunku muzyki nie
mogli czuć się zawiedzeni słysząc
takie utwory jak: Zupa Romana,
Balanga, Śpiewaj na na na, Kankan,
Córka grabarza.
Na koniec wystąpiła Golec uOrkiestra. Jak zauważył Łukasz Golec, ostatnio zespół wystąpił w Łowiczu rok temu, wtedy był sam, bo
jego brat bliźniak Paweł był chory.
Zespół i bracia dali doskonały koncert z wykorzystaniem wielu instrumentów w tym ludowych, zapewniających grupie mocne góralskie
brzmienie. Oczywiście nie zabrakło
przebojów: Ściernisko, Lornetka,
Crazy is my live jak i tych nowszych,
granych w nieco innej stylistyce.
Biesiada zakończyła się ok. 23.00,
po bisach Golców, jak się dowiedzieliśmy, przebiegała spokojnie,
na terenie samej biesiady porządku
pilnowało ponad 50 ochroniarzy.
Policja nie zanotowała poważniejszych interwencji, nie było zatrzymań związanych z nadużyciem
alkoholu i chuligańskimi wybrykami.
(tb)
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Kolizja na światłach
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Armii Krajowej na niewiele się zda, gdy kierowcy
nie zachowają zwykłej ostrożności.
piątek, 8 sierpnia po godz. 16.00, doszło tam do kolizji, w której uczestniW
czyły dwa Ople Atra. 31-letnia mieszkanka

Grodziska Maz. nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu, gdy skręcała z ul. Armii Krajowej
w kierunku Kutna. W wyniku tego doszło
do zderzenia z Astrą prowadzoną przez 20
-letniego mieszkańca Łowicza, który jadąc
z drugiej strony Armii Krajowej chciał przejechać przez ul. Poznańską. Nikt z kierowców jak i pasażerów nie odniósł poważnych
obrażeń, na miejscu była jednak karetka pogotowia ratunkowego z Łowicza. Kolizja
spowodowała utrudnienia w ruchu samochodowym, trwające około godziny, w tym Jeden z Opli uszkodzonych w czasie kolizji na skrzyżowaniu Poznańskiej i Arczasie ruchem kierowali policjanci. (tb) mii Krajowej.

Dariusz M. ponownie się leczy
Ponownie biegli lekarze wydali opinię, że podejrzany o korupcję
radny powiatowy Dariusz M., nie jest
zdolny do udziału w czynnościach
procesowych. Przed kilkoma miesiącami został przesłuchany w postępowaniu prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

N

ie mogę odpowiedzieć na to pytanie
- powiedział rzecznik PO w Łodzi
Krzysztof Kopania, pytany o to czy Dariusz M. przyznał się do zarzucanych mu
czynów. Po czym zaszła konieczność podjęcia dodatkowych zabiegów leczniczych
u podejrzanego i prokuratura zasięgnęła

ponownie opinii biegłych lekarzy na temat jego stanu zdrowia. Ci zaś orzekli, że
stan jest na tyle poważny, iż uniemożliwia
udział podejrzanego w czynnościach procesowych. - Postępowanie jest prowadzone nadal. Przesłuchiwani są inni podejrzani
i świadkowie, przeprowadzane inne dowody - dodaje rzecznik Kopania.
Przypomnijmy, że Dariusz M. został zatrzymany 26 września ubiegłego roku pod
zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw urzędowych. Wyskoczył
z okna na czwartym piętrze, trzy tygodnie
spędził w szpitalu, gdzie przeszedł operację
ortopedyczną oraz przeszczep skóry.

Auto-bass nadal w sądzie
Już trzy lata temu w postępowaniu przed sądem I instancji Marek
K., główny oskarżony w sprawie,
w której poszkodowanymi są klienci
autokomisu Auto-Bass, który działał
w Łowiczu w roku 1997, leczył się na
depresję i nie stawiał się na rozprawy.

P

rzed rokiem okazało się, że przebywa
w Anglii. Jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym, jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania sądowego.
Jak się okazało 7 sierpnia, podobna sytuacja może dotyczyć drugiego z oskarżony Piotra R., wobec którego Sąd Rejonowy
w Łowiczu wydał już postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, jako środek zapobiegawczy na czas trwania postępowania.
Jednak policja nie ustaliła jeszcze miejsca
pobytu oskarżonego. Sąd na ostatniej rozprawie postanowił zwrócić się do policji z pytaniem dlaczego do dziś nie wykonano postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
Na rozprawie 7 sierpnia nie stawił się
także trzeci oskarżony Sławomir M., który
dotychczas (przez kilka lat) stawiał się systematycznie na rozprawy. Jego obrońca nie
znał przyczyn nieobecności. Sąd ostrzegł
obrońcę oskarżonego, że jeżeli Sławomir M.
nie pojawi się na kolejnej rozprawie w październiku, również wobec niego zastosowa-

Oprócz niego zarzuty płatnej protekcji przedstawione zostały jeszcze ośmiu
osobom, z tym że osoby te miały wręczać korzyść majątkową, a nie ją pobierać. Większość przypadków dotyczy wręczania korzyści majątkowej w zamian za
pośrednictwo w Urzędzie Miejskim w Ło- Łyszkowice
wiczu w załatwieniu przydziału lokalu komunalnego, jeden dotyczy pośrednictwa
w otrzymaniu prawa jazdy. Większość podejrzanych przyznała się do popełnienia
rzebudowa chodnika przy ulicy Targozarzucanych im czynów. Maksymalna wywej w Łyszkowicach ma zostać wykosokość wręczonej łapówki została ustalonana jesienią tego roku. Gmina ogłona na 7,5 tys. zł. Prokuratura przed prze- siła przetarg nieograniczony na wykonanie
słuchaniem Dariusza M. nie chce ujawniać robót. Chodzi o rozebranie istniejących
innych szczegółów sprawy.
(eb) chodników i krawężników, korytowanie,

ny zostanie areszt. W związku z nie stawieniem się obu oskarżonych oraz oskarżycieli
posiłkowych na wniosek prokuratury oraz
obrońców rozprawa została bowiem odroczona. Na kolejny termin wezwani zostaną
oskarżyciele posiłkowi, którzy zostaną przesłuchani w charakterze świadków, w kolejności wynikającej z aktu oskarżenia.
Przypomnijmy, że sprawa w łowickim
sądzie rozpoczyna się drugi raz, po tym jak
Sąd Okręgowy w Skierniewicach uwzględnił apelację oskarżonych ze względów formalnych i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania z umożliwieniem poszkodowanym udziału w postępowaniu. Część z nich
skorzystała z prawa do oskarżycielstwa posiłkowego, inni złożyli powództwa cywilne.
Na ostatniej rozprawie nie pojawili się.
Sprawa autokomisu, który miał siedzibę w Łowiczu na ul. Zamkowej oraz filie
w Skierniewicach i Rawie Mazowieckiej,
ciągnie się już od 1997 roku. Latem tamtego roku okazało się, że spółka jest niewypłacalna, a jej klienci, którzy wstawiali samochody do komisu licząc na ich sprzedanie,
nie otrzymywali pieniędzy długo po terminie, który wynosił 14 dni, a maksymalnie
- zgodnie z umową komisową - mógł być
przedłużony do 21 dni. Przed sądem postawione zostały trzy osoby: Marek K. - szef
firmy w Łowiczu oraz jego współpracownicy - Piotr R. i Sławomir M.
(eb)

Wyremontują chodnik na Targowej

P

wykonanie nowych podsypek i podbudów
betonowych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz położenie nawierzchni
z kostki brukowej betonowej. Przetarg ma
być rozstrzygnięty 1 września.
(mak)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

S

Stanisław Pawlina (1918-2007)

tanisław Pawlina urodził się 17 lipca
1918 roku pod Łowiczem. Nie miał łatwego życia. Kiedy miał dwa latka zmarł
jego ojciec - Michał. Matka - Janina, wyszła drugi raz za mąż, za sąsiada ze wsi.
Ojczym był surowy nie tylko dla małego
Stanisława, ale też dla swoich dzieci, które niebawem przyszły na świat. Stanisław
miał dwoje przyrodniego rodzeństwa: siostrę - Marię i brata - Kazimierza. Rzadko wspominał przy wnukach, że jego ojczym nie był kochanym tatusiem. - To od
babci wiedzieliśmy, że dziadziuś nie sypiał
w domu, tylko w stajni. Często też musiał
leczyć rany po razach dyscypliną - opowiada wnuczka Marta.
Już jako nastoletni chłopiec, Stanisław
musiał pracować równie ciężko jak jego
ojczym. Jego marzeniem było wyrwanie się z tego domu. Z prawdziwą ochotą czekał aż przyjdzie rok szkolny. Niestety, ojczym nie zawsze pozwalał mu iść do
szkoły, z uwagi na to, że bardziej potrzebny był na roli. W szkole znajdował chwile
wytchnienia. Prawdę powiedziawszy był
bardzo przydatny w gospodarstwie, nie
tylko umiał pracować, ale także zajmował
się stolarką. Wieczorami nawet rzeźbił postacie ludowe.
W 1937 roku rodzice Stanisława zadecydowali o tym, że powinien się ożenić.
Odpowiednią partią dla niego okazała się
Józefa z sąsiedniej wsi. Jak to wówczas
bywało, w pierwszej kolejności brano pod
uwagę wartość majątku przyszłego męża
i posagu żony. Tym razem wszystko ułoży-

K

ło się szczęśliwie, bo młodzi przypadli sobie do gustu. - Babcia opowiadała nam, że
przed ślubem martwiła się tylko o to, czy jej
narzeczony dobrze tańczy - z uśmiechem
dodaje Marta. Na początku 1938 roku Stanisław i Józefa zawarli związek małżeński i przenieśli się w sąsiedztwo rodziców
pana młodego.
Wnuczka pana Stanisława, Marta przypomina sobie opowieści dziadka o tym,
że w czasie II wojny chłopi zabijali większość zwierząt w gospodarstwie lub sprzedawali, bo wiadomo było, że jak przyjdą
żołnierze, nieważne, której armii, to i tak
wszystko zabiorą. Państwo Pawlina także chcieli się zabezpieczyć. Wszystko co
cenniejsze schowali do dużej dębowej
szafy i zakopali. Ten zabieg na niewiele
się zdał, ponieważ po wyzwoleniu, kiedy
chcieli odzyskać dobytek, okazało się, że
wszystko zgniło.
W 1944 roku przyszedł na świat pierworodny syn państwa Pawlinów - Henryk. Pod koniec wojny, w 1944 roku, urodziła się córka Teresa, rok później, już po
wyzwoleniu córka - Wanda, a w 1952 roku
na świat przyszła najmłodsza córka - Maria. Pawlinowie byli bardzo zgodnym małżeństwem. W domu nigdy nie mówiono
do siebie podniesionym głosem, choć dla
syna pan Stanisław także był surowy. Troje
starszych dzieci szybko się usamodzielniło.
Henryk na stałe osiedlił się w Warszawie.
Tam też założył rodzinę. Teresa przeprowadziła się do Brzezin. Wanda zamieszkała w Łowiczu.

Stanisław i Józefa wraz z najmłodszą córką - Marią w latach 80. XX w. postanowili
sprzedać gospodarstwo i również zamieszkali w Łowiczu. Bardzo trudno było im
się zaaklimatyzować. Był to dla nich duży
przeskok. - Ja pamiętam dziadków już jako
„miastowych”, umiejących zachować się
w każdej sytuacji. Dziadkowie nie pracowali, pomagali więc w wychowywaniu sześciorga wnuków. Każde z nas spędziło przynajmniej rok u dziadków - dodaje Marta.
Po tym, jak zamieszkali w bloku, pan
Stanisław starał się o ogródek działkowy.
Udało mu się. Kawałek ziemi stał się jego
ostoją i odskocznią. Stworzył sobie tam
małe poletko i wybudował szklarnię. Warzywa i owoce z własnej uprawy przeznaczał dla wnuków, które zresztą podczas wakacji większość czasu spędzały u dziadków
na działce. Miały tam swoją piaskownicę
i huśtawkę. - Dziadziuś był bardzo spokojnym i opanowanym człowiekiem, ale
potrafił też postawić na swoim. Zawsze
czuł się urażony, gdy mówiliśmy do niego
dziadek, a nie dziadziuś. Wówczas to mówił, że na babcię nigdy nie wołamy babka,
a do tego dziadek jest do orzechów - wyznaje wnuczka.
Stanisław i Józefa dożyli szczęśliwej starości. Do końca pomagali sobie nawzajem.
W 2002 roku zmarła pani Józefa. W 2007
roku odszedł też Stanisław. Oboje umarli
bardzo spokojnie. Na śmierć byli już przygotowani. - Dziadziuś cieszył się, że Pan Bóg
dał mu takie długie i w miarę spokojne życie - ze łzą w oku mówi Marta.
(eb)

(1.08.-9.08.2008 r.)

Krystyna Kobacka (1924-2008)

rystyna Kobacka z domu Jarota, urodziła się w Łowiczu 3 listopada 1924
roku. Jej życie rozpoczęło się tragicznie,
bowiem w dwa dni po swoich narodzinach
straciła matkę. Nie było jej dane więc doznać matczynej miłości. Ojciec nie radził
sobie z opieką nad kilkudniowym dzieckiem, wychowywał bowiem jeszcze trójkę nastolatków i sam musiał zarabiać na
utrzymanie całej rodziny. Małą Krystyną zaopiekowała się więc ciotka. Pomimo tego, że ona również miała już trójkę
swoich dzieci, wzięła ją do swojego domu
w Skierniewicach.
Pani Krystyna już od wczesnych dziecięcych lat wiedziała, że wychowuje się
u swojego wujostwa, ale zawsze zwracała się do nich - mamo i tato, z ciotecznym
rodzeństwem również miała bardzo dobry
kontakt. - Przez kilka lat mama opiekowała się ciocią, która bardzo ciężko zachoro-

wała. Mama poświęcała jej cały swój czas
i otaczała ogromną troską. Ciocia często jej
mówiła - „Dziecko ty odpocznij, zajmij się
sobą, swoją rodziną”, ale ona zawsze podkreślała, że to i tak za mało by wyrazić swą
wdzięczność za całą dobroć, której doznała
od cioci, za dom i rodzinę - wspomina Barbara, córka zmarłej.
Pani Krystyna była pogodną, pracowitą
i bardzo elegancką kobietą. Miała mnóstwo
znajomych, którzy często i chętnie ją odwiedzali. Wyszła za mąż za chłopaka z sąsiedztwa - Mariana Kobackiego. Kiedy skończyła się wojna pan Marian wyprowadził się
do Łowicza, ponieważ tam dostał pracę na
kolei. Dopiero w 1949 roku podjęli decyzję
o ślubie. Przeprowadzili się do Łowicza i zamieszkali najpierw w służbowym mieszkaniu, potem w domku jednorodzinnym pobudowanym w Zielkowicach. Byli zgodnym,
kochającym się małżeństwem, wychowali

trzy córki: Barbarę, Iwonę i Marię, i doczekali się dzięwięciorga wnucząt, które chętnie odwiedzały dziadków.
- Dla rodziców o wiele ważniejszy był
wspólny wyjazd, niż zakup czegoś nowego do domu. Przez całe życie jeździli „maluchem”, ponieważ szkoda im było oszczędzać na lepszy samochód kosztem naszych
wakacji. I właśnie te wspólne wakacyjne
wyjazdy po całej Polsce i rowerowe rodzinne wyprawy po okolicy wspominamy z łezką w oku do dziś. Mama wychowywała nas
w przeświadczeniu, że najważniejsza jest rodzina, na którą zawsze można liczyć, wzajemne zrozumienie i miłość. Myślę, że właśnie dzięki takiemu wychowaniu wszystkie
mamy teraz wzorowe rodziny - mówi Iwona, druga córka pani Krystyny.
Krystyna Kobacka zmarła w maju 2008,
po długiej, ciężkiej chorobie.
(mak)

Biesiada Łowicka jednak na Błoniach
Po raz pierwszy w tym roku Biesiada Łowicka, która organizowana
jest przez starostwo w skansenie
Maurzycach, odbędzie się 24 sierpnia na Błoniach Łowickich.

W

odeszli od nas

1 sierpnia: Marian Dragan, l.80, Bolimów; Jan Frątczak, l.86, Strzelcew; Jan
Bury, l.67, Łowicz; Katarzyna Ciesielska, l.87, Piaski Rudnickie; 2 sierpnia: Stefan
Gawęcki, l.60; 3 sierpnia: Stanisław Gałązka, l,79, Łowicz; Helena Wojciechowska, l.84,
Kadzielin; 4 sierpnia: Janina Baczyńska, l. 76, Głowno, Halina Rybus, l.74; Jan Bury,
l.67, Urbańszczyzna; 5 sierpnia: Zofia Jackowska, l.71, Strzelcew; 6 sierpnia: Władysława Gala, l.76, Łowicz; Bolesław Chałubiec, l.82, Władysławów Bielawski; Stanisław
Jagoda, l.79, Bobrowniki; Teodozja Kucharska, l. 96, Głowno, Zdzisław Jabłoński, l.75;
7 sierpnia: Marianna Fraszczyk, l. 75, Osiny; Wacław Wielec, l. 74, Głowno; 8 sierpnia:
Marianna Doroba, l.97.

tym roku wchodzi w grę organizacja
jej w Parku Błonie lub na Nowym
Rynku w Łowiczu - mówił starostwa
łowicki Janusz Michalak. Miało to związek
z negatywną opinią na temat warunków
przeciwpożarowych na terenie skansenu
w Maurzycach wydaną 8 sierpnia przez Komendę Powiatową PSP w Łowiczu.
- Głównym problemem jest zaopatrzenie
w wodę. Sprawne są góra 2 hydranty na 12
funkcjonujących. Ponadto jest za słabe ciśnienie wody - powiedział NŁ zastępca komendanta PSP w Łowiczu Piotr Błaszczyk.
Strażacy wymienili jeszcze: brak utwardzonych dróg dojazdowych oraz specjalnego punktu do czerpania wody. Skansen

nie został jeszcze wyposażony w instalację
przeciwpożarową. Tylko niektóre budynki
miały zainstalowane odgromniki.
PSP wydała w ubiegłym tygodniu dopiero drugą opinię co do organizacji imprezy
w skansenie, poprzednia dotyczyła biesiady
w 2001 roku, kiedy w Maurzycach gościł
prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wówczas to opinia straży była tak sama jak i ta
sprzed kilku dni.
Zatem nasuwa się pytanie, dlaczego dotychczas imprezy w Maurzycach się odbywały i dlaczego nie odbędzie się IX już
Biesiada Łowicka? Zgodnie z ustawą o organizacji i bezpieczeństwie imprez masowych, nie są nimi te organizowane na terenie
muzeów. - W statucie muzeum łowickiego
jest zapis, że skansen jest jego częścią - wyjaśnia dyrektor wydziału promocji starostwa Jarosław Urbański. - Bałem się narażać tysiące osób na niebezpieczeństwo.
Dotychczas na imprezach nie stało się nic

niepokojącego, ale zawsze może się stać dodaje. Stąd wynikała decyzja starostwa
o zmianie lokalizacji imprezy. Nie jest wykluczone, że kiedy usunięte zostaną niedociągnięcia wskazane przez straż, Biesiada
Łowicka powróci do Maurzyc.

Muzeum już usuwa braki
- Modernizację sieci hydrantów zamierzaliśmy usunąć jeszcze przed biesiadą
i tak też się stanie - mówi dyrektor muzeum
Marzena Kozanecka-Zwierz, która podjęła
działania w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w skansenie. Przygotowywany jest już kosztorys modernizacji sieci
hydrantów, co spowoduje przywrócenie ich
sprawności i zwiększenie ciśnienia wody.
Jeżeli chodzi o drogę dojazdową, to zajdzie konieczność przedyskutowania sprawy z władzami powiatu.
(eb)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
W okresie od 6 sierpnia policjanci
zatrzymali następujących nietrzeźwych kierowców i rowerzystów. Zostali lub zostaną oni ukarani w trybie
przyspieszonym przez Sąd Grodzki
w Łowiczu.
§ 6 sierpnia o godzinie 14.50 w Gzince
w gminie Łyszkowice 50-letni mieszkaniec Łowicza nietrzeźwy jechał rowerem
(1,12 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
§ 6 sierpnia o godzinie 17.40 w Bełchowie w gminie Nieborów 53-letni mieszkaniec powiatu łowickiego nietrzeźwy jechał
rowerem (0,33 mg/dm3 alkoholu).
§ 6 sierpnia o godzinie 15.10 ulicą Sokołowską w Bolimowie nietrzeźwy jechał
rowerem 36-letni mieszkaniec powiatu
skierniewickiego (0,69 mg/dm3 alkoholu)
§ 8 sierpnia o godzinie 11.20 w Borówku
w gminie Bielawy 31-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy ro-

werem (1,13 mg/dm3 alkoholu). Ponadto
nie stosował się do orzeczonego przez
Sąd Rejonowy w Łowiczu prawomocnego
wyroku zakazującego mu jazdę pojazdami niemechanicznymi.
§ 8 sierpnia o godzinie 17.25 w Świeryżu w gminie Łowicz nietrzeźwy 29-letni
mieszkaniec Łowicza prowadził samochód osobowy marki Audi (0,80 mg/dm3
alkoholu).
§ 8 sierpnia o godzinie 21.05 na ulicy
Nadbzurzańskiej w Łowiczu 33-letni
mieszkaniec Łowicza jechał nietrzeźwy
rowerem (0,75 mg/dm3 alkoholu).
§ 11 sierpnia o godzinie 12.15
w Chąśnie 58-letni mieszkaniec powiatu
łowikciego jechał nietrzeźwy rowerem
(1,37 mg/dm3 alkoholu).
§ 11 sierpnia o godzinie 19.10 w Bednarach w gminie Nieborów 37-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał nietrzeźwy
rowerem (0,91 mg/dm3 alkoholu).
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Nad piękną i mroczną Bzurą
Zawsze z uwagą i zadumą czytam felietony
Krzysztofa Miklasa, które jakże często są
wyprawami w świat dzieciństwa i młodości Autora.
Świetny dziennikarz i sprawozdawca sportowy
TVP wędruje na łamach „Nowego Łowiczanina”
po rodzinnej Ziemi Łowickiej „w poszukiwaniu
straconego czasu”, który odnajduje w Kompinie
i jej okolicach, swojej „małej ojczyźnie”.
W tych podróżach do rodzinnego matecznika
nieodmiennie pojawia się też rzeka Bzura.

N

ic dziwnego, bo przecież dla
wszystkich tu urodzonych
i wychowanych Bzura, jak pięknie
pisze K. Miklas (NŁ, nr 27) to „królowa rzek, rzeczek i strumyków Ziemi Łowickiej”. Królowa panująca tu
od stuleci i nic nie tracąca na swym
blasku i pięknie.

Bzura wpływa na obszar Księstwa Łowickiego między Urzeczem a Chruślinem, dwoma łożyskami, które jeszcze na początku
XIX wieku rozgałęziały się w niektórych miejscowościach na trzy,
a nawet cztery ramiona. Wskutek
tego dolina rzeki liczyła przeszło

Meandrująca Bzura pod Maurzycami.

Młyn na Bzurze pod Strugienicami.

2 km szerokości, a wioski Świące,
Szczudłów, Otolice leżały na wyspach położonych w dolinie Bzury. Pod samym Łowiczem płynęła trzema korytami, połączonymi
w niektórych miejscach łożyskami
poprzecznymi. Natomiast po opuszczeniu Łowicza Bzura płynęła już
bardziej regularnie, bo z głównego
koryta do granic Zabostowa odpły-

wała już tylko jedna odnoga, która
w Kompinie zlewała się znów
z głównym łożyskiem, by odtąd płynąć już jednym korytem.
Od czasów średniowiecza dolina
Bzury była bagnista, tworzyła liczne błota, moczary i torfowiska oraz
łąki. Na południe od Wierznowic
były obszerne błota zarosłe trzciną, które dochodziły do Urzecza.

Gdzieniegdzie występowały też wydmy piaszczyste i wyspy gruntów
ornych. Wyspy te były częściowo
zabierane pod uprawę, np. w Otolicach i Szczudłowie w XV, a w Świącach w XVI wieku. Krajobraz doliny Bzury XVI stulecia różni się więc
od dzisiejszego tylko tym, że był
bardziej bagnisty i posiadał większą
obfitość wód oraz łąk. Rzeka stwo-

rzyła tu niezwykle urozmaicony,
a przy tym harmonijny krajobraz.
Bzura często zmieniała swój nurt,
płynąc rozległymi zakolami, omijając wyspy białego piasku. Jej wody,
zawsze ciemne i mroczne, zdawały
się kryć jakąś tajemnicę, skłaniając
do refleksji i zadumy.
Również moje dzieciństwo i młodość są związane z pięknym, jeśli nie najpiękniejszym, odcinkiem
Bzury między Strugieńskim Młynem, czyli częścią wsi Strugienice,
a ujściem rzeki Igli. Co roku Rzeka,
jak mówiliśmy nie wymieniając jej
nazwy, stawała się krainą beztroski
i szczęśliwości. W czasie wakacji,
ale - jak to pamięta też Krzysztof
Miklas - dopiero po św. Janie - my
chłopcy z Dąbrowy Zduńskiej, Walentówki i Zdun Kościelnych, spędzaliśmy tam każdą wolną chwilę,
a trwała ona z reguły od rana do późnego wieczora! Celem naszych pieszych wędrówek był oddalony o ponad 3 kilometry młyn na Bzurze.
Wtedy, na początku lat 60., był
to jeszcze młyn wodny. Stawidła
przy moście spiętrzały wody Bzury, woda odprowadzana specjalnym korytem poruszała wielkie
koło młyńskie po drugiej stronie
mostu. Samotna, surowa trzypiętrowa bryła młyna z czerwonej cegły górowała nad okolicą, będąc jej
znakiem i symbolem. W jego południową ścianę wmurowana była
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figurka Matki Boskiej. Stojąc na
drewnianym moście, wpatrując się
w ciemną toń rzeki, słychać było
nieustanny szum rzeki i dźwięki
młyńskiej maszynerii. Pod rampę
nieustannie podjeżdżały zaprzężone w konie chłopskie wozy z worami ziarna. Pod wieczór okoliczne pola pokrywały się błękitem
samotności, wzmagał się chłodek,
a z nim zapach pól i łąk. Widać było,
jak ptaki sadowią się w zaroślach
i krzewach nadrzecznych.
Młyn miał coś z klimatu znakomitych opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza, których akcja rozgrywała się właśnie wokół młynów nad
Utratą, Lutynią czy Kamionną.
Spieniona, kłębiąca się woda, spadająca z szumem z mostowej tamy,
spowita cieniem koron nadrzecznych drzew, zdawała się zapowiadać
jakiś dramat. Już wtedy młyn był
zarządzany przez GS w Zdunach.
Ale wiedzieliśmy, że prawowitym
jego właścicielem była rodzina Lubicz - Świderskich, których grób
znajdował się na cmentarzu parafialnym w Zdunach. Ostatnim właścicielem młyna był Leszek Świderski, po wojnie skazany na 10 lat
więzienia za wspieranie AK, a ściślej za przechowywanie broni. Na
mocy wyroku sądowego młyn przeszedł na własność skarbu państwa.
Jego żona Helena była znanym
w Łowiczu lekarzem - radiologiem,
a siostra Halina, zamężna Koneczna, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, autorką pionierskiej
pracy „Gwara Księstwa Łowickiego”. Ale o tym dowiedziałem się już
znacznie później.
Bzura w okolicach mostu określana była pięknym staropolskim

słowem „bełch”. Użył go jeszcze w XVI w. Sebastian Klonowic
w poemacie „Flis”, a oznaczało ono „topiel wodną”, „wir wodny”. Strugienicki „bełch” kusił nas
swą tajemniczą, groźną i ciemną
tonią z wyspą białego piasku pośrodku. Niepisany obyczaj nakazywał, aby właśnie w tym miejscu
choć raz dziennie przepłynąć do
wyspy. Była to swego rodzaju nobilitacja, bilet wstępu do świata dorosłych kolegów, z reguły studentów wyższych uczelni, którzy grali
w tajemniczą grę, zwaną „brydżem”. W tym miejscu Bzura była
naprawdę groźna. Głęboka, z niebezpiecznymi wirami, często zmieniała nurt, przybierała też po letnich
opadach w okolicach św. Jakuba.
Niemal co roku ktoś tu się topił. Jak
w opowiadaniach Iwaszkiewicza.
Jednak głównym miejscem spotkań była wspomniana łąka między
mostem a ujściem do Bzury rzeki,
a raczej rzeczki Igli, zwanej „Starą
Rzeką”. To tu właśnie całymi dnia- Drzewo ścięte przez bobry nad Bobrówką w okolicach Bochenia.

Starorzecze Bzury, tzw. Doły Szczudłowskie pod Otolicami.

mi pływaliśmy z prądem i pod prąd,
a na płytkiej wodzie graliśmy w piłkę nożną! W Starej Rzece woda była
znacznie chłodniejsza niż w Bzurze,
dając ochłodę w lipcowe południa.
Wtedy nawet blisko metrowe szczupaki zastygały bez ruchu, bez trudu
łowiliśmy je więc niezbyt wyszukaną metodą na tzw. „oko”, bez trudu
można też było jedną ręką wybierać
spod brzegu rzeczne raki.
Nikt wtedy nie myślał o jedzeniu,
woda w Bzurze i jej dopływie była
czysta, niemal źródlana. Obok znajdował się opuszczony sad z wczesnymi papierówkami, a później ulęgałkami. Można też było posilić się
zielonym groszkiem lub marchew-

ką, co wtedy nazywało się elegancko „dzierżawą”... Ale najbardziej
smakowała przyniesiona z domu
kromka chleba, z okrągłego dwukilogramowego, zduńskiego bochenka, posypana cukrem, czasem
też śmietaną. Ale ja zawsze przedkładałem świeżą piętkę.
Od tamtych „bezgrzesznych lat”
wiele się zmieniło. Przede wszystkim obniżyło się znacznie lustro
wody w Bzurze, zniknęły olszyny,
a pojawiły się wiązy. Znaczne połacie nadrzecznych łąk zostały zaorane, wycięto też tak charakterystyczne drzewa i krzewy. Ale w wielu
swoich fragmentach Bzura nadal zachowała swój niepowtarzalny cha-

rakter. W jej dolinie, niby w jakimś
rezerwacie przyrody, przechowały
się najpiękniejsze fragmenty wiejskości, żywiołu i naturalnego piękna. Dziś, kiedy wędruję przez krainę
swojej młodości, nadal podziwiam
meandry Bzury między Maurzycami a Świącami. Rzeka przebija się
tu przez polodowcowe gliny i piaski,
tworząc urwiste brzegi, w których
uwiły sobie gniazda jaskółki. Niebo
ma tu barwę jakby wziętą z obrazów
Józefa Chełmońskiego.
Niemal pierwotny charakter zachowały też Doły Szczudłowskie,
dawne starorzecze Bzury między
właśnie Szczudłowem a Otolicami.
Te naturalne jeziora, a nie jak niektórzy sądzą stawy, otaczają bujne łąki,
ciągnące się aż do ujścia Słudwi do
Bzury. Wspaniałe, niemal bezkresne, łąki rozpościerają się też na
północ od mostu w Strugienicach.
Dostojnie kroczą po nich bociany,
czasem przelecą żurawie. W dolinie pobliskiej Bobrówki, dopływie
Bzury, niestrudzenie pracują bobry,
budujące kolejne żeremia.
Jak przed laty wpatruję się
w mroczną toń Bzury na moście
w Strugienicach, który niedługo
ustąpi miejsca nowemu, przesuniętemu bardziej na wschód. Przypominają mi się słowa świetnego pisarza węgierskiego Sándora Máraia:
„Teraz, kiedy zmrok zapada nad
ukochanym krajobrazem, który był
mi drugą ojczyzną (...), zamykam
oczy, by móc przez chwilę lepiej
widzieć i nie chcę wierzyć, że to
pożegnanie”. Pożegnanie z dzieciństwem i młodością. Bo zawsze jest
piękny czas miniony.
Dobiesław Jędrzejczyk
Zduny Kościelne
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Z Korabki do Fatimy
24 parafian z kościoła
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Łowiczu
brało udział
w pielgrzymce
do Hiszpanii i Portugalii,
której głównym celem
była Fatima.

O

dwiedzili też hiszpańskie miasto Santiago de Compostela, które było jednym z głównych celów średniowiecznego
pątnictwa. Mieści się tam katedra pod wezwaniem świętego Jakuba i grób tego apostoła. Odwiedzili również portugalską Coimbrę znaną z tego, że jest tam najstarszy
w kraju uniwersytet, założony w 1290r.

Domy te pomimo upływu czasu są w bardzo
dobrym stanie - opowiada ksiądz Frelek.
W Fatimie codziennie o godzinie 21.30
czasu portugalskiego pielgrzymi odmawiają różaniec. Przynajmniej jedna cząstka
jest odmawiana w języku polskim. - Każdy z nas, podobnie jak tysiące innych pielgrzymów, których spotykaliśmy, przywiózł
ze sobą wielki bagaż duchowych przeżyć mówi ksiądz Frelek.

Byli także
u św. Jakuba
Pielgrzymka do Santiago de Compostela, miasta w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji La Coruna bywała
w średniowieczu traktowana jako element
resocjalizacji, czy to zadany sobie samodzielnie, czy to nakazany nawet wyrokiem

Msza św. w rocznicę objawień, 13 lipca. W głębi widoczny budynek nowej bazyliki.

To trzeba przeżyć

Wieczorny różaniec w Fatimie. Tłumy modlących się wiernych z lampionami
w dłoniach.
Pielgrzymka rozpoczęła się 10 lipca
o godz. 16.30 mszą św. i pożegnaniem
w kościele na Korabce, zakończyła 18 lipca. Jej uczestnicy podkreślają, że pozostały w nich takie przeżycia duchowe, które
nie pozostawiają im wątpliwości, że warto
było jechać. Trwałą pamiątką pielgrzymki
jest kopia figurki Matki Bożej Fatimskiej,
ufundowana przez dwie rodziny biorące
udział w pielgrzymce oraz korona ufundowana przez wszystkich pielgrzymów, która zdobić będzie figurkę wystawioną w kapliczce na dziedzińcu kościoła.
Figura przywieziona do Łowicza została poświęcona w samej Fatimie, była
wystawiona w miejscu objawień - bazylice Matki Bożej Różańcowej podczas modlitwy różańcowej. Bazylika została pobudowana bowiem dokładnie w miejscu
objawień i są tam pochowani pastuszkowie, którym objawiała się Matka Boża. W sercu nosimy wdzięczność Panu Bogu,
że było nam dane pielgrzymować do tych
miejsc - mówi proboszcz parafii i główny
organizator pielgrzymki ksiądz Wiesław
Frelek. Dla części pielgrzymów wyjazd
był ukoronowaniem odbywających się
w tej parafii już od dziewięciu lat, sobotnich „czuwań fatimskich”.
Pielgrzymi wyjechali z Łowicza 10 lipca, a do Lizbony lecieli samolotem z Warszawy. - Zależało nam żeby być w Fatimie
13 lipca - w rocznicę objawień Matki Bożej - opowiada ksiądz Frelek. Udało się.
Tego dnia, w samo południe, pielgrzymi
uczestniczyli w uroczystej mszy świętej
na placu objawień. Było tam blisko 400
tysięcy ludzi. Rocznie Fatimę odwiedza
nawet ponad 5 milionów pielgrzymów.
Łowiccy pielgrzymi odwiedzili również
domy, w których mieszkały dzieci, którym objawiała się Matka Boża. - Byliśmy
w domu Franciszka i Hiacynty oraz Łucji.

sądowym. Ale ludzi chcących odwiedzić
grób apostoła było wielu - pielgrzymki do
Santiago stanowiły jeden ze zworników duchowości chrześcijańskiego Zachodu. Trasy pielgrzymkowe do sanktuarium wiodły
z wielu miejsc w Europie. Pielgrzymki odbywają się nadal, a w ostatnich latach pątników ponownie przybywa - mimo że klasyczna pielgrzymka jest piesza, a trasy ich
idą w setki kilometrów.
Łowickich pielgrzymów nie trzeba było
resocjalizować. Pojechali tam modlić się
oraz zwiedzać. Wielu z nich przed katedrą
w Santiago de Compostela kupiło pamiątkę - talizman i znak rozpoznawczy celu podróży - muszlę pielgrzymią, będącą symbolem świętego Jakuba.

Maria Szwarocka, jedna z uczestniczek
pielgrzymki mówi, że trudno jest opowiedzieć, co przeżyła, bo takich wydarzeń trzeba samemu doświadczyć. Niezapomniane wrażenie robi fatimska bazylika, ale też
kapliczka w miejscu objawień. Wspomina też drogę krzyżową, zbudowaną przez
Węgrów, która kończy się pod domem
Franciszki i Hiacynty. Ale też dom rodzinny pastuszków, którym przyszło przeżyć
objawienia. Zaskakujące było to, że mimo
upływu lat jest on utrzymany w bardzo dobrym stanie.
Na pewno nie zapomni wieczornych
modlitw różańcowych na placu pod bazyliką, podczas których wierni mieli zapalone lampiony. Na zakończenie modlitw figurka, będąca repliką jest oprowadzana po
placu przez tamtejszą straż, a wierni dotykają figurki białymi chusteczkami lub machają w jej kierunku. Łowiccy pielgrzymi
nie znali tego zwyczaju, ale wydał im się
bardzo sympatyczny.
Na długo w pamięci pozostanie rocznica jednego z objawień - 13 lipca, gdy
w Fatimie wystawiona była oryginalna figurka Matki Bożej. Tego dnia pielgrzymi

już o godz. 5.00 brali udział we mszy św.
w kaplicy objawień, sprawowanej przez
ks. Wiesława Frelka.
Poranną mszę i wszystkie modlitwy
w Fatimie wspomina inna uczestniczka pielgrzymki Anna Komar. Mówi, że zwróciła
uwagę na piękne świeże kwiaty, którymi
dekorowana jest wystawiana na co dzień
replika figurki Maryji. Dodaje, że podczas

jednego różańca w Fatimie słychać modlitwę nawet w 20 językach. Wielonarodowość miejsca widoczna była także podczas
mszy św. 13 lipca, sprawowanej przez miejscowego biskupa. Nie tłumaczono tylko kazania, ale już Ewangelię w ojczystym języku
wysłuchać mogli chyba wszyscy obecni na
niej pielgrzymi. Charakterystyczny dla sanktuarium był też wieczór 12 lipca. Po wieczornym różańcu odprawiona była msza św.,
a po niej trwało nocne czuwanie. Młodzież
biorąca w nim udział zaraz po nabożeństwie
rozkładała na placu swoje śpiwory.
W Fatimie pielgrzymi przebywali 4 dni,
ale na tym ich podróż się nie skończyła.
Anna Komar i Maria Szwarocka wymieniają Santiago de Compostela, Coimbrę - miejsce, gdzie w klasztorze sióstr karmelitanek
bosych ponad 50 lat żyła św. Łucja, znane
z produkcji win Porto oraz stolice Portugalii
- Lizbonę. - Byliśmy tam tylko jeden dzień,
a to takie piękne miasto, do którego warto
będzie kiedyś wrócić.
Kiedy następna pielgrzymka do świętych miejsc? - pytamy księdza Frelka.
- Moim marzeniem jest zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Może uda się
Ks. Wiesław Frelek przy figurce ufundo- w 2010 roku, na dziesiątą rocznicę para(mwk, mak)
wanej przez dwie rodziny pielgrzymów. fii? - zastanawia się.
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Folklor na desce

Gmina Bielawy

GOPS o krok od unijnych pieniędzy
Zakończyły się już negocjacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w sprawie ostatecznego kształtu wniosku
o dofinansowanie programu
„Nowe umiejętności szansą
na nową jakość życia”.

zł, do czego ze środków własnych
gmina ma dołożyć około 10%,
czyli kolejne 6.882 zł. Za około 65 tys. zł w latach 2008-20013
po pięć osób rocznie, długotrwale bezrobotnych i korzystających
z pomocy socjalnej, zostanie przywróconych do pracy. Co roku zatem ośrodek musi napisać nowy
wniosek. Bezrobotni zostaną objęci pomocą psychologiczną, zostaną przeszkoleni zawodowo
i w efekcie tego zatrudnieni.
Na ten rok pięć osób zostało już
wybranych. Bezrobotni wyrazili
chęć uczestnictwa w programie.
(eb)

- Rysowanie, szkicowanie,
malowanie było
dla mnie jeszcze
w szkole podstawowej
pasją. Rysowałem
kolegom zadane do
domu prace, oczywiście
za drobną opłatą, jednak
nauczycielka plastyki,
pani Tomaszkiewicz,
poznawała szybko,
które prace wyszły
spod mojej ręki opowiada nam łowiczanin
Mariusz Sekuła.

N

N

Nowy pracownik pozyska pieniądze

a co dzień jest on administratorem budynku Galerii Łowickiej, który za namową prowadzącej
to centrum handlowe Marty Wróbel,
postanowił pokazać swoje prace
malarskie inspirowane księżackim
folklorem, a wykonywane na deskach. Okazją do tego był kiermasz
łowicki, który w galerii odbył się w
Niedzielę Palmową.
Mariusz pokazał prace, dla których inspiracją był folklor łowicki.
Prace są niezwykłe o tyle, że wszystkie namalowane są na deskach lub
przyciętych sklejkach. Szczególnie podobały się duże deski, z korą
pozostawioną na brzegach. Znalazły się na nich czerwone kwitnące
kwiaty, łowiczanki w strojach ludowych, strojne w czerwone korale. Na sklejkach znalazły się pejzaże z podłowickich wsi, chaty ukryte
wśród kwitnących ogrodów, a jeszcze na innych ptaki: dudek, kuropatwa, bocian - ten ostatni podobał się
najbardziej. - Nasz rodzimy folklor
był dla mnie zawsze czymś wyjątkowym i ciekawym. Gdy spróbowałem
malowania tego typu rzeczy, zrozumiałem, że to jest to - powiedział
nam Sekuła.
Dlaczego na deskach i sklejkach?
- Maluję olejami, farby są drogie. By
zejść z kosztów, zastąpiłem płótno

iezbędny był dokładniejszy
opis zaproponowanych do
realizacji zadań. Poprawiony wniosek został w tym tygodniu
wysłany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który je ocenia. GOPS
w Bielawach może dostać 58.667

Domaniewice

Od 1 sierpnia w Urzędzie
Gminy Domaniewice pracuje Małgorzata Trojanowska
z Łowicza na stanowisku do
spraw pozyskiwania funduszy unijnych.

W

ygrała ona ogłoszony po raz
drugi konkurs na to stanowisko. Podczas pierwszego
Maiusz Sekuła swoje prace malarskie wykonywane na drewnie prezentował już w Galerii Łowic- naboru najlepszego kandydata nie
kiej, której jest kierownikiem.
i ramy deskami, są dużo tańsze, za tę
samą cenę co ramy z płótnem, mogę
kupić ich kilka. Oprócz tego jak po
raz pierwszy spróbowałem malować
na deskach, zwłaszcza tych nie obrobionych uznałem, że to świetny pomysł. Surowość jaką pozostawia po
sobie kora sprawia, że obraz staje
się ciekawszy.
W czasie kiermaszu, trzydziestoletni Mariusz po raz pierwszy pokazał swoje prace. Miał tremę, nie
liczył nawet na to, że coś zostanie
kupione, miał tylko nadzieję, że jego
prace wywołają pozytywną reakcję
u oglądających. Okazało się, że udało się jedno i drugie. Wiele osób zatrzymywało się przy jego stoisku,
oglądało prace z zaciekawieniem,
a dwie udało mu się sprzedać, jed-

na z nich pojechała nawet do Warszawy. Przyznał, że trochę odważniej patrzy na swoje możliwości po
takim debiucie.
Mariusz rysuje, maluje, kreśli
ołówkiem od szkoły podstawowej.
Jego pasja towarzyszyła mu przez
wszystkie lata do chwili obecnej,
choć zaliczył ok. 2,5 letnią przerwę, w czasie której nie robił nic.
Nie miał wtedy czasu, pochłonięty był pracą, rodziną, żoną i liczącą
dziś 3,5 roku Paulinką. Teraz, gdy
znowu maluje, czerpie z tego przyjemność, jednocześnie odpoczywając we własnym świecie.
W szkole średniej samodzielnie wykonywał farby olejne. Malował dużo, większość prac rozdał
wśród znajomych, sporo pochował

Wakacyjny konkurs w bibliotece
i niekorzystne zmiany środowiska zachęca dyrektor biblioteki Magdalena Pakulska.
Patronat nad konkursem objął
burmistrz Łowicza. Uczestnikami
konkursu mogą być osoby w dowolnym wieku, które złożą pracę (malarską lub fotograficzną) ilustrującą
otaczającą przyrodę.
Prace zostaną ocenione w czterech
kategoriach wiekowych: do lat 10,
hcemy uwrażliwić naszych czy- 11-13 lat, 14 - 24 lata, 25 lat i powyżej.
telników na piękno przyrody, Każdy uczestnik może nadesłać wyzwrócić uwagę na zagrożenia łącznie jedną pracę (malarską lub

Mimo, że Biblioteka
Miejska w Łowiczu
od 15 lipca jest nieczynna,
z uwagi na prowadzoną
inwentaryzację,
wcześniej zdążyła ogłosić
konkurs plastyczny
zatytułowany „Wakacyjne
spotkania z przyrodą”.

C

Sanniki

Warsztaty hip-hop
Dzieci i młodzież z gminy Sanniki zainteresowana
uczestnictwem w warsztatach
tanecznych (nauka tańca hip-hop) może zgłaszać się do
Gminnego Ośrodka Kultury,
który przez sierpień prowadzić będzie zapisy.

Z

ajęcia hip-hopowe rozpoczną
się we wrześniu i trwać będą
do końca listopada. Mogą
w nich wziąć udział uczniowie szkół

podstawowych, gimnazjów i średnich. Prowadzić je będzie Michał
Milewski z Płocka. Przewidywany
dzień tygodnia to sobota, w godz.
10-14 (dwie grupy każda po dwie
godziny).
Zajęcia te, to przedsięwzięcie
grupy młodzieżowej „Silni Razem 2”, która napisała projekt
w ramach Programu Pracownia
Aktywności pod nazwą „Hop na
hip-hop” i otrzymała na nie dofinansowanie 1.200 zł.

fotograficzną). Z uwagi na możliwości ekspozycji, prace nie powinny przekraczać formatu 40 x 60cm,
minimalna wielkość odbitki fotograficznej to 15 x 21cm.
Prace można przekazywać do biblioteki za pośrednictwem przedszkoli, szkół, uczelni bądź indywidualnie.
Każda praca powinna być podpisana. Prace będą przyjmowane do 30
września. Pytania dotyczące konkursu można kierować do pracowników biblioteki pod numer tel. (0-46)
837-76-03.
(eb)
Koordynatorem młodzieżowym
projektu jest Justyna Buczyńska,
natomiast realizatorami - Dominika Chudzyńska, Dawid Molka,
Anna Jarzynkowska, Joanna Milczarska oraz Jędrzej Wachowicz.
Celem projektu jest integracja
młodzieży i rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych. Autorzy projektu mają nadzieję, że
ściągną na nie młodzież „z ulicy”,
a występami uatrakcyjnią życie
kulturalne gminy. Wolontariusze
chcą też pomagać przy większych
imprezach, jakimi będą festyny rodzinne 14 sierpnia w Barciku czy
17 sierpnia w Sannikach.
(mwk)

w piwnicy. Gdy postanowił wrócić
do malowania wszystko to wydobył. Większość tych starszych prac
nie powstało pod wpływem folklorystycznych inspiracji, ale jako dzieło wyobraźni. Są to obrazy orbitujące wokół światów fantasy, niektóre
mroczne, z posępnymi postaciami,
kroczącymi w mroku, inne jakby
wyjęte z filmu Władca Pierścieni.
Dla części inspiracją stały się sny.
Te obrazy Mariusz jest zdecydowany także pokazać na wystawie - być
może jeszcze w tym roku.
(tb)

satysfakcjonowały zaproponowane warunki finansowe.
Małgorzata Trojanowska ma wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku nauk politycznych
Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia
podyplomowe z zakresu funduszy
unijnych. Odbyła staż w Urzędzie
Miejskim w Łowiczu, a następnie
pracowała w nim na umowę zlecenie przez kilka miesięcy.
(eb)

Szansa na wyrównywanie szans

T

o może zainteresować mieszkańców naszych okolic. Grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys.
mieszkańców oraz zarejestrowane
organizacje pozarządowe, a także
gminne domy kultury i biblioteki
mogą przystępować do Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse
2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stawką jest dotacja
do 7 tys. zł. Zainteresowani mogą

zgłaszać projekty rozpoczynające
się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009
roku i trwające nie dłużej niż do 30
czerwca 2009 roku. Celem nadsyłanych projektów powinno być wyrównywanie szans na dobry start
w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Termin składania wniosków upływa
1 października. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na
stronie: www.rownacszanse.pl.
(ljs)
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Oświadczenia majątkowe
- władze powiatu

dok. ze str. 12

Krzysztof Janicki - posiada 40 tys. zł
zgromadzonych środków. Rok temu było
to 50 tys. zł. Ma gospodarstwo rolne 5,44
ha o wartości 170 tys. zł z zabudową gospodarczo mieszkalną. Jest to współwłasność w 4 osoby.
Przychód z tego: 35 tys. zł, dochodu nie
osiągnął.
Posiada też działkę o powierzchni 1936
m2 o wartości 40 tys. zł we własności ze
współmałżonkiem.
Jest pełnomocnikiem w firmie handlowej żony.
Dieta radnego 12046,32 zł, dochód
z umowy najmu 480 zł. ma samochód osobowy Nissan Primiera 1995 rok produkcji,
Smart 2001 - wartości 12 tys. zł.
Jolanta Kępka - ma dom o powierzchni użytkowej 127 m2 - nie posiada aktualnej
wyceny rzeczoznawcy. Tytuł prawny własność. Do tego działkę 678 m2 - także nie
ma wyceny - własność.
Z tytułu zatrudnienia jako dyrektor w łowickim Przedszkolu nr 7 zarobiła w 2007
roku 50.499,05 zł netto. Inne źródła dochodu 1164,60 zł netto. Dieta radnej 12.355,20
zł, Urząd Miasta w Żyrardowie 75,00 zł,
Kuratorium Oświaty w Łodzi 720 zł netto - za uczestniczenie w posiedzeniach
i pracach komisji egzaminacyjnych. Urząd
Miejski w Łowiczu 165 zł z tytułu pełnienia funkcji społecznych.
Marcin Kosiorek - przewodniczący
rady powiatu nie ma zgromadzonych środków. Nie deklaruje też posiadania domu
ani mieszkania. Od 20 lipca 2006 jest
członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Kutno - Agroma.
Umowa o pracę 30.125,05 zł, dieta radnego 16.848 zł, działalność wykonywana osobiście 128 zł, dochody żony z tytułu stosunku pracy 6912,85 zł.
Ma kredyt komercyjny na przebudowę
mieszkania żony - 22.461,12 zł.
Dariusz Kosmatka - tak przed rokiem
jak i obecnie nie ma zgromadzonych żadnych pieniędzy. Posiada dom o powierzchni 118,28 m2 o wartości 120 tys. zł. Wzbogacił się za to o domek letniskowy 22 m2,
położony na działce o powierzchni 1209 m2
- wartość 20 tys. zł. Rok temu miał tylko tę
działkę, bez naniesień.
Ma też łąkę o powierzchni1200 m2 o wartości 1500 zł.
Z tytułu zatrudnienia w roku 2007 osiągnął 36.575,12 zł, dieta radnego 15.724,80
zł, zatrudnienie żony 26.528,37 zł.
Jeździ Oplem Astra II 1,7, rocznik 1998
o wartości 10 tys. zł.
Ryszard Malesa - posiada 35.730 zł
zgromadzonych pieniędzy. Mniej niż rok
temu, kiedy deklarował kwotę 38.259,91
zł. Dom 127 m2 o wartości 70 tys. zł - własność. Gospodarstwo rolno - hodowlane
29,44 ha o wartości 250 tys. zł. Zabudowę stanowią: obora, stodoła, chlewnia,
garaż, budynek inwentarsko - składowy
- własność.
Nie prowadzi księgowości, nie określa zatem przychodu i dochodu z gospodarstwa.
Dopłata bezpośrednia z ARiMR
12.285,51 zł, dieta radnego 12.355,29 zł,
dieta z OSM Łowicz 124 zł.
Posiada ciągnik rolniczy Ursus 4512 rocznik 1994, ciągnik Steyer - 1995, samochód osobowy Renault Megane Classic 14
- 1999, samochód osobowy Peugeot 206s 2001, prasę zwijającą 2004 rok produkcji,
kombajn do zboża Massey Ferguson.
Kredyt na 14 tys. zł.

Starosta Janusz Michalak - ma 90
tys. zł zgromadzonych pieniędzy. Mniej
niż rok temu, gdy kwota ta wynosiła 120
tys. zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 72 m2, warte 150 tys. zł - spółdzielcze,
własnościowe, w małżeńskiej wspólności
majątkowej.
Ma też gospodarstwo rolno - towarowe,
mleczno - roślinne, o powierzchni 427,62
ha. Rodzaj zabudowy budynki inwentarskie
i gospodarcze, garaże, warsztaty - współwłasność z osobą trzecią.
W minionym roku z tego tytułu osiągnął przychód 650 tys. zł i dochód 150 tys.
zł. Zastrzega jednocześnie, iż nie prowadzi
księgowości.
Inne nieruchomości: 1,8 ha, wartość około 80 tys. zł - współwłasność z osobą trzecią, majątek odrębny.
Z tytułu zatrudnienia w Zakładzie Usług
Komunalnych zarobił 5.708,76 zł. Zatrudnienie z Starostwie Powiatowym w Łowiczu - 93.430,90 zł.
Posiada agregat uprawowy, o wartości
12 tys. zł, rocznik 1997, prasę zwijającą 15 tys. zł (2001 rok produkcji), kombajn
„Bizon” - 15 tys. zł (1986), urządzenie do
schładzania mleka - 20 tys. zł (1997), ciągnik Ursus 1614 - 50 tys. zł (1988). ciągnik
Ursus 914 - 12 tys. zł (1986).
Wśród zobowiązań pieniężnych starosta deklaruje czynsz dzierżawny za gospospodarstwo, dla Polskiej Akademii Nauk,
w wysokosci 17.058,96 zł. Ma też kredyt
„Gospodarz” na zakup środków do produkcji rolnej w kwocie 120 tys. zł - oprocentowanie roczne 6,2 procent.
Kredyt klęskowy 203 tys. zł, oprocentowanie roczne 1,2 procent. Kredyt okazjonalny 14.544 zł, oprocentowanie 9 procent.
Wojciech Miedzianowski - członek zarządu powiatu łowickiego posiada
dom o powierzchni 107,70 m2, o wartości
160 tys. zł - własność. inne nieruchomości:
0,08 ha, i budynek gospodarczy 48,60 m2,
o wartości odpowiednio 5 tys. zł i 15 tys.
zł - własność.
Z tytułu zatrudnienia w starostwie powiatowym radny osiągnął w minionym
roku 62.972,71 zł. Z tytułu umów cywilno - prawnych 2.881,00 zł. Inne źródła
(ZFŚS) - 240 zł.
Dariusz Mroczek - posiada mieszkanie o powierzchni 56 m2 - o wartości 215 tys.
zł - spółdzielcze własnościowe.
Z tytułu zatrudnienia w miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zarobił 41415 zł.
Praca na umowę zlecenie 120 zł. Dieta
radnego powiatowego 9266,40 zł. Dochód
żony 25.849,78 zł.
Andrzej Pełka - ma dom 180 m2 o wartości 150 tys. zł - współwłasność małżeńska.
Ma też gospodarstwo rolne o powierzchni
15,37 ha. Wcześniej miał 13,66 ha, dokupił
1,71 ha. Wartość gospodarstwa wynosi 450
tys. zł. Na zabudowania składają się budynki
murowane - współwłasność małżeńska.
Przychód z gospodarstwa w ubiegłym
roku wyniósł około 130 tys. zł. Ponieważ nie prowadzi zapisów rachunkowych,
twierdzi, iż nie potrafi powiedzieć ile wyniósł dochód.
Jako członek Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu
radny pobrał 1000 zł. Dieta radnego powiatowego wyniosła 12.355,20 zł.
Posiada ciągnik C - 360, rocznik 1983,
prasę rolującą - 2002 rok, prasę belującą
- 19994, ciągnik Zetor 6340 - 2005, przyczepę rolniczą - 2005, rozrzutnik obornika
- 2006, beczkę asenizacyjną - 2006, a także
auto Volkswagen Passat - rocznik 2001.

Deklaruje kredyt suszowy - 5 tys. zł - na
31 grudnia 2007 roku pozostało do spłaty
2145 zł. Kredyt ratach bieżących - 20 tys.
zł. Na 31 grudnia 2007pozostało 959882 zł.
Kredyt na zakup ziemi - 23 tys. zł. Na 31
grudnia 2007 zostało 19460 zł.
Zofia Rogowska Tylman - radna ma
zgromadzone 12 tys. zł i 670 USD. Przed
rokiem było to 10 tys. zł i 625 USD. Posiada
dom 170 m2 o wartości 250 tys. zł - współwłasność małżeńska. Posiada też działkę
rekreacyjno - budowlaną 2 tys. m2 o wartości 6 tys. zł - współwłasność rodzinna w 1/3
i działkę rolną 4800 m2 o wartości 10 tys. zł
- współwłasność małżeńska.
Z tytułu zatrudnienia zarobiła w ubiegłym
roku 63.947,20 zł. Dieta radnej 12.046,32 zł,
dochód męża 134.827,19 zł.
Jeździ Nissanem Terrano, rocznik 1992
o wartości poniżej 10 tys. zł. Rok temu miała
jeszcze Punto Grande, rok produkcji 2006.
Deklaruje kredyt hipoteczny w wysokości około 129 tys. zł i kredyt 35 tys. zł.
Mieczysław Szymajda - radny ma
92 tys. zł zgromadzonych środków. Przed
rokiem 70 tys. zł. mieszkanie 53 m2 warte
38.016,00 zł - własność. Działkę gruntową 8 arów, i dwie kolejne działki gruntowe
pod garażami: 8 m2 i 18 m2. wartość 25 tys.
zł - własność.
Zarobki: Łódzka Federacja Sportu 6714
zł (wszystkie kwoty brutto), Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu - 115,00 zł, Kolegium Nauczycielskie
w Łowiczu 80 zł. Urząd Gminy w Domaniewicach 150 zł, Siedleckie Centrum Edukacyjne 75 zł, dieta radnego powiatowego
12.329,20 zł, praca w Gimnazjum w Domaniewicach za 12 miesięcy 41.114,71 netto,
45.497,41 brutto.
Jeździ Oplem Astra 2002 rok produkcji. ma jeszcze Mercedesa Benz Vito rocznik 1997.
Michał Śliwiński - ma 4 tys. zł zgromadzonych pieniędzy. Przed rokiem deklarował posiadanie 2 tys. zł. Dom drewniany
100 m2 o wartości 30 tys. zł - własność. Gospodarstwo rolne nastawione na produkcję

roślinną o powierzchni 14,86 ha. Brak aktualnej wyceny.
Na zabudowę składają się chlewnia,
obora, budynek inwentarsko - składowy własność.
Z gospodarstwa miał przychód 35 tys. zł,
dochód - nie potrafi określić.
Inne nieruchomości: dom w trakcie budowy 170 m2 - brak aktualnej wyceny współwłasność.
Z tytułu zatrudnienia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osiągnął
49.694,17 zł. Dieta radnego 12.355,20 zł,
dopłata bezpośrednia z ARiMR 8120,69
zł, dopłata produkcyjna z ARiMR 9752,21
zł. Dochód małżonki 27.275,65 zł. Inne dochody 1000 zł.
Posiada Toyotę Corolla 1,4 - rocznik
1997. Ma kredyt na budowę domu - 150
tys. zł.
Waldemar Wojciechowski - ma dom
140 m2 wart 70 tys. zł - własność Gospodarstwo rolne 21,9 ha o wartości - według jego
deklaracji zaledwie 200 tys. zł. budynki inwentarsko - składowe - własność. Przychód
z tego tytułu za 2007 rok 35 tys. zł, dochodu nie osiągnął.
Dieta radnego 12.355,20 zł.
Ma kombajn zbożowy Clasa - Merkator,
ciągnik MT2, 1982, Mercedes C - 200.
Deklaruje kredyt na zakup ziemi - 38
tys. zł, na 15 kwietnia zostało do spłaty 12 tys. zł. Kredyt na zakup ziemi 48
tys. zł - na 15 kwietnia zostało 38.300 zł.
Kredyt na samochód - 14 tys. zł, z którego do spłaty zostało 9.500 zł. Kredyt klęskowy 14 tys. zł.
Jerzy Wolski - ma dom 279 m2, o wartości 226750 zł - współwłasność małżeńska.
budynek gospodarczy o powierzchni 90 m2
-wart 72550 zł. działkę 1800 m2 wartą 10
tys. zł - współwłasność małżeńska.
Prowadzi weterynaryjną działalność gospodarczą. Z tego miał w ubiegłym roku
przychód 295488,31 zł, dochód 75176,14
zł. Dieta radnego 12.355, 20 zł. Dochód ze
sprzedaży samochodu osobowego Fiat Seicento Young - 6 tys. zł.

Posiada VW Golf - rocznik 1999, Renault
Megane II - 200. Kredyt na zakup samochodu osobowego zaciągnięty w 2007 roku
w wysokości 30 tys. zł.
Janusz Żurek - ma 10 tys. zgromadzonych środków. O połowę mniej niż przed rokiem gdy posiadał 20 tys. zł. Dom 90 m2,
wart 97,300 zł, dom 94 m2, wart 51.100 zł
i dom 114 m2 o wartości 79,200 zł. Dwa
pierwsze własność, dwa następne współwłasność. Posiada też gospodarstwo rolno handlowe - 14,18 ha - własność i 6,12
ha - współwłasność. Na zabudowę składa
się: zabudowa inwentarsko składowa. Jest
rolnikiem ryczałtowym, więc nie prowadzi ścisłej księgowości i nie określa przychodu i dochodu.
Dieta radnego 12046,32 zł. Działalność
wykonywana osobiście 1898 zł.
Ma samochód osobowy Volkswagen
Passat - rocznik 1996, ciężarowy Volkswagen LT - 35 - rocznik 1989, ciągnik rolniczy Zetor 80 - wart 16 tys. zł, Ursus C-360
wart 10 tys. zł.
Kredyt na 10 tys. zł na zakup środków
do produkcji rolnej. Kredyt 10 tys. zł obrotowy.

Urzędnicy
Sekretarz powiatu Magdalena Pietrzak - ma 6.853,30 zł zgromadzonych
środków. W poprzednim oświadczeniu
była to kwota 6.214,75 zł. Posiada mieszkanie 44 m2 o wartości 48 tys. zł - spółdzielcze, własnościowe - małżeńska wspólnota
majątkowa.
Inne nieruchomości: 56 m2, 3.414 m2,
138,96 m2, 2,76 ha, 4,28 ha. wartość odpowiednio 50 tys. zł, 75 tys. zł, 4 tys. zł, 40
tys. zł, 73 tys. zł.
Dochody ze stosunku pracy 77.720,57 zł,
umowa cywilno - prawna 1.360,00 zł, inne
źródła (ZFŚS) - 35 zł.
Posiada Volkswagena Passata 1,8, rocznik 1999. Ma kredyt hipoteczny 50 tys.
zł. Zadłużenie na 31 grudnia wynosiło
45.762,30 zł.
Skarbnik starostwa Ewa Kotarska
- posiada mieszkanie 63 m2 o wartości 150
tys. zł - spółdzielcze własnościowe. Mieszkanie 71,73 m2, warte 180 tys. zł - spółdzielcze własnościowe, we współwłasności w 1/2 części.
Z tytułu zatrudnienia zarobiła 72.652,49
zł, dofinansowanie do wymiany okien
2.793,33 zł.
Ma kredyt na zakup spółdzielczego
mieszkania zaciągnięty w 2003 roku. Stan
na 31 grudnia: kapitał 26.097 zł, odsetki 3.013 zł.
Wojciech Czubatka
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OPEL Vectra 2.0 DTI, 1997 rok, 2 lata w kraju,
tel. kom. 0607-055-738.
SEAT Ibiza gaz 1994 rok, czerwony, + 4 opony zimowe, tel. kom.
0889-874-705.
Golf III 1.9TDI 1995 rok, tel. kom.
0660-686-837.
CITROEN ZX 1995 rok. 1.9 diesel, stan dobry,
tel. kom. 0505-087-337.
Żuka 1993 rok, blaszak, gaz, tel. kom.
0697-638-898.
MALUCH 1997 rok, czerwony, tel. kom.
0668-402-653.
CC 900 1996 rok, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0604-787-864.

SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Absolutnie kupię wszystkie modele
Daewoo, Fiata, Forda, Opla, Renault,
Peugeot, Seata, Skody, Toyoty, VW
oraz dostawcze do 3,5 t od roku 1995
do 2005, tel. kom. 0500-026-841.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Złomowanie pojazdów, wszelkie formalności od ręki, odbiór gratis, tel.
kom. 0502-432-182.
Absolutnie każdy osobowy, również powypadkowy, tel. kom. 0503-366-861.
Kupię katalizatory dojazd, gotówka, tel. kom.
0500-285-608.
Absolutnie kupię każdy osobowy, tel.
kom. 0510-177-138.
Absolutnie kupię osobowy cały lub
lekko uszkodzony, tel. (046) 831-02-44,
0604-706-309.
Kupię uszkodzone do naprawy, tel. kom.
0609-924-415.
Auta powypadkowe skupujemy, tel.
kom. 0605-100-574.
Kredyt samochodowy bez zaświadczeń, tel. kom. 0509-513-594.
Kupię auto zachodnie, krajowe także uszkodzone, tel. kom. 0606-831-153.
Powypadkowe - kupię, tel. kom.
0669-557-167.
Skup aut, tel. kom. 0513-019-003.

VW Golf II 1.6 TD 1992 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0501-930-953.
FORD Mondeo 2.0 TDCi 130 KM GhiaX
2002 rok, 32000 zł, 217000 km, czarny
metalic, 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.
FIAT Seicento 900, 2001 rokalufelgi, tel. kom.
0888-147-932
Renault Master 2002 r., tel. kom.
0602-664-479.
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.
Ford Fiesta 1989 r., tel. kom. 0607-147-913.
Sprzedam przyczepkę bagażową zarejestrowaną, typ: n-250c, marka: Niewiadów,
tel. (042) 719-43-41, tel. kom. 0606-887-634.
FORD Escort 1.6 + gaz 2000 rok, tel. kom.
0504-275-057.
AUDI A4 1.8 1997 rok, zielony metalik, benzyna, posiada nowe zawieszenie, bezwypadkowy,
stan idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0601-531-322.
VW Passat 1.6 1989 rok, 3000zł, tel. kom.
0607-317-621.
Lublin 1997 rok, 90000 km, tel. kom.
0696-385-663, 0606-927-174.
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.
SKODA Favorit Forman w gazie 1993
rok, 1800zł do uzgodnienia, tel. kom.
0606-270-547.
Renault Clio 2003 r. 1,5 DCI, tel. kom.
0691-538-579.
BMW 7 2004 rok, czarny metalik, 5- drzwiowy,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0608-059-817.

AUDI A4 1.9D 2003 rok, srebrny metalik,
130kM. 5-drzwiowy, alufelgi, wspomaganie,
ABS, komplet opon zimowych, tel. kom.
0608-059-817.

Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.

Golf III 1.8 1997 rok, tel. kom.
0693-538-189.

TOYOTA Corolla 1.4, 16V, 1993 rok, stan bdb.,
tel. kom. 0609-042-008.

CC 700 gaz 1996 rok, 2500 zł, tel. kom.
0603-624-877.

VW Golf II 1.6 D, bogate wyposażenie
tel. (042) 719-35-76, tel. kom. 0662-601-637.

FIAT Seicento, tel. kom. 0608-189-753 po
20-tej.

OPEL Astra 1.6 gaz 1995 rok, tel. kom.
0505-899-244.

Golf III 1.9 TDI 90 KM 1996 rok, 3-drzwiowy,
czerwony, bardzo atrakcyjny wygląd, tel. kom.
0663-491-192.

RENAULT Clio 1.2 benzyna gaz fabryczny
2003 rok, tel. kom. 0502-944-417.

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 benzyna 1993 rok, biały,
kombi, tel. kom. 0601-147-600.
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.
VW T-4 1.9 TD 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0607-157-355.
Ford Fiesta 1.3 1992 rok, centralny zamek,
elektryczne szyby, szyberdach, cena do uzgodnienia,, tel. kom. 0691-033-727.
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 Bravo 1.4 12V 1998 rok, 7500zł, stan
bardzo dobry, klimatyzacja, elektryczne szyby,
tel. kom. 0696-432-857.
FIAT Panda 1.1 gaz XII.2004 rok, tel. kom.
0601-801-600.
AUDI A4 2000 rok, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0503-192-151.
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.
OPEL Astra II 1.6 16V combi 2000 rok, tel.
kom. 0600-611-851.
AUDI A6 2.5 TDI 1995 rok, tel. kom.
0600-879-563.
RENAULT Laguna 1.8 1996 rok, czarny,
kombi, gaz, ABS, klimatyzacja, tel. kom.
0886-638-952.

FIAT Siena 1.6 16V b 1998 rok, tel. kom.
0880-323-955.
ROVER 218 D 1995 rok, 3500 zł
tel. (024) 277-91-89.

OPEL Vectra 1.6i 1991 rok, stan dobry, silnik
po remoncie, tel. (046) 837-10-04, tel. kom.
0510-177-030.

RENAULT 19 D 1992 rok, 3000 zł
tel. (024) 277-91-89.

VW Polo 1.2 2003 rok, czarny, benzyna,
3-drzwiowy, tel. kom. 0609-655-798.

OPELAstra II 1.7 TDI 2000/2001 rok, srebrny,
stan bdb, tel. kom. 0501-388-964.

Cinquecento 900 gaz na wtrysku 1996 rok, tel.
kom. 0665-547-605.

OPEL Vectra 2.0 16V DTI 1999/2000 rok,
srebrny metalik, sedan, full opcja, rok w kraju,
stan idealny, tel. kom. 0609-135-425.

Punto I SX55 1995 rok, tel. kom.
0784-499-079.

VW Golf II 1.8 + gaz 1987 rok, czarny,
5-drzwiowy, bezwypadkowy, stan bdb, tel.
kom. 0503-327-912.
MAZDA 6 D 2003 rok, tel. kom.
0502-132-906.
Sharan TDI 1997 rok, 20500 zł, zarejestrowany
tel. (042) 719-23-20, tel. kom. 0604-830-530.
OPEL Vectra B 1.6 16V 1997 rok, uszkodzony,
w całości lub na części, tel. kom. 0665-045-814
wieczorem.
VW Golf III GT 1994 rok, 1.9 TDI, klimtyzacja, elektryczna lusterka, alufelgi, elektryczny
zamek, tel. kom. 0508-194-123.

MAN 8163 1997 rok, Renault Mesenger 120B,
1996 rok, tel. kom. 0501-043-869.
OPEL Vectra 1.6 1996 rok, stan bdb,
tel. (046) 837-53-28.
SEAT Ibiza 1.4 2003 rok, 110.000 km,
hatchback, salon Polska, pierwszy właściciel,
poduszki powietrzne, imobilizer, rellingi, hak,
radio Sony MP3, przegląd sierpień 2009. Super
cena : 20000 zł, tel. (046) 837-27-09, tel. kom.
0787-167-146.
FIAT Uno 1.7 D 1997 rok, biały, tanio, tel. kom.
0692-028-014.
Dostawczy LUBLIN III 3,5 t izoterma 2002
rok, tel. kom. 0507-773-536.

Lublin 1997 rok, 6-osobowy, tel. kom.
0661-769-718.

SKODA Felicja 1995 rok, tel. kom.
0607-788-493.

CC 700 1998 rok, srebrny metalik, stan bdb,
tel. kom. 0667-947-672.

Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.

CITROEN AX 1992 rok, gaz, tel. kom.
0604-288-976.

NISSAN Primera 1.6 16V benzyna gaz 1992
rok, pełna elektryka, szyberdach, tel. kom.
0604-257-648.

FIAT Punto 1.2 16V 80 KM gaz 2002 rok, tel.
kom. 0604-642-817 po 16.00.
VW Caddy TDI 2001 rok, tel. kom.
0609-481-223.
VW Polo Classic 1.4 1996 rok, benzyna + gaz,
tel. kom. 0782-667-976.

OPEL Vectra B 1.6 16V + gaz, 9500zł,
ABS, wspomaganie, 2x AIRBAG, alarm,
radio CD,, tel. kom. 0667-115-445.
MERCEDES 190E, 2.3, benzyna, 1991 rok,
bordowy, tel. kom. 0509-336-823.
VW Golf III 1,9 disel 1994 r., 7.800 zł., bordowy metalik, tel. kom. 0693-618-532.
VW pollo 1995 r., tanio sprzedam, tel. kom.
0602-201-923.
FORD Orion 1.8 D 1991 rok, tel. kom.
0502-646-654.

VW Golf 4 1.9 TDI 1999 rok, kombi, tel. kom.
0693-538-189.

CITROEN Berlingo 1.9 diesel 2000 rok,
ciężarowy, tel. kom. 0608-049-180.

POLONEZ Truck izoterma 2000 rok, tel. kom.
0603-610-512.

Matiz 1999 rok, 6500 zł, Astra 1992 rok, 2200
zł, tel. kom. 0500-165-145.

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.
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.
Matiz Top, 1999 rok, 100 tys. km, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby, złoty metalik, 9 tys. zł, tel.
kom. 0605-090-155.
RENAULT Megane coupe 1.4 16V 2000 rok,
tel. kom. 0609-600-077.
MERCEDES Atego 815 152 KM 1998 rok,
biały, skrzyniowy, ładowność 3490kg,ABS,
tachograf,ogrzewanie postojowe, kabina
sypialna, bezwypadkowy, przegląd 04/2009,
tel. kom. 0502-250-280.
VW Golf 1.9 D 1994 rok, szyberdach,
2 poduszki, centralny, alufelgi, tel. kom.
0692-492-199.
POLONEZ Caro 1.6 1995 rok, zielony, tel.
kom. 0886-149-715.
Fiat Tipo 1,4 1992 r. I właściciel (kobieta), tel.
kom. 0518-718-388.

RENAULT Twingo 1998 rok, posiada
pełną opcję wyposażenia, tel. kom.
0664-183-466.
FIAT 126p 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
0889-139-494.

OPEL Corsa 1.2 1997 rok, czerwony, benzyna,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-470-406.

VW Passat 1.9 TD B3 1994 rok, centralny zamek, 2 x poduszki, imobilajzer, wspomaganie,
tel. kom. 0693-121-478.
Corsa C 2003 rok, gaz, tel. kom.
0660-789-719.
HYUNDAI Ponny 1991 rok, benzyna + gaz,
ekonomiczny, tel. (046) 838-98-13, tel. kom.
0667-118-084.
DAEWOO Tico, alarm, centralny zamek,
imobilajzer, tel. kom. 0502-778-943.
OPEL Combo 1.7 D 1999 rok, tel. kom.
0502-547-841.
CITROEN C15 1.8 diesel 1996 rok, tel. kom.
0609-481-223.
SKODA Octavia 1,6 + gaz 2000r., salonowy,
tel. kom. 0600-827-535.
SKODA Octavia diesel 2000 rok, I właściciel, klimatyzacja tel. (042) 719-13-61
po 18.00, tel. kom. 0501-742-650,
0503-027-417.
VW Golf III 1800 cm 1992 rok, po generalnym
remoncie, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0696-081-970.
OPEL Corsa 1.2 1996/1997 rok, brzozkwinia
metalik, 3-drzwiowy, tel. (046) 837-74-45, tel.
kom. 0787-356-641.
MAZDA 323F 1.8 1995 rok, tel. kom.
0693-538-189.

VW Golf IV 2000 rok, wiśniowy metalik,
5-drzwiowy, garażowany, tel. (046) 838-17-76,
tel. kom. 0606-520-022.
VW Golf III, niebieski metalik, 3-drzwiowy,
garażowany, tel. (046) 838-17-76, tel. kom.
0606-520-022.
Fiat CC 900, 1992 rok, 2.500 zł,
tel. (042) 719-23-02 Głowno.
VW Passat 1,9 TDI 2001 rok, 27000 zł, combi,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0608-655-097.
BMW E36 1992 rok, 204000 km, alufelgi,
klimatyzacja, pełna elektryka, stan bdb, tel.
kom. 0787-112-566.
Opel Frontera 2.0, 1995 rok, trzydrzwiowy, zielony metalik, alarm, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, hak,
9.800 zł, tel. kom. 0500-223-612 pilnie
sprzedam.
VW Passat 1.8 1999 rok, 15500zł, klimatronik,
elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek,,
tel. kom. 0791-860-309.
OPEL Zafira 2.0 diesel 2003 rok, full opcja,
dostawczy, tel. kom. 0793-464-090.
OPEL Vectra B 1.6V benzyna+gaz 1996 rok,
wrzosowy, hak, tel. kom. 0666-935-644.
MAZDa 323 F 1.5 1997 rok, elektryczne szyby,
wspomaganie, klima, tel. (046) 837-13-98.
HONDA Prelude 2.0 1997 rok, bordo
metalik, na aluminiowych felgach 17,
klima, pełna elektryka, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0509-542-220.
PONTIAC Transport 2,3 1993 rok, wspomaganie, klimatyzacja, elektryka, przyciemnione
szyby, zarejestrowany na 7 osób, instalacja
gazowa, pojazd bez wkładów finansowych,
tel. kom. 0502-432-182.

SEAT Toledo 1996 rok, 1,8 benzyna, gaz,
poduszka powietrzna x 2, wspomaganie,
centralny zamek, elektryczne szyby -przód,
2komplety kół, ABS, alufelgi, tel. kom.
0604-456-309.
AUDI A-4 1,6 + gaz 1997 rok, 22000 zł,
zadbany,, tel. kom. 0665-088-268.
Kredyt na samochód, zadzwoń, sprawdź rate, tel. kom.
0500-167-670.
FIAT 126p, tel. kom. 0517-171-623.
NEXIA 1.5 benzyna+gaz 1997 rok, tel. kom.
0515-938-370.
SUZUKI GS 500 1994 ROK, stan dobry, tel.
kom. 0603-972-528.
OPEL Vectra 1.6 16V benzyna+gaz 1999 rok,
tel. kom. 0664-715-685.
OPEL Vectra 2.0 +gaz 1995 rok, 5700zł, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0665-744-847.
VW Golf II 1.8 +gaz 1988 rok, sprzedam tanio,
tel. kom. 0509-116-079.
OPEL Vectra gaz 1991 rok, hak, stan dobry, tel.
kom. 0692-749-026.
VW T4 1.9 1999 rok, tel. kom.
0601-052-050.
RENAULT Laguna combi 1,9 diesel 1999 rok,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0605-636-176.
GOLF II 1991 rok, czarny, tel. kom.
0518-863-134.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0792-261-009.
Samochód ciężarowy marki Avia, ładowność całkowita 3,5 t, 1990 rok, tel. kom.
0889-932-730.
PEUGEOT 205 1.1 1988 rok, stan dobry, 1000
zł do uzgodnienia, tel. kom. 0721-304-567.
Passat 1.8 benzyna gaz 1992 rok, tel. kom.
0504-226-976.
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999 rok, 5-osobowy
tel. (042) 719-25-93, tel. kom. 0600-541-185.
POLONEZ Caro Plus gaz 1998 rok,
114000 km, pełny wtrysk, autoalarm, centralny zamek, wspomaganie kierownicy,
tel. (046) 861-10-21.
RENAULT Clio 1.2 1999/2000 rok, alarm, el.
szyby, 1x airbag, tel. kom. 0513-160-551.
RENAULT Megane 1.4 1996 rok, wspomaganie, tel. kom. 0605-535-396.
FIAT Uno 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0605-535-396.
POLONEZ Truck 1.9 D 1998 rok, 2,5 m
długości, tel. kom. 0504-573-160.
BMW serii 1, 2.0 l, benzyna, tel. kom.
0793-065-376.
FORD Transit 1987 rok, tel. kom.
0885-448-473.
SEAT Cordoba 1.6 gaz 1997 rok, z wyposażeniem, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0608-601-221, 0604-557-182.
FIAT Seicento 900 2000/2001 rok, 6900 zł, niebieski metalik, salon, tel. kom. 0606-899-489.
DAEWOO Matiz 0.8 1999/2000 rok, 7300
zł, 78.000 km, złoty metalik, tel. kom.
0606-899-489.
DAEWOO Lanos 1.4 2001 rok, 5700
zł, 5-drzwiowy, hatchback, tel. kom.
0606-899-489.
DAEWOO Nubira II combi 2.0 2001 rok,
10900 zł, zielony metalik, benzyna + gaz, tel.
kom. 0606-899-489.
OPEL Vectra sedan 1.6 16V 1998 rok,
11900 zł, granat, bezwypadkowy, tel. kom.
0500-026-841.
ŻUK, gm. Kiernozia, tel. kom.
0668-544-169.
MERCEDES Sprinter 312, podwyższony, przedłużony, stan bdb, tel. kom. 0888-895-150.
SKODA Fabia 1.2 2004 rok, 21500 zł, stan
idealny, tel. kom. 0609-500-982.
POLONEZ Atu 1.6 GLI 1996 rok, tel. kom.
0886-825-610.

SUZUKI Vitara, w całości lub na części oraz
części od LAND ROVERA sprzedam, tel.
kom. 0693-711-208.
HYUNDAI Lantra 1.6 16V benzyna gaz 1992
rok, cena do uzgodnienia tel. (046) 838-21-71,
tel. kom. 0698-077-184.
MERCEDES C220 1996 rok, granat metalik,
stan bdb, tel. kom. 0516-142-417.
VW Passat B5 combi 1.9 TDI 110 kM 1998
rok, stan bdb, zadbany, tel. kom. 0604-236-213,
0663-766-585.
VW Golf IV combi 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0698-720-150 po 18.00-tej.
OPEL Astra II combi 1.7 DTI 2002 rok, tel.
kom. 0509-061-507 po 18.00-tej.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 6 r o k , t e l . k o m .
0698-496-666.
Volkswagen Polo Variant combi SDI, 1999 r.,
tel. kom. 0781-266-412.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, sprowadzony z
Włoch, 3-drzwiowy, tel. kom. 0605-617-841.
OPEL Omega combi 2.0 TDI 1999 rok, granat,
tel. kom. 0664-928-295.
Siena 1.6 16V 1998 rok, wspomaganie,
elektryka, I właściciel, metalik, tel. kom.
0604-417-675, 0604-392-876, Głowno.
FIAT Panda 1.1 gaz 2004 rok, ciężarowo
-osobowy, ABS, tel. kom. 0604-392-876,
Głowno.
OPEL Vectra 1.8i, 1994 rok, gaz na gwarancji,
bogata wersja, zarejestrowany, idealny, tel.
kom. 0604-392-876, Głowno.
Punto II 1.2 16V XII.1999 rok, 5-drzwiowy,
wspomaganie, elektryka, 2x p. powietrzna, tel.
kom. 0604-392-876, Głowno.
Punto 1.2 SX 1997/98 rok, 5-drzwiowy,
elektryczne szyby, centralny zamek, metalik,
tel. kom. 0604-392-876, Głowno.
DAEWOO Espero 1.5 16V XII.1996 rok,
klimatyzacja, elektryka, idealny, tel. kom.
0604-392-876, Głowno.
Punto 1.1 1998 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0600-938-371, Głowno.
Punto I 1.1 1995 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0668-171-450.
POLONEZ Truck 1995 rok, gaz, hak, 5-osobowy, tel. kom. 0668-171-450.
OPEL Corsa B 1994 rok, kolor karaibik,
3-drzwiowy, tel. kom. 0600-731-929.
DAEWOO Nexia 1995 rok, gaz, tel. kom.
0600-442-325.
FIAT Seicento 2000 rok, 73000 km, tel. kom.
0603-872-897.
Cinqecento 700 1997 rok, blok., skrzynia biegów, alarm, stan bdb, tel. kom.
0697-785-573.
OPEL Vectra combi 2.0 TDH 1999/2000
rok, srebrny metalik, exklusiv, tel. kom.
0666-140-882.
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.
DODGE Caravan automat 3.3 benzyna 1995
rok, 6500 zł, tel. kom. 0601-217-174.
RENAULT Megane 1.4 1996 rok, stan bdb
tel. (046) 874-51-73.
R E N A U LT R a p i d
tel. (046) 874-51-73.

1994

rok

FORD Mondeo 1.8 l 2004 rok, 87.000 km,
benzyna, wersja Silver X, kupiony w polskim
salonie, serwisowany w ASO, I właściciel, tel.
kom. 0607-292-049.
VW Golf 1.9 D XI.1995 rok, 6900 zł, 3-drzwiowy, grafit metalik, sprowadzony, tel. kom.
0501-610-618.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2000 rok tel./
fax (046) 837-75-12.
OPEL Astra III 2004 rok, pełne wyposażenie,
sprowadzony, tel. kom. 0501-428-565.
STAR 1142 1990 rok, tel. kom.
0603-099-812.
OPEL Astra Classic 1.4 1997 rok, 8500
zł, salonowy, radio, czerwony, tel. kom.
0694-036-487.
SKODA Fabia 1.4 D TDI 2004 rok, 22500
zł, klimatyzacja, wspomaganie, czarna perła,
radio, bardzo ładna, tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Omega 2.5 V6 benzyna 1998 rok,
11500 zł, sedan, pełna opcja, tel. kom.
0513-071-265.
Astra 1.6 1996 rok tel. (046) 863-60-33.
FIAT Seicento 1999 rok, srebrny, tel. kom.
0886-802-487.

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

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

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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TOYOTA Corolla gaz 1999 rok, 5-drzwiowy, zadbany, srebrny metalik, tel. kom.
0505-959-200.
IVECO 35-10 kontener 8 palet + winda 1996
rok, 23000 zł, tel. kom. 0606-859-067.

FIAT Panda 1.1, 2005 rok, 43000km, sprzedam
lub zamienię, tel. kom. 0663-944-884.
FIAT Siena 1.2, lpg, 2000 rok, dobry stan, 8900
zł, tel. kom. 0609-924-415.

Escort 1.6 gaz 1998 rok, salonowy, I właściciel,
zielony metalik, tel. kom. 0502-482-511.

FIAT Siena 1.4 HL, 1999 rok, gaz, I właściciel,
garażowany, 112 tys. km, centralny zamek,
elektryczne szyby, tel. kom. 0697-953-761.

FIAT Seicento 1999 rok, tel. kom.
0787-233-812.

Sprzedam felgi aluminiowe 15” do Audi
A4, A6, tel. (046) 857-16-97, tel. kom.
0506-138-631.

Kupię ziemię rolną, tel. kom.
0513-008-360.

Kupię szybę do Tarpana (przednia), tel. kom.
0506-293-986.

FIAT Siena 1.4, 1997 rok, granatowy metalik,
I właściciel, tel. kom. 0607-964-101.

Mechanika pojazdowa, naprawa tłumików, układów wydechowych, wymiana
klocków, oleju, filtrów oraz rozrządu,
tel. kom. 0600-445-127.

Mieszkanie 30 mkw - pokój, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe, po kapitalnym remoncie,
I piętro 3.500 zł/mkw, Głowno, Huta Józefów,
tel. kom. 0506-033-000 po 16.00.

FIAT CC 700 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0886-218-982.

FORD Escort 1.6 16V, 1994 rok, 3-drzwi, tel.
kom. 0602-271-704.

Silnik Golf III 1.6 D, skrzynia, alufelgi, tel.
kom. 0510-965-428.

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

HONDA CRV 2001 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0889-272-196.

FORD Escort 1.6 16V, 1996 rok, benzyna,
klimatyzacja, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0783-686-737.

Sprzedam opony używane 14”, 15”, 16”, 40-50
zł, tel. kom. 0600-100-519.

Działka 3 ha, Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (046) 837-90-70.

Sprzedam radio samochodowe DVD (ekran
dotykowy 5’ ), tel. kom. 0880-472-006.

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

FORD Fiesta GHIA 1,25 Zetec 16V, pilnie
sprzedam, tel. kom. 0606-426-833.

NISSAN Primera sedan 1.6 B 1993 rok, bezwypadkowy, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0509-443-110.

Sprzedam działkę budowlana na Zabrzeźni,
700 mkw, tel. kom. 0502-531-327.

Matiz, 1999 rok, tel. kom. 0603-415-495.

Autoholowanie 24h, tel. kom. 0500-285-608.

OPEL Zafira 1.8i gaz sekwencyjny 2001/02
rok, bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0692-304-433.
OPEL Corsa 1.2 1995 rok, 3D, 2 poduszki,
czarny, radiomagnetofon, 3900 zł + opłaty, tel.
kom. 0502-679-946, 0604-610-577.
SEAT Cordoba 1.6 1996 rok, 8400 zł, zielony
metalik, salon Polska, I właściciel, wspomaganie, klimatyzacja, el. szyby, radio, centralny
zamek, autoalarm, rewelacyjnie utrzymany,
bezwypadkowy, tel. kom. 0604-508-457.
TOYOTA Corolla 1998 rok, 9600 zł, I właściciel, salon Polska, tel. kom. 0503-022-526.
SKODA Octavia 1.9 TDI 2001 rok, salon Polska, I właściciel, bogate wyposażenie, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0509-369-540.
FORD Escort combi 1.6 B 1999 rok, stan bdb,
bezwypadkowy, I właściciel, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0509-443-110.
VW Golf III 1.8 kat 1994 rok, poduszka
powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobilizer, bezwypadkowy, pełna dokumentacja,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0781-941-291.
FIAT Punto 1.2 kat 2002 rok, 94000km,
poduszka powietrzna, wspomaganie (city), el.
szyby, centralny zamek, immobilizer, radio,
pełna dokumentacja, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0781-941-291.
FIAT Siena benzyna gaz 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793-390-074.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, tanio, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.
VW Polo 1.0 benzyna 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0664-635-301.
OPEL Astra benzyna gaz 1993 rok, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
Seicento 900 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0793-390-074.
VW Golf III 2.0 benzyna gaz 1994 rok, tel.
kom. 0501-818-524.
TOYOTA Carina E 1996 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 0664-635-301.
Punto 1.1 koniec 1996 rok, 110.000 km, tel.
kom. 0662-354-356.
TOYOTA Corolla 1.4 gaz 1998 rok, 10800 zł,
wyposażona, krajowa, 3-drzwiowa, tel. kom.
0606-395-256.
OPEL Corsa 1.2 gaz 2004 rok, 18700 zł,
5-drzwiowy, I właściciel, zamiana, tel. kom.
0668-445-178.
AUDI A4 TDI 150 kM 1999 rok, full opcja,
sedan, zamiana, I właściciel, tel. kom.
0668-445-178.
FIAT Punto 1.1 1994 rok, 3-drzwiowy, zadbany, tel. kom. 0606-395-256.
CITROEN Xara 1.4 gaz 1997/1998 rok,
8800 zł, bordo, 5-drzwiowy, tel. kom.
0500-026-841.
TOYOTA Corolla 1998 rok, 9600 zł,
3-drzwiowa, I właściciel, salon, tel. kom.
0503-022-526.
POLONEZ Atu Plus 2000 rok, 4800 zł, 82.000
km, gaz, idealny, tel. kom. 0608-409-744.
POLONEZ Atu Plus 1.6 +gaz 1997
rok, zielony, I właściciel, bezwypadkowy, garażowany, hak, tel. kom.
0605-274-658.
Punto 75 ELX 1.2 1995 rok, tel. kom.
0501-663-350.
Renault Kangoo 1.2 16V B, 2002 rok, czerwony, przeszklony, bezwypadkowy, wspomaganie kierownicy, 2xAirBag, 142000 km.,
4-osobowy. homol. na cięż, 13400 zł. tel. kom.
0603-223-385.
Mercedes190 2.0 B+G 1998 rok, autom,
bezwypadkowy, niebieski metalik, elektryczny
szyberdach, CD, wspomaganie kierownicy,
elektryczne lusterka, alufelgi, stan bardzo dobry
280000 km, 6800 zł, tel. kom. 0603-223-385.
Alfa Romeo 147, 2002 rok, 92000 km, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0505-026-561.
AUDI A6 Quatro 2.6 1994 rok, pełna opcja bez
skóry, stan bardzo dobry, benzyna, cena 15500
zł do negocjacji, tel. (046) 838-66-73.

FORD Escort 1.6D, 1988 rok, stan dobry, tel.
kom. 0667-582-098.

MERCEDES 190 1.8, benzyna, gaz, 1992 rok,
tel. kom. 0505-011-516.
MERCEDES Bus 207D, 1979 rok, tel. kom.
0693-844-687.

Części do Nexia, Siena, Golf II, Mazda 323,
inne, tel. kom. 0500-285-608.

MERCEDES Sprinter, 1997 rok, tel. kom.
0604-155-544.

Felgi aluminiowe 15” z oponami, tel. kom.
0607-039-004.

OPEL Astra II combi 1.7 DTI, 2002 rok, tel.
kom. 0698-720-150 po 18-tej.

Cinqucento 700, 1995/94 rok, nie drogo, tel.
kom. 0669-112-072.
Cinqucento 700, 1997 rok, stan bardzo dobry,
tel. kom. 0515-629-220.
DAEWOO Lanos 1.6 16V, 1998 rok, benzyna,
gaz, zadbany, zarejestrowany, c. 7800 zł, tel.
kom. 0791-502-677.

Izoterma z agregatem chłodniczym, tel. kom.
0507-141-895.

OPEL Corsa 1.5D, 1994 rok, tel. kom.
0722-086-034.

Pilnie sprzedam mieszkanie 37mkw. (po
remoncie, c.o., parter), Łowicz, tel. kom.
0600-127-143.
Działki budowlane w tym leśne w centrum
Domaniewic, wokół las i rzeczka, tel. kom.
0606-193-215.
M-4, 48,15 mkw., os. Starzyńskiego bl. 6, tel.
kom. 0889-479-030.
M-4, 60 mkw., Bratkowice, wysoki standard,
tel. kom. 0669-046-703.

OPEL Corsa, 700 zł, tel. kom. 0502-478-440.

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

OPEL Vectra 2.0, 1991 rok, gaz, sedan, tel.
kom. 0506-275-823, 0510-736-515.

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

PEUGEOT 206 1.1, 2002 rok, ABS, wspomaganie, 2×airbag, 5-drzwi, 13500 zł, tel. kom.
0604-233-371.

Skuter WFM „Osa” oraz części, literatura i dokumenty do niego, tel. kom. 0696-623-621.

PEUGEOT 206 2.0HDI, 2003 rok, tel. kom.
0604-155-544.
Polo Classic 1.4, 1997/98 rok, salonowy, tel.
kom. 0608-108-139.
POLONEZ Caro 1.5, 1992 rok, garażowany,
stan dobry, tel. kom. 0500-095-533.
Punto III, 2004 rok, szary metalik, 5-drzwiowy, 23000zł, zadbany, tel. (046) 814-65-35,
0609-191-197.
RENAULT Kangoo 1.9DTI VAT-1, 2001 rok,
tel. kom. 0502-240-305.
RENAULT Megane 1.5DCI, 2003 rok, klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, tel. kom.
0608-240-900.
RENAULT Scenic 1.9 DTI, 1998 rok, klimatyzacja, ABS, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-240-900.
SEAT Cordoba 1.9GTD, 1994/95 rok, klima,
tel. kom. 0601-812-254.
SEAT Toledo 1.9TDI 90KM, 1997 rok,
zielony metalik, alufelgi, elektryczne szyby,
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, 8700zł,
tel. kom. 0886-919-093.
Seicento Activ 1100, benzyna + gaz, 2003 rok,
bogate wyposażenie, 1 właściciel, cena 9,800
złotych, tel. kom. 0602-824-139.
Seicento, 1998 rok, tel. kom. 0607-393-949.
SKODA Fabia Combi 1.4 80KM 2007 rok
- bez przebiegu, wyprzedaż, salon, faktura
VAT, super cena, tel. kom. 0601-894-880 lub
0601-880-679.
SKODA Fabia HB 1.2 70KM 2007 rok,
zerowy przebieg, nowy model, salon, faktura
VAT, wyprzedaż ostatnich sztuk, tel. kom.
0601-894-880 lub 0601-880-679.
SKODA Fabia HB 1.4 85KM, 2007 rok, bez
przebiegu, nowy model, wyprzedaż, salon, faktura VAT, super cena, tel. kom. 0601-894-880
lub 0601-880-679.
TOYOTA Land Cruiser terenowy 3.0D, 2004
rok, skóra, automat, nawigacja, tel. kom.
0502-276-010.

Motor WSK 125, zarejestrowany,
tel. (046) 838-83-01.
Mińsk, silnik Mińska oraz części do WSK i
Rometa, tel. kom. 0889-292-848.
Sprzedam Ogara, tel. (046) 838-34-70.
Skuter Yamasak J 2007r., tel. kom.
0665-412-890.
Sprzedam motorynkę, tel. kom.
0668-502-649.
Romet dwubiegowy, brak dokumentów, 350 zł
do negocjacji, tel. kom. 0501-694-072.
Sprzedam skuter Romet RXL50, tel. kom.
0502-086-560.
Skuter HONDA SFX 50cm sześciennych,
1996 rok, tel. kom. 0502-432-182.
Suzuki GSX 750F, 2002 rok, bordowy,
17000 km, jak nowy, 10900 zł, tel. kom.
0504-292-355.
Kawasaki Nina 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.
Motocykl Suzuki GSX 750F, 2004r, 14 tys.
km, oryginalny, niebieski lakier, Rawa Maz,
tel. kom. 0501-541- 139.
Motorower Simson, stan bdb, tel. kom.
0665-502-991.
Sprzedam WSK + Chart, tel. kom.
0693-592-637.
Honda Hornet 600, 2005 rok, cena 15500zł,
tel. kom. 0695-951-651.
Motor MZ150, 1996 rok, do remontu, tel. kom.
0511-605-066.
Motor Romet 125, 2007 rok, na gwarancji, tel.
kom. 0512-451-176.

Uno 1.0 Fire, XI-1997 rok, gaz, tel. kom.
0783-152-907.
VW Golf combi 1.9TDI, 1999 rok, tel. kom.
0698-720-150 po 18-tej.
VW Polo 1.3, 1995 rok, 162000 km, stan dobry,
tel. kom. 0606-408-569 po 17-tej.
VW Polo 1.6, 1994 rok, gaz, wspomaganie, hak,
5-drzwi, 7600 zł, tel. kom. 0604-233-371.
VW Polo Classic 1.6, 1999 rok, wyposażony,
tel. kom. 0694-216-417.
VW Golf II 1.6TD, silnik, skrzynia, inne, tel.
kom. 0667-582-098.
VW Passat B5 FL 2.3 170KM, 2001 rok,
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, tel. kom.
0607-068-355, www.otomoto.pl

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

Garaż na os. Bratkowicach, tel. kom.
0609-220-051.
M-4, os. Bratkowice, pilnie sprzedam, tel. kom.
0604-707-628.

VW Polo 1.6, benzyna, 1998 rok, OPEL Vectra
2.0DTI, 1998 rok, SEAT Ibiza 1.4TDI, 2002
rok, samochody po opłatach, gotówka, raty,
tel. kom. 0601-698-938.

BMW 318 + gaz, 1991 rok, 7000zł, tel. kom.
0785-459-931.
Chevrolet Aveo, 2004 rok, tel. kom.
0601-637-730.

Części do MERCEDESa 814, tel. kom.
0507-141-895.

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.

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.

FIAT 126p, 1991 rok, tel. kom.
0505-518-055.

Sprzedaż przyczep samochodowych. Różne typy, rozmiary. www.
phu-wimar.pl, tel. kom. 0696-287-385
0608-171-821.

FIAT Doblo Van 1.2, gaz, 2001 rok, tel. (046)
833-93-11, 0509-112-270.

Sprzedam wózek widłowy elektryczny po
remoncie, tel. kom. 0508-160-198.

Firma Świtalski N & Synowie poszukuje
lokali handlowych o powierzchni powyżej 500 mkw. i działek o powierzchni powyżej 2000 mkw. pod market
Biedronka, tel. kom. 0601-383-695
0609-153-997.
Kredyt na dom, tel. kom. 0500-167-670.
Wezmę ziemię w dzierżawę, tel. kom.
0888-147-805.
Kupię lokal na działalność gospodarczą w centrum, tel. (046) 837-96-06, tel.
kom. 0691-019-153.
Zdecydowanie kupię działkę budowlaną w
okolicach Skierniewic, 1000-2000 m kw, tel.
(046) 815-65-30 po 20-tej.

Działka rolno-siedliskowa, 1,5 h, Głowno, tel.
kom. 0511-604-944.
Mieszkanie 20 mkw., Głowno, os. Sikorskiego,
tel. kom. 0608-085-190.
M-4, 62,31 mkw. Głowno, Swoboda, tel.
kom. 0885-177-436.
Mieszkanie 60mkw. z dużym balkonem
na os. Kopernika w Głownie, tel. kom.
0608-597-567.
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.
Mieszkanie 60 mkw., os Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
M-3, 36 mkw., os. Konopnickiej, III piętro, tel.
kom. 0606-312-048.
Działka rolno-budowlana 3,36 ha w Bogorii
Górnej, tel. (046) 838-23-47.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., 150
zł/mkw. Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756 0602-491-325.
Działka rolno- budowlana 7400 mkw,
szerokość 27m Bednary niedaleko
stacji PKP- sprzedam niedrogo, tel.
kom. 0517-089-463.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 53mkw
os. Bratkowice, tel. (046) 837-01-35, tel. kom.
0694-477-465 0694-818-586.
Sprzedam działki pod zabudowę, okolice Łowicza, tel. kom. 0668-917-385.
M-3 47,4 mkw. po remoncie z wyposażeniem
w Osinach k. Głowna + garaż, 145000 zł, tel.
kom. 0603-396-543.
Os. M. Konopnickiej, 48 mkw., tel. kom.
0607-328-007.

Sprzedam ładną działkę pod Łowiczem o pow.
5600mkwlub dwie po 2800mkw, tel. kom.
0502-789-030.
Działki w Gągolinie Zachodnim: z budynkiem
o pow. 0,84 ha, bez budynku o pow. 0,25 ha,
tel. kom. 0513-498-693.
Budowlana 4200mkw z pozwoleniem na
budowe, 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.
Tanio - mieszkanie 42 mkw.,I piętro, os. Kostka, Łowicz, tel. kom. 0603-879-675.
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.
Sprzedam 5,70 ha, Chąśno II, tel. kom.
0508-281-219.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Działkę w Łowiczu o powierzchni 30
arów, tel. kom. 0606-365-257.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną o pow
1340mkw z dostępem do rzeki, położona w
gm. Bolimów, tel. kom. 0500-684-299.
Sprzedam ziemię 6ha, tel. kom.
0663-077-029.
Mieszkanie 65 mkw., parter, os. Tkaczew, tel.
kom. 0602-399-860 po 20.00.
Działka budowlana 2.600 mkw, Głowno, tel.
kom. 0886-423-100.
Sprzedam pawilon handlowy blisko dworca
PKP, tel. kom. 0692-492-199.
Sprzedam działkę przemysłowo- budowlaną o
pow. 5800mkw, tel. kom. 0603-916-520.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel.
kom. 0605-308-551.
Pilnie sprzedam mieszkanie 49 mkw na osiedlu Dąbrowskiego14 blok z cegły, tel. kom.
0668-695-950.
Mieszkanie 32 mkw., 2 pokoje, os. Kopernika,
Głowno, II piętro, tel. kom. 0783-797-277.
Działka budowlana 2900 mkw., ul, Kiernozka,
Łowicz 30 zł/mkw., tel. kom. 0600-304-805.
Sprzedam działki 11000 mkw. i 5308 mkw.,
budy i łowickie, tel. (022) 863-92-74 po
18.00-tej, tel. kom. 0500-120-538.
Gospodarstwo rolne o pow. 5 ha z budynkami lub oddzielnie, gm. Kiernozia,
tel. (024) 277-97-34.
Sprzedam ziemię w Mystkowicach z możliwością zabudowy, tel. kom. 0508-168-008.
Os. Baczyńskiego, 62 mkw., cegła,
tel. (046) 837-86-45, tel. kom. 0888-971-625.
Sprzedam lub wynajmę 60mkw Bratkowice, tel. kom. 0509-838-542.
Tanio, okazja mieszkanie 48mkw., 2 pokoje,
Bratkowice parter, 140.000 zł, tel. kom.
0501-067-771.

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1
ha, tel. kom. 0667-257-474.
Mieszkanie 36,5 mkw., os. Broniewskiego, tel.
kom. 0660-340-035.
Mieszkanie 32,3 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0660-340-035.
Działkę budowlaną 5600m + 900m w Arkadii,
tel. (046) 838-51-31.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
M-4 60,5 mkw., Głowno, os. Kopernika. Do wprowadzenia, nowoczesna
aranżacja, umeblowana kuchnia,
tel. (042) 710-83-80 po 18.00, tel. kom.
0608-325-030.
Sprzedam 1,58 ha ziemi rolnej (w tym 0,55 ha
lasu) w gminie Iłów, tel. kom. 0696-654-468.
Sprzedam mieszkanie w blokach, cegła, 44
mkw., tel. (046) 837-49-52 po 18.00-tej.
Sprzedam dom 140 mkw. z budynkami
pod działalność gospodarczą 500 mkw. z
ziemią 3,15 ha pod Skierniewicami, tel. kom.
0606-352-494.
Łódź Widzew, Gorkiego, 47 mkw., M-3, I
piętro, tel. kom. 0601-801-600.
Sprzedam działkę budowlaną na ul. Łódzkiej,
tel. kom. 0507-081-056.
Dąbrowskiego, 35 mkw, parter, zamienię
na większe najlepiej na os. Dąbrowskiego lub ewentualnie sprzedam, tel. kom.
0667-353-857.
Dom drewniany plus działka 3200 mkw., okolice Łowicza, tel. kom. 0506-142-238.
M-3 38 mkw., Głowno, tel. kom.
0798-661-544.
Sprzedam gospodarstwo 5 ha z budynkami, tel.
kom. 0695-409-992.
Działki budowlane Nieborów, tel. kom.
0725-110-192.
Tanio 48mkw Bratkowice, I piętro, środkowa klatka, cena do negocjacji, tel. kom.
0606-146-732.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, wysoki standard,
tel. kom. 0695-631-319.
Sprzedam M-3 w Głownie, nowy blok, 53
mkw, trzy pokoje, na parterze, spokojna
okolica, las, nowocześnie urządzone, po
remoncie z kompletnym umeblowaniem,
tel. (042) 710-82-86, tel. kom. 0693-109098.
Sprzedam mieszkanie 59 mkw. os. Szarych
Szeregów I piętro, cegła, wysoki standard,
środkowe + garaż, tel. kom. 0601-288-890.
Sprzedam dom piętrowy w Dmosinie z działką
6600 mkw, tel. (046) 874-64-44 wieczorem.
Działka 7000 mkw., w okolicy Bielaw,
uzbrojona, dostęp do rzeki, możliwość wykopania stawu, częściowo zalesiona, tel. kom.
0605-621-096.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Pruszkowie koło Warszawy na mieszkanie w Łowiczu,
tel. kom. 0668-958-799.
Budowlana 1500 mkw, 30 zł/mkw, okolice
Głowna, tel. kom. 0783-077-491.
Kredyt na dom, tel. kom. 0500-167-670.
Sprzedam działki budowlane nad jeziorem Białym, tel. kom. 0662-335-686.
Sprzedam dom w surowym stanie z działką, ul. Poprzeczna 28, Łowicz, tel. kom.
0665-759-192.
Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni
6,30 ha wraz z budynkami, Płaskocin, tel. kom.
0889-932-730.

24
Działka budowlana o powierzchni 24 arów w
miejscowości Błota Rogózińskie, koło CPN
Kwiatek, tel. kom. 0691-534-457.
Przebudowany domek, zabudowania 1,64 ha
koło Głowna, tel. (042) 719-59-82.

13.08.2008 r.
Ziemia rolno-budowlana 1.25 ha, tel. kom.
0512-130-769.
Mieszkanie M-5, 72,32 mkw., IX piętro, osiedle
Widok, Skierniewice, tel. kom. 0508-707-699,
046/833-70-45.

Dom, nowa architektura, wykończony, duża
działka, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
0515-849-769.
Mieszkanie w Białej, 60m, tel. kom.
0665-045-551.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 2,88 ha,
szerokość 28 m z dostępem do rzeki, wszystkie
media, 10 km od Łowicza, tel. (046) 837-92-26,
tel. kom. 0668-900-763.

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

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

Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.

Apartament w bloku na os. Widok, 7 pokoi, 2
łazienki, 212 m kw, tel. kom. 0601-699-379.
Działki budowlane, Strobów, tel. kom.
0501-020-993.

Sprzedam 5ha ziemi z prawem do zabudowy,
okolice Białej Rawskiej, media, tel. kom.
0698-502-248, 0698-247-291.

Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel.
kom. 0502-313-377.
Bratkowice 60 mkw., I piętro z garażem, tel.
kom. 0784-664-535.
Cztery atrakcyjne (zalesione) działki
budowlane 1200 mkw każda, Zabrzeźnia ul. Moczydła, Głowno, tel. kom.
0662-525-130.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal 16 mkw.,
tel. kom. 0605-849-555.
Mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego,
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Sprzedam działki budowlane w Serokach koło
Łowicza, o powierzchni 4400 mkw. i 4500
mkw., tel. kom. 0721-551-548.
Sprzedam dom drewniany z działką 100 mkw.,
tel. kom. 0668-963-925.
Działka budowlano -przemysłowa, Ziewanice, tel. kom. 0695-280-354.
Bezpośrednio sprzedam działki: budowlaną
1.81 ha i rolną 1.95 ha, Czatolin k/Łyszkowic
tel. kom. 0691-412-099, tel. (046) 838-84-63.
Sprzedam mieszkanie w Łodzi ul. Ciasna, I
piętro, 49 mkw., tel. kom. 0602-124-179.
Działka 4600 mkw., Rawiczów, tel. kom.
0500-125-935.
Mieszkanie 4 pokoje z kuchnią 78,6 mkw., stan
idealny, tel. kom. 0604-468-359.
Mieszkanie 48,16 mkw., IV piętro, osiedle
Widok, tel. kom. 0503-091-129.
M-4 w Skierniewicach, tel. kom.
0607-383-456.
Gospodarstwo 1.06 ha lub dom z budynkami
na działce 3500 mkw., Drzewce, gm. Lipce,
tel. kom. 0781-278-853.
3-pokojowe mieszkanie z ogrodzoną działką
rekreacyjną 5.5 ara, Nowy Dwór-Parcela, tel.
kom. 0691-842-631.
Mieszkanie M-5, parter, Skierniewice, centrum,
tel. kom. 0660-329-269 po 17-tej.
Działka budowlana os. Tatar 3, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0609-533-803.
Mieszkanie 62.20 mkw., Skierniewice, ul.
Mszczonowska, tel. kom. 0609-533-803.
Ziemia rolna w Sierakowicach Prawych 2.5 ha,
tel. (046) 835-31-77.
Działka rolno-budowlana 3.11 ha, Drzewce,
gmina Lipce Reymontowskie, tel. (046)
831-64-07.
6.5 ha, okolice Nieborowa, 7 zł/ m kw, tel. kom.
0603-878-783.
Mieszkanie Skierniewice, 39 mkw., blisko
PKP, cegła, parter, tel. (046) 832-58-40,
0502-195-271 po 17-tej.
Mieszkanie 49 mkw., I piętro w Łowiczu
lub zamienię na Skierniewice, tel. kom.
0601-862-917.
M-3, 48 mkw., Skierniewice, tel. kom.
0666-506-410.
Działka budowlano-leśna 11300 mkw., koło
Skierniewic, tel. kom. 0889-721-537.
Działka 925 mkw., budowlana w okolicach ul.
Mazowieckiej - ul. Uroczej, Skierniewice, tel.
kom. 0602-657-543.
7 ha Rawiczów, tel. kom. 0606-377-034.
M-2, 42 mkw., II piętro osiedle Teklin w
Żyrardowie sprzedam lub zamienię na M-3 w
Skierniewicach, tel. kom. 0663-121-767.
Gospodarstwo rolne 12 ha + budynki przy trasie Łowicz-Kutno, tel. kom. 0604-238-805.
Mieszkanie M-4, 60.50 mkw. na os. Widok,
tel. kom. 0607-252-076.
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.
2 ha rolno-budowlana, zalesiona Raducz, tel.
kom. 0603-099-410.

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.
Działkę w Międzyborowie. Tel. 046/
855-52-62.
Wiskitki-okolice, 5,5 h gruntu w doskonałym
położeniu i bliskości wjazdu na przyszłą
autostradę A-2, cena 50 złotych m. kw, tel.
kom. 0605-388-878. M-3 37 m. kw., III piętro
w Milanówku w starej części miasta, tel. kom.
0790-568-350.
M-4 62,9 mkw. II piętro Żyrardów osiedle
Wschód, tel. (046) 855-79-45,
0608-228-637.
M-3 43,6 mkw. I piętro, ul. Piękna, tel. kom.
0695-026-106.
Działkę z mediami powierzchnia 2000 m. kw.,
5 km od Żyrardowa, tel. kom. 0663-531-046.
Mieszkanie 77 m. kw., I piętro w centrum
Żyrardowa (piękna kamienica) z garażem, tel.
kom. 0790-568-350.
Kontener mieszkalny w Teresinie okratowany
z wyposażeniem: wc,
umywalka, terma elektryczna lodówka, tel.
kom. 0502-089-219.
Osuchów koło Mszczonowa, pięknie położone
działki rolne, 2.1 h, 2.4 h lub 4.53 h. Znajdują
się one w otoczeniu lasów, co stwarza wyjątkowy i wspaniały klimat tego miejsca, rejon ulicy
Szkolnej, cena od 15 do 20 złotych m kw, tel.
kom. 0605-388-878.
Ładną działkę rekreacyjną 300 m. kw., w
Milanówku ul. Partyzantów, z murowana
altanką i mediami, zagospodarowana, tel. kom.
0790-568-350.
Kredyt hipoteczny, najlepsze warunki,
tel. kom. 0509-513-594.
Mieszkanie 63mkw. K. Wielkiego 40, Rawa, I
piętro, tel. kom. 0606-824-624.
Działka rolno - leśna z możliwością zabudowy
4,75ha, Czerwonka, gm. Żelechlinek, tel. kom.
0503-541-601.
Sprzedam działkę budowlaną 4000m2 w Smardzewicach (Zalew Sulejowski), z dostępem
do rzeki Pilicy. Piekna, spokojna i bezpieczna
okolica. Tel. 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,
1400m2. Tel. 0-606-790-244.
Sprzedam mieszkanie o pow. 61mkw., na ul.
K. Wielkiego, 225 tys. zł (do uzgodnienia), tel.
kom. 0502-325-274.
Sprzedam 1,01ha rolno-budowlana, Lesisko, gm. Żelechlinek, 6zł/m kw, tel. kom.
0691-071-148.
Gospodarstwo rolne, okolice Białej Rawskiej,
3,33ha, tel. kom. 0663-884-046.
Mieszkanie 85mkw., I piętro, Biała Rawska, tel.
kom. 0501-356-410, 500-296-397.
Mieszkanie w Skierniewicach 48,18mkw. ul.
Iwaszkiewicza, tel. kom. 0605-150-753.
Działka budowlana 0,46ha arów, 17zł/mkw.,
okolice Rawy Mazowieckiej, tel. (046)
814-18-57.
Gospodarstwo z zabudowaniami 4,96 ha, okolice Rawy, przy trasie Warszawa - Katowice,
tel. kom. 0510-558-883.
Działka zagospodarowana 3750 mkw., dom
letniskowy drewniany 36 mkw., prąd i woda
w domku, garaż, oraz wykopany staw, całość
ogrodzona siatką w dobrym stanie, niedaleko
Rawka, tel. kom. 0609-834-433.
Sprzedam 2,86 ha ziemi, w tym 1 ha lasu
sosnowego 30-letniego, 12 km od Rawy
Mazowieckiej, gm. Żelechlinek, 5zł/mkw., tel.
kom. 0601-923-543.
Działka rolna 1,08ha w okolicach Rawy Mazowieckiej, tel. (046) 815-23-15.

Działka rolna 2,3ha, okolice Białej Rawskiej,
tel. kom. 0665-070-602.

Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
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.
Oddam w najem małą piekarnię, tel.
kom. 0693-502-312.
Kwatery pracownicze w Łowiczu, tel. kom.
0601-692-820.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność, ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.),
tel. kom. 0660-230-318.
Do wynajęcia magazyny (rampa) 800 mkw.,
400 mkw. oraz powierzchnie biurowe, Łowicz,
tel. (046) 837-38-92, tel. kom. 0609-052-002.
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.
Wynajmę pomieszczenia biurowo-usługowe
wraz z placem, Łowicz, Plac Przyrynek 2, tel.
kom. 0501-074-060.
Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw., (2 pokoje,
duży balkon, II piętro), os. Sikorskiego, Głowno, tel. kom. 0696-261-201.
Lokal do wynajęcia 60 mkw., os. Kopernika,
tel. kom. 0602-714-833.
Do wynajęcia kawalerk, os. Bratkowice, tel.
kom. 0798-712-807.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Kawalerka ok. 17mkw w kamiennicy centrum
do wynajęcia, tel. kom. 0606-613-642.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 60 mkw lub 120 mkw, tel. kom.
0694-859-330.
Studentce wynajmę pokój w Warszawie,
tel. (046) 863-06-35.
Poszukuję do wynajęcia małej kawalerki lub
małego mieszkania, tel. kom. 0512-277-834.
Wynajmę 2 pokoje na wsi, tel. kom.
0696-268-325.
Wynajmę pokój studentce, Bratkowice, tel.
kom. 0663-875-642.

Lokale do wynajęcia, ul. Krakowska, tel. kom.
0692-722-045.
Lokale do wynajęcia ul. Krakowska, tel. kom.
0692-722-045.
Do wynajęcia M-2, umeblowane, centrum
Łowicza, tel. kom. 0666-584-938.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-68-19.
Do wynajęcia dwa pomieszczenia 30 mkw na
działalność gospodarczą, biuro, gabinet, Dmosin 19, tel. (042) 652-53-07 lub na miejscu.
Do wynajęcia mieszkanie w Głownie,
44 mkw, blok na Słowackiego, tel. kom.
0697-772-194.
Do wynajęcia lokal handlowy 24 mkw, Łowicz
3-maja 9, tel. (046) 837-66-24.
Do wynajęcia budynek mieszkalny. Łowicz, ul.
Łęczycka 25, tel. (046) 837-11-77.
Wynajmę pokój panience na os. Starzyńskiego. Dzwonić po godz. 20.00,
tel. (046) 837-81-65.
Studentom wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
w centrum Łodzi (okolice Politechniki), tel.
kom. 0515-967-431.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność
gospodarczą, tel. kom. 0880-349-599.
Wynajmę lokal ok. 150 mkw. w centrum
Łowicza poważnej firmie, tel. kom.
0502-110-726.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Wynajmę kawalerkę, Skierniewice, blisko
centrum, tel. kom. 0519-199-655 po 16-tej,
0516-566-016.
Mieszkanie do wynajęcia w Dąbrowicach, tel.
kom. 0602-537-167.
Poszukuję lokalu do wynajęcia w Łowiczu na
Zduńskiej lub Stanisławskiego, 30-50 metrów,
tel. kom. 0603-689-958.
Wynajmę mieszkanie M-2, II piętro, Kopernika, tel. kom. 0504-185-806.
Wynajmę mieszkanie 40 mkw., Skierniewice
po 18-tej, tel. (046) 832-65-50.
Do wynajęcia lokal o powierzchni 40 mkw.
w Skierniewicach - blisko centrum, tel. kom.
0694-542-691.
Pawilon do wynajęcia, oś Wschód, Żyrardów,
tel. kom. 0501-413-606. Wynajmę kwatery
pracownicze, okolice Mszczonowa trasa
grójecka, tel. kom. 0600-202-248.
Przyszli małżonkowie szukają mieszkania do
wynajęcia w Żyrardowie, kawalerka lub M-2,
tel. kom. 0667-736-001.
Dom 140 m. kw. w centrum Mszczonowa
funkcja mieszkaniowa lub usługi, tel. kom.
0505-171-001.
Noclegi, Rawa, tel. kom. 0509-440-390.
Wydzierżawię 8 ha łąk w Cielądzu, tel. kom.
0509-534-117.
Do wynajęcia M-2 w Rawie Mazowieckiej,
tel. kom. 0505-140-560 po 17.00.
Przyszłe małżeństwo poszukuje mieszkania do
wynajęcia w Rawie Mazowieckiej, tel. kom.
0663-345-192.
W domu jednorodzinnym wynajmę 2 pokoje
+ łazienka i przedpokój, oddzielne wejście +
garaż, tel. kom. 0693-162-666.
W domu jednorodzinnym wynajmę 4 pokoje +
salon z kominkiem, kuchnia, łazienka + garaż,
tel. kom. 0693-162-666.

Do wynajęcia lokal handlowo- usługowy o powierzchni 50mkw w Łowiczu,
tel. kom. 0608-446-487.
Wynajme mieszkanie kobiecie (nieodpłatnie),
tel. (046) 837-64-77.
Lokal 100mkw do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. kom. 0608-614-855.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Do wynajęcia mieszkanie 50 mkw., Łowicz w bloku przy ul. Kwiatowej, tel. kom.
0605-562-091.
Pilnie wynajmę mieszkanie, dom w Łowiczu, Skierniewicach lub okolicy, tel. kom.
0691-270-736.
Wynajmę pomieszczenia biurowe o
powierzchni 70-100 mkw. na obrzeżach
Łowicza z dużym parkingiem, tel. kom.
0505-131-912.
Wynajmę lokal o powierzchni 35 mkw. na
działalność usługową (zakład fryzjerski lub
inną), tel. kom. 0791-795-515.
Noclegi Łowicz, tel. kom. 0509-853-390.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, stroje,
skrzynie łowickie, tel. kom. 0516-907-429.
Skup złomu stalowego i metali kolorowych,
tel. kom. 0509-270-774.
Wartościowe monety kolekcjonerskie, tel. kom.
0889-124-909.
Styczniki SLA nowe i używane oraz inne.
Naprawa maszyn, sterowanie, tel. kom.
0691-219-981.

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

Produkcja i sprzedaż płytka chodnikowa
ozdobna od 25x25 do 55x55, daszek słupka,
płytka elewacyjna, daszek dwuspadowy,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
Krawężnik ozdobny - Palisada, rynienki
spustowe, kręgi - przepusty, układanie kostki,
kostka brukowa, kostka Eko- kocie Łby,
tel. (046) 838-92-14, tel. kom. 0604-413-669.
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.
Ślusarstwo; rusztowania warszawskie, betoniarki, części zamienne; naprawa, zaginanie
rur, tel. kom. 0510-124-700.
Segment młodzieżowy, tel. kom.
0698-398-871.
Sprzedam deski do szalunku stropów oraz stemple wys. 3,3 m po
bardzo przystępnej cenie, tel. kom.
0606-991-367.
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.

Żwirownia nowo otwarta, Barcik k. Sannik.
Sprawdź nas, zadzwoń, tel. kom. 0697-442-808,
0783-482-883.
Sprzedam komputerAMD athlom 1600 + z Monitorem 19. Tanio, tel. kom. 0787-202-030.
Stół okrągły (90cm), tel. kom. 0694-074-886.
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 akordeon Hohner - Tango 5, 120 bas,
tel. kom. 0605-123-285.
Betoniarkę zasilanie 380, poj. 250, tel. kom.
0511-803-870.
Drewniany domek letniskowy lub na działalność 30 mkw. z elementów, tel. kom.
0697-944-532.
Sprzedam pustaki 50/12, tel. kom.
0600-262-693.
Polar sprzedam, tel. kom. 0694-859-330.
Sprzedam ogrzewacz elektryczny 60l, tel. kom.
0609-541-352.
Sprzedam deski calówki bardzo suche
35m3, tanie, tel. kom. 0660-301-884.
S p r z e d a m t e l e w i z o r S o n y 2 9 ’’ ,
tel. (046) 839-61-75.
Akwarium 120 l, tel. kom. 0889-292-848.

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

Wanna z hydromasażem, pilne, tanio, tel. kom.
0886-149-715.

ANGE 2U, 8 sztuk, stan bdb, z produkcji, tel. kom. 0602-448-615.

Pilarka spalinowa Stihl MS-250, piecyk gazowy, klatkę dla ptaszka, tel. (046) 863-06-35.

Sprzedam oryginalną suknię ślubną rozm.
36-38 oraz dekorację na samochód, tel. kom.
0502-037-951.
Sprzedam huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla psów, tel. kom. 0502-981-959.
Silnik elektryczny 7KW, tel. kom.
0502-556-235.
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.
Mini wieża, tel. kom. 0696-424-356.
Przyrząd gimnastyczny „ORBITEK” z licznikiem, tel. kom. 0600-229-058.
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.
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 650 mkw 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.
Sprzedam 2 fotele używane, tel. kom.
0501-074-060.
Walce młynarskie 50, oryginalne, z silnikiem,
tel. kom. 0513-498-693.
Tanie piece co węglowe, miałowe, ze sterowaniem elektronicznym, kominkie grzewcze
z płaszczem wodnym poleca producent Skierniewice, tel. kom. 0501-627-469.
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.

Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Sprzedam skórzany komplet wypoczynkowy,
tel. kom. 0501-508-747.
Beczki ascenizacyjne, ocynkowane 3000l,
4000l, 7000l siewki nawozowe Amazone 400,
600, 800l, tel. kom. 0509-282-300.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Sprzedam maszyny dziewiarskie Ange 2U, 3B
oraz Matec, tel. kom. 0604-433-316.
Sprzedam huśtawki drewniane i meble ogrodowe, tel. kom. 0513-314-505.
Tanio sprzedam używane meble, sprzęt
AGD, RTV, tel. kom. 0660-413-520.
Sprzedam sofę rozkładaną i ławę, tel. kom.
0602-711-697.
Segment młodzieżowy, biurko, tel. kom.
0606-276-183.
Tanio sprzedam segment młodzieżowy +
biurko, tel. kom. 0601-523-448.
Bloczek fundamentowy 14 każde ilości, 2,60
zł netto, tel. kom. 0669-488-230.
Sprzedam ogrodzenie metalowe z demontażu,
stan bdb, 45 mb w tym 2 bramy + furtka, tel.
kom. 0605-591-610.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe i siatkę, tel.
kom. 0660-789-719.
Lactator elektryczny na gwarancji, tel. kom.
0608-588-320.
Sprzedam trak taśmowy, mało używany, tel.
kom. 0669-850-330.
Regał, wersalka, telewizor, tapczan jednoosobowy, tel. (046) 895-10-82.
Pilnie sprzedam okna z demontażu, tanio,
tel. (046) 837-01-83.
Doskonały komputer stacjonarny: dysk
Seagate 400GBSATA, procesor AMD DUALCORE440. 3GB RAM Corsair (DDR2 6400).
Audio: Soundblaster Audigy7.1. Nagrywarka
DVD+-RW SONY SATAx20, grafika GForce
9600GT. Super cena bez monitora: 1350zł,
tel. (046) 837-27-09, tel. kom. 0787-167-146.
Profesjonalna lustrzanka cyfrowa Canon 10D z
matrycą 6MP z obiektywem stałoogniskowym
28 mm. Kilka zadrapań. W pełni sprawny
technicznie. Zdjęcia wykonane tym aparatem
można obejrzeć na www.photomorgana.co.uk,
tel. (046) 837-27-09, tel. kom. 0787-167-146.
Sprzedam używany segment pokojowy, czarny, biurko, komoda, jasna, stan bdb, tel. kom.
0790-030-387.
Sprzedam huśtawki, stoły i ławki ogrodowe,
tel. kom. 0723-461-264 0886-324-342.
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Likwidacja mieszkania - meble, sprzęt RTV,
AGD i inne, tel. kom. 0504-239-119.

Myjka ciśnieniowa 150 bar War Alpina sprawna, stan bdb, tel. kom. 0696-135-962.

Wyposażenie sklepu spożywczego, tel. kom.
0603-897-110.

Komputer 240 zł, monitor 120zł, tel.
kom. 0604-674-606.

Dywany - różne wymiary, tel. kom.
0660-301-884.

Sprzedam kamienie, tel. (046) 838-12-08, tel.
kom. 0889-650-297.

Stół + 4 krzesła, kredens, szafa, kredens
kuchenny, rzeźbione, antyki, tel. kom.
0660-301-884.

Mikrofalówka Panasonic, tel. kom.
0509-620-300.

Sprzedam lustra - regały sklepowe. Wiadomość
ul. Zduńska 18, tel. kom. 0501-065-313.

Motyle, tel. kom. 0600-362-614.

Sprzedam sprzęt domowy, tel. kom.
0660-301-884.
Sprzedam grzejniki elektryczne z termostatem,
tel. kom. 0660-301-884.
Gitara elektryczna Epiphone Les Paul 100
HB oraz efekty: Boss SD-1 i Behringer Ultra
Chorus, tel. kom. 0669-034-047.
Agregat prądotwórczy 1 kW, tel. kom.
0696-910-537.
Stemple budowlane, skrzynki uniwersalki, tel.
kom. 0665-072-555.
Sprzedam dąb na pniu, tel. kom.
0668-402-653.
Pompy c.o. 170 zł. Centrum Budowlane,
Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Damskie peruki, kolor jasny miód,
tel. (046) 837-79-28.
Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0697-714-837.
Po cenie złomu użytkowego sprzedam balustrady pionowe i opadowe, tel. (046) 837-66-29.
Sprzedam drzwi balkonowe, okno drewniane
nowe, tel. kom. 0888-107-443.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l, tel. kom.
0697-677-530.
Sprzedam cegłę białą trójkę ok. 2500 szt., tanio,
tel. kom. 0601-852-657.
Silnik 5,5 KW oraz wózek do silnika z włącznikiem na dwa razy, przewód 25m, tel. kom.
0506-025-611.
Drzwi garażowe 3 pary, ocieplane, tel. kom.
0782-043-568.
Sprzedam wózek dla bliźniaków, 120 zł, tel.
kom. 0693-974-993.
Sprzedam samochód dziecinny, nowy akumulator, 260 zł, tel. kom. 0693-974-993.
Sprzedam kocioł olejowy Vissmann-connferrral, 18 kW oraz pojemnik na olej 1500 l, tel.
kom. 0604-451-649.
Sprzedam stemple budowlane różnej długości,
tel. (024) 277-74-21, tel. kom. 0604-432-909.
Sprzedam ogrodzenie 22m, tel. kom.
0609-132-475.
Sprzedam bramę przesuwną kutą, nową,
długość 4,70, wysokość 1,50, tanio, tel. kom.
0693-833-073.
Sprzedam kuchnię gazową 4-palnikową
bez piekarnika, stół kuchenny, tel. kom.
0500-820-226.
Koncentrator tlenu, niemiecki, używany, tel.
kom. 0605-591-528.
Pralka Indesid - tanio, tel. kom.
0607-316-898.
Panele podłogowy, tanio, pilnie, tel. kom.
0603-386-302.

Lewar do wędlin, tel. kom. 0609-942-131.
Duży namiot harcerski, tel. kom.
0509-620-300.

Cegła MAX, tel. kom. 0788-930-328.
Dwa nowe okna Złoty Dąb ze szprosami,
217x178, Tanio, tel. kom. 0693-844-687.
Pustaki 12, 1000 szt. sprzedam lub zamienię na
samochód osobowy, tel. kom. 0607-522-327.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, nowy,
nieużywany, kolor ciemna zieleń, pistacja, tel.
kom. 0781-948-180.
Sprzedam suknię ślubną rozm. 38/40,
ecru, sznurowana z trenem, tel. kom.
0693-162-666.

Kosiarka spalinowa Wiking, tel. kom.
0603-109-111.

Stemple budowlane i pustaki Teriva 180 szt,
tel. kom. 0501-743-820.
Kombinezon motocyklisty, tel. kom.
0607-039-004.
Komplet wypoczynkowy z 2 pufami i ława,
tel. kom. 0781-791-033.
Szafa 2-drzwiowa, pustaki, Waryńskiego 62,
tel. kom. 0666-967-821 po 17-tej.
Kolumny estradowe 2×300W nowe, tanio, tel.
kom. 0607-547-606.
Wełniak łowicki, tel. kom. 0604-238-805.

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.
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.

Maszyna do szycia, zamrażarka, tel. kom.
0693-796-981, Skierniewice.
Fotele, segment duży, tanio, szafy różne, wersalkę, tel. kom. 0693-796-981, Skierniewice.

Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. BC,
mile widziane doświadczenie, z okolic Głowna
i Strykowa, tel. kom. 0605-046-558.

Zatrudnię piekarza do stołu i do pieca, dobre
zarobki, tel. kom. 0509-877-081.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.

Zatrudnię operatora koparki, koparko -ładowarki, spychacza i ładowarki z doświadczeniem, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię kucharza/-rkę oraz kelnera/-rkę, tel.
kom. 0510-093-724.
Apteka zatrudni technika lub stażystę, Skierniewice, tel. kom. 0604-489-285.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-890-451.
Zatrudnię do prac remontowych, tel. kom.
0608-372-976.
Przyjmę do pracy przy naprawach maszynach
budowlanych w Łowiczu (również na 1/2
etatu), tel. kom. 0601-239-804.

Zatrudnię osobę do produkcji pizzy (pizzermana), prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0602-797-678.
Przyjmę do pracy przy koniach, okolice
Głowna z możliwością zamieszkania, tel. kom.
0607-174-084, 0607-508-808.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy na kontenerach, tel. kom.
0505-999-327.

Meble przedwojenne, maszyny do szycia,
fotele, wersalkę, tel. kom. 0693-796-981.

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

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

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

Zatrudnię masarza, tel. kom.
0507-130-136.

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

Zatrudnię ślusarzy, monterów do stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0792-524-970.
Przyjmę murarzy, tel. kom. 0506-109-700.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
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 rok.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Firma Wektor zatrudni pracowników budowlanych, tel. kom. 0508-174-797 0660-733-471.
Zatrudnię szwaczkę na overlok, Łowicz, tel.
kom. 0606-958-480.
Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.
Biuro nieruchomości zatrudni Panią w charakterze agenta nieruchomości. Wysokie zarobki, tel. kom.
0509-745-155.
Przyjmę do pracy przy instalacjach antenowych
i elektrycznych, tel. kom. 0667-841-210.
Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
„Pszczółka” w Łowiczu, ul. Armii
Krajowej 1 zatrudni mechanika,
tel. (046) 837-65-63.
Zatrudnię kierowcę na Tira, tel. kom.
0602-426-020.
Zatrudnię pracownika w betoniarni, z doświadczeniem, tel. kom. 0602-426-020.
Studio modelowania sylwetki Skierniewice
zatrudni dietetyka do współpracy, tel. kom.
0600-161-171.

Poszukuję panią do prowadzenia ksiąg rachunkowych CV na adres pawelbas@op.pl.

Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.

Poszukuję pracownika do biura - kobiety, wiek
25-35 lat, wykształcenie minimum średnie,
znajomość obsługi komputera. CV na adres
agawoj66@wp.pl.

Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię elektryków i pomocników elektryka,
tel. kom. 0508-382-347.

Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, zespół, stała
praca, tel. kom. 0504-747-011.

Opiekunka do dziecka w Zdunach,
tel. (046) 839-13-85.

Poszukujemy sprzedawcy do sklepu z odzieżą dziecięcą, tel. kom.
0508-061-566.

Zatrudnię prasowaczkę, tel. (042) 719-18-43,
tel. kom. 0665-217-483.

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.
Siatka podtynkowa do ociepleń, TANIO,
tel. kom. 0600-803-514.
Piasek, ziemia ogrodowa, przywozimy na
miejsce, tel. kom. 0601-338-813.
Drewno kominkowe, tel. kom.
0603-624-879.
Akomax - piece. Tanie ogrzewanie, np. dom
200 m kw koszt 1600 zł rocznie, tel. kom.
0665-678-529.
Sprzedaż piasku, ziemi ogrodowej, przywozimy na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.
Duży kiosk handlowy 3,5 x 4,7 m,
witryny aluminiowe, rolety, tel. kom.
0509-620-300.
Markizy tarasowe, tel. kom. 0501-374-996.
Sztachetki ogrodzeniowe olcha, brzoza, półwałki 160X8x4, tel. kom. 0509-275-240.
Farba chloro -kauczukowa do metalu dachów, tel. kom. 0693-774-105.
Kamień ogrodowy, różne rodzaje - transport,
tel. kom. 0501-587-247.

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

Producent siatki ogrodzeniowej, tel. kom.
0607-512-131.
Farba akrylowa - do betonu, płotów,
posadzek, tel. kom. 0693-774-105.

Piła spalinowa Husqvarna 40 2,7 KM,
tel. (046) 863-60-14.

Krajalnica Maga średnia, 2 lady chłodnicze, tel.
kom. 0601-942-551, 0665-123-123.

Zatrudnię kelnerkę na pełny etat do Oberży w
Nieborowie, tel. kom. 0698-342-811.

Zatrudnię pomoc hydraulika, tel. kom.
0691-991-000.
Zatrudnię sprzedawcę - pomoc domową, tel.
kom. 0691-991-000.
Szwaczki na overlock - stębnówkę w Głownie (czapki), tel. kom.
0601-427-192.
Zatrudnię wulkanizatora - Łowicz,
tel. (046) 857-16-97, tel. kom. 0506-138-631.
Zatrudnię do pracy w pizzerii młodą, operatywną dziewczynę, tel. (046) 837-56-07, tel.
kom. 0695-364-144.
Firma Dziewiarska w Łowiczu zatrudni
szwaczkę na Rosso, osoby do formowania skarpet, tel. kom. 0609-135-492.
Zatrudnię pracownika do Salonu Orange, wiek
do 35 lat, tel. kom. 0510-280-444.
Cukiernika, cukierniczkę, cały etat od zaraz
zatrudnię. Głowno, tel. kom. 0604-954-360.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, dobre
zarobki, tel. kom. 0604-237-423.
Zatrudnię osobę do opiekowania się dzieckiem,
okolice Bolimowa, tel. kom. 0506-115-016.
Zatrudnię hydraulika, tel. kom.
0691-991-000.
Firma dziewiarska zatrudni dziewiarza,
praca Łowicz, tel. kom. 0601-332-896.

Zatrudnię do rozładunku owoców i warzyw,
tel. kom. 0608-333-014.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizerii, Łowicz,
tel. kom. 0660-733-348.

Zatrudnię szwaczki, Stryków, tel. kom.
0663-514-363.
Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczo-przemysłowego w Łowiczu, tel. kom.
0502-654-908.
Zatrudnię osobę do mieszalni lakierów samochodowych, wymagane prawo jazdy, tel. kom.
0608-532-321.
Zatrudnię sprzedawcę - sklep monopolowy, pełny etat, tel. kom.
0509-854-421.
Zatrudnię kucharza z możliwością przyuczenia
w pizzerii w Łowiczu, tel. kom. 0510-250-687
0501-539-675.
Zatrudnię kucharkę do pracy w restauracji w
Łowiczu. Wymagane doświadczenie, tel. kom.
0510-250-687 0501-539-675.
Przyjmę pracowników do sortowania złomu,
tel. kom. 0507-076-642.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, tel. kom.
0601-385-525.
Zatrudnię osobę w gospodarstwie rolnym w
okolicach Sochaczewa. Możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0604-179-044.
Zatrudnię kierowcę kat. C, może być bez doświadczenia, tel. kom. 0698-645-426.
Poszukuję opieki dla starszej osoby, tel. kom.
0696-268-325.

Zatrudnię do montażu rekuperatorów, tel. kom.
0501-074-060.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0601-297-797.
Zatrudnię kobietę do prowadzenia gospodarstwa domowego, tel. (046) 837-64-77.
Zatrudnię biologa i anglistę,
tel. (042) 719-07-80.
Przyjmę pracownika do prac „wykańczanie wnętrz”, prawo jazdy kat. B, tel. kom.
0693-138-503 0668-501-964.
Zatrudnię do zbioru śliw, od zaraz, tel. kom.
0512-874-011.
Miłego, sprawnego, ambitnego (może być
okres wakacyjny), Zakład Stolarski Tuwima
3, Głowno, tel. kom. 0660-418-080.
Zatrudnię do zbioru jabłek, tel. kom.
0698-857-080.
Do prac wykończeniowych oraz murarzy, tel.
kom. 0605-118-329.
Zatrudnię do zbioru aronii i śliwek, okolice Głowna, tel. kom. 0663-766-070.
Zatrudnię młodego na stanowisko ślusarza, tel.
kom. 0693-833-073.
Zatrudnię mężczyzn do prac przy
urządzaniu ogrodów, prawo jazdy kat.
B, odpowiedzialność, punktualność,
doświadczenie nie wymagane, tel. kom.
0502-749-450.
Do cukierni, Głowno, tel. kom.
0660-989-008.
Kierowcę do cukierni, tel. kom.
0660-989-008.
Poszukujemy osób do pracy na magazynie
w Błoniu, zapewniamy bezpłatny transport, tel. (0-22) 620-00-00 lub tel. kom.
0601-143-227.
Kulturalną, niepalącą do prowadzenia domu
całą dobę, opieki nad starszą osobą. Mieszkanie, warunki do uzgodnienia, tel. (0-42)
648-40-89.
Firma dziewiarska zatrudni mężczyznę
do 45 lat z prawem jazdy, tel. kom.
0606-890-747 od 9 do 14.
Zatrudnię instruktora nauki jazdy, tel. kom.
0693-045-186.
Zatrudnię pracowników do dociepleń, tel. kom.
0660-070-210.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, tel. kom.
0661-689-929.
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, tel. kom.
0509-020-976.
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Firma zatrudni wykładowców języka angielskiego. Praca z dziećmi na terenie Skierniewic.
Wymagania, minimum licencjat, tel. kom.
0604-175-178.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, tel. kom. 0665-303-202.
Poszukuję pracowników do pracy w betoniarni
(najlepiej 2), Rawa Mazowiecka i okolice, tel.
kom. 0602-670-958.
Zatrudnię po kursie bukieciarskim, tel. kom.
0694-220-270.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczaniem technicznym. Praca na terenie całego
kraju, tel. kom. 0695-282-602.
Zatrudnię kierowcę prawo jazdy kat. C+E w
transporcie krajowym. Wynagrodzenie 3000
zł netto, tel. kom. 0602-630-653.
Sprzątanie w Warszawie. Zapewniamy
dojazd, tel. kom. 0608-172-838.
Zatrudnię dekarzy i cieślę, tel. kom.
0607-610-786.
Zatrudnię pracowników do prac dociepleniowych, tel. kom. 0508-132-455.
Zatrudnię samodzielnego blacharza, dekarza
(bez maszyn). Wysokie zarobki, tel. kom.
0516-806-774.
Zatrudnię spawacza i zbrojarza, tel.
kom. 0513-088-107.
Zatrudnię pracowników do zbioru jabłek, tel.
(046) 815-65-30 po 20-tej.
Ekspedientkę, Kamion tel. kom. 0605-881-822,
Puszcza Mariańska tel. kom. 0601-076-657.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane na terenie całego kraju,
tel. (046) 833-98-28 wew. 18.
Murarzy z zakwaterowaniem na korzystnych warunkach, tel. kom. 0692-125-138,
046/832-91-04 po 20-tej.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew.11.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę i stażystkę, tel. kom.
0697-777-414.
Skład budowlany zatrudni sprzedawcę i stażystę, tel. kom. 0697-777-414.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (046) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
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Ślusarza-spawacza Żyrardów ul. Mireckiego
12.
Firma AGRIPAK S.C. Rokicki & Szumacher poszukuje pracowników do obsługi maszyn rolniczych. Wymagania:
prawo jazdy kat. B (mile widziane B+E),
zaangażowanie w pracę. Oferujemy
wysokie zarobki i umowę o pracę, tel.
kom. 0501-660-501, 0506-072-199.
Kierowcę w ruchu międzynarodowym
kategoria C+E, tel. kom. 0601-361-497,
0693-608-560.
Krojczego w Żyrardowie, tel. kom.
0509-662-028, 0512-488-033.
Firma “Hydro-Kal” Puszcza Mariańska,
zatrudni: tokarzy, ślusarzy, mechaników, operatora tokarki CNC. Tel. 046/
831-81-16.
Kierowcę kat. B, samochód dostawczy, tel.
kom. 0600-443-334.
Przyjmę do pracy na stację paliwową, tel. kom.
0507-053-300.
Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy i dociepleń
elewacyjnych, okolice Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0503-535-827.
Na noce z okolic Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0661-975-122.
Firma blacharsko - dekarska zatrudni
pracownika, tel. kom. 0603-316-382.

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

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

Podejmę pracę w księgowości, znajomość
obsługi komputera, program SAP Buisness
One, długoletnia praktyka w sprzedaży., tel.
kom. 0662-018-566.

S z w a c z k i , Ż y r a r d ó w, t e l . k o m .
0664-727-734.

Podejmę pracę
tel. (046) 838-21-46.

chałupniczą,

Szukam pracy kierowca kat. B, tel. kom.
0504-944-860.

Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607-916-001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
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.
Videofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
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 - usługi, tel. kom. 0606-326-359.

Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.
Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Wykonam gładź, tynkowanie, ocieplenie, tel.
kom. 0888-232-247.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Gładzie gipsowe wraz z malowaniem,
układanie paneli podłogowych, glazury,
terakoty, adaptacja poddaszy, docieplanie budynków, tel. (046) 830-20-78, tel.
kom. 0602-370-470.
Posadzki maszynowe Mixokret, tel. kom.
0697-012-709.
Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Usługi wykańczania wnętrz, tel. kom.
0783-487-655.
Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni z kostki brukowej „Budomix”
Łowicz, ul. Armii Krajowej 45 c,d,
tel. (046) 837-49-54(55).
Firma „Marko-Bud” oferuje usługi remontowe
i wykończeniowe mieszkań, domów i innych
pomieszczeń. Fachowo i solidnie, tel. kom.
0500-738-600.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.
Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541-373.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.

Usługi brukarskie, układanie kostki, tel. kom.
0506-070-415.
Usługi ogólnobudowlane, tel. kom.
0506-109-700.
Wyrób i montaż schodów i inne usługi stolarskie, tel. kom. 0663-766-557.
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.
Kominki- profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie
gorącego powietrza po całym domu, tel. kom.
0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Usługi remontowo-wykończeniowe - elewacje,
tel. kom. 0607-343-338.
Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.
Docieplenia, podbitki, naprawy elektryczne,
tel. kom. 0697-638-898.
Brukarstwo tanio, tel. kom.
0503-976-505.
Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki
dachowe, tel. kom. 0500-076-158.
Blacharstwo, dekarstwo, tel. (042) 719-57-86,
tel. kom. 0695-063-467.
Remonty mieszkań, tel. kom.
0697-529-156.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, tel. kom. 0697-638-898.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne,
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.
Bloczki H+H, 24/24/59, tel. kom.
0669-046-702.
Układanie kostki brukowej, solidnie, konkurencyjne ceny, tel. kom. 0695-384-425.
Firma „Ścianka” - prace remontowo-wykończeniowe, tel. kom. 0516-107-876.
Sufity podwieszane, ścianki działowe, panele, malowanie, gładź gipsowa, tel. kom.
0697-633-982.
Układanie granitu, kostki brukowej, tel.
kom. 0666-118-642.
Układanie kostki brukowej już od 10 zł, tel.
kom. 0664-857-053.
Ocieplenie budynków jednorodzinnych, tel.
kom. 0607-793-304.
Docieplenia, tynki, tel. kom.
0606-428-162.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Klinkier - ogrodzenia, kominy, tel. kom.
0662-129-221.
Gładź, malowanie - solidnie, tel.
kom. 0884-149-435.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie wnętrz,
płyt/kg - prace remontowe wykonam, tel. kom.
0516-153-870.

Producent ogrodzeń betonowych firma
Bracia Szczepaniak- sprzedaż i montaż,
tel. kom. 0606-605-191 0784-043-952.
Gładź, malowanie, tapetowanie, płyty kg, panele podłogowe, tel. kom. 0601-147-465.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul. Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
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, tel. kom.
0692-488-093.
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.
Tynki, wylewski, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura, adaptacja poddaszy, panele, elewacja
budynków, tel. (046) 837-62-71, tel. kom.
0668-026-851.
Malowanie, gipsowanie, płytki, podłogi, inne,
tel. kom. 0516-107-876.
Remonty, prace wykończeniowe
wnętrz, tel. kom. 0787-500-183.
Glazura, terakota, panele, płyty karton-gips,
malowanie, tel. kom. 0792-159-902.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Usługi budowlane- remonty, tel. kom.
0501-508-747.
Malowanie dachów i wnętrz, usługi hydrauliczne, tel. kom. 0781-781-316.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Gipsy, panele, glazura, terakota itp, tel. kom.
0508-313-799 0791-932-313.
Przewóz piasków, żwirów, pospółki, tel.
kom. 0600-895-026.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie,
adaptacja poddaszy, tel. kom. 0507-341-234.
Tynki gipsowe, wolne terminy, tel. kom.
0500-037-006.
Usługi gipsowe, k/g, glazura, terakota, tynki zwykłe i tynki mułkowane, tel. kom.
0661-748-287.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe. Instalacje i centralki telefoniczne, tel. kom.
0601-207-689.
Docieplanie, tynkowanie, akryle, malowanie,
tel. kom. 0698-054-645.
Wykonywanie pokryć dachowych papa, gomt,
blacho-dachówka. Docieplanie poddaszy
mieszkalnych, tel. kom. 0503-955-975.
Wykończenia wnętrz, tel. kom.
0723-327-167.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503 0668-501-964.
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Wykonujemy posadzki betonowe z mixokreta,
tel. kom. 0606-314-749.
Solidnie układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
klinkier, tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0793-035-025.
Wykonam niewielkie remonty- gips płyta K/G,
malowanie, panele, tel. kom. 0787-170-813.
Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota,
malowanie, gipsowanie, stiuki, panele
podłogowe, ocieplenia, itp., tel. kom.
0500-333-662.
Ręczne tynki wewnętrzne, tel. kom.
0663-138-161.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Usługi glazurnicze i wykończeniowe, tel. kom.
0606-819-961.
Remonty mieszkań od A do Z, wolne
terminy, tel. kom. 0503-879-604.
Wykończenia mieszkań, domów, hydraulika,
ogrzewanie podłogowe pod klucz, tel. kom.
0784-158-541.
Zlecę budynek mieszkalny do remontu, tel.
kom. 0693-366-167.
D a c h y, t e l . k o m . 0 7 8 7 - 3 0 3 - 9 4 5 ,
0504-421-157.
Budowa domów od podstaw, tel. kom.
0798-925-782.
Gładź, malowanie, płyty kg, glazura, terakota, wykończenia wnętrz, tel. kom.
0798-925-782.
Glazura, terakota, kg, malowanie, wolne
terminy, tel. kom. 0886-153-582.
Docieplenia, dachy, tynki strukturalne, podbitki, tel. kom. 0500-076-158.
Usługi stolarskie, schody, parapety, tel. kom.
0502-225-607.
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.
Układanie parkietów i cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
Docieplenia, malowanie budynków, tel. kom.
0781-278-848.
Pokrycia dachowe, sprzedaż i krycie,
tel. kom. 0505-038-785.
Wywrotka, piach, żwir, ziemia, gruz, inne, tel.
kom. 0602-520-195.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0660-306-446.
Budowa domów od podstaw oraz prace wykończeniowe, tel. kom. 0603-624-879.
Układanie kostki granitowej i brukowej,
tel. kom. 0514-127-388.
Usługi koparko-ładowarką, prace ziemne,
wywrotka, tel. kom. 0602-129-834.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0663-792-547.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty KG, tel. kom. 0602-779-602.
Dachy-wszystkie rodzaje pokryć, nadbudowy.
MBUD, tel. kom. 0516-806-774.
Wykopy mini koparką pod fundamenty, przyłącza, woda, prąd, gaz.
Montaż instalacji wod-kan, tel. kom.
0693-413-492.

Dachy kryjemy papą, blachą, podbitki, tel.
kom. 0604-182-211.
Posadzki Mixokretem, tel. kom.
0691-689-925.
Schody, parapety dębowe, bukowe zrobię, tel.
kom. 0793-489-653.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737,
0668-327-588.
Dachy - montaż, tel. kom. 0604-962-499.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, tel.
kom. 0606-213-359, 0665-372-715.
Dachy - montaż, tel. kom.
0607-335-663.
Wylewki (posadzki) z agregatów, mechanicznie zacierane. Tel. 044/724-19-53,
0668-829-361.
Tynki cementowo wapienne z agregatów. Tel.
044/724-19-53, 0668-829-361.
Wylewki betonowe posadzek, tel. kom.
0669-112-265.
Tynki gipsowe, agregaty, tel. kom.
0669-201-962.
Dachy - tanio i profesjonalnie, montaż więźby dachowej, pokrycia dachowe, tel. kom.
0721-224-112.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0662-289-479, 0667-618-126.
Murowanie, tynki, docieplenia.
Tel.046/815-75-85.
Usługi ogólnobudowlane, Rawa Mazowiecka,
tel. kom. 0609-494-793.
Remonty, układanie płytek, płyt kartonowo - gipsowych, malowanie, tel. kom.
0785-543-472.

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.
Usługi elektryczne, tel. kom. 0500-700-266.
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.
Odzysk ciepła- wentylacja mechaniczna rekuperatory, sprzedaż, montaż,www.domitech.pl,
tel. kom. 0501-074-060.
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.
Wykonywanie instalacji c.o., tel. kom.
0781-781-316.
Klimatyzacja, chłodnictwo, dobór,
montaż, serwis, urządzenia gastronomiczne- samochodowe, atrakcyjne
ceny, tel. kom. 0509-428-521.
Usługi hydrauliczne, tel. (046) 837-45-07, tel.
kom. 0691-991-000.
Profesjonalne instalacje sygna;lizacji włamania
pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego
(monitoring), tel. kom. 0601-207-689.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony, videofony. Montaż, naprawy,
konserwacja, tel. kom. 0601-207-689.
Balustrady ze stali nierdzewnej i orurowania
do aut osobowych i ciężarowych, tel. kom.
0668-153-183.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Stolarstwo, schody, podłogi, cyklinowanie, tel.
kom. 0607-789-345.
Limuzyny Lincoln, auta retro, tel. kom.
0605-305-579.
Śluby BMW 530D, VOLVO XC90,
najnowsze modele, tel. kom.
0509-454-734.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.
Makijaż pernamentny, tatuaże i przekłuwanie ciała, tel. kom. 0501-649-392.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Pedicure leczniczy (usuwanie odcisków i wrastających paznokci),
możliwość wizyty w domu, tel. kom.
0501-649-392.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.

Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Zespół muzyczny For Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom. 0602-471-796.
Serwis, TV, monitory, tel. kom.
0512-274-582.
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.
Suknie ślubne - szycie miarowe.
Łowicz, ul. Bielawska 8/10, tel. kom.
0501-658-218.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Firma „Ścianka” - dekorowanie sal na imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0516-107-876.
Komputery- sprzedaż i serwis, tel. kom.
0607-122-199.
Śluby - BMW 5, nowy model, czarny, tel. kom.
0503-135-456.
Pranie tapicerki samochodowej,
polerowanie nadwozia, tel. kom.
0787-500-189.
Serwis AGD, RTV, Stryków, okolice, tel. kom.
0885-147-056.
Śluby, chrzty- BMW 318, ciemna wiśnia,
tel. kom. 0604-260-859.
Podciśnieniowe prane dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
„Eskater” - wiązanka ślubna u Ciebie w domu,
dekoracje kwiatowe sali, domu weselnego,
kościoła, tel. kom. 0696-127-955.
Transport żwiru, piasku, pospółki i ziemi torfowej, tel. kom. 0603-213-798.
Dorabianie kluczy różnych, sprzedaż, montaż zamków, ostrzenie, wymiana baterii,
naprawa odzieży, napy, nity. Czerwony kiosk
Bratkowice 24, przy Intermache, tel. kom.
0606-319-335.
Klimatyzacja, chłodnictwo, dobó,
montaż, serwis, urządzenia gastronomiczne- samochodowe, atrakcyjne
ceny, tel. kom. 0509-428-521.
DJ poprowadzi imprezy okolicznościowe, bale,
wesela, 18-tki. Fachowy sprzęt, profesjonalna
obsługa, wolne terminy na rok 2009, tel. kom.
0503-399-196.

Bramy, balustrady, ogrodzenia, elementy kute,
tel. kom. 0602-246-353.
Balustrady i poręcza ze stali nierdzewnej, orurowania do aut, tel. kom. 0668-153-183.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0608-172-838, 046/832-82-12.
Kambruk nagrobki, tablice, liternictwo, parapety, schody, kominki, tel. kom. 0667-582-098.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, ERZET, tel. (046) 832-82-12,
0608-172-838.
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.
AUDI A6, śluby, tel. kom. 0697-725-858.
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta, tel. kom. 0509-620-300 w
godz. 8:00-20:00.
Wypożyczę stół wiejski + akcesoria, tel. kom.
0513-149-250.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Zespół DJ, tel. kom. 0516-900-901.
Elektryk, usługi, tel. kom. 0663-065-566.
Śluby MERCEDESem E, nowy model, najwyższa klasa, tanio, tel. kom.
0792-455-236.
Hydrauliczne, miedź, plastik, tel. kom.
0606-592-598.
Piaskowanie, tel. kom. 0691-225-788.
Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.
Roboty ziemne, tel. kom. 0507-157-756.
Stroje sale weselne i inne, tel. kom.
0509-614-224.
Zespół muzyczny profesjonalny, rachunki, tel.
kom. 0503-580-514.
DJ na imprezy, tel. kom. 0503-580-514.
Mirosław - Tarocista, oczyszczanie
pomieszczeń z negatywnych energii,
tel. kom. 0511-275-039.

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.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe,
tel. kom. 0781-527-004.
Angielski korepetycje, tel. kom.
0663-875-642.
Korepetycje: matematyka, fizyka, tel. kom.
0886-315-034.
Korepetycje z języka niemieckiego, student
germanistyki, Łowicz 15 zł/h, tel. kom.
0602-399-307.
Nauczyciel j. niemieckiego udzieli korepetycji,
przygotuje do matury, wszystkie poziomy,
tanio i profesjonalni. Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Angielski, tanio, tel. kom. 0667-160-766.
Tłumaczenia ustne i pisemne (wystawiam rachunki), język angielski, tel. kom.
0601-157-857.
Korepetycje. Język angielski, tel. kom.
0517-908-594.

Skup żyta, sprzedaż otrąb, odbiór i dowóz własnym transportem, tel. kom. 0691-192-009.
Kupię duże ilości pszenżyta, jęczmienia, powyżej 5 t odbieram własnym transportem, płatność
gotówką, tel. kom. 0692-292-969.
Kupię dużą ilość zbóż paszowych, własny
transport, gotówka, tel. kom. 0798-169-557.
Zboża paszowe, tel. (046) 838-88-79 po
20.00.
Zboże paszowe, tel. kom. 0604-313-647.
Kupię słomę prosto z pola, tel. (046) 838-35-36,
tel. kom. 0696-130-651.
SKUP ŻYTA, DUŻE ILOŚCI - GORZELNIA, tel. kom. 0606-227-731.
Kupię zboże, tel. kom. 0667-566-276.

Kupię knury, maciory i krowy, tel. kom.
0608-731-038.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0602-686-518.
Kupię maciory, knury, knurki, tel. kom.
0667-277-322.

Naprawa pralek automatycznych, tel.
kom. 0509-428-521.
Transport: piasek, żwir, materiały sypkie, tel.
kom. 0669-850-330.
Usługi spawalnicze - spawanie
aluminium i kwasówki, tel. kom.
0600-445-127.

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

Ślusatstwo, bramy, balustrady, ogrodzenia, tel.
kom. 0609-722-809.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0721-502-525.
Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0512-330-872.
DJ. Profesjonalna oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0607-195-033.
Materiał do dekoracji sal weselnych, tel. kom.
0693-136-274.
Stół wiejski do wynajęcia, tel. kom.
0861-816-262.
Przyjmę reklamę na samochód, wiśnia, OPEL,
tel. kom. 0792-183-955.

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Nauczyciel j. niemieckiego udzieli korepetycji,
przygotuje do matury, wszystkie poziomy,
tanio i profesjonalni. Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Angielski, tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.

Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.
K opaczka ciągnikow a, tel. kom.
0514-539-021.
Kupię kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0880-353-819.
Kupię każdą przyczepę, tel. kom.
0663-252-589.
Kupię kosiarkę listwową „Osa”, zgrabiarkę 4,
tel. kom. 0502-939-200.
Kupię pług 4-skibowy zagonowy,
tel. (046) 838-46-81.
Kupię opryskiwacz sadowniczy 1000 l, tel.
kom. 0698-857-080.

Kredyty dla rolników, tel. kom.
0500-167-670.
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Sprzedam dwie jałówki i młodego knura,
tel. (046) 838-81-34.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel.
kom. 0508-168-008.

Sprzedam słomę, tel. kom. 0695-068-710.
Sprzedam pszenżyto siewne, żyto, siewnik
zbożowy konny przerobiony do ciągnika, tel.
kom. 0509-065-711.
Słoma po kombajnie, tel. kom. 0600-415-353
wieczorem.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto, mieszankę, tel.
kom. 0504-475-567.
Sprzedaż wytłoków jabłkowych, świeżych z dostawą do klienta. Wystawiam
fakturę VAT, tel. kom. 0693-025-909.
Sprzedam słomę po kombajnie i 1ha kukurydzy, Bocheń, tel. kom. 0692-327-828.
Sprzedam zboże, tel. kom. 0691-944-849.
Sprzedam sadzonkę czarnej porzeczki Tiben,
2-letnia, tel. kom. 0600-951-256.
Owies, pszenica, tel. kom. 0512-335-957.
Owies, pszenica, tel. kom. 0506-293-986.
Słoma po kombajnie, tel. kom.
0885-372-588.
Słoma po kombajnie, tel. (046) 838-85-66.
Obornik bydlęcy 100 t, tel. kom.
0514-546-438.
Pszenżyto, rzepak, tel. kom. 0504-672-586.
WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
Sprzedam zboże i słomę spod kombajnu, tel.
kom. 0791-969-195 po 20.00-tej.
Sprzedaż otrąb pszennych, żytnich
i wymiana żyta na otręby, Jamno
16, tel. (046) 838-90-12, tel. kom.
0603-061-839.
Sprzedam marchew, ziemniaki, gorczycę, tel.
kom. 0669-265-693.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne: pierwsza
21 wrzesień, druga 18 październik, Chąśno 59
GS, tel. (046) 838-13-14.
Gorczycę sprzedam, tel. (042) 719-35-67, tel.
kom. 0609-965-322.
Sprzedam gorczycę, tel. kom. 0505-056-670.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach,
tel. (046) 863-18-60.
Sprzedam słomę w belach, tel. kom.
0781-941-297, 0607-156-221.
Sprzedam młóto browarniane 12 lub 24 t, tel.
kom. 0691-605-463.
Słomę po kombajnie tanio sprzedam, gmina
Domaniewice, tel. kom. 0605-277-496.
Słoma prosto z pola, tel. kom. 0665-510-334,
0667-275-568.
Sprzedam siano, słomę w kostkach,
tel. (046) 839-63-14, tel. kom. 0668-129-786.
Sprzedam tanio słomę po kombajnie, tel. kom.
0609-063-583.
Sprzedam 3 ha pszenżyta w polu do skomombajnowania lub po skombajnowaniu z przyczepy ziarno, tel. kom. 0696-794-219.
Sprzedam sadzonkę truskawki oraz porzeczki
czarnej i czerwonej, tel. kom. 0665-517-443.
Mieszanka zbożowa, tel. kom. 0694-394-869.
Słoma ok. 1000 belek, tel. kom. 0667-324-802.

Loszki, knury hodowlane, wolne od Aujeszkyego i innych chorób, wraz z transportem,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Sprzedam krowę 7 lat, wycielenie 15.08.2008,
tel. kom. 0609-502-051.
Krowa na ocieleniu i kwota mleczna, tel. kom.
0666-819-943.
Sprzedam warchlaki, tel. kom.
0604-112-568.
Sprzedam jałówkę po wycieleniu (miesiąc)
i jałówkę na wycieleniu, Bocheń, tel. kom.
0692-327-828.

Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0793-051-461.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0601-383-237.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 835-20-29.
Krowa młoda na wycieleniu,
tel. (046) 838-82-10.
Sprzedam 4 jałówki, obora pod kontrolą, tel.
kom. 0665-931-726.
Sprzedam koziołki, tel. (046) 838-71-52.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu rasy Simental,
tel. (046) 839-13-53.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu z papierami,
tel. kom. 0468-391-353.
Klacz gniada 2-letnia, tel. (046) 838-46-40.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-45-18.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0664-949-036 po 18.00-tej.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0606-223-059.
Jałówka wysokocielna pod oceną,
tel. (046) 838-88-57, tel. kom. 0695-645-598.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu z papierami,
obora pod oceną, tel. (046) 839-14-41.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu,
tel. (046) 835-20-27.
Sprzedam jałówkę wysokocielną i po ocieleniu,
tel. (046) 838-79-92, tel. kom. 0601-297-783.
Sprzedam krowę na ocieleniu z drugim cielakiem, likwidacja, tel. kom. 0602-213-726.
Sprzedam maciory prośne, tel. kom.
0667-277-322.
Sprzedam krowę na drugim wycieleniu,
tel. (046) 838-91-56 po 20.00-tej.
Sprzedam 2 jałówki, tel. (046) 838-98-12.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (046) 861-17-43.
Dwie jałówki na wycieleniu, sierpień,
tel. (046) 839-22-61.
Krowa wycielona z cielakiem. Krowa cielna, termin wycielenia 25.08.08, tel. kom.
0662-649-102.
Jałówka cielna, tel. kom. 0507-731-265.
Krowa cielna i ładowacz do słomy kostka, tel.
(046) 831-55-08.
Jałówka, termin wycielenia 03.09.08 r., i
2 młode wysokocielne krowy, tel. kom.
0782-521-810.
Źrebica, 2-latka zaźrebiona, tel. kom.
0693-592-637.

Orkan 2a, tel. kom. 0697-714-837.
C-360, 1985 rok, stan bdb, rozrzutnik obornika
3,5 t, 1984 rok, rozrzutnik obornika 6 t po
odbudowie, tel. kom. 0607-470-901.
Chwytak tylny dużych bel, tel. kom.
0697-714-837.
Prasę Sipma Z-224/1, 1995 rok, stan bdb.,
tel. (042) 719-63-66 wieczorem, tel. kom.
0515-480-058.
Sprzedam lub zamienię na mniejszy
ciągnik Zetor 9540, 84KM, 1996 rok,
stan bdb., tel. (042) 719-41-82, tel. kom.
0504-324-442.
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 35 t,
tel. (024) 356-20-88.
Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel.
kom. 0601-272-521.
Orkan zachodni, tel. (024) 356-20-88.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.

Prasa do sianokiszonek Deutsch Fahr na walce
120/120, siatka, sznurek, szeroki podbierak, tel.
kom. 0607-988-950.
Zetor 6340 z Tuzem 1999 rok, I właściciel,
wersja exportowa, tel. kom. 0607-988-950.
Prasa rolująca John Deere 580, zmiennokomorowa, siatka i sznurek, tel. kom.
0607-988-950.
Prasa New Holland 656, ziennokomorowa,
siatka i sznurek, tel. kom. 0607-988-950.
Wiązałka WC5, młockarnia,
tel. (046) 838-82-10.
Sprzedam ciągniki rolnicze różne,
Biała, tel. kom. 0501-363-951.
Ciągnik Sam i robik do uprawy ziemi, tel. kom.
0507-081-056.
Prasę rolującą 12 12 SA i pługi 5-skibowe,
tel. (042) 719-57-25.
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.
Kosiarka rotacyjna, rozsiewacz nawozów
Amazone, tel. kom. 0691-538-579.
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.
Sprzedaż brykieciarek do wyrobu brykietów ze słomy i siana, Łowicz, tel. kom.
0501-074-060.
Przyczepa do słomy, tel. kom. 0501-620-689.
Sieczkarnię Fortschritt E-281C z 1988 roku,
w całości lub na części sprzedam, tel. kom.
0692-522-467, 0669-960-685.
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.
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 kombajn ziemniaczany Anna,
sadzarkę, tel. (024) 285-51-05.
Ursus C 330 lub C 360, tel. kom.
0608-354-272.
Ursus 902, 1984 rok, tel. kom. 0607-809-288.
Prasa rolująca Warfama Z543, tel. kom.
0608-354-272.
Prasa rolująca Sipma Z569/1, 2002 rok, tel.
kom. 0607-809-288.
Prasa Sipma Z224, tel. kom. 0608-106-614.
Cyklop T-214, tel. kom. 0608-354-272.
Kabina nowa lub używana C 360, tel. kom.
0663-252-589.
Sprzedam T-25, Łowicz ul. Czajki 8.
Kultywator z wałkiem, opryskiwacz 400 l z
atestem, tel. kom. 0695-409-992.
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.
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.
Sieczkarnie 1-rzędowe, Potinger, Oka,
Megele, MB 210, 280, Kemper Sprinter
PZ-80SL, tel. kom. 0509-282-300.
Sprzedam traktor T-25 z turem lub bez, tel.
kom. 0888-985-856.
Agregat podorywkowy, tel. kom.
0693-335-049.
Wycinaki do kiszonek Kuhn, Strautman, Fela, podwójny nózy, winda,20
szt., tel. kom. 0509-282-300.
Przyczepa do zielonek Krone, Tytan, Tandem,
12t, dyszel łamany+ wałki, 1993 rok, przetsząsarka do siana Fella, hydraulicznie składana,
szer. 5,2m, tel. kom. 0509-282-300.
Siewniki zbożowe Amazone D7, D8, Izaria,
talerzówka szer. 3,6, hydraulicznie podnoszona na kołach+ wał strunowy, tel. kom.
0509-282-300.
Siewnik Kos i opryskiwacz w dobrym stanie,
tel. kom. 0513-184-095.
Sprzedam ciągnik C-330, 1973 rok, Kos
dwukółkę, pług 2-skibowy, drapaki, brony, tel.
kom. 0601-983-597.
Gruber 7 łap, 2500 zł, siewnik zbożowy 3 m,
3000 zł, tel. kom. 0663-647-066.
Zgrabiarki karuzelowe do siana i sianokiszonki
niemieckie, tel. kom. 0668-594-262.
Ciągnik Ursus C-385, zarejestrowany, tel. kom.
0609-297-633.
Basen 550 l Frigomilk, tel. kom.
0785-543-614.
Ciągnik Ursus 2812, 1993 rok, dłużyca jednoosiowa, kombajn zbożowy Anna, tel. kom.
0661-166-683.
Sprzedam prasę kostkującą, 1985 rok, stan bdb,
12000 zł, przedni pług od Białorusi, tel. kom.
0512-452-513.
Maszt widlaka od 1500 zł, tel. kom.
0609-316-663.
Brony 5 lekkie posiewne, 250 zł, lejek ocynkowany, 400 zł, tel. kom. 0609-316-663.

C-330, 1972 rok, zarejestrowany, tel. kom.
0880-353-819.
Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę ciągnikową do siana, tel. (046) 838-80-17.
Zetor 3-cylindrowy, MF-590 4x4, 95 KM,
siewniki, grubery, inne maszyny rolnicze, tel.
kom. 0504-475-567.
Tłuczka do warzyw, tel. kom. 0660-789-719.
Kombajn ziemniaczany Bolko, 1996 rok, stan
dobry, tel. (046) 838-23-48.
Sprzedam C-360 z kabiną, 1987 rok,
tel. (046) 838-31-59 dzwonić wieczorem.
Sprzedam pług 3-skibowy, tel. (046) 839-13-53.
Prasę polską zwijającą, koła 900-setki, tel. kom.
0508-364-849.
Kombajn ziemniaczany polski, sortownik do
ziemniaków, tel. kom. 0510-965-633.
Prasa Z-224, Cyklop, tel. kom. 0516-330-897.
Silnik do C-330 nowy, tel. (046) 874-51-72.
Sprzedam siewnik zbożowy polski ciągnikowy, 2,5 m, stan bdb, tel. (046) 838-46-40.
Sprzedam Zetor 5340 z ładowaczem lub
bez, 1995 rok, tel. kom. 0602-249-820.
Podajnik do bel do prasy Z-224,
tel. (042) 719-59-57.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0504-672-586.
Sprzedam Ursus C-360, bez prawa rejestracji,
tel. kom. 0602-249-820.
Ferguson 3080, 105 kM, tel. kom.
0606-258-054.
Sprzedam prasę polską Z-224/1 kostkującą,
suszarnię do kukurydzy, siewkę Kos, wieloraka, przyczepę samozbierającą lub zamienię na
zwykłą, tel. kom. 0606-514-745.
Bizon Z0-56, 1986 rok, z kabiną, tel.
kom. 0604-463-486.
Sprzedam roztrząsacz karuzelowy 4-gwiazdowy niemiecki, zawieszany, tel. kom.
0695-066-829.
Rozdrabniacz gałęzi, tel. kom.
0504-178-884.
Sprzedam kombajn zbożowy Claas Dominator 66, zgarniacz obornika linowy, tel. kom.
0500-041-366.
Sprzedam pług obracany KRONE, beczki
asenizacyjne 3000l i 4000l ocynkowane, kompletne, wycinak do kiszonek na podwójnym
mieczu Kuhn, rozsiewacz do nawozu Amazone
1200l, tel. kom. 0509-542-220.
Mikser do gnojowicy, elektryczny, 7,5KW,
tel. (046) 838-12-22.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.
Sprzedam ciągnik Ursus C-360, tel. kom.
0511-305-217.
Ciągnik Case International 4x4, 125
koni, 1993 rok, tel. kom. 0509-934-160.
R o z r z u t n i k 2 - o s i o w y, t e l . k o m .
0662-124-573.
T- 25 pierwszy właściciel, tel. kom.
0606-223-059.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy
w bardzo dobrym stanie, tel. kom.
0509-934-160.
Pług podorywkowy, 5-skibowy,, tel. kom.
0515-938-370.
Sprzedam ciągnik Zetor bocian silnik
Ursus C328, przyczepę, kosiarkę konną,
tel. (046) 838-74-37.
Sprzedam agregat uprawowy 2,1m, tel. kom.
0504-416-846.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, 4t, tel. kom.
0507-275-624.
Sprzedam ciągnik C360, zarejestrowany.
Pług 2-skibowy, grudziądzki, brony 3, kultywator 14, obsypnik do ziemniaków 3.
Wszystko w bardzo dobrym stanie, tel. kom.
0661-951-258.
Sprzedam sieczkarnię Forschnit E281C, tel.
kom. 0661-937-429.
Schładzalnik do mleka Westwalia 420L, tel.
kom. 0513-787-661.
Trząsałkę zgrabiarkę karuzelową Dutz i piłę
spalinową Sthl 041, tel. kom. 0518-863-134.
Siewnik Poznaniak szerokość 2,70, tel. kom.
0880-353-819.
Opiełacz do buraków i warzyw 6-rzędowy
wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
0502-939-200.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.
Gniotownik bez silnika, gniotownik 4,5 kW,
tel. kom. 0502-939-200.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom. 0697-714-837.
Przetrząsarka 7-gwiazdowa, tel. kom.
0697-714-837.
Obsypnik kopcy - kiszonek Wulkan, tel. kom.
0697-714-837.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka SIP,
tel. kom. 0697-714-837.
Ładowacz obornika NUIN 100, 3500 zł, tel.
kom. 0510-256-444.
Sieczkarnia do kukurydzy Z-350/3, stan idealny, przyczepa samozbierająca na sianokiszonki,
24 noże, stan idealny, tel. (046) 838-79-20, tel.
kom. 0886-315-029.
Sprzedam agregat uprawowy z wałkiem,
przyczepa, siewnik 21 rurek, dwukółka,, tel.
kom. 0881-074-43.
Sieczkarnia 1-rzędowa do kukurydzy Mengele
200, tel. (046) 838-46-81.
Sprzedam śrutownik bijakowy 11 kW,
wloty powietrza do wentylacji, tel. kom.
0602-681-775.

Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa, tel.
kom. 0692-824-327.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, stan bdb, tel.
kom. 0604-752-472.
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.
Sprzedam opryskiwacz 600 l, pług dwuskibowy, tel. kom. 0781-941-297, 0607-156-221.
Przyczepa D-47, 3-stronny wywrot, 1983 rok,
rozrzutniki 2-osiowe, rozrzutnik 1-osiowy 2,5
t, tel. kom. 0608-128-670.
Tur używany do Ursusa 3512, 3812, MF 255,
235, tel. kom. 0608-128-670.
Kosiarka listwowa, tel. kom. 0692-668-521.
Sprzedam rozrzutnik obornika 2, Orkan 2,
rozsiewacz Piast RW-3, pług 3-skibowy,
tel. (024) 277-48-09, tel. kom. 0693-555-430.
Beczka asenizacyjna 6000 l ocynkowana, tel.
kom. 0601-297-783.
Zetor 5340, 1996 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
MTZ BX82, 1990 rok, 4x4, stan bdb, tel. kom.
0500-204-628.
Beczka asenizacyjna 3300 l, roztrząsacz do
siana holenderski, tel. kom. 0500-204-628.
Sprzedam sieczkarnię Claas Jaguar SL695, tel.
kom. 0691-517-865.
Sprzedam prasę Krome KR8-16S, siatka, sznurek, zmienna komora, tel. kom.
0691-517-865.
Sprzedam Bizon Rekord, 1986 rok, stan bdb,
tel. kom. 0691-517-865.
Zetor 5340 lub 6340, 4x4, 1998 rok, kupiony
w Agromie, tel. kom. 0608-420-169.
MTZ Pronar 82A, 2006 rok, 4x4, tel. kom.
0692-601-689.
Heder 4-rzędowy do sieczkarni Claas Jaguar,
pług 4-skibowy obrotowy „Rabewerk”, tel.
kom. 0608-420-169.
Ursus C-330, 1974 rok, kultywator i siewnik
Poznaniak 2,7 m, tel. kom. 0692-601-689.
Ładowacz Tur do Zetora 5340, 6340, 7245,
7211, 1998 rok, 3-sekcyjny z krokodylem, tel.
kom. 0608-420-169.
Siewnik Poznaniak 3 m, 1996 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Beczka asenizacyjna HTS 10000 l lub 8000 l
„Fortschnit”, tel. kom. 0692-601-689.
Kabina do C-330, kultywator, tel. kom.
0692-601-689.
Sprzedam pług 3-skibowy, tel. kom.
0889-842-609.
Brona talerzowa, 20 talerzy, beczka asenizacyjna 3000 l, niemiecka, siewnik Kos, tel. kom.
0501-489-185.
Beczka asenizacyjna 3000 l, talerzówka,
20 talerzy, tel. (046) 838-77-85, tel. kom.
0663-570-040.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Rozrzutnik dwuosiowy, 5000 zł, tel. kom.
0697-297-017.
C-360, 1981 rok, C-360, 1978 rok, tel. kom.
0696-135-962.
Kombajn Anna sprzedam, tel. kom.
0697-505-752.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok,
tel. (042) 719-56-32 wieczorem.
Sprzedam przyczepę wywrotkę 3,5
t, możliwość rejestracji, tel. kom.
0604-576-221.
Zgrabiarka Fela tandem, tel. kom.
0516-012-936.
Przetąsarka Fela hydrauliczna, tel. kom.
0516-012-936.
Siewka Amazone hydrauliczna, tel. kom.
0516-012-936.
Dojarka Alfa Lawal AB, przyczepa samozbierająca do siana, zielonek T055,
tel. (046) 839-21-77.
Kopaczka ew., śrutownik, tel. (046) 837-66-52.
Agregaty uprawowe, talerzówki, pługi, kabiny,
opryskiwacze, kultywatory, wały strunowe,
żmijki, tury, kosiarki, rozsiewacze nawozów,
karuzele, brony polowe, pielniko- obsypniki,
tel. kom. 0608-684-292.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0693-530-927.
Zbiornik na mleko, ruszta dla bydła, kombajn
Anna, tel. kom. 0605-633-483.
Kosiarko-rozdrabniacze sadownicze 1.6 i 1.8
m- producent, tel. kom. 0607-317-859.
Kopaczka 2-rzędowa, tel. kom. 0607-511-983.
C 330, 1990 rok, tel. kom. 0604-681-375.
Kabina do C 360, tel. kom. 0604-681-375.
C 360 po kompletnym remoncie, tel. kom.
0602-793-318.
Wózki widłowe FIAT 5.20 wys. podnoszenia,
elektryczny, 2001 rok, Clark 3t, Bułgar 1.6t,
TOYOTA 6FG 1.5t, 1999 rok, GPW 2007,
Kalmar 8t udźwigu, koparko-spycharka Białoruś, tel. kom. 0507-141-895.
Ciągnik rolniczy ogrodniczy Foton 254
25Km 4/4, 2008 rok, kombajn zbożowy Jon
Deere 952 z kabiną i sieczkarnia, tel. kom.
0507-141-895.
Opryskiwacze 400l-600l, nowe, tel. kom.
0507-264-408.
Pług 2-skibowy, tel. kom. 0660-136-601.
Prasa zmiennokomorowa rolująca John Deere
550, stan bardzo dobry, tel. kom. 0503-065-778,
0502-628-263.

Tur 3-sekcyjny do Zetora 5320, tel. kom.
0603-415-495.
Pług obrotowy 4 i 3 skibowy, rozsiewacz
nawozów, tel. kom. 0511-105-419.
Ciągnik Zetor K-25, przegrabiarkę słoneczko,
rozsiewacz KOS, tel. kom. 0512-451-176.

Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Sprzedam blachę białą trapezową, sadzarkę
czeską, obredlacz do ziemniaków, tel. kom.
0510-177-033.
Bryczka konna, tel. kom. 0792-249-946.
Sprzedam koła 900/20, 100 zł/szt., tel. kom.
0606-603-215.
Sprzedam kwotę mleczną OSM Łowicz 18000
kg, tel. kom. 0668-479-883 wieczorem.
Obornik, tel. (024) 277-92-21.
Kwota mleczna 5000 kg, tel. (046) 838-59-44
po 19.00.
Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500-167-670.
Oddam w dzierżawę ziemię, 3,80 ha, Boczki,
tel. kom. 0506-994-418.
Kwota mleczna - sprzedam, tel. kom.
0607-172-809.
Sprzedam 3 ha pszenżyta w polu do skombajnowania lub po skombajnowaniu z przyczepy
ziarna, tel. kom. 0696-794-219.
Wycinanie, redukowanie drzew niebezpiecznych w miejscach trudno dostępnych, tel. kom.
0604-622-534.
Skrzynio palety na jabłka, tel. kom.
0603-538-959.
Pomiot kurzy, tel. kom. 0505-027-560.

Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek
zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja, tel. kom.
0515-952-928.
Cięcie kukurydzy sieczkarnią Claas Jaguar, tel.
kom. 0604-432-909.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
Alaska Malamute szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Husky szczeniaki sprzedam, tel. kom.
0692-522-467, 0669-960-685.
Westy- śliczne szczenięta, tel. kom.
0698-612-234.
Sprzedam owczarki niemieckie, tel. kom.
0697-028-021.
Koziołek, tel. kom. 0506-293-986.
Owczarek niemiecki rodzice z rodowodem, tel.
kom. 0783-672-942.
Sprzedam 1,5-rocznego Bernardyna, 500 zł,
tel. kom. 0784-887-007.
Sprzedam Sznaucerki miniaturki, tel. kom.
0602-394-036.
Klacz źrebna ze źrebakiem, tel. kom.
0506-252-622.
Młode kózki, tel. kom. 0512-371-344.
Sprzedam szczeniaki Buldogi francuskie,
krycie Sznaucer miniaturka, tel. kom.
0510-700-439.
Źrebak 14-miesięczny, Wola Zbrożkowa 74.
Sprzedam Yorki, tel. kom. 0508-966-370.
Psy szczenięta mieszańce oddam w dobre ręce,
tel. (042) 719-38-81, tel. kom. 0662-810-422.
Sprzedam ryby palety, tel. kom. 0502-086-560.
Cockel Spaniele, tel. kom. 0600-310-907.
Sprzedam owczarki z rodowodem i bez rodowodu, tel. (046) 838-47-78.
Bażanty, kaczki, kury ozdobne, tel. kom.
0607-302-816.
Pieski owczarka niemieckiego 8-tygodniowe szczepione, matka z rodowodem, tel. kom. 0692-749-175.
Sprzedam 2 kozy, tel. kom. 0605-978-045.
Sprzedam szczenięta niemiecki Jagkterier
myśliwski, tel. (024) 277-91-36.
Westy, tel. kom. 0697-930-598.
Sznaucerki, tel. kom. 0697-930-598.
Ratlerek - 1 rok, ładny, bystry piesek. Pilnie
sprzedam, tel. kom. 0506-840-122.
Owczarki niemieckie długowłose, szczeniaki,
tel. kom. 0722-086-034.
Sznaucerki rodowodowe, tel. kom.
0606-639-045.
Pekińczyk 2 mc, tel. kom. 0506-732-789.
Szkolenia psów indywidualnie, grupowo,
stacjonarnie. Hotel dla psów, tel. kom.
0603-121-749.
Dziki, tel. kom. 0603-415-495.
Sprzedam tanio 10-tygodniowe szczeniaki, owczarki podhalańskie, tel. kom.
0783-085-226.
Husky - szczenięta, tel. kom. 0518-903-260.
Owczarki kaukazkie, tel. kom. 0721-373-927.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:

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

Pogotowia:

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

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:

Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

Informacje:

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

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

Dyżury przychodni:

 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, tel.
046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
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.
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

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 czynna
w Domku Ogrodnika w Nieborowie. Zwiedzanie
możliwe w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.
 Janusz Monitowicz w Nieborowie,wystawa
fotograficzna, Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Wystawa czynna do 16 sierpnia.
 „Rzeźbiarze regionu łowickiego”, Muzeum
w Łowiczu, czynna do 31 sierpnia.

Kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 14 sierpnia:
 Kino nieczynne
Piątek - Sobota, 15 - 16 sierpnia:
 godz. 18.00 - „WALL-E”
- Wysypiskowy Automat Likwidująco Lewarujący. Eklasa przez siedemset lat w
samotności oczyszcza Ziemię
z odpadów pozostawionych
przez ludzi. Pewnego dnia na
planetę przybywa EVE - nowoczesna, myśląca maszyna.
Tego dnia życie WALL.E’ego
zupełnie się zmienia i nabiera nowego sensu....
- 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.

Łyszkowice

Niedziela, 17 sierpnia:
 Kino nieczynne
Poniedziałek - Środa, 18 - 20 sierpnia:
 godz. 18.00 - „WALL-E”

Koncerty:

środa, 20 sierpnia:
 godz. 19.30 - XX Międzynarodowy Festiwal
Organowy „J.S.BACH”, wystąpią: Michel Colin
(Francja), Andrzej Mielewczyk - organy, Bazylika
Katedralna w Łowiczu.

Inne:

Piątek, 15 sierpnia:
 godz. 21.30 - KINO LETNIE na łowickich Błoniach,
muszla koncertowa, bilet 2 zł.

Wakacje w ŁOK:

Czwartek, 14 sierpnia:
 godz. 10.00 - Film dla dzieci
Piątek, 15 sierpnia:
 godz. 21.30 - Kino letnie
Wtorek 19 sierpnia:
 godz. 10.00 - Zajęcia wakacyjne
 godz. 16.00 - Zajęcia break dance
Środa, 20 sierpnia:
 godz. 10.00 - Spotkania z Historią - wycieczka wieża Bazyliki Katedralnej

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 11.08.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,50 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,30 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,50 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,60 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,50 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,40 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,40 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,50-5,00 zł/kg+VAT; 		
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/g+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,80-3,90 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80-3,90 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.

Apteki:

Dyżury nocne aptek w Głownie:
śr. 13.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
czw. 14.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pt. 15.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
sob. 16.08. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
ndz. 17.08. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
pn. 18.08. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
wt. 19.08. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
śr. 20.08. ul. Zgierska 27
tel. 042-719-24-84
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
pt. 15.08. ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89
ndz. 17.08. ul. Plater 2, tel. 042-719-80-41
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy

 Wystawa obrazów głownianina Jana Kwiatkowskiego w Muzeum przy Towarzystwie Przyjaciół
Miasta Głowna, czynna do końca sierpnia.
 Wystawa obrazów w Brzezinach, czynna do 31 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie.

Barcik zaprasza na festyn

Zastrzelił psa z wiatrówki W
Posterunek policji w Łyszkowicach prowadzi dochodzenie w sprawie śmiertelnego postrzelenia z
wiatrówki bezpańskiej suki. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu,
na tyłach budynku wielorodzinnego
przy ulicy Głowackiego w tej miejscowości. Sukę postrzelił z własnej
wiatrówki, na którą nie potrzeba pozwolenia, jeden z dorosłych mieszkańców posesji.
ierpiące i uciekające w popłochu zwierzę widziały bawiące się na podwórku
C
dzieci. Jedna z lokatorek - Urszula Magda-

lena Karkucińska zdecydowała się poinformować o zdarzeniu miejscowy posterunek
policji i wskazać kto jest sprawcą zastrzelenia suki. - Ten pan, który zastrzelił Sunię nie
pierwszy raz strzelał do zwierząt. Organizował sobie na łąkach „Safari” i strzelał do
wróbli. Nie reagowaliśmy, bo nie działo się
to na oczach dzieci, ale teraz to już za wiele... - powiedziała nam lokatorka.
Dzieci z podwórka ze łzami w oczach
opowiadają o tym, jak widziały uciekającego
psa. - Schowała się w tamtej klatce schodowej, bo tam jeść dostawała. Tam też mieszka
ten pan, co ją postrzelił - powiedziała nam
jedna z dziewczynek. Dzieci widziały również jak żona właściciela wiatrówki ścierała
krew ze schodów i okolic klatki schodowej,

Na tym podwórku został zastrzelony pies. Teraz bawią się tam dzieci...
gdzie wbiegła postrzelona suka. - On ją dokarmiał, a potem do niej strzelił... Dlaczego?
- zastanawia się inna dziewczynka. Pies zo
stał zakopany na tyłach posesji przy Głowackiego. Jeśli zajdzie taka konieczność i będzie
to jedyny sposób na udowodnienie, że suka
została zastrzelona z wiatrówki, to może być
ekshumowana przez weterynarzy z Łodzi, z
którymi policja ma podpisaną umowę.
- Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie.
Zastrzelenie psa jest przestępstwem, za któ-

re grozi kara do roku więzienia i grzywna powiedział nam zastępca Komendanta Powiatowego Policji Andrzej Rokicki. Sprawą
zainteresowało się również łowickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt. - Draństwo
wśród ludzi trzeba tępić. Będziemy interesowali się sprawą do samego końca, czyli do
momentu aż ten pan zostanie ukarany - powiedziała nam prezes stowarzyszenia Grażyna Wołynik.
(mak)

ystęp aktorów,
strzelanie z łuku, wiatrówki,
most linowy i zabawa pod
gołym niebem - to atrakcje,
jakie zaplanowano 17 sierpnia
przed budynkiem dawnej szkoły
w Nowym Barciku w gminie
Sanniki, w ramach festynu
rodzinnego.
Impreza rozpocznie się
o godz. 17., zakończy około 22.
Osoby, które chciałyby w niej
uczestniczyć, a nie dysponują
samochodem, będą mogły
skorzystać z bezpłatnego autokaru,
który podstawiony będzie na ul.
Parkowej w Sannikach o godz.
16.30. Ten sam pojazd przywiezie
pasażerów do Sannik po
zakończeniu festynu.
W programie imprezy
w Barciku są takie punkty jak
„Wakacyjne zabawy z teatrem” czyli występ Jacka Mąki i Bogumiła
Karbowskiego, aktorów Teatru
Dramatycznego z Płocka, zabawy
rekreacyjne - most linowy, strzelanie
z wiatrówki, strzelanie z łuku, ale też
pieczenie kiełbasek i zabawa przy
muzyce granej na żywo przez zespół
Rytmix.
Organizatorami imprezy są grupa
młodzieżowa Lejdis oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Barciku,
Aleksandrowie i Sannikach, przy
współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Sannikach.
(mwk)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Zwolińskim z Zarostowa Dużego
- państwu Maroszek z Drogusza
- państwu Płózkom z Łowicza
- państwu Olejniczak z Łowicza
- państwu Garstkom z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Studzińskim z Żychlina
- państwu Majtczak z Antoniewa

ślubowali sobie:

- Agnieszka Angielczyk z Tych i Michał
Pastuszka z Łowicza
- Joanne Flanagan z Londynu
i Piotr Tartanus z Łowicza
- Mariola Kanak ze Stoczków Kockich i Przemysław
Koper z Łowicza
- Agnieszka Plichta z Bednar Kolonii i Dariusz
Żaczek z Niespuszy Wieś
- Katarzyna Piątek i Dominik Jabłoński oboje
z Warszawy
- Julia Koszelska z Nagawek i Krzysztof Miszkiewicz
z Kraszewa
- Agnieszka Wiercioch z Bobrownik i Robert
Kowalski z Bobrownik
- Suzanne Smith z Wielkiej Brytani i Łukasz Ciesielski
z Łowicza
- Iwona Fejdysz i Mariusz Stychlerz oboje z Łowicza
- Milena Krupa i Przemysław Skręta oboje z Łowicza

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 8.08.2008 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
bakłżan
cebula dymka
kalafior krajowy
ziemniaki młode
jagody
kalarepa
maliny
fasola strąki
wiśnia
śliwka
cukinia
kabaczek
brokuły
słonecznik

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

1,50-2,00
2,00
1,00
2,00-3,00
5,00-6,00
4,00-6,00
2,00-2,50
3,50
2,50-3,00
2,00
22,00
4,50
4,00-6,00
1,50
2,00-2,50
1,50
0,60-1,00
5,00-7,00
1,50
0,80-1,50
1,00-1,50
1,00
2,50
4,00
1,50
2,00-3,00
0,70-1,00
9,00
2,00-3,00
4,00-4,50
3,00
2,50
1,50
1,00-2,00
2,00
1,50-3,00
2,00-3,00

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 11.08.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 pracownik biurowy  sprzedawca  kucharz
 kelner/ka  nauczyciel języka angielskiego
 przedstawiciel handlowy operator urządzeń
przetwórstwa owoców  robotnik pomocniczy
w przemyśle przetwórczym  robotnik gospodarczy  palacz c.o.  elektryk  kierowca
kat. C+E  murarz  tynkarz  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
 pielęgniarka  nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych  nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych  nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 nauczyciel przedmiotów zawodowych
elektrycznych  sprzedawca-kasjer  kierownik sklepu  operator myjni  kierownik działu
 pracownik fizyczny  magazynier  specjalista bankowości  stażysta-pracownik biurowy
 montażysta okien  rzeźnik-wędliniarz
 kierowca ciągnika rolniczego  nauczyciel
języka niemieckiego  analityk-asystent działu
sprzedaży  pracownik działu obsługi klienta
oferty stażu:
 pracownik biurowy  ustawiacz linii sekretarka  magazynier  dziewiarz
 pakowacz  kosmetyczka  sprzedawca
 opiekunka dziecięca  technik farmaceutyczny  doradca inwestycyjny  księgowa/y  kelner  przedstawiciel handlowy
 szklarz  handlowiec  robotnik magazynowy
 szatniarz  pracownik administracyjny
 pomoc kuchenna  specjalista ds. marketingu
i handlu  mechanik samochodów osobowych
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - I runda Pucharu Polski
OZPN Skierniewice

Teraz ju¿ okrêgówka
W pierwszej rundzie Pucharu Polski
na szczeblu OZPN Skierniewice rywalizowały zespoły występujące w klasie A i B,
a dopiero w II rundzie przystąpią do gry zespoły występujące w lidze okręgowej. Rozgrywki II rundy odbędą się w środę 20 sierpnia
o godz. 17.00, a III runda zaplanowana została już na środę 3 września 2008 roku.
I runda Pucharu Polski: ZJEDNOCZENIE Bobrowniki Dzierzgów - SORENTOZADĘBIE Skierniewice 0:8 (0:4), OLIMPIA Niedźwiada - VAGAT Domaniewice
1:3, RTS Gągolin - START Złaków Borowy 0:5, OLIMPIA Jeżów - VICTORIA
Chrząszczew 3:0 (w.o.), DAR Placencja
- FENIX Boczki 2:5, GLKS Sadkowice ORLĘTA Cielądz 1:2, OLYMPIC Słupia
- GLKS Wołucza 6:2, ALL-STARS Bogu-

szyce - SOKÓŁ Regnów 1:6, RAWKA Bolimów - SOBPOL Konopnica 0:4.
II runda Pucharu Polski: ORLĘTA Cielądz - CZARNI Bednary, FENIX Boczki - BIAŁKA Biała Rawska, SOKÓŁ Regnów - JUVENIA Wysokienice, SOBPOL
Konopnica - MACOVIA Maków, SORENTO-ZADĘBIE Skierniewice - POGOŃ Bełchów, START Złaków Borowy
- OLIMPIA Chąśno, OLYMPIC Słupia
- JUTRZENKA Drzewce, VAGAT Domaniewice - ORZEŁ Nieborów, OLIMPIA Jeżów - KORONA Wejsce, LAKTOZA Łyszkowice, WIDOK Skierniewice
i MANCHATAN Nowy Kawęczyn - MAZOVIA Rawa Mazowiecka. Pauza: KOPERNIK Kiernozia.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - Puchar Wójta Gminy Nieborów

Orze³ wygra³ w pucharze
Niezwykle interesujący był mecz Gajek - Start, w którym obrońcy tytułu wygrali, ale tylko 5:4

Piłka nożna - Zduńska Amatorska Liga Szóstek

Wê¿e licz¹ na potkniêcie Gajka
Jackowice, 9-10 sierpnia. Co prawda w tegorocznych rozgrywkach Zduńskiej
Amatorskiej Ligi Szóstek zostały rozegrane dwie ostatnie kolejki, ale wciąż nie został wyłoniony mistrz. O tytule zadecyduje
mecz pomiędzy ekipami PHU Gajek Bąków z Sąsiadami Jackowice. Nie został on
rozegrany w ostatniej kolejce ze względu na
zbyt późną porę.
Dramatycznie wyglądał mecz o pierwsze miejsce Dzikich Węży ze Startem Złaków Borowy. Przegrana 1:2 oddaliła Węże
od pewnego zwycięstwa w lidze i teraz ekipa ta może jedynie liczyć na team Cezarego Guzka, który ma powalczyć o punkty
z Gajkiem.
Zaległy mecz 4. kolejki:
 START Złaków Borowy - DZIKIE
WĘŻE 2:1 (1:0); br.: Paweł Więcek 2 Wojciech Kuc.
Zaległy mecz 8. kolejki:
 PHU GAJEK Bąków - START Złaków Borowy 5:4 (3:2); br.: Marcin Grocholewicz 3, Błażej Strzelecki i Sebastian
Petasz - Paweł Więcek 2 i Przemysław
Workowski 2.
 KS Bąków - WKS Zosinów 3:4 (1:1);
br.: Przemysław Białas, Kamil Znyk i To-

masz Janus - Adrian Polańczyk 3 i Piotr
Rosiak.
 SĄSIEDZI Jackowice - ZŁAKOWIA Złaków 3:3 (1:1); br.: Cezary Guzek,
Andrzej Węgierek i Mateusz Bogusz - Wojciech Kośmider 2 i Artur Dubiel.
10. kolejka:
 START Złaków Borowy - GALAKTIKOS 4:2 (0:1); br.: Wojciech Workowski
2, Paweł Więcek i Michał Gorzkowski - Łukasz Guzek i Michał Kubiak.
 JACKOWIAK Jackowice - START
Złaków Borowy 1:15 (0:7); br.: Mariusz
Szczepaniak - Marek Guzek 5, Paweł Więcek 4, Wojciech Workowski 4 i Michał
Gorzkowski 2.
 GÓRKI Łowicz - WKS Zosinów
0:5 (w.o.)
 ZJEDNOCZENI - KS Bąków 3:7
(3:2); br.: Karol Kutkowski 2 i Kamil Żaczek
- Robert Wielemborek 2, Kamil Znyk 2, Tomasz Janus 2 i Przemysław Białas.
 WAŻYŃSCY Śleszyn - GALAKTIKOS 3:1 (1:0); br.: Rafał Szczepaniak 2 i
Łukasz Skierski - Dawid Wędzicki.
 PHU GAJEK Bąków - SĄSIEDZI
Jackowice przełożono na środę 13 sierpnia, godz. 19.00

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe

11. kolejka:
 JACKOWIAK Jackowice - KS Bąków 2:5 (1:2); br.: Grzegorz Milczarek 2 Tomasz Janus 3, Robert Wielemborek i Rafał Antoniak.
 GÓRKI Łowicz - PHU GAJEK Bąków 0:5 (w.o.)
 SĄSIEDZI Jackowice - ZJEDNOCZENI 2:5 (1:2); br.: Cezary Guzek 2 Karol Kutkowski 3, Radosław Żaczek i Kamil Jóźwiak.
 DZIKIE WĘŻE - WKS Zosinów 7:4
(4:0); br.: Konrad Wolski 2, Kamil Koza 2,
Wojciech Kuc, Michał Dylik i Kamil Owczarek - Adrian Polańczyk 3 i Piotr Mądrzak.
1. Dzikie Węże
11 27 46-26
2. PHU Gajek Bąków
10 26 58-19
3. Start Złaków Borowy
11 24 69-29
4. Złakowia Złaków
11 23 62-29
5. Sąsiedzi Jackowice
10 19 31-27
6. KS Bąków
11 16 38-29
7. Śleszyn Ważyńscy
11 16 37-33
8. Galaktikos
11 15 35-35
9. WKS Zosinów
11 7 28-55
10. Zjednoczeni
11 6 24-68
11. Górki Łowicz
11 6 20-52
12. Jackowiak Jackowice
11 5 23-75
(p)

Łyszkowice, godz. 15.00: Czarni Bednary
- Manchatan Nowy Kawęczyn i Kopernik
Kiernozia - Juvenia Wysokienice.
 KLASA A:
1. kolejka (16-17 sierpnia): sobota - godz.
17.00: Fenix Boczki - Sobpol Konopnica,
niedziela - godz. 11.00: Vagat Domaniewice
- Jutrzenka Mokra Prawa, GKS Głuchów
- Sokół Regnów, godz. 14.00: Sierakowianka Sierakowice - LKS Grabice, Orlęta Cielądz - Victoria Chrząszczew, godz. 15.00:
Sorento-Zadębie Skierniewice - Start
Złaków Borowy i GLKS Wołucza - Pogoń Godzianów.
2. kolejka (23-24 sierpnia): sobota - godz.
17.00: Sokół Regnów - Orlęta Cielądz, niedziela - godz. 11.00: Victoria Chrząszczew
- GLKS Wołucza, godz. 14.00: Sobpol Konopnica - Sierakowianka Sierakowice, godz.
15.00: LKS Grabice - GKS Głuchów, Start
Złaków Borowy - Fenix Boczki, godz.
16.00: Jutrzenka Mokra Prawa - Pogoń Godzianów i godz. 17.00: Vagat Domaniewice - Sorento-Zadębie Skierniewice. (p)

MECZ O 1. MIEJSCE:
 CZARNI Bednary - ORZEŁ Nieborów 0:3 (0:3); br.: Marcin Jach, Kamil Jach
i Łukasz Papuga (karny).
Orzeł: Pach - Dymek, Dudziński, Gosławski, Wierzbicki - Jakub Papuga, Łukasz Papuga, Kamil Jach, Marcin Jach - Ambroziak,
Jóźwiak oraz Chmielewski, Kruk, Strugiński i Miodek.
(p)
1. Orzeł Nieborów
2 6 9-0
2. Czarni Bednary
2 3 8-5
3. Pogoń Bełchów
2 3 8-8
4. Zjednoczenie B.-Dzierz.
2 0 4-14

Plażowa piłka siatkowa - turniej w Puszczy Mariańskiej

W Puszczy te¿ graj¹

Puszcza Mariańska, 3 sierpnia.
„Plażówka” w naszym kraju powoli bije rekordy popularności. Praktycznie już w każdej miejscowości organizowane są zawody,
gdzie można sprawdzić swoje umiejętności.
Powodem tego są na pewno sukcesy wyniki naszych siatkarzy, ale także dostępność
tej dyscypliny. Boisko do siatkowej piłki
plażowej można praktycznie zorganizować
bardzo szybko. Wystarczy mieć plac przynajmniej wielkości 22x11 metra, wybrać
warstwę ziemi, nawieźć piasku, zamocować słupki, linie i siatkę i już można spędzać mile czas.
W niedzielę - 3 sierpnia w Puszczy Mariańskiej odbył się piknik rodzinny, na którym jedną z imprez towarzyszących był
turniej „plażówki”. Organizatorem Turnieju i pikniku była Sekcja Sportowa Puma
działająca przy stowarzyszeniu Mariański

Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej. Z zaproszenia do zawodów skorzystała łowicko-skierniewicka para Michał Kośmider i Michał
Kędzior. Ich duet o nazwie Volley wygrał
rywalizację w stawce dwunastu ekip. Jak
mówił Kośmider, zawody stały na dość wysokim poziomie i zwycięstwo nie przyszło
wcale łatwo.
Przypomnijmy, że łowiczanin walczy
również w Otwartych Mistrzostwach Łowicza w plażowej piłce siatkowej, grając
w parze z Grzegorzem Gawrońskim
z Głowna i również pod nazwą Volley.
W drugim turnieju „Misiek” zajął trzecie
miejsce i jest jedynym przedstawicielem
łowiczan wśród mocnych zawodników
z Głowna, którzy zdominowali tegoroczne
rozgrywki w Łowiczu.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna
- Puchar Starosty Łowickiego

Rusza okrêgówka i klasa A W czwartek 1/4 fina³u
W najbliższy weekend pierwsze mecze
sezonu 2008/2009 w prowadzonych przez
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach rozgrywkach klasy okręgowej
oraz klasy A.
 LIGA OKRĘGOWA SENIORÓW:
1. kolejka (16-17 sierpnia): sobota - godz.
17.00: Widok Skierniewice - Kopernik
Kiernozia, Laktoza Łyszkowice - Jutrzenka Drzewce, niedziela - godz. 11.00: Macovia Maków - Orzeł Nieborów, Pogoń Bełchów - Mazovia Rawa Mazowiecka, godz.
14.00: Olimpia Chąśno - Czarni Bednary,
godz. 15.00: Juvenia Wysokienice - Korona Wejsce (dawniej Witonia Osiek), godz.
16.00: Manchatan Nowy Kawęczyn - Białka Biała Rawska.
2. kolejka (23-24 sierpnia): sobota godz. 15.00: Mazovia Rawa Mazowiecka
- Olimpia Chąśno i godz. 17.00: Widok
Skierniewice - Korona Wejsce, niedziela - godz. 11.00: Orzeł Nieborów - Białka
Biała Rawska, Jutrzenka Drzewce - Pogoń Bełchów, Macovia Maków - Laktoza

Bednary, 10 sierpnia. Na stadionie
Czarnych rozegrano mecz finałowy turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Nieborów - Andrzeja Werle, w którym zwycięzcami okazali się podopieczni trenera
Radosława Gosławskiego (było to drugie kolejne zwycięstwo Orła).
W rozgrywanym w Bełchowie meczu
o miejsce trzecie Pogoń rozgromiła Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów aż 8:2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 POGOŃ Bełchów - ZJEDNOCZENIE Bobrowniki Dzierzgów 8:2 (3:1)

Osiem zespołów rywalizowało będzie
w tegorocznej edycji Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Łowickiego - Janusza
Michalaka, a mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na świąteczny czwartek - 14 sierpnia
2008 roku, o godz. 18.00. Finał tegorocznej
rywalizacji zaplanowany został na niedzielę 5 października. Zostanie on zorganizowany w ramach IX Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS i Mieszkańców Wsi Powiatu
Łowickiego.
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
 GMINA Domaniewice (VAGAT Domaniewice) - GMINA Chąśno (OLIMPIA Chąśno)
 GMINA Łowicz (ZRYW Wygoda)
- GMINA Zduny (START złaków Borowy)
 GMINA Kocierzew (FENIX Boczki) GMINA Nieborów (ORZEŁ Nieborów).
 GMINA Łyszkowice (LAKTOZA
Łyszkowice) - GMINA Bielawy (VICTORIA Bielawy).
(p) Michał Kośmider od lat z pasją uprawia „plażówkę”.

13.08.2008 r.
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Niedźwiadki zagrają z radnymi
Dość nietypowy mecz piłki nożnej
rozegrany zostanie w sobotę 16 sierpnia o godz. 17.00 na boisku w Bełchowie z gminie Nieborów. Spotkają się
na nim drużyny reprezentujące rodzinę Niedźwiadków oraz radnych z samorządów różnych szczebli powiatu
łowickiego. Na boisku grać będą typowe składy 11-osobowe, choć orga-

nizatorzy, a są nimi członkowie rodziny
Niedźwiadków, liczą, że ich drużyna liczyć będzie 20 lub więcej osób.
W ubiegłym roku ta sama rodzina była organizatorem podobnego
meczu z old boyami Unii Skierniewice. Organizatorzy przegrali wówczas
z wynikiem 3:4.
(mwk)

Sportowe Wakacje 2008 - triobasket dziewcząt

Wygra³a ekipa Street-Lejdis

W obu turniejach rywalizowały po trzy zespoły.

Sportowe Wakacje 2008 - triobasket chłopców

Łowicz, 8 sierpnia. Trzy zespoły rywalizowały w zorganizowanym w ramach
Akcji „Sportowe Wakacje 2008” turnieju
triobasketu.
W hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu najlepsze okazały się zawodniczki
zespołu Street-Lejdis (Blanka Sokół,
Joanna Brandt, Natalia Mostowska
i Weronika Szczepańska), które najpierw pokonały ekipę Zielono Mi (Monika Zimna, Paulina Guzek i Ilona
Płacheta) 9:6, a w meczu decydującym
o pierwszym miejscu okazały się minimalnie lepsze od zespołu Czarne Owce

(Agnieszka Wójcik, Iwona Kafarska i Elżbieta Siekiera) 13:12. W meczu o drugie miejsce Czarne Owce pokonały drużynę Zieloni Mi 10:7.
 STREET-LEJDIS - ZIELONO
MI 9:6
 ZIELONO MI - CZARNE OWCE
7:10
 CZARNE OWCE - STREETLEJDIS 12:13
1. Street-Lejdis
2 2 22:18
2. Czarne Owce
2 1 22:20
3. Zielono Mi
2 0 13:19
(p)

Kadeci Ksiê¿aka miêdzy sob¹
Łowicz, 6 i 8 sierpnia. We wtorek 5
sierpnia kadeci łowickiego Księżaka rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Do
15 sierpnia podopieczni Zbigniewa Łazińskiego trenować będą w Łowiczu, natomiast potem przez dziesięć dni będą budować formę nad Bałtykiem w Nowęcinie
koło Łeby. Po powrocie 25 sierpnia już zaczną się treningi w hali OSiR nr 1 i ostatnie
przygotowania do nowego sezonu. W środę 6 sierpnia Księżacy rozegrali w ramach
akcji „Sportowe Wakacje 2008”, organizowanej przez łowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wewnętrzny turniej triobasketu. Do
zawodów zgłosiło się jedenastu zawodników, którzy podzielili się na trzy ekipy, a
całość sędziował ich kolega z zespołu - Łu-

kasz Łaziński, który szlifuje swoje umiejętności sędziowskie.
Po zaciętej rywalizacji okazało się, że zdecydowanie zawody wygrało trio Actimele
(Maciej Koper, Mateusz Wasiak i Łukasz Jagas), które pokonało 15:6 Parówę
Team (Łukasz Wójcik, Błażej Kosiorek
i Maciej Szkup) oraz ekipę On Wymyśli
(Mateusz Anyszka, Konrad Stajuda,
Łukasz Dudek i Daniel Aleksandrowicz) 16:5. W pojedynku o drugie miejsce
ekipa Parówa Team, która była młodsza od
swoich rywali wygrała z zespołem On Wymyśli 12:7.
W piątek 8 sierpnia kadeci powtórnie zagrali w turnieju triobasketu. Drużyny nieco się przemieszały. W zwycięskiej ekipie

ze środy - Actimele , w miejsce Maćka Kopra pojawił się czołowy strzelec kadetów
Księżaka z ubiegłego sezonu, członek kadry wojewódzkiej - Maciej Kucharek.
Łowiczanin, mierzący już 190 cm wzrostu
w nadchodzącym sezonie reprezentował będzie barwy Łódzkiego Klubu Sportowego,
do którego został wypożyczony. W sezonie
2008/2009 ŁKS będzie faworytem rozgrywek i w kręgach koszykarskich mówi się,
że ekipa ta ma dużą szansę na medal w Mistrzostwach Polski. W turnieju, po bardzo zaciętej rywalizacji, Actimele wygrały w decydującym spotkaniu z Pokemonami (Koper,
Anyszka i Aleksandrowicz) 15:14. Trzecie
miejsce w zawodach zajęła ekipa Gumisie
(Wójcik, Kosiorek, Szkup i Kajetan Mosiński), która przegrała z Actimelami i Pokemonami po 8:12.
W zespole kadetów obecnie trenuje jedenastu zawodników, choć kadra na sezon
2008/2009 ma liczyć piętnastu graczy. Zespół z rocznika 1993, w którym zostało
ośmiu zawodników został połączony z rocznikiem 1994, gdzie do gry wyraziło chęć
siedmiu koszykarzy. Drużyna z rocznika
1994 prowadzona była w ubiegłym sezonie
przez trenera Cezarego Włuczyńskiego,
który obecnie trenuje zespół II ligi.
Na obóz do Nowęcina wybiera się kadra
trzynastu zawodników: Mateusz Anyszka,
Maciej Koper, Kajetan Mosiński, Mateusz
Wasiak, Michał Kostrzewa, Konrad Stajuda,
Błażej Kosiorek, Łukasz Łaziński, Łukasz
Wójcik, Maciej Szkup, Marcel Ołóbek, Piotr
Ptasiński i Mateusz Sobolewski - trenerem
zespołu jest Zbigniew Łaziński.
Po powrocie ze zgrupowania do zespołu mają dołączyć jeszcze Antoni Nowak i
Kadeci Księżaka na razie przygotowują się do nowego sezonu w hali OSiR Piotr Pawłowski z rocznika 1993.
nr 1 w Łowiczu.
(zły)

Piłka nożna - przygotowania Olimpii Chąśno

Spore zmiany kadrowe
 PELIKAN Łowicz (juniorzy starsi)
- OLIMPIA Chąśno 3:2 (2:1); br.: Łukasz
Kowalik i Sebastian Lenarczyk.
Olimpia: Woźniak - Malinowski, Kunikowski, Kamiński, Klimkiewicz - Czerbniak, Kowalik, Czarnota - Czeczko, Bury,
Matuszewski oraz Galiński, Kolos, Więcek,
Sochala i Lenarczyk.
 OLIMPIA Chąśno - KORONA
Wejsce 1:5 (0:1); br.: Marcin Matuszewski 3, Michał Brzozowski i Sebastian Malinowski.
Olimpia: Woźniak - Janeczek, Kunikowski, Kamiński, Galiński - Czarnota,

Czerbniak, Matuszewski, Klimkiewicz Malinowski, Brzozowski oraz Bogucki,
Jabłoński i Lenarczyk.
Ostatnie mecze sparingowe rozegrała przygotowująca się do rozgrywek
skierniewickiej klasy okręgowej ekipa Olimpii Chąśno. W zespole trenera
Witolda Kunikowskiego spore ruchy kadrowe.
W spotkaniu z juniorami starszymi
Pelikana w zespole tym zagrali dwaj łowiczanie: Dominik Czeczko i Łukasz
Kowalik, którzy jednak najprawdopodobniej wybrali grę w Koronie Wejsce.

Z Olimpią pożegnali się także kończący karierę Mariusz Gać i Mariusz
Więcek (ten ostatni objął funkcję kierownika zespołu i asystenta trenera drużyn młodzieżowych) oraz Radosław
Woźniak.
Do Olimpii Niedźwiada przeszedł natomiast Piotr Lis. Ekipę z Chąśna wzmacniają natomiast dwaj piłkarze rezerw łowickiego Pelikana: Przemysław Bury
i Bartłomiej Woźniak oraz dwaj gracze
Olimpii Niedźwiada: Michał Brzozowski i Galiński.
Paweł A. Doliński

W turnieju triobasketu zagrały koszykarki UMKS Księżak.
dok. ze str. 36

£owiczanin w Pekinie

Zajął piąte miejsce w eliminacjach,
a w finale był ósmy z czasem minimalnie
gorszym niż w eliminacjach - 1:48,87 min.
Do tej pory był to jego największy sukces
w seniorskim pływaniu.
W niedzielę 10 sierpnia kilka minut po
godz. 13.00 mogliśmy Łukasza oglądać
w gronie najlepszych pływaków świata na
Igrzyskach Olimpiady Pekin 2008. Gąsior
wystartował w ostatniej - ósmej serii eliminacyjnej na dystansie 200 m. Wyścig ten teoretycznie uważany był za najmocniejszy. Łowiczanin jednak nie zdołał utrzymać tempa
za czołówką i po dwóch długościach basenu
tracił już dystans do rywali. Ostatecznie zajął w swoim wyścigu ostatnie - ósme miejsce i z czasem 1:49,25 min uplasował się
w eliminacjach na 34. miejscu.
W jego serii najszybszy, z czasem 1:45,80
min, był Szwajcar Dominik Meichtry,
który wyprzedził niesamowitego Michaela Phelpsa. Amerykanin jednak bez wysiłku awansował do półfinału z czwartym
czasem i ma zamiar zdobyć na Igrzyskach
osiem medali. Łukasz na pewno nie był zadowolony ze swojego startu, ponieważ nie
popłynął na miarę swoich możliwości. Jego
rezultat z Pekinu był gorszy od rekordu życiowego, zatem okazuje się, że nie trafił on
z formą na najważniejsze zawody w jego dotychczasowej karierze. Szkoda tego występu, ponieważ po cichu liczyliśmy, że właśnie
w Pekinie „Gonzo” wreszcie pobije rekord
Polski sprzed 21. lat (1:47,96 min), który
15 sierpnia 1987 ustanowił Artur Wojdat
na pływalni w Bonn.

We wtorek łowiczanin płynął w sztafecie,
ale nie znaliśmy wyniku przed zamknięciem
NŁ, zatem miejmy nadzieję, że czytając ten
tekst czytelnicy mają dobre wiadomości
o starcie Łukasza w Pekinie w sztafecie
4x200 metrów stylem dowolnym.
Poniżej przypominamy dorobek Łukasza
Gąsiora na arenie międzynarodowej przed
Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie.
 BASEN 50 m:
Mistrzostwa świata: 10. miejsce 00 m stylem dowolnym (2005), 14. miejsce
- 50 m stylem dowolnym (2005).
Mistrzostwa Europy: 5. miejsce 4x200 m stylem dowolnym (2008), 8. miejsce
- 200 m stylem dowolnym (2008), 19. miejsce 50 m stylem dowolnym (2008), 27. miejsce
- 100 m stylem dowolnym (2008).
Mistrzostwa Europy juniorów:
1. miejsce - 50 m stylem dowolnym (2004),
1. miejsce - 100 m stylem dowolnym
(2004), 3. miejsce - 200 m stylem dowolnym (2004).
 KRÓTKI BASEN - 25 m:
Mistrzostwa świata: 8. miejsce - 4x200 m
stylem dowolnym (2008), 11. miejsce - 200 m
stylem dowolnym (2008), 30. miejsce - 100 m
stylem dowolnym (2008).
Mistrzostwa Europy: 8. miejsce - 200
m stylem dowolnym (2007), 9. miejsce 100 m st. dowolnym (2004) 10. miejsce 50 m st. dowolnym (2007) 12. miejsce 50 m st. dowolnym (2004, 2006) 12. miejsce
- 200 m st. dowolnym (2004) 14. miejsce 100 m st. dowolnym (2006, 2007).
Zbigniew Łaziński
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Piłka nożna - 1. kolejka IV ligi

Ze zmiennym szczêœciem

Drużyna Pelikana II to doświadczenie i młodość.

Piłka nożna - 1. kolejka IV ligi

Udana inauguracja rezerw
 PELIKAN II Łowicz - UKS SMS II
Łódź 3:2 (2:1)
0:1 - Robert Murszewski (9), 1:1 - Grzegorz Cipiński (22 karny), 2:1 - Przemysław
Pomianowski (34), 3:1 - Grzegorz Cipiński
68), 3:2 - Łukasz Wiśniewski (88).
Pelikan II: Jędrzejewski - Pomianowski,
Styszko, Górski, Osowski (75 Myczka) Gawlik, Kaźmierczak (46 Kosiorek), Cipiński, Kutkowski (67 Zimecki) - Rembowski,
Trakul (90+2 Patos).
Żółta kartka: Tomasz Styszko (1) i Tomasz Rembowski (1) - obaj Pelikan II oraz
Staroń (1) i Darnowski (1) - obaj UKS
SMS II.
Łowicz, 10 sierpnia. Bardzo dobrze
zaprezentował się zespół drugiego Pelikana
w inauguracji rozgrywek IV ligi. W tym sezonie biało-zieloni będą prowadzeni przez
parę trenerską Bogdan Jóźwiak i Zbigniew Czerbniak. O ile Czerbniak ma
już doświadczenie na ławce trenerskiej,
tak dla Jóźwiaka, który postanowił zakończyć karierę na boisku, był to debiut w roli
szkoleniowca. Przed rozpoczęciem spotkania prezes Skierniewickiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej - Jan Grzelka
i wiceprezes - Tadeusz Kruk wręczyli zawodnikom rezerw Pelikana okazały
puchar za zwycięstwo w lidze okręgowej
w sezonie 2007/2008.
Po uroczystych chwilach przyszedł czas
na walkę na boisku. Okazało się, że debiut
był udany. Podopieczni łowickich szkoleniowców zagrali ciekawy pojedynek,
w którym odnieśli pierwsze zwycięstwo.
Ale to nie przyszło łatwo. Goście ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego z Łodzi stawiali
zacięty opór i już w pierwszych minutach
pokazali, że będą bardzo niebezpieczni.
Spotkanie zaczęło się niewesoło dla łowickiej ekipy. W 9. minucie Łukasz Walicki bardzo ładnie dograł piłkę do Roberta Murszewskiego, a ten z jedenastu
metrów, mając przed sobą tylko naszego
bramkarza - Mariusza Jędrzejewskiego, dokładnie strzelił po ziemi w prawy
róg i SMS prowadził 1:0. Na szczęście łowiczanie szybko podnieśli głowę i po stracie bramki odważnie atakowali. W 12. mi-

rajdem z prawej strony boiska popisał się
Paweł Kutkowski, który podał dokładnie do Pomianowskiego, a ten z ośmiu metrów spokojnie zdobył bramkę. Tuż przed
przerwą bardzo dobrze do pliki wyszedł
Trakul, ale w ostatniej chwili uprzedził go
bramkarz. W ostatniej akcji niebezpieczną
akcję przeprowadzili łodzianie i dosłownie
w ostatniej chwili ich napastnika zablokował Kamil Górski. Do przerwy rezerwy
drugoligowego Pelikana wygrywały 2:1
i ich gra mogła się podobać.
Po zmianie stron biało-zieloni mieli wyraźną przewagę nad podopiecznymi Ryszarda Robakiewicza. W 50. minucie ładnym uderzeniem głową popisał się
wprowadzony po przerwie Marcin Kosiorek, a w 56. minucie z osiemnastu metrów niebezpiecznie uderzał Piotr Gawlik,
ale bramkarz gości - Bartłomiej Darnowski nie dał się zaskoczyć. Ataki Pelikana
zostały udokumentowane w 68. minucie.
W odległości blisko trzydziestu metrów od
bramki faulowany był Rembowski, a do piłki podszedł Cipiński, który świetnie uderzył
piłkę i podwyższył rezultat na 3:1.
W 88. minucie drugą bramkę dla łodzian
ładnym strzałem z rzutu wolnego zdobył Łukasz Wiśniewski. To była chwila nieuwagi łowickiej defensywy, dokładnie dwóch
stoperów Tomasza Styszko i Górskiego. Jednak do końcowego gwizdka nic już
na boisku się nie wydarzyło i łowiczanie
mogli cieszyć się z pierwszego zwycięstwa
w czwartoligowych bojach.
Warto dodać, że na trybunach stadionu na ulicy Starzyńskiego zasiadło ponad
trzystu kibiców Pelikana i byli to najwierniejsi sympatycy klubu, którzy dla oglądania czwartoligowych zmagań zrezygnowali
z kibicowania polskim siatkarzom, którzy w
tym czasie grali mecz z Niemcami podczas
Igrzysk Olimpiady w Pekinie.
W kolejnym spotkaniu w Łowiczu Pelikan II zmierzy się z łódzkim Kolejarzem,
z którym nie tak dawno nasi gracze wygrali w pojedynku sparingowym 4:1. W walce o ligowe punkty będzie zapewne trudW pierwszym meczu Grzegorz Cipiń- niej o wygraną.
Zbigniew Łaziński
ski zdobył dwa gole.

nucie pierwszą okazje miał Przemysław
Pomianowski, który z rzutu wolnego
z 25. metrów posłał piłkę nad poprzeczką.
W kolejnych minutach bardzo aktywny
w akcjach ofensywnych był młodzieżowiec Mariusz Trakul, który szukał okazji do zdobycia bramki. W 17. minucie po
jego akcji i podaniu w pole karne w świetnej sytuacji znalazł się Andrzej Osowski, który z dziesięciu metrów trafił prosto
w golkipera gości. W 21. minucie bardzo
pomysłowo zachował się Tomasz Rembowski, który zagrał dokładnie piłkę do
Trakula, a ten już chciał umieścić piłkę w
siatce, ale padł ewidentnie faulowany przez
bramkarza. Arbiter pokazał zdecydowanie
na „jedenastkę”. Do rzutu karnego podszedł
kapitan „Ptaków” - Grzegorz Cipiński
i pewnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Po tym golu biało-zieloni mocniej zaatakowali i w 34. minucie mogli
cieszyć się z prowadzenia 2:1. Odważnym

Pierwszym liderem łódzkiej IV ligi okazała się drużyna Orła Parzęczew, która w Zdunach pokonała Astrę aż 3:0. Lepiej spisali się
piłkarze Pelikana II. Łowiczanie na własnym
boisku okazali się lepsi od drugiej drużyny
łódzkiego SMS, choć wygrali tylko3:2.
1. kolejka IV ligi:
 KOLEJARZ Łódź - SAS VIS 2007
Skierniewice 4:2 (3:2); br.: Michał Maciąg
(7), Wojciech Iwanicki (18) i Jacek Bernat
2 (43 i 78) - Radosław Krocz (20) i Konrad
Kowalczyk (35).
 ZAWISZA Rzgów - PILICA Przedbórz 2:1 (1:1); br.: Maciej Niwiński (11)
i Tomasz Czerepiński (60) - Marek Jonczyk (22).
 ZAWISZA Pajęczno - MKP Zgierz
2:1 (0:0); br.: Ariel Okrzesik (82) i Paweł
Leszczyk (90+1) - Mateusz Wujcik (67).
 CERAMIKA Opoczno - WŁÓKNIARZ Zelów 1:3 (1:0); br.: Piotr Dąbrow1. Orzeł Parzęczew
1 3 3-0
2. Kolejarz Łódź
1 3 4-2
KS Paradyż
1 3 4-2
4. Gal-Gaz Galewice
1 3 3-1
Włókniarz Zelów
1 3 3-1
6. Pelikan II Łowicz
1 3 3-2
7. Zawisza Pajęczno
1 3 2-1
Zawisza Rzgów
1 3 2-1
9. Pogoń Łask Kolumna
0 0 0-0
Czarni Rząśnia
0 0 0-0
11. UKS SMS II Łódź
1 0 2-3
12. MKP Zgierz
1 0 1-2
13. Pilica Przedbórz
1 0 1-2
14. Vis 2007 Skierniewice
1 0 2-4
Zjednoczeni Stryków
1 0 2-4
16. Ceramika Opoczno
1 0 1-3
Pogoń-Ekolog Zd. Wola
1 0 1-3
18. Astra Zduny
1 0 0-3

ski (2) - Robert Górski (57) i Daniel Dymek
2 (62 karny i 71).
 GAL-GAZ Galewice - POGOŃEKOLOG Zduńska Wola 3:1 (1:0); br.:
Damian Dwornik (36 karny), Szymon Piotrowski (56) i Łukasz Koper (90) - Marcin
Matysiak (90+3).
 KS Paradyż - ZJEDNOCZENI Stryków 4:2 (3:2); br.: - Tomasz Lenart (16)
i Wojciech Sender (40).
 CZARNI Rząśnia - POGOŃ Łask
Kolumna przełożono.
ASTRA Zduny - ORZEŁ Parzęczew
0:3 (0:2); br.: Łukasz Mędra (22), Grzegorz
Itczak (24) i Łukasz Mumór (90+1).
 PELIKAN II Łowicz - UKS SMS
II Łódź 3:2 (2:1); br.: Grzegorz Cipiński 2
(22 karny i 68) i Przemysław Pomianowski
(34) - Robert Murszewski (9) i Łukasz Wiśniewski (88).
(p)
1-0-0
1 3 3-0
0 0 0-0
1-0-0
1 3 4-2
0 0 0-0
1-0-0
1 3 4-2
0 0 0-0
1-0-0
1 3 3-1
0 0 0-0
1-0-0
0 0 0-0
1 3 3-1
1-0-0
1 3 3-2
0 0 0-0
1-0-0
1 3 2-1
0 0 0-0
1-0-0
1 3 2-1
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
0-0-1
0 0 0-0
1 0 2-3
0-0-1
0 0 0-0
1 0 1-2
0-0-1
0 0 0-0
1 0 1-2
0-0-1
0 0 0-0
1 0 2-4
0-0-1
0 0 0-0
1 0 2-4
0-0-1
1 0 1-3
0 0 0-0
0-0-1
0 0 0-0
1 0 1-3
0-0-1
1 0 0-3
0 0 0-0

Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania prezes OZPN Skierniewice Jan
Grzelka uhonorował łowiczan pucharem za zwycięstwo w rozgrywkach skierniewickiej klasy okręgowej.

Zapraszamy na 2. i 3. kolejkę IV ligi

Najpierw wyjazdy,
potem Pelikan II i Astra u siebie
Piłkarze drugiej drużyny Pelikana w najbliższą sobotę wybierają się na mecz z Pilicą do Przedborza, a w meczu 3. kolejki podejmowali będą w Łowiczu Kolejarza Łódź.
Natomiast beniaminek ze Zdun najpierw zagrają w Łodzi z UKS SMS II, a w środowym
meczu Astra na własnym boisku podejmowała będzie Pilicę Przedbórz.
2. kolejka IV ligi (sobota - niedziela –
16-17 sierpnia 2008 roku): PILICA Przedbórz - PELIKAN II Łowicz (S - 17.00),
UKS SMS II Łódź - ASTRA Zduny, SAS
VIS 2007 Skierniewice - POGOŃ Łask Kolumna, WŁÓKNIARZ Zelów - KS Paradyż, POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
- CERAMIKA Opoczno, MKP Zgierz -

GAL-GAZ Galewice, ORZEŁ Parzęczew
- ZAWISZA Pajęczno, KOLEJARZ Łódź ZAWISZA Rzgów i ZJEDNOCZENI Stryków - CZARNI Rząśnia.
3. kolejka IV ligi (środa – 20 sierpnia
2008 roku): PELIKAN II Łowicz - KOLEJARZ Łódź (Śr - 17.00), ASTRA Zduny
- PILICA Przedbórz (Śr - 17.30), ZAWISZA Rzgów - SAS VIS 2007 Skierniewice,
ZAWISZA Pajęczno - UKS SMS II Łódź,
GAL-GAZ Galewice - ORZEŁ Parzęczew,
CERAMIKA Opoczno - MKP Zgierz,
KS Paradyż - POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola, POGOŃ Łask Kolumna - ZJEDNOCZENI Stryków i CZARNI Rząśnia WŁÓKNIARZ Zelów.
(p)

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin” s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a, tel./fax (046) 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Tomasz Bartos, Eliza Błaszczyk, Wojciech Czubatka, Marcin A. Kucharski, Mirosława Wolska-Kobierecka, Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje: sierż. Urszula Szymczak (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax (046) 837-37-51, tel. (046) 830-34-08), e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku
w godz. 7-18, w soboty 8-14. OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 22. Skład tekstu własny. Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch”.
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o. 03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina 9.730 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym przez ZKDP: 12.400 egz.

100% własności
polskiej

13.08.2008 r.

SPORT 

SPORT 

dok. ze str. 36

Przes¹dzi³ gol “do szatni

”

Niezwykle ciekawa była 25. minuta. Najpierw Kozubek w polu karnym, zamiast
podać piłkę do lepiej ustawionego Dylewskiego, minimalnie przestrzelił, po chwili
z siedmiu metrów wprost w Ludwikowskiego główkował Mężyk, a kilkadziesiąt sekund później było znowu gorąco po bramką Sandecji. Znowu z lewej strony Kozubek,
znowu głową strzela Cichoń, a zmierzająca
pod poprzeczkę piłka trafia prosto w... ręce
bramkarza. W 27. minucie goście powinni
prowadzić. Dwójkowa akcja Bania - Mężyk
zakończyła się minimalnie niecelnym strzałem tego ostatniego z pięciu metrów. Ostatni
kwadrans pierwszej części to walka i dobre
akcje z obu stron, a decydującą akcję łowiczanie przeprowadzili już po zakończeniu
nominalnego czasu pierwszej części. Po raz
czwarty Kozubek doskonale obsłużył Cichonia, a ten tym razem strzelił piłkę w kozioł.
Minął się z nią Marek Kozioł, nie zdołał
wybić rękoma z siatki Paweł Szczepanik.
Do przerwy 1:0.
Druga odsłona nie była już tak interesująca. Miejscowi skupili się na obronie korzyst-

Trener Bogdan Pisz postawił w meczu z meczu z Sandecją na doświadczenie
Roberta Wilka (z lewej) i Radka Kowalczyka.
nego wyniku, a przyjezdni razili nieskutecznością. Gracze z Nowego Sącza prowadzili
grę, a drużyna „Ptaków” liczyła na kontrataki. W 57. minucie znowu w roli głównej
Mężyk, który w tej fazie spotkania zagrał
w roli „fałszywego” pomocnika. Defensywa Pelikana kilka razy dała się zaskoczyć
ofensywnymi wejściami filigranowego gracza Sandecji. W 65. minucie Bania wyłożył
piłkę wprowadzonemu po przerwie Piotrowi Nieciowi, który mocnym strzałem trafił
w… „koszyczek” Ludwikowskiego. Minutę
później w ostatniej chwili strzał Mężyka zaJedyną bramkę zdobył w 45. minucie blokował Zbigniew Czerbniak, a w 71.
minucie szarżujący z lewej strony Mężyk po
Przemysław Cichoń.

raz kolejny przegrał pojedynek jeden na jeden z „Ludwikiem”.
W ostatnich fragmentach mądrze broniący się łowiczanie nie dali się rozwinąć
rywalom, ale trudno mówić także o stuprocentowych sytuacjach pod nowosądecką
bramką. Skończyło się wynikiem 1:0, które dało łowiczanom miejsce w fotelu wicelidera. Dzisiaj padł kolejny mit - stwierdził
na pomeczowej konferencji szkoleniowiec
z Łowicza, trener Pisz. Mówi się, że do trzech
razy sztuka, a Cichoniowi udało się dopiero
za czwartym razem. Ile trzeba mieć sytuacji,
żeby w końcu strzelić?
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - 3. i 4. kolejka II ligi

Trzy wygrane i remis
Jeszcze cztery zespoły występujące
we wschodniej grupie II ligi nie zaznały dotąd porażki. Na czele ligowej tabeli debiutujący na „drugim froncie” Start Otwock, który ma na koncie dziesięć punktów. Także
trzy razy wygrywał i raz zremisował łowicki Pelikan, a zespół trenera Bogdana Pisza tylko o jeden punkt wyprzedza KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski i o dwa punkty
Hetmana Zamość.
3. kolejka II ligi:
 START Otwock - OKS 1945 Olsztyn 2:0 (2:0); br.: Christian Okafor-Agu (1)
i Sebastian Kęska (18).
 PONIDZIE NIDA Pińczów - JEZIORAK Iława 1:0 (0:0); br.: Robert Ciekalski (65).
 STAL Poniatowa - HETMAN Zamość 0:1 (0:0); br.: Jakub Cieciura (49).
 GÓRNIK Wieliczka - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:1 (0:1); br.: Krystian
Kanarski (74).
 OKOCIMSKI Brzesko - ŁKS Łomża 6:0 (2:0); br.: Marcin Kajca (29), Łukasz
Szczoczarz 2 (32 i 79), Jarosław Krzak (71),
Marcin Zontek (77) i Mariusz Gnyla (84).
 RUCH Wysokie Mazowieckie - KOLEJARZ Stróże 2:0 (1:0); br.: Wojciech
Kobeszko (9) i Michał Twardowski (19).
 CONCORDIA Piotrków Trybunalski - WIGRY Suwałki 2:0 (1:0); br.: Daniel
Fabich (42) i Hubert Górski (57).
1. Start Otwock (4)
2. Pelikan Łowicz (1)
3. KSZO Ostrowiec Św. (6)
4. Hetman Zamość (2)
5. Wigry Suwałki (5)
6. Kolejarz Stróże (7)
7. Sandecja Nowy Sącz (11)
8. Przebój Wolbrom (3)
9. Okocimski Brzesko (13)
10. Concordia Piotrków (14)
11. Ruch Wysokie Maz. (15)
12. Górnik Wieliczka (7)
13. Sokół Aleksandrów (10)
14. Jeziorak Iława (12)
15. ŁKS Łomża (9)
16. Ponidzie Nida Pińczów (18)
17. OKS 1945 Olsztyn (16)
18. Stal Poniatowa (17)

4 10
4 10
3 9
4 8
4 7
3 6
4 6
4 5
4 4
4 4
4 4
3 4
4 4
4 4
4 4
3 3
4 1
4 1

 SANDECJANowy Sącz - PRZEBÓJ
Wolbrom 1:0 (0:0); br.: Mariusz Mężyk (77).
 SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - PELIKAN Łowicz 0:0
4. kolejka II ligi:
 OKS 1945 Olsztyn - PRZEBÓJ Wolbrom 3:3 (1:0); br.: Tomasz Aziewicz (10),
Sebastian Spychała (87) i Paweł Łukasik
(90) - Piotr Tomasik (57), Adrian Mielec
(67) i Marcin Siedlarz (70).
 WIGRY Suwałki - SOKÓŁ AleksandrówŁódzki1:0(1:0);br.:KamilLauryn(29).
 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
- OKOCIMSKI Brzesko 5:1 (4:1); br.:
Tomasz Ciesielski (18), Tomáš Libič (22),
Michał Pietrzak (25), Krystian Kanarski
(37) i Kelechi Zeal Iheanacho (84) - Piotr
Kajda (10).
 START Otwock - PONIDZIE NIDA
Pińczów1:0(0:0);br.:RafałSzwed(84karny).
ŁKSŁomża-RUCHWysokieMaz.0:0
 JEZIORAK Iława - STAL Poniatowa 1:1 (0:1); br.: Przemysław Roszkowski
(71) - Bartłomiej Mazurek (12).
 HETMAN Zamość - GÓRNIK Wieliczka 0:0
 KOLEJARZ Stróże - CONCORDIA Piotrków Trybunalski 1:0 (0:0); br.:
Daniel Armatys (66).
 PELIKAN Łowicz - SANDECJA
Nowy Sącz 1:0 (1:0); br.: Przemysław
Cichoń (45+1).
(p)

6-0
5-2
8-1
5-0
5-5
2-2
2-3
8-6
10-9
4-4
3-3
1-1
3-5
2-5
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1-5
3-7
2-6

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

3
3
2
2
2
1
1
1
3
2
1
1
2
3
3
1
2
1

7
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6
4
6
3
3
3
4
4
3
0
4
4
4
3
1
0
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4-0
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1-0
1-0
4-1
9-4
3-1
2-0
0-1
2-0
2-4
2-2
1-0
3-4
0-1

1
1
1
2
2
2
3
3
1
2
3
2
2
1
1
2
2
3

3
1
3
4
1
3
3
2
0
0
1
4
0
0
0
0
0
1
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0-0
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1-0
3-5
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1-3
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1-5
1-3
1-3
1-0
1-5
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0-5
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Piłka nożna - 3. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Król Ludwik Pierwszy
 SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - PELIKAN Łowicz 0:0
Sokół: Sima - Golański (73 Wrzesiński), Brodecki, Turek, Gajewski - Grącki,
Hoderko, Świętosławski, Olejniczak - Neścior, Obi Uche.
Pelikan: Ludwikowski - Pastuszka (14
Gawlik), Michalski, Czerbniak, Augustyniak - Cichoń, Wilk, Łochowski, Bojaruniec
- Stencel (56 Kowalczyk), Grzelczak.
Sędziował: Andrzej Meler (Toruń). Żółte
kartki: Mateusz Turek (1), Ireneusz Grącki
(1) i Marcin Olejniczak (1) - wszyscy Sokół
oraz Marcin Ludwikowski (1), Przemysław
Michalski (1), Zbigniew Czerbniak (2), Paweł Bojaruniec (2 i 3), Tomasz Augustyniak (1) i Robert Wilk (3) - wszyscy Pelikan.
Czerwona kartka: Bojaruniec (88. minuta,
druga żółta). Widzów: 600.
Aleksandrów Łódzki, 6 sierpnia.
Piłkarze Pelikana sprawili tylko połowiczny
prezent swojemu trenerowi - Bogdanowi
Piszowi w „ptasim” pojedynku z Sokołem.
Obchodzący następnego dnia swoje 45. urodziny łowicki szkoleniowiec liczył zapewne
w Aleksandrowie Łódzkim na znacznie więcej niż tylko remis, ale w końcu „jak się nie
ma czego lubi - to się lubi co się ma”.
Jeszcze przed meczem okazało się,
że kontuzji doznał Dariusz Kozubek, ale
na szczęście w międzyczasie potwierdzony
został do gry doświadczony Tomasz Augustyniak (były piłkarz Lecha Poznań,
Widzewa Łódź, Aluminium Konin, GKS

Bohaterem łowickiej drużyny okazał
się Marcin Ludwikowski.
Bełchatów, Kujawiaka Włocławek, Zawiszy Bydgoszcz, Tura Turek, Górnika Zabrze
i Concordii Piotrków Trybunalski), który zagrał na lewej obronie, a do linii pomocy przesunięty został Paweł Bojaruniec. Niestety
jak się później okazało nie do końca sprawdził się w tej roli.
A rozpoczęło się obiecująco. To Pelikan
od początku przejął inicjatywę, ale niestety wszystko mocno skomplikowało się już

w 14. minucie. Groźnej kontuzji zerwania
przywodziciela doznał Maciej Pastuszka (najprawdopodobniej czeka go operacja, która wykluczy z gry łowickiego obrońcy co najmniej do końca rundy jesiennej).
O ile jednak Pelikan nie potrafił rozwinąć
w meczu z Sokołem skrzydeł, o tyle gwiazdą zapragnął być sędzia. Andrzej Meler
z Torunia raz po raz prowokował piłkarzy,
pokazał aż dziesięć żółtych i w konsekwencji czerwoną kartkę (boisko musiał opuścić
w końcówce Bojaruniec), ale zupełnie niezrozumiała była jego decyzja w 38. minucie.
Przed rzutem rożnym arbiter zwrócił uwagę przepychającym się Dawidowi Hoderce i Przemysławowi Michalskiemu,
a kilka sekund później odgwizdał jedenastkę, za faul łowickiego stopera. Piłkę ustawił
Piotr Golański, ale precyzyjnie uderzoną
piłkę końcami palców na słupek sparował
Marcin Ludwikowski, a sytuację wyjaśni ł po chwili Piotr Gawlik. Zresztą „Ludwik” okazał się najlepszym graczem Pelikana, który ani razu nie dał się zaskoczyć
rywalom.
Niepokojący jest także bilans napomnień.
W trzech meczach piłkarze Pelikana ujrzeli już dwie czerwone i aż jedenaście żółtych kartek, a do tego sędziowie odgwizdali przeciwko nam już dwie jedenastki.
W starej II lidze łowiczanie wygrali klasyfikację fair-play, w nowej na razie zajmują
ostatnie miejsce.
Paweł A. Doliński

Ostoją defensywy Pelikana jest Zbigniew Czerbniak.

Zapraszamy na 5 . kolejkę II ligi

Pelikan zagra z Przebojem
W meczu 5. kolejki piłkarzy łowickiego
Pelikana czeka daleki wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Rywalem białozielonych będzie Przebój Wolbrom, który
prowadzony jest przez byłego reprezentanta
Polski - Antoniego Szymanowskiego.
Przebój wydaje się być wymagającym przeciwnikiem, a o sile beniaminka zespół trenera Bogdana Pisza przekona się w sobotę
16 sierpnia 2008 roku o godz. 17.00.
5. kolejka II ligi (sobota - niedziela – 16-17
sierpnia 2008 roku): PRZEBÓJ Wolbrom PELIKAN Łowicz (S - 17.00), PONIDZIE
NIDA Pińczów - OKS 1945 Olsztyn, STAL

Poniatowa - START Otwock, CONCORDIA Piotrków Trybunalski - ŁKS Łomża
(S - 17.00), OKOCIMSKI Brzesko - HETMAN Zamość (S - 17.00), SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - KOLEJARZ Stróże (S 17.00), SANDECJA Nowy Sącz - WIGRY
Suwałki (S - 17.00), RUCH Wysokie Mazowieckie - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (S - 17.00), GÓRNIK Wieliczka - JEZIORAK Iława (S - 17.30). Zaległy mecz
1. kolejki II ligi (środa - 20 sierpnia 2008
roku, godz. 17.00): KOLEJARZ Stróże GÓRNIK Wieliczka.
(p)
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Pływanie - Igrzyska XXIX Olimpiady Pekin 2008

£owiczanin w Pekinie

Pekin, 10 sierpnia. Na pewno wszyscy
kibice z naszego miasta czekali z niecierpliwością na start łowiczanina Łukasza Gąsiora w Pekinie! Oczywiście, osoby które
interesują się pływaniem, wiedziały, że nie
jest on zaliczany do faworytów na tej imprezie, ale dla Łukasza już samo zakwalifikowanie się na Igrzyska XXIX Olimpiady
było ogromnym sukcesem. A to wcale nie
było łatwe. Przypomnijmy, że nasz pływak
urodzony w 14 stycznia 1986 roku, awans
na Igrzyska wywalczył 19 marca 2008 roku
podczas Mistrzostw Europy w Eindhoven.
Łowiczanin awansował do półfinału w wyścigu na 200 metrów stylem dowolnym
z czasem 1:48,52 min.
dok. na str. 33 Łukasz Gąsior.

Piłka nożna - reprezentacja polskiej ekstraklasy

“
W trzeci meczu w Łowiczu Pelikan odniósł trzecie zwycięstwo.

Piłka nożna - 4. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Przes¹dzi³ gol “do szatni”
tylko Startowi Otwock gorszym bilansem
bramek. W trzecim meczu rozgrywanym
przy ul. Starzyńskiego 6/8 łowiczanie odnieśli zatem trzecie zwycięstwo, o które nie
było jednak łatwo.
Tym razem trener Bogdan Pisz zaskoczył wszystkich sadzając na ławce rezerwowych występujących dotąd w ataku
Radosława Stencla i Piotra Grzelczaka, a w ich miejsce na placu gry pojawili
się od pierwszych minut znacznie bardziej
doświadczeni Robert Wilk i Radosław
Kowalczyk. Ponadto w środku pola zadebiutował kolejny, awizowany już wcześniej, młodzieżowiec z płockiej Wisły Adam Dylewski.
Do Łowicza przyjechała tym razem solidna drużyna Sandecji, która dotąd wywalczyła dwa zwycięstwa i raz, dodajmy pechowo, przegrała w Aleksandrowie z Sokołem.
Drużyna trenera Jarosława Araszkiewicza od początku udowodniła, że nie przyjechała nad Bzurę jedynie się bronić, a otwarta
gra mogła się podobać kibicom obu zespołów (niedzielny obejrzało około trzydziestu
kibiców gości).

Łowicki informator sportowy
Środa, 20 sierpnia:
 17.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 3. kolejka IV ligi
piłki nożnej: Pelikan II Łowicz - Kolejarz Łódź;
 17.30 - stadion Astry w Zdunach;
3. kolejka IV ligi piłki nożnej: Astra Zduny - Pilica Przedbórz;
Środa, 27 sierpnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. turniej Wakacyjnego Grand Prix Łowicza w tenisie stołowym;

 14.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 2. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych:
PelikanI Łowicz - Mechanik Radomsko;
 17.30 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 5. kolejka IV ligi
piłki nożnej: Pelikan II Łowicz - SAS Vis
2007 Skierniewice;
 17.30 - stadion Astry w Zdunach;
5. kolejka IV ligi piłki nożnej: Astra Zduny - Zawisza Rzgów;
Czwartek, 28 sierpnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. runda Turnieju Dzikich Drużyn - gimnazjum (rocznik
1992-94);
Piątek, 29 sierpnia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. runda Turnieju Dzikich Drużyn - szkoły podstawowe
(rocznik 1995 i starsi).
(p)

 POLSKA - MACCABI Hajfa U-23
5:0 (2:0); br.: Tomasz Zahorski 3 (15, 53 i 66),
Sławomir Peszko (36) i Piotr Kuklis (90+2).
Wronki, 6 sierpnia. Znakomicie rozwija się kariera młodego łowiczanina - Macieja Rybusa. Dziewiętnastolatek, który
swoją przygodę futbolem rozpoczynał w Pelikanie, w sezonie 2005/06 trafił do szkółki
piłkarskiej MSP Szamotuły. Jak się okazało był to dobry ruch bo już dwa lata później
„Rybką” zainteresował się niemiecki VfL
Wolfsburg. Wydawało się wówczas, że nasz
piłkarz zostanie „Wilkiem”, ale ostatecznie
kluby nie dogadały się w kwestii finansowej, a Rybus „wylądował” w stołecznej Legii. Na początek rozgrywał mecze w zespole Młodzieżowej Ekstraklasy (rozegrał tu
pięć meczów i zdobył trzy gole), ale trener

Po dwóch minutach widzom pokazał się
gający wcześniej m.in. w Cracovii Kraków
i płockiej Wiśle - Piotr Bania. W odpowiedzi po dośrodkowaniu Tomasza Augustyniaka przed ogromną szansą na
otworzenie wyniku stanął Kowalczyk, ale
napastnik z Łowiczu strzelił z głowy zdecydowanie za lekko, żeby zaskoczyć bramkarza z Nowego Sącza.
W 8. minucie groźny strzał z blisko trzydziestu metrów oddał Mariusz Mężyk,
ale piłka po uderzeniu byłego piłkarza m.in.
łódzkiego ŁKS, a ostatnio Polonii Bytom,
minęła jednak bramkę Pelikana. Dokładnie w 15. minucie dobrą akcję biało-zielonych rozpoczął Dariusz Kozubek,
ale strzał głową Przemysława Cichonia był zdecydowanie za lekki. W 19. minucie golkiper z Łowicza - Marcin Ludwikowski w ostatniej chwili uprzedził
Banię, a minutę później swoją kolejną szansę miał Cichoń. Kolejna dobra centra dochodzącego do formy Kozubka, a „Cichy”
oddał po chwili niecelny strzał - tym razem
prawą nogą...
dok. na str. 35 Maciej Rybus.

Jan Urban szybko zaczął wprowadzać go
już do pierwszego zespołu. Najpierw w meczach Pucharu Ekstraklasy, a na wiosnę polskiej ekstraklasie rozegrał dziesięć spotkań
i zdobył cztery gole. Do tego zagrał zarówno
w finale Pucharu Polski (Legia zdobyła to
trofeum wygrywając po bezbramkowym remisie z Wisłą Kraków po serii rzutów karnych), jak i w finale Pucharu Ekstraklasy
(porażka z Groclinem Grodzisk Maz. 1:4).
Kolejne trofeum na koncie Rybusa pojawiło się na wstępie obecnego sezonu. Legia
wywalczyła Superpuchar Polski, wygrywając z krakowską Wisłą 2:1. Do tego łowiczanin zagrał w obu meczach eliminacji Pucharu UEFA z FC Homel i w drugiej połowie
piątkowego meczu 1. kolejki ekstraklasy
z Polonią Warszawa (2:2).
Następny krok „Rybka” zrobił dzięki selekcjonerowi polskiej reprezentacji. Trener
Leo Beenhakeer powołał go na konsultację zawodników z ligi polskiej, którzy rozegrali mecz kontrolny z młodzieżową drużyną Maccabi Hajfa. Polacy wygrali aż 5:0
(2:0), a Rybus wystąpił w pierwszej połowie.
Od początku napastnik z Łowicza był bardzo
aktywny. W 25. minucie swoją ładną akcję
zakończył minimalnie niecelnym strzałem
z ostrego kąta. Trzy minuty później strzelec
trzech goli - Tomasz Zahorski, zgrał piłkę do Rybusa, ten zdecydował się na strzał,
ale piłka trafiła w izraelskiego golkipera.
Rybus znalazł się zatem w szerokim kręgu
zainteresowania trenera polskiej reprezentacji. Czekamy na debiut w oficjalnym meczu
seniorskiej kadrze Polski.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 13 do 20 sierpnia
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Gdy z początkiem sierpnia panują upały,
to zima długo trzyma kożuch biały”.

n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Obszar obniżonego ciśnienia.
Napływać będzie wilgotna, ale ciepła masa powietrza.
n CZWARTEK: Słonecznie, bez opadów oraz upalnie.
Widzialność: dobra. Wiatr: południowy i południowo-zachodni,
słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: +26ºC do +27ºC.
Temp. min w nocy: + 8ºC do +16ºC.
n PIĄTEK - NIEDZIELA:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, okresami
duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami,
z każdym dniem coraz chłodniej.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: południowo-wschodni,
skręcający na zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: +25ºC do +20ºC w niedzielę.
Temp. min w nocy: +16ºC do +13ºC.
n PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: Zachmurzenie umiarkowane,
okresami duże z przelotnymi opadami deszczu.
Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: +20ºC do + 23ºC.
Temp. min w nocy: +16ºC do +13ºC.

n Prognoza biometeorologiczna:
Biomet niekorzystny.
Osłabiona sprawność psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 PELIKAN Łowicz - SANDENCJA
Nowy Sącz 1:0 (1:0)
1:0 - Przemysław Cichoń (45+1).
Pelikan: Ludwikowski - Bojaruniec,
Czerbniak, Michalski, Augustyniak - Cichoń, Łochowski, Dylewski (68 Grzelczak), Kozubek - Kowalczyk (88 Stencel), Wilk.
Sandecja: Kozioł - Spraski (59 Krupa),
Szufryn, Fröhlich, Łożyński - Szczepanik,
Lewandowski, Orzechowski (56 Nieć),
Żyła - Bania, Mężyk (88 Owsianka).
Sędziowali: Jarosław Przybył jako główny Tomasz Felusiak i Daniel Szpila (wszyscy Kluczbork). Żółte kartki: Przemysław
Michalski (2), Tomasz Augustyniak (2)
i Piotr Grzelczak (1) - wszyscy Pelikan
oraz Dawid Szufryn (1) - Sandecja. Widzów: 1100.
Łowicz, 10 sierpnia. Z jednej strony
styl nie zachwyca - z drugiej Pelikan ma
w czterech meczach na koncie trzy zwycięstwa i jeden remis. Biało-zieloni na wstępie
tego sezonu nie grają efektownie, ale za to
efektywnie. Z dziesięcioma punktami zajmują drugi miejsce w II lidze, ustępując

Rybka” zagra³ u Leo!

