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Klub Sportowy Pelikan

Boisko w miejskie ręce
- Nie możemy inwestować dalej
w nie swój teren - mówiła prezes Klubu Sportowego Pelikan w Łowiczu
Jolanta Papuga po Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu członków,
które dobyło się 25 sierpnia.

J

ednogłośnie podjęta została na nim
uchwała upoważniająca zarząd klubu do
podjęcia działań w celu wygaszenia decyzji o użytkowaniu terenów przeznaczonych
pod boisko sportowe przez klub. Decyzję
taką podjął Urząd Miejski w 1984 roku.
Działacze podkreślają, że we wszystkich
Działacze Pelikana liczą, że to już miasto zmodernizuje ten budynek, jako okolicznych miastach kluby działają na terenie miejskim i płacą z tego tytułu czynsz
swój własny

dzierżawny do kasy miejskiej. Samorząd
natomiast inwestuje w teren. - Kluby zajmują się wówczas już tylko działalnością stricte
sportową - dodaje prezes. Jeżeli chodzi o infrastrukturę łowickiego klubu, to niezbędny
jest kapitalny remont budynku socjalnego.
- Chcemy, aby teren ten wyglądał przyzwoicie przed Euro 2012. Miasto mogłoby osiągnąć z tego tytułu korzyści, związane z wykorzystywaniem boiska. Jeżeli budynek nie
zostanie odnowiony nie będzie na to szans
- dodaje Jolanta Papuga.
Klub Pelikan liczy nie tylko na przejęcie
przez miasto działki, ale również na zwrot
poniesionych nakładów finansowych związanych z inwestycjami prowadzonymi na

boisku. Chodzi o nowe trybuny (700 tys. zł),
wyjścia ewakuacyjne, drogi, kostkę brukową. W tym roku miasto z kolei przekazało
klubowi dotację na promocję za pośrednictwem klubu w wysokości około 65 tys. zł.
Jak do sprawy przejścia boiska ustosunkują się rani miejscy trudno na razie spekulować. Rozmowy z klubem nie zostały jeszcze podjęte, ale burmistrz Krzysztof
Kaliński naświetli dziś, 28 sierpnia propozycję radnym podczas obrad Rady Miejskiej.
- Zasięgniemy opinii radnych, gdyż decyzje
w temacie przejęcia działki wiążą się z obciążeniami finansowymi budżetu. Będę radził także z prawnikami i naczelnikami
Urzędu Miejskiego - zapewnia.
(eb)

VII Łowicki Zlot Motocykli Zabytkowych 29-31 sierpnia

W sobotę motocykle
przyjadą na Błonia
P

rzedstawiamy szczegółowy program
zlotu motocykli zabytkowych, który
odbędzie się na campingu w Nieborowie.
O idei zlotu pisaliśmy w poprzednim numerze NŁ. Udział w nim wezmą motocykle
oraz inne pojazdy wyprodukowane przed
1983 rokiem. Motocykliści łowiccy wespół
z miastem przygotowali również atrakcje
dla łowiczan. Dziesiątki zabytkowych motocykli będzie można obejrzeć na Błoniach
w sobotę, 30 sierpnia od godziny 15.40.
n Piątek, 29 sierpnia: godz. 15:00 Początek rejestracji uczestników zlotu; 20:00
Koncert Number One; 21:30 Koncert zespołu 8 Dzień Tygodnia; 23:30 Zabawa przy
muzyce z Dj’em.
n Sobota, 30 sierpnia: 08:00 Śniadanie (żurek z kiełbasą); 10:00 Rajd - wycieczka po miejscach pamięci narodowej;

Dziś piszemy:
 Podwójny jubileusz
w Złakowie Kościelnym.
czytaj na str. 10-11
 Poszukiwane

pamiątki

po łowickich Żydach.
czytaj na str. 3
 Melina na klatce

schodowej

czytaj na str. 3
 Iłów zaprasza
na pożegnanie lata.
czytaj na str. 4

14:00 Pamiątkowe zdjęcie; 15:00 Wyjazd
na łowickie Błonia (muszla koncertowa) –
przejazd ulicami miasta; 15:40 Rozpoczęcie zabawy na Błoniach; 16:00 Wystawa
motocykli, konkursy i zabawy z nagrodami dla mieszkańców miasta i motocyklistów, przejażdżki motocyklowe dla dzieci,
występ zespołu BackUp; 19:00 Rozdanie
nagród dla motocyklistów; 19:30 Parada
z pochodniami i powrót na camping do Nieborowa; 20:30 Dzielenie pieczonym prosiaczkiem; 21:30 Fireshow - występ łowickiej grupy pokazy tańca z żywym ogniem;
22:00 Koncert zespołu BackUp; 23:00 Pastisze znanych rockowych postaci; 23:30
Zabawa przy muzyce z DJ’em.
n Niedziela, 31 sierpnia: leczenie dolegliwości dnia minionego (ogórki, maślanka, kefir).
(mak)

Seminaryjną przejedziemy
w połowie września

N

ajpóźniej 15 września tunel
zostanie oddany, może kilka
dni wcześniej - mówi Ryszard
Misiewicz, kierownik budowy firmy
Strabag, prowadzącej modernizację
trasy nr 2 w Łowiczu.
Chodzi oczywiście o tunel pod trasą
nr 2, wiodący ul. Seminaryjną, który
wcześniej był tak wąski, że ruch
odbywał się wahadłowo. Stary tunel
został rozebrany w październiku
ubiegłego roku, w jego miejscu
pobudowano nowy.
W czasie prowadzenia prac zamknięty
jest ruch od Wyższego Seminarium
Duchowego do przejazdu kolejowego,
a Seminaryjna oznaczona jest jako
ślepa ulica.
(mwk)

Księżacką piłkę z motywem z łowickiej wycinanki zaprezentował podczas Biesiady Łowickiej starosta Janusz Michalak.
Taką właśnie piłką rozegrany został mecz piłkarski na trójkątnym boisku. Więcej o biesiadzie piszemy na str. 20-21.

Agros Nova kupuje Kotlin i Elbro
Spółka Agros Nova, posiadająca w Łowiczu swój zakład, kupuje od norweskiego koncernu Orkla
Brands International dwie spółki
z o.o. - Kotlin oraz Elbro. Transakcja
zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W

ielkość transakcji zapewne nie zostanie ujawniona, ale jej skalę pokazuje potencjał kupowanych spółek. Łącznie
zatrudniają one 218 osób, a ich przychody
w 2007 roku wyniosły 114 mln zł.

Jak wynika z oficjalnej informacji od
rzecznika Agros Nova Joanny Bancerowskiej, do czasu zakończenia transakcji spółki
działają na dotychczasowych zasadach, czyli jako niezależne podmioty. W przyszłości
mają funkcjonować jako spółki - córki, posiadające odrębne struktury zarządzające.
Kotlin jest właścicielem marek Kotlin
i Sorella. Pierwsza z nich to marka koncentratów pomidorowych, ketchupów, sosów
i dań gotowych, druga zaś - dżemów. Elbro
to marka mrożonych dań gotowych, takich
jak pierogi, uszka, pyzy, knedle i inne kluski.
(mwk)

Powiatowe dożynki w Kiernozi
Kilkanaście dożynkowych wieńców z gmin powiatu łowickiego poświęconych zostanie 31 sierpnia
w kościele św. Małgorzaty w Kiernozi. Dożynki rozpoczną się mszą św.
o godz. 11.30.
o nabożeństwie, około godz. 12.30
delegacje z wieńcami, uczestnicy uroczystości i zaproszeni goście przejdą
z kościoła do parku Łączyńskich. Następnie
miejscowy Zespół Pieśni Ludowej „Kiernozianie” przedstawi obrzęd dożynkowy, po
którym rozpoczną się występy estradowe.
Około godz. 16.30 planowane jest wręczenie nagród za dożynkowe wieńce, o godz.
17.00 wystąpi zespół folkowy Turnioki,
o godz. 18.00 belgijski piosenkarz Danzel,
o godz. 19.00 zespół Trata-Tata.
Ponadto w parku w Kiernozi na czas imprezy powstanie aleja twórców ludowych,
nie zabraknie stoisk kół gospodyń wiejskich
oraz specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Bratoszewic. Dzieci
mogą liczyć na wesołe miasteczko.
(mwk)
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Bez paniki,
ale z rozwagą
- Będę ci towarzyszył powiedział nieznajomy
mężczyzna do biegającej
w lasku miejskim w Łowiczu
30-letniej kobiety. Był to
niedzielny pochmurny
wieczór 21 sierpnia,
w promieniu kilkuset
metrów ani śladu żywej
duszy. Kobiecie nic się
nie stało, ale niepokój
pozostanie.

Z

aobserwowała, że mężczyzna jechał na
rowerze od strony wsi Urbańszczyzny,
dojechał do połowy zniszczonej drogi prowadzącej przez środek lasku, a kiedy zauważył biegnącą przysiadł na ławce. Później zawrócił i jechał za nią. - Dojechał do
mnie na samym skraju lasu. Był gruby, niedbale ubrany, miał około 40 - 45 lat - opowiada kobieta.
Nastraszyła go, że zadzwoni na policję
i najwyżej będą spacerować razem z policjantami. Natręt nadal upierał się, że będzie

tylko obok jechał rowerem. - Zadzwoniłam
do męża, który był w drugiej części lasku
tak na „w razie czego”. Gdyby był bardziej
wulgarny miałam dzwonić na policję - relacjonuje niemiłe spotkanie. Dopiero kiedy
mężczyzna usłyszał rozmowę telefoniczną
w pośpiechu odjechał w kierunku Łowicza.
Na szczęście szybko nadjechał mąż kobiety, mijając po drodze uciekającego na rowerze mężczyznę. - Nie będę już sama biegała
w tym rejonie. Mąż będzie musiał mi towarzyszyć na całej trasie - dodaje.
- Pewnie nie wzbudziłoby to we mnie tak
dużego niepokoju, choć sytuacja do miłych
nie należała, gdybym nie dowiedziała się, że
znajomą przed miesiącem zaczepiał prawdopodobnie ten sam mężczyzna - wyznaje
kobieta. Wtedy również próbował narzucić swoje towarzystwo kobiecie jadącej na
rowerze, przed wieczorem. Jechał za nią
kilkadziesiąt metrów, dopóki nie napotkali po drodze innych osób, do których przyłączyła się kobieta. Nie zawiadamiała policji, bo nic się nie stało. - Nie był wulgarny,
nie chciałam wyolbrzymiać sprawy, ale nie
jest to najlepszy sposób na znalezienie drugiej połówki - dodaje.

Podobny problem ma inna 30-latka,
z tym, że ta w centrum Łowicza - w Pasażu Grabskiego. Codziennie pomiędzy 7.
a 8. rano kiedy idzie do pracy zaczepia ją
mężczyzna. - Wyznaje, jak bardzo mu się
podobam - mówi nasza czytelniczka. Także w tej sytuacji mężczyzna nie jest nachalny ani wulgarny, ale codzienne wyznania
są uciążliwe i krępujące. Zresztą nigdy nie
wiadomo czy tylko na nich ta niechciana
ze strony kobiety znajomość się skończy.
- Nie chciałam zawracać takimi błahostkami sprawy policji, ale sytuacja się nie zmienia - dodaje.
Co na to łowicka policja? Otóż policjanci radzą, aby jednak wezwać patrol policji.
Jeżeli mężczyzna nie ma złych zamiarów,
to przecież nic mu nie będzie groziło. Policjanci jednak będą mogli go wylegitymować. - W takiej sytuacji najlepiej nie wdawać się w dyskusje, szukać towarzystwa
innych osób, dzwonić na telefon alarmowy
112. Zachować dawkę zdrowego rozsądku
- mówi naczelnik sekcji prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Mariusz
Boczek, który zapowiada wzmożone patrole w rejonie lasku miejskiego.
(eb)

Nie dla salonu gier
przy Konopackiego

R

Zbigniew Bończak ze Strugienic pokazywał nam we wrześniu 2007 bielika,
który padł w okolicach Bogorii.

Nie wiadomo kto zabił bielika?
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu umorzyła postępowanie w sprawie okaleczenia ze skutkiem śmiertelnym z broni śrutowej orła bielika
na terenie sołectwa Bogoria Górna
wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. - Nie oznacza to, że sprawa jest ostatecznie zamknięta, albowiem policja prowadzi czynności
pozaprocesowe, w wyniku których
może poczynić ustalenie dające podstawę do podjęcia postępowania mówi Prokurator Rejonowy Marek
Kryszkiewicz.
rzypomnijmy, że sprawą zastrzelonego ptaka zajął się Dariusz Anderwald
P
z Komitetu Ochrony Orłów, pracownik

Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej
w Rogowie. Do Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie trafił bowiem martwy dorosły orzeł bielik znaleziony 20 września w Bogorii Górnej. Ciało bielika, jak
stwierdzono samicy, zostało prześwietlone w ZOO w Łodzi. Nie było wątpliwości:
w ciele był śrut.

Każdy myśliwy, który chce udać się indywidualnie na polowanie, musi otrzymać
specjalne zezwolenie na takowe od Zarządu Koła Łowickiego, a następnie każde
swoje wyjście na łowisko musi odnotować
w książce je rejestrującej. Jeżeli tych procedur nie dopełni, grożą mu sankcje karne
jako kłusownikowi. Teren, na którym mogło
dojść do zastrzelenia bielika wchodzi do obwodu Koła Łowickiego „Myśliwiec” z Warszawy. Część stawów jest wyłączona spod
jurysdykcji Polskiego Związku Łowickiego
i podlega stadninie w Walewicach. - Nie musiał być to myśliwy, lecz kłusownik. Mamy
plagę kłusownictwa w całym kraju. Broń
mają również strażnicy ochrony stawów wyjaśniał NŁ Kazimierz Karalus, łowczy
Okręgu PZŁ w Skierniewicach, który ubolewa: - Jak można było strzelać do orła bielika?! Przecież to nasz symbol narodowy, ponadto objęty całkowitą ochroną!
Kodeks Karny mówi w artykule 181,
że osoba, która niszczy lub uszkadza rośliny lub zwierzęta, będące pod ochroną powodując istotną szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat.
(eb)

adni Miejscy będą zajmować się
na dzisiejszej sesji, w czwartek
28 sierpnia uchwałą dotyczącą
wyrażenia opinii, dotyczącej lokalizacji
salonu gier na automatach przy ul.
Konopackiego 7 w Łowiczu.
Decyzja będzie najprawdopodobniej
negatywna, takie bowiem stanowisko
w sprawie wniosku złożonego przez
firmę Casino Gold SP. z o. o. wyrazili
radni przed sesją, w czasie posiedzeń
komisji. Oprócz tego lokalizacja
salonu gier otrzymała negatywną
opinię Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu, o co wystąpił ratusz.
Policja odpowiedziała, że lokalizacja
jest sprzeczna z interesami
lokalnej społeczności i wpłynęłaby
na pogorszenie warunków życia
mieszkańców, w bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się bowiem
osiedle Noakowskiego oraz parking
z którego korzystają zamieszkujący
je łowiczanie. Swoje zdanie wyraziła
także, na prośbę ratusza, Rada Osiedla
„Nowe Miasto”, którego teren działania
obejmuje ulicę Konopackiego oraz os.
Noakowskiego. Rada jednoznacznie
sprzeciwiła się lokalizacji.
(tb)

Śledztwo w sprawie „Jedynki” ruszyło

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu 8 sierpnia podjęła zawieszone
w kwietniu postępowanie przeciwko Beacie S. byłej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. - Z uzyskanej
opinii sądowo-lekarskiej wynika, że
S. może brać udział w czynnościach
procesowych - mówi Prokurator Rejonowy Marek Kryszkiewicz.

O

pinia o stanie zdrowia byłej dyrektor
sporządzona została 6 sierpnia, wcześniej lekarz z uwagi na stan zdrowia
sprzeciwiał się jej udziałowi w toczącym
się postępowaniu.
Przypomnijmy, że doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez dyrektorkę złożył
w grudniu ubiegłego roku łowicki burmistrz

w związku z kilkunastoma uchybieniami
przepisom prawa co do gospodarowania
majątkiem szkoły, wypłaty wynagrodzeń,
rozliczania delegacji, pobierania opłat za
usługi ksero oraz zlecania remontów. Zostały one ujawnione po dwóch kontrolach
przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego
roku. Okazało się, że w szkole brakowało
wcześniej zakupionych nowych sprzętów,
które powinny służyć dzieciom i nauczycielom. Po kontroli pojawił się telewizor,
laptop, nowe meble i dywaniki, większość
w klasie zero, nauczania początkowego,
pokoju nauczycielskim oraz pojedyncze
sztuki w innych pomieszczeniach szkoły.
Dyrektor w składanych wówczas wyjaśnieniach przyznała, że szkolne meble stały u niej na posesji w garażu.
(eb)

Jechał wężykiem po śmierć
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
umorzyła postępowanie w sprawie
wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym, do którego doszło 18
styczniawBłędowiewgminieChąśno.

P

owodem umorzenia było ustalenia,
że bezpośrednią przyczyną powstania wypadku było nieprawidłowe zachowanie kierującego rowerem 24-letniego
Krzysztofa K., który zmarł w wyniku zderzenia z samochodem osobowym marki
Honda Civic, którą kierował 25-letni Zbigniew K. Rowerzysta jechał bez oświetlenia, mając 3,98 promila alkoholu ,w warunkach ograniczonej widoczności.
Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji
wypadków drogowych wynika, że kierowca

samochodu jechał z dozwoloną w tym miejscu prędkością 90 km/godzinę, z włączonymi światłami mijania i nie miał możliwości
uniknięcia zderzenia z rowerem.
Do wypadku doszło, gdyż rowerzysta jechał wężykiem. Przed Hondą Civic jechał
nieustalony do dziś samochód osobowy,
który nagle odbił w lewo. Można przypuszczać, że kierujący nim zauważył jadącego
nie swoim pasem jezdni rowerzystę. Kierowca Hondy również zjechał na lewy pas
spodziewając się przeszkody na drodze.
Nagle Zbigniew K. zauważył w odległości
15 m rowerzystę, który zjechał z lewego
pasa na środek drogi i zmierzał w kierunku prawej krawędzi. Po zderzeniu z hondą
rowerzysta leżał na prawym pasie jezdni
(patrząc w kierunku Wejsc).
(eb)

Pijany jechał dostawczym Mercedesem
Pijanego 42-letniego mieszkańca
Tomaszowa Mazowieckiego, który
kierował Mercedesem Sprinterem
zatrzymali w środę 20 sierpnia o godzinie 21.35 na drodze krajowej numer 2 w Zdunach policjanci z łowickiej Sekcji Ruchu Drogowego.

K

ontrola akurat tego samochodu była
dziełem przypadku. Był to jeden
z kilku samochodów wytypowanych
do rutynowej kontroli drogowej. Policjanci
zamierzali skontrolować dokumenty i przewożony Mercedesem towar. Po zachowaniu

kronika
policyjna
n 20 sierpnia na os. Tkaczew w Łowiczu
nieznani sprawcy wybili szybę w drzwiach
zaparkowanego samochodu marki Kia.
Poszkodowanym jest mieszkaniec Łowicza,
który stratę oszacował na 300 zł.
n 20 sierpnia policja przyjęła zgłoszenie
kradzieży telefonu komórkowego wartości
500 zł, do której miało dojść 10 sierpnia
między godz. 2 a 2.30 na Starym Rynku
w Łowiczu. Poszkodowanym jest mieszkaniec Łowicza.
n 20 sierpnia w jednej z miejscowości
w gminie Kocierzew Południowy dwaj nieletni pobili 20-latka, który wracał ze sklepu
do domu. Poszkodowany odniósł obrażenia
nie wymagające hospitalizacji.
n 22 sierpnia policja przyjęła zgłoszenie
dotyczące oszustwa na szkodę 42-letniego
mieszkańca Łowicza. Mężczyzna wpłacił
kwotę 2.300 zł na wskazane konto bankowe.

kierowcy było od razu widać, że jest kompletnie pijany. Miał problemy z wyraźnym
wysławianiem się. Policjanci wyczuli też intensywny zapach alkoholu z kabiny Mercedesa. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało
się, że kierowca ma aż 2,66 promila w powietrzu wydychanym z płuc. Pijany kierowca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Teraz odpowie przed sądem
w trybie przyspieszonym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do
dwóch lat pozbawienia wolności.
O wyroku w tej sprawie czytaj na stronie 15.
(mak)
Pieniądze miały być przeznaczone na zakup
samochodu z ogłoszenia. Pomimo wpłaty
pieniędzy do transakcji nie doszło.
n 23 sierpnia policja przyjęła zgłoszenie
dotyczące podobnego oszustwa, tym razem
na szkodę 25-letniego łowiczanina. Mężczyzna ten wpłacił 3.000 zł tytułem zaliczki na
zakup samochodu Volkswagen Sharan.
n W nocy z 25 na 26 sierpnia na os. Czajki
w Łowiczu nieznani sprawcy włamali się do
komórki, z której ukradli 5 kur. Poszkodowany 58-letni mieszkaniec Łowicza oszacował
stratę na 90 zł.
n 27 sierpnia policja przyjęła zgłoszenie
na temat kradzieży, do której dojść mogło
w nocy z 24 na 25 sierpnia przy ul. Łódzkiej
w Łowiczu. Nieznani sprawcy z niezamkniętego garażu ukradli 10-metrowy przewód
od spawarki z uchwytem do elektrody.
Poszkodowanym jest łowiczanin, który stratę
oszacował na 800 zł.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracowała sierżant Urszula
Szymczak
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Ulice Makowa i płk. Kudrowskiego
W czasie dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej w Łowiczu odbędzie się
głosowanie w sprawie nadania nazw
dla dwóch nowych ulic.

P

ierwsza z nich istnieje od dawna i łączy ulicę Armii Krajowej z ul. Grunwaldzką, ulica stanowi dojazd do bloków komunalnych położonych w głębi
osiedla, położonego na terenie dawnej jednostki wojskowej.
Ulica otrzyma imię płk. Mariana Kudrowskiego (1892 - 1953), postaci mocno związanej z naszym miastem. W latach
1930 - 1939 dowodził bowiem 10 Pułkiem
Piechoty, który stacjonował w Łowiczu.
Zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym,
po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej,
miał objąć stanowisko dowódcy 44 Dywizji Piechoty Rezerwowej. Pozostał jednak
w 10 Pułku i całą kampanię wrześniową,

w tym walki w czasie „Bitwy nad Bzurą”
odbył w jego szeregach. Zmarł w 1953 roku
i jest pochowany w Łowiczu w grobowcu
Bukowieckich. Decyzja o lokalizacji ulicy
imienia pułkownika nawiązuje do charakteru nazw ulic osiedla domów jednorodzinnych znajdującego się pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Grunwaldzką. Wszystkie
noszą imiona generałów uczestniczących
w części kampanii wrześniowej toczącej
się nad Bzurą.
Druga ulica, która otrzyma nazwę, znajduje się w sąsiedztwie ul. Bolimowskiej.
Jest nowa ulica, która powstała po podziale nieruchomości przy ulicy Niciarnianej,
z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, obecnie działki w części są już
w trakcie zagospodarowywania. Ulica jest
równoległa do ulicy Polnej. Proponowana
nazwa to ul. Makowa.
(tb)

Powstanie izba pamięci o łowickich Żydach
Ratusz apeluje
o przekazywanie pamiątek

W Urzeczu dzieci ścigały się na czas w układaniu puzzli.

Dom Kultury zajechał do Urzecza B
„Dom Kultury na kółkach” wakacyjna propozycja imprezy wyjazdowej poza siedzibę Domu Kultury w
Zdunach, w środę 27 sierpnia zakończyła swoją działalność, imprezą w Domu Ludowym w Urzeczu. Tegoroczna akcja była bardzo udana,
wzięły w niej udział cztery sołectwa.

F

ajnie! To zawsze coś innego - tak pomysł
objazdowych imprez dla dzieci ocenia
prezes Koła Gospodyń Wiejskich z Urzecza, Wioletta Markowska. Mamy, członkinie KGW, przy okazji wizyty Domu Kultury
mocno zaangażowały się w przygotowania,
by imprezę skierowaną do dzieci dodatkowo
osłodzić. Podczas gdy na sali Domu Ludowego trwała zabawa, w kuchni powstawały słodkie desery. W szklanych pucharkach
znalazły się zwieńczone bitą śmietaną, galaretki, egzotyczne owoce i ciasto budyniowe. Panie przygotowały także gofry.

1 września w Łowiczu

W

poniedziełek, 1 września
rozpocznie się nowy rok szkolny
2008/2009.
Uroczysta inauguracja z udziałem
władz powiatu łowickiego odbędzie
się o godz. 9.00 w ZSP nr 2 na
Blichu. W szkołach miejskich nie
jest planowana jedna wspólna
uroczystość.
Rocznica wybuchu II wojny światowej
zostanie uczczona spotkaniem na
cmentarzy przy ul. Listopadowej.
Delegacje szkół z pocztami
sztandarowymi oraz kombatanci
spotkają się tam o godz. 11.00.
Godzinę później kombatanci spotkają
się w murach Gimnazjum nr 1 w Al.
Sienkiewicza.
(mwk)

Dom Kultury przywiózł napoje, a zwieńczeniem imprezy był wspólny grill na zewnątrz budynku. - Dzieci z miasta mają więcej okazji by w okresie wakacji skorzystać
z jakiejś propozycji - mówiły nam mamy,
mieszkanki Urzecza - Przyjazd Domu Kultury do nas, to okazja nie tylko by same
dzieci się pobawiły, ale także do integracji. Dodały, że w ciągu roku dzieci też nie
mają zbyt wiele okazji by wziąć udział we
wspólnej imprezie. Jak podkreśliła Wioletta
Markowska, w Urzeczu zabawa była wielopokoleniowa. Bawiły się babcie, mamy i
dzieci, te były nie tylko z Urzecza, ale także z sąsiednich miejscowości, które Domu
Kultury do siebie nie zaprosiły.
W Urzeczu bawiło się ponad 30 dzieci, od
kilku do kilkunstu lat. Dyrektor Domu Kultury Halina Anyszka powiedziała nam, że
w pozostałych miejscowościach, gdzie zawitał „Dom Kultury na kółkach” Jackowicach, Maurzycach i Bąkowie Górnym, at-

urmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński
zwraca się do mieszkańców Łowicza z
apelem o przekazywanie do ratusza pamiątek po zamieszkującej Łowicz społeczności żydowskiej. Zostaną one wykorzystane do stworzenia w łowickim muzeum izby
pamięci, która będzie poświęcona wyłącznie mieszkańcom wyznania mojżeszowego.
Przed wybuchem II Wojny Światowej stanowili oni blisko połowę mieszkańców naszego miasta. Urząd Miejski otrzymał w ramach ministerialnego programu Patriotyzm
Jutra 10 tys. złotych, z własnej kasy wyłoży
17 tys. zł. Pozwoli to zagospodarować jedną z sal wystawienniczych łowickiego muzeum. Jak się dowiedzieliśmy od naczelnika

mosfera była podobna. Tam także mamy
angażowały się, by zorganizować słodki
poczęstunek dla swoich pociech. Program
był podobny. Dzieci, otrzymały karteczki
ze swoimi imionami, zostały podzielone
na dwie drużyny, wybrały dla nich nazwy
i „okrzyk bojowy”. Po czym zaproszono
je do wspólnej rywalizacji: rozwiązywały kalambury, układały puzzle na czas. Potem grały w kręgle i ścigały się w sztafecie
z kręglem w ręku na torze przeszkód - był
slalom, przejście przez hoola hop, rzucanie
piłeczką do celu. Na koniec podsumowywano punktację i organizatorzy wręczyli
dzieciom medale.
olejny jubileusz strażacki odbędzie się
Dom Kultury zaoferował dzieciom i młow niedzielę 7 września w gminie Kodzieży pokaz oraz naukę break dance. Zacierzew Południowy. Tym razem bęjęcia poprowadził Kamil Korzewski z Łowicza, który w Domu Kultury w Zdunach dzie to 80. rocznica działalności jednostki
prowadzi sekcję tego tańca. W Urzeczu, wy- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu.
Uroczystość rozpocznie się o godz.
stąpił w towarzystwie kolegów z Łowicza,
z którymi stale współpracuje.
(tb) 11.15 zbiórką pododdziałów przy straż-

Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Artura Michalaka, będzie to duża sala na parterze, gdzie, w połączeniu z dwoma mniejszymi, odbywały się do tej pory wystawy
czasowe. Izba pamięci łowickiej społeczności żydowskiej będzie miała charakter
wystawy stałej na okres przynajmniej 5 lat,
tak ma przewidywać porozumienie, które
ratusz zawrze z muzeum.
Zamiarem ratusza jest jak najpełniejsze przygotowanie wystawy, obudzenie
wspomnień o społeczności żydowskiej
naszego miasta i dotarcie do nieznanych
pamiątek, które pozostają w rękach osób
prywatnych. Przedmioty, które trafią na
wystawę mają ilustrować obecność społeczności żydowskiej w Łowiczu od 1796
roku, gdy pozwolono im się osiedlać w
mieście do roku 1945.
dok. na str. 5

Osiem dekad straży w Wiciu

K

nicy. O godz. 11.30 rozpocznie się msza
św. Po niej odbędzie się część oficjalna,
w której przedstawiony będzie rys historyczny jednostki, wręczone będą medale
i odznaczenia. Jubileusz zakończy się przyjęciem z udziałem strażaków, mieszkańców
wsi i zaproszonych gości
(mwk)

Alkoholowy terror w klatce
- Wymiociny i mocz, pety i butelki po tanich winach - to znajdzie
każdy kto wchodzi do naszej klatki
w centrum miasta - mówi kilku lokatorów pierwszej klatki w bloku nr 5
na osiedlu Kostka. Żalą się na to, że
nie mogą spokojnie wejść do domu,
ponieważ albo na ławce przed klatką, albo tuż za drzwiami na klatce
schodowej stoi kilka lub kilkanaście
osób pijących alkohol, palących
papierosy i obrzucających stekiem
niewybrednych epitetów tego, kto
śmie zwrócić im uwagę.

R

eporter NŁ był na miejscu we wtorek
rano. Już przy wejściu do klatki można zauważyć butelki po winach w niewysokim żywopłocie przy ławce. Po przekroczeniu progu klatki schodowej na skrzynkach
pocztowych ustawione, jak na barze, butelki po alkoholu. Zapach, cóż - po prostu
czuć mocznik. Po chwili krzątania się przy
rowerze zza drzwi prowadzących do piwnic wyszedł mieszkaniec tejże klatki, od
którego czuć było wyraźnie woń alkoholu.
Zaprzeczał, jakoby na klatce odbywały się
głośne libacje alkoholowe. Bluźnierstwami próbowała pozbyć się reportera kobieta pokrzykująca zza drzwi prowadzących
do piwnicy.

ci o ściany. Jeżeli tylko zwrócimy uwagę
obrzucają nas wulgarnymi wyzwiskami.
Obawiamy się, że na tym nie poprzestaną i ktoś z nas zostanie uderzony - mówi
starsza mieszkanka bloku nr 5. To jeszcze nie jest najgorsze. - Raz wchodząc do
klatki natknęłam się na obnażonego mężczyznę, który załatwiał się w kucki pod
skrzynkami na listy - dodaje zgorszona
emerytka. - Kiedyś wchodziłam o zmroku
na górę i dotknęłam poręczy. Okazało się,
że była ona ubrudzona wymiocinami - dodaje. Na dodatek te właśnie panie, które doświadczają obrzydliwych zachowań sprzątają po urządzających libacje, gdyż smród
rozprzestrzenia się po całej klatce. - Zeskrobujemy raz w tygodniu wszystko z podłogi,
bo do tej pory mielibyśmy siedlisko nie tylko brudu i bakterii ale i gryzoni - wskazują
mieszkańcy.
Barek jak się patrzy, tylko szkoda, że nie w prywatnym mieszkaniu, a na publicznej klatce schodowej
- Dowiedzieliśmy się, że w korytarzu
w piwnicach bloku ustawili sobie wersalkę. Boimy się schodzić do piwnicy - dodaje jedna z lokatorek. Jeden z mieszkańców
schodzi po rower, ale stara się to robić, gdy
nikogo tam nie ma. Przed laty w klatce był
domofon, ale został zniszczony, gdyż osoby uczestniczące w libacjach nie mogły
sobie poradzić z otwarciem mechanizmu.

Gości tego pokroju sprowadzają na klatkę, bo nie do swojego mieszkania, lokatorzy z parteru.
Pozostali mieszkańcy muszą przechodzić obok, bo nie mają innej drogi, aby
dostać się do swoich mieszkań. - Przechodzimy obok tych brudnych zarośniętych
i śmierdzących osobników. Nieraz trudno ich minąć, bo śpią na schodach opar-

Jaka rada

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nieobyczajne wybryki, zakłócanie spokoju współlokatorów, wulgarne wyzwiska, nie stosowanie się do regulaminu
korzystania z lokali ZGM to nie jedyne naruszenia prawa, jakich dopuszczają się lokatorzy z parteru oraz ich goście.
dok. na str. 5
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Muzyczne pożegnanie lata w Iłowie
Brytyjski zespół Smokie oraz polska piosenkarka - skandalistka Doda
- czyli Dorota Rabczewska będą
gwiazdami tegorocznego XI Wielkiego Pożegnania Lata w Iłowie. Organizatorem imprezy, która odbędzie
się w piątek 29 sierpnia na stadionie
w Iłowie jest agencja Word Media,
działająca właśnie w Iłowie.

I

mpreza rozpoczyna się o godz. 17 i będzie to cykl koncertów muzycznych,
w którym wystąpi istniejący od 1996
roku zespół D-Bomb, wykonujący muzykę dance, istniejący od 1994 roku zespół
disco polo Classic, kolejny z tego nurtu zespół to Dannis.
Jako gwiazdy wieczoru wystąpią Doda,
laureatka tegorocznego Sopot Hit Festiwa-

lu za piosenkę „Nie daj się”, piosenkarka
młodego pokolenia oraz Smokie, legendarny brytyjski zespół muzyczny, działający od
lat 70. Jego największe przeboje to np. Don,t play your rock n,roll to me, Living next
door to Alice.
Bilety na muzyczne pożegnanie lata
w Iłowie kosztują w przedsprzedaży 20 zł
(w Łowiczu można je kupić w solarium
przy ul. Krakowskiej 16), w dniu koncertu - 25 złotych.
Word Media przekazał dla naszych czytelników 10 wejściówek na koncert. Rozdamy je tym osobom, które jako pierwsze
przyjdą dziś do redakcji Nowego Łowiczanina, przy ul. Pijarskiej 3 a z aktualnym numerem gazety w ręku. Redakcja czynna jest
od godziny 7.00.
(mwk)

Łowiczanie jadą do Saluzzo we Włoszech
PCK już po obozie w Mielnie. Już ponad tydzień temu z obozu zorganizowanego przez łowicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Mielnie nad Bałtykiem, wrócili młodzi członkowie i sympatycy tej organizacji. Odpoczynek trwał od 4 do 17 sierpnia. Młodzież zwiedzała okolicę, uczestniczyła w imprezach obozowych, wśród których
w pamięci niewątpliwie zostaną dyskoteki, turniej grup, a przede wszystkim obozowy chrzest, któremu nie przeszkodził nawet deszcz. Diabły (młodzież, która była na obozie już po raz drugi) poganiały „pierwszaków” do zanurzenia
głowy w kisielu i wyłowienia ustami plasterka cytryny. Innym przeżyciem, ciekawym, ale nie tak emocjonującym był
rejs katamaranem po wodach jeziora Jamno. Młodzi ludzie nie tylko się bawili, ale także poznawali tajniki udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, które w czasie pokazów zdradzał im ratownik PCK Kamil Księżak.
(tb)

Rysunki Biernackiego
w Domku Ogrodnika
Około 20 rysunków Andrzeja Biernackiego malarza i właściciela Galerii Browarna w Łowiczu, z ostatniego
roku, prezentowanych jest w Domku
Ogrodnika w Muzeum w Nieborowie.
Wernisaż wystawy odbył się w minioną sobotę 23 sierpnia. Wystawa
będzie czynna na pewno do końca
września, a - jeżeli będzie wysoka frekwencja - do końca października.

D

ziałalność wydawnicza i wystawiennicza malarza w ramach łowickiej galerii
Browarna, raz po raz zahacza o nieborowsko-arkadyjskie wątki (jak np. zorganizowana w 2004 r. wystawa monograficzna
w 100-lecie pleneru pracowni Konrada
Krzyżanowskiego w Arkadii).
Obecnie prezentowane prace wykonane
są węglem na papierze (100 x 70 cm). Technice tej Biernacki jest wierny od studiów
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, podobnie jak tematyka (w większości
są to interpretacje figury ludzkiej) wskazują na wierność metodzie zapoczątkowa-

Powstaje bieżnia
przy boisku OSIR

F

irma Polcourt S.A. z Warszawy
od ponad tygodnia prowadzi
prace na stadionie sportowym
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Jana Pawła II w Łowiczu. Są to
prace rozbiórkowe i budowlane,
mające na celu powstanie kanalizacji
deszczowej. Przypomnijmy, że
miasto musiało czekać kilka
tygodni, zanim udało się ostatecznie
rozstrzygnąć przetarg na budowę
bieżni. Rywalizująca z Polcourtem
S.A. firma wzniosła wiele zastrzeżeń,
które zostały ostatecznie odrzucone
przez prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w Warszawie. Prace
na OSiR będą kosztowały 2 mln
748 tys. zł, warszawska firma
Jeden z rysunków, które można oglą- ma za te pieniądze wybudować
bieżnię o długości 1100 m, gdzie na
dać w Domku Ogrodnika
prostej będzie 8 torów, a na łukach
nej jeszcze na studiach. - Powtarzające się 6, o nawierzchni pouliretanowej.
motywy, mają jednak na celu przekrocze- Powstaną też dodatkowe bieżnie
nie akademickich standardów, znalezienie i miejsca pod inne dyscypliny
nowych środków plastycznych dla jednego lekkoatletyczne niż biegi, w tym
z najstarszych i najtrudniejszych tema- skocznia w dal, do trójskoku, rzutnia
tów w sztuce: wizerunku człowieka - doda- kulą, skok wzwyż i o tyczce.
je Andrzej Biernacki.
(eb) (tb)

30-osobowa delegacja mieszkańców Łowicza z burmistrzem miasta
Krzysztofem Kalińskim wyjedzie
w środę 4 września do Włoch. Celem podróży jest miasto Saluzzo,
z którym podpisano umowę o współpracy w czasie tegorocznej imprezy
Księżackie Jadło, 17 sierpnia.

N

aczelnik Wydziału Promocji, Sportu
i Turystyki łowickiego ratusza Artur
Michalak powiedział nam, że wyjazd
jest z wiązany z nawiązywaniem współpracy i jego podstawowym celem jest przybliżenie mieszkańcom Łowicza włoskiego
miasta. Szczególnie historii, tradycji, specyfiki gospodarczej. W programie jest m.in.
pobyt na targach rolniczych, odwiedzenie
winnic, zwiedzanie muzeów, ciekawszych
zabytkowych obiektów, a także udział w festiwalu folklorystycznym.
Do Saluzzo wyjedzie wraz z burmistrzem jeszcze dwóch urzędników miejskich, członkowie zarządów osiedli działa-

jących na terenie miasta. Oprócz tego dwie
twórczynie ludowe Renata Brzozowska
oraz Anna Staniszewska, które w łowickich
strojach ludowych będą prezentować twórczość ludową naszego regionu i zachęcać
Włochów do odwiedzenia naszego miasta.
W grupie znajdą się także dwie reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich - organizacje te stale bowiem współpracuje z miastem w czasie organizacji szeregu imprez
plenerowych.
Łowiczanie będą przebywać we Włoszech do 9 września. Uczestnicy wyjazdu
zapłacą z własnej kieszeni wyłącznie za
hotel w Czechach, gdzie będą zatrzymywać się w czasie podróży oraz obiado-kolację, która zostanie im tam podana. Ratusz
płaci 15 tys. zł za transport w obie strony,
przy czym ponad połowa tych pieniędzy
zostanie mu zwrócona z unijnego programu współpracy miast siostrzanych. Całkowity koszt pobyty grupy z Polski pokryje
strona włoska, która na ten cel pozyskała
także pieniądze z UE.
(tb)

Kanalizacja już za trasą
Gmina Domaniewice otrzymała 1,5-milionową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Łodzi na trwającą budowę sieci kanalizacyjnej w centrum
Domaniewic.

C

ała inwestycja została rozłożona na etapy i potrwa do 2009 roku. Prace prowadzi firma “Wodociągi i kanalizacje” z
Głowna. Całość inwestycji rozłożona na 3
lata kosztować będzie 4.659.209 zł.
W pierwszym etapie, czyli w tym roku,
kanalizacja będzie budowana w Domaniewicach, w drugim - w Skaratkach, Podro-

góźnie i Krępie do stacji PKP. Koncepcja
kanalizacji całej gminy opiera się na oczyszczalni w Domaniewicach. W tym roku podłączone zostanie do niej centrum Domaniewic, wraz z instytucjami położonymi przy
ul. Głównej.
Tegoroczne prace mają kosztować około
1,8 mln zł z czego 1,5 mln zł to pożyczka z
WFOŚ. Prace rozpoczęte wiosną objęły już
samo centrum miejscowości, wykonane zostały dwa przepusty pod krajową “czternastką”, a także Stara Wieś, ul. Główna, część
ul. Górnej, Leśną, Kościelną. Obecnie prowadzone są przy ul. Szkolnej. Wybudowano już 3,5 km kanalizacji.
(eb)

Nabór do „Koderek” we wrześniu

Dziecięco - Młodzieżowy Zespół
Ludowy „Koderki” zaprasza do swojego grona siedmio - i ośmiolatków,
którzy mają poczucie rytmu i bardzo
lubią tańczyć oraz śpiewać. Spotkanie, na którym odbędzie się nabór
do „Koderek” odbędzie się w sali tanecznej Łowickiego Ośrodka Kultury
we wtorek 8 września o godz. 15.00.

Z

apraszam te dzieci, które rzeczywiście posiadają uzdolnienia muzyczne mówi kierownik zespołu „Koderki” Eugeniusz Strycharski. - Poza tym żeby śpiewać

i tańczyć w ludowym zespole trzeba lubić
folklor. Strycharski dodaje, że na południu
Polski z folklorem jest lepiej, bo tamtejsza
młodzież i dzieci są bardzo związani ze swoją kulturą ludową. - Chciałbym, żeby młodzi łowiczanie byli także dumni ze swoich
korzeni i nie wstydzili się zakładać strojów
ludowych, gdy staną się nastolatkami - dodaje Strycharski. Żałuje, że w dzisiejszych
łowickich rodzinach rzadko się zdarza, by
pielęgnowano łowicki folklor, a to z kolei
przekłada się na niechęć dzieci do tego co
ludowe. - Mam jednak nadzieję, że na wrześniowy nabór przyjdzie dużo osób - dodaje.

- Szczególnie czekam na chłopców, bo ich
zawsze brakuje w zespole.
Dzieci, które przejdą wstępny egzamin
z rytmu np. tańczenie do dźwięków wygrywanych na pianinie, wejdą w skład grupy
przygotowawczej. Będzie się ona spotykać
dwa razy w tygodniu po 45 minut. - Jest to
czas optymalny dla dzieci w tym wieku - tłumaczy Strycharski - Dlatego m.in. nie chcę
przyjmować do zespołu młodszych dzieci,
poniżej siedmiu lat, bo takie zajęcia są dla
nich zbyt męczące, a poza tym często nie
są jeszcze w stanie dobrze się skoncentrować i szybko się zniechęcają.
(jr)
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Wrzesień 1939 roku w Łowiczu bez zmian

W ostatnich dniach dotarły do naszej redakcji różne pogłoski o tegorocznej rekonstrukcji historycznej
„Łowicz 1939” zgodnie, z którymi
miały zajść poważne zmiany w jej
programie. Przypomnijmy, że jest
ona zaplanowana na weekend 27 28 września.

J

Pod koniec września po raz drugi zobaczymy inscenizację walk o Łowicz w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych.
dok. ze str. 3

dok. ze str. 3

Alkoholowy terror w klatce

W

zywaliśmy kilka razy policję, ale nic
to nie pomogło. Informowaliśmy
o sytuacji także administratora budynku, czyli Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wyznaje jedna z lokatorek.
- Zajmiemy się sprawą. Zwrócimy szczególną uwagę na blok nr 5 na osiedlu Kostka - zapewnia naczelnik sekcji prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
Mariusz Boczek. Dalej wyjaśnia, że jeżeli
policjanci są świadkami naruszenia prawa,
w tym picia alkoholu w miejscu publicznym
to mogą nałożyć mandat bądź skierować
wniosek do Sądu Grodzkiego. Jeżeli nie przyłapią delikwentów na gorący uczynku sąsiedzi muszą liczyć się z koniecznością złożenia
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
a dalej złożyć zeznania w tej sprawie.
Bez zaangażowania się w proces, aby wymierzyć sprawiedliwość uciążliwym sąsiadom się nie obejdzie. Potwierdza to dyrektor
ZGM Joanna Mika. - 25 sierpnia wpłynęła
do nas ustna skarga na zachowanie lokatorów z tego bloku. Poprosiliśmy o złożenie pi-

sma w tej sprawie - powiedziała w rozmowie z NŁ. Jakiś czas temu również były ustne
interwencje w tej sprawie. Zgodnie z ustawą
o najmie lokali administrator bądź też sami
sąsiedzi mogą wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wyeksmitowanie uciążliwego sąsiada. Niezbędne będzie postępowanie dowodowe, czyli złożenie zeznań przed
sądem przez terroryzowanych sąsiadów. Jeżeli do sądu wystąpić miałby administrator,
w tym wypadku ZGM potrzebne będą pisemne skargi. - Będziemy musieli powołać na
świadków w sądzie sąsiadów - dodaje dyrektor. Obiecała ponadto nawiązać w tej sprawie współpracę z policją i dodatkowo uczulić
funkcjonariuszy na potrzeby mieszkańców
tego bloku. To co mogą zrobić mieszkańcy
to pisać skargi do ZGM, wzywać w trakcie
każdej libacji policję, tak aby funkcjonariusze mogli nakryć jej uczestników, a następnie wystąpić do sądu z wnioskiem o eksmisję, dowodem będą tu interwencje policji
i skargi do administratora.
(eb)

Wyrwa na ul. Chełmońskiego została tylko zabezpieczona barierką i czeka na
załatanie już 3 miesiące.

Wyrwy wkrótce będą załatane
- Ta dziura częściowo w chodniku
i częściowo asfalcie czeka na załatanie już 3 miesiące, a my nie mamy
jak chodzić - mówi nasza czytelniczka, mieszkająca na ul. Chełmońskiego w Łowiczu.
się dowiadujemy od wicedyrektora
Usług Komunalnych w ŁowiJczu,akZakładu
Tadeusza Dudkiewicza, który to zaj-

muje się utrzymaniem drogi powiatowej, w
oparciu o porozumienie podpisane pomię-

edna z tych informacji mówiła, że będzie to impreza jednodniowa, że dojdzie
do rezygnacji z walk nocnych w mieście
lub dziennych nad rzeką Bzurą w Parku Błonie. Jeszcze wcześniej pojawiła się odmienna
informacja o tym, że obie rekonstrukcje odbędą się o dwa tygodnie wcześniej z większą niż dotąd obsadą, gdyż nie będzie w tym
roku rekonstrukcji walk wrześniowych nad
Bzurą w Brochowie - należącej do największych w Polsce. Organizatorzy mieli bowiem
nie otrzymać wystarczającej ilości środków
na jej przeprowadzenie.
Sprawdziliśmy je i obie informacje są
nieprawdziwe. Rekonstrukcja „Łowicz
1939” odbędzie się w dniach 27 - 28
września, w formie podobnej do tej sprzed
roku. Jak powiedział nam naczelnik Wydziału Promocji Sportu i Turystyki łowickiego ra-

tusza Artur Michalak, miasto na pewno nie
chce rezygnować z imprezy, która w roku
minionym cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród łowiczan oraz turystów. Otrzymała też wysokie noty wśród miłośników
historii. Łowicz zaistniał w kraju jako jedyne miasto, w którym rekonstruowane zostały
nocne walki o miasto. Pewne jest, że inscenizacja będzie nieco bogatsza niż rok temu,
a to dlatego, że współorganizator imprezy
Stowarzyszenie Polonia Millitaris otrzymało w tym roku dofinansowanie wyższe o 10
tys. złotych niż rok temu (35 tys. zł).
Faktycznie rekonstrukcja w Brochowie,
była zagrożona - przyznał nam to sekretarz
gminy Brochów Bogdan Dobrzyński - ale
wszystkie problemy zostały już rozwiązane. Impreza odbędzie się bez przeszkód
w swym planowanym wcześniej terminie 12
- 14 września, z główną inscenizacją ostatniego dnia o godz. 13.30.
Jedna zmiana dotycząca Łowicza dotyczy zapowiadanej kilka tygodni temu wizyty
na niej prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Jak nam powiedział Michalak, po ostatnim
kontakcie z Kancelarią Prezydenta, wizyta
nie jest już taka pewna.
(tb)

dzy starostwem a miastem, takich wyrw jest
jeszcze siedem. Powstały one po ulewnych
deszczach jeszcze przed wakacjami. Oprócz
ul. Chełmońskiego utrudniają poruszanie się
na ul. Klickiego, Armii Krajowej, Matejki,
Bonifraterskiej, Długiej i Nowym Rynku.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, dziś 28
sierpnia radni mają zadecydować o przeniesieniu pieniędzy na remont nawierzchni dróg
powiatowych, gdyż nie wystarczyło już przekazanej wcześniej na ten cel dotacji.
(eb)

Powstanie izba pamięci o łowickich Żydach

atusz liczy na stare fotografie, przedstawiające zarówno portrety, jak i życie
R
codzienne społeczności żydowskiej. Oprócz

tego mile widziane będą wszelkie przedmioty
codziennego użytku wykorzystywane przez
łowickich Żydów, gazety, ulotki i inne.
Ratusz chciałby przedmioty wypożyczyć
na czas wystawy, w grę wchodzi nawet ich
wykupienie. W przypadku fotografii ratuszowi zależy najbardziej na wypożyczeniu
w celu zeskanowania, by móc zaprezentować
je w większych formatach. Miasto liczy na
pomoc w przygotowaniu wystawy kolekcjo-

nerów, w których zbiorach jak wiadomo znaj- szycach i Kapitule, którzy w czasie okupacji
niemieckiej m. in. regulowali koryto rzeki
duje się sporo pamiątek po Żydach.
Bzury oraz na nakręcenie fi1mu dokumentalPrzypomnijmy, że ratusz planował w ubie- nego o akcji Szarych Szeregów na więzienie
głym roku stworzenie izby w jednym z bu- UB i NKWD przy ul. Kurkowej w Łowiczu
dynków pożydowskich na ul. Zduńskiej, tak w czasie której odbito jeńców.
Pieniądze, jakie w tym roku otrzymał razwanej szmulce. Nie udało się bo pozyskana
kwota była zbyt mała, oprócz tego spowodo- tusz nie pozwolą mu zrealizować pierwotwałoby to problemy organizacyjne z udostęp- nego pomysłu, umieszczenia izby pamięnianiem ekspozycji zwiedzającym. Z progra- ci w szmulce, stąd wybór padł na muzeum.
mu „Patriotyzm Jutra” otrzymał pieniądze Urząd chciałby zgromadzić część pamiątek
na wybudowanie w Parku Błonie pomni- już do 15 września.
(tb)
ka poświęconego jeńcom z obozów w Mał-

Basen wciąż nieczynny Ruszyli z kanalizacją na Matejki
Nie wiadomo dokładnie, czy
zrobione będą wszystkie prace
na miejskiej pływalni. Basen ma być
ponownie czynny 8 września.

N

ie jest jednak pewne, czy do tego
czasu wymienione zostaną płytki
wokół niego. Na razie nie udało się
znaleźć wykonawcy tych prac.
Jak pisaliśmy przed kilkoma
tygodniami, prace remontowe, które
polegać miały przede wszystkim na
wymianie folii z niecki basenowej trwać
miały od połowy lipca do 8 sierpnia.
Po zdjęciu starej folii okazało się, że
zakres prac musi być zwiększony, a
czas zamknięcia pływalni przedłużono
o kolejne 2 tygodnie. Obecnie
planowane początkowo prace
remontowe wraz z wymianą folii są
zakończone, jednak dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Zbigniew Kuczyński
złożył jeszcze wniosek o wymianę
terakoty wokół basenu. Wniosek został
już przez ratusz zaakceptowany,
a potrzebny materiał zakupiony.
Okazało się jednak, że jest problem ze
znalezieniem wykonawcy, który ułoży
200 m2 antypoślizgowych płytek.
Kuczyński uważa, że potrzeba na to
tygodnia i wciąż ma nadzieję, że uda
się wykonawcę znaleźć. Czasu jest
jednak mało, bo po zakończeniu prac
musi być jeszcze czas na napełnienie
basenu wodą, uzdatnianie jej
i zbadanie. - Jeśli nie znajdziemy na
czas fachowców, prace te odłożymy na
przyszły rok - deklaruje dyrektor.
(mwk)

Spożywała alkohol

P

olicja zna już wynik badania
krwi 19-letniej mieszkanki gminy
Bielawy, która 10 sierpnia
kierowała polonezem biorącym
udział w tragicznym wypadku w tej
miejscowości. Kierująca miała 0,4
promila alkoholu we krwi co oznacza,
że była po użyciu alkoholu.
W wypadku zginęły dwie młode kobiety
- 19-letnia i 20-letnia, kierująca i 18-letni
pasażer zostali ranni.
(mwk)

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu rozpoczęli prace
przy budowie kolektora kanalizacji
sanitarnej w ulicy Matejki na wysokości kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
oboty udało się rozpocząć dzięki zakończeniu, zdecydowanej większości robót
R
przy układaniu kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Żołnierskiej. Na Matejki ma zostać wykonana kanalizacja sanitarna o łącz-

nej długości ponad 900 metrów, oprócz tego
kanalizacja deszczowa o długości ponad 700
m. Prace będą kosztować 765 tys. zł.
Wykonanie obu kanalizacji ma przygotować ul. Matejki do mającej nastąpić w przyszłości budowy nawierzchni, co pozwoli lepiej skomunikować ul. Grunwaldzką z ul.
Armii Krajowej, ale przede wszystkim stworzyć możliwość zabudowy działek znajdujących się przy niej. Przewidziana jest tam zabudowa jednorodzinna.
(tb)
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Kiedy źródła termalne?
Budowa ciepłowni
geotermalnej i modernizacja
dotychczasowo istniejących
ciepłowni węglowych
w Łowiczu to plany spółki
Geotermia Polska, które
Geotermia przedstawiła
burmistrzowi Krzysztofowi
Kalińskiemu.

niskotemperaturowych, opalanych lekkim
olejem opałowym. Blok przeznaczony jest
do dogrzewania wody sieciowej do wymaganych temperatur, w okresach szczytowego zapotrzebowania na moc cieplną.
System dystrybucji ciepła to sieć rurociągów z preizolowanych rur stalowych
o łącznej długości 10 km, wyposażona
w indywidualne urządzenia pomiarowe i zawory. Ciepłownia oraz sieć cieplna są sterowane i monitorowane przez zintegrowany system komputerowy, ułatwiający pracę
i zmniejszający straty energii. Prace modernizacyjne zostały sfinansowane ze środków Niebawem wejście główne i cały budynek Urzędu Gminy w Bielawach wypięknieje.
Wojewódzkiego Funduszu OchroGmina Bielawy
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

C

zekamy jaką opinię w tej kwestii wyda
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, bo to on ma 60 % udziałów w spółce ZEC, których chęć kupna zgłaszała Geotermia - powiedział burmistrz.

Geotermia w Łowiczu?

Relaksujące kąpiele
i lecznicze inhalacje

Firma Geotermia, która działa w Uniejowie, zaoferowała władzom Łowicza gotowość do wybudowania na własny koszt
geotermalnego systemu ciepłowniczego
i podłączenie go do istniejącej sieci Zakładu Energetyki Cieplnej, a następnie sprzedaż ciepła geotermalnego do ZEC. Koszt
inwestycji to 35 mln zł.
Specjaliści przeprowadzili już badania
geologiczne według, których w Kompinie
pod Łowiczem na głębokości 2 tys. metrów
płynie woda o temperaturze 80 st. C, a na
głębokości 4 tys. metrów, 120 st. C. Czy
podłowickie źródła termalne zostaną wykorzystane i dojdzie do budowy systemu geo-

Na blok geotermalny składają się odwierty produkcyjny i reiniekcyjny oraz
Spółka Geotermia oprócz ogrzewania
wymienniki ciepła, filtry i system tłomiasta oferuje m.in. korzystanie z usług
czenia między otworami.
gabinetu balneologicznego w Uniejowie,
termalnego na razie nie wiadomo. Miejmy wykorzystującego pozytywne działanie
nadzieję, że we wrześniu coś się w tej spra- wód termalnych. Można w nim skorzystać
z kąpieli perełkowych, które m.in. uspakawie ruszy do przodu.
jają, koją, relaksują i odprężają. Wskazane są przy chorobach stawów, mięśni, żyOgrzewanie wodami
lakach, zmianach skórnych i alergicznych
termalnymi
oraz stanach napięcia emocjonalnego, bezTo jak wyglądałaby modernizacja ło- senności i nerwicach. W gabinecie można
wickich ciepłowni, można zobaczyć na również skorzystać z leczniczych inhalaprzykładzie Uniejowa, tam bowiem już cji wodami mineralnymi, olejkami, lekami
jest wykorzystywana wartość wód termal- i środkami leczniczymi. Korzystnie dzianych. Pierwsze ich zastosowanie to ogrze- łają przy wszelkiego rodzaju stanach zawanie miasta. Ciepłownia geotermalna po- palnych dróg oddechowych, stanach
łączona z olejową kotłownią szczytową ma depresyjnych, bólach głowy, przeziębiedocelowo zaopatrywać w ciepło ok. 70% niach, zapaleniu oskrzeli, zatok, nerwobudynków w Uniejowie. Nowy system bólach, stanach wyczerpania fizycznezastępuje 10 kotłowni lokalnych opala- go i psychicznego, alergiach. Oprócz
nych węglem oraz 160 kotłowni znajdują- kąpieli i inhalacji można poddać
cych się w domach jednorodzinnych.
się różnego rodzaju masażom
Instalacja kotłowni jest dwuczęściowa. m.in. leczniczym, odchudzającym, relaksaPierwsza to blok geotermalny, na który skła- cyjnym czy limfatycznym.
Trzeba dodać, że zabiegi trwają od 15 do
Gabinet balneologiczny, a w nim ką- dają się odwierty produkcyjny i reiniekcyjny
piele perełkowe, inhalacje olejkami oraz wymienniki ciepła, filtry i system tło- 60 minut, a ich cena nie jest duża, waha się
czy wodami mineralnymi... brzmi za- czenia między otworami. Drugi zaś to blok bowiem w granicach od kilku do 25 zł.
chęcająco.
olejowy, który składa się z dwóch kotłów
(jr)

Domaniewice

Gmina Kiernozia

Z myślą o kolejnych inwestycjach

P

rzygotowanie dokumentacji na trzy inwestycje umożliwią zmiany wprowadzone w budżecie gminy Kiernozia na
sesji 13 sierpnia. Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy będą one zrealizowane, wiadomo tylko, że są zapisane w planie rozwoju lokalnego na lata 2008-2011. A są to:
rewitalizacja Rynku M. Kopernika w Kiernozi - na przygotowanie dokumentacji do
tej inwestycji zapisano 15 tys. zł, budowa

parkingu na ul. 1 Maja - na przygotowania
zapisano 15 tys. zł oraz przygotowania do
budowy hali sportowej w Kiernozi - na potrzebne opracowania 40 tys. zł.
W tej samej uchwale dokonano zmniejszenia o 30 tys. zł kwoty zapisanej na budowę oczyszczalni w Kiernozi. Pieniądze te
będą przeznaczone na budowę 146-metrowego odcinka wodociągu w Różanowie.
(mwk)

Przybywa książek w bibliotece

C

o miesiąc kupowane są książki
do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaniewicach. Z budżetu
gminy przeznaczono w tym roku na
ich zakup około 14 tys. zł. Biblioteka
wnioskowała też do Ministerstwa
Kultury o dotację w wysokości 9 tys.
zł na ten cel. Kupowane są nowości
do wszystkich działów bibliotecznych.
Jeżeli biblioteka otrzyma dotację
z ministerstwa w tym roku wzbogaciłaby
się o 600 - 700 nowych książek. (eb)

Docieplanie urzędu tuż, tuż

F

irma Romana Piechoty ze Skierniewic
wygrała przetarg na wyczekiwaną od
kilku lat inwestycję w postaci termomodernizacji Urzędu Gminy w Bielawach, oferując najniższą cenę - 206.294 zł. Do przetargu wpłynęły ponadto dwie inne oferty
z: Pro-fart Investment z Łodzi oraz z Terbudu Wiesława Łona z Kiernozi.
Rada Gminy rezygnowała co roku z tej
inwestycji z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy. W tym roku gmina otrzymała na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi

w wysokości 280 tys. zł. Kwota okazała się
znacznie niższa.
Wymienionych ma zostać 37 okien drewnianych na okna z PCV, wejściowych drzwi
stalowe na aluminiowe, mają być docieplone ściany zewnętrzne styropianem, metodą lekką, mokrą z tynkiem mineralnym
oraz docieplony strop. Przewidziano ponadto wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do drzwi wejściowych, a także
wyłożenie terakotą antypoślizgową schodów wejściowych. Inwestycja ma się zakończyć do 15 listopada.
(eb)

Gmina Kiernozia

Więcej dochodów niż wydatków

I

nformację na temat wykonania budżetu
gminy Kiernozia przedstawiła na sesji,
13 sierpnia skarbnik Agnieszka Wojda.
Radni nie zadawali na ten temat żadnych
pytań. Budżet przyjęty był na sesji 19 marca, po wszystkich wprowadzonych zmianach na 30 czerwca po stronie dochodów
opiewał na kwotę 9 mln 959 tys. 655 zł,
z czego wykonanie wyniosło 6 mln 534 tys.
532 zł, co stanowi 65,61%.
Wydatki planowane to 9 mln 817 tys.
047 zł, a wykonano 2 mln 965 tys. 561 zł,
co stanowi jedynie 30,21%. Najmniejsze
było wykonanie wydatków majątkowych,
które wynieść miały 3 mln 794 tys. 922 zł,
a wykonane zostało 8 tys. 746 zł, co stanowi 0,23% planu rocznego. W ramach tej

kwoty wykonano dokumentację na budowę dróg gminnych Wiśniewo - Osiny, Sokołów Kolonia - Sokołów Towarzystwo
oraz Teresew, przygotowano projekt budowy oraz mapy potrzebne do planowanych prac w budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej, zakupiono do Urzędu Gminy
przenośny komputer.
Gmina spłaciła pożyczkę w wysokości
2 mln 220 tys. 180 zł zaciągniętą w Banku
Gospodarstwa Krajowego na III etap budowy dróg gminnych. Na lokacie w Mazowieckim Banku Regionalnym oddział
w Łowiczu ulokowana była kwota 1 mln
200 tys. zł. Stan zadłużenia gminy wynosił
111 tys. 100 zł.
(mwk)

Modernizacja w specjalnym ośrodku
Poważne prace szykują się na
wrzesień w internacie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu. Starostwo przetarg
na te prace organizuje 5 września.
W ich ramach przebudowane zostaną łazienki, które są zbyt małe dla
wychowanków.

P

rzebudowane zostaną ścianki działowe
w toaletach, skute stare płytki, wykute
ościeżnice, wymienione płytki, drzwi, malowanie itd. Zdemontowana zostanie stara
instalacja i urządzenia sanitarne, w ich miejsce założone zostaną nowe, dostosowane do

wieku młodzieży. Wymienione będą rury
kanalizacyjne i rury centralnego ogrzewania. Instalacje zostaną zrobione w taki sposób, by w latach kolejnych podjąć na ich bazie dalszą modernizację obiektu.
Zamontowany zostanie też wymiennik
wody i instalacja c.w.u. Modernizacji podlegać też będzie instalacja elektryczna. Wymienione będą wszystkie przewody, gniazdka, wyłączniki, oprawy oświetleniowe
i dostosowanie instalacji do dalszej modernizacji w roku następnym.
Wymienionych też zostanie 38 okien
z drewnianych na plastikowe wraz z wymianą parapetów zewnętrznych.
(wcz)
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Sadownicy pikietowali
pod Agros Nova
Przez 4 godziny, 25 sierpnia,
sadownicy z powiatu
łowickiego, ale nie tylko
blokowali bramę wjazdową na
teren zakładu Agros Nova
w Łowiczu. Nie wpuszczali na
teren zakładu dostawców
z owocami i warzywami, ani nie
wypuszczali przetworzonych
już surowców. Sadownicy
mieli zamiar protestować do
momentu wyrażenia zgody
przez zakład na podwyżkę cen
skupu jabłek przemysłowych
do 0,35 zł za kilogram, przy
obecnej cenie wynoszącej
0,10-0,15 zł za kilogram, jak
podają protestujący.

Co na to Agros Nova

B

lokowane są zakłady w całej Polsce:
Steinhauser w Warce, Dinter Polska
w Kozietułach Nowych (Mazowieckie).
W poniedziałek blokady sadowników pojawiły się przed zakładami Binder w Tarczynie (Mazowieckie) oraz w Górze Kalwarii.
W woj. lubelskim protest trwa przed dwiema firmami: Appol w Opolu Lubelskim
i Sokpol w Zagłobie. Ponadto rolnicy protestują przed zakładami Hortex Holding S.A.
Przyjazne uśmiechy świadczyły o pokojowym charakterze pikiety.
w Skierniewicach.

Sadownicy nie wypuścili z zakładu Tira z koncentratem jabłkowym.

Łowiccy sadownicy przyłączyli się do
ogólnopolskiego strajku zorganizowanego przez Związek Sadowników RP. Prezes
związku Mirosław Maliszewski ma dopiero podjąć rozmowy z przedstawicielami zakładu Agros Nova.
- Nie przerwiemy protestu dopóki cena za
jabłka przemysłowe nie wzrośnie z 0,12 zł
za kilogram do co najmniej 0,35 zł - mówił
w poniedziałek prezes oddziału w Kompinie Związku Sadowników RP Henryk Grzywacz. Sadownicy byli przygotowani do kilkudniowego protestu.
- Zostaniemy bankrutami. Pieniądze, które nam płacą musimy oddać tym, którzy rwą
owoce, dla nas nie zostaje nic - dodaje Mirosław Kwiatkowski z Sadkowic, z powiatu
rawskiego, który uprawia sad na 15 hektarach. Wiśni w tym roku nie zbierał w ogóle,
z uwagi na nieopłacalność. Koszt produkcji
wiśni wyniósł w tym roku 1,50 zł za kilogram, na skupach oferowano cenę 0,50 zł,
czyli tyle samo ile wynagrodzenie dla osób
je zbierających. - Wiśnie w Warszawie na

Stanowisko producentów soków

Rozmowy pomiędzy Związkiem
Sadowników RP a Krajową Unią
Producentów Soków prowadzone są na szczeblu centralnym.
W odpowiedzi na protesty sadowników, producenci przedstawili
25 sierpnia oficjalne stanowisko,
pod którym podpisała się także
spółka Agros Nova.

nam akceptować cen proponowanych
przez Związek Sadowników RP. Dlatego też Unia Producentów Soków stoi
na stanowisku, że propozycja dotycząca stopniowego podwyższania cen,
w miarę poprawy jakości jabłek, jest
jedynym możliwym i bezpiecznym dla
obu stron kompromisem. Oczekiwanie
ceny 30-35 groszy za 1 kg jabłek przemysłowych, bez uwzględnienia realiów
roducenci sprzeciwiają się formie rynkowych, doprowadzić tylko może
protestu, a ponadto wskazują na najpierw do nieopłacalnej produkcji
to, iż w interesie sadowników i produ- w zakładach przetwórczych, a potem
centów zagęszczonych soków jabł- do jej zaprzestania.
kowych również jest, aby ceny konBlokady zakładów i rozbudzanie
centratów i jabłek kształtowały się na wśród sadowników nierealnych na
wyższym poziomie. Niestety sytuacja dzień dzisiejszy nadziei wskazują, zdana rynku światowym tj. nadprodukcja niem przedstawicieli producentów sokoncentratu jabłkowego, spadek spo- ków, na brak chęci rzeczywistego porożycia soków i niższe ceny koncentra- zumienia i polityczne motywacje liderów
tów na innych rynkach nie pozwalają Związku Sadowników RP. Bezprawne

P

powane są po 2 zł za kilogram. Sadownicy oceniają, że jest to celowa strategia, aby
zniszczyć konkurencję w polskich sadownikach, którzy mają lepszy towar. - Przecież większość zakładów przetwórczych
jest w obcych rękach - dodaje Mirosław
Kwiatkowski. Sadownicy otwarcie przyznają, że zakłady przetwórcze zmówiły się
co do cen i w całym kraju są one bardzo
niskie. - Wszystko poszło w górę, nawozy,
paliwo, nawet robocizna, a owoce staniały
kilkakrotnie. Czeka nas bankructwo. Ja już
zacząłem karczować 3 ha wiśni - wyznaje
Kwiatkowski.
Sadownicy nie chcieli rozmawiać z pracownikami zakładu Agros Nova, czekali
na przyjazd prezesa Mirosława Maliszewskiego. Kiedy ten przyjechał z godzinnym
opóźnieniem z blokady zakładu Hortex ze
Skierniewic do pikietujących nie wyszedł
nikt z zarządzających zakładem. Przy bramie pojawił się burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński. Pikieta została bowiem dzień
wcześniej zapowiedziana przez Związek
Sadowników RP w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu. Sadownicy zaprzestali blokady
około 17., na drugi dzień 26 sierpnia wsparli blokadę zakładu w Skierniewicach, która
prowadzona jest 24 godziny na dobę.

działania organizatorów protestów, polegające na blokowaniu ruchu w zakładach, w konsekwencji doprowadzą
do licznych procesów cywilnych o odszkodowania za olbrzymie straty, których zakłady będą dochodzić z pełną
konsekwencją i determinacją.
Producenci soków zagęszczanych
zwracają uwagę na bezczynność policji i tolerowanie łamania prawa. Nieodpowiedzialne działania Związku
Sadowników RP, zdaniem Unii Producentów, doprowadzą również do
utarty wiarygodności branży owocowo - warzywnej oraz latami wypracowanego zaufania i dobrego wizerunku.
W obecnej chwili reakcją odbiorców na
brak realizacji dostaw z zablokowanych zakładów są poszukiwania alternatywnych źródeł zakupu koncentratu jabłkowego.
(oprac. eb)

rynku kosztowały 5 zł za kilogram. Kto na
tym zarabia? Pośrednicy nie rolnicy. Nie będziemy ich dorabiać - dodaje Robert Rzeźnicki również z Sadkowic. Sadownicy liczą
na to, że w końcu ustalona zostanie średnia
cena skupu owoców i będzie ona respektowana w kraju. - W ubiegłym roku cena skupu wynosiła ponad 1 zł, a w tym roku 0,15
zł. Trzeba ją uśrednić i zapewnić sadownikom stabilizację produkcji. Ustalić należy
wzór umowy konkraktacyjnej. Przetwórcy
nie chcą wpisać do niej ceny minimalnej,
a bez tej nie ma sensu umowy podpisywać
- mówi Jan Cieślak z Zabostowa Dużego.
Sadownicy wskazywali, że w tym roku
w innych państwach unijnych jabłka sku-

- Wczoraj wjazd do zakładu był przez kilka godzin blokowany przez grupę mężczyzn,
którzy nie przekazali żadnej informacji ani
pisemnej, ani ustnej o zamiarze blokady zakładu. Żadna z osób zgromadzonych pod
zakładem nie chciała rozmawiać z dyrektorem zakładu. Z policji otrzymaliśmy informację, że o zgromadzeniu powiadomiony
został burmistrza Łowicza. My przerwaliśmy już skup jabłek. Przerabiamy pomidory i inne owoce - wyjaśnia rzecznik Agros
Nova, Joanna Bancerowska.
W tym samym czasie wczoraj w siedzibie w Krajowej Unii Producentów Soków
odbywało się spotkanie w sprawie omówienia sytuacji z przetwórcami, podczas którego zapadła decyzja o wstrzymania skupu
i przerobu jabłek przemysłowych na okres
około 1-2 tygodni, do której przyłączyła się
Agros Nova.
Stawki płacone przez Agros Nova są
wyższe o tych, na które skarżą się przedstawiciele Związku Sadowników RP. - Nie
mogę podać konkretnej ceny, bo jest to tajemnica handlowa - dodaje Bancerowska.
Jej zdaniem to rynek powinien decydować
o cenach. Cena jest wypadkową popytu
i podaży, a jej wysokość jest również uwarunkowana sytuacją na rynkach międzynarodowych.
dok. na str. 32
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Ćwierć wieku straży z Różyc Żurawieńca
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Różycach Żurawieńcu
w gminie Kocierzew, powstała poprzez rozłam wśród strażaków.
Dziś mało kto o tym pamięta, bo
współpraca z innymi druhami, także z Różyc, układa się już dobrze.
W minioną niedzielę, 24 sierpnia ta
najmłodsza jednostka OSP z gminy,
obchodziła jubileusz 25-lecia.

N

a uroczystość zaprosiliśmy wszystkich
mieszkańców wsi - mówi prezes Roman Kwasek. - Nasza wieś liczy niewiele ponad 30 domów, czynnych strażaków jest 25.
Zarówno osoby zrzeszone, jak i nie zrzeszone w OSP zaangażowały się w przygotowania do uroczystości. W ramach tych przygotowań odnowiono i uprzątnięto remizę oraz
jej otoczenie. Teresa Franaszek opracowała
historię jednostki i założyła kronikę. Kulinarnymi przygotowaniami zajęły się panie
z Koła Gospodyń Wiejskich oraz niezrzeszone w kole.
Jubileusz rozpoczął się od mszy św. sprawowanej przez proboszcza kocierzewskiej parafii ks. Jana Janika, podczas której
śpiewał chór. Po nabożeństwie kronikarka
przedstawiła historię jednostki. Tradycje
strażackie w Różycach sięgają 1918 roku,
kiedy do powstałej Straży Ogniowej należeli mieszkańcy Różyc Starej Wsi (tutaj
w budynku po byłej szkole mieściła się
strażnica), Różyc Zastrugi, Różyc Żurawieńca, Różyc Traktu i Różyc Błot. W latach 70. ostatnia z tych wiosek przyłączona została do Kocierzewa Południowego.
Wśród pozostałych strażaków nie było
zgodności co do miejsca budowy nowej remizy. W 1982 roku Różyce Żurawieniec zostały odrębnym sołectwem, rok później powstała odrębna jednostka OSP. Inicjatorem
jej założenia był Stanisław Gać, pierwszy
sołtys wsi, ideę poparł ówczesny naczelnik
gminy Zdzisław Kłos.
W skład pierwszego zarządu weszli:
Ireneusz Dąbrowski - prezes, Janusz Pietrzak - naczelnik, ponadto Stanisław Gać,
Stanisław Kupiec, Roman Kupiec, Jerzy
Kotlarski.
W latach 80. wieś ufundowała jednostce sztandar, władze gminy przekazały zaś
działkę na budowę remizy. Na działce tej

były już fundamenty pod budowę szkoły,
której nie udało się dokończyć. Decyzja ta
wywołała wówczas kontrowersje, a szkoła
zamiast w Różycach powstała w Błędowie.
Istniejące fundamenty były bardziej
utrudnieniem przy budowie remizy niż ułatwieniem, bo w dużej części musiały być
wyburzone. Strażaków to jednak nie zraziło. Nad pracami czuwał komitet budowy,
w którym był cały zarząd jednostki oraz kierownik budowy Franciszek Wołek. Budowa trwała do 1988 roku, ale prace wykończeniowe kilka lat dłużej.
Kolejnymi prezesami jednostki byli:
Stanisław Więckowski, Stanisław Zaborski - obaj wybrani w 1988 roku, pierwszy
z nich krótko potem zrezygnował, Stanisław
Grabowski - od 1995 roku do 1996. Obecny prezes Roman Kwasek pełni tę funkcje
od 2001 roku.
W latach 2001-2002 w remizie wiele się
zmieniło. Zamontowano drzwi do wejścia
awaryjnego, balustradę na schodach awa-

Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną to nowy kierunek
w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu, na który jeszcze jest prowadzony nabór, obok pokrewnego kierunku pedagogika z wychowaniem
fizycznym i zdrowotnym, jak również wprowadzonego w ubiegłym
roku kierunku język polski z kształceniem zintegrowanym, oraz matematyki z informatyką.

M

ożna składać dokumenty do 12 września. 16 września odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, a 18 września
ogłoszona będzie ostateczna lista przyjętych. Ci, którzy chcą studiować w Łowiczu

języki powinni się pośpieszyć, gdyż postępowanie rekrutacyjne najwcześniej kończy
się w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych. Podania o przyjęcie do Kolegium
przyjmowane będą do 29 sierpnia.
Warto pamiętać, że oba kolegia mają
podpisane umowy z Uniwersytetem Warszawski i Łódzkim, jako uczelniami patronackimi, na których można kontynuować studia magisterskie. Zresztą już
w trzecim roku nauki istnieje możliwość
uczestniczenia równolegle w zajęciach organizowanych przez uczelnię patronacką
przygotowującą do egzaminu licencjackiego (zajęcia te są odpłatne). Uzyskuje
się wówczas tytuł licencjata, który uprawnia do nauczania w gimnazjum.
(eb)

Rolnictwo i ochrona środowiska
na SGGW w Łowiczu
zkoła Główna Gospodrstwa Wiejskiego agronomia i agrobiznes, a także ochronę śropo raz kolejny ogłasza nabór na wydział dowiska. Dokumenty przyjmowane są w seSrolnictwa
i biologii z siedzibą na Blichu w
Łowiczu. Podania przyjmowane są na studia
inżynierskie zaoczne, z możliwością kontynuowania nauki na 1,5-rocznych uzupełniających studiach magisterskich na SGGW
w Warszawie. W Łowiczu można studiować przez 4 lata: rolnictwo o specjalności

kretariacie szkoły w budynku ZSRCKU na
Blichu w Łowiczu. Kandydaci na studia rejestrują się za pośrednictwem internetu poprzez stronę www.rekrutacja.sggw.waw.pl
do 15 września.
Dodatkowe informacje w sekretariacie
pod numerem tel. 046 / 837-99-56.
(eb)

N

ie wpłynęła żadna oferta na
przetarg ogłoszony przez gminę
Zduny, dotyczący drugiego
etapu przebudowy mostu
w Wierznowicach na Bzurze,
w ramach której drewniana
nawierzchnia mostu miała być
zastąpiona betonową płytą.
Przetarg, który wyznaczono na
4 sierpnia został unieważniony.
Gmina ogłosiła więc drugi, który
ma być otwarty jutro 29 sierpnia.
Taki termin, po pomyślnym
wyłonieniu wykonawcy, nie
powinien zmienić planowanego
przez gminę harmonogramu prac,
który zakładał rozpoczęcie ich 15
września i zakończenie 15 listopada.
Przypomnijmy, że mające nastąpić
prace są konsekwencją robót
przeprowadzonych 4 lata temu, gdy
zniszczona drewniana konstrukcja
mostu została zastąpiona stalową,
wymieniono podpory, przyczółki
Nieodłącznym elementem jubileuszy strażackich jest przyjęcie. W Różycach oraz belki nośne płyty jezdnej,
pozostawiono jednak starą
Żurawieńcu przygotowały je mieszkanki tej wsi.
drewnianą nawierzchnię. Prace mają
medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzykosztować ponad 100 tys. zł.
mali: Stanisław Gać, Józef Kupiec, Józef Z mostu korzystają rolnicy wsi
Okraska, Janusz Pietrzak i Jan Wróbel. Me- Wierznowice, którzy po drugiej
dal srebrny odebrali: Tadeusz Franaszek, stronie mają grunty orne oraz łąki.
Roman Kwasek, Józef Miazek i Janusz Sta- (tb)

Strażackie odznaczenia wręczają (z lewej) Piotr Błaszczyk - zastępca komendanta PSP w Łowiczu oraz Jan Chaicki - wiceprezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP w Łowiczu.
ryjnych, zakupiono maszt i syrenę alarmo- czasu biorą w nich udział we wszystkich
wą, pobudowano sanitariaty. Urząd gminy tego typu zawodach. Kilkakrotnie na miejkupił prądownice, motopompy, agregat prą- sce zawodów wybierano właśnie boisko
dotwórczy, buty, hełmy, toporki. Jednostka w tej miejscowości.
otrzymała też od gminy na własność działkę, na której urządzono boisko.
Odznaczenia dla druhów
W 2002 roku druhowie z Żurawieńca po
Strażacki jubileusz to okazja do podzięraz pierwszy wystartowali w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Od tego kowań w formie medali i odznaczeń. Złoty

Łowickie kolegia
czekają na słuchaczy

Drugi przetarg
na most Wierznowice

Gmina Nieborów

Inwentaryzacja
w gminnej bibliotece

P

ocząwszy od 19 sierpnia,
przez miesiąc nieczynna
jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Nieborowie.
- Jest to związane z koniecznością
przeprowadzenia
inwentaryzacji - informuje dyrektor
Andrzej Czapnik. - Pociągnie
to za sobą także ograniczenie
czasu pracy gminnych placówek
filialnych. Wszak ktoś tę
inwentaryzację musi wykonać dodaje.
Tak więc biblioteka w Kompinie
czynna będzie tylko we wtorki
i środy, biblioteka w Arkadii w
poniedziałki, biblioteka
w Bełchowie w czwartki i piątki.
Filia w Bobrownikach obecnie
nie funkcjonuje. Przeniesiona
została już bowiem do nowo
wybudowanego obiektu (stary
został już zburzony)
i uruchomiona zostanie dla
wypożyczających po odbiorze
technicznym budynku.
Biblioteki przeprowadzają
inwentaryzację co 5 lat.
W nieborowskiej placówce do
zinwentaryzowania jest grubo
ponad 22 tysiące jednostek
inwentarzowych: książek, kaset
wideo itd.
(wcz)

niszewski. Medal brązowy otrzymali: Paweł
Bieguszewski, Jan Gać, Jerzy Kotlarski, Stanisław Kupiec, Ryszard Roróg, Jacek Staniszewski i Zdzisław Zaborski.
Oznakę „Wzorowy Strażak” odebrali
druhowie: Daniel Czubak, Jan Czubak, Tomasz Franaszek, Marek Grabowski, Andrzej
Kupiec, Damian Kwasek, Konrad Kwasek,
Mariusz Majcher, Paweł Staniszewski, Piotr
Staniszewski i Tomasz Miazek.
Kilkudziesięciu strażaków, zarówno kobiet, jak mężczyzn, otrzymało odznaczenia za wysługę lat, trwającą od pięciu do
dziesięciu lat.
Druhowie z najdłuższym stażem to: Roman Skomiał i Jan Pietrzak (otrzymali odznakę za siedemdziesiąt lat służby), Jan
Budzeń i Józef Kupiec (wysługa sześćdziesiąt lat), Wawrzyniec Kotlarski, Józef
Malejka, Julian Majcher, Jan Miazek i Jan
Wróbel (wysługa pięćdziesiąt pięć lat) oraz
Julian Bieguszewski, Zdzisław Kupiec
i Stanisław Więckowski (wysługa pięćdziesiąt lat).
(mwk)

Gmina Łyszkowice

Przebudują przepust
w Reczycach

P

rzetarg na przebudowę
przepustu w Reczycach na
odcinku drogi z Łyszkowic do
Krępy ma być rozstrzygnięty
12 września. Wykonania robót należy
spodziewać się więc najpóźniej
w październiku. Całość projektu
przebudowy obejmuje demontaż
zniszczonych elementów przepustu
tj. płyty żelbetowej, wyciągniecie
drewnianych pali z koryta cieku oraz
naprawienie istniejącej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej
i gruntowego pobocza.
Oprócz tego pogłębione zostanie
koryto cieku oraz wykonane
zostaną nowe fundamenty
wspierające konstrukcję.
(mak)

Nowe kierunki na Mazowieckiej
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu chce przyciągnąć studentów
oferując nowe specjalności na kierunku pedagogicznym oraz na filologii polskiej. Przyjmowanie dokumentów potrwa do końca września.

N

abór prowadzony jest na studia w zakresie pedagogiki obronnej i bezpieczeństwa publicznego oraz dodatkowo na pedagogice sądowo – penitencjarnej.
Nowe specjalności skierowane są przede
wszystkim do kandydatów do pracy w policji, administracji państwowej i samorządowej, straży miejskiej, straży pożarnej, straży

granicznej, wojsku, ponadto do pracowników ochrony osób i mienia. Studenci przygotowani zostaną również do pracy jako
nauczyciel obrony cywilnej lub pracownik administracyjny w gimnazjum, a także
jako nauczyciel przysposobienia obronnego
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Nowością będzie również specjalność
pod nazwą dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, uruchomiona na kierunku filologia polska. Będą to również studia licencjackie i magisterskie prowadzone w trybie
dziennym, jak i zaocznym.
Na Mazowieckiej można studiować ponadto filologię polską, pedagogikę i zarządzanie.
(eb)

9

28.08.2008 r.

Turniej wsi w Bielawach

Wojewodza górą
Były występy sceniczne
- na rozstawionej
na bielawskim boisku scenie
wystąpiła m.in. Bąkowska
Barka i gwiazda wieczoru
Danuta Błażejczyk,
były konkursy dla
najmłodszych organizowane
przez przedszkola w terenu
gminy Bielawy.
od sceną zobaczyć można było też okazałe wieńce dożynkowe. Wielbiciele
P
słodyczy zasmakować mogli m.in. w go-

frach i kulkowych lodach. Wiadomo jednak,
iż przede wszystkim mieszkańcy gminy
spotkali się na boisku - w niedzielę 24 sierpnia - po to, aby rozegrać turniej wsi.
Tegoroczny turniej zgromadził dziewięć
drużyn. W klasyfikacji końcowej, po ro-

Konkurencje nie były wcale łatwe. Tak
naprawdę zadania stawiane przed zawodnikami, przetestowały dokładnie ich przydatność do roli gospodarza, małżonka,
prawdziwego mężczyzny czy prawdziwej
gospodyni. A emocji, śmiechu i zażartej rywalizacji na bielawskim boisku nie brakowało. Pokazało się też jak wielką rolę ma
doping ze strony publiczności. Zawodnicy
z Soboty, którzy w niektórych konkurencjach mieli słabszy doping - na przykład
w zręcznościowej „Chłop ciska a mu tryska” w końcowej klasyfikacji zajęli ostatnie miejsce.
We wspomnianej konkurencji o intrygującej nazwie chodziło o to, aby mężczyzna obrał ziemniaki i wrzucił je do
wiadra z wodą oddalonego o 5 metrów.
Niby proste, ale jeśli trzeba to zrobić na
czas i jeszcze pobiec po każdy ziemniak
którym się nie trafiło, sprawa robi się poZawodnik z Soboty nie zawsze trafiał obranym ziemniakiem do wiadra. A gdy nie trafił, musiał podbiec i naprawić błąd.

Turniej połączony był z gminnymi do- Organizacją konkursów dla najmłodżynkami. Pod sceną oglądać można szych zajęły się przedszkola. Dzieci
chętnie uczestniczyły w zabawie.
było okazałe wieńce dożynkowe.
zegraniu dziesięciu konkurencji pierwsze
miejsce z liczbą 124 punktów zajęła Wojewodza. Reszta została daleko w tyle: na
miejscu drugim z liczbą punktów 90 uplasowały się Trzaskowice, miejsce trzecie 87 punktów - zdobył Chruślin.
Dalsza klasyfikacja przedstawia się następująco: Stare Piaski - 87 punktów, Oszkowice 85 punktów, Leśniczówka 67 punktów, Bielawy 66 punktów, Stary Waliszew
66 punktów i Sobota 52 punkty.

ważna i ku uciesze publiczności bardzo
widowiskowa.
W klasyfikacji indywidualnej konkurencji „Baba z wozu koniom lżej”, w której mężczyzna przepychał wóz z siedzącą
na pojeździe kobietą, pierwsze miejsce zajęli Henryk Jagodziński i Jolanta Bartosiak
ze Starych Piask. Drugie Cezary Kotecki
i Bogusława Kotecka z Wojewodzy, trzecie Bernard Malinowski i Sylwia Kubińska z Bielaw.

W przenoszeniu trzech worków na odległość 2 x 15 metrów, pierwsze miejsce
wywalczył Dawid Krupiński z Chruślina,
drugie Sławomir Grzelak ze Starych Piask,
trzecie Sławomir Rzepa z Trzaskowic.
W konkurencji „Gospodyni na 102” kobieta pokonuje tor przeszkód, na którym
musi m.in. złożyć koszulę w kostkę, zawiesić łyżki na wieszaku czy sprzątnąć zabawki do kosza, pierwsza była Marzena
Wacławiak z Oszkowic, druga Wioletta Dąbrowska z Wojewodzy, trzecia Paulina Witczak ze Starego Waliszewa.
„Chłop ciska, a mu tryska” pierwszy Daniel Wojda z Leśniczówki, drugi Krzysztof
Dałek z Wojewodzy i trzeci Arkadiusz Gralak ze Starego Waliszewa.
Konkurencję o nazwie „Szpileczka”,
w której chodzi o jak najszybsze wbicie
przez kobietę trzech gwoździ, wygrała Elżbieta Dałek z Wojewodzy, za nią Grażyna
Krupińska ze Starych Piask i Anna Szymańska z Oszkowic. Cięcie pnia na kawałki: Dariusz Żuk i Marzanna Rybus z Oszkowic
- miejsce pierwsze. Dalej Paweł Krupiński
i Sylwia Krupińska ze Starych Piask, Bogdan
Balcerski i Joanna Balcerska z Soboty.
„Świniom dać jeść” - miejsce pierwsze
Arkadiusz Wawrzyniak z Trzaskowic, drugie Gabriel Gralak z Chruślina, trzecie Da-

Odwiedzili Krainę Westernu
27 osób z Sannik i okolic pojechało 19 sierpnia na wycieczkę do Krainy Westernu w Sarnowej Górze między Płońskiem a Ciechanowem.

O

rganizatorem wycieczki był Ośrodek
Kultury w Sannikach, który otrzymał
na nią dofinansowanie z Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Czterogodzinny pobyt w Sarnowej Górze
wypełniony był atrakcjami takimi jak: jazda na koniu na oklep, przejażdżki bryczką,
płukanie złota, strzelanie z łuku, zjeżdżalnia, karuzela, zabawa w mega - piłkarzy-

ki. W krainie westernu jest też mini ZOO,
do którego jedzie się ciuchcią oraz polana
z szałasami indiańskimi.
Teren Krainy Westernu zajmuje obszar
około 30 ha. Wizytę trzeba zacząć jednak od
banku, w którym złotówki wymienia się na
żetony, którymi płaci się na terenie miasteczka. Stoi na nim wiele budynków, z których
nie wszystkie są już zagospodarowane.
- Dzieci wybiegały się, wyszalały i z apetytem zjadły pyszny obiad, na który była karkówka i frytki. Do domu wróciły zmęczone,
ale bardzo zadowolone - opowiada opiekun- Płukanie złota to zabawa, która możka Marzena Andrzejczyk.
liwa jest tylko w Krainie Westernu.
(mwk) fot. M. Czarnocka.

wid Koza z Soboty. „Byle do mety”: Maria
Wiśniewska z Chruślina, Katarzyna Wojciechowska z Wojewodzy, Honorata Walczak z Trzaskowic.
„Toczenie belki”: Konrad Antczak
z Trzaskowic, Jakub Jakiel z Chruślina i Dawid Strzelecki z Wojewodzy.
„Worek ze słomą”: Dorota Strzelecka
z Wojewodzy, Renata Smela z Bielaw i Barbara Wieteska z Leśniczówki.

Indywidualni zawodnicy otrzymali w nagrodę: kobiety sprzęt AGD, mężczyźni wiertarki, wkrętarki, skrzynki na
narzędzia itp. Drużynowo za pierwsze
miejsce przyznano Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, za drugie Puchar Wójta Gminy. Za miejsce trzecie Puchar Starostów Dożynek. Byli nimi: gminny radny
Ireneusz Gralak i członkini bielawskiego
KGW Iwona Kociak.
(wcz)

Więcej wypożyczeń w bibliotece w Kiernozi
946 czytelników zarejestrowanych nowości to literatura popularno-naukowa było w Gminnej Bibliotece Publicz- 185 wolumionów, literatura piękna dla dorosłych - 173. Zakupiono ponadto 77 ksiąnej w Kiernozi w 2007 roku.
żek z literatury dziecięcej.
Stan księgozbioru na koniec roku to:
gółem wypożyczyli oni 19.767 woluminów i było to o 403 więcej niż rok 8.752 woluminy literatury pięknej dla dowcześniej. Sprawozdanie z działalno- rosłych, 4.499 dla dzieci i 4.604 literatura
ści placówki przedstawiła na sesji 13 sierp- popularno-naukowa (w tym 2.258 to księnia dyrektor Zofia Serwach. Budżet biblio- gozbiór podręczny).
Poza udostępnianiem zbiorów placówka
teki zamknął się kwotą 72.458 zł, z czego
dotacja z Urzędu Gminy wyniosła 61.914 była organizatorem 9 lekcji bibliotecznych,
zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dzie- kilku wystaw oraz konkursów, takich jak:
dzictwa Narodowego 9.800 zł, a dochody Kiernozianin Roku, Aloholizm - choroba
duszy i ciała, Galeria Doktora Dolitlle, Rawłasne to 518 zł.
W ubiegłym roku zakupiono 435 ksią- dość Świąt Bożego Narodzenia.
(mwk)
żek za ogólną kwotę 13.183 zł. Najwięcej

O

Wystawa w zduńskiej książnicy

D

o końca września w holu Gminnej
Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Zdunach można oglądać wystawę prac plastycznych Ani Szkopiak, mieszkanki Bąkowa Dolnego i uczennicy klasy
maturalnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Prace tworzące wystawę, to szkice oraz rysunek, którego głów-

nym tematem jest architektektura. Ania chce
w przyszłości kontynuować naukę w tym
kierunku, prace jakie zaprezentowała to
m.in. pokłosie kursów rysunku przygotowujących do nauki na wydziałach architektonicznych. Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy biblioteki.
(tb)
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Druhowie i gospodynie świętowali
Kiedy już człowiek nasiedzi się przed telewizorem i poużala
sam nad sobą, chciałby poszukać w swoim otoczeniu
ludzi, którzy robią w życiu coś więcej. Którzy są naprawdę
zaangażowani w działalność na rzecz innych, dla swojej Małej
Ojczyzny, lokalnej społeczności. A gdy jeszcze okaże się, że
ludzie ci są jednymi z najsympatyczniejszych, jakie ostatnio
zdarzyło nam się spotkać, wypada ich tym bardziej podziwiać.
Takie refleksje nasunęły się reporterowi NŁ, który
w niedzielę 24 sierpnia, uczestniczył w podwójnej uroczystości
100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złakowie
Kościelnym, oraz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich.

N

ie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że złakowska jednostka była pierwszą
na naszym terenie, która posiadała własny
sztandar. A tamtejsze KGW w latach pięćdziesiątych założyło grupę teatralną robiącą w okolicy taką furorę, iż w krótkim czasie za zgromadzone na występach fundusze
zakupiono serwis na sto osób. Warto zatem
zapoznać się przy okazji podwójnego jubileuszu z historią tych dwóch lokalnych organizacji.

Trudne początki

4 lipca 1909 roku złakowska straż wzięła
udział w uroczystości trzydziestolecia straży
pożarnej w Łowiczu. Pismo „Strażak” z lipca tego roku relacjonowało: „Kroczyli śmiało (...) Złakowiacy w kurtkach czarnych,
w filcowych, stożkowatych kapeluszach
przybranych w sznurki i taśmy kolorowe.”
W Kalendarzu Ziemi Łowickiej z roku 1910
zanotowano: „Straż Ogniowa w Złakowie
(...) Liczba członków 51. Skład zarządu:
prezes ks. prałat Tadeusz Czechowski, jego
zastępca Tadeusz Ledzion, członkowie: Feliks Wieteska, Antoni Łysio, Antoni Ledzion;
zastępcy: Filip Kołaczek, Franciszek Świątkowski, Franciszek Rosiak. Tabor Straży:
1 wóz z sikawką, 1 beczka, 4 bosaki, 4 topory, 12 kubłów, 1 dzwonek alarmowy.”
16 października 1910 roku zorganizowano uroczyste poświęcenie złakowskiej
straży pożarnej. Odbyła się defilada - przemarsz na plac ćwiczeń przed remizą oraz
nabożeństwo w kościele, które zakończyło się aktem poświęcenia. Na koniec zorganizowano ćwiczenia, a po nich przyjęcie
dla uczestników. W tym też roku zakupiono 200-litrową drewnianą beczkę na dwukołowym wózku. Jednostka liczyła wówczas 45 członków.

Początków Ochotniczej Straży Pożarnej w Złakowie Kościelnym szukać musimy w roku 1907, kiedy to 10 września
wieś uzyskała pozwolenie na założenie
Straży Ogniowej. Były to czasy zaboru rosyjskiego i inicjatorzy dzieła ponieśli wiele
trudu i wysiłku, aby wyjednać pozwolenie
u władz carskich.
Działalność rozpoczęto w dniu 6 marca 1908 roku. Organizatorami jednostki
byli: ksiądz prałat Tadeusz Wasilewski ówczesny proboszcz złakowskiej parafii;
ziemianin Konstanty Komorowski oraz
Paweł Wieteska, Józef Wieteska, Izydor
Biernacki, Hipolit Kaźmierczak, Konstanty Koza, Piotr Wojda i wielu innych.
Pierwszy sztandar
Pierwszym historycznym zakupem jed4 maja 1913 roku, podczas dorocznego
nostki była ręczna sikawka i niewielka na
święta św. Floriana odbyła się uroczystość
razie ilość węży.

Dwa zarządy w idealnej komitywie. Od lewej: sekretarz Stanisław Gajda, komisja rewizyjna Marianna Muras, członek
zarządu Alicja Gajda i Lucyna Rosłonek, skarbnik i kronikarz Agnieszka Rybus, członek zarządu Maryla Krysztofiak,
prezes OSP Sławomir Majewski, prezes KGW Ewa Majewska, sekretarz Elżbieta Rybus, przewodniczący komisji rewizyjnej Sławomir Dmosiński i naczelnik Grzegorz Chlebny.
poświęcenia sztandaru. „Będzie to pierwsza drużyna strażacka wiejska, która posiada własny sztandar” - pisano w numerze 6. Przeglądu Pożarniczego z roku 1913.
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - tak
brzmiało hasło umieszczone na sztandarze,
które miało zagrzewać strażaków do walki
z żywiołem.
7 - 8 września 1913 roku drużyna stanęła do ćwiczeń konkursowych, podczas
zjazdu ogniowych straży ochotniczych
w Łowiczu. Złakowiacy wystąpili pod do-

wództwem naczelnika Hipolita Kaźmierczaka w składzie 10 członków, za co otrzymali dyplom III stopnia.
Oprócz działalności bojowej złakowska
straż była organizatorem życia kulturalnego
wsi. Organizowano zabawy, przedstawienia teatralne, loterie fantowe. Członkowie
straży doskonalili umiejętności na kursach
pożarniczych.
W czasie I wojny światowej jednostka
utraciła sikawkę i narzędzia ogniowe, które
zostały zrabowane przez Niemców. W 1927

roku, straż została umundurowana - pieniądze na ten cel pochodziły ze składek członków. Kupiono też wóz i narzędzia ogniowe.
W roku 1929 kupiono wóz na resorach pod
sikawkę oraz 45 hełmów rzymskich, mundury drelichowe.
W latach międzywojennych straż brała
z sukcesami udział w zawodach pożarniczych na szczeblu rejonowym i powiatowym. W maju 1938 roku podczas jubileuszu
30 - lecia jednostki, poświęcona została motopompa „Silesia” o wydajności 200 l/min. Nie-
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stety, podczas kampanii wrześniowej 1939
roku, została ona wraz ze sprzętem pożarniczym zabrana do Łowicza.
W latach okupacji hitlerowskiej działalność straży została mocno ograniczona.
Kilku jej członków walczyło w podziemiu.
Druhowie Franciszek Gajda i Piotr Dubiel
zostali aresztowani i zamordowani. W tych
trudnych latach jednostką kierowali: naczelnik Maciej Janeczek, zastępca Władysław
Skierski, adiutant Jan Wieteska. Na liście
było 25 członków.

Działalność po wojnie
3 czerwca 1945 roku zorganizowano
pierwsze po wojnie zebranie zarządu. Podsumowano straty wojenne w sprzęcie. Motopompa została co prawda odnaleziona,
ale bez węży, przyrządów pomiarowych,
reflektora i pierścienia tłokowego. Trzeba
było dokonać napraw.
Szybko jednak odbito się od dna. W roku
1947 zakupiona została syrena alarmowa.
6 maja 1948 roku na walnym zebraniu wybrano komitet budowy remizy w połączeniu z domem ludowym. Dwa lata później
OSP otrzymała motopompę z Powiatowej
Komendy w Łowiczu.
W 10. rocznicę zakończenia II wojny
światowej jednostka ze sztandarem wzięła
udział w odsłonięciu w Złakowie Kościelnym pomnika „Ku czci poległym w latach
1939 - 1945”. 15 maja 1958 roku jednostka świętowała 50-lecie działalności. Prezesem był wówczas druh Jan Kołaczyński,
a naczelnikiem druh Stanisław Siekiera.
W roku 1959 kupiono samochód Dodge,
który naprawiono i dostosowano do celów
strażackich. Służył on złakowskiej straży
do 1969 roku.

w składzie: prezes Stanisław Kołaczyński,
naczelnik Edward Wrona, sekretarz Stanisław Wieteska, skarbnik Stanisław Dubiel,
gospodarz Jerzy Kośmider, oraz członkowie
Marian Okraska i Grzegorz Dubiel, podjął decyzję o rozbudowie domu ludowego.
Powstały dwa nowe boksy garażowe, oraz
duża sala nad garażami, z zapleczem kuchennym i gospodarczym. Prace ruszyły
w marcu 1991, a zakończyły się we wrześniu 1993. Poszło szybko, gdyż strażacy jak
i mieszkańcy wsi byli niezwykle mocno zaangażowani w całe przedsięwzięcie, tak fizyczną pracą, jak i finansowo. Dziś - trzeba
to podkreślić - złakowska strażnica należy
do największych i najlepiej utrzymanych
w powiecie łowickim.
W kwietniu 1995 roku w strażnicy zamontowano urządzenie selektywnego
alarmowania. W kwietniu roku następnego zakupiono radiotelefon samochodowy.
W październiku 1997 jednostka otrzymała
średni samochód gaśniczy Star 244 GBA,
z radiotelefonem oraz innym sprzętem pożarniczym.

Złoty medal
dla jednostki
3 maja 2001 roku odbyły się uroczystości
90-lecia straży, podczas których złakowska
jednostka została odznaczona Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa.”
Członkowie jednostki aktywnie działali
na rzecz społeczności lokalnej, jako radni
oraz w strukturach związku. W działalności byłego ZP ZOSP w Łowiczu szczególnie zapisali się druhowie Stanisław Siekiera
i Jan Wieteska - członkowie prezydium tegoż zarządu. Druh Łukasz Gajda - naczelnik jednostki, członek Zarządu Gminnego

To oni kształtować będą oblicze liczącej 100 lat jednostki w przyszłych latach. Młodzi strażący z obecnym sztandarem OSP.
współpracę z powiatowym, gminnym jak Rybus i skarbnik Agnieszka Rybus. Wątki
Od teatru do zastawy
i miejscowym zarządem OSP, prezes koła współpracy między OSP i KGW, które co
Powstaje grupa teatralna. Przedstawienia Ewa Majewska została odznaczona srebrną i rusz przeplatały się w opisanej historii widoczne są do dziś i to nie tylko przez przyw Złakowie i okolicznych wsiach cieszyły odznaką „Za zasługi dla pożarnictwa.”
Panie pozazdrościły dorobku druhom. padkową zbieżność nazwisk stojących na
się tak dużym powodzeniem, że w krótkim
czasie o czym wspomnieliśmy - za uzyska- Dzisiejsze członkinie KGW deklarują, że czele dwu organizacji prezesów. Widać to
ne w ten sposób pieniądze zakupiono serwis będą się starały zaszczepiać młodemu poko- było także w całej organizacji obchodów,
dla 100 osób. Kronika odnotowuje, że ser- leniu swoją pracę i zaangażowanie, tak aby w tym jak impreza została zaplanowana,
wis ten przywiozła wozem konnym człon- koło doczekało setnego, albo jeszcze pięk- zorganizowana i przeprowadzona. To tylniejszego jubileuszu. Obecnie koło liczy ko dobrze wróży na kolejne sto, a pewnie
kini Aniela Dobrowolska.
Pierwszy kurs gotowania, pieczenia, kro- 32 członkinie. W skład zarządu wchodzą: i więcej lat działalności.
(wcz)
ju i szycia odbył się pod koniec lat pięć- prezes Ewa Majewska, sekretarz Elżbieta
dziesiątych. W roku 1959 podczas żniw,
założony został przez koło dzieciniec. Najmłodszymi mieszkańcami wsi zajmowała
się Weronika Napiurkowska - miejscowa
nauczycielka, która była też sekretarzem
KGW w latach 1959 - 66. W tym też roku
odbyły się pierwsze dożynki wiejskie.
Pod koniec lat 60. koło zakupiło serwis na
200 osób, sokowirówkę i szatkownicę sprzęt ten służył całej wiejskiej społeczności.
Panie organizowały zabawy taneczne
z loteriami fantowymi, a uzyskane fundusze
przekazywały na budowę domu ludowego.
Część pieniędzy przeznaczano na wycieczki turystyczne i wyjazdy do teatru.
W roku 1977 funkcję prezesa pełni GeDziewczęcy narybek OSP w Złakowie Kościelnym nawet nie zdaje sobie spra- nowefa Szewczyk, w tym też roku koło
wy jaki skarb prezentuje. Pierwszy sztandar jednostki oglądać można tylko obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji poprzy specjalnych okazjach.
nad 20 członkiń otrzymało dyplomy za ak5 listopada 1970 roku OSP otrzyma- ZOSP RP w Zdunach, był inicjatorem i or- tywną pracę.
ła nowy lekki samochód gaśniczy marki ganizatorem gminnego turnieju piłkarskieKształciły się
Żuk GLM8, oraz motopompy M - 800 i M go dla młodszych drużyn pożarniczych
- 400. W celu poprawy zaopatrzenia wod- w Złakowie Kościelnym.
i gotowały
Aktualnie jednostka liczy 81 członków,
nego, w tym czasie wybudowane zostały
W latach następnych, oprócz uczestnicw czynie społecznym dwa zbiorniki prze- oraz 3 drużyny młodzieżowe. Prezesem jest
druh Sławomir Majewski, naczelnikiem twa w różnych konkursach, organizacji kurciwpożarowe.
W roku 1973 na poddaszu domu ludo- Grzegorz Chlebny, sekretarzem Stanisław sów itd, dochodzą jeszcze sprawy związane
wego urządzona została świetlica strażacka, Gajda, skarbnikiem Sławomir Witkow- z modernizacją wsi. Chodzi o budowę woski, gospodarzem Witold Sobański, człon- dociągu, meliorację gruntów rolnych, rozktóra służyła strażakom do roku 1990.
W jednostce działały drużyny młodzie- kami zarządu są Adam Głowacki i Tade- budowę domu ludowego. Członkinie mimo
licznych obowiązków we własnych gospożowe. Przez szereg lat uczestniczyły one usz Siekiera.
Skład komisji rewizyjnej przedstawia darstwach znajdują jednak czas na przygow gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, uzyskując czołowe lokaty. W roku się następująco: prezes Sławomir Dmo- towywanie posiłków, dla robotników wy1979 i 1982 na zawodach wojewódzkich siński, członkowie Tadeusz Janeczek konujących te inwestycje.
Na przełomie lat 80. i 90., koło liczyło blidrużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce. i Andrzej Golis. W jednostce prowadzosko 80 członkiń. Zajmowano się rozprowaJednostka wystawiała corocznie drużyny na jest kronika.
O połowę młodsze, choć nie mniej za- dzaniem kurzych i kaczych piskląt, wypożyw grupie podstawowej, kobiece i młodzieżowe, którymi dowodził naczelnik Edward służone od jednostki OSP jest Koło Go- czaniem serwisu, wspólnie z nauczycielami
spodyń Wiejskich w Złakowie Kościelnym. organizowane były choinki noworoczne,
Wrona.
21 maja 1980 roku zorganizowano uro- W przypadku kobiet, o wieku nie wypada Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, czy
czystości 80-lecia straży. Jednostce wręczo- jednak mówić, więc skupmy się na osią- Dzień Dziecka.
KGW współpracuje z radą sołecką, zany został ufundowany przez społeczeństwo gnięciach złakowskich gospodyń. KGW
wsi, kolejny sztandar. Na stronach kroni- powstało w roku 1957 z inicjatywy Leoka- rządem OSP, z Radą Gminną KGW i
ki zapisano, że jednostka liczyła wówczas dii Wieteski. Prezesem pierwszego zarządu Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zdunach.
24 członków czynnych oraz 3 drużyny mło- została Franciszka Gajda. Dzięki zaangażo- W roku 1994 prezes koła Anna Wieteska
waniu pierwszych członkiń następuje oży- za napisanie konkursowej pracy „Histodzieżowe, w tym jedna dziewcząt.
W październiku 1981 roku straż otrzyma- wienie działalności społecznej we wsi. Do rii Naszego Koła”, otrzymała wyróżnienie
ła średni samochód gaśniczy Star 29 GBM koła wstępują coraz nowe członkinie, wie- na szczeblu wojewódzkim, a na gminnym
zdobyła miejsce czwarte. W roku 2005 - za
3/8. W grudniu 1988 roku ówczesny zarząd, le z nich to młode dziewczęta.
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I po igrzyskach…

W

spieramy polskich olimpijczyków - głosi reklamowy slogan jednego z największych
polskich browarów, a reklamówkę tej
treści ciągle można oglądać w naszych
stacjach telewizyjnych, mimo że czas
olimpijski już się skończył. Skoro klient
zapłacił - to trzeba wyemitować, choć
tak na dobrą sprawę, to nie wiadomo,
czy po pekińskich igrzyskach ów browar nie powinien spalić się ze wstydu.
Na szczęście dla piwoszy pożary
browarów zdarzają się rzadko. W każdym razie moja pamięć takiego faktu
nie zanotowała. A jeśli nawet coś tam
by się zapaliło, to pewnie ugaszone
byłoby w zarodku, bo płynu gaśniczego w wytwórniach piwa jest zwykle
pod dostatkiem. Także do gaszenia
pragnienia.
olscy ludzie sportu, jeśli już gaszą pragnienie, to wybierają
na ogół mocniejsze trunki.
W Pekinie jednemu z trenerów-działaczy tak zaszumiało od zaangażowania
w gaszeniu pragnienia (ale na upały
wszyscy tam narzekali), że aż usnął
na trawniku wywołując sporą sensację
osób postronnych. Chyba nikt z polskiej
ekipy nie wzbudził takiego zainteresowania, jak wiceprezes do spraw szkoleniowych Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki, Jerzy Sudoł. Jak donoszą
z Pekinu, wcześniej pił w towarzystwie
m.in. prezesa PKOl.-u, ale ten zawsze
słynął z mocnej głowy. Jako absolwent
sowieckiej szkoły dyplomatycznej
musiał zresztą takimi walorami się
wykazywać.
iłkarze na igrzyskach w Pekinie
nie byli, ale podczas igrzysk
też dorzucili w kwestii gaszenia
pragnienia swoje trzy grosze. Było ich
trzech, więc każdy po groszu. Ściślej to
pewnie po niejednej kwaterce, bo nie
wierzę, żeby na przykład taki Boruc,
chłopak z Siedlec, który przed wyjazdem na Zachód odbył staż w Legii, nie
miał w tej kwestii stosownego otrzaskania. Trener Beenhakker zrobił aferę
po małym pijaństwie trójki reprezentantów we Lwowie i wyrzucił ich z kadry,

P

P

jakby nie rozumiał, że reprezentacyjny
bramkarz miał przecież pełne prawo
postawić kolegom z zespołu „pępkowe”.
Podczas czerwcowych mistrzostw Europy urodził mu się syn, a od tamtej pory
chłopcy nie mieli pewnie okazji, żeby
sprawę, jak należy, opić. To w końcu
polska tradycja, której starszy pan z Holandii, jakoś widać nie chciał uszanować.
A może pili z rozpaczy, że Lwów już nie
polski? Do końca nie wiadomo, bo kontakt z Borucem i jego dwoma kumplami
jest po powrocie reprezentacji z meczu
z Ukrainą mocno utrudniony. Choć dawno już wytrzeźwieli.
znacznie lepszej sytuacji są
dziennikarze. Nie słyszałem,
żeby media zrobiły aferę w sytuacji, gdy podobna sytuacja zdarzy się
któremuś z żurnalistów. Kilka lat temu,
zaraz po przylocie na lekkoatletyczne
mistrzostwa Europy do Monachium,
jeden z telewizyjnych komentatorów
w stanie poważnie wskazującym na spożycie, zrobił potężną awanturę kierowcy
autokaru, który przetransportował polską
ekipę z lotniska do miejsca akredytacji
o to, że nie zechciał podjechać bliżej
wejścia, a akurat lało, jak z cebra. Szoferowi dostało się też za fakt, że należał
do narodu, którego wodzem był niegdyś
facet z wąsikiem imieniem Adolf. Agresywnego dziennikarza chciała zatrzymać
policja, ale na jego szczęście opiekujący
się polskimi sportowcami, mieszkający
w Monachium, Polak wybłagał, by
wysłannikowi TVP darowano grzechy.
I choć sprawa trafiła do telewizyjnej
komisji etyki, a ta wydała jednoznaczne orzeczenie, sprawę wyciszono,
a komentator nadal ma się dobrze, prawi
morały, mówi o hipokryzji i uzdrawia
sytuację w polskim sporcie. Czekam,
jak zabierze głos w sprawie wiceprezesa
Sudoła. Pewnie przy najbliższej sytuacji
nie odmówi sobie tej przyjemności,
bo jest też nadwornym pisarzem grupy,
która od dawna bardzo chce przejąć
władzę w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Takie incydenty, jak ten z trawnika
w olimpijskiej wiosce, są więc potencjalnym uzdrowicielom bardzo na rękę.

W

Oświadczenia majątkowe samorządowców
i urzędników gminy Kocierzew
Grzegorz Stefański - wójt gminy Kocierzew, nie miał zgromadzonych środków
na koniec roku. We współwłasności ma dom
o powierzchni 218 m2, wartości 330.000 zł,
gospodarstwo rolno-leśne o powierzchni
7,74 ha, wartości 170.000 zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa nie osiągnął ani dochodu, ani przychodu.
Otrzymał dopłaty bezpośrednie do gruntów w wysokości 2.288,16 zł i dopłaty
z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania - 694,52 zł. Dochody: z tytułu
zatrudnienia osiągnął dochód 89.545,88 zł,
zasiłek z ZUS z tytułu opieki nad dzieckiem
- 508,30 zł, 69,60 zł - umowa - zlecenie, ze
sprzedaży samochodu Fiat Uno - 8.000. Dochody żony: z tytułu zatrudnienia 30.108 zł,
2.230 zł - działalność gospodarcza opodatkowana w formie ryczałtu, wykonywana
w miejscu zamieszkania.
Posiada Forda Focusa z 2002 roku o wartości 23.000 zł.
Z zobowiązań pieniężnych wymienia
kredyt budowlany z PKO SA II oddział
w Łowiczu, do spłaty na koniec roku pozostało 20.479 CHF oraz pożyczkę ekspresową w tym samym banku - 20.371,88 zł.
Zbigniew Żaczek - sekretarz gminy
Kocierzew, miał na koniec roku zgromadzone 14.000 zł. We współwłasności posiada dom o powierzchni 110 m2, wartości
40.000 zł, gospodarstwo 10,21 ha, wartości
329.000 zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 46.000 zł, dochód
- 12.000 zł.
Z tytułu umowy o pracę osiągnął dochód
49.528,38 zł, z Krajowego Biura Wyborczego - 400 zł, dieta z Krajowego Biura Wyborczego - 231 zł, Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego - dieta 60 zł.
Posiada Fiata Seicento z 2001 roku oraz
ciągnik Ursus 4512 z 1996 roku. Spłaca

kredyt zaciągnięty w 2006 roku na za zakup ciągnika. Kwota zobowiązania wynosiła na koniec roku 5.217,36 zł.
Marianna Jasińska - skarbnik gminy, miała na koniec roku zgromadzone
1.154,21 zł (rok wcześniej było to 11.930
złotych), oraz 330,48 USD (rok wczesniej 1.132 USD). Posiada mieszkanie
o powierzchni 60,54 m2, wartości 121.080
złotych, tytuł prawny - spółdzielcze prawo
własnościowe.
Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód
60.280,44 zł, renta rodzinna na syna wyniosła 9.321,72 zł. Posiada samochód Peugeot 206 kombi, rok produkcji 2004, który
zakupiła w 2007 roku.
Roman Kwasek - przewodniczący Rady Gminy, nie miał na koniec roku
zgromadzonych środków pieniężnych. We
współwłasności ma dom o powierzchni 189
m2, wartości 150.000 zł oraz działkę rolną
30 arów z budynkami gospodarczymi o powierzchni 350 m2.
Z tytułu diety radnego osiągnął dochód
6.480 zł, jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 210 zł, z PHU Eko-Rol - 11.207,72
zł, emerytura - 27.152,28 zł (rok wcześniej
był na rencie zdrowotnej, która wyniosła
ogółem 13.578,14). Dochody żony 16.882
zł oraz 5.570 zł.
Posiada kredyt hipoteczny w PKO BP
- 32.000 zł zaciągnięty na 20 lat na zakup
i remont domu oraz konsolidacyjny
w SKOK Stefczyka.
Tadeusz Trakul - radny z Wejsc, nie
miał na koniec roku zgromadzonych środków pieniężnych. We współwłasności posiada dom o powierzchni 110 m2, wartości
105.000 zł, gospodarstwo 12,20 ha, wartości 4.400.000 złotych z zabudową zwartą.
Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osią-

gnął przychód 9.000 tys. zł (zapis bardzo
mylący, bo należałoby go odczytać jako 9
milionów!), dochód 3.000 tys. zł. Prowadzi stację schładzania mleka, z prowadzenia
jej osiągnął przychód 6.690,80 zł, dochód
690 zł. Z tytułu diety sołtysa miał dochód
2.140,65 złotych, jako radny - 1.890 złotych.
Nie miał zobowiązań oraz składników mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł.
Stanisław Haczykowski - radny
z Gągolina, jest zatrudniony w Łódzkiej
Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych
Hufców Pracy jako komendant Hufca Pracy Łowicz. Na koniec roku nie miał zgromadzonych środków pieniężnych.
Posiada we współwłasności dom o powierzchni 200 m2, wartości 211.600 zł oraz
gospodarstwo ogrodnicze 3,63 ha, wartości
60.000 zł z murowanymi budynkami gospodarczymi. Z tytułu jego prowadzenia osiągnął przychód 20.000 zł, dochód 10.000 zł.
Pozostałe dochody: dieta radnego - 1.980
zł, z tytułu zatrudnienia - 29.607,67 zł, dopłata bezpośrednia do gruntów - 998,10 zł,
sprzedaż samochodu (Opla Astra z 1998
roku) - 8.500 zł.
Posiada, zakupionego w 2007 roku, Opla
Vectrę z 2000 roku, wartość 20.000 zł.
W ubiegłym roku zaciągnął kredyt remontowo-budowlany w wysokości 40.000 zł.
Robert Basiński - radny z Jeziorka, nie
miał na koniec roku zgromadzonych środków pieniężnych. We współwłasności ma
dom o powierzchni 110 m2, wartości 89.700
zł oraz gospodarstwo ogólno-towarowe
o powierzchni 7,99 ha, wartości 300.000
zł z zabudową zwartą. Z tytułu jego prowadzenia osiągnął przychód 68.000 zł, dochód 30.000 zł. Dzierżawił też 4,91 ha wartości 65.000 zł. Z tytułu diet radnego odebrał
łącznie 1.980 zł.
dok. na str. 31
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Szansa na kąpielisko w Dąbkowicach
Ludzie topią się
w Guźni, ale po sąsiedzku
może będzie kiedyś
bezpieczniej.
ozmowy z inwestorem w sprawie sprzedaży terenu w Dąbkowicach są już na
R
ukończeniu - mówi Jerzy Ledzion dyrektor

kopalni Rydwan, której zakład mieści się na
terenie żwirowni w Dąbkowicach Górnych.
Rozmowy prowadzi wrocławska centrala firmy Kopalnie Surowców Mineralnych
Kosmin Sp. z o.o, w której skład wchodzi
m.in. kopalnia Rydwan.
Jak mówi Jan Kornas z wrocławskiego
biura spółki, nie było łatwo znaleźć chętnych do kupna. - Większość inwestorów
szukało mniejszych działek niż 46 ha, a my
z kolei nie chcieliśmy dzielić tego obszaru
- tłumaczy Kornas. Dodaje, że znalazła się

powstać większy ośrodek wypoczynkowy, w którym poza domkami letniskowymi byłyby specjalne miejsca przeznaczone na rekreacje, np. boisko do gry w piłkę
czy w siatkówkę. Dojazd do tego miejsca
możliwy jest przez Dąbkowice Górne lub
linią MZK nr 2.
Obszar przeznaczony do sprzedaży to
ok. 46 ha zalesionego terenu ze zbiornikiem wodnym - będącego obecnie własnością Kosminu. W tym mniejsza część, ok.
13 ha jest już gotowa do sprzedaży, pozostała część, 33 ha, jest po rekultywacji i po
pozytywnej decyzji Okręgowego Urzędu
Górniczego w Kielcach, stwierdzającej, że
teren ten został zrekultywowany. W chwili obecnej trwa zbieranie i uzgadniania dokumentacji. - Kiedy kupowaliśmy tę ziemię
od rolników, w dokumentach było to zapisane jako rola i ciągle taki zapis istnieje.
A przecież po naszym przemysłowym użyt-

Może niedługo w Dąbkowicach Górnych powstanie strzeżone kąpielisko. Jak widać teren jest bardzo atrakcyjny.

Tak wygląda działalność kopalni „Rydwan” z lotu ptaka.
w końcu jedna firma, której odpowiadały
warunki stawiane przez Kosmin. Nie chce
jednak powiedzieć, co to za inwestor i kiedy umowa może być sfinalizowana. - Nie
mogę też udzielić żadnych informacji co ta
firma zamierza zrobić z tym terenem, bo to
już nie jest nasza sprawa - dodaje. Wiadomo
tylko, że do sprzedaży 46 ha działki, uszczegółowiony ma być zapis istniejący już
w planie zagospodarownia przestrzennego. - Na razie są to zmiany w studium - wyjaśnia wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski.- Zrobiliśmy je dwa miesiące temu. Jest
to ciągle teren przeznaczony pod turystykę
i rekreację, by firma kupująca ten obszar
miała możliwość przeprowadzenia różnych
inwestycji, mieszczących się jednak w tym
zakresie. Prawdopodobnie, by inwestycja
się opłacała, oprócz kąpieliska musiałby

kowaniu i ponownym zalesieniu, już rolą
nie jest - tłumaczy Ledzion. Dlatego jeszcze trochę to potrwa. Choć z drugiej strony rozmowy dotyczące sprzedaży obszaru
znajdującego się w Dąbkowicach Górnych
zmierzają już do finalizacji. Z nieoficjalnych
rozmów wynika, że inwestorzy planują
w tym miejscu przygotowanie kąpieliska,
ale czy ono rzeczywiście powstanie jeszcze nie wiadomo. - Wątpię, żeby powstało
tam kąpielisko w najbliższym czasie, bo na
taką inwestycję trzeba naprawdę dużo pieniędzy - mówi Barylski.

Żwirownia w Guźni
Inaczej wygląda sprawa zbiornika od
strony Guźni. Zbiornik w Dąbkowicach
Górnych ma średnio głębokość 8,9 me-

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Kto dyrektorem powiatowych dróg
Konkurs na dyrektora Powiatowe- gać się o stanowisko dyrektora, należy lego Zarządu Dróg i Transportu w Ło- gitymować się wyższym wykształceniem,
pięcioletnim stażem pracy i co najmniej
wiczu ogłasza łowickie starostwo.
dwuletnim stażem pracy na stanowisku
otychczasowy dyrektor Andrzej Staju- urzędniczym w jednostkach administracji
da przechodzi bowiem na emeryturę. rządowej lub samorządowej. Dodatkowo
Co prawda obecnie przybywa na urlo- wymagane jest posiadanie uprawnień bupie, poinformował już jednak zarząd powia- dowlanych w zakresie specjalności drogotu o swojej decyzji, przejścia na zasłużony wej, obsługa komputera i posiadanie wiedzy
odpoczynek. Dokumenty przyjmowane są technicznej z zakresu drogownictwa.
(wcz)
przez starostwo do 29 sierpnia. Aby ubie-

D

Gmina Domaniewice

Jeszcze trzy drogi do utwardzenia
Nie zakończyły się prace przy
utwardzaniu dróg w gminie Domaniewice. Do wykonania jest jeszcze
droga w Reczycach, Stroniewicach
i nieduży odcinek w Krępie.

W

dzeniu dwóch dróg gminnych: w Krępie
przy Kwiatku oraz w Rogóźnie nad Okrętem. Droga w Krępie została utwardzona
tłuczniem na długości 1,6 km za 120 tys.
zł, zaś droga w Rogóźnie na długości 1,5
km za 113 tys. zł. Obie drogi zostały w ten
ykonawca, Przedsiębiorstwo Robót sposób przygotowane do pokrycia asfaltem
Inżynieryjno-Drogowych, zrobił po- w przyszłym roku.
nad miesięczną przerwę po utwar(eb)

trów, natomiast w Guźni jest o wiele głębszy. Zbiornik ten dzieli się jakby na dwie
części. Jedna dłuższa i węższa ciągnąca się
od wsi Guźnia ma głębokość do 12 m, natomiast w drugiej części bardziej okrągłej,
najgłębszy rów choć wąski jest głęboki na
28 metrów. Na tym terenie (od zachodniej
strony drogi łączącej Guźnię z Lisiewicami) eksploatacja będzie jeszcze trwać kilka lat. - Nie chcemy tego bardzo przedłużać, bo za dzierżawę Lasom Państwowym
plus podatek musimy rocznie płacić ok.
200 tys. zł - wyjaśnia Ledzion. - Ale umowę na eksploatację mamy podpisaną do
2017 roku.
Niemal co roku w bliskim sąsiedztwie
kopalni, ktoś się w tym zbiorniku topi.
Mimo ostrzeżeń, że nie jest to teren kąpieliska, amatorów pływania nie brakuje. Jednak bardzo nierówne dno (różnice wynoszą
niekiedy kilkanaście metrów) i brawura powodują tragedie.
- Zastanawialiśmy się, co z tym terenem
zrobić - mówi wójt Barylski, któremu ten
teren administracyjnie podlega - Ale nie
mamy na razie pieniędzy na przejęcie i zagospodarowanie takiego obszaru. Jest to
bowiem własność Lasów Państwowych.

Wydobycie żwiru w kopalni „Rydwan” w Guźni ciągle trwa.
Barylski dodaje, że kilka lat temu będąc
w Regionalnej Dyrekcji tychże lasów w Łodzi dowiedział się, że możliwa byłaby sprzedaż jedynie 10 metrów linii brzegowej. A na tak małą ilość terenów, żaden inwestor
nie będzie chciał wejść - tłumaczy Barylski.
Jednak taka rozmowa przeprowadzona była
kilka lat temu, obecnie dyrekcja Lasów Pań-

stwowych nie rozważa już żadnej sprzedaży. - Nie mamy tego w planach - zapewnia
nadleśniczy z Kutna Krzysztof Burchard,
któremu podlega Guźnia. Odmówił jednak
uzasadnienia, dlaczego właśnie takie stanowisko zajęły Lasy Państwowe i czy możliwa jest zmiana tych planów.
(jr)
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Potrzebne gorące serca,
by były gorące kaloryfery
Na początku ubiegłego roku po
ponad półrocznych staraniach udało się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
„Nadzieja” w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 3a - głównie dzięki gorącym sercom sponsorów - zamontować instalację c.o. oraz piec. Dziś
wolontariusze zwracają się do łowickich przedsiębiorców i ludzi dobrej woli o pomoc w zabezpieczeniu
opału na zimę.
c.o. również sponsorowali łowiczanie. Wolontariusze zbierali pieniąIdzenstalację
w szkołach. Najwięcej udało się zebrać

w II LO - 500 zł, drugie w III LO, gimnazjum w Popowie, Gimnazjum nr 1 oraz nr
2 w Łowiczu. Same kaloryfery kosztowały
około 3 tys. zł, ich założenie z 50% zniżką
kolejne 2 tys. zł. Piec węglowy został ofiarowany na rzecz stowarzyszenia, podobnie
zresztą, jak i instalacja c.o wartości 5,7 tys.

zł. Rury, złączki, kształtki itp przekazał stowarzyszeniu Krzysztof Cichy z firmy Cewokan. Instalacją pieca oraz kaloryferów
we wszystkich pomieszczeniach o pow. 200
mkw. zajął się Jan Skomiał.
- Zaczęliśmy pozyskiwać opał już w wakacje, aby zdążyć przed jesienią. Mamy
obiecane trochę drewna na rozpałkę, bo
stowarzyszenie dysponuje piecem węglowym - mówi prezes stowarzyszenia Elżbieta Błaszczyk.
Na świetlicę chodzi około 25 dzieci wybranych na podstawie list ze szkół, sądu oraz
ośrodków opieki społecznej. Stowarzyszenie nie zamyka jednak drzwi przed innymi potrzebującymi. Każde dziecko znajdzie tu swoje opiekę. Świetlica funkcjonuje
w godz. 15 - 19.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć „Nadzieję” finansowo, mogą wpłacać darowizny na konto w banku PKO BP w Łowiczu
Biznes Partner 94 1020 4580 0000 1102
0067 2600, bądź przekazać dary rzeczowe

Nabór na inspektora finansowego
Do 4 września składać można
w łowickim starostwie dokumenty na
stanowisko inspektora w wydziale finansowym.

O

soby chcące się ubiegać o tę posadę
winny mieć przede wszystkim ukończone wyższe studia ekonomiczne
i zarządzania finansowego oraz rachunkowości. Wszystkie szczegółowe dane na temat innych wymagań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
powiatu łowickiego.
Czym zajmował się będzie inspektor?
Prowadzeniem ewidencji syntetycznej dochodów budżetowych starostwa, sporządzaniem sprawozdań z realizacji docho-

dów budżetu, współpracą z jednostkami
i wydziałami powiatu w zakresie realizacji
dochodów budżetowych, prowadzeniem
ewidencji spłacanych kredytów, pożyczek,
przestrzeganie terminów spłat. A także
przyjmowaniem i sprawdzaniem sprawozdań z dochodów budżetowych jednostek,
sporządzaniem poleceń przelewu środków
dla jednostek powiatu, ewidencją, rozliczaniem i sporządzaniem sprawozdań dotyczących wykorzystania środków z funduszy unijnych, wreszcie sporządzaniem
zbiorczych sprawozdań finansowych w
programie komputerowym „Budżet JST
Plus”. Znajomość tego programu jest także jednym z kryteriów w ocenie kandydata na to stanowisko.
(wcz)

Budynek po szkole w Sokołowie na sprzedaż
Rada Gminy Kiernozia jednogłoWęgiel do tego pieca chcą pozyskać śnie wyraziła zgodę na sprzedaż
wolontariusze, na zdjęciu jedna z wo- nieruchomości w Sokołowie Kololontariuszek - pani Janina.
nii, podejmując na sesji 13 sierpnia
stosowną uchwałę.
do lokalu przy ul. Podrzecznej 4. Zainteresowani działalnością stowarzyszenia mogą
rzed głosowaniem w tej sprawie wójt
dzwonić pod nr tel. 46/830-03-63. (eb)
Zenon Kaźmierczak wspomniał, że
w budynku mieszka obecnie troje najemców. Stan prawny nieruchomości jest
uporządkowany, bo wcześniej kosztem czę-

P

ści działki należącej do szkoły poszerzona
została gminna droga. Budynek niszczeje
i gmina nie ma pomysłu na zagospodarowanie go, dlatego warto podjąć próbę sprzedaży
tej nieruchomości. Jeśli najemcy lokali będą
zainteresowani kupnem, gmina przyzna im
pierwszeństwo i wydzieli część działki.
Zgodnie z uchwałą na nieruchomość
składają się dwie działki ewidencyjne,
które mają powierzchnię 4.301 m2 oraz
1.526 m2.
(mwk)

Slam w Pracowni już we wrześniu

T

urniej Prezentacji Poetycko-Muzycznych, po wakacyjnej przerwie, odbędzie się 4 września o godz. 19 w Pracowni Sztuki Żywej w Łowiczu.
- Już przed wakacjami spotkaliśmy się
w Pracowni kilka razy i jestem zdania, że
spotkania te były bardzo udane - mówi organizator Slamu Jacek Rybus - Wszystkim
odpowiada klimat Pracowni. Nie ma tu

przypadkowych osób, jak to zdarzało się
w Tygielku. Na Slam przyjść może każdy,
kto chce zaprezentować swoje wiersze lub
piosenki. - Rozszerzyliśmy nasze spotkania
o prezentację utworów muzycznych i ich wykonywanie cieszy się dużym powodzeniem
- dodaje Rybus.
Na zwycięzców wrześniowego slamu czekają nagrody książkowe.
(jr)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Barbara Cieślak (1950-2008)

Barbara Cieślak urodziła się 12
grudnia 1950 roku w Rudzie Śląskiej. Całe dzieciństwo i potem dorosłe życie spędziła jednak na Ziemi
Łowickiej. Urodziła się bowiem nieoczekiwanie - kiedy jej rodzice byli
w odwiedzinach u krewnych.
yła wcześniakiem, miała urodzić się
w połowie stycznia 1951 roku. - Mama
B
często żartowała, że zrobiła swojej mamie

taką niespodziankę, bo chciała już wracać
do domu w Łowiczu. Ja też zrobiłam mamie
niespodziankę i urodziłam się prawie miesiąc przed terminem. To chyba u nas będzie rodzinne... - mówi córka pani Barbary
- Małgorzata, która jest w piątym miesiącu
ciąży. Żałuje, że nie było danej jej mamie
zostać podwójną babcią. Jednego wnuka
bowiem już miała.
Rodzice Barbary Cieślak zamieszkiwali razem z dziadkami najpierw na osiedlu
Tkaczew, a potem w większym mieszkaniu
służbowym na osiedlu Kostka. Pani Barbara

ukończyła łowicki „Ekonomik”, ale na studia już nie poszła. Rodzice nie byli na tyle
majętni, żeby było to możliwe. Pracowała
w różnych sklepach, głównie z asortymentem spożywczym. Przez kilka lat dojeżdżała
do pracy w Skierniewicach. Z mężem Władysławem zapoznała się na prywatce u znajomych. Po krótkim okresie narzeczeństwa
oboje wypowiedzieli sakramentalne „Tak”
w kościele kolegiackim. Najpierw zamieszkali w mieszkaniu u rodziców pani Barbary,
mieszkali też przez kilka lat, opiekując się
niedołężnym ojcem męża pani Barbary.
Ponieważ było to mieszkanie służbowe,
pani Barbara postanowiła otworzyć książeczkę mieszkaniową i zostać członkiem
spółdzielni. Po kilku latach nadarzyła się
nieoczekiwana okazja zamieszkania we
własnym mieszkaniu na osiedlu Bratkowice. Mieszkania w tamtych czasach były
oddawane w stanie surowym - bez założonych podłóg oraz pomalowanych ścian,
dlatego też zanim pani Barbara z mężem
wprowadziła się do upragnionego własnego

M, należało w nim przeprowadzić wiele robót. Przeprowadzkę na Bratkowice pamięta
również córka pani Barbary - Małgorzata.
Na tym osiedlu pani Barbara miała wielu
znajomych. Chętnie odwiedzali się, chodzili
do siebie na imieniny i inne uroczystości rodzinne. - Może teraz jest inaczej, a może to
mama była tak lubiana, że była zapraszana
nawet na chrzciny do znajomych, potem na
komunie święte, a nawet na śluby dzieci sąsiadów - wspomina córka Małgorzata.
Pani Barbara ciężko zachorowała gdy
skończyła pięćdziesiąt lat. Od razu po pierwszych badaniach przeprowadzonych w szpitalu okazało się, że jest chora na białaczkę.
Leczenie było długotrwałe i wydawałoby
się, że przynosiło efekty. Niestety nastąpił
nawrót choroby i pani Barbara po blisko
miesięcznym pobycie w szpitalu w Łodzi
zmarła. Pozostawiła w smutku rodzinę oraz
szerokie grono znajomych. W mszy żałobnej i ostatnim pożegnaniu na cmentarzu
uczestniczyło bardzo dużo osób.
(mak)

odeszli od nas

(10.08.-26.08.2008 r.)

10 sierpnia: Helena Błaszczyk, l.76, Brzozów; 11 sierpnia: Stanisław Radomski, l.62, Bobrowniki; Janina Gościniak, l.55, Kiernozia; 12 sierpnia: Krzysztof
Bogucki, l.48, Nowa Niespusza; 13 sierpnia: Mieczysław Szatkowski, l.76, Bolimów;
Genowefa Małecka, l.91, Zawady; 14 sierpnia: Andrzej Domański, l.57; Franciszka
Przyżycka, l.96; 15 sierpnia: Wojciech Zieliński, l.58, Głowno; 16 sierpnia: Ryszard
Lepki, l.52, Mysłaków; Robert Paszkowski, l.47, Dmosin II; Stanisław Zakrzewicz, l.53,
Reczyce; 18 sierpnia: Roman Kupiec, l.77, Różyce Żurawieniec; Irena Bolimowska,
l.80; Helena Biryta, l.89, Kurabka; 19 sierpnia: Cecylia Majewska, l.85, Kamień;
20 sierpnia: Jan Rożniata, l.66, Dąbkowice Górne; 22 sierpnia: Eugeniusz Michalski,
l.58, Marywil; 23 sierpnia: Edward Burza, l.75; Irena Brzózka, l.81; Krystyna Kucińska,
l.51, Głowno; Tadeusz Baleja, l.67, Głowno; 24 sierpnia: Krzysztof Krystijanik, l.43,
Piaski Domaradzkie; 25 sierpnia: Marianna Zuchora, l.79, Głowno; Krystyna Matyjasik,
l.73, Głowno; 26 sierpnia: Irena Kuźmińska, l.84, Głowno;

Powiat łowicki

Nowe nakładki, przebudowy i chodniki
W ubiegłym
tygodniu zakończyło
się podwójne
powierzchniowe
utrwalanie dróg
powiatowych.

Z

a kwotę 111.479 zł zrobiono 2900 metrowy odcinek drogi Wicie - Lenartów w gminie Kocierzew. Za 45.429 zł
1135 metrowy odcinek w Sromowie także
w gminie Kocierzew. 92.114 zł kosztował
1360 - metrowy w Bełchowie. 1944 metrowa droga Bełchów - Dzierzgów w gminie Nieborów kosztowała 113.920 zł. 1277
metrowy odcinek w Bednarach w gminie
Nieborów - 37.840 zł. Utrwalono też 1360
metrowy odcinek w Skaratkach w gminie
Domaniewice - koszt 54.096 zł i 1032 metrowy odcinek w w tej samej gminie w Krępie przy stacji kolejowej - koszt 71.271 zł.
Częściowo zakończono również nakładki asfaltowe na powiatowych drogach. Za
94.481 zł w lipcu utwardzony został 820
- metrowy odcinek drogi Trzcianka - Bobrowa. Do dokończenia tej drogi pozostało jeszcze 800 metrów. Podbudowa na tym
odcinku jest już zrobiona i asfalt położony
zostanie jak zapewnia nas członek zarządu powiatu łowickiego Dariusz Kosmatka,
w przyszłym roku. Jeszcze w tym roku realizowany będzie za to 1300 metrowy odcinek

Chlebów - Bobrowa. Przetarg ogłoszony ma
zostać na przełomie września i października, planowana wartość inwestycji 98.500
zł. - Odcinek realizowany będzie dodatkowo, za pieniądze pochodzące ze sporych
oszczędności przetargowych - mówi Kosmatka. - Rozważano zamiast tego dokończenie drogi Trzcianka - Bobrowa, bo obydwa odcinki mają podbudowę z destruktu,
jednak wybrano odcinek Bobrowa - Chlebów, gdyż jest w gorszym stanie. Położony
tam został destrukt gorszej jakości i droga
nie do końca spełniła oczekiwania. Dlatego
zdecydowano o położeniu nakładki jeszcze
w tym roku. - Dlaczego rozpatrywaliśmy tylko drogi w gminie Łyszkowice? To była rekompensata, za to, iż nie udało się pozyskać
pieniędzy na dokończenie drogi Łyszkowice
- Bełchów - tłumaczy Kosmatka.
Nowe nakładki mają też drogi w gminie
Bielawy. 234 - metrowy odcinek w Bielawach kosztował 71.009 zł., 921 - metrowy
w Marywilu - 128.729 zł., 600 - metrowy
Sobocie - Przezwiskach - 56.419 zł.
W trakcie realizacji są nakładki na 3451
metrach w Bąkowie Dolnym w gminie
Zduny - koszt 327.653 zł i 1665 metrowy
odcinek w Chąśnie II - koszt 155.183 zł.
W październiku nakładki wykonywane
będą na 500 metrach odcinka Kiernozia
- Złaków Borowy - koszt 63.979 zł i 400
metrowy odcinek w miejscowości Niedzieliska w gminie Kiernozia - koszt 68.124
zł. Na przełomie września i października

Kontrole na “dwójce” w każdy weekend
W każdy weekend do połowy
września, łowicka policja zamierza
organizować kontrole prędkości samochodów jadących drogą krajową
nr 2 z Warszawy do Poznania.

W

iększość kierowców będzie również
kontrolowana alkosensorami. W niektórych przypadkach, np. jeśli policjant stwierdzi podejrzane zachowanie kierowcy, użyte również zostaną narkotesty.
Badania narkotestem na zawartość narkotyków w organizmie trwa kilka minut.

P

Tryb uproszczony funkcjonuje

G

łównie sprawy pijanych kierowców
rozpatrywane są w trybie
uproszczonym postępowania
karnego. Cały czas funkcjonuje on
w Sądzie Grodzkim w Łowiczu.
21 sierpnia odbyła się m.in. rozprawa
w postępowaniu przyspieszonym,
w którym skazany został 42-letni
Sylwester K., mieszkający poza
województwem łódzkim. Został on
zatrzymany dzień wcześniej, 20
sierpnia około godz. 21.
w miejscowości Zduny do kontroli
drogowej. Okazało się, że prowadził
samochód ciężarowy marki Mercedes
Sprinter mając 1,27 mg/dm3 alkoholu
w wydychanym powietrzu. Oskarżony
przyznał się do winy. Został skazany
ni z betonowej kostki o szerokości ok. 6 m, na rok pozbawienia wolności w
a ułożyli jej już blisko 300, dlatego nie na- zawieszeniu na 3 lata, świadczenie
leży spodziewać się szybkiego zakończenia pieniężne w wysokości 500 zł, sąd
orzekł ponadto zakaz prowadzenia
robót. W nawierzchni zostanie jeszcze obsa- pojazdów na 5 lat i podanie treści
dzonych 24 wpusty do odbioru wód desz- wyroku do publicznej wiadomości przez
czowych i połączonych z przykanalikami, wywieszenie na tablicy urzędu gminy
które już wyprowadzono.
w miejscu zamieszkania.
(tb) (eb)

Patrole z radarami będą ustawiane w
Zdunach lub okolicach Zdun oraz w okolicach Łowicza - najczęściej w pobliżu
skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego.
Policja nie zdradza w jakich godzinach
będą prowadzone patrole. W część weekendów do akcji będzie włączała się również kutnowska i sochaczewska policja.
Oznacza to, że na odcinku „dwójki” od
Kutna do Sochaczewa, będzie można napotkać nawet do sześciu punktów pomiaru prędkości.
(mak)

Na Żołnierskiej już tylko nawierzchnia
racownicy Zakładu Usług Komunalnych zakończyli w ostatnich dniach
na ul. Żołnierskiej w Łowiczu prace
przy układaniu kolektora deszczowego.
W sumie ułożonych zostało 700 metrów rur.
Prace na tej ulicy kontynuują jeszcze pracownicy ZUK z brygad drogowych. Mają
do wykonania ok. 800 metrów nawierzch-

planowana jest nakładka na 7752 metrach
Ostrów - Mystkowice w gminie Łowicz koszt 890 tys zł.
W trakcie realizacji są obecnie przebudowy dróg Polanka - Wiśniewo w gminie
Kiernozia - długość 443 m, koszt 118.576 zł
i droga w Wejscach - długość 550 m, koszt
148,984 zł. Wkrótce ruszy też przebudowa
przepustu w Krępie.
Na wrzesień zaplanowano wykonanie
podbudowy na 920 metrach drogi Zgoda - Psary w gminie Bielawy. Koszt prac
134.800 zł. także we wrześniu utwardzone zostaną destruktem następujące odcinki
dróg: Zawady - Parma - długość 3503 m,
koszt 81 tys zł, Lisiewice - Guźnia - odcinek 1017 m, koszt 32 tys zł, Bogoria Dolna
- Sobota - odcinek 2595 m, koszt 88 tys zł.
Łasieczniki - Piaski - 720 m, koszt 18 tys zł
i Oszkowice - Wola Gosławska - 3198 m,
koszt 81 tys zł.
Na przełomie września i października ruszy natomiast układanie chodników
z kostki brukowej przy powiatowych
drogach. Za 5.200 zł położone zostanie
130 m w Wierznowicach. Za 13.200 zł 270 m
w Oszkowicach. Za 27.700 zł odcinek
614 m w Bąkowie Górnym. Za 36.300 zł
504 m w Kocierzewie. Za 15.600 zł 353 m
w Bobrownikach. Za 13.600 zł 312 m odcinek w Bednarach. Za 3.600 zł odcinek
57,50 m w Waliszewie i za 40 tys zł
361,50 m odcinek w Łyszkowicach.
(wcz)

Wpadł do rowu w Czyżewie

V

olkswagen Vento kierowany przez
26-letniego mieszkańca powiatu gostynińskiego wypadł z drogi i wpadł
do rowu, 24 sierpnia, o godz. 3.40 w Czyżewie w gminie Sanniki.

Do wypadku doszło na łuku drogi wojewódzkiej Płock - Sochaczew. W wyniku
zdarzenia obrażeń ciała nie zagrażających
życiu doznał kierujący oraz dwaj pasażerowie. Trafili oni do szpitala w Płocku. (mwk)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
W okresie od 20 sierpnia policja zatrzymała następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów. Wszyscy oni
zostali lub zostaną ukarani w trybach przyspieszonych przez Sądy Grodzkie.
n 20 sierpnia, o godz. 15.30, w Urzeczu w gminie Zduny 35-letni nietrzeźwy
mieszkaniec powiatu łowickiego (0,87
mg/dm3 alkoholu) kierował samochodem
dostawczym marki DAF.
n 20 sierpnia, o godz. 17.50, w Przezwiskach w gminie Bielawy nietrzeźwy 32-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego (0,78 mg/
dm3 alkoholu) kierował rowerem. Ponadto
nie stosował się do prawomocnego wyroku
sądowego zakazującego mu prowadzenie
wszelkich pojazdów.
n 21 sierpnia, o godz. 20.45, w Niedzieliskach w gminie Kiernozia nietrzeźwy
59-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(0,45 mg/dm3 alkoholu) jechał rowerem.
n 22 sierpnia w gminie Nieborów policja zatrzymała 42-letniego rowerzystę,
mieszkańca powiatu łowickiego, który

pomimo orzeczonego sądowego zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów jechał
rowerem, mając 0,88 mg/dm3 alkoholu.
n 23 sierpnia, o godz. 9.35, na Czajkach
w Łowiczu 53-letni mieszkaniec Piotrkowa
Trybunalskiego jechał rowerem mając
1,04 mg/dm3 alkoholu. Mężczyzna miał
prawomocny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
n 23 sierpnia o godz. 12.45 na ul. Sikorskiego w Łowiczu 44-letni łowiczanin kierował rowerem mając 1 mg/dm3 alkoholu.
n 24 sierpnia, o godz. 22, w Gaju
w gminie Bielawy 44-letni mieszkniec
powiatu łowickiego kierował Fordem
Escortem mając 1,05 mg/dm3.
n 26 sierpnia, o godz. 18.35, na ul.
Zduńskiej w Łowiczu 43-letni mieszkaniec miasta kierował rowerem mając
0,55 mg/dm3.
n 26 sierpnia, o godz. 21.30, w Bednarach w gminie Nieborów 63-letni mieszkaniec powiatu łowickiego jechał rowerem
mając 0,84 mg/dm3.
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Udane wakacje w Pieninach
Zwiedzili, spędzili
miło wakacyjny czas,
zintegrowali się
z nowymi kolegami,
a do tego jeszcze jedna
z grup ograła w „nogę”
inną kolonię
- i to uczniów z klasy
sportowej z Łodzi.

M

owa o młodzieży z podstawówki
i gimnazjum łowickich szkół pijarskich, która w dniach 7 - 19 lipca (szkoła
podstawowa) i 19 - 30 lipca (gimnazjum)
spędzili kolonie letnie w pijarskim ośrodku w Łopszach w Pieninach. Uczniowie
wypoczywali za naprawdę nieduże pienią-

ka i Jolanta Wilk oraz kleryk Andrzej Lisiak
z seminarium pijarskiego w Krakowie.
Wśród atrakcji znalazły się rzecz jasna
wyprawy w góry - uczniowie zdobyli Trzy
Korony, niezapomnianych wrażeń dostarczył im spływ Dunajcem. Szczególnie mile
wspominają tzw. dzień sportu, kiedy to od
rana do wieczora rywalizowali w przeróżnych dyscyplinach: piłce nożnej, pingpongu, siatkówce, czy w robieniu pompek.
Najlepsi nagrodzeni zostali dyplomami
i drobnymi upominkami.
Kolonie szkół pijarskich to jednak nie
sama rozrywka. Codziennie poranek rozpoczynano modlitwą, tak samo było też wieczorem. Program duchowy wyjazdu oparty został na dekalogu. Uczniowie oglądali
filmy, studiowali materiały, spotykali się
w grupach, omawiając poznane treści,
słuchając pogadanki. Kierownik kolonii

wa i - prawdziwy fenomen - wygrali 7 : 3!
Na bramce stał kierownik kolonii, zaś nasi
mieli w składzie prawdziwego asa - Przemka Wilka, syna Roberta Wilka, którego
nikomu przedstawiać nie trzeba. Chłopiec
strzelił trzy bramki. Kierownik kolonii podkreśla zaś, że mecz, choć zażarty, odbył się
z wielką kulturą.
Krótko po powrocie podstawówkowiczów, w to samo miejsce w dniac h 19 - 30
lipca pojechali gimnazjaliści. Dla nich, jak
co roku był to wyjazd integracyjny. Chodziło w nim o to, aby pierwszoklasiści, którzy
od września wspólnie rozpoczną naukę poznali się, zasymilowali i wdrożyli do specyfiki pijarskiego nauczania. W wyjeździe
udział wzięło 51 uczniów, oraz szóstka animatorów ze starszych klas gimnazjum.

Modlitwa i wspólny śpiew na łonie
natury pozostawiają niezapomniane
wrażenia.

Wspólne wycieczki w góry podstawówkowiczów były okazją do wykonywania pamiątkowych fotografii.
dze, tradycyjnie, dzięki współpracy, otrzymując dofinansowanie ze Stowarzyszenia
Parafiada.
W wyjeździe grupy młodszej uczestniczyło 51 dzieci, oraz siódemka animatorów
z pijarskiego gimnazjum. Kierownikiem kolonii był Piotr Sumiński - nauczyciel religii
ze szkoły na Blichu. Inni opiekunowie to
Katarzyna Sumińska - matematyk ze szkoły pijarskiej, rodzice uczniów Anna Janic-

wspomina w jaki sposób omówił z podstawówkowiczami grzech cudzołóstwa. Przykładem stała się czysta i brudna woda. Takie
jest właśnie serce człowieka, który cudzołoży, brudne jak zabrudzona była woda. Stanowiło to mocny wizualny kontrast z czystą wodą. Uczniowie mogli się zastanowić,
czy chcieliby żyć z człowiekiem, który choć
tego na pierwszy rzut oka nie widać, ma tak
brudne serce. Mieli też dzień kalasancjań-

ski, w którym starali się przybliżyć sylwetkę świętego Józefa Kalasancjusza, założyciela zakonu pijarskiego. Podczas wyjazdu
odbyły się cztery msze święte. Opiekunem
duchowym kolonii był ojciec Stanisław Płaszewski z Łowicza.
Pomiędzy rozważaniami religijnymi koloniści odwiedzali też np. źródła termalne
w Szaflarach nieopodal Zakopanego, bawili
się w Rabkolandzie w Rabce. Rywalizowali

w konkursie czystości: codziennie specjalna
komisja obchodziła pokoje, sprawdzając ich
stan - najbardziej dbający o siebie i otoczenie uczniowie otrzymywali nagrody.
Odbył się też terenowy rajd z kompasami.
Uczestnicy odczytać musieli azymut i znaleźć konkretny punkt w terenie, gdzie otrzymywali zadanie do wykonania, na przykład
matematyczne, odszyfrować zapis, znaleźć
ukryty przedmiot, itd.
Podczas wyjazdu funkcjonowała też kolonijna poczta - każdy napisać mógł do każdego, także do nauczycieli, którzy przy tej
okazji, jak mówią, otrzymali wiele naprawdę miłych słów.
Gimnazjalistka Sylwia Wiśniewska wyjechała na kolonie jako opiekunka. Jest
uczennicą klasy trzeciej pijarskiego gimnazjum. Zna wszystkich swoich młodszych
kolegów, ponadto lubi dzieci i opiekę nad
nimi. Interesuje ją psychologia i pedagogika
- stąd decyzja o udziale w koloniach.
Podobnie dzieci lubi Natalia Kędziora
z klasy II, ponadto jej młodsza siostra brała
udział w tych koloniach.
Dziewczęta szczególnie miło wspominają organizację dnia sportowego. Same wpadły na pomysł zabawy w szukanie Smurfów, która bardzo się kolonistom spodobała.
Mówią, że opieka była fajnym doświadczeniem, choć wiązała się z presją, z racji odpowiedzialności za młodszych kolegów.
Julia Kędziora i Marta Wiśniewska z klasy piątej szczególnie mocno wspominają
mecz podczas, którego kibicowały swoim
kolegom. Łowiccy koloniści zmierzyli się
z gimnazjalistami z klasy sportowej Widze-

Coś dla ducha, ale i dla ciała. Uczniowie klas podstawowych podczas zaprawy gimnastycznej.
Codziennie uczniowie uczestniczyli
w mszy św. Dzień zaczynali i kończyli modlitwą. Krąg biblijny polegał na spotkaniu
w grupach i rozważaniu jednego z tematów,
takich jak np.: przyjaźń, wytrwałość, zaufanie, szczerość, pokój, wiara itp.
Wyjazd przebiegał w oparciu o motywy
zaczerpnięte z komiksu o galijskim wojowniku Asteriksie. Koloniści byli zatem
Galami przygotowującymi się do odparcia najazdu Rzymian. Przez całe kolonie
prowadzono zatem rywalizację, by wyłonić zwycięzką grupę, która stanie do walki
z najeźdźcą. Na koniec okazało się, iż legiony imperialne przerażone walecznością Galów, nie zdecydowały się na atak.
W ramach przygotowań do obrony Galowie mieli na przykład dzień strategiczny
podczas, którego zdobywali zamki i proporce innych drużyn. W dniu lepienia z gliny
ulepiono wioskę galijską, a także najbardziej
znane budowle ówczesnego świata - piramidy, koloseum itd.
Oprócz tego były wyprawy w góry, spływ
Dunajcem po stronie słowackiej, zwiedzanie klasztorów itd. Na koniec obozu każdy
z uczestników obdarowany został jakimś tytułem. Wybrano m.in. największą osobowość
obozu, największego przyjaciela, najsympatyczniejszego chłopaka, dziewczynę, itd.
Kierownikiem kolonii był ojciec Grzegorz Misiura. Wychowawcami zaś Sylwia
Janocha, Agata Stań, Emilia Bugaj, Norbert
Bruc i Magdalena Latoszewska. Nauczyciele oceniają pozytywnie panującą atmosferę.
Na wieczorku podsumowującym kolonie
uczniowie autentycznie się wzruszyli i nie
chcieli ze sobą rozstawać, oznacza to, że cel
integracyjny został osiągnięty.
(wcz)

Wyjazdy ze szkół pijarskich to nie tylko wypoczynek i zabawa, ale również
modlitewne rozważania. Górskie szlaki przemierzano z krzyżem na czele.
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Bezpieczne wakacje
w obiektywie

D

o końca września można nadsyłać
zdjęcia na konkurs fotograficzny
„Bezpieczne wakacje”
organizowany w ramach programu
prewencyjnego Policyjna Akademia
Bezpieczeństwa pod patronatem
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi. Konkurs jest adresowany
do dzieci z przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
całego województwa łódzkiego.
W ubiegłorocznym konkursie
wyróżnienia otrzymali uczniowie
z łowickich szkół. Nadsyłane zdjęcia
oprócz propagowania bezpiecznego
stylu mogą zawierać elementy
związane z pracą różnych służb, które
mają wpływ na nasze bezpieczeństwo.
Zdjęcia należy nadsyłać w wersji
elektronicznej na adres e-mail:
poczta@komisarz-blysk.pl z adnotacją
o zgodzie na publikację zdjęć. Zdjęcia
mogą być maksymalnej pojemności
3 mb. Nadsyłane prace będą na
bieżąco zamieszczane na stronie
internetowej www.konkurs.komisarzblysk.pl. Ostatecznie zostaną tam
opublikowane zdjęcia finalistów.
Osoba zgłaszająca się do konkursu
może przesłać tylko jedno zdjęcie z
podaniem imienia i nazwiska, wieku,
oraz nazwy i adresu przedszkola,
szkoły lub gimnazjum, do której dana
osoba uczęszcza. Zgłoszenie winno
zawierać również dane personalne
opiekuna lub rodzica, tj. imię, nazwisko,
adres do korespondencji, numer
telefonu kontaktowego, adres e-mail.
W przypadku nadesłania prac bez
wymaganych danych zgłoszenie nie
zostanie przyjęte. Uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów odbędzie się
17 października. Nagrody zostaną
wręczone w 3 kategoriach wiekowych.
Będą to aparaty fotograficzne,
odtwarzacze mp3 i wyprawki szkolne.
(mak)

Zwierzęta “po przejściach
Obecni opiekunowie mówią na
niego „Kangur”, bo z powodu urazu przednich łap często staje tylko na tylnych. Ma około 7- 8 miesięcy i szuka nowego pana. Mowa
o psie, który z Gągolina Południowego w gminie Kocierzew Południowy trafił do lecznicy weterynaryjnej przy ul. Starościńskiej
w Łowiczu.

G

rażyna Wołynik, prezes Łowickiego
Towarzystwa Miłośników Zwierząt,
ma nadzieję, że uda się ustalić sprawcę okaleczenia psa i poniesie on konsekwencje,
które wynikają z ustawy o ochronie zwierząt. Gągolin Południowy to w końcu niewielka miejscowość i sprawa powinna się
wyjaśnić. W lecznicy pies przebywa od
około 3 tygodni. Niewykluczone, że urazy
zwierzęcia to skutek celowego znęcania się.
Zanim został okaleczony błąkał się w okolicach Gągolina dłuższy czas. Były osoby,
które mu dokuczały, ale też nie brakowało
chętnych do dokarmiania go. Nikt go jednak nie przygarnął, choć to młody piesek.
„pomieszkiwanie” w Gągolinie zakończyło się dla niego tragicznie.
Nie wiadomo jak długo zraniony pies
przebywał jeszcze w tej wsi. Jego losem
zainteresował się 10-latek przebywający
z rodzicami u babci na wakacjach. On
i jego rodzice chcieli psu pomóc, ale również oni nie mogli się nim zaopiekować na
stałe. - Dziwne było to, że pies był wesoły
i pozytywnie nastawiony do ludzi. Wszystko
wskazywało na to, że ktoś mu zrobił krzywdę,
a zwierzęta takie potrafią być nieufne, a nawet agresywne - mówi mama chłopca.

Na szczęście sprawą rannego, bezpańskiego psa zainteresował się wójt gminy
Kocierzew Grzegorz Stefański, obiecując,
że za jego leczenie gmina zapłaci. I tak trafił do łowickiej lecznicy, gdzie udzielono
mu pomocy i nadano sympatyczne imię
„Kangur”. Pies ma jeszcze gips na łapach,
który założono po to, aby do czasu wygojenia ran łapy usztywnić. Dostaje też karmę, która wzmacnia stawy i kości. Jeśli
znajdzie się chętny do zaopiekowania się
nim, może zgłosić się do lecznicy lub Grażyny Wołynik.
Prezes Wołynik zachęca też osoby, które kochają zwierzęta, aby pamiętały, że
w schronisku dla zwierząt w Łowiczu są
pieski, które można przygarnąć. Ostatnio trafiły tam np. 3 szczeniaki znalezione
w kanale przy cmentarzu mariawickim.
Pieski były przestraszone i wychudzone,
ale są zdrowe i czekają na nowego pana.
Mają około 3 miesięcy. W lecznicy przy ul.
Starościńskiej przebywa natomiast czarny
kotek, porzucony kilka dni temu przez jedną z osób handlujących na targowicy w Łowiczu. Zwierzę jest zdrowe, ale w naszym
mieście nie ma schroniska dla kotów, dlatego tutaj trafił. W każdej chwili obecni opiekunowie oddadzą go w dobre ręce.
- Nieraz trafiają do nas bezpańskie psy,
częściej koty, bo choć nie jesteśmy schroniskiem, to staramy się pomóc - mówi
właścicielka lecznicy Maja Popławska.
W ten sposób lekarze pomagają zwierzętom,
i wspomagają osoby, które podobnie jak
10-latek, który był na wakacjach w Gągolinie, nie są obojętne na los zwierząt. Oby
Kangur pod opieką pracowników lecznicy szybko wraca do zdrowia. Czy znaj- takich osób było jak najwięcej.
dzie się ktoś, kto zechce go przygarnąć?
(mwk)

“Sanniki” wyjadą do Chalonnes

C

zterdziestodziewięcioosobowa delegacja z gminy Sanniki wyjeżdża 16
września na Wieczór Europejski do
zaprzyjaźnionego, francuskiego miasteczka Chalonnes sur Loire. W gronie tym znajdzie się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki”, kapela, delegacja z Urzędu
Gminy i dwie twórczynie ludowe - Barbara Wieczorek z Sannik oraz Marianna Madanowska z Kocierzewa. Podczas pobytu
we Francji, który trwać ma do 24 września, planowane są trzy występy zespołu
w Chalonnes, wycieczka do Paryża oraz
nad ocean Atlantycki.
(mwk)
Sannicka kapela ludowa podczas nagrania w Lwówku.

Polskie tańce z Lwówka
J

esienią Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie planuje wydanie
multimedialnej płyty zatytułowanej „Fryderyk Chopin - młode lata”. Na płycie znajdą się m.in. polskie tańce narodowe w wykonaniu tancerzy z Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca „Sanniki”.
W nagraniu, które odbyło się 29 lipca brały udział 4 pary z sannickiego zespołu oraz

jedna para zawodowych tancerzy z Warszawy. Towarzyszyła im sannicka kapela.
Na nagrania wybrano Lwówek, w którym
spotkać można jeszcze podobne chaty, jakie na Mazowszu stały za czasów znakomitego polskiego kompozytora. Jedna
z ostatnich takich budowli jest własnością
Stanisławy Strączewskiej i właśnie tę chatę
wybrano na tło nagrania.
(mwk)

Do Sandomierza w innym terminie

Z

mianie uległ termin wycieczki do Sandomierza, organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nieborowie. Pierwotnie miał się on odbyć w dniach
23-24 sierpnia, odbędzie się jednak w dn.
13-14 września. Trasa wycieczki to: Nieborów - Sandomierz - Ujazd - Łysogóry - Nieborów. Cena 150 zł, w tym: ubezpieczenie,
nocleg, transport, większość wstępów do
obiektów, rejs statkiem i opłata przewodnika
po Sandomierzu. Zapisy przyjmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie pod
numerem tel. (046) 838-57-45.
(wcz)

Muzeum Guzików w konkursie internetowym
Podobnie jak w roku ubiegłym, witryna internetowa Muzeum Guzików
prowadzonego przez Jacka Rutkowskiego, pracownika promocji starostwa powiatowego w Łowiczu, przystąpiła do internetowego konkursu
„Podium”.

J

est to nieustający konkurs na najlepsze strony w Republice WWW. Jest
o co walczyć, gdyż nagrodzona witryna
będzie promowana przez banery wyświetlane na głównej stronie portalu Republika

”

WWW. Jej autor otrzyma poRok temu witrynie Muwiększenie przestrzeni dyskozeum Guzików udało się
wej o 50 MB w Republice oraz
wywalczyć drugie miejzwiększenie limitu transferu
sce. W tym roku walka
do 10 GB, aby mógł więcej na
będzie się toczyć o złoto.
stronie pokazać. Są też nagroDlatego też muzeum prody za drugie miejsce - powięksi o wejście na stronę interszenie przestrzeni dyskowej
netową www.mglowicz.
o 30 MB i transferu do 7 GB
republika.pl i o zagłosoi za trzecie - powiększenie powanie (5 punktów) oraz
wierzchni o 20 MB i transferu
potwierdzenie nominacji edo 5 GB. Rozstrzygnięcie konkursu zapla- mailem. Głosować można tylko raz dziennowano na 29 sierpnia.
nie, ale za to codziennie.
(eb)
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Sześcioletni uczniowie?
Naukę w szkole
rozpoczynać mają dzieci
w wieku 6 lat, nie będzie
oddziałów „0”, którego
program dublowany
jest w klasie I szkoły
podstawowej.
To jedne z założeń reformy
programowej, która ma
rozpocząć się w szkołach
za rok, 1 września 2009
roku. To dość mało czasu,
zwłaszcza, że niewiele
o tych zmianach na
razie wiadomo. Szkoła
przyjaźnie wymagająca tak nazywa się projekt owej
reformy. Czy rzeczywiście
przyjazna?

R

eforma ma grono przeciwników i zwolenników. Powstały nawet portale internetowe, jak np. ratujmymaluchy.pl czy
prawarodzicow.pl, na których rodzice wyrażają swoje negatywne opinie na temat
reformy.
Chcemy poznać prawdziwe przyczyny rozpoczęcia prac nad zmianami i nie
przyjmujemy za wystarczające ogólnych
wyjaśnień w postaci sloganów typu „upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, czy
rzekomych „standardów europejskich”,
gdyż przyszłość naszych dzieci wymaga podania choćby jednego poważnego argumentu na rzecz odebrania o rok wcześniej dzieci z domowego ogniska - czytamy m.in. na
drugiej z tych stron. - Pomysł od górnego
decydowania o momencie startu edukacji
naszych dzieci jest niebezpiecznym precedensem na przyszłość. Dziś bowiem Ministerstwo chce obniżyć wiek szkolny tylko
o rok, ale kolejny minister może przecież obniżyć wiek szkolny o kolejny rok, albo nawet
dwa. Nie ma na to naszej zgody i żądamy
wycofania się z przedstawionych propozycji. Dzieci nie są własnością tego lub innego
Ministra Edukacji. Odpowiedzialni za nie są
rodzice i to oni powinni decydować kiedy ich
dziecko powinno rozpocząć naukę.

Rodzice przeciwni zmianom argumentują, że w ten sposób odbiera się dzieciom
dzieciństwo. Nie chcą, aby ich dzieci traktowane były tak, jak kolejne roczniki poborowych, którzy trafiają najpierw przed komisję,
a potem do wojska. Dlaczego są przeciwni zmianom? Wiadomo: być uczniem to
obowiązek większy niż być przedszkolakiem. Dlatego woleliby sami decydować
czy zapisać 6-latka do przedszkola, czy do
szkoły. Ankieta, jaką 28 lutego publikowała „Rzeczpospolita” wykazała, że reformie
zdecydowanie przeciwnych jest 29% rodziców, raczej przeciwnych - 29%, raczej tak powiedziało 24% ankietowanych rodziców,
zdecydowanie tak - 16%, nie wiem - 2%.

szą liczbę tych dzieci, a bywa, że miejsc
w przedszkolach brakuje. Będzie to korzystne dla 6-latków, które obecnie przebywają
w oddziałach „0” w szkołach lub przedszkolach. W oddziałach tych jest bardzo zróżnicowany standard. Edukacja dla wszystkich 6-latków będzie bezpłatna, a obecnie

ukę w przedszkolu. Dzieci oceniane będą
oceną opisową. Po lekcjach dzieci powinny mieć zapewnioną opiekę przynajmniej
do godziny 17. i możliwość spożywania
w szkole ciepłego posiłku. Sale mają być
podzielone na część edukacyjną i rekreacyjną. Wyposażone powinny być w dywanik,

naukę rozpoczynają 6-latki. Młodsze dzieci
łatwiej zmotywować do nauki, a na decyzję o roku wprowadzania reformy wpłynęły
przesłanki demograficzne. Skłaniają one do
szukania rozwiązań, które pozwolą na lepsze wykorzystanie bazy szkół i przedszkoli,
a także utrzymanie etatów nauczycieli.

Szczytne cele reformy
Obowiązek szkolny ma obejmować
dzieci od 6. roku życia, a 1 września 2009
do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2002
roku oraz w pierwszej połowie 2003 roku.
W 2010 pierwszakami zostaną dzieci urodzone w drugiej połowie 2003 roku oraz
6-latki z 2004 roku. Przez pierwsze 2 lata
wprowadzania reformy rodzice mieli prawo
decydować, czy do szkoły poślą dziecko 6
czy 7-letnie. Wiosną 2009 roku przeprowadzona zostanie przedszkolna procedura opiniowania dojrzałości szkolnej dziecka. Ma
ona ułatwić rodzicom podjecie tej decyzji.
Po co te zmiany? MEN wymienia takie
cele reformy:
n wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie najmłodszym dzieciom
lepszego dostępu do edukacji,
n poprawa efektów kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (poprzez
spójne programy) ,
n podniesienie rangi nauczania języka
obcego,
n uelastycznienie modelu kształcenia, lepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów,
n poprawa bezpieczeństwa,
n wprowadzenia w szkole podstawowej
standardów opieki przedszkolnej,
n wzmocnienie funkcji opiekuńczej
szkoły.
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego spowoduje, że w przedszkolach zostaną
dzieci w wieku 3-5 lat, więc wychowaniem
przedszkolnym objąć będzie można więk-

Dzieci z oddziału „0” SP w Gągolinie Płd. w gm. Kocierzew w niewielkiej szkole mają dobre warunki. Czy równie dobrze
będą mieć 6-letni uczniowie klas pierwszych w dużych szkołach? Czas pokaże.
za 6-latka w przedszkolu rodzice wnoszą
opłaty. Nie mniej ważna jest spójność programowa - obecnie, rozpoczynając naukę
w klasie I dziecko powtarza to, czego nauczyło się w zerówce.

Jak to ma wyglądać
W opisie planowanych zmian szczególną uwagę zwróciliśmy na część opisującą
naukę w klasie I. Otóż nauka ma trwać 25
godzin tygodniowo i ma przypominać na-

projektor, mapy, gry i zabawy edukacyjne, kącik zabaw, biblioteczkę, wskazany
byłby też sprzęt multimedialny i komputer z dostępem do internetu. Dzieci powinny mieć możliwość zostawiania w szkole
części książek.
MEN deklaruje, że powstaną nowe programy edukacyjne, dostosowane do wieku,
nikt nie będzie miał też wątpliwości, gdzie
i kiedy ma posłać dziecko. Minister oświaty Katarzyna Hall reformę programową tłumaczy tym, że w wielu krajach europejskich

To jest dobry pomysł
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu, Wacław Witwicki przyznaje, że jest
zwolennikiem o rok wcześniejszego rozpoczynania nauki w szkole. - Nie możemy
odstawać od świata. Sukces naszej szkoły
bierze się stąd, że nie wstydzimy się być wystarczająco tradycyjną placówką i wystarczająco nowoczesną - mówi.
Nauczyciele, uczący w najmłodszych
klasach tej szkoły uważają, że czerpanie
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z doświadczeń zachodniej Europy, nakazywałby rozsądek. Są jednak pewne „ale”, które wynikają z obserwacji dzieci prowadzonej
na przestrzeni lat. Okazuje się, że dojrzałości
szkolnej nie osiągnęły niektóre dzieci 7-letnie, przychodzące obecnie do szkoły. To pozwala nauczycielom snuć przypuszczenia,
że w innych krajach program nauczania
w tym pierwszym etapie kształcenia jest lepiej dostosowany do poziomu emocjonalnego i percepcyjnego dzieci niż w Polsce.
Witwicki uznaje, że reforma powinna
wejść w życie w roku szkolnym 2009/2010,
rodzice powinni mieć prawo decydować,
a wcześniej ich wątpliwości powinna wyjaśnić ocena dojrzałości szkolnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nasz
rozmówca dodaje też, że potrzebne są programy dla 6-latków i pieniądze na wyposażenie klas.

cesy w późniejszych latach opierają się
na dobrym opanowaniu czytania i pisania w najmłodszych klasach. Czytanie ze zrozumieniem pomaga potem bardzo w nauce. Ćwiczenie czyni mistrzem,
a jeśli wcześniej je rozpoczną, tym lepiej.

niż w obecnych klasach I - bardziej jak
w oddziałach zerowych, niż szkolnych.
Dzieci w tym wieku nie są jeszcze w stanie wysiedzieć przez 45 minut w ławkach,
dlatego nauka powinna być połączona
z zabawą.

Czy jednak na pewno
Odrębna kwestia to baza lokalowa. Na
przykład Szkoła nr 3 obecnie liczy 570
uczniów w 24 klasach, tymczasem szkoła
jest przystosowana do 450 uczniów. Przyjście 6-latków, które są w przedszkolu oznaczałoby, że liczba uczniów wzrosłaby do ponad 600, co wymusi zmianowość w klasach
I-III. W praktyce dwie klasy z nauczania początkowego rozpoczynałyby naukę od 4. lekcji czyli o godz. 10.45, a kończyły o 15.20.
Dyrektor „Trójki” nie zna zdania rodziców, choć przypuszcza, że na dzień dzisiejszy wielu z nich jest zmianie przeciwnych,
ale w miarę upływu czasu będą się oni przekonywać do tej reformy.
- Wypełnię wszystko, o czym zdecyduje Sejm, Ministerstwo i samorząd, bo taka
jest moja rola jako dyrektora. Potrzebne są
jednak nowe programy. Bardzo chciałbym
też mieć pieniądze na wyposażenie klas
i podręczniki. Jeśli trzeba będzie młodszym
dzieciom zorganizować naukę, skieruję do
tego najlepszych nauczycieli - deklaruje na
koniec rozmowy.
Dyrektor SP 1 w Łowiczu Teresa Sokalska-Lebioda dostrzega zalety związane z planowanymi zmianami, ale ma też
obawy związane z bazą lokalową. Szkoła
z dwoma oddziałami „0” liczy obecnie 458
uczniów w 20 oddziałach. Reforma spowoduje, że w szkole będą 3 klasy I, a więc
i tu pojawi się zmianowość. Prawdopodobnie dwie z najmłodszych klas przychodzić
będą na godz. 8.00, jedna na 11.30. Dla pracujących rodziców to będzie duże
utrudnienie.
Zaletą będzie to, że dzieci wcześniej
zetkną się z nauką: wymaganiem, ocenianiem i programem nauczania. - Suk-

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu może zabraknąć miejsca dla 6-latków.
Na zdjęciu przedstawienie Czerwony Kapturek w wykonaniu mam w odziale „0”.
Ma jednak też obawy o dzieci słabiej
przygotowane, później osiągające dojrzałość szkolną.
Prywatnie trochę będzie jej żal, że dzieciom zabierze się kawałek dzieciństwa, jako
okresu beztroski. - Trochę będzie ich szkoda, choć wiem, że w Wielkiej Brytanii dzieci rozpoczynają naukę w wieku 5 lat. Zaraz dodaje jednak, że da się dzieci uchronić
przed stresem, a rolą pracowników szkoły
będzie pomóc najmłodszym uczniom odnaleźć się w szkole.

Znajdzie się miejsce
dla pierwszaków
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Głownie Jolanta Fortuniak zapewnia, że
jej placówka jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków zarówno lokalowo, jak
i pedagogicznie:
- Na dzień dzisiejszy osoby uczące sześciolatków powinny posiadać kwalifikacje
wychowawcy przedszkolnego. Nasi nauczyciele kształcenia zintegrowanego mają takie
uprawnienia, więc nie byłoby z tym problemu. Będziemy też w stanie zapewnić sześciolatkom salę. Jednak nie dysponujemy odpowiednim jej wyposażeniem.
Wiadomo, że lekcje sześcioletnich
pierwszaków powinny wyglądać inaczej,

- Aby zorganizować sześciolatkom odpowiednie warunki w pracowni, szkoły potrzebują na ten cel zastrzyku gotówki. Trzeba
będzie zakupić odpowiednie pomoce naukowe i zabawki...- wylicza dyrektor Fortuniak. Jej zdaniem maluchy nie powinny
mieć, jednak problemów z przyswajaniem
wiedzy, ponieważ: - Sześciolatki są bardzo
chłonne i ciekawe świata.
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Mąkolicach Wioletta Przyżycka też deklaruje, że znajdzie zarówno miejsce, jak
i kadrę nauczycielską przygotowaną do pracy z sześciolatkami:
- Obecnie pracuje u nas jedna osoba
posiadająca kompetencje do wychowania
przedszkolnego, ale w razie potrzeby będę
miała kogo zatrudnić. Również wydzielenie sali nie stanowiło by problemu. Musielibyśmy oczywiście dokupić odpowiednie
wyposażenie.
Zdaniem dyrektor Przyżyckiej sześciolatki ze środowiska wiejskiego nie są jeszcze
tak dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak dzieci z miast, ponieważ
te ostatnie zwykle maja za sobą już kilkuletnie doświadczenie z chodzenia do przedszkola. Wcześniej uczą się funkcjonować
w grupie, poznają zasady współżycia w środowisku innym, niż domowe. Gdyby jednak sześciolatki szły do klasy I, pięciolatki

musiałyby najpierw iść do zerówki, gdzie, Powiatowa Biblioteka Publiczna
tak jak obecne sześciolatki, przez naukę w Łowiczu
i zabawę przygotowywałyby się do funkcjonowania w szkole.

Rodzice na razie
zaskoczeni
Małgorzata Zabost, mama 5-letniej Ani
deklaruje, że za rok nie pośle córki do szkoły. Uważa, że zakończenie rok wcześniej nauki nie jest warte takiego poświęcenia dzieciństwa jej córki. Podobne zdanie ma Marta
Wójcik, mama 4-letniej Małgosi i 5-letniego
Kacpra. - Naprawdę będę temu przeciwna.
Jak pójdą do szkoły mając 7 lat, to też zdąża nauczyć się wszystkiego, co będzie im
w życiu potrzebne - mówi w rozmowie z NŁ.
Dodaje, że miałaby duże obawy o ich bezpieczeństwo i relacje ze starszymi uczniami szkoły. Bo jeśli nimi będą, to nie powinno się ich od starszych kolegów izolować.
Nie inaczej wypowiada się Artur Skonieczny, tata ucznia klasy II i dwójki przedszkolaków. - Kiedyś mówiło się, że jak
idzie się rok wcześniej do szkoły, to w razie niepowodzenia nie traci się roku - mówi
z uśmiechem. Zaraz jednak dodaje, że na
taki tok rozumowania nie powinniśmy sobie pozwolić. Bo dzieci bardzo przeżywają swoje niepowodzenia i nie powinniśmy
stawiać przed nimi zadań, które przekraczają ich możliwości. A w jego ocenie „pasowanie” 6-latka na ucznia klasy I będzie
w wielu przypadkach zadaniem ponad jego
siły. I dlatego żal byłoby mu takich małych
uczniów.
Emilia Raczek, dyrektor Przedszkola nr
5 w Łowiczu mówi, że rozmawiała z rodzicami dzieci na temat planowanych zmian.
Wie, że niepokoją się, bo nie wyobrażają
sobie posłania dziecka 6-letniego do szkoły, bo nie jest na tyle dojrzałe.
Zapoznała się też z nową podstawą programową dla dzieci 5-letnich, która z jednej
strony zakłada, że w tym wieku dzieci nie
będą się jeszcze uczyć liter. Z drugiej jednak
strony, mają umieć odczytać proste napisy.
Na razie nie ma jednak żadnych nowych
podręczników zgodnych z tą podstawą.
A na zakończenie edukacji przedszkolnej dzieci mają być dwa razy diagnozowane pod kątem dojrzałości szkolnej. Kto
jednak będzie upoważniony do tej diagnozy - nauczyciele czy terapeuci? - Na dzień
dzisiejszy to jedna wielka niewiadoma mówi Emilia Raczek, dodając, że ma nadzieję, że zanim reforma wejdzie, minie
jeszcze trochę czasu i zostanie ona dobrze
przygotowana.
Mirosława Wolska-Kobierecka,
współpraca Elżbieta Woldan-Romanowicz

Prace o Herbercie
do końca września

D

o końca września Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Łowiczu
czeka na prace na konkurs
literacki, którego bohaterem jest
Zbigniew Herbert. Konkurs ma zasięg
ogólnopolski. - Spędziłyśmy cały
dzień na wysyłaniu maili z informacją
o konkursie, tak aby usłyszała
o nim cała Polska - powiedziała nam
w chwili jego ogłaszania dyrektor
powiatowej biblioteki Renata Frączek.
- Malie dotarły do 95 procent starostw
powiatowych w naszym kraju, które
rozpropagują konkurs w podległych
im szkołach, czy do wojewódzkich
bibliotek, które informacje przekażą
do innych placówek.
Konkursowym zadaniem jest
napisanie eseju na temat
„Pan Cogito we współczesnym
świecie”. Konkurs adresowany
jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
- Planujemy też wydanie publikacji,
która zawierać będzie najlepsze
prace oraz sylwetkę poety - mówi
dyrektor Frączek. - Pieniądze na
organizację konkursu w kwocie
5.700 zł, pozyskaliśmy z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z naszej strony musieliśmy
dołożyć 1.600 zł.
(wcz)

Dalsze prace
w nowym budynku poradni

D

o 15 sierpnia trwały prace
adaptujące część warsztatów
praktycznej nauki zawodu
przy łowickim Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 na nową
siedzibę poradni PsychologicznoPedagogicznej. Pierwsza część prac
obejmowała m.in. wymianę okien,
docieplenie dachu, pobudowanie
ścianek działowych itd.
Obecnie powiat łowicki ogłasza
29 sierpnia przetarg na drugą część
inwestycji. Wyłoniona zostanie firma,
która założy w obiekcie instalacje
wewnętrzne - wodno-kanalizacyjną,
centralnego ogrzewania i elektryczną.
Prace zakończyć się mają do
15 września, wtedy też poradnia
zmieni swoją siedzibę.
(wcz)
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Biesiadować po łowicku
- Witajcie miłe, kochane
ludziska na IX Biesiadzie
Łowickiej - tymi słowy,
będącymi cytatem ze
słynnego gospodarza
audycji Wesoły Autobus,
powitał zebranych
przyodziany na ludowo
starosta łowicki Janusz
Michalak. Biesiada odbyła
się w niedzielę 24 sierpnia
- nietypowo, bo pierwszy
raz nie w skansenie
w Maurzycach,
ale na łowickich Błoniach.
tarosta dodał, iż słownikowo, biesiadowanie związane jest ze spożywaniem
Sstrawy,
publiczność, zaproszeni goście i ar-

tyści, delektowali się jednak kulturą ludową trzech regionów: łowicką, kaszubską
i góralską.
Tradycyjnie na biesiadę przyjechały bowiem delegacje z dwóch zaprzyjaźnionych
z łowickim powiatów: kartuskiego i zakopiańskiego. Nic dziwnego, iż podczas mszy

Mecz na trójkątnym boisku
W deszczu rozegrano też około 17.30
mecz piłki nożnej między reprezentacjami
trzech powiatów jednocześnie. Jak to możliwe? Otóż centrum promocji łowickiego starostwa opracowało nową wersję tradycyjnej
gry w nogę. Mecz rozegrano na trójkątnym
boisku podzielonym na trzy pola. W każdym rogu trójkąta stały bramki. W ten sposób w meczu udział wzięły wszystkie trzy
drużyny jednocześnie. Mecz oglądać można było z góry - z podnośnika strażackiego,
z czego publiczność mimo deszczu skwapliwie korzystała.
Skład sędziowski przedstawiał się nadzwyczaj ciekawie: sędzią głównym był bowiem Zygmunt Worsa, na co dzień starosta
świdnicki. Co robił w Łowiczu? Otóż od
tego roku powiat świdnicki dołącza do trzech
wspomnianych i będzie z nami współpracował. Worsa przybył z pięcioosobową delegacją i wszyscy oni byli w Łowiczu po raz
pierwszy. - Jesteśmy pod wielkim wrażeniem
folkloru, kultury i zabytków Ziemi Łowickiej
- powiedział. - Powiat świdnicki jest powiatem nieco bardziej przemysłowym, mamy też
jednak zespoły folklorystyczne, które łączą
w sobie wpływy różnych regionów i propagują zarówno folklor łowicki, kaszubski
i góralski. Myślę, że za jakiś czas w ramach
Po godzinie 14.00 barwny korowód wyruszył ze Starego Rynku na łowickie Błonia. Kaszubi widoczni w nim byli dzięki współpracy dane nam będzie zaprezentować
się łowickiej publiczności - dodał.
charakterystycznym strojom i instrumentarium.

Mecz na trójkątnym boisku. Z lewej
radny Jerzy Wolski, z prawej przewodniczący Rady Powiatu Marcin
Kosiorek.
świętej w łowickiej katedrze - o godzinie
10.30, w której udział wzięły wszystkie delegacje, zabrzmiało Ojcze Nasz w trzech gwarach. Barwnie zrobiło się też przed ołtarzem,
gdy na wezwanie proboszcza ks. Wiesława
Skoniecznego, przedstawiciele trzech regionów - w tradycyjnych strojach, wymieszali
się ze sobą, aby przekazać sobie nawzajem
znak pokoju.
Grubo po godzinie 14.00 barwny korowód z muzyką i śpiewem wyruszył ze Starego Rynku na Błonia. Dała się przy tym poznać nieujarzmiona miłująca wolność natura
górali, których początkowo w korowodzie
zabrakło. Oni mieli swoje widzimisię - pojechali od razu na Błonia i dołączyli do korowodu już w trakcie jego przemarszu.
Na Błoniach publiczność bawiła się przy
dwóch scenach. W muszli koncertowej podziwiać mogliśmy występy grup folklorystycznych, m.in. Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” z powiatu
kartuskiego, zespołu młodzieżowo - dzie-

Biesiadę otworzyła łowicka grupa rekonstrukcji historycznych, salwą z działa,
które przed wojną znajdowało się w wyposażeniu 10 Pułku Piechoty.
Tylko podczas biesiady w Łowiczu spotkać można było prawdziwego górala
sprzedającego oscypki.
cięcego „Zawrat” z powiatu tatrzańskiego, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Boczki Chełmońskie” i zespołu Łowiczanie Stowarzyszenia Regionalnego Wsi
Urzecze. Dominował rzecz jasna folklor,
jednak niezwykle interesująco zaprezentował się na małej scenie „New Orleans Blues Band” prezentujący klasyczny, nowoorleański jazz tradycyjny.
Gwiazdą dużej sceny był natomiast zespół „Zakopower” prezentujący połączenie
muzyki góralskiej z nowoczesnymi dźwiękami. Trzeba przyznać, iż formuła ta o wiele lepiej sprawdza się na żywo niż z przekazu telewizyjnego. A wokal przystojnego
niczym model Sebastiana Karpiela - Bułecki zabrzmiał bardziej niż przekonywująŁowicka grupa rekonstrukcyjna przybliżyła publiczności wygląd i wyposażenie co. I to wszystko mimo lejących się z nieba
strug deszczu.
przedwojennego 10 Pułku Piechoty.

Nowy skład Powiatowej Rady Zatrudnienia
Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia upływa 20 września. Na sesjach gminnych w powiecie łowickim
wybierani są kandydaci do tej rady.
Urzędy gmin mają czas do 30 sierpnia, by zgłosić swoich przedstawicieli.

R

adę powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje związkowe,
organizacje pracodawców, organizacje rolników, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Powiatowa Rada Zatrudnienia to organ
opiniodawczo - doradczy. Jej zadanie to
m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do racjonalnego zatrudnienia, ocena
racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy i finansowanie
innych zadań, opiniowanie opracowanych
przez wojewódzki urząd pracy projektów
planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji czy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego
oraz zatrudnienia w województwie.
(jr)

Kaszubi pokonali
górali i łowiczan
Skład sędziowski pierwszego historycznego meczu na trójkątnym boisku uzupełnili
sędziowie Pelikana Dawid Ługowski i Łukasz Niedzielski. Rolę obserwatora wziął na
siebie sam pomysłodawca gry - Jacek Rutkowski z łowickiego Centrum Promocji.
Wynik przedstawiał się następująco 4 - 2 - 0.
Zwyciężył powiat kartuski, choć przewodniczący rady powiatu zakopiańskiego odgrażał
się ze sceny, iż górale przyjechali po zwycięstwo. Kaszubi zdobyli cztery bramki. Grali
w składzie: Tadeusz Nacz, Daniel Kuliwikowski, Rafał Wenta i Wojciech Wejer.
Nasi zdobyli 2 bramki. Graliśmy w składzie: Piotr Gołaszewski, Marcin Kosiorek,
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Waldemar Wojciechowski i Jerzy Wolski.
Górale mimo buńczucznych zapewnień nie
strzelili żadnego gola. Wystąpili w składzie:
Władysław Filar, Janusz Smalec, Rafał Domagała i Marcin Semberecki.
Jak się grało, po raz pierwszy w tak nietypową grę? - Zupełnie inaczej niż w tradycyjną piłkę nożną - powiedział nam tuż po
zejściu z płyty boiska łowicki radny Waldemar Wojciechowski. - Na początku trudno
się było w tym wszystkim połapać. I nie tak
łatwo było zdobyć gola - dziwne zasady - na
przykład jak przeciwnik ci poda, a ty strzelisz, bramka jest nieważna.
Mecz rozegrano piłką z elementami łowickiej wycinanki. Produkt ten - kolejny

Strawa łowicko
- kocierzewska
Mimo deszczu, który naprawdę mocno
rozpadał się przed godziną 17.00 i nie chciał
przestać, publiczność ciągnęła na Błonia nieprzerwanym strumieniem. Bywały takie momenty, że alejka którą dochodzi się do muszli koncertowej była tak zapchana ludźmi, iż
z cudem graniczyło przeciśnięcie się przez
tę ciżbę. Tradycyjnie szczególnie oblegane
było stoisko przygotowane przez Gminną
Radę Kół Gospodyń Wiejskich z Kocierzewa. - W biesiadach bierzemy udział nieprzerwanie od pierwszej edycji - powiedziała
nam przewodnicząca rady Zofia Stańczyk,

Łowiczanie i kaszubi: podczas przekazywania znaku pokoju w łowickiej katedrze zrobiło się naprawdę kolorowo.

Najmłodszy uczestnik biesiady na stoisku z gminy Kocierzew: siedmiomiesięczny Adaś Kołaczek wraz z mamą Anią i babcią Adelą.
przejaw pomysłowości centrum promocji - miał swoją oficjalną premierę podczas
biesiady. Jak powiedział starosta Michalak,
pierwszy egzemplarz piłki przekazano ministrowi sportu, piłka ma bowiem stać się jednym z gadżetów promujących Euro 2012.
Kilka piłek rzucono ze sceny w publiczność. Los chciał, że piłkę rzuconą przez panią starostę kartuskiego, złapał nie kto inny
jak siedzący wśród publiczności Paweł Lisowski. Ze sceny podkreślono, iż to właśnie Lisowski - ówczeny członek zarządu powiatu łowickiego, a potem dyrektor
wydziału promocji, był autorem pierwszej
biesiady łowickiej oraz osobą, która doprowadziła do podpisania współpracy między
trzema powiatami.
„Księżacką piłkę” kupić można było na
stoisku promocyjnym starostwa. Nie była tania - 49 zł, jednak do godziny 17.00 sprzedano 13 egzemplarzy. Szczególnym powodzeniem zaś cieszyły się kubki z elementami
łowickiego zdobnictwa - 9 zł za sztukę.

pierwsza kobieta w gminie, jak podkreślają
niektórzy. - Pamiętam, że na pierwszą biesiadę przygotowałyśmy tylko chleb ze smalcem. Nie miałyśmy doświadczenia, nie wiedziałyśmy, co się sprzeda. Potem z roku na
rok wzbogacałyśmy naszą ofertę. W niedzielę posmakować mogliśmy u gościnnych pań
białego barszczu z kiełbaską, wyrobów wędliniarskich, które szczególnie przyciągały
przechodniów, a także przeróżnych ciast,
oraz klusek kocierzewskich. Jaka jest tajemnica ich wyrobu - gospodynie nie zdradzają, jednak przyznać trzeba iż kluski są specyficzne. - Przed chwilą gościłyśmy u siebie
kaszubów, wcześniej byli górale - opowiadała przewodnicząca. - Trochę się już znamy
i lubimy. Z niektórymi spotykamy się od początku trwania tych imprez.
Na biesiadzie stoisk gminnych kół gospodyń było więcej, podobnie jak stoisk twórczyń ludowych. Panie z gminy Kocierzew
miały jednak w swym gronie mały ciałem,
za to wielki uczuciem atut: najmłodszego

Wśród stoisk ze sztuką ludową i tradycyjnymi potrawami, wybijała się propozycja zawiązanej jakiś czas temu w Łowiczu
Grupy Rekonstrukcji Historycznych imienia 10 Pułku Piechoty. Panowie przyodziani
w repliki mundurów 10 pułku, otworzyli biesiadę salwą z autentycznego przedwojennego działa, wypożyczonego na ten cel z muzeum w Lipcach Reymontowskich.
- Interesujemy się historią i postanowiliśmy przybliżyć ludziom tematykę związaną
z 10 Pułkiem Piechoty - powiedział nam Bartłomiej Gałaj. - Przede wszystkim pokazujemy jak wyglądało umundurowanie i wyposażenie żołnierzy. Na stoisku kupić też można
było za 20 zł wybijane na miejscu nieśmiertelniki. - Jest to dokładne odwzorowanie
nieśmiertelników przedwojennych. Kolega
ma bowiem oryginalne wybijaki - zapewniał na Gałaj. Nieśmiertelniki cieszyły się
powodzeniem szczególnie u młodszej części publiczności.
Organizatorzy zadbali zresztą o potrzeby
najmłodszych. Dzieci pojeździć mogły na
przykład na kucykach, poskakać w specjalGórale i góralki dołączyli do korowodu już po jego wyruszeniu ze Starego Ryn- nych szelkach na trampolinie czy pobawić się
ku. Na Błonia wszedł już komplet wszystkich trzech regionów.
w dmuchanym zamku.
(wcz)
uczestnika biesiady przybranego w strój łowicki, siedmiomiesięcznego Adasia Kołaczka. - Tydzień temu był chrzczony w tym stroju
- powiedziała nam mama chłopca pani Ania.
- Musi pan przyznać, że wygląda wyjątkowo.

Latem z aparatem
Jeszcze do 30 września można
wziąć udział w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Latem z aparatem” zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską w Łowiczu.

T

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

przystąpić wszyscy 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)

Ludowe rzeźby do końca wakacji
Jeszcze tylko do końca tygodnia,
czyli do 31 sierpnia, w łowickim muzeum będzie można oglądać wystawę zatytułowaną „Rzeźbiarze regionu łowickiego”.

S

woje rzeźby prezentują m.in. Wojciech
Brzozowski, Stanisława i Leszek Byczkowscy, Zbigniew Fabijański, Adam
Głuszek,Agnieszka Nowicka-Głuszek, Mał-

gorzata Kosińska, Elżbieta Świderek i Stanisław Włostek.
Jest to wyjątkowa wystawa, bo jeszcze nigdy nie prezentowano tak dużej ilości rzeźb
twórców ludowych działających na terenie
ziemi łowickiej. Zachwyca różnorodność
figur i technik świątków, aniołów, postaci
chłopów i bab wiejskich w charakterystycznym łowickim stroju.
(eb)

Warsztaty w muzeum ostatni raz

M

uzeum w Łowiczu, Urząd Miejski
w Łowiczu i Stowarzyszenie Twórców Ludowych zapraszają na ostatnie w tym roku „Warsztaty ludowe”, które odbywają się w skansenie przy muzeum
w Łowiczu.
Tak jak w każdy weekend od czerwca, tak
i 30 oraz 31 sierpnia w godz. 12.00 - 18.00

troje twórców ludowych będzie do dyspozycji dla chcących poznać tajniki tworzenia
haftów, wycinanek oraz rzeźb.
Zaprezentują się: Adam Głuszek (rzeźba),
Krystyna Wielemborek (haft ręczno-maszynowy), a także Henryka Lus (wycinanka).
(eb)
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OPEL Vectra 1.6 1994 rok, niebieski metalik,
centralny zamek, alufelgi, imubilajzer, gaz, tel.
kom. 0698-624-470.
CITROEN Saxo 1.4 benzyna 1997 rok, niebieski metalik, 3-drzwiowy, po tuningu, tel. kom.
0698-624-470.
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 2000 rok,
bordo metalik, klimatyzacja, skóra,
bezwypadkowy, xenony, stan bdb,
0504-183-917.
SKODA Favorit LX 1995 rok, tel. kom.
0600-108-089.
MERCEDES Sprinter, średni wysoki, tel. kom.
0785-641-260.
VW Golf 1.3 + gaz 1990 rok, tel. kom.
0693-542-137.
OPEL Vectra 1.6 16V 1998 rok, uszkodzony,
tel. kom. 0664-925-217.

Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
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.
Skup aut, tel. kom. 0513-019-003.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię OPEL Tigra rok 1999- 2001, tel.
kom. 0603-408-122.
Absultnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane.
Nieborów 230, tel. (046) 838-55-41, tel.
kom. 0507-141-870.
Absolutnie osobowe zarejestrowane 1996
-2004 rok, tel. kom. 0694-216-417.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.

NEXIA 1.5 benzyna+gaz 1997 rok, tel. kom.
0515-938-370.

Renault Twingo 1998 r., tel. kom.
0661-277-837.

CITROEN Berlingo 1.9 diesel 2001 rok, granat, pilnie, tel. kom. 0601-776-221.

OPEL Vectra 1.6 16V benzyna+gaz 1999 rok,
tel. kom. 0664-715-685.

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

OPEL Vectra 2.0 +gaz 1995 rok, 5700zł, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0665-744-847.

TOYOTA Corolla 1,3 1991 rok, tel. kom.
0691-796-256.

OPEL Vectra gaz 1991 rok, hak, stan dobry, tel.
kom. 0692-749-026.

FORD Transit 1997/98 rok, podwyższany,
długi, stan bdb, tel. kom. 0503-007-351.

VW T4 1.9 1999 rok, tel. kom.
0601-052-050.

Audi B4 1992 r. I właściciel w Polsce, stan
idealny, nowe opony, 9,5 tys. zł, tel. kom.
0606-796-698.

FORD Escort 1.6 1998 rok, I rejestracja
1999 rok, bordo metalik, 6000 zł, tel. kom.
0600-266-058.
PEUGEOT 206 1.6 1999 rok, 88.000 km,
srebrny metalik, tel. kom. 0607-917-130.
FORD Escort 1996 rok, rozbity tył, tel. kom.
0667-189-346.
SEAT Ibiza 1.2 1992 rok, 1900 zł, czarny,
system Porche, tel. kom. 0506-102-264.
MITSUBISHI Cold 1.3 1995 rok, stan bdb,
sprowadzony, gotowy do rejestracji, tel. kom.
0506-713-289.
Punto I 1996 rok, 5-drzwiowy, 2 airbag, tel.
kom. 0698-816-615.
Punto I 1997 rok, 3-drzwiowy, airbag, tel. kom.
0698-816-615.
VW Golf III 1.8 gaz 1993 rok, tel. kom.
0664-729-430.
OPEL Astra 1.4 1997 rok, 7200 zł, zielony
metalik, benzyna + gaz, hatchback, tel. kom.
0517-518-337.
SEAT Toledo 2.0 1991 rok, benzyna, gaz, tanio,
tel. kom. 0502-906-384.
OPEL Astra II combi 2.0 DTI 1998 rok, tel.
kom. 0600-047-563.
RENAULT Trafic 1995 rok, max, tel. kom.
0509-610-252.
RENAULT Clio 1.1 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
Suzuki Maruti 1992 rok, tel. kom.
0509-610-252.
FIAT CC 700 1998 rok, tel. kom.
0509-610-252.
OPEL Combo 1.7 DTI 55 kW 2003 rok,
149.000 km, klima, salon, serwis, stan bdb,
tel. kom. 0697-980-543.

RENAULT Laguna combi 1,9 disel 1999 rok,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0605-636-176.
GOLF II 1991 rok, czarny, tel. kom.
0518-863-134.

VW Golf II 1.6 GTD 1990 rok, do naprawy,
tanio, tel. kom. 0607-728-362.

Seicento 1999 rok, tel. kom. 0792-261-009.

IVECO (ciężarowy) 1987 rok, ład. 4t, tel. kom.
0515-705-284.

PEUGEOT 205 1.1 1988 rok, stan dobry, 1000
zł do uzgodnienia, tel. kom. 0721-304-567.
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999 rok, 5-osobowy
tel. (042) 719-25-93, tel. kom. 0600-541-185.
BMW serii 1, 2.0 l, benzyna, tel. kom.
0793-065-376.
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.
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.
OPEL Omega combi 2.0 TDI 1999 rok, granat,
tel. kom. 0664-928-295.
DAEWOO Nexia 1995 rok, gaz, tel. kom.
0600-442-325.
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.
Punto 1.1 koniec 1996 rok, 110.000 km, tel.
kom. 0662-354-356.

VW Golf II 1.6 TD 1992 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0501-930-953.

FIAT Seicento 900, 2001 rok, alufelgi, tel. kom.
0888-147-932.

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.

VOLVO V40 combi 1.9 TD 1998 rok, 196000
km, el. szyby, lusterka, automatyczna klimatyzacja, hak, tel. kom. 0696-061-809.

VW Golf 1.9 TDI model 2000, czarna perła,
tel. kom. 0604-627-662.

Matiz gaz 2000
tel. (046) 874-64-82.

Oktawia +gaz 2002 rok tel. (046) 838-33-44.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
OPEL Vectra 1.6i 1991 rok, stan dobry, silnik
po remoncie, tel. (046) 837-10-04, tel. kom.
0510-177-030.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
Fiat CC 900, 1992 rok, 2.500 zł,
tel. (042) 719-23-02 Głowno.
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.
OPEL Vectra B 1.6V benzyna+gaz 1996 rok,
wrzosowy, hak, tel. kom. 0666-935-644.
Golf III 1.9TDI 1995 rok, tel. kom.
0660-686-837.
FIAT CC 700 1998 rok, tel. kom.
0609-373-361.
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.
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.

Przyczepę kempingową - 3 tys. zł, tel. kom.
0667-826-064.

Tico 1999 rok, 3200 zł, stan bdb, tel. kom.
0604-919-708.
rok,

biały

Żuk 1995 rok, stan idealny, tel. kom.
0600-722-015.
FIAT Cinqecento 1997 rok, stan idealny, tel.
kom. 0692-345-655.
VW LT28 blaszak, 2002 rok, 220000 km, biały,
możliwość FVAT, tel. (046) 837-41-86 7- 15,
tel. kom. 0609-530-318.
VW Passat 1.8 +gaz 2000 rok, tel. kom.
0662-785-002.
OPEL Vectra combi B 1.6 16V 1997 rok, tel.
kom. 0504-169-282.
OPEL Kadet 1.4 +gaz 1990 rok, 1900zł,
bordowy, tel. kom. 0791-926-670.
TOYOTA Corolla 1.4 benzyna 1996 rok, tel.
kom. 0503-436-493.
VOLKSWAGEN Transporter 2001 rok
2,5 TDI, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0608-014-990, 0696-037-395.

PEUGEOT 407 2007 rok, salonowy, tel. kom.
0602-808-408.
NISSAN Primiera 2.2 TDI 2002 rok
tel. (046) 838-67-75 po 15.00-tej, tel. kom.
0695-413-291.
KIA Carnival II 2.9 CRDI 2002 rok, granat
metalik, tel. kom. 0602-826-540.
ŻUK, stan bdb, tel. kom. 0696-399-506.
FIAT Uno 1.4 1995 rok, grafit metalik, katalizator, 5-drzwiowy, tel. kom. 0501-250-479.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2002 rok, 18700
zł, 105000 km, el. szyby, klimatyzacja, drzwi
suwane z obu stron, tel. kom. 0691-578-409.
AUDI 80 B3 1.6 TD 1989 rok, tel. kom.
0511-031-258.
VW Golf II 1.6, 1991 rok, czerwony, tel. kom.
0600-539-297.
AUDI A6 Avant 2.5 TDI 2001 rok, 210.000
km, model 2002, serwisowany, przebieg
oryginalny (książka serwisowa), 100 % bezwypadkowy, 100 % oryginalny lakier, stan
idealny, tel. kom. 0602-796-339.
VW Golf II 1.3 gaz, 2700 zł, stan dobry, tel.
kom. 0512-232-707.
AUDI A6 2.5 TDI 1995 rok, tel. kom.
0600-879-563.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 16000zł, po
opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
FIAT Punto 1.1 kat. 1996 rok, gaz, tel. kom.
0510-034-108.
OPEL Kadet 1.3 S 1986 rok, 1200 zł, tel. kom.
0060-418-116.
OPEL Astra combi 1.4 1993 rok, tel. kom.
0511-305-217.
TOYOTAYaris 2000 rok, 16700 zł, 85000 km
tel. (046) 874-64-14.
OPEL Astra II combi Diesel 101 kM, bogata
wersja, tel. kom. 0600-369-623.
RENAULT Twingo 1.2 gaz 1995 rok, bogate
wyposażenie, Renault 19, 1993 rok, 1,4 gaz,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0607-385-871.
SEAT Ibiza 1994 rok, czerwony, tel.
kom. 0880-942-649.
FIAT Punto II 1.9 JTD 2000/2001 rok, granat,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0693-975-404.
CITROEN BX 1.600 1991 rok, tel. kom.
0501-827-050.
Trak, benzyna + gaz, skrzynia aluminiowa 2,5 m długości, boczne drzwi, tel./
fax (046) 861-00-56.
VW Polo 1.4 16V 2000 rok, 15.000, drzwi
4/5, czerwony, benzyna, I właściciel, bezwypadkow, wpomaganie i regulacja kierownicy,
poduszka i mobilajzer, radio-odtwarzacz, stan
bdb, tel. (046) 861-21-23.

Sprzedam chłodnię na owoce i warzywa 85 m3
z agregatem, tel. kom. 0504-105-141.

FORD Focus 1.8 TDI XII 1999 rok, 13900
zł, srebrny metalik, klimatyzacja, tel. kom.
0697-049-594.

Golf II 1.6 gaz 1991 rok, tanio, tel. kom.
0507-565-632.

Części Skoda Favorit, tel. kom.
0516-257-132.

FORD Fiesta 1.1 1994 rok, 3000zł, 3 drzwi,
tel. kom. 0791-020-701.
RENAULT Kangoo 1,4 1998 rok, benzyna
+ gaz, FVAT, tel. (046) 838-88-40, tel. kom.
0509-634-590.
RENAULT Scenic 1998 rok, 12000 zł, tel.
kom. 0600-966-983.
FORD Transit 1991 rok, tel. kom.
0600-966-983.
VW LT-28 2,5 TDI 2001 rok, 162000 km,
średnio przedłużony i podwyższony, klimatyzacja, pneumatyczny fotel, elektryka, tel. kom.
0602-371-314.
PEUGEOT 307 1.4 HDI 2005 rok, 30000 zł,
103000 km, klimatyzacja, serwisowany, tel.
kom. 0798-865-545.

Cinqecento 704 Young 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0693-216-951.
Punto 1996 rok, zielony metalik, gaz, tel. kom.
0661-800-516.
OPEL Kadet 1991 rok, tel. kom.
0692-648-948.
Seicento 1.1 2000 rok, 5500 zł, wiśniowy, gaz,
tel. kom. 0668-435-713.
OPEL Vectra B 1.8 16V 1996 rok, 20040 km,
z gazem, zadbany, ciemna śliwka, 10500 zł do
negocjacji, tel. kom. 0607-244-363.
AUDI A4 combi 1.9 TDI 2000 rok, srebrny
metalik, bogate wyposażenie, tel. kom.
0660-728-901.
MERCEDES A-klasa 140 (pełna opcja)
2002/2003 rok, 27000 zł, tel. kom.
0500-204-632.
Sprzedam Cinquecento na części, tel. kom.
0791-451-410.
OPEL Vectra combi 2.0 DTI 1997 rok,
zarejestrowany, wyposażony, tel. kom.
0607-055-738.
VW Golf III 1.9 TDI 1996 rok, 10500 zł,
3-drzwiowy, 190000 km, czerwony, radioodtwarzacz, szyberdach, centralny zamek, alarm,
wsp. kierownicy, alufelgi, hak, 2x airbag, koła
zimowe, stan bdb, tel. kom. 0663-491-192.
VW Passat B5 1996 rok, tel. kom.
0662-061-714.
CITROEN Xsara Picasso HDI 2002 rok,
bogate wyposażenie, lekko uszkodzony tył,
tel. kom. 0501-074-953.
HONDA Civic 1.4 1991 rok, tel. kom.
0509-231-677.
VW T-4 1.9 TD 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0607-157-355.
Astra II combi 1998 rok, 8000 zł, biały, sprowadzony, tel. kom. 0663-647-066.
VW Golf 1,9 SDI 1998 rok, czarny metalik,
sprowadzony, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0608-014-990, 0696-037-395.

Uno 1.4 1996 rok, bordo metalik, tel. kom.
0507-701-052.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 9 r o k , t e l . k o m .
0691-062-294.
VV Golf IV combi 1,9 TDI 2002 rok, czarny,
tel. kom. 0602-498-722.
ŻUK blaszak 1990 rok, 22000 km, tel. kom.
0888-184-225.
AUDI A4 1.9D 2003 rok, srebrny metalik,
130kM. 5-drzwiowy, alufelgi, wspomaganie,
42000 zł, tel. kom. 0608-059-817.
OPEL Vectra B 1.8 1998 rok, klimatyzacja, stan
bdb, tel. kom. 0608-516-735.
MERCEDES 207 1982 rok, silnik po remoncie, blacha do remontu, tel. (046) 838-24-70.
VV Polo III 1,0 1994 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0607-317-621.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, czerwony, benzyna, 5-drzwiowy, salonowy, tel. kom.
0606-470-406.
Ford Escort 1.3, 1996 rok, gaz, centralny
zamek, poduszka powietrzna, alufelgi, 4,5 tys.
zł., tel. kom. 0509-207-813.
SEICENTO 900 gaz 2001 rok, 7300 zł,
granatowy metalik, tel. kom. 0606-934-668
po 17.00.
OPEL Astra Combi 1,6 16V ecotec 1999 rok,
146000 km, srebrny metalik, benz.+gaz, ABS,
wspomaganie kierownicy, 2xP.P., centralny
zamek na pilota, blokada drzwi + komplet opon
zimowych, tel. kom. 0698-279-532.
SEICENTO 1.1 2001 rok, tel. kom.
0508-213-448.
FORD Mondeo combi 1,8 TDI, srebrny
metalik, tanio, tel. (046) 838-89-08, tel. kom.
0692-298-575.
MITSUBISHI Shogun TD 2.8 1995 rok,
(anglik), tel. kom. 0608-681-097.
CINQUECENTO benz.+gaz 1997 rok, czarny,
tel. kom. 0692-881-316.
ŁADA Samara 1990 rok, tel. kom.
0721-304-593.
Koło kompletne 145/70/13 stan bdb, tel. kom.
0603-368-701.
FORD Escort combi 1,4 benzyna+gaz
1998 rok, tanio, tel. kom. 0501-415-760
0502-401-383.
OPEL Astra 1,4 16V gaz Sedan 1996
rok, zielony metalik, cena do negocjacji,
tel. (046) 838-17-76, tel. kom. 0603-523-979.
OPEL Astra 1,6 1992 rok, grafit, tel. kom.
0665-243-228.
NISSAN Almera 1997 rok, I wlaściciel, tel.
kom. 0660-783-017.
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 2000 rok, bordo
metalik, klimatyzacja, skóra, bezwypadkowy,
xenony, stan bdb, 0504-183-917.
BMW 320 diesel 1999 rok, czarny, beżowa
skóra, pełna opcja, tel. kom. 0602-392-512.
NISSAN Almera 2001 rok, 18500 zł, tel. kom.
0501-250-264.
FIAT Ducato 1996 rok, składak, tel. kom.
0693-833-073.
RENAULT Megane 1.4 gaz 1996 rok, czerwony, tel. kom. 0509-561-093 po 16.
FIAT Brava 1.6 gaz 1996 rok, wiśniowy, tel.
kom. 0609-151-231.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, bezwypadkowy, stan bdb, granatowy, tel. kom.
0512-354-610.
FIAT Seicento 2000 rok, stan bdb, srebrny
metalik, tel. kom. 0500-275-600.
DAEWOO Nexia Mpigle 4D 1.5 1998 rok,
76.500 km, stan bdb, przegląd techniczny
do 17.07.09 r., 6200 zł do uzgodnienia,
tel. (046) 837-57-32.
SKODA Fabia combi 1.2 HTP 2003 rok,
86.000 km, klimatyzacja, wspomaganie,
salonowy, tel. kom. 0503-044-733.

Markowe opony używane, tel. kom.
0889-124-909.
VW Golf II 1990 rok, tel. kom.
0511-081-300.
Matiz 2000 rok, I właściciel, tel. kom.
0512-544-156.
POLONEZ Atu Plus 1.6 1996 rok, benzyna +
gaz, tel. kom. 0514-952-354.
F I AT 1 2 6 p 2 0 0 0 r o k , t e l . k o m .
0605-673-235.
VW Passat 1.9 D 1993 rok, Mercedes Benz
308D, 1989 rok, tel. kom. 0600-801-395.
Megane Classic sedan XII.1998 rok, gaz, salon
Polska, tel. (042) 719-70-97.
AUDI A4 1.6 1995 rok, 12700 zł, tel. kom.
0665-543-628.
VW Passat combi 1.9 TDI 1998 rok, 16800 zł,
tel. kom. 0665-543-628.
FIAT Brava 1.2 SX 16V 1999 rok, 97.000 km,
garażowany, komplet opon zimowych, tel.
kom. 0507-808-935.
AUDIA4 combi 1999 rok, anglik, automat, stan
bdb, tel. kom. 0518-693-736 0696-081-582.
SKODA Felicia 1.3 1996 rok, tel. kom.
0691-270-855.
POLONEZ Truck 1.6 + gaz 1996 rok,
stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0696-007-763.
VOLVO V40 1.9 TD XII 2002 rok, bogate
wyposażenie, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0696-007-763.
Matiz Life 2000 rok, 6800 zł, gaz, tel. kom.
0691-288-763 po 20.00-tej.
SKODA Felicja 1.3 LXI 1996 rok, wiśniowy,
nowe opony i akumulator, autoalarm, dodatkowo elektroniczne odcięcie zapłonu, tel. kom.
0505-109-255.
MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
FIAT Siena 1.6 b 16V 1998 rok, tel. kom.
0880-323-955.
FIAT Uno benzyna gaz 1993 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0693-698-352.
VW Golf II 1.6 D 1988 rok tel. (042) 719-35-76,
tel. kom. 0662-601-637.
CITROEN ZX 1.4 + gaz 1995 rok, tel. kom.
0788-455-853.
RENAULT Megane Coupe 2.0 1997
rok, 8700 zł, skóra, czarna perła, tel. kom.
0603-452-605.
FORD Transit 2.5 diesel 1994 rok, 9-osobowy, składak, tel. kom. 0607-734-062.
TOYOTA Corolla 1.4 gaz 1998 rok,
3-drzwiowa, wyposażona, salon, tel. kom.
0668-445-178.
SEAT Cordoba 1.6 benzyna gaz 1997 rok,
wspomaganie, centralny zamek, alarm, el.
szyby z domykaczami, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0608-601-221, 0604-557-182.
AUDI A4 TDI 150 kM 1999 rok, full
opcja, sedan, i właściciel, zamiana, tel. kom.
0668-445-178.
RENAULT Megane Classic 1.6 16V 2001 rok,
15600 zł, czarny metalik, I właściciel, salon,
wyposażone, tel. kom. 0606-395-256.
FIAT Punto 1.1 gaz 1999 rok, 9600 zł,
5-drzwiowy, I właściciel, idealny, tel. kom.
0606-395-256.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 6900 zł, złoty
metalik, tel. kom. 0606-899-489.
FIAT Seicento 900 1999 rok, 6800 zł, niebieski,
tel. kom. 0606-899-489.
POLONEZ gaz XII.1994 rok, tel. kom.
0609-703-003.
OPEL Calibra 1991 rok, czerwony, benzyna,
tanio, tel. kom. 0886-440-852 po 18.00.
Golf TD 1993 rok, tel. kom. 0882-410-531.
NISSAN Micra 1.2 2004 rok, tel. kom.
0882-410-531.
RENAULT Clio 1.1 1996 rok, tel. kom.
0882-410-531.
FIAT Panda 1.1 gaz 2004 rok, ABS, tel. kom.
0604-392-876.
DAEWOO Espero 1.5 16V XII.1996 rok,
klimatyzacja, elektryka, idealny, tel. kom.
0604-392-876.
Punto II 1.2 16V XII.1999 rok, 5-drzwiowy,
wspomaganie, elektryka, 2x p. powietrzna, tel.
kom. 0604-392-876.
OPEL Vectra 1.8i, 1994 rok, gaz na gwarancji,
bogata wersja, zarejestrowany, idealny, tel.
kom. 0604-392-876.
Siena 1.6 16V 1998 rok, wspomaganie,
elektryka, I właściciel, metalik, tel. kom.
0604-417-675, 0604-392-876.
Punto 1.1 1998 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0600-938-371.

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

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

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.
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RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-392-876.

VW Polo Classic 1.4 1997/1998 rok, 9900 zł,
salonowy, możliwość rat, zamiany, tel. kom.
0694-216-417.

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

VW Passat combi 1.9 TDI 1996 rok, 13900
zł, wyposażony, możliwość zamiany, rat, tel.
kom. 0608-108-139.

FIAT Panda 1.1 gaz XII.2004 rok, tel. kom.
0601-801-600.
RENAULT Scenic 1.6 1997 rok, tel. kom.
0600-744-806.
Sharan TDI 1997 rok, 20500 zł, zarejestrowany
tel. (042) 719-23-20, tel. kom. 0604-830-530.
CC 700 1995 rok, 1500zł, po godz. 16, tel.
kom. 0504-804-061.
FORD K 1,3 benzyna+gaz 1999 rok, srebrny
metalik, wspomaganie, elektryczne szyby, tel.
kom. 0660-716-137.
Seicento 900 2000 rok, 6200 zł, bordo metalik,
gaz, 4 nowe opony letnie 2 zimowe, stan bdb,
tel. kom. 0668-675-657.
VW Vento 1800 1993 rok, gaz, tel. kom.
0696-058-943.
FORD Transit 2.5 D, tel. kom. 0663-118-062.
Golf III 1.8 1995 rok, granat, gaz,
tel. (046) 838-83-70, tel. kom. 0791-966-446.
Golf 1.9 Diesel 1994 rok, tel. kom.
0505-651-180.
FORD Focus 1.8 TDCI 2003 rok, mały
przebieg, bogate wyposażenie, stan bdb,
tel. (046) 838-85-01, tel. kom. 0691-235-114.
SEAT Toledo 1.6 1992 rok, 3500 zł, gaz, I rejestracja 1994 rok, tel. kom. 0606-303-471.
Skoda Faworyt gaz 1992 rok, 80000km, stan
dobry, tel. (046) 837-42-91.
FIAT Seicento 1998 rok, gaz, tel. kom.
0698-626-967.
OPEL Corsa 1.5 TD 1999 rok, sprowadzony,
tel. kom. 0601-977-893.
OPEL Vectra 1.6 1993 rok, benzyna + gaz, tel.
kom. 0603-628-800.
RENAULT 19 1991 rok, benzyna + gaz, w
całości lub na części, tel. kom. 0500-098-817.
VW Polo 1.0 XII 1997 rok, niebieski, 5-drzwiowy, salon Polska, stan bdb, 8800 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0500-098-817.
FIAT Uno 1.0 1996 rok, srebrny metalik,
5-drzwiowy, stan dobry, 3300 zł do uzgodnienia, tel. kom. 0514-962-094.
FIAT uno 1.0 1994 rok, czarny, 5-drzwiowy,
stan dobry, 1900 zł do uzgodnienia, tel. kom.
0608-220-937.
SUZUKI Maruti 800 1992 rok
tel. (046) 837-47-13.
RENAULT Megane 1,4 gaz 1997 rok, tel. kom.
0669-346-301.
VW Passat 18 1990 rok, 2700 zł, gaz, tel. kom.
0606-829-861.
RENAULT Laguna II combi 1.9 DCI 2003 rok,
110000 km, tel. kom. 0608-299-307.
TOYOTAAvensis 2 l D4d diesel XII 1999 rok,
tel. kom. 0501-541-928.
PoLONEZ 1996 rok, tel. kom.
0608-637-060.
BMW 316i,1990 rok, czerwony, centralny
zamek; pierwsza rejestracja w kraju 2004 rok;
LPG GAZ 2005 rok, przebieg 285443 km, tel.
kom. 0512-598-285.
Polonez Caro Plus 1.6 GSI, 1998 rok, złoty
metalik, zadbany, tel. kom. 0607-329-964..
Sprzedam Skodę Felicia 1,3, benzyna+gaz, rok
produkcji 1995, bezwypadkowy, kolor czerwony, cena 4700, tel. kom. 0798-760-263.
Astra Classic, 1999 rok, 1.6 KAT GAZ,
srebrny metalic, tel. kom. 0509-599-954, k.
Sochaczewa.
Matiz 1999 rok, gaz, tel. kom. 0602-475-061,
0602-475-067.
Astra 1997 rok, tel. kom. 0602-475-061,
0602-475-067.
Polo SDI 1.9 D 1996 rok, tel. kom.
0602-475-061, 0602-475-067.
OPEL Corsa 1993 rok, gaz, tel. kom.
0602-475-061, 0602-475-067.
PEUGEOT 106 1995 rok, uszkodzony, tel.
kom. 0607-712-404.
FIAT Punto II 1.2 16V ELX 2000 rok, 11800
zł, 5-drzwiowy, wspomaganie, stan bdb, tel.
kom. 0507-105-983.
VW Plo 1.9 Diesel 1996 rok, tel. kom.
0668-478-617.
SKODA Fabia 1.4 MPI 2001 rok, serwisowany, salon, stan bdb, wspomaganie, tel. kom.
0509-061-804.

SKODA Octavia 1.6 + gaz 1999 rok, 15700 zł,
salonowa, tel. kom. 0603-588-228.
FIAT Punto II 2001/2002 rok, 12800 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Astra combi 1.4 16V + gaz XI
1998 rok, 8900 zł, wyposażona, tel. kom.
0504-129-814.

AUDI A6 combi 1999 rok, 19800 zł, klima,
zielony, tel. kom. 0501-213-067.
OPEL Vectra combi 1.6 16V + gaz 1999/2000
rok, wyposażona, tel. kom. 0504-221-035.
RENAULT Laguna 2002 rok, 22800 zł,
pełna opcja, zielony, I właściciel, tel. kom.
0501-213-067.
FORD Focus combi D 1999 rok, pełna opcja,
14800 zł, tel. kom. 0501-213-067.
TOYOTA Corolla hatchbag 2004 rok, I właściciel, salon Polska, full opcja, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0509-369-540.

HONDA Civic sedan 1.4 16V 1999 rok, 14900
zł, grafitowy metalik, oryginalny Japończyk,
salon,bezwypadkowy, tel. (046) 863-06-10,
tel. kom. 0506-078-689.

BMW 525 Vanos, 2.5 z gazem, grafit metalik,
atrakcyjny wygląd, tel. kom. 0798-171-243.
OPEL Omega combi 1993 rok, benzyna + gaz,
uszkodzony silnik, tel. kom. 0515-291-415.

CITROEN Berlingo D 1997 rok, wspomaganie, zadbany, tel. kom. 0503-022-526.

SEAT Alhambra 2001 rok, stan bdb,
srebrny, tel. kom. 0608-182-860.

FIAT Palio Weekend 1.7 TD 1999/2000 rok,
9800 zł, tel. kom. 0604-568-449.

VW Bora 1.6 2001/2002 rok, 25900 zł, 67.000
km, salon, bezwypadkowy, pełny serwis, butelkowa zieleń, klimatronic, tel. (046) 863-06-10,
tel. kom. 0506-078-689.

VW Golf 1.9 D XI.1995 rok, 6400 zł, 3-drzwiowy, grafit metalik, sprowadzony, tel. kom.
0501-610-618.

TOYOTA Corolla 1.4 16V 2000 rok, 11000 zł,
wspomaganie, poduszka, biały, II właściciel,
centralny itp., tel. kom. 0501-032-036.

VW Golf 1.8 benzyna 1994 rok, 5-drzwiowy, wiśniowy, wspomaganie, tel. kom.
0604-973-904.

FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 12300 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiwe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.

OPEL Corsa 1.2 gaz 1995 rok, wspomaganie,
centralny, 2 poduszki powietrzne, szyberdach,
tel. kom. 0605-535-396.

VW LT-35 1993 rok, 10000 zł, 212000 km, tel.
kom. 0518-641-768.

VW LT 35, kontener - meblowóz, pilnie, tel.
kom. 0606-103-430.

VW Polo 1.4 16V 2002 rok, 21000 zł, śliwkowy metalik, 5-drzwiowy, salon, bogate
wyposażenie, tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506-078-689.

OPEL Vectra 1992 rok, tanio, tel. kom.
0602-381-914.

FORD Transit 2.5 D 1999 rok, 9-osobowy,
wspomaganie, bogate wyposażenie, cena do
negocjacji, tel. kom. 0662-038-052.

Golf V 1.9 D 2004 rok, klimatronik, tel. kom.
0500-112-216.

RENAULT Clio 1.2 1999/2000 rok, tel. kom.
0513-160-551.
FIAT Uno 900 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0513-160-551.
SKODA Fabia 1.4 TDI 2004 rok, 24000 zł, klimatyzacja, wspomaganie, czarna perła, radio,
salonowy, centralny zamek, ładnie utrzymana,
tel. kom. 0694-036-487.
VOLVO S60 2.4i 2001 rok, 29000 zł, klimatyzacja, wspomaganie, srebrny metalik, salonowy, el. szyby, centralny zamek, tempomat,
radio, stan bdb, tel. kom. 0694-036-487.

F I AT 1 2 6 p 1 9 9 9 r o k , t e l . k o m .
0605-587-039.

DAEWOO Lanos benzyna gaz 1999 rok,
75000 km, wspomaganie, stan bdb, tel. kom.
0511-842-115.

FORD Escort combi 1996 rok, 6700 zł
tel. (042) 710-94-59.

POLONEZ gaz 1998 rok, srebrny metalik,
wspomaganie, autoalarm, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0792-634-007.

Golf IV 1.9 TDI, 18000 zł, pełna opcja bez
skóry, 3D, opłacony, tel. kom. 0604-991-296.

OPEL Astra 1.4 1999 rok, 9200 zł, granatowy,
benzyna + gaz, sedan, salon, bezwypadkowy,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom. 0506-078-689.

OPEL Astra sedan gaz 1998 rok, 8500
zł, bezwypadkowy, 160000 km, beżowy
tel. (046) 863-52-62, tel. kom. 0501-419-497.
VW Golf 1.6 B 1997 rok, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, bordowy, airbag, stan bdb, tel.
kom. 0888-044-711.
OPELAstra I 1.6 benzyna gaz 1997 rok, wspomaganie, ABS, poduszka, szyberdach, granat
metalik, tel. kom. 0880-948-646.
VW Polo 1.4 1998 rok, tel. kom.
0602-494-810.
FORD Escort combi 1.6 1999 rok, 7800 zł, tel.
kom. 0601-204-034.
CHEVROLET Klas Aveo 1.2 2005 rok, tel.
kom. 0602-494-810.
FIAT Seicento 0.9 SX 1999 rok, stan idealny,
czerwony, tel. kom. 0692-489-339.
FIAT CC 700 1997 rok, 76000 km, stan techn.
idealny, tel. kom. 0692-489-339.
IVECO Daily 2.5 TD 1996 rok, 8 palet,
3,5 DMC, kontener + winda, tel. kom.
0606-859-067.

HONDA Civic 1.5 1992 rok, 3-drzwiowy,
srebrny, stan bdb, 5200 zł + opłaty, tel. kom.
0502-679-946, 0604-610-577.

TOYOTAAvensis combi 2.0 D 4D 1999/2000
rok, 18900 zł, sprowadzony, zarejestrowany,
klimatyzacja, tel. kom. 0607-476-879.
FIAT Ducato 1.9 D, lub zamienię na mniejszy,
tel. kom. 0518-024-505.

FORD Ka 1997 rok, śliwka, tel. kom.
0661-721-414.

Golf III gaz w kole 1992 rok, 5-drzwiowy, 4900
zł, tel. kom. 0609-618-976.
OPEL Astra 1.4 benzyna gaz 1993 rok, igła,
tel. kom. 0600-970-598.
VW Polo 1.0 benzyna 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0793-577-918.
Seicento 900 1999 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.
RENAULT Clio benzyna gaz 1994 rok, stan
bdb, tel. kom. 0793-390-074.

Seicento 900 2000 rok, 30000 km, stan bdb,
tel. kom. 0793-390-074.

FIAT Panda Van 1.1 B 2004 rok, stan bdb,
czerwony, faktura, 11700 zł, tel. kom.
0888-596-487.
Seicento, 1.1 Sporting, 1999 rok, 6400 zł, tel.
kom. 0601-204-034.
SKODA Fabia benzyna gaz 2001 rok, stan bdb,
srebrny, tel. kom. 0501-213-067.
NISSAN Primera 2.0 B 1994 rok, 4900 zł, stan
super dobry, tel. kom. 0888-596-487.
RENAULT Megane Classic 1.6 gaz
1998 rok, klima, tel. kom. 0604-843-149,
0692-694-065.

VW LT-35 skrzyniowy na bliźniakach, tel.
kom. 0509-459-028.

FORD Fiesta 1.3, wspomaganie, el. szyby, poduszka powietrzna, centralny zamek, alufelgi,
5400 zł + opłaty, gotowy 6600 zł, tel. kom.
0604-610-577.

OPEL Vectra 1.6 16V 1996 rok, 9300 zł,
fioletowy metalik, salon, idealny, tel. kom.
0600-952-957.

FIAT Seicento Van 1.1 B 2003 rok, stan bdb,
6500 zł, faktura, tel. kom. 0888-596-487.

RENAULT Scenic 1998 rok, 10700 zł
tel. (042) 710-94-59.

OPEL Astra 1.6, I rejestracja luty 1997, grafit
metalik, tel. kom. 0697-868-839.

FIAT Siena 1.6 HL benzyna gaz 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 0501-818-524.

OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 3D
tel. (046) 863-60-14.

RENAULT Trafic 2.5 1994 rok, 6500 zł, tel.
kom. 0605-061-269.

OPEL Astra 1.6 1992 rok, 3900 zł, wiśniowy metalik, benzyna + gaz, 3-drzwiowy,
wspomaganie, tel. (046) 863-06-10, tel. kom.
0506-078-689.

FIAT CC 700 1996 rok, bezwypadkowy,
okazja, tel. kom. 0886-218-982.

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

VW Transporter 2.4 D 1991 rok, 3-osobowy,
tel. kom. 0500-112-216.

VW Polo 1.4 16V 1999/2000 rok, 15500 zł,
czerwony, 5-drzwiowy, salon, bezwypadkowy,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom. 0506-078-689.

RENAULT Scenic 1.9 DCI 2001 rok, 6x
poduszka, wszystkie dodatki, sprowadzony,
20900 zł + opłaty, tel. kom. 0604-991-296.

Astra 1.4 benzyna 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0501-818-524.
OPEL Vectra Signum 1.9 CDTI 2004 rok,
niebieski, I właściciel w Polsce, tel. kom.
0602-159-095.
Golf III 2.0 + gaz 1992 rok, 5700 zł do negocjacji, tel. kom. 0660-673-013.
STAR 200, wywrot długi, stan dobry, faktura
VAT, tel. kom. 0503-047-710.
FORD Maverick 2.7 TD 1994 rok, stan dobry,
tel. kom. 0503-047-710.
FORD Escort 1.6 Diesel 1987 rok, stan dobry,
tel. kom. 0503-047-710.
Fiat Seicento 900 2000 r. stan bardzo dobry, tel.
kom. 0603-872-897.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 6 r o k , t e l . k o m .
0691-090-215.

OPEL Corsa C 1.0 gaz 2003 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0604-843-149, 0692-694-065.

Punto 1.1 1996 rok, czarny, 5-drzwiowy, stan
dobry, elektryczne szyby, centralny zamek,
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, tel. kom.
0791-408-165.

VW Passat combi 2001 rok, 19400 zł, zielony,
klima, tel. kom. 0501-213-067.

SEAT Cordoba 2001 rok, tel. kom.
0792-330-111.

VV Golf IV 1,9 TDI 2000 rok, tel. kom.
0602-473-422.

OPEL Vectra 1.7 TD 1997 rok, tel. kom.
0695-671-050.
NISSAN Primera 1.6 16V 1997 rok, tel. kom.
0695-671-050.

FIAT Punto 1.1 1998 rok, 6800 zł, 5-drzwiowy,
II właścicielka, tel. kom. 0605-431-100.

VW Passat 1.6 combi, kolor biały, 1990 rok,
benzyna+gaz, tel. kom. 0660-441-200..

TOYOTA Yaris Diesel 2005 rok, tel. kom.
0886-955-255.

Corsa 1.2 16V 2003 rok, 3-drzwiowy, salon
Polska, I właściciel, tel. kom. 0503-022-526.

PEUGEOT 206 1.1 1999 rok, 12600 zł, salonowy, wspomaganie, srebrny metalik, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom. 0692-896-772.

HYUNDAI Getza, 5-letni lub zamienię na
większy, tel. kom. 0693-618-777.

MERCEDES 124 300B 1991 rok, biały, tel.
kom. 0696-441-703.

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.
Sprzedaż przyczep samochodowych. Różne typy, rozmiary. www.
phu-wimar.pl, tel. kom. 0696-287-385
0608-171-821.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Najazd nadpoziomowy do naprawy samochodów, sprzedam w cenie złomu,
tel. (046) 838-56-76, tel. kom. 0605-286-268.
Sprzedam przyczepę campingową holenderską 4-osobowa z nowym przedsionkiem, tel. kom. 0604-428-289.
Wy n a j e m p r z y c z e p e k , t e l . k o m .
0661-853-627.
Auto-kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.
Nowa nawigacja satelitarna Tom Tom GO510,
alufelgi do Forda Mondeo oraz wszystkie
części blacharskie i mechaniczne, tel. kom.
0880-874-694.
Sprzedam chłodnicę Volvo 440, pełnosprawna,
tel. kom. 0603-231-220.
Sprzedam alufelgi 16 i radioodtwarzacz CD,
tel. kom. 0660-464-885.
Sprzedam przyczepkę samochodową Sam ze
stelarzem 235/123/41 nowa do rejestracji, tel.
kom. 0505-928-735.
Sprzedam przyczepkę samochodową, nową,
tel. kom. 0501-541-928.
Korekta liczników samochodowych. VW,
SEAT, SKODA, AUDI, OPEL, RENAULT i
inne, tel. kom. 0-509-963-064.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.

Skuter marki Honda SCV 100, 2005
rok, stan idealny, cena 3600 zł, tel. kom.
0695-037-068.
Motocykl Yamaha Virago 535, 1995 rok, tel.
kom. 0504-413-256.
Sprzedam MZ ETZ 150, 1988 rok do małych
poprawek, tel. kom. 0604-386-513.
Suzuki GSX600F, 1998 rok, 69.000 km, poj.
600 cm3, sprowadzony, 7000 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Yamaha Virago 535, 1997 rok, 22.600 km,
poj. 535 cm3, sprowadzony, 9000 zł, tel. kom.
0889-248-239.
Honda Goldwing GL1000, 1977 rok, 84.720
km, poj. 1000 cm3, sprowadzony, 7500 zł, tel.
kom. 0889-248-239.
Motocykl ETZ150, tel. kom. 0607-196-533.
Suzuki SV 650S, 2004 rok, ceglasty, alarm,
stan wizualny i techniczny bdb, sprowadzony,
tel. kom. 0882-527-091.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0604-771-777.
Yamaha Drag Star 250, gwarancja, tel. kom.
0603-395-350.
Suzuki GS500, 1994 rok, stan bdb, tel. kom.
0603-972-528.
Skuter Piaggio Energy Sport, tel. kom.
0793-346-123.
Honda CBX550, tel. kom. 0889-908-027.
Romet Chart, tel. kom. 0506-163-603.
Ogar zarejestrowany, tel. (024) 282-22-57 po
16.00, tel. kom. 0667-754-435.
Motocykl Suzuki GSX-R 600, 2001 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0601-080-768.

Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu Starzyńskiego, tel. kom. 0602-623-817.
Kupię garaż naos. Bratkowice, tel. kom.
0606-471-828.

M-4, os. Bratkowice, pilnie sprzedam, tel. kom.
0604-707-628.

PEUGEOT 206 gaz 2002 rok, 2 x airbag, imobilajzer, radio CD, tel. kom. 0504-335-941.
OPEL Vectra 1.7 D 1992 rok, 4600 zł, centralny
zamek, alufelgi, hak, tel. kom. 0664-171-783.
FORD Escort 1.8 D 1997 rok, elektryczne
szyby, 2x poduszka pow., stan dobry, tel. kom.
0663-561-245.
CC 900 1992 rok, biały, tel. kom.
0601-272-701.
SKODA Felicja 1.3 1996 rok, tel. kom.
0668-799-961.
RENAULT Laguna 1.9 DCI 2002 rok, pełna
opcja, tel. kom. 0503-327-748.
PEUGEOT 107 1.0 2006/2007 rok, tel. kom.
0503-327-748.
CITROEN C15 1.8 D 1999/2000 rok, tel. kom.
0503-327-748.
VW Cady 1.9 D 1999 rok, tel. kom.
0503-327-748.

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

Sprzedam skuter Romet RXL50, tel. kom.
0502-086-560.
Ogar 300zł, tel. kom. 0600-722-015.
Skuter Zipp Quantum 50, stan bdb, tel. kom.
0505-639-403.
Skuter SIMSON, stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0501-542-563.
Kawasaki ZX750, 1987 rok, tel. kom.
0721-152-385.

Firma Świtalski N & Synowie poszukuje
lokali handlowych o powierzchni powyżej 500mkw i działek o powierzchni powyżej 2000mkw pod market Biedronka,
tel. kom. 0601-383-695 0609-153-997.
Kredyt na dom, tel. kom. 0500-167-670.
Kupię dom lub działkę w Zdunach, tel. kom.
0691-332-531.
Kupie działkę rolno- budowlana w okolicy Łowicza o pow. ok. 1ha, tel. kom.
0604-752-245.

Działka 3 ha, Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (046) 837-90-70.
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M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.

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

Sprzedam działkę Gągolin Zachodni, 1,33 ha,
tel. (046) 838-44-48, tel. kom. 0508-170-099.

Studentce wynajmę pokój w centrum Łodzi,
tel. kom. 0602-437-905.

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

Sprzedam działkę rolno- budowlaną o powierzchni 0,43 ha 5km od Łowicza, tel. kom.
0606-910-919 po 16.00.

Sprzedam łąki nad Bzurą 1,80 ha, tel. kom.
0882-451-138 0663-361-787.

Do wynajęcia 40 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0793-472-123 po 18.00-tej.

Sprzedam M-3, 3 pokoje, parter, 54 mkw., os.
Sikorskiego, Głowno, nowe budownictwo,
oryginalna aranżacja wnętrz, duży balkon,
tel. (042) 710-82-86, tel. kom. 0693-109-098,
0693-699-773.

Domek do wynajęcia 35 mkw., wygodny, bez
centralnego ogrzewania, Łowicz, tel. kom.
0665-880-898.

Sprzedam mieszkania w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, tel. kom. 0508-174-797.
Działki budowlane w tym leśne w centrum
Domaniewic, wokół las i rzeczka, tel. kom.
0606-193-215.
M-4, 62,31 mkw. Głowno, Swoboda, tel.
kom. 0885-177-436.
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.
Atrakcyjna działka budowlana 595 mkw., 150
zł/mkw. Łowicz, ul. Armii Krajowej, tel. kom.
0608-591-756 0602-491-325.
Os. M. Konopnickiej, 48 mkw., tel. kom.
0607-328-007.
Budowlana 4200 mkw. z pozwoleniem na
budowe, tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam, zamienię pół bliźniaka przy dworcu
PKP, Łowicz, ul. Bolesława Chrobrego 26,
tel. (046) 837-39-30.
Sprzedam działki budowlane w Nieborowie,
tel. kom. 0607-328-032.
Sprzedam ziemię 6ha, tel. kom.
0663-077-029.
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.
Os. Baczyńskiego, 62 mkw., cegła,
tel. (046) 837-86-45, tel. kom. 0888-971-625.
Mieszkanie 36,5 mkw., os. Broniewskiego, tel.
kom. 0660-340-035.
Mieszkanie 32,3 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0660-340-035.
Działkę budowlaną 5600 m + 900 m w Arkadii,
tel. (046) 838-51-31.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
Sprzedam mieszkanie w blokach, cegła, 44
mkw., tel. (046) 837-49-52 po 18.00-tej.
Sprzedam działkę budowlaną na ul. Łódzkiej,
tel. kom. 0507-081-056.
Działki budowlane Nieborów, tel. kom.
0725-110-192.
Mieszkanie 60 mkw., parter, os. Starzyńskiego,
tel. (046) 837-83-30, tel. kom. 0502-646-623.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, wysoki standard,
tel. kom. 0695-631-319.
Sprzedam mieszkanie 59 mkw. os. Szarych
Szeregów I piętro, cegła, wysoki standard,
środkowe + garaż, tel. kom. 0601-288-890.
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.
Kredyt na dom, tel. kom. 0500-167-670.
Sprzedam działki budowlane nad jeziorem Białym, tel. kom. 0662-335-686.
Przebudowany domek, zabudowania 1,64 ha
koło Głowna, tel. (042) 719-59-82.
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.
Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
Działka budowlana, Głowno Zabrzeźnia, tel.
kom. 0502-313-377.
Bratkowice 60 mkw., I piętro z garażem, tel.
kom. 0784-664-535.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal 16 mkw.,
tel. kom. 0605-849-555.
Sprzedam działki budowlane w Serokach koło
Łowicza, o powierzchni 4400 mkw. i 4500
mkw., tel. kom. 0721-551-548.
Kamienica w centrum Łowicza, tel. kom.
0880-948-664.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną 0,96 ha z
zabudowaniami, Mysłaków 107, 30zł/mkw.,
tel. (046) 838-95-15.
M-4, 59 mkw., cegła + garaż, os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0691-753-419.
Działka budowlana 700 mkw. w Domaniewicach, tel. (042) 719-33-04.
Gospodarstwo rolne 12 ha, z zabudowaniami,
tel. (046) 838-77-82, tel. kom. 0518-622-124.
Sprzedam pół bliźniaka blisko stacji PKP, tel.
kom. 0667-313-391.
Działka 4000mkw. cz. zagospodarowana
+ dom w stanie surowym + domek letni 10
km od Łowicza, tel. kom. 0697-937-106
0728-336-003.
Działka rolna 2000 mkw., z dostępem do rzeki,
tel. (046) 838-66-82.
Sprzedam mieszkanie 48mkw os. Noakowskiego, tel. kom. 0605-044-435 po 16..

Dom 78 mkw. ocieplony, po remoncie,
zadbany, działka 570 mkw., budynki gospodarcze i garaż z kanałem 54 mkw, Głowno
- Westerplatte, tel. (042) 719-28-33, tel. kom.
0697-725-882.
Sprzedam działkę budowlaną 30 arów w
Krępie, tel. kom. 0691-975-927.
Sprzedam ziemię w Mystkowicach z możliwością zabudowy, tel. kom. 0508-168-008.
Nieborów działka budowlana, możliwość
usługowa, 1100 mkw., przy drodze asfaltowej, kierunek Oberża, zjazd z drogi krajowej
Łowicz-Skierniewice, tel. kom. 0691-588-514
po 19.00-tej.
Działka budowlano-rolna, tel. kom.
0694-053-694.
Sprzedam 3 ha z budynkami w tym część lasu,
z możliwością podziału, koło Łowicza, tel.
kom. 0511-841-620.
Budynek mieszkalny z wygodami, działka
ogrodzona 9 arów, tel. kom. 0669-078-023.
Sprzedam dom jednorodzinny z zamieszkałym
poddaszem o pow. 260 mkw., pow. działki
1350 mkw., w miejscowości Osmólsk, świeżo
wykończony, tel. kom. 0691-578-409.
Sprzedam działkę budowlaną 2920 mkw.,
Bednary, tel. kom. 0694-032-420.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 53mkw
os. Bratkowice, 0694-818-586, tel. kom.
0694-477-465.
Mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego,
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Mieszkanie 51 mkw., I piętro, ul. Kwiatowa,
tel. kom. 0609-103-555.
Sprzedam działkę o powierzchni 5000 mkw.
we wsi Kompina 29, tel. kom. 0605-274-931.
Działka rolno-budowlana 1,36 ha gmina Łyszkowice, tel. kom. 0607-809-220.
Sprzedam działkę budowlaną Nieborów, tel.
kom. 0505-413-209.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną o pow. 3ha
w Mysłakowie, tel. kom. 0665-759-204.
Działka, siedlisko 1,5 ha, dostęp do rzeki,
domek do remontu, tel. (046) 874-72-01.
Sprzedam 5,70 ha, Chąśno II, tel. kom.
0508-281-219.
Sprzedam mieszkanie 68mkw., I piętro+ garaż,
Łowicz (Blich), tel. kom. 0693-036-664.
Budynek mieszkalny i gospodarczy oraz
0,5 ha ziemi w okolicach Kiernozi, tel. kom.
0604-499-584.
Mieszkanie 60 mkw., duży balkon, tel. kom.
0668-008-211.
M-3 38 mkw., Głowno, tel. kom.
0798-661-544.
Działkę rolną 1,8 ha blisko Głowna, tel. kom.
0784-458-659.
Sprzedam ziemię, okolice Strykowa, tel. kom.
0601-066-904.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Łodzi,
tel. kom. 0603-332-032.
Działkę przemysłową 17800 mkw w Strykowie, Ozorkowska 17, tel. (042) 719-87-17.
Mieszkanie 39 mkw., cegła, parter, 2 pokoje,
ciepłe, niski czynsz, Skierniewice, blisko PKP,
tel. kom. 0502-195-271.
Mieszkanie 90 mkw., cegła, 4 pokoje + kuchnia, stan dobry, tel. kom. 0791-759-519.
Działka 30 arów, Bednary Kolonia, tel. kom.
0608-353-943.
Działka budowlana pow. 5000 mkw., Łowicz,
Katarzynów (na przeciwko Centrali Nasiennej), tel. kom. 0501-074-060.
Ziemia rolna 2 ha, Maurzyce, tel. kom.
0604-114-248.
Sprzedam działkę budowlaną o nr 627/1 i 661/1
o powierzchni 1,5 ha, Zielkowice 226, tel. kom.
0600-853-451.
Działka budowlano -przemysłowa, Ziewanice, tel. kom. 0695-280-354.
M-4, 64 mkw., II piętro, Łowicz, tel. kom.
0506-891-289.
Mieszkanie 46 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0604-555-753.
Działka rolno -budowlana 3000 mkw., tel. kom.
0664-022-011.
Mieszkanie 72 mkw., Bratkowice 19/2, do
małego remontu, atrakcyjna cena, tel. kom.
0603-070-501.
Sprzedam 39 mkw., os. Broniewskiego, tel.
kom. 0504-205-152.
Sprzedam działki między ul. Sochaczewską, a Poznańską - 0,6748 ha i ul. Poznańską, a Cegielnianą - 0,4377 ha, tel. kom.
0664-856-826.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw, okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852 po 18.
Działka 1200 mkw. i 925 mkw. na Bratkowicach, tel. kom. 0602-797-678.
Sprzedam ziemię 2 ha. Łowicz ul. Czajki 12.
Dzwonić po 19, tel. (046) 837-40-92, tel. kom.
0602-225-803.
Sprzedam działkę budowlaną, tel. kom.
0502-155-897, 0503-977-862.
Restauracja, motel, stacja CPN w
budowie (powierzchnia 14000 mkw.)
przy trasie A2 (Łowicz-Kutno), tel. kom.
0604-208-588.

Mieszkanie 48,7 mkw., os. Noakowskiego, do
wprowadzenia, tel. kom. 0695-761-341.
Mieszkanie 50 mkw., Głowno, Huta Józefów,
tel. kom. 0695-312-120.
Działka budowlana 26 arów, Seroki koło
Łowicza, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0663-690-073.

Do wynajęcia hala 250 mkw. z wiatą 300 mkw.
na działce 4500 mkw. w centrum Łowicza przy
trasie głównej z wjazdem dla samochodów
ciężarowych, tel. kom. 0606-494-778.
Wynajmę lokal na biuro lub inną działalność,
ul. Zduńska 42 (I piętro 75 mkw.), tel. kom.
0660-230-318.
Lokale centrum Głowna i dom do wynajęcia,
tel. kom. 0603-641-489.

Sprzedam las 56 arów, w tym może być działka
budowlana, tel. (046) 838-63-32.

Dom na dziłalność - 70 mkw, okolice Głowna,
tel. kom. 0603-641-489.

Działka budowlana w Łowiczu (dzielnica
Korabka), tel. kom. 0601-576-242.

Plac przy trasie Łowicz - Łódź, Krępa, 3 tys.
mkw, tel. kom. 0603-641-489.

M i e s z k a n i e 7 5 m k w. , Ł o w i c z ,
tel. (046) 837-34-19.

Do wynajęcia lokal 15 mkw, nadający się na
biuro i zakład, tel. kom. 0662-320-000.

Do wydzierżawienia 5 ha bez opłart, Czajki/
Zielkowice, tel. kom. 0502-778-128.

Do wynajęcia budynek mieszkalny z działką w
Łowiczu, tel. kom. 0518-818-093.

Działka budowlana 1200 mkw., media w ulicy
+ 2 ha ziemi rolnej blisko lasu, Stroniewice, tel.
kom. 0515-270-369.

Przyjmę współlokatora do pokoju w Warszawie, tel. kom. 0695-596-009.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha, Płaskocin
45, tel. kom. 0607-199-691.
Sprzedam lub zamienię na większe 32
mkw., I piętro, Starzyńskiego, tel. kom.
0506-707-818.
Działkę rolno-budowlaną 11.000 mkw., szer.
40 m, 28 zł/mkw., 2 km od Głowna, tel. kom.
0784-183-114.
Kawalerka, os Bratkowice, tel. kom.
0502-278-760.
Sprzedam dom, Stryków, tel. kom.
0512-508-485.
Działka budowlana 3000 mkw., tanio, okolice Nieborowa, tel. kom. 0886-098-053 po
18.00-tej.
Sprzedam działkę 12 arów z domkiem
po remoncie, okolice Łowicza, tel. kom.
0784-664-535.
Sprzedam mieszkanie 65 mkw., cegła,
Dabrowskiego, tel. kom. 0600-875-309,
0606-497-075.
Głowno, 1200 mkw., budowlana, Zabrzeźnia,
ul. Moczydła, tel. kom. 0662-525-130.
Sprzedam mieszkanie os. Starzyńskiego,
2-pokojowe 32mkw,II piętro, tel. kom.
0602-489-317.
Sprzedam mieszkanie II-pokojowe,
37mkw, os. Broniewskiego, parter, tel. kom.
0602-489-317.

Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Tanie kwatery pracownicze, Głowno, tel. kom.
0698-783-854.
Pilnie poszukuję mieszkania 2 pokoje z kuchnią
w Głownie, tel. kom. 0502-129-794.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal handlowo- usługowy o powierzchni 50mkw w Łowiczu,
tel. kom. 0608-446-487.
Lokal 100mkw do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. kom. 0608-614-855.
Wynajmę pomieszczenia biurowe o
powierzchni 70-100 mkw. na obrzeżach
Łowicza z dużym parkingiem, tel. kom.
0505-131-912.
Noclegi Łowicz, tel. kom. 0509-853-390.
Lokale do wynajęcia ul. Krakowska, tel. kom.
0692-722-045.
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 lokal handlowy 24mkw, Łowicz
3-maja 9, tel. (046) 837-66-24.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność
gospodarczą, tel. kom. 0880-349-599.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0516-024-503.
Przyjmę ziemię w dzierżawę w okolicach
Głowna, tel. kom. 0792-999-134.
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w
Łowiczu, tel. kom. 0660-332-025.
Wynajmę na sklep lub biuro 140m i 60m lub
całość oraz 200m na pomieszczenia biurowe,
tel. (046) 837-23-14, tel. kom. 0600-235-160.
Do wynajęcia pokój w trzypokojowym
samodzielnym mieszkaniu, tel. kom.
0604-597-129.
Okazja wynajmę 2 pokoje na wsi, tel. kom.
0696-268-325.
Domek 35 mkw., wygody, bez centralnego, Łowicz do wynajęcia, tel. kom. 0665-880-898.

Pomieszczenie biurowe w centrum do
wynajęcia, tel. kom. 0509-099-969.
Wynajmę kawalerkę z garażem Warszawa
Wola, tel. (046) 837-69-33.
Poszukuję lokalu w centrum Skierniewic, Sochaczewa, Kutna, parter, tel. kom.
0602-392-512.
Do wynajęcia wolno stojący budynek na
działalność handlowo-usługową. Łowicz, Plac
Przyrynek 2, tel. kom. 0501-074-060.
Do wydzierżawienia 5,5 ha gruntu uprawowego ( w jednym kawałku). Łowicz, tel. kom.
0501-074-060.
MSM „Oszczędność” w Łowiczu wynajmie
lokale ok. 40 mkw., na pracownie, biura,
gabinety, tel. kom. 0503-833-891.
Do wynajęcia w Łodzi, ul. Mielczarskiego
21 (w pobliżu Manufaktury) oficyna o pow.
użytkowej ca 120 mkw. z mediami: wodą,
kanalizacją, siłą, tel. kom. 0609-519-173.
Wynajmę mieszkanie studentce, Piastów blisko
stacji, tel. kom. 0660-940-470.
Wydzierżawię budynek wolno stojący przy ul.
Łódzkiej 18, powierzchnia 70 mkw., tel. kom.
0500-617-525.
Do wynajęcia mieszkanie w Głownie,
44 mkw., blok na Słowackiego, tel. kom.
0607-772-194.
Do wynajęcia pomieszczenie biurowe i hala
300 mkw., Głowno, tel. kom. 0691-521-076.
Szukam mieszkania do wynajęcia w
Łowiczu (bloki, stare budownictwo),
tel. kom. 0669-078-571.
Mieszkanie ok. 45 mkw., Stary Rynek 15,
parter, tel. kom. 0604-908-664.
Studiującym wynajmę w Łodzi 2-pokojowe
mieszkanie, tel. kom. 0515-967-431.
Wynajmę wyposażone mieszkanie M-4, 43
mkw., os. Reymonta bl. 2, tel. 046/837-30-98
od pierwszego do piątego września w godz.
7.00-10.00 rano, następnie od 16 września w
tych samych godzinach.
Wynajmę pomieszczenia gospodarcze na magazyn, tel. kom. 0882-451-138 0663-361-787.
Wynajmę bar przy stacji paliw, tel. kom.
0787-825-400.
Poszukuję do wynajęcia domu lub mieszkania
w blokach, Głowno lub okolice, tel. kom.
0500-371-205.
Wynajmę pokój samotnej kobiecie, tel. kom.
0609-556-072.
Wynajmę budynek jednorodzinny dla firmy,
jednej lub dwóch rodzin z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, Łowicz,
tel. (046) 837-33-20, tel. kom. 0602-878-908.
Wynajmę pawilon na rynku z płyty obornickiej
36 mkw., tel. kom. 0602-586-487.
Wynajmę budynek o powierzchni 120 mkw.
przystosowany na aptekę (wymogi unijne), w
Zduny, tel. kom. 0503-047-710.
Przyjmę na stancję, tel. kom. 0660-523-726.

Sprzedam M-4, Kopernika, Głowno lub zamienię na mniejsze, tel. kom. 0516-385-473,
0606-993-080.

Sprzedam kocioł olejowy Vissmann-connferrral, 18 kW oraz pojemnik na olej 1500 l, tel.
kom. 0604-451-649.
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.

Sprzedam stemple budowlane różnej długości,
tel. (024) 277-74-21, tel. kom. 0604-432-909.
Sprzedam ogrodzenie 22m, tel. kom.
0609-132-475.
Pralka Indesid - tanio, tel. kom.
0607-316-898.

Skup złomu stalowego i metali kolorowych,
tel. kom. 0509-270-774.

Panele podłogowy, tanio, pilnie, tel. kom.
0603-386-302.

Wartościowe monety kolekcjonerskie, tel. kom.
0889-124-909.

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

Kupię owoc bzu czarnego.Stary Waliszew, tel. (046) 838-25-26.
Przyjmę gruz, odbiorę własnym transportem,
tel. kom. 0602-426-020.
Kupię piec C.O. 0,8, mało używany, tel. kom.
0728-382-315.
Olcha, topola, dąb, osika na pniu, tel.
kom. 0507-585-243.
Siatkę ogrodzeniową używaną, Głowno, tel.
kom. 0601-837-180.

Myjka ciśnieniowa 150 bar War Alpina sprawna, stan bdb, tel. kom. 0696-135-962.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 838-12-08, tel.
kom. 0889-650-297.
Sprzedam wersalkę ze sklepu, tel. kom.
0660-301-884.
Sprzedam biurko pod komputer, sofę, 2 fotele i
szklany stolik, tel. kom. 0608-637-652.
Sprzedam drewno opałowe, tel. kom.
0668-156-494.
Lampy jarzeniowe, tel. kom. 0792-249-946.
Bryczka konna, tel. kom. 0792-249-946.

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 24, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. (046) 838-74-24, tel. kom.
0601-946-286.

Ogrodzenie betonowe 30 mb,
tel. (046) 837-94-11.
Bale topolowe dł.5,6m gr. 8cm- sprzedam, tel.
kom. 0607-316-856.
Monitor 17”, tel. (046) 838-66-82.
Koparko-ładowarka Case 580G 4x4, widły,
teleskop, 1987 rok, tel. kom. 0880-352-991.
Zamrażarka skrzyniowa mała 100 zł, formy do
pustaków, tel. kom. 0698-367-366.
Okna z demontażu na Bratkowicach, stan bdb,
tel. kom. 0664-013-145.
Sprzedam piec C.O. miałowy, pleszewski,
używany 2 sezony, pojemność grzewcza 3 m,
tel. (046) 837-13-09 wieczorem.

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

Elektroniczną wagę sklepową - 400 zł, tel. kom.
0667-826-064.

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

Okazja, ławostół, 2 fotele, drzwi
harmonijkowe- stan bdb, tel. kom.
0608-519-809.

Segment młodzieżowy, tel. kom.
0698-398-871.
Sprzedam deski do szalunku stropów
oraz stemple wys. 3,3m po bardzo przystępnej cenie, tel. kom. 0606-991-367.
Sprzedam toaletę drewnianą, budę dla psa, tel.
kom. 0501-658-261.
Sprzedam stoły ogrodowe, huśtawki drewniane, tel. kom. 0501-658-261.
Producent deski podłogowej, deski tarasowej, boazerii, szalówki,
sztachet, płyt OSB, brykietu, tanio, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Tanie piece co węglowe, miałowe, ze sterowaniem elektronicznym, kominkie grzewcze
z płaszczem wodnym poleca producent Skierniewice, tel. kom. 0501-627-469.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, 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.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe i siatkę, tel.
kom. 0660-789-719.
Wyposażenie sklepu spożywczego, tel. kom.
0603-897-110.
Dywany - różne wymiary, 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.

Sprzedam ladę chłodniczą, tel. kom.
0604-784-292.
Tanio sprzedam elektryczny materac rehabilitacyjny z 2-letnia gwarancją, tel. kom.
0608-815-516.
Sprzedam wózek dziecięcy wielofunkcyjny,
nosidełko samochodowe, Walewice, tel. kom.
0665-724-001.
Sprzedam stemple budowlane, kontener budowlany, tel. kom. 0663-319-212.
Sofa dwuosobowa, grafit, tel. kom.
0693-975-420.
Kosiarki spalinowe sprzedam, tel. kom.
0785-622-468.
Sprzedam suknię ślubną (nowa), tel. kom.
0665-788-787.
Segment młodzieżowy 2,75x2, szary widny,
amerykanka + 2 fotele + 2 pufy, ława czarna,
tel. kom. 0607-280-498.
Nowe drzwi garażowe, podnoszone 2,40x2,10,
tel. kom. 0606-401-265.
Sprzedam Nokię N95, tanio, tel. kom.
0668-821-932.
Regał pokojowy 4 m, tel. kom.
0604-634-396.
Komputer - tanio, tel. kom. 0500-204-559.
Dywan 2,5x3,5, pralka automatyczna Indesit,
tel. kom. 0660-674-914.
Trójskok Mirena, meble czarne, tanio,
tel. (042) 715-09-04.
Sprzedam elegancką suknię ślubną 36-38 gorsetową z trenem, tanio, tel. kom. 0507-585-653.
Tanio używane meble - segmenty stan
bdb, tel. kom. 0660-413-520.

Sprzedam dąb na pniu, tel. kom.
0668-402-653.

Sprzedam wypoczynek, tanio,
tel. (046) 837-16-13, tel. kom. 0666-818-257.

Pompy c.o. 170 zł. Centrum Budowlane,
Łowicz, ul. Łęczycka 64.

Piec CO żeliwny, 23,3 kW, mało używany, tel.
kom. 0600-858-370.

Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0697-714-837.

Akwarium 200 i 500 l z wyposażeniem, tel.
kom. 0603-070-501.

Sprzedam drzwi balkonowe, okno drewniane
nowe, tel. kom. 0888-107-443.

Zbiornik metalowy 15 m3 na szambo,
wodę, tel. kom. 0601-286-499.

Drzwi garażowe 3 pary, ocieplane, tel. kom.
0782-043-568.

Po cenie złomu użytkowego sprzedam balustrady pionowe i opadowe, tel. (046) 837-66-29.
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Oddam gruz, tel. kom. 0604-526-273.
Sprzedam zamrażalkę Ardo - włoska, sześć
szuflad, wymiary 60x56x126, tel. kom.
0505-062-684.
Sprzedam łóżko 1,60 na 2 m zpojemnikami,
150 zł, stan bdb, tel. kom. 0695-922-630 po
16.00-tej.
Szafki kuchenne, meble pokojowe,
tel. (046) 837-79-87.
Sprzedam piec
tel. (046) 839-63-72.

Kamino

1.1,

Brama 3,60 m, brama 4 m z furtką, bez słupków, tel. (046) 839-63-72.
Sprzedam wypoczynek czarny (fotele, pufy),
tel. kom. 0660-752-073.
Pralki, lodówki, zmywarki itp. gatunek
II, tel. kom. 0510-158-880.
Betoniarka, tel. kom. 0504-350-641.
Oddam za darmo łóżeczko dziecięce,
wanienkę, krzesełko dziecięce, fotelik
- nosidełko od 0 do 13 kg, tel. kom.
0604-661-282 Głowno.
Okna drewniane używane, tel. kom.
0511-867-620.
Garniturek do chrztu i kojec, tel. kom.
0663-464-731.
Solarium - łóżko, tel. kom.
0511-867-620.
Tralka betonowa balkonowa, tel. kom.
0607-174-099.
Płotek myśliwski używany, tel. kom.
0607-174-099.
Maszyny szwalnicze, tel. kom.
0603-641-489.

Wypoczynek, stan dobry, tel. kom.
0609-556-072.
Fotele pokojowe, stan dobry, tel. kom.
0609-556-072.
Rower damski, tanio, tel. kom.
0602-220-189.
Telefon Samsung D900i, tel. kom.
0882-449-435.
Telewizor 21”, tel. kom. 0602-381-914.
Rower męski 28” aluminiowy, tel. kom.
0602-381-914.
Rower męski 28” aluminiowy, tel. kom.
0606-525-696.
Kanapa narożna, 2 fotele, ławostół, tel. kom.
0500-198-067.
Wózek dziecinny dwufunkcyjny, stan bdb, tel.
kom. 0500-198-067.
Wyprzedaż mebli z mieszkania, tel. kom.
0663-491-178.
Sprzedam używane jasne biurko, komodę, stojak na książki, tanio, tel. kom. 0790-030-387.
Sprzedam wózek, łóżeczko, ubranka dziecięce,
tel. kom. 0665-031-305.
Sprzedam kuchnię gazowo-elektryczną, stan
bdb, tel. kom. 0695-973-731.
Zaginęła 5-letnia suczka srebrno-szary
York (w trakcie leczenia - padaczka) w
okolicach Bratkowic. Nagroda!!!!, tel.
kom. 0603-108-587.
Solidny rower górski sprzedam 250zł. do
negocjacji, tel. kom. 0697-693-594.
Sprzedam topole, tel. kom. 0692-039-891.

Oddam ziemię z wykopu, tel. kom.
0601-858-046.
Poszory konne, tel. (046) 838-83-53.
Materace sprężynowe, tel. kom.
0792-942-204.
Kamień polny, tel. kom. 0603-609-674.
Sprzedam beczki na ogórki oraz łóżko, tel.
kom. 0601-439-657.
Wózek dziecięcy - Bebecar ( Gondola,
spacerówka, fotelik, parasol) stan idealny,
tel. (046) 837-06-91, tel. kom. 0695-662-942.
Wózek spacerowe i łóżeczko na biegunach, tel.
kom. 0663-766-573.
Regał pokojowy + ława, tel. kom.
0607-212-130.
Silnik elektryczny
tel. (046) 838-43-92.
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Używana kserokopiarka Ricoh FT 44.18, niska
cena, tel. kom. 0501-074-060.
Sprzedaż bezobsługowych zaworów żeliwnych współpracujących z pompami c.o. (zawór
25mm, 32 mm - 26 zł, 40 mm - 29 zł). Centrum
Budowlane Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Meble młodzieżowe i tapczanik jednoosobowy, tel. kom. 0602-220-189.
Kuchnia węglowa typu Grudziądz,
tel. (046) 837-95-27.
Motorolla V3 na gwarancji, tel. kom.
0668-162-199.
Markowe opony używane, tel. kom.
0889-124-909.
Oddam gruz, tel. kom. 0512-544-156.
Piec miałowy 35 kW ze sterownikiem, używany 2 sezony, tel. kom. 0664-765-848.
Segment i stolik RTV w kolorze czarnym,
łóżeczko dziecięce z akcesoriami, wersalka,
tanio, tel. kom. 0515-236-006.
Strój łowicki, duży, tel. kom. 0692-327-828.
Sprzedam szatkownicę do kapusty, tel. kom.
0692-556-557.
Sprzedam koparko -ładowarkę Ostrówek, tel.
kom. 0606-932-907.
Kuchnia gazowa 4-palnikowa bez piekarnika,
stół kuchenny, tel. kom. 0500-820-226.
Sprzedam dębowy zestaw ogrodowy: huśtawka, stół, ławy, fotele, tel. kom. 0889-601-888.

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 szwaczki na overlock, stębnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Zatrudnię spawaczy do konstrukcji stalowych,
tel. kom. 0791-524-970.
Zatrudnię ślusarzy, monterów do stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0792-524-970.
Przyjmę murarzy, tel. kom. 0506-109-700.
Biuro nieruchomości zatrudni Panią w charakterze agenta nieruchomości. Wysokie zarobki, tel. kom.
0509-745-155.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Zatrudnię masarza, tel. kom.
0507-130-136.
Poszukuję panią do prowadzenia ksiąg rachunkowych CV na adres pawelbas@op.pl.
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, zespół, stała
praca, tel. kom. 0504-747-011.
Zatrudnię sprzedawcę - pomoc domową, tel.
kom. 0691-991-000.
Zatrudnię hydraulika, tel. kom.
0691-991-000.
Zatrudnię do rozładunku owoców i warzyw,
tel. kom. 0608-333-014.

Sprzedam komputer, tel. kom. 0501-790-223.

Zatrudnię osobę do mieszalni lakierów samochodowych, wymagane prawo jazdy, tel. kom.
0608-532-321.

Sprzedam koparko-ładowarkę Ostrówek, 1983
rok, tel. kom. 0601-239-804.

Przyjmę pracowników do sortowania złomu,
tel. kom. 0507-076-642.

Stemple sprzedam 3,5m 50szt, tel. kom.
0603-741-496.

Zatrudnię osobę w gospodarstwie rolnym w
okolicach Sochaczewa. Możliwość zakwaterowania, tel. kom. 0604-179-044.

Telewizor Panasonic 29” 350 zł, duży koń i
słoń, mały koń na biegunach 50 zł/szt., grzejnik
elektryczny duży na gwarancji 70 zł, tel. kom.
0781-291-835.
LT 28, 1992 rok, tel. (046) 863-54-42.
Sprzedam materac zdrowotny z trawy morskiej, 2-osobowy, Jackowice 42.
Piec do centralnego 1 m, po jednym sezonie,
500 zł, tel. kom. 0888-508-934.
Sprzedam nowe pustaki: Brenner 30x37,5x23,8
(7,30zł), Keramzytowy 49x24x10 (3,20zł),
stemple budowlane (4Zł)-Stryków, tel. kom.
0697-35-35-20.
Huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla
psów, tel. kom. 0502-981-959.
Sprzedam kuchnię węglową grudziądzką, tel.
kom. 0661-464-960.

Zatrudnię do montażu rekuperatorów, tel. kom.
0501-074-060.
Zatrudnię biologa i anglistę,
tel. (042) 719-07-80.
Zatrudnię mężczyzn do prac przy
urządzaniu ogrodów, prawo jazdy kat.
B, odpowiedzialność, punktualność,
doświadczenie nie wymagane, Sierakowice Lewe 92, tel. kom. 0502-749-450.
Do cukierni, Głowno, tel. kom.
0660-989-008.
Kierowcę do cukierni, tel. kom.
0660-989-008.
Zatrudnię pracownika do obsługi maszyn
skrawających z praktyka lub do przyuczenia,
Głowno, tel. kom. 0601-076-850.

Łóżko piętrowe z biurkiem, tel. kom.
0604-629-868.

Cukiernia z Głowna zatrudni cukiernika, tel.
kom. 0601-946-523.

Tanio sprzedam meble kuchenne, pokojowe,
wersalkę + 2 pufy, lodówkę z zamrażarką,
kuchnię gazową, okap, pralkę automatyczną,
tel. kom. 0606-961-498.

Zatrudnię lakiernika samochodowego lub pomocnika lakiernika, tel. kom. 0669-046-717.
Zatrudnię pracowników na budowę, tel. kom.
0603-591-544.

Wersalka, skóropodobna, 4 fotele, kolor czekoladowy, stan bdb, tel. kom. 0508-248-212.

Przyjmę pracowników do prac elewacyjnych i
wykończeniowych, tel. kom. 0606-737-576.

Serwis samochodowy zatrudni: mechaników, lakiernika,
blacharza samochodowego. Atrakcyjne warunki!!!,
tel. (042) 719-67-00, tel. kom.
0509-690-282.

Przyjmę bukieciarkę z praktyką, Domaniewice,
atrakcyjne warunki pracy i płacy, tel. kom.
0502-344-661.

Zatrudnię zbrojarzy i pomocników. Wysokie zarobki, tel. kom. 0505-931-556
0501-208-878.

Zatrudnię kierownika betoniarni, tel. kom.
0602-426-020.

Zatrudnię kierowców kat. C+E, mile widziana znajomość języka obcego, tel. kom.
0660-493-661.
Zatrudnię przy układaniu kostki, tel. kom.
0600-966-983.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego na stałe lub dorywczo, może być
rencista, emeryt, tel. (046) 838-75-53, tel.
kom. 0601-379-355.
Akademia Medycyny Komplementarnej
„Select” organizuje kursy zawodowe Terapii
Manualnej Kręgosłupa (046)862-18-12,
509-867-229, po ukończeniu kursu istnieje
możliwość zatrudnienia. Akademia wydaje
zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem
MEN z dn. 03.02.2006 r..
Poszukuję opiekunki do dziecka (5 miesięcy)
na terenie Głowna.Bardzo dobre warunki
pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom.
0667-889-439.
Przyjmę dziewczynę do pomocy, tel. kom.
0696-268-325.
Zatrudnię kierowcę C + E, kraj, tel. kom.
0665-788-787 0605-061-361.
Zatrudnię pracownika do sklepu meblowego
w Łowiczu. Wymagania: młody, energiczny,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B (doświadczenie), znajomość obsługi komputera, chęć
do pracy, tel. (046) 830-32-44.
Poszukuję osoby do pomocy do osoby na wózku inwalidzkim, tel. kom. 0698-411-715.
Poszukuję osoby do rozwożenia gazu, tel. kom.
0698-411-715.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0502-605-719.
Zatrudnię sprzedawcę, tel. (042) 719-13-89.
Zatrudnię fryzjerkę, manicurzystkę, tel. kom.
0661-755-653.
Firma dziewiarska zatrudni mężczyznę
do 45 lat z prawem jazdy, tel. kom.
0606-890-747 od 9 do 14.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C +
E w transporcie międzynarodowym Niemcy Anglia, praca w systemie 4/1, zarobki od 1500
Euro, tel. kom. 0501-373-073 0502-349-083.
Przyjmę do pracy przepalacza, tel. kom.
0507-076-642.
Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0601-360-267.
Zatrudnię do utrzymania zieleni w Łowiczu
(koszenie trawy, cięcie żywopłotu), prawo
jazdy kat. B, tel. kom. 0695-634-141.
Firma cateringowa zatrudni panie do 30 lat,
jako pomoc w kuchni oraz młode panie w charakterze kelnerki, tel. kom. 0504-359-441.
Zatrudnię kelnera/-rkę, Łowicz, 10 zł/h, tel.
kom. 0505-500-338.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, tel.
kom. 0601-385-525.
Firma poszukuje osób do obsługi klienta po 35
roku życia, minimum średnie wykształcenie,
dyspozycyjność, tel. kom. 0512-445-577.
Firma „Budmax” Bolimów zatrudni
do pracy przy robotach brukarskich i
drogowych z Bolimowa i okolic. Płace
10-15 zł/h, tel. kom. 0601-329-022.
Zatrudnię kierowcę z kat. C + E, tel. kom.
0605-094-165.
Zatrudnię młodą dziewczynę do sklepu z
odzieżą, tel. kom. 0509-331-631.
Pizzeria Angelo w Łowiczu zatrudni
pracowników: pomoc kuchenna, kasjer, tel. kom. 0665-727-178.
Przyjmę piekarza lub osobę do przyuczenia, Piekarnia Łyszkowice, tel. kom. 0660-414-516.
Szwaczki, prasowaczki, zakład Stryków, tel. kom. 0663-514-363.
Przyjmę pomocnika na budowę,
tel. (046) 839-63-72.
Poszukujemy osób do montażu
okien, mających własną działalność
lub chcących ją założyć, tel. kom.
0604-200-666.
Zatrudnię kelnerkę, kucharza, kierowcę kat.
B do pracy w pizzerii, Łowicz, tel. kom.
0501-539-675 0510-250-687.

Szwaczki - praca jednozmianowa, tel. (042) 710-10-41, tel. kom.
0607-539-008.

Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
tel. kom. 0606-457-050.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w
weekendy w sklepie odzieżowym Frog
(CV ze zdjęciem zostawiać w sklepie
Frog, ul. Plac Koński Targ), tel. kom.
0513-144-874.
Zatrudnię mechanika do samochodów cięzarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E kraj i zagranica,
tel. kom. 0608-059-817.
Restauracja „Mroga” w Głownie - nad
zalewem przyjmie kelnerki. Wykształcenie minimum średnie, znajomość
jęz. obcych, obsługi kas fiskalnych,
dyspozycyjność, miła aparycja, tel.
kom. 0509-972-142.
Zatrudnię kierowcę samochód ciężarowy marki Daf z naczepą, tel. kom. 0608-591-946.
Zatrudnię do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
Restauracja „Mroga” w Głownie - nad
zalewem przyjmie kucharzy lub pomoc
kucharza na 3/4 etatu, wymagana praktyka w zawodzie, dyspozycyjność, tel.
kom. 0509-972-142.
Przyjmę pracownika na wykończenia, tel. kom.
0605-562-651.
Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pomocników budowlanych, tel. kom.
0513-823-750.
Zatrudnimy tynkarzy, 0502-332-421, tel.
kom. 0605-062-396.
Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pomocników budowlanych, tel. kom.
0502-312-887.
Fryzjerkę zatrudnię wysokie zarobki.
Łowicz, tel. kom. 0501-788-112.
Zatrudnię blacharza - dekarza, tel. kom.
0606-663-868.
Zatrudnię referenta kredytowego do pracy
w biurze kredytowym w Łowiczu, CV ze
zdjęciem proszę przesyłać na adres email
referentkredytowy@wp.pl.
Zatrudnię ekspedientkę (studentkę)
lub stażystkę w sklepie obuwniczym
w Intermarche w Łowiczu. CV przesłać:
podbud@wp.pl.
Zatrudnię spawacza przy składaniu płotów i
balustrad, tel. kom. 0693-833-073.
Zatrudnię ślusarzy do prac przy ogrodzeniach,
tel. kom. 0693-833-073.
Przyjmę pracownika do składania mebli, do przyuczenia lub z doświadczeniem. Kontakt osobisty: Sobieradek,
Łowicz, ul. Powstańców 15.
Zatrudnię prasowaczkę, Głowno, tel. kom.
0509-571-801.
Zatrudnię szwaczki, tkanina, Głowno, tel. kom.
0509-571-801.
W związku z dynamicznym rozwojem
firma PHU” PRYMAT” producent okien
i drzwi PCV zatrudni pracownika do
prowadzenia lokalu handlowego w
Łowiczu. Oferty proszę zgłaszać:
e-mail: daszynska@prymat.lodz.pl lub,
tel. (042) 651-26-10.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0665-431-100.
Zatrudnimy pracownika do działu obsługi klienta. Zgłoszenia: thermostan@
thermostan.pl, tel. (042) 719-05-15.
Zatrudnimy szwaczki. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0606-958-480.
Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki oraz na guzikarkę i dziurkarkę, tel. kom. 0601-635-056.
Zatrudnię kierowcę z kat C + E, tel. kom.
0666-058-087.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E na kraj.
Dobre zarobki, tel. kom. 0604-237-423.
Zatrudnię osobę do produkcji pizzy (pizzermana), prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia, tel. kom. 0602-797-678.
Zatrudnię przy zbiorze jabłek w gospodarstwie
w Ostrowcu. Możliwość stałego zatrudnienia,
tel. kom. 0505-068-787.

Nauczyciela języka angielskiego z
uprawnieniami do egzaminów maturalnych zatrudnimy na godziny
od 1 września, Stryków, tel. kom.
0601-936-845.
Zatrudnię operatora koparki, koparko -ładowarki, spychacza i ładowarki z doświadczeniem, tel. kom. 0601-239-804.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie
rolnym, zapewniam wyżywienie i zakwaterowanie, tel. kom. 0721-085-095.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka okolice Bolimowa od września, tel. kom. 0506-115-016.
Przyjmę do pracy w stajni, Chruślin, tel. kom.
0695-248-808.
Absolwentki oraz szwaczki zatrudnię, tel. kom.
0608-637-060.
Praca przy pakowaniu, sortowaniu, na produkcji w Holandii. tel: (0-22) 829-48-45.
Szukam odpowiedzialnej opiekunki do
15-miesięcznego syna. Syn wymaga diety i
mierzenia cukrów, 2tyś/m, W-wa Ursynów,
tel. kom. 0604-539-593.
Zatrudnię kierowców kat. C+E, transport
międzynarodowy, oraz mechaników samochodowych, tel. kom. 0-602-340-297.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spożywczego w Wyborowie, tel. kom.
0662-085-112.
Zatrudnię kierowcę, wymagane prawo jazdy
kat. C, tel. kom. 0602-427-001.
Avon zostań konsultantką, bezpłatne
zapisy, prezenty, promocje, SMS/tel.
0501-032-348.
Zatrudnię mężczyznę z prawem jazdy C + E,
okolice Łowicza, tel. kom. 0505-068-787.
Zatrudnię mechanika, blacharza samochodów osobowych, tel. kom.
0600-352-099.
Zatrudnię w firmie remontowo-budowlanej w
Łowiczu: malarz-gipsiarza i montera płyt k/g,
tel. kom. 0602-159-095.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z Łowicza
lub okolic z praktyką w transporcie krajowym na samochód Scania+ naczepa
chłodnia, tel. kom. 0608-067-847.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0502-119-020.
Firma Steven w Łowiczu zatrudni dziewiarza, bądź osobę do przyuczenia, tel. kom.
0606-832-571.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii, Łowicz,
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.
Od zaraz zatrudnię kierowcę C + E na kraj, tel.
kom. 0609-999-685.
Zatrudnię malarza, gipsiarza, glazurnika, murarz, tynkarza, tel. kom.
0500-333-662.
Zatrudnię kucharza/-rkę oraz kelnera/-rkę, tel.
kom. 0510-093-724.

Zatrudnię młodych pomocników do układania
kostki, Łowicz, tel. kom. 0604-413-669.
Agencja ochrony zatrudni pracowników.
Praca na obiektach handlowych. doświadczenie i licencja nie wymagane, tel. kom.
0510-103-899.
Pracowników hali/kasjerów/ki-pełnoletnich z aktualną książeczką sanepidu od
obsługi hipermarketów w Łowiczu tel. kom.
0502-585-700.
Zatrudnię malarzy - gipsiarzy, tel. kom.
0886-688-319.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0502-136-076.
Zatrudnię pracownika - wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0604-136-932.
Przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych
zatrudnię. CV na adres e-mail: rekrutacja.
ingnn@wp.pl
Poszukuję instruktora nauki jazdy kat. B
do ośrodka w Skierniewicach, tel. kom.
0660-673-963.
Zatrudnię kierownika budowy z uprawnieniami
wod-kan, co i gaz, tel. kom. 0607-122-424.
Zatrudnię kierowcę z kat. C,
baza w Skierniewicach, tel. kom.
0693-843-090.
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym,
Skierniewice, tel. kom. 0691-453-777.
Zatrudnię pracowników do działu handlowego. Zapewniamy szkolenia, tel. kom.
0515-455-757.
Zatrudnię kierowców kat. „D” autobus pracowniczy, tel. kom. 0885-146-246.
Zatrudnię cieśli i zbrojarzy, tel. kom.
0604-236-879.
Firma poszukuje osób do ekspozycji (wykładania) towaru, tel. kom. 0503-141-236.
Zatrudnię pomocnika, dekarza, cieślę
lub grupę bez narzędzi, 15 zł/h, tel. kom.
0606-305-290.
Zatrudnię sprzedawcę, tel. kom.
0501-315-617.
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.
Przyjmę dekarza i cieślę z okolic Skierniewic,
tel. kom. 0607-610-786.
Zatrudnię elektryka, tel. kom.
0602-779-602.
Zatrudnię fryzjerkę i pomoc do zakładu fryzjerskiego z możliwością przyuczenia na dogodnych warunkach, tel. kom. 0695-114-986.
Nowo powstała firma poszukuje pracowników
do dwóch działów, tel. kom. 0515-455-757.
Zatrudnię kierowcę kat. C i mechanika, tel.
kom. 0601-385-876.
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki, tel. kom.
0505-722-973.
Do prac wykończeniowych zatrudnię pracownika, tel. kom. 0608-334-526.
Zatrudnię kelnerkę, Skierniewice, tel. kom.
0887-961-081.
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Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, tel. kom.
0501-038-346.
Firma zatrudni wykładowców języka angielskiego. Praca z dziećmi na terenie Skierniewic.
Wymagania, minimum licencjat, tel. kom.
0604-175-178.
Poszukuję pracowników do pracy w betoniarni
(najlepiej 2), Rawa Mazowiecka i okolice, tel.
kom. 0602-670-958.
Ekspedientkę, Kamion Tel. 0605-881-822,
Puszcza Mariańska Tel. 0601-076-657.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane na terenie całego kraju,
tel. (0-46) 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. (0-46) 833-98-28 wew.11.
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.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (0-46) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
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.
Fryzjerkę. Atrakcyjne warunki, tel. kom.
0601-716-473.
Restauracja Mc’Donalds w Żyrardowie
zatrudni osoby chętne do pracy, tel.
046/ 854-80-30.
Szwaczki - szycie garniturów, Żyrardów, tel.
kom. 0602-218-065.
Piekarza w Żyrardowie, tel. kom.
0509-352-071.
Pracownika na skup złomu w Żyrardowie, tel.
kom. 0792-854-519.
Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy i dociepleń
elewacyjnych, okolice Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0503-535-827.

28.08.2008 r.
Przyjmę pomocnika do prac wykończeniowych, gładzie, płytki, panele, itp., Rawa, tel.
kom. 0603-293-656.
Praca w ogrodzie, tel. kom. 0792-170-744.
Przyjmę do zbioru owoców, wyżywienie +
możliwość zakwaterowania, dobre wynagrodzenie, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom.
0506-536-161.
Firma odzieżowa z Tomaszowa Mazowieckiego, zleci przeszycia sukienek, tel. kom.
0506-084-424, 044/725-20-30.
Do zbioru jabłek od 5 września (przez miesiąc),
5 osób, możliwość zakwaterowania, Chrząszczewek, tel. kom. 0606-307-312.

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.
Podejmę pracę
tel. (046) 838-21-46.

chałupniczą,

Kierowca z samochodem ciężarowym ład.
4t podejmie pracę, tel. kom. 0515-705-284,
0505-092-012.
Przyjmę pracę chałupniczą: formowanie, pakowanie skarpet, tel. kom. 0664-372-374.
Krawcowa z praktyką szuka pracy,
tel. (046) 838-59-59.
Przyjmę zlecenie ma roboty budowlane, tel.
kom. 0509-771-368.
Kierowca BCDE, tel. kom. 0509-260-732.
Operator koparko-ładowarki podejmie pracę,
tel. kom. 0609-184-043.
Emeryt z prawem jazdy kat. B, podejmie pracę,
tel. kom. 0695-740-401.

Firma blacharsko - dekarska zatrudni
pracownika, tel. kom. 0603-316-382.
Przyjmę pracownika na dachy, tel. kom.
0693-532-579.

Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.

Hurtownia, na noce - z okolic Rawy, tel. kom.
0661-975-122.

Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.

Poszukuję 4 osób do zbioru jabłek, z własnym transportem, zwrot za paliwo, tel. kom.
0691-674-842.

Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Fotografowanie, tel. kom. 0506-109-908.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.

Zatrudnię do zbioru owoców, wrzesień
- październik, Biała Rawska, tel. kom.
0691-938-303.
Zatrudnię kierowcę, ciągnik + naczepa, po
kraju, tel. kom. 0721-436-967.
Praca na stanowisku kasjer, sprzedawca w
sklepie Biedronka w Białej Rawskiej, 1600zł
brutto, wymagana książeczka zdrowia, CV
składać u kierownika sklepu w Rawie Mazowieckiej, tel. kom. 0600-444-678.

Studio Wideo „Kadr”, tel. kom. 0607-916-001.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.

Przyjmę do sprzedaży okien w Mszczonowie,
tel. kom. 0665-123-123.

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

Przyjmę do montażu i pomiarów okien, tel.
kom. 0665-123-123, 0601-942-551.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.

Zatrudnię sprzedawcę - handlowca z prawem
jazdy kat.B, do sklepu z oknami w Rawie
Mazowieckiej, tel. (0-46) 814-51-21.

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68, tel. kom.
0602-633-407.

Usługi fotograficzne w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych
oraz reklamy, www.studionadachu.pl,
tel. kom. 0604-101-516.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606-312-048.
Tomasfilm Studio, śluby, chrzty, komunie,
filmy reklamowe, tel. kom. 0504-205-280.
Wideofilmowanie, tel. kom. 0696-011-351.
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.

Hydrauliczne, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Glazura, terakota, panele podłogowe,
płyta k/g, malowanie. krótkie terminy
realizacji, tel. kom. 0784-464-959.
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.
Wykonam gładź, tynkowanie, ocieplenie, tel.
kom. 0888-232-247.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Usługi malarskie, solidnie, tel. kom.
0698-778-366.
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).
Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom.
0668-262-745.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.

Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.
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.
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.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
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.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, papa
termozgrzewalna, tel. kom. 0515-236-149.
Układanie granitu, kostki brukowej, tel.
kom. 0666-118-642.
Firma „Ścianka” - prace remontowo-wykończeniowe, tel. kom. 0516-107-876.
Docieplenia, tynki, tel. kom.
0606-428-162.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Klinkier - ogrodzenia, kominy, tel. kom.
0662-129-221.
Glazura, terakota, gładzie, malowanie wnętrz,
płyt/kg - prace remontowe wykonam, tel. kom.
0516-153-870.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ,
ŁYŻKI 30, 50, 70, 150 CM, tel. kom.
0696-691-596.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
21.00, tel. kom. 0608-685-867.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0692-488-093.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
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.

Usługi budowlane- remonty, tel. kom.
0501-508-747.

Klinkier, docieplenia, remonty, tel. kom.
0516-061-848.

Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.

Układanie glazury i terakoty, usługi ogólnoremontowe, tel. kom. 0668-821-932.

Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie,
adaptacja poddaszy, tel. kom. 0507-341-234.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe. Instalacje i centralki telefoniczne, tel. kom.
0601-207-689.
Wykonujemy posadzki betonowe z mixokreta,
tel. kom. 0606-314-749.
Wykończenia wnętrz, tel. kom.
0723-327-167.
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.

Usługi w zakresie układania paneli podłogowych, ściennych, gipsowanie, malowanie,
glazura, terakota, tel. kom. 0608-410-972.
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503 0668-501-964.
Kominki, montaż + serwis, ekspozycja
+ sprzedaż, Łowicz, Tkaczew 7A, tel.
kom. 0602-282-415 0607-090-243.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, panele
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
Tynki maszynowe agregatem tynkarskim, tel.
kom. 0505-102-406, 0607-343-357.
Glazura, terakota, panele podłogowe, płyta k/g,
malowanie, tel. kom. 0784-464-959.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe,
zabudowa poddaszy, karton/gips, tel. kom.
0602-717-207.
Gipsy, malowanie, sufity podwieszane, panele,
glazura - solidnie, tel. kom. 0608-372-976.

Ręczne tynki wewnętrzne, tel. kom.
0663-138-161.

Usługi remontowo-wykończeniowe.
Solidnie. Fachowo! Gładzie gipsowe, zabudowy, glazura, terakota,
panele, malowanie, tapetowanie,
wymiana drzwi, okien itp.Faktury,
tel. (042) 719-14-68 wieczorem, tel. kom.
0607-606-414.

Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i
konserwacje, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.

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

Usługi glazurnicze i wykończeniowe, tel. kom.
0606-819-961.

Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0513-823-750.

Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie
budynków, płyta k/g, malowanie, tel. kom.
0693-332-598 0502-321-390.
Ogrodzenia (panelowe, kute, metalowe),
ślusarstwo, tel. kom. 0510-350-349.
Tynkowanie, docieplanie, gładzie, malowanie,
tel. kom. 0728-382-315.
Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz,
malowanie, gipsy, zabudowa poddaszy, tel.
kom. 0505-024-964.
Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja, poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.
Usługi remontowe i wykończeniowe. Tanio i
solidnie, tel. kom. 0510-316-603.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
0880-352-991.
Rury kwasoodporne do kominów i wentylacji,
akcesoria do kominków, również z montażem,
tel. (046) 838-56-76, tel. kom. 0605-286-268.
Producent! Siatki, słupki, bramy, balustrady,
usługa montażu, tel. kom. 0500-371-161.
Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota,
panele, itp., tel. kom. 0508-313-799.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
0668-489-577.
Remonty adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Usługi stolarsko-remontowe, schody, podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g, tel. kom.
0607-789-345.

Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0502-312-887.

Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota,
malowanie, gipsowanie, stiuki, panele
podłogowe, ocieplenia, itp., tel. kom.
0500-333-662.

Remonty profesjonalnie, tel. kom.
0619-774-281.

Wykonanie tynków, tel. kom.
0694-514-370.
Pokrycia dachowe, obróbki, papa termozgrzewalna 7 zł, tel. kom. 0606-663-868.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Wypożyczalnia maszyn i narzędzi budowlanych. Centrum Budowlane, ul.Łęczycka 64,
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Sprzedaż i wynajem rusztowań warszawskich. Centrum Budowlane, Łowicz, ul.
Łęczycka 64.
Usługi minikoparką - wykopy pod fundamenty,
przyłącza wewnątrz zabudowań, w ogrodach,
tel. kom. 0501-074-060.
Usługi remontowo-budowlane od A do
Z, tel. kom. 0509-934-162.
Malowanie dachów i wnętrz, usługi hydrauliczne, tel. kom. 0781-781-316.
Montaż paneli, malowanie, wymiana grzejników, tel. kom. 0781-781-316.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel. kom.
0602-736-692 0512-342-751.
Gipsy, glazura, malowanie, instalacja centralnego odkurzania, tel. kom. 0509-766-162.
Remonty, strychy, suche zabudowy, drewniane
domy renowacja, tel. kom. 0603-395-350
0607-517-065.
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Remonty domów, skuwanie tynku, tynkowanie, posadzki, glazura, terakota, gipsy (karton),
klinkier, panele podłogowe i inne roboty
budowlane. Profesjonalne wykonanie, tel. kom.
0601-576-242.
Ocieplanie poddaszy, sufity podwieszane, malowanie, gładź gipsowa, malowanie elewacji,
podbitki, tel. kom. 0783-153-006.
Malowanie, gładzie, płyty kg, panele, ocieplenia, wylewki, tanio, tel. kom. 0668-125-151.
Kompleksowa realizacja wnętrz, instalacje,
projektowanie, tel. kom. 0886-688-319.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura,
terakota, panele, tel. (0-46) 832-73-78,
0604-136-932.
Remonty mieszkań od A do Z, wolne
terminy, tel. kom. 0503-879-604.
Gipsowanie, malowanie, usługi remontowe,
tel. kom. 0509-766-162.
Usługi remontowo-wykończeniowe (elewacje
zewnętrzne, malowanie, klinkier i pokrycia
dachowe), tel. kom. 0608-744-802.
Układanie, cyklinowanie podłóg, tel. (0-46)
835-22-56.
Ciesielstwo - dekarstwo, każde pokrycie.
Usługi budowlane - przebudowy, tel. kom.
0600-368-603.
Tregry 180, 5 sztuk, długość 5,5 metra, tel.
kom. 0501-815-032.
Malowanie, gipsowanie, płyty kg, sufity podwieszane, tel. kom. 0606-364-518.
Usługi budowlane i remontowe, gładź,
glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty k/g, tel. kom. 0602-779-602.
Tynki mechaniczne cementowo-wapienne, tel.
kom. 0515-924-658.
G i p s y, m a l o w a n i e , t e l . k o m .
0694-130-410.
Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura,
terakota, panele, tel. (0-46) 832-73-78,
0604-136-932.

Posadzki Mixokretem, tel. kom.
0691-689-925.
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.
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.
Dachy - montaż, tel. kom. 0607-335-663.
Tynki gipsowe, agregaty, tel. kom.
0669-201-962.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0662-289-479, 0667-618-126.
Ocieplenia poddasza, ocieplenia budynku bez elewacji, gipsowanie, malowanie, wylewki, montaż k/g, tel. kom.
0660-493-587.
Remonty, układanie płytek, płyt kartonowo - gipsowych, malowanie, tel. kom.
0785-543-472.
Usługi brukarskie i koparko - ładowarką MF50B, tel. kom. 0721-213-411.
Układanie kostki brukowej, tanio i solidnie, tel. kom. 0602-882-075.
Pokrycia dachowe, tel. kom. 0691-922-227.
Malowanie, gładź, glazura, terakota, płyty
gipsowe, wylewki, tynki, montaż drzwi i okien,
tel. kom. 0504-727-671.
Przyjedź, Zobacz, Zdecyduj: gładzie, glazura, terakota, panele itp., terminy, tel. kom.
0603-293-656.
Tynki, docieplenia, poddasza, k/g, glazura,
terakota, gipsy, tel. kom. 0691-487-087.

Kontener mieszkalny z samochodu wojskowego, 1600 zł, tel. kom. 0602-670-958.
Wykończenia mieszkań, domów, hydraulika,
ogrzewanie podłogowe pod klucz, tel. kom.
0784-158-541.
Dachy, tel. kom. 0787-303-945, 0504-421-157.
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.
Usługi koparko-ładowarką, prace ziemne,
wywrotka, tel. kom. 0602-129-834.
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.
Schody, parapety dębowe, bukowe zrobię, tel.
kom. 0793-489-653.
Układanie kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 0663-792-547.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Wykopy mini koparką pod fundamenty, przyłącza, woda, prąd, gaz.
Montaż instalacji wod-kan, tel. kom.
0693-413-492.
Dachy kryjemy papą, blachą, podbitki, tel.
kom. 0604-182-211.

Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony, videofony. Montaż, naprawy,
konserwacja, tel. kom. 0601-207-689.

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

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.

Koszenie kukurydzy, tel. kom. 0691-376-513.

Wymiana grzejników, tel. kom. 0781-781-316.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0603-917-448.
Usługi elektryczne, montaż instalacji
i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno pomiarowe,
tel. kom. 0602-779-602.
Hydrauliczne, tel. kom. 0505-583-664.

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.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
0782-948-952. Sprzedaż i montaż
systemów alarmowych CCTV, tel. kom.
0602-273-049.

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

Usługi ogrodnicze, porządkowe, trawniki, tel.
kom. 0509-766-162.

Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.

Oprawa muzyczna imprez, wesela, imprezy
plenerowe, itp, tel. kom. 0694-506-813.

Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.

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

Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.

Sprzątanie - pełen zakres, nietypowe, tel. kom.
0509-400-062.

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

Wesele zespół na każdą kieszeń, tel.
kom. 0604-630-793.

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

Wypożyczę tanio stół wiejski kryty słomą, beczki dębowe z kranikiem, tel. kom.
0889-994-992.
Transport do 1,5 tony, tel. kom. 0507-333-144.
Przyjmę reklamę na samochód, wiśnia, OPEL,
tel. kom. 0792-183-955.
Bramy, balustrady, ogrodzenia, elementy kute,
tel. kom. 0602-246-353.
Balustrady i poręcza ze stali nierdzewnej, orurowania do aut, tel. kom. 0668-153-183.
AGD - serwis, tel. (0-46) 832-27-61,
046/833-62-00.
AUDI A6, śluby, tel. kom. 0697-725-858.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, odgromówka, automatyka budynkowa EIB, KNX,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe, monitoring wizyjny CCTV,
kontrola dostępu, uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601-303-858.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów,
bramofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel.
kom. 0602-633-407.
Montaż alarmów, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Instalacje elektryczne, alarmy, telewizja
przemysłowa, domofony, kontrola dostępu, automatyka do bram, tel. kom.
0691-715-506 0609-688-506.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Zduny 9, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601-379-355.
Balustrady ze stali nierdzewnej i orurowania
do aut osobowych i ciężarowych, tel. kom.
0668-153-183.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki,
tel. kom. 0880-850-697.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0600-764-110.
Usługi hydrauliczne, tel. (046) 837-45-07, tel.
kom. 0691-991-000.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Profesjonalne instalacje sygna;lizacji włamania
pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego
(monitoring), tel. kom. 0601-207-689.

Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.

Vertal - żaluzje, rolety, wertikale, produkcja, montaż, tel. kom. 0602-736-692,
0512-342-751.
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.
Piaskowanie, tel. kom. 0691-225-788.
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.
Pomogę w sprzedaży działki, domu, gospodarstwa w okolicach Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0662-408-110.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki
Rawa i okolice, tel. kom. 0508-265-167.
Wykonuję usługi krawieckie, tel. (0-46)
815-40-15.

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.

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.
Zespół muzyczny For Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Firma „Ścianka” - dekorowanie sal na imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0516-107-876.
Samochód Kamaz: źwir, piasek, pospółka,
tel. (046) 837-06-19, tel. kom. 0602-471-796.
Suknie ślubne - szycie miarowe.
Łowicz, ul. Bielawska 8/10, tel. kom.
0501-658-218.
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.
Komputery- sprzedaż i serwis, tel. kom.
0607-122-199.
Śluby - BMW 5, nowy model, czarny, tel. kom.
0503-135-456.
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.
Ślusatstwo, bramy, balustrady, ogrodzenia, tel.
kom. 0609-722-809.
Zawiozę do ślubu, biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0512-330-872.
DJ poprowadzi imprezy okolicznościowe, bale,
wesela, 18-tki. Fachowy sprzęt, profesjonalna
obsługa, wolne terminy na rok 2009, tel. kom.
0503-399-196.
DJ. Profesjonalna oprawa muzyczna imprez:
wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 0607-195-033.

Serwis AGD, RTV, Stryków, okolice, tel. kom.
0885-147-056.
Materiał do dekoracji sal weselnych, tel. kom.
0693-136-274.
Stół wiejski do wynajęcia, tel. kom.
0861-816-262.
Komputery naprawa - szybko, tanio, tel. kom.
0605-274-529.
Profesjonalne nagłaśnianie imprez okolicznościowych, urodziny, prywatki, wesela, imprezy
szkolne itp, tel. kom. 0692-345-655.
Gabinety Terapii Kręgosłupa - pełen zakres rehabilitacji, Mysłaków
220 (obok szkoły), www.selenta.pl, tel. (046) 862-18-12, tel. kom.
0509-867-229.
Przeprowadzki, transport, Ford Transit kontener.
Sprawnie i tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Małe i duże wesele, przyjęcia okolicznościowetanio, zespół, tel. kom. 0889-538-519.
Śluby VW Passat 2004 r. srebrny z udekorowaniem, tel. kom. 0500-371-161.
Śluby - Audi A4 limuzyna, czarny, nowy.
Tanio, tel. kom. 0600-161-174.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin
i tapicerek u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Składanie wszystkich rodzajów mebli w zabudowie, tel. kom. 0504-287-525.
Zespół muzyczny, wesela, bale, tel. kom.
0695-761-385.
Ogrodzenia, bramy, balustrady, produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.
Zespól muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-854-670.
Śluby - Czarna Vectra C, tel. kom. 0605-214-925.
Zabytkowym autem do ślubu. Wolne
terminy. Atrakcyjne ceny. Zdjęcia http://
utnij.eu/auto, tel. kom. 0604-131-581.
Usługi transportowe Fiat Ducato, tel. kom.
0788-769-879.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom.
0501-431-978.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Naprawa pralki automatyczne, lodówki, zamrażarki, zbiorniki na mleko. Dojazd gratis,
tel. kom. 0603-531-989.
Usługi projektowe, tel. kom.
0509-299-685.
MSM „Oszczędność” ogłasza konkurs ofert na
wykonanie zewnętrznych robót remontowych.
tel. kom. 0503-833-891. Oferty: do dnia 12
września 2008 rok na adres: ul. Baczyńskiego
2/44, 99-400 Łowicz.
CHRISLER 300 Hemi limuzyna - śluby,
tel. kom. 0728-348-420.
Śluby BMW5, Volvo, tel. kom. 0508-909-732.
Zawiozę do ślubu - biały Ford Mondeo,
tel. kom. 0509-934-160.
Serwis RTV, dojazd, tel. kom. 0512-274-582.
Usługi ogrodnicze: zakładanie trawników,
pielęgnacja, usługi porządkowe, tel. kom.
0509-766-162.
Dobra szkoła dla dorosłych zaprasza na
promocyjne zapisy z okazji 10-lecia w
roku szkolnym 2008/2009, Szansa, Stryków, Brzezińska 1, tel. (042) 719-93-52,
tel. kom. 0601-936-845.

Dekoracja kościołów, sal weselnych + stół
wiejski, tel. (046) 837-95-67, tel. kom.
0512-250-166.
Usługi koparko-ładowarką Catepiler i
koparką; dźwigi, podnośniki koszowe,
ładowarki, tel. kom. 0604-208-588.
Zespół na wesela z solistką, tel. kom.
0693-754-349.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0692-584-020.
Skrzypaczka na śluby, pogrzeby, tel. kom.
0601-342-295.

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.

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

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Angielski, tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
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.
Nauczyciel j. niemieckiego udzieli korepetycji,
przygotuje do matury, wszystkie poziomy, tanio i profesjonalni.Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Angielski w grupach (międzynarodowy
certyfikat CAE/ 7-letni pobyt w USA). Krystyna, tel. (046) 837-48-99 po 26.08, tel. kom.
0502-269-637.
Korepetycje: matura, język niemiecki, Łowicz,
tel. kom. 0600-850-913.
Język angielski: matura, korepetycje, Łowicz,
tel. kom. 0692-956-207.
Angielski profesjonalnie - wszystkie poziomy,
tel. kom. 0604-565-096.
Język angielski, tel. kom. 0696-700-355.
Chemia korepetycje, matura, tel. kom.
0601-613-963.
Pomogę w lekcjach SP, gimnazjum, tel. kom.
0601-613-963.
Angielski profesjonalnie, tel. kom.
0694-867-512.
Angielski u Anglika przygotowanie do wszystkich egzaminów, konwersacje, angielski dla
firm, tel. kom. 0668-362-294.
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Język angielski - nauczyciel, tel. kom.
0662-611-189.
Biologia, Łowicz, tel. kom. 0606-875-485.
Nauczyciel języka angielskiego - korepetycje,
tel. kom. 0505-806-570.
Studentka anglistyki - korepetycje, tel. kom.
0669-366-337.
Nauka gry na gitarze, organach, akordeonie,
z dojazdem (okolice Głowna, Strykowa,
Domaniewic). Nauczyciel muzyki z 18-letnią
praktyką, tel. kom. 0604-830-530.
Angielski! Nauczę, udzielę korepetycji oraz
rzetelnie przygotuję do matury. Nauka także
dla dzieci. Zapraszam. Agnieszka, tel. kom.
0504-851-208.
Język angielski - korepetycje, prace - solidnie,
nauczyciel, tel. kom. 0692-514-712.
Angielski - mgr filologii ang., nauczyciel,
korepetycje, tel. kom. 0501-475-100.
Język angielski - korepetycje, tel. kom.
0698-514-448.
Matematyka - korepetycje - studentka, tel. kom.
0608-889-641.

28.08.2008 r.
Słoma żytnia z tegorocznych zbiorów,
belki 120x120, atrakcyjna cena, tel. kom.
0693-136-318.
Gorczyca, prasa Z-224, tel. kom.
0662-273-215.
Jęczmień, słoma belowana, tel. kom.
0600-722-015.
Sprzedam rzepak, tel. kom. 0668-958-322.
Zboża ozime kwalifikowane oferuje Firma Nasienna Granum Sj.- Łowicz
ul. Katarzynów 46, tel. (046) 837-23-05
czynne w godz 8-16.
Sprzedam słomę sprasowaną, mieszankę
zbożową, pszenżyto siewne i siewnik zbożowy konny przerobiony do ciągnika, tel. kom.
0509-065-711.
Sprzedaż gorczycy 4 zł/kg, Mysłaków 66,
tel. (046) 838-59-82.
Obornik z wyciągu hydraulicznego duża
ilość - Bąków, tel. (046) 838-79-56.
Sprzedam pszenżyto siewne, bardzo wydajne,
średniej wysokości, tel. (046) 838-99-10.
Mieszanka zboża ok. 6 t, tel. kom.
0602-677-216.
Pszenżyto, Bednary Kolonia,
tel. (046) 838-61-28.
Pszenżyto, tel. kom. 0601-776-221.

Skup żyta, sprzedaż otrąb, odbiór i dowóz własnym transportem, tel. kom. 0691-192-009.
Kupię dużą ilość zbóż paszowych, własny
transport, gotówka, tel. kom. 0798-169-557.
Zboża paszowe, tel. (046) 838-88-79 po
20.00.
SKUP ŻYTA, DUŻE ILOŚCI - GORZELNIA, tel. kom. 0606-227-731.
Kupię zboże, tel. kom. 0667-566-276.
Zboża paszowe kupię, tel. kom.
0600-993-338.
Kupię drobną cebulę, tel. kom. 0695-052-735.
Kupię śliwki Stanley i inne. Skup Ostrowiec,
tel. kom. 0505-068-787.

Kupię maciory, knury, knurki, tel. kom.
0667-277-322.
Kupię byczki 200 -300 kg, mięsne, mieszane,
tel. kom. 0603-802-304.
Kupię cielaki mięsne, tel. kom. 0667-257-268.

Słoma okrągłe bele, kopaczka elewatorowa,
tel. (046) 838-03-46 po 20.00-tej.
Sianokiszonka w balotach. 10 t kukurydzy, ładowacz zaczepiany, tel. kom. 0506-115-015.
Sianokiszonka w belach, tel. kom.
0604-363-971.
Pszenżyto, tel. (046) 839-29-53.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0696-923-893.
Sprzedam jęczmień jary 20 t, tel. kom.
0784-237-668.
Zboże siewne pszenżyto, jęczmień ozimy, tel.
kom. 0603-877-390.
Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
0604-526-273.
Sprzedam pszenżyto pierwszy odsiew
Pawo, pszenica pierwszy odsiew Tonacja,
tel. (046) 838-46-40.
Sprzedam pszenżyto z żytem,
tel. (046) 838-17-64.
Żyto 10t, tel. (046) 838-70-89.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
0601-454-893.
Siewne pszenżyto i pszenica, tel. kom.
0603-609-974.
Sprzedam pszenżyto do siewu, tel. kom.
0509-730-692.

Kupię siekacz do buraku, tel. kom.
0608-588-320.
Kupię rozrzutnik tandem 6 t, stan bdb, tel. kom.
0723-886-185.
Pilnie kombajn Bolko lub Karlik, tel. kom.
0510-965-633.

Sprzedam gorczycę, tel. (046) 838-99-37, tel.
kom. 0888-493-808.

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

Sprzedam kapustę wczesną na paszę dla krów,
tel. kom. 0698-531-158, 0604-309-580.

Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0516-330-897.
Kupujemy sadzarki łańcuchowe, kopaczki
ciągnikowe, pługi 2, 3. Ceny atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.
Kupujemy kosiarki ciągnikowe, listwowe
tzw. Osy, zgrabiarki zawieszane 4 tzw. Słoneczka, zgrabiarki konnne. Ceny atrakcyjne,
tel. (046) 838-72-80.
Wał do T-25, tel. (046) 838-26-13 po 18.00-tej.
Burtę tylną do przyczepy HL 4,5 t, tel. kom.
0504-109-133.
Kupię dolny zaczep do MTZ, tel. kom.
0607-547-591.
Przeciwwaga do prasy Z-224, tel. kom.
0668-162-199.
Kupię gardziel do kombajnu „Bizon”,
tel. kom. 0600-276-698.
Kupię kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0880-353-819.
Kupię kosiarkę listwową „Osa”, zgrabiarkę 4,
tel. kom. 0502-939-200.
Kupię każdy ciągnik i maszyna rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.

Kredyty dla rolników, tel. kom. 0500-167-670.

Siano belowane i luzem, tel. kom.
0667-944-852.
Pszenżyto Todan do siewu, tel. kom.
0604-871-975.

Sprzedam słomę, tel. kom.
0604-961-560.
Sprzedam pszenżyto ozime odmiana Ariko,
pierwszy odsiew, tel. kom. 0604-961-560.
Sprzedam 1 ha kukurydzy, Bocheń 57, tel. kom.
0692-327-828.
Sprzedam ziemniaki Irga, Denar, Lord
duże, tel. kom. 0662-492-013.
Sprzedam pszenżyto siewne nabyte w centrali, odmiana Pawo, słomę w dużych belach
pszenna i z pszenżyta, tel. (024) 236-52-58
po 21.00.
Pszenżyto, tel. kom. 0607-264-365.
Sprzedam pszenżyto, tel. (046) 861-00-35.
Sprzedam mieszankę zbożową z przewagą
owsa ok. 6 t, tel. (024) 285-39-73.
Sprzedam żyto Dańkowskie Diament i pszenżyto Fidelio, tel. kom.
0602-216-854.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0882-451-138
0663-361-787.
Słoma duże bele, tel. kom.
0661-790-637.
Mieszanka zbożowa, słoma, tel. kom.
0664-732-718.
Pszenżyto 7 t, żyto, tel. kom. 0691-090-215.
Jęczmień około 3 t, tel. kom. 0602-756-975.
Siano w belach, tel. kom. 0663-376-392.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
0506-188-515.
Słoma ze stodoły, tel. kom. 0668-424-601.
Mieszanka, pszenżyto, tel. kom. 0692-527-214.

Owies, pszenica, tel. kom. 0512-335-957.
Słoma po kombajnie, tel. (046) 838-85-66.
Pszenżyto, rzepak, tel. kom. 0504-672-586.
WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
Sprzedam marchew, ziemniaki, gorczycę, tel.
kom. 0669-265-693.
Sprzedaż otrąb pszennych, żytnich
i wymiana żyta na otręby, Jamno
16, tel. (046) 838-90-12, tel. kom.
0603-061-839.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach,
tel. (046) 863-18-60.
Sprzedam młóto browarniane 12 lub 24 t, tel.
kom. 0691-605-463.

Kukurydza 1 ha na kiszonkę, Baków Górny,
tel. kom. 0606-357-786.
Sprzedam słomę w polu do sprasowania.
Bardzo tanio, tel. kom. 0696-794-219.
Pszenżyto ozime Fidelio, tel. (042) 719-59-51.
Sprzedam siano, słomę w kostkach,
tel. (046) 839-63-14, tel. kom. 0668-129-786.
Sprzedam zboże, pszenżyto, pszenicę, tel. kom.
0723-517-852.
Sprzedam żyto i owies, tel. kom.
0887-630-510.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach, tel. kom.
0605-277-496.
Sprzedam obornik bydlęcy, tel. kom.
0600-822-089.

Loszki, knury hodowlane, wolne od Aujeszkyego i innych chorób, wraz z transportem,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608-591-474.
Jałówka, tel. (024) 277-92-21.
Dwie jałówki na wycieleniu, sierpień,
tel. (046) 839-22-61.
Sprzedam 1,5- roczną jałówkę, tel. kom.
0788-342-568.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-91-65.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Chąśno 32, tel. kom. 0609-788-366.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0691-534-526.
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu,
Zielkowice 176.
Prosiaki, 20 szt. po 30 kg, tel. kom. 0516-242-659.
Jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0603-592-345.
Okazyjnie sprzedam 8-letnią krowę wysokowydajną, ocielenie początek listopada, tel. kom.
0600-605-866.
Sprzedam jałówkę cielną, wysoka, tel. kom.
0603-273-763.
Jałówka cielna, tel. kom. 0697-298-966.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu z decyzją,
tel. (046) 838-16-90.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne,
tel. (046) 838-98-12.
Sprzedam jałówkę cielną, termin wycielenia
30 wrzesień, tel. (046) 838-15-82.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0666-237-677.
Sprzedam warchlaki, tel. kom.
0604-112-568.
Jałówka na wycieleniu. Parma 74,
tel. (046) 839-68-19.
Sprzedam jałówkę hodowlaną, 72% HF, 8
miesięcy cielna, tel. kom. 0665-739-052.
Sprzedam jałówkę cielną termin wycielenia 14
wrzesień, tel. kom. 0696-436-988.
Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom.
0602-686-518.
Sprzedam 2 cielaki, tel. kom. 0692-522-467,
0669-960-685.
Jałówka na ocoeleniu, tel. kom. 0782-621-357.
Sprzedam prosiaki, tel. kom. 0889-148-759.
Sprzedam jałówki wysokocielne, 1 ha kukurydzy na kiszonkę, tel. (024) 236-52-58.
Jałówka wysokocielna po oceną,
tel. (046) 838-88-57, tel. kom. 0695-945-598.
Jałówka cielna, tel. kom. 0502-042-547.
Krowy, likwidacja stada i 14 ha ziemi, tel. kom.
0697-416-819.
Jałówka na wycieleniu, termin 10.IX, Łaguszew 63, tel. (046) 838-43-88.
Sprzedam 2 jałówki, jedna zacielona, druga pod
zacielenie, tel. kom. 0601-852-657.
Krowa na wycieleniu, Parma 1,
tel. (046) 838-67-45.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-12-68.
Sprzedam 2-letnią jałówkę do zacielnia, Piotrowice, tel. kom. 0664-183-769.
Jałówka cielna, kwota mleczna, sprzedam, tel.
kom. 0607-172-809.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu (wrzesień),
tel. (046) 838-33-35, tel. kom. 0512-280-159.

Sprzedam szczeniaki Ratlerki, tel. kom.
0781-779-668.
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.
Ciągnik C-360, pług 3-skibowy, agregat przedsiewny, zgrabiarka do siana, kosiarka rotacyjna,
talerzówka, siewka do nawozu i waga do
żywca, tel. kom. 0602-473-422.
Sieczkarnie 1-rzędowe, Potinger, Oka,
Megele, MB 210, 280, Kemper Sprinter
PZ-80SL, 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.
Wycinaki do kiszonek Kuhn, Strautman, Fela, podwójny nózy, winda,20
szt., 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.
Śrutownik Bąk, tel. kom. 0504-672-586.
Ferguson 3080, 105 kM, tel. kom.
0606-258-054.
Sprzedam kombajn zbożowy Claas Dominator 66, zgarniacz obornika linowy, tel. kom.
0500-041-366.
Mikser do gnojowicy, elektryczny, 7,5KW,
tel. (046) 838-12-22.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom. 0662-124-573.
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 sieczkarnię Forschnit E281C, tel.
kom. 0661-937-429.
Trząsałkę zgrabiarkę karuzelową Dutz i piłę
spalinową Sthl 041, tel. kom. 0518-863-134.
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.
Sprzedam agregat uprawowy z wałkiem,
przyczepa, siewnik 21 rurek, dwukółka,, tel.
kom. 0888-107-443.
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 pług 3-skibowy, tel. kom.
0889-842-609.
Brona talerzowa, 20 talerzy, beczka asenizacyjna 3000 l, niemiecka, siewnik Kos, tel. kom.
0501-489-185.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Beczka asenizacyjna 3000 l, talerzówka,
20 talerzy, tel. (046) 838-77-85, tel. kom.
0663-570-040.
Kombajn Anna sprzedam, tel. kom.
0697-505-752.
C-360, 1981 rok, C-360, 1978 rok, tel. kom.
0696-135-962.
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.
Agregaty uprawowe, talerzówki, pługi, kabiny,
opryskiwacze, kultywatory, wały strunowe,
żmijki, tury, kosiarki, rozsiewacze nawozów,
karuzele, brony polowe, pielniko- obsypniki,
tel. kom. 0608-684-292.
Sprzedam chwytak do bel okrągłych,
nowy, przetrząsacz karuzelowy 4gwiazdowy, firmy Stoll, i przetrząsaczo- zgrabiarkę 7- gwiazdową, tel. kom.
0664-928-289.
Pług 4, grudziądzki, tel. kom. 0695-855-170.
Kopaczka ciągnikowa, stan bdb, tel. kom.
0692-507-172.
Kultywator ścierniskowy 2,5 m Kongskilde
Vibro Flex, tel. kom. 0600-047-954.
Sprzedam głębosza 3 łapy, tel. (024) 282-14-48.
Sprzedam Zetora 5211, tel. kom.
0604-281-093.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 838-79-70 po 20.00.
Dojarka przewodowa WestFalia ze zbiornikiem 400l, tel. kom. 0665-340-488.
Przyczepka ciągnikowa 1-osiowa, 2 t (do przewozu zwierząt), tel. (046) 838-80-43.
Rozrzutnik obornika 3,5 t, stan bdb, sortownik
do ziemniaków, tel. (042) 719-67-77, tel. kom.
0600-055-870.
Ciągnik Ursus C-330, 1981 rok, tel. kom.
0600-111-827.
Sprzedam tanio opryskiwacz 400l jak nowy,
tel. kom. 0607-317-128.
Zetor 6211, 1989/90 rok, stan bdb, tel. kom.
0602-371-314.
Kombajn Bizon 1987 r. z sieczkarnią bez kabiny, stan idealny, tel. kom. 0696-049-953.
Beczka ascenizacyjna, poj. 4500l, cena 10500
zł, tel. kom. 0698-356-221.
Siewnik poznaniak, pług 2 skibowy, tel. kom.
0603-592-345.
Talerzówkę 16 talerzy, belki do opryskiwacza,
tel. kom. 0603-592-345.
Dojarka 2- konwiowa, siewnik 17 redlic, opony
16,9x34, tel. kom. 0601-348-897.
Wózek RAK 7A- sprzedam, tel. kom.
0605-090-597.
KombajnAnna, stan bdb, mało używany.
Kocierzew Płn. 38, tel. (046) 838-47-38.
Pompę głębinową i kopaczkę, tel. kom.
0514-539-036.
Ursus C-360 lub C-3603P, 1986 rok, prasa
zwijająca Warfama Z-543, 2000 rok, kabina
do C-360, Wygoda 8.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry, tel. kom.
0784-720-912.
Sprzedam przyczepę wysoką, sztywną, opryskiwacz 400 l i talerzówkę. Bejda Stanisław,
Szymanowice 36.
Tur do C-360, stan bdb, tel. kom. 0669-412-901.
Sprzedam lub zamienię na mniejszy kombajn zbożowy E-512 Fortschritt, tel. kom.
0665-727-577.
Sprzedam MF, 1989 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0603-207-420.
Kombajn zbożowy Z-056, 1981 rok, stan super,
tel. (024) 285-84-44.

Sprzedam sieczkarnię Fortschritt kompletną, 1988 rok + czeską Toron, tel. kom.
0694-146-962.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy,
tel. (024) 277-83-81.
C-330, 1992 rok, stan bdb, tel. (042) 719-63-03,
tel. kom. 0605-920-882.
Kopaczka konna, tel. kom. 0692-668-521.
C-360, 1983 rok, po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0600-746-724.
Sprzedam basen 460 l, kopaczkę ciągnikową,
tel. kom. 0669-419-317.
Wybierak do kiszonek, tel. kom. 0697-567-944.
Rozrzutniki 4 t, 8 t, talerzówki, agregaty uprawowe, tel. (046) 837-53-86.
Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna,
tel. (046) 838-74-67.
Heder do kukurydzy, 6 ha kukurydzy na
kiszonkę, tel. (042) 719-66-16.
Sprzedam ciągnik T-25 bez prawa do rejestracji, tel. kom. 0511-305-217.
Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy, somojezdną New Holland z kemperem + podbieracz,
prasę rolującą New Holland (fiat agri) zmiennokomorową siatka, sznurek, szeroki podbieracz
oraz ładowacz czołowy do ciągnika 3-sekcyjny
samopoziomujący, tel. (024) 285-51-96.
Ciągnik C-360, 1980 rok. Ciągnik C-360-3P,
1988 rok, tel. kom. 0515-938-370.
Pług 3 i 2-skibowy, pług 5-skibowy podorywkowy, kopaczka 2-rzędowa, tel. (046) 831-61-09,
tel. kom. 0606-769-925.
Prasa kostkująca Claas, przetrząsarko-zgrabiarka pasowa, tel. kom. 0885-616-368.
Sprzedam kombajn Bolko, 1990 rok, tel. kom.
0600-704-900.
Sprzedam siewnik do nawozu Lej, tel. kom.
0506-552-043.
Sprzedam ciągnik T-25 z osprzętem, tel. kom.
0692-648-948.
Kombajn ziemniaczany Anna 2-rzędowy, tel.
kom. 0660-076-544.
Prasa rolująca „Welger RP200”, tel. kom.
0660-076-544.
Sprzedam ładowacz do ciągnika na tył oraz reduktor do wyciągu, tel. kom. 0665-374-423.
Sprzedam ładowacz Trol i pług 3- skibowy, tel.
kom. 0512-271-286.
Sprzedam prasę zwijającą Deutz - Fahr GT-2,30
walcowa, stan bdb, tel. kom. 0696-058-703.
Agregat podorywkowy Kong Skilde 2-letni,
tel. kom. 0600-918-516.
Sprzedam kultywator z wałem strunowym i
dwukółkę do ciągnika, tel. (046) 838-04-79.
Rozrzutnik 2-osiowy, fabryczny, rozdrabniacz
bijakowy, tel. kom. 0694-675-711.
Sprzedam kombajn Bolko, tel. kom.
0788-588-627.
Prasę zwijająca Sipma, ładowacz Cyklop, tel.
kom. 0508-364-849.
Ursus C-330, 1972 rok, 11000 zł,
tel. (046) 861-66-91.
Ursus C-4011, silnik i przednia oś C-360, tel.
kom. 0660-261-764.
Kopcownik do obsypywania kopców, talerzówka 22 talerze szer. 2,40 m, kosiarko
-rozdrabniacz, tel. kom. 0692-630-295.
Agregat bronowy, kultywator wyrobu prywatnego, kombajn ziemniaczany Bolko,
rozrzutnik dwuosiowy, brony lekkie 5, tel.
kom. 0793-777-170.
Sadzarka do ziemniaków, 2 obsypniki, tel. kom.
0793-777-170.
T-25 do remontu, tel. kom. 0602-583-481.
Siewnik Poznaniak, rozrzutnik dwuosiowy, sadzarka, opryskiwacz, tel. kom.
0668-204-936.
Kombajn Anna, przyczepa samozbierająca
T-72, tel. kom. 0600-751-459.
Kopaczka ciągnikowa, tel. (042) 719-34-66,
tel. kom. 0508-973-528.

Sprzedam ciągnik Ursus 1224, 1990 rok,
przyczepę D47 wywrotkę, koparkę Białoruś,
budowlana, widlak GPW, przystawkę do
kukurydzy MF, tel. kom. 0603-061-820.
Rozrzutnik, pług, siewnik, glebogryzarka, tel.
kom. 0887-380-863.
Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 874-09-47.
Rozrzutnik do obornika dwuosiowy (stan idealny) oraz przetsząsacz do siana (widełkowy),
tel. kom. 0664-436-863.
Sprzedam kopaczkę elewatorową oraz sadzarkę do ziemniaków, tel. kom. 0784-019-040.
Pług 5-skibowy, podorywkowy, tel. kom.
0609-316-663.
Ciągnik Case 5140 125kM, 1993 rok, tel.
kom. 0509-934-160.
Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
0600-212-046.
C-330, tel. kom. 0604-844-505.
Pług czteroskibowy 2001 r., tel. kom.
0603-609-674.
Prasa Z-224/1 kostkująca, sieczkarnia do
kukurydzy, siewka Kos, wielorak, tel. kom.
0606-514-745.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, stan
bdb, tel. kom. 0509-934-160.
Siewnik zbożowy zachodni, 1500 zł, tel. kom.
0663-647-066.
Siewnik zbożowy Fiona 3 m, tel. kom.
0663-647-066.
Cyklop, Dąbkowice Górne 14.
Rozsiewacz Amazone 604, tel. kom.
0512-544-156.
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.
Ursus 2812, 1993 rok, tel. kom. 0692-387-028.
Pług zagonowy 5-skibowy 1200 zł, tel. kom.
0508-309-423.
Kombajn do szatkowania kapusty, tel. kom.
0600-801-395.
Rozrzutnik 1-osiowy i 2-osiowy, stan bdb, tel.
kom. 0697-550-032.
Sieczkarnia 1-rzędowa do kukurydzy, kombajn
ziemniaczany Bolko z przystawką do zbioru
cebuli, stan bdb, dmuchawa do siana, tel. kom.
0662-470-618.
Zetor 5211, 1988 rok, stan bdb, tel. kom.
0604-961-560.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1998 rok, stan
bdb, tel. kom. 0663-846-128.
Kombajn Bolko, 1997 rok, pielnik do buraków
6-rzędowy, prasa Sipma Z-224, stan maszyn
bdb, tel. kom. 0889-283-005.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, opryskiwacz 12 m, tel. kom. 0604-785-665.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy po remoncie,
tel. kom. 0782-621-357.
Opryskiwacz, pług 3-skibowy obrotowy Rabewerk, kombajn zbożówy Claas Dominator 80,
1986 rok, tel. kom. 0721-280-652.
Zetor 3, Zetor 4x4 + tur, MF 4x4, 95 kM, John
Deere 4x4 + tur, C-360, C-330 nowy, MF 235
sadownik Anna, maszyny sprowadzone, tel.
kom. 0504-475-567.
Sprzedam głowicę do 3P, naprawię prasę kostkującą, ciągnik, tel. kom. 0601-965-191.
Ciągnik Ursus C-330, tel. kom. 0603-118-753.
Sprzedam kombajn do buraków Stoll V50 gotowy do pracy, tel. (046) 838-28-31 po 20.00.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom. 0886-440-852.
Kombajn Bolko, tel. kom. 0600-215-536.
Beczki asenizacyjne 3000 l i 7000 l, przetrząsarko-zgrabiarka Zweegers PZFLEVO
480, przetrząsarka Clssa WS310S, kosiarka
rotacyjna Multi-Crimper z przetrząsaczem,
przetrząsarko-zgrabiarka 6-gwiazdowa, hydrauliczna, tel. kom. 0604-771-777.
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Rozsiewacz do wapna i nawozu Amazone 8 t,
kompresor 300 l 2-tłokowy, montażownica do
kół Corghi, tel. kom. 0604-771-777.
John Deere 2040S, 1987 rok, 4x4, Renault
103.14, 4x4, 1987 rok, 105 kM, International
3-cylindrowy, 1975 rok, Ford 3-cylindrowy
z silnikiem Perkinsa 1975 rok, wybieraki do
kiszonki, tel. kom. 0604-771-777.
Brony 5, kopaczka ciągnikowa, zbieracz do
liści, tel. kom. 0698-951-755.
Kosiarka rotacyjna, pług 5-skibowy, tel. kom.
0663-118-062.
Kosiarka rotacyjna, tel. kom. 0505-651-180.
C-360, talerzówka, pług 3, siewnik, Lejek,
łyżka, części cyklopa, przyczepa do remontu,
siłownik, przyczepa, silnik Bizona, Mszczonów 185, tel. kom. 0661-091-064.
Ciągnik Zetor 7211, 1988 rok, stan bdb, agregat
szer. 3,20, tel. kom. 0501-850-017.
Przyczepa wywrotka 3-osiowa, 18 t i 6 t, tel.
kom. 0604-208-588.
Kombajn ziemniaczany Anny, wysłodki suszone buraczane, tel. kom. 0608-794-368.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0693-552-221.
Sprzedam prasę Z-224/1, mało używana, stan
bdb, tel. kom. 0695-248-808.
C-360 sprzedam, 1982 rok, I właściciel, tel.
kom. 0515-291-421.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy i agregat przedsiewny 2,5 m, tel. kom. 0601-052-026.
Sprzedam maszynę wałkową do cebuli,
tel. (046) 839-13-31.
Opiełacz do buraków, warzyw i trukawek
6-rzędowy wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Siewnik Poznaniak szerokość 2,70, tel. kom.
0880-353-819.
T-25 A2 Władimirec, 1983 rok, tel. kom.
502939200.
Sprzedam C-360, 1986 rok z kabiną, zarejestrowany, opłacony, tel. kom. 880353819.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.
Kopaczka, barakowóz, śrutownik,
tel. (046) 837-66-52.
Prasa kostkująca Welger, tel. (046) 837-14-61.
Rozrzutnik dwu- i jednoosiowy nowego typu
do remontu z nowymi częściami, kompletny,
tel. (046) 861-05-47, tel. kom. 0788-440-206.
P ł u g 2 - s k i b o w y, k u l t y w a t o r,
tel. (046) 837-14-61.
Sortownik do kartofli i cebuli nowy, fabryczny,
tel. kom. 0696-063-619.

Siewnik Poznaniak, tel. (046) 838-24-20, tel.
kom. 0602-814-663.
MF 255, 1988 rok, tel. kom. 0604-213-682.
Sieczkarnię Fortschritt, 1988 rok,
tel. (042) 719-58-46.
Agregat 3 m z hydropakiem, siewnik 3 m, tel.
kom. 0607-613-259.
Kopaczka do ziemniaków, glebogryzarka,
brona aktywna 3 m, rozrzutnik obornika, tel.
kom. 0693-070-759.
Maszt widlaka przystosowany do ciągnika,
wysoki, tel. kom. 0600-893-559.
C-360, 1981 rok, C-328, tel. kom. 0509-260-732.
Orkan, 1989 rok, tel. kom. 0889-591-132.
Orkan, 1980 rok, tel. kom. 0697-142-195.
Sieczkarnia 1-rzedowa do kukurydzy, stan bdb,
tel. kom. 0601-301-412.
Kopaczka 2-rzędowa, stan bdb, formy do pustaków 9 i 12, tel. kom. 0601-301-412.
Rozrzutnik 2-osiowy z nadstawkami do zielonek, ciągnik Pronar 82TSA, kosiarka rotacyjna,
tel. kom. 0604-245-212.
Tur 3-sekcyjny, producent „ Hydramet”
do Zetora 3320, 5211, stan bdb, tel. kom.
0608-128-670.
Taśmociąg 5 m, tel. kom. 0602-586-487.
Koparko-ładowarka Ostrówek KT0162, 1989
rok, tel. kom. 0608-420-169.
Zetor 5211 na wspomaganiu, 1987 rok, beczka asenizacyjna 2500 l, 1995 rok, tel. kom.
0692-601-689.
Beczka asenizacyjna 10000 i 8000 l HTS,
plastik, Fortschnit, 1989 rok, tel. kom.
0692-601-689.
C-330, siewnik Poznaniak, 1988 rok, kultywator, tel. kom. 0608-420-169.
Zetor 3340, 4x4, 1998 rok, prasa rolujaca Vicon, 2001 rok, tel. kom. 0608-420-169.
Pług obrotowy 4-skibowy Rabewerk, tel. kom.
0692-601-689.
Kabina do C-360 i 330, tel. kom. 0692-601-689.
Siewnik Poznaniak, 1988 rok, 2,7 m, tel. kom.
0692-601-689.
Tury do Zetorów: 5211, 7211, 5340, 6340, 7245
od 7,5 tys. do 11 tys. zł, tel. kom. 0692-601-689.
Ursus 1614 1993 r., 1990 r., C-330-M 1990 r.,
CASE 5140, Power shift 1992 r. klima, Fendt
311 Farmer Turbomatik 1989 r., tel. kom.
0792-999-135.
Pług 4-obrotowy Kverneland zabezpieczenia
resorowe, pług 6-skibowy obrotowy półzawieszany Overum, wały doprawiające Croskil
sz. od 3,5 do 4,5 m, cena 3,5 tys. zł, tel. kom.
0792-999-135.

Rozsiewacz Rauh-Kunh od 700 do 1800 kg,
rozrzutnik obornika 10-12t hydrauliczny posuw, taśmy, nadstawki do kukurydzy, agregat
uprawowo-siewny 3m, nadbudowany, bierny
Nordsten, tel. kom. 0792-999-135.
Opryskiwacz Pilmet 1700l 2004r. Siewnik do
kukurydzy Pneumasen 4-rzędowy z podsiewaczem nawozu. Wycinak do kiszonek szczękowy nowy. Deszczownia szpulowa Irrifrance z
działkiem, wąż średnica 70mm, długość ok.
300m, tel. kom. 0792-999-135.
Deszczownia szpulowa, wąż średnica 82mm,
długość 360m, bęben obrotowy, turbina wodna,
przekładnia z biegami, która reguluje szybkość
zwijania deszczowni, posiada komputer, tel.
kom. 0792-999-135.
Rozrzutnik Brochard 12t z nadstawkami,
hydrauliczna klapa, pionowe wały, talerze do
wapna. Rozrzutnik obornika 1-osiowy podwójny wałek, tel. kom. 0792-999-135.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom. 0608-128-670.
Przyczepa z rozrzutnika 2-osiowego, tel. kom.
0608-128-670.
Przyczepa, rozrzutnik 2-osiowy nowy, prasa,
ciągnik Zetor, zgrabiarka, beczki 2000 l i 1000
l, tel. (046) 838-72-03.
Rozrzutnik 1-osiowy, Jamno 54,
tel. (046)838-91-22.
Pług 2 Grudziądz, tel. kom. 0502-939-200.
Gniotownik 4 kW Sipma, tel. kom.
0502-939-200.
Kosiarka rotacyjna 3-letnia szer. 2,10m,
tel. (046) 838-24-18.
Ciągnik C-330 1980 rok stan bdb. I-właściciel,
tel. kom. 0608-830-686.
Ciągnik Renault 103.14 1986 rok 100KM 4x4,
4-cylindrowy, tel. kom. 0606-357-786.
Pług obracany 3-skibowy, stan bdb,
tel. (046) 838-79-95.
Ciągniki różne modele od 20000 zł,
Biała, tel. kom. 0501-363-951.
Ciągnik T-25, 1981 rok, z kabiną, tel. kom.
0509-459-028.
C-330, tel. kom. 0693-824-670.
Sprzedam sieczkarnię Fortschnit z 3 hederami,
tel. kom. 0697-868-839.
Kombajn ziemniaczany „Bolko”, 1996
rok, I właściciel, stan idealny, tel. kom.
0691-746-413.
Śrutownik walcowy mały i duży, tel. kom.
0509-112-148.
Prasa rolująca Sipma Z-569, tel. 0666-936-403.
Cyklop, 6200 zł, kabina, tel. kom. 0663-252-589.
Prasa rolująca Warfama Z-543, tel. kom.
0608-354-272.

C-330 lub C-360, tel. kom. 0607-809-288.
Sipma Z-224, tel. kom. 0666-939-403.
Rozrzutnik Forschnit, rozrzutnik 2-osiowy z
nadstawkami do kukurydzy, Ursus 1014 Turbo,
1995 rok, I właściciel, zgrabiarka karuzelowa 3
m Nemeyer, pług 2-skibowy, tur do 914 Trima,
tel. kom. 0600-822-089.
Sprzedam sieczkarnie do kukurydzy Fortshnit
E-281c stan idealny gotowa do pracy, tel. kom.
0502-676-206 wieczorem.
SPRZEDAM SIEWNIK POZNANIAK Z
BRONĄ ZAGARNIAJĄCĄ, TEL. KOM.
0600-190-757.
Pług obrotowy 4-skibowy Grudziądz, 1998
rok, zagonowy 2-skibowy Grudziądz, ciągnik
MF 120 km 4x4 przedni TUZ 1991 rok, śrutownik, tel. kom. 0602-800-987.

Cięcie kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią NewHoland, z odwozem, tel. kom.
0668-327-331.
Wy k o n u j ę k o s i a r k i s a d o w n i c z e ,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom. 0513-666-808.
Cięcie kukurydzy na kiszonkę + odwóz, tel.
kom. 0604-463-486.
Zbiór kukurydzy sieczkarnią Claas wraz z
odwozem oraz możliwością ugniecenia, tel.
kom. 0603-080-109.
Cięcie kukurydzy sieczkarnią Claas Jaguar +
odwóz, tel. kom. 0692-370-686.
SKR Kiernozia oferuje usługę cięcia kukurydzy nowo zakupioną sieczkarnią NEW
HOLLAND FX-450. Zapraszamy, tel. (024)
277-90-95.

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. 0607-172-809.
Sprzedam 1 ha łąki do skoszenia, Zielkowice
Drugie 104, tel. kom. 0502-778-128.
Obornik koński darmo, Głowno, tel.
kom. 0506-169-967.
Sprzedam kwotę mleczną 10.184 kg, tel. kom.
0668-501-169.
Konstrukcje tuneli foliowych 6x30 m, 7 szt.,
tel. kom. 0793-777-170.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
Kwota mleczna, tel. kom. 0692-492-265,
0664-186-350.
Sprzedam kwotę mleczną OSM 5000 kg,
tel. (046) 835-39-04.
Sprzedam schładzalnik do mleka 330 l Wetholms, 1998 rok, tel. kom. 0603-271-278.
Kwota mleczna 10000 kg, tel. 0694-903-163.
Sprzedam opony używane do C-360, tel. kom.
0609-842-747.
Dojarka, mało używana, tel. (046) 830-31-48.

CLAAS JAGUAR, KOSZENIE KUKURYDZY + TRANSPORT I UBIJANIE,
TEL. KOM. 0691-376-515.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy, wołek
zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja, tel. kom.
0515-952-928.

Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
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 dwie kozy, tel. kom. 0605-978-045.
Sprzedam szczenięta niemiecki Jagkterier
myśliwski, tel. (024) 277-91-36.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
Goldeny, yorki, westy, tel. kom. 0662-093-975.
Klacz konik polski, ujeżdżona, spokojna, pracuje z dziećmi, tel. kom. 0609-761-724.
Yorki- krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Berneńczyki szczęnieta, tel. kom. 0606-752-762.
Cocker spaniel angielski, szczenięta, tel. kom.
0606-752-762.
Sprzedam sukę owczarka niemieckiego, tel.
kom. 0697-386-956.

Sprzedam perliny giganty i sukę owczarka niemieckiego, sukę owczarka kakuazkiego - oddam w dobre ręce, tel. kom. 0608-815-516.
Owczarek niemiecki długowłosy, po szkoleniu, agresywny - krycie, szczenięta, tel.
0505-639-859.
York 1,30 kg, York rodowodowy - krycie,
szczenięta, tel. kom. 0505-639-859.
Buldożek francuski marengo i czarne - szczenięta, tel. kom. 0502-512-939.
Boksery (szczenięta) - białe 400 zł, brązowe 300 zł, tel. kom. 0696-803-050.
Kury młode Feniks, tel. (042) 719-17-69, tel.
kom. 0660-389-023.
Sprzedam szczeniaki Owczarka niemieckiego długowłose, 12-tygodniowe, po szczepieniu i krótkowłosą sukę 13-miesięczna,
tel. (046) 835-32-05.
Dwie klacze ze źrebakami, tel. 0506-252-622.
Oddam małe koty, tel. (046) 837-21-07.
Terier walijski szczenięta, tel. 0608-446-487.
Collie szczenięta, tanio, tel. kom. 0501-579-477.
Pekińczyk (suczka), 3 lata, 200 zł, tel. kom.
0605-680-709.
Krycie - sznaucer miniaturka z rodowodem
czarno-srebrny, tel. kom. 0662-294-878.
Oddam psa ( 7- miesięcznego) w dobre ręce,
tel. kom. 0608-101-869.
Przechodnia weterynaryjna Tomvet, Łowicz
ul. Chełmońskiego 31. Specjalista chorób
psów i kotów. USG, Rentgen, EKG, badania
labolatoryjne na miejscu, wizyty domowe.
www.tomvet.lowicz.pl, tel. (046) 837-35-24.
Oddam dużego psa, tel. kom. 0784-458-659.
Alaskan Malamute - szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Bernardyn 2-miesięczny, tel. (046) 839-42-21.
Oddam młoda sukę mieszaniec z Wilków, dobra
na stróża do nocy, tel. kom. 0506-790-425.
Suka 20 m-cy Staffordshire bulterier, tel. kom.
0662-294-878.
Pawie indyjskie czarnoskrzydłe, ozdobne
bażanty 9 gatunków, kaczki, gęsi rdzawoszyje,
milowe, kury araukany, białoczuby rózne, skóry rudych lisów, tel. kom. 0603-226-494.
Bernardyn 2 lata, 200 zł, jamnik (myśliwski),
200 zł, tel. kom. 0606-357-786.
Klacz kucyk miniatura, 3 lata, źrebna, tel.
0509-459-028.
Klacz zimnokrwista 5-letnia, okolice Strykowa,
tel. kom. 0607-644-677.
Westy- śliczne szczenięta, tel. kom.
0698-612-234.
Kocięta Persy niebieski, tel. kom. 0604-707-628.
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Oświadczenia majątkowe samorządowców
i urzędników gminy Kocierzew
P

osiada Seata Cordobę z 2003
roku oraz ciągniki Ursus C-360
z 1985 roku oraz Ursus 3512 z
1996 roku, kombajn Bizon z 1988
roku. Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
Renata Brzozowska - radna
ze Sromowa, nie miała na koniec
roku zgromadzonych środków pieniężnych. Jest współwłaścicielką
domu o powierzchni 200 m2, wartości 190.000 zł oraz gospodarstwa
sadowniczego 10,39 ha, wartości
230.000 zł z budynkami gospodarczymi. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnęła przychód 32.000
zł, dochód 8.000 zł. Inne nieruchomości - działka 1,61 ha z zabudową, wartość 100.000 zł, ponadto jest
współwłaścicielką stałej wystawy
prac rodziny Brzozowskich. Z tytułu diet radnego otrzymała 1.980 zł.
Posiada Forda Focusa z 2000 roku,
wartości 24.000 zł. Nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Adela Dąbrowska - radna
z Kocierzewa Południowego, nie
miała na koniec roku zgromadzonych środków pieniężnych. W użytkowaniu dożywotnim ma mieszkanie 35 m2, wartości 30.000 zł.
Wymienia dochód w postaci renty
1.467,64 zł. Z tytułu diet radnego
otrzymała 1.890 zł.
Henryk Gruziel, radny z Łaguszewa, jest zatrudniony jako kierowca w Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Kocierzewie. Nie miał na koniec
roku zgromadzonych środków pieniężnych. We współwłasności ma
dom o powierzchni 65 m2, warto-

ści 70.000 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód 20.237,40 zł,
z tytułu diet radnego - 1.980 zł, zasiłek chorobowy z ZUS - 1.437,56
zł, dieta ze Zrzeszenia Plantatorów
Owoców i Warzyw - 261 zł. Posiada Fiata Seicento z 2002 roku. Nie
ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Tadeusz Kowalik - radny
z Gągolina, nie miał na koniec roku
zgromadzonych środków pieniężnych. Posiada we współwłasności
dom 73,66 m2, wartości 13.200 zł
i gospodarstwo ogólno-towarowe
12,75 ha z oborą i stodołą, o wartości 300.000 zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód 21.000
zł, dochód 3.000 zł. Z diet radnego
dochód wyniósł 1890 zł. Nie ma
zobowiązań pieniężnych powyżej
10.000 zł.
Liliana Marzec - radna z Osieka, pracuje jako nauczycielka w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie. Na koniec roku nie miała
zgromadzonych środków pieniężnych. W oświadczeniu wymienia
dom o powierzchni 267,26 m2, wartości 200.000 zł. Z tytułu zatrudnienia w Zespole Szkół w Kocierzewie
osiągnęła dochód 43.105,72 zł brutto, wynagrodzenie z II LO w Łowiczu - 975,56 zł, z tytułu pełnienia
funkcji radnej diety wyniosły 1.980
zł, ponadto radna odebrała z Urzędu
Skarbowego zwrot nadpłaconego
podatku w wysokości 1.790 zł. Nie
ma składników mienia ruchomego
o wartości powyżej 10.000 zł ani zobowiązań powyżej tej kwoty.

Mirosław Nowak, radny z Boczek, nie miał na koniec roku żadnych zgromadzonych środków.
We współwłasności ma dom o powierzchni 190 m2, wartości 260.000
zł oraz zabudowane gospodarstwo
ogólno-użytkowe o powierzchni
12,68 ha, wartości 200.000 zł.
Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 150.000
zł, dochód 40.000 zł (w 2006 roku
było to odpowiednio 80.000 zł oraz
13.000 zł). Z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie remontu i produkcji palet,
osiągnął przychód 52.306,50 zł,
dochód - 30.000 zł (rok wcześniej
było to odpowiednio 125.186 zł
oraz 50.000 zł). Diety radnego wyniosły 1.440 zł, zasiłek chorobowy
1.060,26 zł.
Nie ma składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł
ani zobowiązań powyżej tej kwoty.

Andrzej Siekiera, radny z Kocierzewa Północnego, nie miał na
koniec roku zgromadzonych środków pieniężnych. Posiada dom
o powierzchni 82 m2, wartości
30.000 zł oraz współwłasności
posiada gospodarstwo ogólno-towarowe o powierzchni 6,94 ha,
wartości 120.000 zł . Z tytułu
prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 48.326 zł, dochód
36.972 zł. Prowadzi sklep ze środkami ochrony roślin, nawozami
i nasionami. Przychód z tej działalności wyniósł 213.434,17 zł,
dochód - 9.850,75 zł (rok wcześniej dochodu nie osiągnął). Inne
dochody: dieta radnego - 1.890
zł, renta zdrowotna - 4.409,28 zł,
dopłaty bezpośrednie 2.059,52 zł.
Nie ma składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000
zł. Zaciągnął w 2007 roku kredyt
w BGŻ w Łowiczu w wysokości
Dariusz Pietrzak, radny z Lip- 1.442,93 zł.
nic, nie miał na koniec roku żadnych
Wojciech Wojciechowski,
zgromadzonych środków. Jest wła- radny z Różyc, miał na koniec roku
ścicielem domu o powierzchni 200 zgromadzonych 10.000 zł. Jest
m2, wartości 200.000 zł oraz go- właścicielem domu o powierzchni
spodarstwa o powierzchni 11,99 ha, 140 m2, wartości 150.000 zł oraz
wartości 300.000 zł. Z tytułu prowa- gospodarstwa o powierzchni 10,84
dzenia gospodarstwa, które jest na- ha, wartości 400.000 zł z zabudostawione na produkcję mleka, osią- wą zwartą. Z tytułu prowadzenia
gnął przychód 70.000 zł, dochód go osiągnął przychód 20.000 zł,
10.000 zł. Inne dochody - dieta rad- dochód 2.000 zł. Z tytułu pełnienia
nego - 1.800 zł.
funkcji radnego odebrał 1.890 zł
Posiada ciągnik C 4011 o war- diety, jako kierowca w PPHU Centości 10.000 zł. W Mazowieckim trobud zarobił 1.678,74 zł.
Banku Regionalnym w Łowiczu ma
Posiada ciągnik JD 5720 z 2006
zobowiązanie 32.000 zł z programu roku oraz Seata Toledo z 2001 roku.
„młody rolnik”.
Spłaca kredyt w wysokości 80.000

zł, zaciągnięty z Banku Spółdzielczym w Kocierzewie z linii „młody
rolnik” na zakup ciągnika.
Waldemar Woliński, radny
z Płaskocina nie miał na koniec
roku zgromadzonych środków pieniężnych. Jest właścicielem domu
o powierzchni 100 m2, wartości
79.500 zł oraz gospodarstwa
20,72 ha, wartości 356.000 zł
oraz 168.000 zł z zabudową murowaną. Nie podaje wysokości
przychodu i dochodu, jakie osiągnął z tytułu prowadzenia gospodarstwa, rubrykę tę pominął
także rok temu. Z tytułu pełnienia funkcji radnego odebrał diety
w wysokości 1.300 zł. Posiada ciągnik Zetor z 1990 roku, wartości
20.000 zł. Nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Maria Woźniak, radna z Wicia, nie miała na koniec roku zgromadzonych środków finansowych (rok wcześniej deklarowała
9.000 zł). Jest właścicielką domu
o powierzchni 140 m2, wartości
300.000 zł oraz gospodarstwa 7,78
ha, z domem, budynkiem inwentarsko-składowym oraz garażem.
Z gospodarstwa osiągnęła przychód 28.000 zł, dochód 8.000 zł.
Jako radna odebrała diety w wysokości 1.980 zł. Inne dochody: prowadzenia ksiąg rachunkowych 200
zł, praca sezonowa w firmie „Partners” w Łowiczu - 2.195,30 zł. Nie
ma składników mienia ruchomego
o wartości powyżej 10.000 zł ani
zobowiązań powyżej tej kwoty.
(mwk)

Mogą liczyć
na dodatkową stówę

P

odobnie, jak w roku ubiegłym
także i przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2008/2009
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bielawach wypłaci
jednorazowy zasiłek
w wysokości 100 zł dla ubogich
rodzin, w których są uczniowie.
Prawo do dodatku przysługuje
tym rodzinom, które pobierają
zasiłek rodzinny. W gminie
Bielawy w ubiegłym roku
były to 664 osoby. Obecnie
weryfikowane są dochody
rodzin ubiegających się o zasiłek
rodzinny, gdyż 1 września
rozpoczyna się nowy okres
zasiłkowy. Kryterium dochodowe
po 1 września nie ulegnie jednak
zmianie i nadal będzie wynosiło
504 zł na osobę w rodzinie oraz
583 zł na osobę, jeżeli w rodzinie
jest dziecko niepełnosprawne.
(eb)

Trzeba poczekać
na wyprawkę szkolną

P

rawodpodobnie do
końca sierpnia będą
musiały czekać rodziny
z gminy Bielawy, ubiegające
się o wyprawkę szkolną dla
uczniów klas młodszych szkół
podstawowych, łącznie
z oddziałem sześciolatków.
O wyprawkę szkolną, jak co roku
mogą ubiegać się rodziny
o niskim kryterium dochodowym,
nie przekraczającym 351 zł
na jednego członka rodziny. Mamy już listy uprawnionych
z poszczególnych szkół, ale
czekamy na rozporządzenie
wcielające wypłaty w życie
- powiedziała nam Zofia
Sut z Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w gminie Bielawy.
Wyprawka szkolna przysługiwała
tu będzie 72 dzieciom.
Uczniowie zerówek otrzymają
po 70 zł, pierwszoklasiści 130 zł, drugoklasiści - 150 zł, a
uczniowie klas III - 170 zł.
(eb)
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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.
 „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 godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięcia osób.
 „Rzeźbiarze regionu łowickiego”, swoje rzeźby
zaprezentują m.in. Wojciech Brzozowski, Zbigniew
Fabijański i inni, Muzeum w Łowiczu, wystawa
czynna do 31 sierpnia.
 Wystawa rysunków Andrzeja Biernackiego, Domek
Ogrodnika w Muzeum w Nieborowie, wystawa
czynna do końca września.
 Wystawa prac plastycznych Anny Szkopiak, hol
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Dom Kultury
w Zdunach, wystawa czynna do końca września
w godzinach pracy biblioteki

Kino Fenix

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

Czwartek, 28 sierpnia:
 Kino nieczynne
Piątek - środa, 29 sierpnia - 3 września:
 godz. 19.00 - „Czarna owca” - Jedna wkurzona
owca to kłopot. Czterdzieści milionów wkurzonych
owiec to prawdziwy horror.
- 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.

Sadownicy pikietowali
pod Agros Nova

poszybowały w górę, bo owoców było mało
na rynku (przymrozki), żaden z plantatorów
nie odnosił ówczesnej wysokiej ceny do kosztów produkcji. Nikt nie proponował jej obniżenia. Wszyscy akceptowali wysokie ceny,
będące wynikiem gry rynkowej - podkreśla
rzeczniczka. Dziś rolnicy nie akceptują ceny
rynkowej, bo nie rekompensuje ona kosztów produkcji.
- Gdyby nasze koszty produkcji były wyższe od cen sprzedaży, zmienilibyśmy sposób
produkcji lub asortyment. Rolnicy również
powinni wreszcie zacząć myśleć podobnymi kategoriami - radzi rolnikom.
Rzeczniczka wskazuje, że gdyby przetwórcy zapłacili za surowiec tyle, ile żądają
sadownicy, musielibyśmy podwyższyć ceny
za gotowe produkty - soki, nektary, napoje,
co może skutkować spadkiem sprzedaży. To
zawsze są ryzykowne i trudne decyzje dla
każdego producenta. Każdy przedsiębiorca
z branży zanim zdecyduje się na podwyżki,
w pierwszej kolejności będzie szukał tańszego surowca na świecie. A wiemy, że jest
kilku ważnych producentów koncentratu

jabłkowego na świecie poza Polską, a prym
wiodą Chiny.
W ocenie producenta soków za sytuację,
która ma w tej chwili miejsce, w dużej mierze odpowiadają sami sadownicy, którzy nie
słuchają podpowiedzi ekspertów i producentów dotyczących struktury upraw. Struktura upraw sadowniczych w Polsce pozostaje
poza kontrolą. Nie jest konsultowana z ekspertami, z branżą przetwórczą. W tej chwili
zdecydowaną powierzchnię upraw w Polsce
zajmują różne odmiany jabłek deserowych,
przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji, których koszt produkcji jest wyższy i zazwyczaj ceny sprzedaży są wyższe. Owoców tych odmian jest jednak zdecydowanie
więcej niż Polacy są w stanie skonsumować,
dlatego trafiają one do przetwórstwa, gdzie
ceny muszą być niższe.
Warto, żeby wreszcie sadownicy naprawdę poważnie to przemyśleli, bo organizacje
reprezentujące przemysł (np. KUPS) mówią o tym od dawna. Gdy polscy producenci zaczną kupować koncentrat jabłkowy
za granicą, straty polskiego rolnictwa będą
zdecydowanie wyższe. - Blokowanie dróg
i prywatnych zakładów nie jest metodą na
rozwiązanie sytuacji. Straty z tego tytułu, ja-

Koncerty:

Niedziela, 31 sierpnia:
 godz. 19.00 - Koncert z cyklu „Burmistrz Miasta
Zaprasza”, wystąpi chór „Polonia” im. Ignacego
J. Paderewskiego, Bazylika Katedralna w Łowiczu,
wstęp wolny

Wakacje w ŁOK:

czwartek, 28 sierpnia:
 godz. 10.00 - film dla dzieci
Piątek, 29 sierpnia:
 godz. 10.00 - zajęcia wakacyjne
 godz. 15.00 - zajęcia Break Dance

Wystawy:

dok. ze str. 7

ziś, biorąc pod uwagę realia rynkowe,
cena 35 groszy jest nieuzasadniona
D
i zbyt wysoka. Gdy w ubiegłym roku ceny

Nowa Zelandia. Nękany obsesyjnymi lękami przed
owcami Henry Oldfield wraca na rodzinną farmę.
Od powrotu do domu Henry przeczuwa, że na farmie
dzieje się coś niedobrego. Początkowo zrzuca to
na karb własnych lęków i przywidzeń związanych
z tajemniczym wypadkiem z dzieciństwa…

kie ponoszą dziś przetwórcy, wcześniej czy
później odczują sami rolnicy. To strzelanie
do własnej bramki. Niestety niemal co roku
powtarza się ten sam scenariusz - podsumowuje Bancerowska.

Producenci
chcą podwyższyć,
ale stopniowo
Firmy zrzeszone w Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) proponują stopniowe podnoszenie cen jabłek. Stowarzyszenie KUPS tłumaczy, że sytuacja na polskim
i na światowym rynku koncentratów owocowych jest złożona. Chodzi o nadprodukcję koncentratu jabłkowego, spadek spożycia
soków i niższe ceny koncentratów na innych
rynkach. Zakłady przetwórcze oferują sadownikom około 15 gr za kilogram, od 1 września
cena ma wzrosnąć do 23 gr za kilogram.
W ubiegłym roku produkcja jabłek w Polsce wyniosła nieco ponad 1 mln ton. Według
prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarski Żywnościowej, w tym roku
sięgnie 2,4 mln ton.
W 2007 roku średnia cena jabłek deserowych wynosiła 2,10 zł/kg, a przemysłowych 0,95 zł/kg. W tym roku cena owoców
przeznaczonych do konsumpcji szacowana jest na 1,30 zł/kg, a do przetwórstwa - na
0,35 zł/kg.
(eb)

Inne:

Sobota-niedziela, 30-31 sierpnia:
 godz. 12.00-18.00 - „Warsztaty ludowe”, skansen
przy muzeum w Łowiczu, więcej na stronie 21

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 26.08.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,30 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,40 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,30 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,60 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,30 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,30 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 4,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,50-4,80 zł/kg+VAT; 		
jałówki 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,90 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,00 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 3,90 zł/kg+VAT;
byki 4,90 zł/kg+VAT; jałówki 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:
czw. 28.08. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pt. 29.08. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
sob. 30.08. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
ndz. 31.08. Pl. Wolności 4/5
tel. 042-710-89-60
pn. 1.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-19
wt. 2.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-19
śr.
3.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-19
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia
następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 31.08. ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy

 Wystawa obrazów głownianina Jana Kwiatkowskiego w Muzeum przy Towarzystwie Przyjaciół
Miasta Głowna, czynna do końca sierpnia.
 Wystawa obrazów namalowanych przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach, czynna
do końca sierpnia, Gminna Biblioteka Publicznej
w Dmosinie.

Blichowiacy
w sierpeckim muzeum

Z

espół Pieśni i Tańca Blichowiacy,
działający przy szkole na Blichu
będzie gościł 7 września
w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu na dorocznej jesiennej
imprezie pod nazwą „Wykopki”.
Wykonanie Suity Łowickiej
na polanie przy ognisku (początek
o godz. 12.00) będzie jedną z atrakcji,
przygotowanych przez organizatorów.
Oprócz tego będzie można obejrzeć
program pt. „Rajby kurpiowskie”
w wykonaniu zespołu
folklorystycznego CARNIACY.
„Wykopki” to w muzeum sierpeckim
jedna ze sztandarowych imprez,
przybliżających rzeczywistość polskiej
wsi z końca XIX wieku. Na miejscu
będzie można zobaczyć wykopki
ziemniaków przy użyciu starych
maszyn rolniczych ciągniętych
przez konie. Na polanie odbędzie
się pieczenie ziemniaków w ognisku,
degustacja potraw z ziemniaków
(zupa z kotła, kluski, placki), a także
wiejska loteria fantowa, przejażdżki
konne bryczką i w siodle. Oprócz
tego skansen przygotował wystawę
okolicznościową pt. „Maszyny
i narzędzia rolnicze na Mazowszu
w XIX i XX w.”, a także żywe pokazy
rzemiosła i rękodzieła ludowego,
m.in. kowalstwa, tkactwa, garncarstwa.
Dlatego warto się wybrać tam w ślad
za Blichowiakami.
(tb)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Jagoda z Łowicza
- państwu Rybus z Łowicza
- państwu Liszczyńskim z Łowicza
- państwu Teperek z Gągolina Południowego
- państwu Cichal z Łowicza
- państwu Jabłońskim z Łowicza
- państwu Gajek z Czatolina

SYNKOWIE

- państwu Grzegory z Natolina Kiernozkiego
- państwu Kwiatkowskim z Osin
- państwu Zakrzewicz z Łowicza

ślubowali sobie:
- Marta Szymczak i Karol Wielec
oboje z Łowicza
- Magdalena Siewierska z Mysłakowa
i Michał Słomiany z Łowicza
- Natalia Prokop z Janowic i Tomasz Aleksandrowicz
z Polesia
- Anna Żak z Sap i Damian Strugacz z Łowicza
- Anita Ślesińska z Łowicza i Jacek Moskwa z
Bobrownik
- Paulina Woźniak z Gągolina Zachodniego i Michał
Stroński z Kocierzewa
- Katarzyna Szymańska z Zabostowa Dużego
i Łukasz Kaliński z Łowicza
- Paulina Barlak z Ostrowca i Tomasz Sołtyszewski
z Łowicza
- Katarzyna Mitek z Pilaszkowa i Piotr Sosnowski
z Łowicza
- Marta Wasilewska i Mariusz Ciężarek oboje z
Bolimowa
- Marta Mostowska i Robert Ignaczak oboje z Łowicza
- Marta Konefał i Marcin Czarnota oboje z Łowicza

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 22.08.2008 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
włoszczyzna
sałata krajowa
koper
rzodkiewka
ogórek szklarniowy
włoszczyzna
bakłażan
cebula dymka
kalafior krajowy
ziemniaki młode
brzoskwinia
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
pęczek
szt.
pęczek
pęczek
szt.
pęczek
szt.
pęczek
szt.
kg
kg
szt
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.

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

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 25.08.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 przetwórca owoców i warzyw  robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym  palacz c.o.
 murarz  tynkarz  nauczyciel języka angielskiego  nauczyciel języka niemieckiego  pielęgniarka  sprzedawca-kasjer  kucharz  kelnerka
 kierownik sklepu  sprzedawca  magazynier
 sprzedawca kasjer  montażysta okien
 rzeźnik-wędliniarz  kierownik  pracownik działu
obsługi klienta  analityk/asystent działu sprzedaży
 robotnik budowlany do prac wykończeniowych
 pracownik przyjęcia towaru  pracownik księgowości  podinspektor  mechanik samochodowy
 fryzjer  brukarz  pakowacz  murarz - pracownik fizyczny  dyrektor  pakowacz/pakowaczka
(giełda pracy 3 września 2008 godz. 10.00, p. 23)
 nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych
 nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych  nauczyciel mechanizacji rolnictwa
 nauczyciel produkcji zwierzęcej  spawacz
 ślusarz  monter konstrukcji stalowych  pracownik produkcji  robotnik budowlany-gipsiarz
 stolarz meblowy  pomocnik stolarza  pomocnik
magazyniera  kierowca kat. C+E  informatyk
 pracownik biura obsługi klienta  instalator sieci
i urządzeń teleinformatycznych
oferty stażu:
 sprzedawca  pomoc kuchenna  opiekunka
dziecięca  robotnik gospodarczy  kucharz małej
gastronomii  kelnerka  pracownik biurowy
oferty przygotowania
Zawodowego:
 krojczy  hafciarka  kelner  pracownik biurowy  robotnik gospodarczy  pomoc kuchenna
oferty w ramach wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy:
 księgowy  przedstawiciel handlowy  operator
koparko-ładowarki  księgowa  pracownik biurowy
 dziewiarz
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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PCK sięga po środki z zewnątrz
Łowicki oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża otrzymał dofinansowanie w sumie
11.400 zł i czeka na kolejną decyzję o dofinansowaniu, kwota w tym wypadku może przekroczyć 10 tys. zł.

7 tys. zł PCK otrzymał z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Te pieniądze organizacja
ma wykorzystać na prowadzenie,
w okresie od października do grudnia, akcji polegającej na rozdawaniu raz w tygodniu paczek żywnozefowa łowickiego oddziału ściowych dla rodzin wielodzietnych
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz osób w trudnej sytuacji finanJolanta Głowacka powiedziała
nam, że pieniądze zostaną wykorzystane na wyżywienie osób, które są
w trudnej sytuacji społecznej.
4.400 zł organizacja otrzymała
z Urzędu Wojewódzkiego, pieniądze te mają zabezpieczyć zakup produktów żywnościowych w okresie
jesienno-zimowym z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków
dla osób bezdomnych. Posiłki wySpecjaliści z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (od lewej) Zosia Chojec- dawane są w stołówce PCK mieszka, Anna Bieguszewska, dalej psycholog z „Azylu” Ilona Borowska oraz pedagog - Anna Perzyna. czącej się przy ul. 3 Maja w Łowiczu. W ramach tych pieniędzy
uwzględniono także zakup chło- Wejście do stołówki PCK przy
dziarki, na wyposażenie kuchni.
ul. 3 Maja.

S

O przemocy w Azylu
Po raz piąty w działalności Punktu Pomocy dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Azyl”,
prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” odbyła się
25 sierpnia sesja interwencyjno-szkoleniowa skierowana
do ofiar przemocy.
organizowane są specjalnie dla osób doświadczająScychesje
przemocy domowej, a są to

w większości kobiety. Podczas takiej sesji mają możliwość spotkania

się z funkcjonariuszami policji, pracownikami MOPS, psychologiem,
pedagogiem, kuratorem sądowym
oraz przedstawicielem Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ofiary przemocy mogą uzyskać
odpowiedzi na wszelkie pytania
związane z przemocą domową,
m.in. jak się rozwieść, jak zgłosić
kogoś na leczenie odwykowe, jak
złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Otrzymują na
miejscu porady od specjalistów
z różnych instytucji, stykających

się z problemem przemocy domowej. Ofiary przemocy uczestniczą
ponadto co tydzień w spotkaniach
terapeutycznych w ramach grupy
wsparcia. Odbywają się one w każdy wtorek od godziny 18.00. Grupa jest otwarta. Jeżeli kogoś dotyka
ten problem może zgłosić się w tym
czasie do siedziby stowarzyszenia
przy ul. Podrzecznej 4 lub na indywidualną rozmowę z psychologiem
w każdy czwartek w godz. 15-18,
lub z prawnikiem, w każdy poniedziałek w godz. 17-20.
(eb)

Urodzinowy koncert Próbowni
Koncert metalowego zespołu „Frontside” odbędzie
się na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury, w piątek
5 września, o godz. 19.

C

ena biletu wynosi 10 zł. Próbownia istnieje już od trzech
lat i właśnie z okazji tego jubileuszu, w pierwszy piątek września
będzie można usłyszeć ostre, metalowe granie. Oprócz sosnowskiej
grupy, usłyszymy także łowickie
zespoły: „C Cztery”, „Sickroom”
oraz „Restricted Area”.
Próbownia, czyli miejsce przeznaczone do prób dla muzyków
z Łowicza od samego początku
działa przy ŁOK. Miejsce spotkań
to opuszczony wiele lat temu bu-

dynek mieszkalny, który młodzież
zaadoptowała dla swoich muzycznych potrzeb. - W Próbowni ćwiczyło wiele zespołów - mówi Jarosław
Michalski prezes Stowarzyszenia
Pracownia Sztuki Żywej działającego przy ŁOK. - Obecnie grają
w niej „Bibi Ribozo and The Banditos”, „8 Dzień Tygodnia”, „Filantropia”, „C Cztery”, „Sickroom”,
„Restricted Area”.
Pomysł na urodziny próbowni w
stylu hardcorowym, narodził się w
głowie Roberta Zaczkowskiego, perkusisty Sickroom i członka Stowarzyszenia Pracownia Sztuki Żywej.
Z jego inicjatywy zaproszony został
Metalowy zespół „Frontside” gość piątkowego koncertu, „Frontsiz Sosnowca będzie grał z oka- de”, który występował dwa lata temu
na łowickich Juwenaliach.
(jr)
zji urodzin Próbowni.

Pieśni o II wojnie światowej Slamy w Zdunach?
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Warszawskiego Chóru „Polonia” im.
Ignacego J. Paderewskiego,
pod dyrekcją Wiesława Jelenia, odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia ok. godz. 19.00
w łowickiej katedrze.

oncert odbędzie się w ramach
cyklu Burmistrz Miasta zapraK
sza, a jego organizatorem jest Ło-

wicki Ośrodek Kultury.
Warszawski chór wykona pieśni
patriotyczne, opowiadające o walce
Polaków w czasie II wojny światowej oraz podczas Powstania War-

szawskiego. W niedzielę usłyszymy więc m.in. Modlitwę obozową
- słowa i muzyka Adam Kowalski,
Marsz Sybiraków - słowa Marian
Jonkajtis, muzyka Czesław Majewski, Warszawskie dzieci - słowa Stanisław Dobrowolski, muzyka Andrzej Panufnik, Czerwone maki na
Monte Cassino - słowa Feliks Konarski, muzyka Alfred Schutz czy
Modlitwa do Bogurodzicy - słowa
Krzysztof Kamil Baczyński, muzyka Józef Świder.
Koncert rozpocznie się po mszy
św., która odprawiona zostanie
o godz.18.00. Wstęp wolny.
(jr)

Nagle wybiegł na jezdnię
40-letni mieszkaniec Głowna trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w niedzielę 24 sierpnia,
o godz. 22.40, w Bielawach.
Mężczyzna wbiegł nagle pod jadącego drogą osobowego forda, któ-

rym kierował 20-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego. 40-latek doznał
urazu głowy i kolana, pobrano od
niego krew do badania pod kątem
trzeźwości. Kierowca biorący udział
w wypadku był trzeźwy. (mwk)

T

urniej Prezentacji Poetycko
- Muzycznej „Slam” od
dawna już gości w Łowiczu.
Jego idea bardzo podoba się
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Zdunach Halinie
Anyszce, która często brała
udział w łowickich spotkaniach
poetów. - Chcielibyśmy również
u nas wprowadzić poetyckie
konkursy, ale jeszcze nie
wiemy jak to wszystko się
ułoży - mówi dyrektor Anyszka.
Dodaje, że o szczegółach
zduńskich slamów będzie
mogła mówić dopiero pod
koniec września. - Na razie
pozostaje to wszystko
w mglistych planach - wyjaśnia.
Przed wakacjami odbył się
już jeden Slam w zduńskim
GOK, ale organizowany był
jeszcze przez Jacka Rybusa
z Łowicza. Teraz, od jesieni,
sami mieszkańcy gminy Zduny
mieliby organizować poetyckie
spotkania.
(jr)

Oddaj krew na Starym Rynku
Jutro, w piątek 29 sierpnia,
w godz. 9-12, odbędzie się
specjalny pobór krwi w ramach akcji „Wakacyjna kropla krwi”.

A

mbulans, w którym będzie
można oddać płyn życia, stanie na rogu Starego Rynku
i ul. Pijarskiej. Jak powiedziała nam
szefowa łowickiego biura Polskiego Czerwonego Krzyża Jolanta
Głowacka, akcja ma na celu uzupełnienie krwi w szpitalach gdzie

z powodu trwających wakacji odczuwa się poważne jej braki. Jest to
szczególnie kłopotliwe w przypadkach nagłych, zwłaszcza wypadków
drogowych. Powoduje także przesuwanie zaplanowanych zabiegów na
dalsze terminy.
„Wakacyjna kropla krwi”, to
akcja ogólnopolska, Głowacka
podkreśliła jednak w rozmowie
z nami, że w Łowiczu krwiodawcy byli bardzo aktywni. W punkcie krwiodawczym, mieszczącym
się w prywatnej przychodni przy

sowej. Tą pomocą objętych ma być
30 osób, które zostaną wybrane przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Łowiczu.
Łowicki PCK czeka także na pieniądze, które mają być rozdysponowane w najbliższym czasie przez
Ministerstwo Polityki Socjalnej.
Ponad 10 tys. zł zostanie wykorzystane na zakup produktów żywieniowych dla stołówki, zabezpieczą
one jej funkcjonowanie w okresie
zimowym oraz wiosennym.
Głowacka powiedziała nam, że
pieniądze łowicki oddział otrzymuje dzięki własnej aktywności,
wnioskom i programom, które składa w instytucjach, które dysponują pieniędzmi pomocowymi. Ich
otrzymanie powinno zabezpieczyć
funkcjonowanie stołówki w najtrudniejszym okresie jej działania, czyli w okresie zimy, gdy ilość osób
przychodzących po pomoc wzrasta
do ponad 50 dziennie.
(tb)
ul. Powstańców 37, czynnym
w każdy poniedziałek tygodnia
w godz. 9-12 krew oddawało nawet
po kilkanaście osób.
Jutrzejsza akcja na Starym Rynku będzie okazją do oddania krwi
przez tych krwiodawców, którzy są
spoza Łowicza, a pojawią się mieście z powodu zakupów wyprawek
do rozpoczynającej się od 1 września szkoły. PCK szczególnie liczy na młodzież ze szkół średnich,
która w okresie nauki uczestniczy
w organizowanych przez PCK akcjach w placówkach, w których
się uczy.
(tb)
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Piłka nożna - przygotowania Pelikana do sezonu 2008/2009 - rocznik 1996 i 1997

Zagraj¹ na du¿ym boisku

Nowęcin k/Łeby, 10-18 sierpnia. W tym
roku młodzież Pelikana Łowicz przygotowywała się do sezonu 2008/2009 w Nowęcinie koło Łeby. Do tej niewielkiej miejscowości oddalonej trzy kilometry od Morza
Bałtyckiego pojechały w sumie aż trzy turnusy młodych piłkarzy. Jako ostatni z grupy
blisko 120 zawodników pojechali najmłodsi
adepci piłkarskiego rzemiosła. W Nowęcinie
mocno trenowali i budowały formę zawodnicy z rocznika 1996 (trener Marcin Rychlewski) oraz rocznik 1997 (trener Paweł
Dziedziela). Paweł to młody wychowanek

Pelikana, który musiał zastąpić w ostatniej
chwili trenera Jarosława Walczaka, który ze
względów osobistych nie mógł przebywać
na zgrupowaniu.
Zespół rocznika 1996 prowadzony przez
trenera Rychlewskiego przygotowuje się do
rozgrywek w lidze „Górskiego”, gdzie walczył będzie o awans do ligi wojewódzkiej.
Trener łowiczan największą uwagę przykładał do techniki i wzmocnienia siły uderzenia
z dystansu. W tym sezonie młodzi zawodnicy przechodzą na duże boisko. Dla młodych
piłkarzy to ogromna zmiana. W każdym me-

czu kluczem do sukcesu mogą być strzały
z dystansu, przy których mali bramkarze nie
będą mieli szans. Zatem młode Pelikaniątka pracowały nad tym elementem oraz nad
wytrzymałością.
Pobyt nad morzem zepsuła jednak pogoda, która nie rozpieszczała łowiczan.
Ze wszystkich grup najmłodsi, niestety trafili
najgorzej. Zatem ogromna atrakcją mógł być
basen, który mieli do dyspozycji, ale woda
w nim tez nie zachęcała do kąpieli, była
po prostu zimna, bo nie było słońca.
W Nowęcinie młode „Ptaki” zagrały kilka
sparingów, na których nie brakowało emocji.
Wyniki były zróżnicowane, ale najważniejsze, że młodzi zawodnicy mogli rywalizować i walczyć z innymi ekipami.
Oprócz zajęć sportowych nie mogło zabraknąć innych przyjemności. Biało-zieloni
odwiedzili Ruchome Wydmy w Słowińskim
Parku Narodowym, śpiewali karaoke, smażyli kiełbaski przy ognisku i oczywiście nie
mogło zabraknąć dyskotek.
Wyniki sparingów:
 PELIKAN Łowicz (rocznik 1996)
- START Łódź (rocznik 1994) 2:10; br.:
Przemysław Płacheta i Bartosz Grzegory.
 PELIKAN Łowicz (rocznik 1996) SAPA Rumia Janowo 5:1; br.: Michał Fabijański 2, Krystian Fudała, Marcel Gędek
i Dominik Bogusz.
W ekipie podopiecznych trenera Marcina Rychlewskiego zagrali: Jan Ruciński
- Piotr Piorun, Kamil Grzegorek, Tomasz
Szufliński, Krystian Fudała, Przemysław
Płacheta, Michał Fabijański, Dominik Bogusz, Julian Rosa, Bartosz Guzek, Dawid
Matyjas i Marcel Gędek.
 PELIKAN Łowicz (1996) - SAPA
Ekipa łowickiego Pelikana z rocznika 1996 rozegrała w Nowęcinie cykl me- Rumia Janowo 1:5; br.: Dominik Bogusz.
Zbigniew Łaziński
czów kontrolnych.

Po dobrym początku łowiczanie jednak przegrali z MKS Wodzisław Śląski.

Koszykówka - młodzicy UMKS Księżak Łowicz

Najm³odsi zagrali w £ebie
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS
Wodzisław Śląski 23:39 (9:6, 6:18, 6:9,
2:6)
Księżak: Mateusz Gładki 20 (2x3), Kacper Kłos 3 (1x3), Krzysztof Rondoś, Paweł
Szustak i Jakub Szkup oraz Damian Kowalski i Dawid Siergiejczyk.
Łeba, 22 sierpnia. Najmłodsi koszykarze Księżaka rozegrali w czasie zgrupowania
w Łebie mecz kontrolny z MKS Wodzisław
Śląski. Zespół prowadzony na obozie przez
trenerkę Karolinę Pierzchałę i Pawła
Dolińskiego rozpoczął od prowadzenia
9:2. Po trzech celnych rzutach za trzy punkty Mateusza Gładkiego i Kacpra Kłosa „Księżacy” odskoczyli rywalom, ale
wkrótce Kłos doznał lekkiej kontuzji, a osła-

biona drużyna z Łowicza nie była w stanie
toczyć równej walki z graczami MKS Wodzisław Śląski.
Drużyna Księżaka z rocznika 1996
i młodsi w poprzednim sezonie prowadzeni byli przez trenera Roberta Kucharka,
który jednak postanowił poświęcić się grze
w zespole II ligi oraz pełnieniu funkcji menedżera zespołu seniorskiego oraz dyrektora powołanego ostatnio Klubu Sportowego
Księżak. Ekipę tę przejmie nowy szkoleniowiec zatrudniony w UMKS Księżak - Piotr
Rutkowski, który jest wychowankiem łowickiego klubu. Wydaje się, że trener będzie
musiał rozpocząć od dodatkowego naboru
zawodników z tego rocznika.
(d)
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Piłka nożna - 3. i 4. kolejka IV ligi

Marsz w górê tabeli

Druga drużyna Pelikana odniosła dwa kolejne zwycięstwa.

Piłka nożna - 3. i 4. kolejka IV

W znacznie lepszych nastojach, po roz4. kolejka IV ligi:
grywanych w ubiegłym tygodniu meczach
 ZAWISZA Rzgów - PELIKAN II
3. i 4. kolejki łódzkiej IV ligi, są kibice obu Łowicz 0:1 (0:1); br.: Kamil Górski (14).
zespołów z terenu powiatu łowickiego. Pe KOLEJARZ Łódź - ASTRA Zdulikan II wygrali w obu meczach, a bardzo ny 2:3 (1:0); br.: Łukasz Grodzki (10)
cenne pierwsze zwycięstwo w Łodzi z Ko- i Jacek Bernat (86) - Przemysław Grzegolejarzem odniosła Astra Zduny.
ry (61), Mariusz Ochmański (76) i Adrian
3. kolejka IV ligi:
Legęncki (90+3).
 PELIKAN II Łowicz - KOLEJARZ
 WŁÓKNIARZ Zelów - POGOŃ
Łódź 2:1 (0:0); br.: Dominik Myczka (60) Łask Kolumna 2:0 (1:0); br.: Daniel Kai Marcin Kosiorek (76 karny) - Jacek Ber- roń (31) i Rafał Kindrat (89 karny).
nat (89).
 POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
 ASTRA Zduny - PILICA Przedbórz - CZARNI Rząśnia 4:0 (1:0); br.: Łukasz
1:3 (0:1); br.: Piotr Skoneczny (90) - Marek Szczepański (9), Marcin Majewski (70)
Woźniak (20), Marek Jończyk (84) i Rafał i Marcin Matysiak 2 (76 i 79).
Rabenda (85).
 MKP Zgierz - KS Paradyż 0:5 (0:2);
 ZAWISZA Rzgów - SAS VIS 2007 br.: Krzysztof Chrzanowski (40), Mariusz
Skierniewice 8:0 (1:0); br.: Krystian Kośmin 2 (44 i 83), Kamil Ruś (79) i DaWielemborek 5 (30, 61, 64, 87 i 89), Mi- niel Lawerski (87).
chał Szymczak (57 karny) i Michał Kac ORZEŁ Parzęczew - CERAMIKA
przyk (78 i 90+3).
Opoczno 2:0 (0:0); br.: Grzegorz Mędra 2
 CZARNI Rząśnia - WŁÓKNIARZ (86) i 88).
Zelów 0:5 (0:1); br.: Rafał Kindrat 3 (44,
 UKS SMS II Łódź - GAL-GAZ Ga54 i 78), Dawid Malec (60) i Marcin Przy- lewice 1:2 (0:1); br.: Łukasz Wiśniewski
był (66).
(82) - Marcin Błaszczyk 2 (28 i 63).
 ZAWISZA Pajęczno - UKS SMS II
 PILICA Przedbórz - ZAWISZA Paligi
Łódź 1:1 (1:0)
jęczno 0:2 (0:1); br.: Dariusz Krężel (27)
 GAL-GAZ Galewice - ORZEŁ Pa- i Jarosław Kurzynoga (57).
rzęczew 3:1 (2:0)
 SAS VIS 2007 Skierniewice - ZJED CERAMIKA Opoczno - MKP NOCZENI Stryków 2:6 (1:0); br.: Konrad
Zgierz 0:0
Kowalczyk (10) i Łukasz Winciorek (85)  KS Paradyż - POGOŃ-EKOLOG Rafał Mordon 3 (53, 63 i 70), Damian Nowak (79), Robert Król (83) i Tomasz LeZduńska Wola 4:0 (3:0)
 ZAWISZA Rzgów - PELIKAN II
 POGOŃ Łask Kolumna - ZJEDNO- nart (90 karny).
Łowicz 0:1 (0:1). 0:1 - Kamil Górski (14). CZENI Stryków 1:4 (0:0)
(p)
Pelikan II: Kocemba - Demidowicz, Gór4 12
10-3
4-0-0
2 6 6-2
2 6 6-2
ski, Michał Plichta, Gawlik (70 Szakiel) - 1. Gal-Gaz Galewice (2)
4 10
15-4
3-1-0
2 6 8-2
2 4 7-2
Myczka, Styszko, Kutkowski, Chlebny (80 2. KS Paradyż (5)
3. Włókniarz Zelów (4)
4 10
12-3
3-1-0
2 4 4-2
2 6 8-1
Ługowski) - Zimecki, Rembowski.
4
9
12-2
3-0-1
3 6 10-2
1 3 2-0
Żółte kartki:  Bartosz Dziuba, Kacprzyk, 4. Zawisza Rzgów (10)
4
9
8-3
3-0-1
2 6 4-0
2 3 4-3
Szymczak - wszyscy Zawisza oraz Mate- 5. Orzeł Parzęczew (1)
4
9
6-6
3-0-1
2 6 5-3
2 3 1-3
usz Zimecki - Pelikan II. Czerwone kartki: 6. Pelikan II Łowicz (13)
4
7
5-4
2-1-1
2 4 3-2
2 3 2-2
Bartosz Dziuba (50, druga żółta), Sowiń- 7. Zawisza Pajęczno (12)
4
6
12-7
2-0-2
2 0 11-0
2 0 1-7
ski (72), Kacprzyk (76, druga żółta) - wszy- 8. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (6)
4
6
14-10 2-0-2
1 0 2-3
3 6 12-7
scy Zawisza oraz Mateusz Zimecki (89) - 9. Zjednoczeni Stryków (14)
10. Pilica Przedbórz (8)
4
6
7-5
2-0-2
2 3 3-2
2 3 4-3
Pelikan II.
4
4
5-6
1-1-2
2 3 2-2
2 1 3-4
Łowicz, 23 sierpnia. Debiutujący 11. UKS SMS II Łódź (11)
4
3
7-9
1-0-3
3 3 6-7
1 0 1-2
w IV lidze zespół Zawiszy Rzgów w trzech 12. Kolejarz Łódź (3)
4
3
4-9
1-0-3
2 0 1-6
2 3 3-3
pierwszych meczach odniósł trzy wygra- 13. Astra Zduny (17)
3
3
3-11 1-0-2
1 0 0-5
2 3 3-3
ne (bilans goli 12:1). Do tego łowiczanie 14. Czarni Rząśnia (9)
4
3
10-20 1-0-3
2 3 8-8
2 0 2-12
jechali do Rzgowa osłabieni nie tylko bra- 15. Vis 2007 Skierniewice (7)
4
1
1-9
0-0-2
2 0 0-7
2 1 1-2
kiem kilku kontuzjowanych zawodników. 16. MKP Zgierz (15)
4
1
1-12 1-0-12 2 1 1-3
2 0 0-9
Po pierwsze w tym samym czasie swój 17. Ceramika Opoczno (18)
3
0
3-12 0-0-1
1 0 1-4
2 0 2-8
mecz rozgrywała pierwsza drużyna Pe- 18. Pogoń Łask Kolumna (16)
likana, a do tego kolejni zawodnicy wy- Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty, stosunek
jechali wraz z drużyną UD Piórkowscy bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek w meczach
na turniej beach soccera. Jedziemy tam u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansuje III ligi, trzecia drużyna rozgrywa mecz barażowy,
walczyć o korzystny wynik - zapowiadał a zespoły z miejsc 15-18 spadną do ligi okręgowej.
Kamil Górski. I słowa dotrzymał bo to
właśnie kapitan łowickiej drużyny zdoZapraszamy na 6. kolejkę IV ligi
był zwycięską bramkę.
(p)

Dwa kolejne zwyciêstwa
 PELIKAN II Łowicz - KOLEJARZ
Łódź 2:1 (0:0). 1:0 - Dominik Myczka (60),
2:0 - Marcin Kosiorek (76 karny), 2:1 - Jacek Bernat (90+2).
Pelikan II: Jędrzejewski - Michał Plichta, Styszko, Górski, Gawlik - Myczka, Cipiński, Kaźmierczak (86 Chlebny), Osowski (46 Szakiel) - Kutkowski (60 Kosiorek),
Kowalczyk (46 Stencel).
Łowicz, 20 sierpnia. W 3. kolejce IV
ligi łowiccy rezerwiści zmierzyli się z łódzkim Kolejarzem. W przedligowych przygotowaniach Pelikan II zmierzył się z „Kolejowymi” i wówczas nasi piłkarze wygrali
aż 4:1. W środowym meczu zabrało jednak ówczesnych strzelców goli: Zbigniew
Czerbniak gra w pierwszej drużynie, kontuzjowany jest Tomasz Rembowski,
a dopiero w końcówce spotkania na boisku
pojawił się strzelec dwóch goli - Łukasz
Chlebny. W rywalizacji o ligowe punkty
o wygraną nie było już tak łatwo, ale zespół
trenera Bogdana Jóźwiaka ostatecznie
zainkasował zwycięstwo.
Od początku spotkania łowiczanie osiągnęli sporą przewagę i tylko brak skuteczności powodował, że do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Doskonałe

sytuacje zmarnowali Andrzej Osowski
(15. minuta), Paweł Kutkowski po doskonałym zagraniu Radosława Kowalczyka (30) i dwukrotnie Dominik Myczka, który dwa razy przeniósł piłkę ponad
poprzeczką. Szczytem niemocy łowiczan
był nie wykorzystany rzut karny Grzegorza Cipińskiego, który podyktowany został za faul na Piotrze Gawliku.
W drugiej połowie dobrą zmianę dali Radosław Stencel i Marcin Kosiorek, a
ten ostatni okazał się bohaterem meczu. Tuż
po wejściu na boisko na lewej stronie ograł
obrońcę gości i dokładnie dograł do Myczki,
któremu wreszcie udało się trafić do bramki. W 76. minucie „Marcel” pewnie wykorzystał rzut karny po zagraniu ręką jednego
z graczy Kolejarza.
Gra w końcówce meczu nieco się wyrównała, ale toczyła się głównie w środku
pola. Goście dwukrotnie zagrozili bramce Mariusza Jędrzejewskiego, ale
Jacek Bernat kontaktowego gola zdobył dopiero w doliczonym czasie gry. Jego
pierwszy strzał dobrze obronił „Jędrzej”,
natomiast przy drugim uderzeniu łowicki bramkarz był bez szans, piłka wpadła
w samo okienko jego bramki.

Piłka siatkowa - HKS Orzeł Łowicz

Orze³ lata³ nad Ba³tykiem
Nowęcin, 15-25 sierpnia. Większość łowickich sportowców przed sezonem 2008/2009 przebywała na zgrupowaniach nad Bałtykiem. Okazało się, że nawet
w tym samym pensjonacie w Nowęcinie,
gdzie formę pierwsi budowali piłkarze Pelikana, a pod koniec sierpnia zawitała tam
sekcja siatkówki HKS Orzeł razem z koszykarzami Księżaka.
Przypomnijmy, że pomysł na powstanie
sekcji w Łowiczu pojawiał się już kilkakrotnie, ale jakoś nic z tego nie wychodziło.
Jednak powoli coś zaczęło się dziać. Roman Styczyński, który prowadził zajęcia
w Pijarskim Gimnazjum Królowej Pokoju
zgłosił grupę uczniów do rozgrywek Amatorskich Mistrzostw Łowicz w październiku 2007 roku. Teraz chce stworzyć drużynę, która będzie trenować i brać udział w
rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Wszystko zaczęło się przed wakacjami i okazało się,
że trudno będzie zebrać całą ekipę na obóz.
Część zawodników miała już zaplanowany wypoczynek i ostatecznie okazało się,
że do Nowęcina położonego 3 kilometry
od Łeby pojechało tylko sześciu siatkarzy.
Jak podkreślał trener łowiczan, najważniejsze jest to, że jest trzech podstawowych za-

wodników, czyli połowa pierwszej szóstki
(Damian Bąba, Michał Bińczak i Rafał Rogowski).
Łowiczanie trenowali praktycznie trzy
razy dziennie, bo oprócz treningu ogólnorozwojowego i treningu techniki dużo czasu
spędzili grając w „plażówkę” nad morzem.
To było połączenie przyjemnego z pożytecznym. Nasi siatkarze wchodząc na plażę rezerwowali sobie boisko i tak spędzali przedpołudnie nad Bałtykiem. Już pierwszego
dnia okazało się, że nasi zawodnicy poznali
byłą siatkarkę - Dominikę Mackiewicz,
która musiała zakończyć przygodę z siatkówką z powodu kontuzji kolana. Wcześniej
grała w Skrze Warszawa i nawet miała nawet
szansę grać w kadrze Polski. Ta znajomość
była bardzo cenna, ponieważ pani Dominika
zgodziła się brać udział w treningach siatkarzy i pokazała im wiele ciekawych ćwiczeń
oraz udzieliła zawodnikom mnóstwo cennych wskazówek. Razem z łowiczanami
grała w dwóch towarzyskich spotkaniach,
gdzie była rozgrywającą i obydwa mecze
zakończyły się zwycięstwem. W pierwszym
Orzeł pokonał 3:0 młodych koszykarzy drugoligowego Księżaka, a w drugim wygrał
z kadrą obozu UMKS Księżak. Przewidywany skład HKS Orzeł na ten sezon: Damian

Bąba, Michał Bińczak, Dawid Cegliński,
Łukasz Chlebny, Kacper Dur, Adam Ferdała, Piotr Foks, Michał Gudaj, Przemysław
Janicki, Maciej Pochwała, Rafał Rogowski,
Piotr Rześny, Mateusz Stępień, Edwin Styczyński i Adrian Walczak - trenerem zespołu
jest Roman Styczyński. Na obozie trenowali: Damian Bąba, Rafał Rogowski, Michał
Bińczak, Edwin Styczyński, Maciej Więckowski i Maciej Grzegory.
 HKS ORZEŁ Łowicz - KSIĘŻAK
Łowicz (II liga) 3:0 (25:15, 25:21, 25:22)
Orzeł: Dominika Mackiewicz, Damian
Bąba, Rafał Rogowski, Michał Bińczak,
Edwin Styczyński i Maciej Więckowski.
Księżak: Maciej Siemieńczuk, Adrian
Dyszkiewicz, Dominik Pawlak, Mateusz
Aniszewski, Jakub Pietrzko i Grzegorz Łaszkiewicz oraz Przemysław Duranowski.
 HKS ORZEŁ Łowicz - KADRA
UMKS KSIĘŻAK 2:0 (27:25, 25:15)
Orzeł: Dominika Mackiewicz, Damian
Bąba, Maciej Grzegory, Michał Bińczak,
Edwin Styczyński i Maciej Więckowski oraz
Rafał Rogowski.
Kadra: Karina Pilna, Karolina Pierzchała, Zbigniew Łaziński, Paweł Doliński, Roman Styczyński, Maciej Koper i Mateusz
Anyszka.
Zbigniew Łaziński

Przed nami powiatowe derby

Piłkarze drugiej drużyny Pelikana w najbliższą niedzielę o godz. 16.00 zagrają w
Łowiczu na stadionie przy ul. Starzyńskiego 6/8, a rywalem będzie Astra Zduny. Co
prawda faworytem wydają się być łowiczanie, ale zawsze w derbach, nawet powiatowych, wynik jest sprawą otwartą…
6. kolejka IV ligi (sobota - niedziela –
30-31 sierpnia 2008 roku): PELIKAN II
Łowicz - ASTRA Zduny (N - 16.00), SAS

VIS 2007 Skierniewice - WŁÓKNIARZ
Zelów, POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
- ZJEDNOCZENI Stryków, MKP Zgierz POGOŃ Łask Kolumna, - ORZEŁ Parzęczew - CZARNI Rząśnia, UKS SMS II Łódź
- KS Paradyż, PILICA Przedbórz - CERAMIKA Opoczno, KOLEJARZ Łódź - GALGAZ Galewice i ZAWISZA Pajęczno - ZAWISZA Rzgów.
(p)

Piłka nożna - Wojewódzka Liga Oldbojów

Rozpoczêli od remisu

 PTC Pabianice - PELIKAN Łowicz
1:1 (0:1); br.: Grzegorz Durka.
Pelikan: Bernard Wudkiewicz - Marek
Borkowski, Jarosław Rachubiński, Bogdan
Pisz, Mariusz Dymek - Paweł Strycharski,
Grzegorz Durka, Bogdan Jóźwiak, Mariusz
Więcek - Marcin Borcuch i Jacek Sochala.
Na zmiany wchodzili: Sławomir Bryła i Jarosław Znyk.
Pabianice, 19 sierpnia. Od kilku lat
w Łowiczu planowane było powołanie zespołu weteranów, którzy występowali kiedyś w zespole Pelikana. Ostatecznie ekipa biało-zielonych zgłoszona została do
rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Oldbojów,

a w lidze tej mogą występować piłkarze
z rocznika 1973 i starsi.
Nasz zespół „Starszych Panów” rozpoczął debiutanckie rozgrywki od wyjazdowego spotkania z Pabianickim Towarzystwem
Cyklistów. Wynik w pierwszej połowie
otworzył Grzegorz Durka, ale rywale po
przerwie odrobili straty i ostatecznie mecz
ten zakończył się remisem.
W rozgrywkach biąro także udział: Energetyk Łódź, Jagiellonia Tuszyn, LKS Różyca, ŁKS Łódź, Łodzianka, Ner Poddębice, Oldboy Parzęczew, Orlik Sobień, Start
Brzeziny, Włókniarz Aleksandrów Łódzki,
Włókniarz Zgierz i Zawisza Rzgów. (p)
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Koszykówka - kadeci UMKS Księżak Łowicz

Dwa mecze z kadetów

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS
Wodzisław Śląski 57:31 (13:2, 12:7, 7:4,
16:0, 9:10, 0:11)
Kadeci: Mateusz Anyszka 11, Mateusz
Sobolewski 10, Błażej Kosiorek 8, Kajetan
Mosiński 7, Maciej Koper 6, Michał Kostrzewa 5, Piotr Ptasiński 4, Mateusz Wasiak 2, Maciej Szkup 2, Łukasz Wójcik 2 i
Konrad Stajuda.
Łeba, 27 sierpnia. W trakcie przygotowań do nowego sezonu nad Bałtykiem łoNa ruchomych wydmach w Słowińskim Parku Narodowym zawodniczki i zawodnicy UMKS Księżak stworzyli napis wiccy kadeci (rocznik 1993 i 1994) rozegrali
dwa sparingowe spotkania z Odrą Wodziz własnych ciał.
sław Śląski. Zespół ten podobnie jak KsięKoszykówka - przygotowania UMKS Księżak do sezonu 2008/09
żak, przebywał na zgrupowaniu w Łebie.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego zagrali dość nietypowo. Mecz składał się z 6. kwart. Koszykarze grali na przemian. Raz przebywała na parkiecie „piątka”
z rocznika 1994, a raz z 1994. Podobnie było
w drużynie przeciwnej. Łowiczanie bardzo
Nowęcin, 15-25 sierpnia. Zawodnidobrze zagrali w pierwszej kwarcie, gdzie
cy UMKS Księżak już po raz piąty pojeuzyskali przewagę i powoli ją powiększali.
chali budować formę na obóz do NowęZawodnicy w rocznika 1994 zagrali skuteczcina koło Łeby. Łowiczanie tradycyjnie
nie w czwartej odsłonie, wygrywając 16:0,
spali w pensjonacie „Janina”. Nowęcin
jednak na koniec kwarty pecha miał Błażej
leży 3 kilometry od Łeby, ale nasi koszyKosiorek, który po wejściu na kosz skręcił
karze miel do dyspozycji autobus, zatem
nogę w stawie skokowym i do końca obozu
nie było kłopotów z dotarciem do hali
musiał mieć nogę w gipsie. Zatem Księżak
czy na plażę.
został bez rozgrywającego, ponieważ ŁuNa zgrupowaniu przebywało 35 zakasz Łaziński sędziował, a Marcel Ołuwodników i zawodniczek z trzech grup
bek ma kłopoty z kolanami i na obozie nie
wiekowych oraz trenerzy: Karolina
mógł grać i mocnotrenować. Bez rozgrywaPierzchała, Paweł Doliński i Zbijącego zespół w ostatniej odsłonie nie mógł
gniew Łaziński. Kierowniczką obozu
sobie poradzić i przegrał aż 0:11. jednak w
była Karina Pilna, która jest sympatyostatecznym rozrachunku rocznik 1994 wykiem klubu.
grał swoje trzy kwarty 28:15, a najskuteczniejszym strzelcem był Mateusz Sobo-

lewski, który zdobył 10 punktów. Starsi
o rok zawodnicy również wygrali swoje
kwarty łącznie 29:16. Tu najwięcej punktów
zdobył Mateusz Anyszka (11), który był
dobrze dysponowany tego dnia.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MKS
Wodzisław Śląski 49:32 (6:4, 15:11, 10:2,
10:2, 2:6, 8:6)
Kadeci: Mateusz Sobolewski 15, Maciej Szkup 10, Michał Kostrzewa 8, Łukasz
Wójcik 8, Mateusz Anyszka 4, Maciej Koper 2, Mateusz Wasiak 2, Kajetan Mosiński, Piotr Ptasiński, Konrad Stajuda i Łukasz Łaziński.
Łeba, 30 sierpnia. Po trzech dnia Księżacy zagrali mecz rewanżowy, który również składał się z sześciu kwart po 10. minut,
bez zatrzymywania. Tym razem koszykarze z rocznika 1993 mieli ogromne kłopoty
ze skutecznością. Na szczęście dość dobrze
bronili i rywal też nie mógł łatwo znaleźć
drogi do kosza. Po 30. minutach walki łowiczanie wygrali 16:14. Najwięcej punktów zdobył Michał Kostrzewa (8), który
w tamtym roku nie trenował z powodu kontuzji, a teraz szybko wraca do formy.
Młodsi o rok zawodnicy również wygrali
swoje kwarty, co łącznie dało wynik 32:11.
W tym pojedynku przede wszystkim punktowali wysocy zawodnicy. Najwięcej oczek
zdobył Sobolewski 15, a oprócz niego skuteczni byli Maciej Szkup (10 punktów)
i Łukasz Wójcik (8).
W poniedziałek łowiczanie wrócili
do Łowicza i teraz czas na przygotowania
na miejscu i sprawdzenie formy w kolejnych sparingach.
(zły)

Prognoza przed wyjazdem nie była najlepsza, ale okazało się, że było bardzo miło
i przyjemnie. Po dwóch dnia deszczu i chłodu wyszło słońce i przez kolejnych pięć dni Miłą odmianą w treningach były mecze kontrolne.
można było spędzać czas na plaży. Później
mi w tym czasie siatkarzami udała się na
był dzień deszczowy, a w niedzielę przed
Wydmy, dyskoteki,
halę do Łeby był zagrać mecz z Kadrą.
wyjazdem ponownie wyszło słońce. PogoW tym roku kadra była mało liczna, więc
ognisko i karaoke
da nad morzem jest najważniejsza. Na plado trzech trenerów dołączyli siatkarze.
ży zawodnicy mogli odbywać treningi bieTradycją jest już wyprawa na ruchome
Jednak okazało się, że koszykówka to nie
gowe i pograć w piłkę siatkową
wydmy, które znajdują się Słowińskim
to samo co siatkówka. Kadra wygrywaParku Narodowym. Tam można zobała przez dwie kwarty, w trzeciej pojawiła
czyć
najwyższą
górę
piasku
w
Europie
Dwa treningi dziennie
się zadyszka i kadeci odskoczyli na sieGórę Łącką. Wspinanie się na nią
dem oczek. Na początku czwartej odsłoi basen
i turlanie się z niej jest główną atrakcją
ny trenerzy ostro wzięli się do odrabiania
Koszykarze nie mieli za dużo czasu dla młodzieży.
strat i po 3. minutach był remis. Jednak ten
Jak zawsze na obozie było ognisko, dysdla siebie. Dwa treningi dziennie pochłazryw kosztował ich sporo sił i końcówka
niały sporo czasu, jednak były dni, kiedy koteki, wieczór karaoke połączony z de- spotkania zdecydowanie należała do młomożna było odetchnąć. Pierwszy trening gustacją wiejskiego chleba ze smalcem dzieży. Wśród kadetów najczęściej do kozwykle odbywał o godzinie 10.30, a dru- i z ogórkiem, wypiekanego na miejscu sza trafiał Maciej Koper, który zdobył
gi blok o godzinie 15.30. Zajęcia dosko- przez gospodarza
21. punktów.
nalące technikę odbywały się w hali spor KADRA OBOZU - UMKS KSIĘtowej w Łebie przy ul. Szkolnej. Ważnym
Mecze uczestników
ŻAK Łowicz (KADECI) 41:54 (11:7,
elementem treningu był czas na odpoczy12:14, 6:15, 12:18)
z kadr¹
nek w basenie, który dawał możliwość
Kadra: Zbigniew Łaziński 15 (1x3), Darozluźnienia, czyli był elementem odnoW niedzielę przed wyjazdem cała gru- mian Bąba 10, Karolina Pierzchała 6, Pawy biologicznej.
pa zawodników łącznie z przebywający- weł Doliński 4, Maciej Więckowski 4, Roman Styczyński 2 i Michał Bińczak.
Kadeci: Maciej Koper 21 (1x3), Maciej Szkup 8, Kajetan Mosiński 8 (2x3),
Mateusz Sobolewski 7, Michał Kostrzewa 2, Łukasz Wójcik 2, Mateusz Anyszka 2, Mateusz Wasiak 2, Konrad Stajuda
2 i Piotr Ptasiński.
Przed tym pojedynkiem kadra obozu
spróbowała sił w siatkarskim pojedynku z sekcją siatkówki. Pierwszy set był
bardzo zacięty i wyrównany, ale w drugim już zdecydowanie lepsi byli siatkarze
z HKS Orzeł.
 HKS ORZEŁ Łowicz - KADRA
UMKS KSIĘŻAK Łowicz 2:0 (27:25,
25:15)
Orzeł: Dominika Mackiewicz, Damian
Bąba, Maciej Grzegory, Michał Bińczak,
Edwin Styczyński i Maciej Więckowski.
Kadra: Karina Pilna, Karolina Pierzchała, Zbigniew Łaziński, Paweł Doliński, Roman Styczyński, Maciej Koper
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w basenie.
i Mateusz Anyszka.
(zł)

odbywały się na plaży, na wydmach i oczywiście w hali. Urozmaiceniem zajęć był
sparing z drużyną Basketu Janikowo, która w tym czasie przebywała również w tym
okresie w Łebie.
Zespół prowadzony przez trenerów Karolinę Pierzchałę i Pawła Dolińskiego
w pojedynku tym rozpoczęły bardzo słabo.
Po dwóch kwartach łowiczanki przegrywały już 16:34, ale w dwóch kolejnych odrobiły straty. Po zakończeniu meczu z dwupunktowego zwycięstwa cieszyły się co
prawda rywalki, ale po przeliczeniu punktów okazało się, że pojedynek ten zakończył się jednak remisem.
(d)

Tylko pogoda by³a w kratkê

Pogoda w kratkê

Mecz z Basketem Janikowo zakończył się rzadko spotykanym w koszykówce remisem.

Koszykówka - kadetki i młodziczki
UMKS Księżak Łowicz

Remis w pojedynku
z Basketem Janikowo
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - BASKET Janikowo 52:52 (9:22, 7:12, 19:9,
17:9)
Księżak: Monika Zimna 20, Paulina Guzek 11, Nadia Rachubińska 2, Iwona Kafarska 2 i Ilona Płacheta oraz Blanka Sokół 15,
Paulina Wielemborek 2, Elżbieta Siekiera,
Weronika Rondoś, Weronika Szczepańska,
Kamila Baczyńska, Maja Gabrysiak, Joanna Mikulska i Natalia Mostowska.
Łeba, 21 sierpnia. W czasie nadmorskich przygotowań do sezonu 2008/2009
połączona ekipa kadetek i młodziczek łowickiego Księżaka mocno pracowała nad
cechami motorycznymi w Łebie. Zajęcia
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Piłka nożna - II runda Pucharu Polski OZPN Skierniewice

Znowu kilka niespodzianek

W II rundzie Pucharu Polski na szczeblu
OZPN Skierniewice doszło do kilku niespzianek. Z rozgrywkami na tym szczeblu
pożegnały się występujące w lidze okręgowej ekipy Laktozy Łyszkowice, Pogoni
Bełchów, Olimpii Chąśno, Korony Wejsce
i Białki Biała Rawska, a Czarni Bednary oddali awans walkowerem. Rozgrywki III rundy odbędą się w środę 3 września o godz.
16.30, a IV runda zaplanowana została już
na środę 17 września.
II runda Pucharu Polski:
 VAGAT Domaniewice - ORZEŁ
Nieborów 1:2 (0:1); br.: Przemysław Imiołek (65) - Łukasz Wierzbicki (5) i Paweł Jóźwiak (85).
Orzeł: Gosławski - Krawczyk, Rychlewski, Dudziński (55 Krukowski), Strugiński
- Rudnicki, Bogdan Plichta, Woźniak, Jóźwiak - Łukasz Papuga, Wierzbicki.

Domaniewice, 20 sierpnia. Podopieczni trenera Radosława Gosławskiego
awansowali do III rundy Pucharu Polski, ale
w pojedynku z Vagatem nie było łatwo.
 FENIX Boczki - BIAŁKA Biała
Rawska 3:1 (2:1); br.: Łukasz Scęcelek,
Emil Godos i samobójcza.
 LAKTOZA Łyszkowice - WIDOK
Skierniewice 1:6 (0:0); br.: Dariusz Skoczylas 2 (64 i 77), Piotr Wysocki (66), Dominik Czeczko 2 (76 i 82) i Adam Bombała (88).
 SOKÓŁ Regnów - JUVENIA Wysokienice 0:1
 SOBPOL Konopnica - MACOVIA
Maków 0:3
 SORENTO-ZADĘBIE Skierniewice - POGOŃ Bełchów 3:0
 START Złaków Borowy - OLIMPIA
Chąśno 3:1 (1:0)

 OLYMPIC Słupia - JUTRZENKA
Drzewce 0:3
 OLIMPIA Jeżów - KORONA Wejsce 3:1
 MANCHATAN Nowy Kawęczyn MAZOVIA Rawa Mazowiecka 1:5
 ORLĘTA Cielądz - CZARNI Bednary 3:0 (w.o.)
Pauza: KOPERNIK Kiernozia.
III runda Pucharu Polski (3 września,
godz. 16.30): WIDOK Skierniewice - PELIKAN II Łowicz, JUVENIA Wysokienice
- SAS VIS 2007 Skierniewice, SORENTOZADĘBIE Skierniewice - ORLĘTA Cielądz, START Złaków Borowy - JUTRZENKA Drzewce, OLIMPIA Jeżów - ORZEŁ
Nieborów, MAZOVIA Rawa Mazowiecka
- MACOVIA Maków, FENIX Boczki - KOPERNIK Kiernozia. Pauza: ASTRA Zduny.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 2. kolejka ligi okręgowej seniorów

Na pocz¹tek spory t³ok
 ORZEŁ Nieborów - BIAŁKA Biała Rawska 6:3 (1:1); br.: Kamil Jach 2 (40
i 59), Łukasz Papuga 2 (55 i 70) i Marcin Jach
2 (66 i 90) - Mariusz Ukarewicz 2 (34 i 78)
i Robert Remisiewicz (77).
Orzeł: Pach - Rychlewski, Dymek (65
Strugiński), Woźniak (30 Marcin Jach),
Krawczyk - Rudnicki, Bogdan Plichta, Kamil Jach (75 Gosławski), Jóźwiak - Łukasz Papuga (65 Borcuch), Wierzbicki, Jakub Papuga.
Bednary, 24 sierpnia. Aż 6 goli strzelili swoim rywalom piłkarze Orła Nieborów,
którzy na boisku Czarnych w Bednarach pokonali Białkę Biała Rawska. Było to pierwsze ligowe zwycięstwo tej drużyny od kiedy
przejął ją trener Radosław Gosławski.
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka OLIMPIA Chąśno 5:1 (3:1); br.: Pietrzak
(2), Karol Jakubczak 3 (24, 55 i 72) i Paweł
Kolus (36) - Marcin Matuszewski (10).
Olimpia: Gać - Malinowski, Kunikowski, Czerbniak, Kamiński - Maciejewski,
Czarnota, Matuszewski, Bury - Brzozowski, Więcek.

Rawa Mazowiecka, 23 sierpnia.
Drużyna „Olimpijczyków” stosunkowo
szybko odpowiedzieli na gola gospodarzy,
ale wkrótce podopieczni trenera Witolda
Kuikowskiego zupełie opadli z sił, co wykorzystali rawianie.
 WIDOK Skierniewice - KORONA
Wejsce 2:2 (0:1); br.: Paweł Sadowski (62)
i Adam Bombała (72) - Krzysztof Papuga (44) i Paweł Kusiak (78).
 JUTRZENKA Drzewce - POGOŃ
Bełchów 0:1 (0:1); br.: Mateusz Warych (42).
 KOPERNIK Kiernozia - LAKTOZA Łyszkowice 1:4 (1:0); br.: Damian Michalak (17) - Łukasz Korwek 2 (62
i 83), Piotr Kostrzewa (68) i Leszek Boczek (79).
 MACOVIA Maków - JUVENIA
Wysokienice 1:1 (1:1); br.: Piotr Winciorek (35) - Michał Perek (20).
 CZARNI Bednary - MANCHATAN
Nowy Kawęczyn przełożono na 16 listopada na godz. 12.00.
1. Widok Skierniewice (1)
2 4 9-2
2. Mazovia Rawa Maz. (6)
2 4 6-2

3. Laktoza Łyszkowice (6)
2 4 5-2
4. Macovia Maków (3)
2 4 4-1
5. Korona Wejsce (4)
2 4 4-2
6. Pogoń Bełchów (6)
2 4 2-1
7. Manchatan N. Kawęczyn (5) 1 3 3-2
8. Olimpia Chąśno (2)
2 3 6-6
Orzeł Nieborów (12)
2 3 6-6
10. Jutrzenka Drzewce (6)
2 1 1-2
11. Juvenia Wysokienice (11)
2 1 1-3
12. Białka Biała Rawska (10)
2 0 5-9
13. Czarni Bednary (13)
1 0 1-5
14. Kopernik Kiernozia (14)
2 0 1-11
W weekend 30-31 sierpnia odbędzie się
3. kolejka skierniewickiej klasy okręgowej
seniorów, a zagrają wówczas: sobota - godz.
17.00: Widok Skierniewice - Macovia Maków, Laktoza Łyszkowice - Korona Wejsce, niedziela - godz. 11.00: Pogoń Bełchów - Kopernik Kiernozia, godz. 15.00:
Juvenia Wysokienice - Orzeł Nieborów,
Białka Biała Rawska - Czarni Bednary,
godz. 16.00: Olimpia Chąśno - Jutrzenka
Drzewce i Manchatan Nowy Kawęczyn Mazovia Rawa Mazowiecka.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 2. kolejka skierniewickiej klasy A

Fenix wci¹¿ w czo³ówce
 START Złaków Borowy - FENIX
Boczki 0:1 (0:1); br.: Łukasz Bryszewski (7).
Fenix: Radosław Śmiałek - Łukasz Scęcelek, Różycki, Godos, Łukasz Bryszewski
- Dominik Borkowski, Woźniak, Marek Borkowski (20 Lisek), Grocholewicz, Pietrzak
- Damian Bryszewski, Dobrzyński (75 Łukasz Bryszewski).
Złaków Kościelny, 24 sierpnia. Drugie zwycięstwo w drugim pojedynku klasy
A odniosła ekipa z Boczek. Fenix po 2. kolejce są wiceliderami rozgrywek.
 VAGAT Domaniewice - SORENTO-ZADĘBIE Skierniewice 1:2 (1:2);
br.: Piotr Michalak.
Podopieczni trenera Piotra Rucińskiego wciąż bez zwycięstwa w rozgrywkach
klasy A. Po remisie uzyskanym w ubiegłym

tygodniu z Jutrzenką Mokra Prawa ekipa Vagatu Domaniewice uległa na własnym boisku z Sorrento-Zadębiem Skierniewice.
2. kolejka klasy A: Sokół Regnów - Orlęta
Cielądz 1:0, Victoria Chrząszczew - GLKS
Wołucza 1:2, Sobpol Konopnica - Sierakowianka Sierakowice 4:2, LKS Grabice GKS Głuchów 0:1, Start Złaków Borowy
- Fenix Boczki 0:1, Jutrzenka Mokra Prawa
- Pogoń Godzianów 1:1, Vagat Domaniewice - Sorento-Zadębie Skierniewice 1:2.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1)
2 6 7-1
2. Fenix Boczki (1)
2 6 6-0
3. Pogoń Godzianów (5)
2 4 4-2
4. GKS Głuchów (8)
2 4 1-0
Sokół Regnów (8)
2 4 1-0
6. Orlęta Cielądz (3)
2 3 5-2
7. Sierakowianka (4)
2 3 6-6

Piłka nożna - skierniewicka klasa B

Odrobili dwie bramki straty
n Skierniewicka Klasa B - grupa I:
W derbach gminy Łowicz w Placencji Dar okazał się lepszym od Naprzodu.
Pomimo, że zespół z Jamna po kwadransie prowadził już 2:0 to ze zwycięstwa
cieszyli się jednak gospodarze. Zespół
prezesa Dariusza Szymanika wygrał
3:2 (2:2), a bramki zdobyli: Jakub
Bogucki, Paweł Trałut i Dariusz Wieteska.
1. kolejka (24 sierpnia): Rawka Skierniewice - Zryw Wygoda 1:3, Dar Placencja Naprzód Jamno 3:2, Olimpia Niedźwia-

da - Victoria Zabostów Duży 1:2, RTS
Gągolin - Rawka Bolimów 1:4. Mecz: Victoria Bielawy - Zjednoczenie Bobrowniki
Dzierzgów przełożono na 26 października
o godz. 14.00.
1. Rawka Bolimów
1 3 4-1
2. Zryw Wygoda
1 3 3-1
3. Dar Placencja
1 3 3-2
4. Victoria Zabostów Duży
1 3 2-1
5. Victoria Bielawy
0 0 0-0
Zjednoczenie B./Dz.
0 0 0-0
7. Naprzód Jamno
1 0 2-3
8. Olimpia Niedźwiada
1 0 1-2

8. GLKS Wołucza (11)
2 3 3-4
9. Sobpol Konopnica (13)
2 3 4-7
10. Jutrzenka Mokra Prawa (6)
2 2 2-2
11. Vagat Domaniewice (6)
2 1 2-3
12. LKS Grabice (10)
2 0 2-5
13. Victoria Chrząszczew (12)
2 0 2-7
14. Start Złaków Borowy (13)
2 0 0-6
Mecze 3. kolejki klasy A zaplanowano
na na niedzielę 31 sierpnia, a zagrają wówczas: godz. 11.00: GKS Głuchów - Sobpol
Konopnica, godz. 11.30: Pogoń Godzianów
- Victoria Chrząszczew, godz. 14.00: Sierakowianka Sierakowice - Start Złaków Borowy, Orlęta Cielądz - LKS Grabice, godz.
15.00: Sorento-Zadębie Skierniewice - Jutrzenka Mokra Prawa, GLKS Wołucza Sokół Regnów i godz. 16.00: Fenix Boczki
- Vagat Domaniewice.
(p)
9. Rawka Skierniewice
1 0 1-3
10. RTS Gągolin
1 0 1-4
W 2. kolejce klasy B w niedzielę 31 sierpnia zagrają: godz. 11.00: Zryw - Victoria
Bielawy, godz. 15.00: Victoria Zabostów
Duży - Rawka, Naprzód - RTS Gągolin, Zjednoczenie - Dar Placencja i Olimpia - Rawka.
n Skierniewicka Klasa B - grupa II:
1. kolejka (24 sierpnia): GLKS RZD Żelazna - Olimpia Jeżów 1:4, Olymic Słupia Wola Wola Chojnata 3:2, Miedniewiczanka
Miedniewice - Wulkan Wólka Lesiewska
1:3, Start Pukinin - Iskra-Dobropasz Babsk
2:2. Mecz: GLKS Sadkowice - All-Stars
Boguszyce przełożono na 26 października
o godz. 14.00.
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - 6. kolejka II ligi

Piêæ punktów straty
Trwa doskonała passa otwockiego Startu. Lider rozgrywek wygrał po raz piąty,
a goryczy porażki nie zaznali jeszcze tylko gracze KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
Pelikan po drugim wyjazdowym remisie
spadli z trzeciej na piątą pozycję, ale podopieczni trenera Bogdana Pisza mają,
podobnie jak Wigry i Kolejarz, po jedenaście punktów.
Zaległy mecz 1. kolejki II ligi:
 KOLEJARZ Stróże - GÓRNIK
Wieliczka 1:1 (0:1); br.: Artur Prokop
(56 karny) - Wojciech Wojcieszyński (2).
6. kolejka II ligi:
 WIGRY Suwałki - PRZEBÓJ Wolbrom 3:0 (1:0); br.: Sebastian Świerzbiński
(60) i Łukasz Stasiak 2 (75 i 86).
 ŁKS Łomża - SOKÓŁ Aleksandrów
Łódzki 1:2 (1:0); br.: Piotr Orliński (15) Dawid Hoderko (54) i Arkadiusz Świętosławski (83).

 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski CONCORDIA Piotrków Trybunalski 1:0
(1:0); br.: Krystian Kanarski (44).
 JEZIORAK Iława - OKOCIMSKI
Brzesko 2:1 (0:1); br.: Wojciech Figurski
(57 karny) i Łukasz Harmaciński (80) - Mateusz Wawryka (25).
 START Otwock - GÓRNIK Wieliczka 1:0 (0:0); br.: Sebastian Kęska (71).
 PONIDZIE NIDA Pińczów - STAL
Poniatowa 2:0 (1:0); br.: Rajmund Kula
2 (37 i 57).
 KOLEJARZ Stróże - SANDECJA
Nowy Sącz 2:0 (1:0); br.: Piotr Chlipała (21)
i Robert Drąg (90).
 HETMAN Zamość - RUCH Wysokie Mazowieckie 1:4 (1:2); br.: Serges Kiéma (25) - Dzidosław Żuberek 2 (10 i 30)
i Michał Twardowski 2 (48 i 54).
 OKS 1945 Olsztyn - PELIKAN Łowicz 0:0
(p)

1. Start Otwock (1)
6 16 11-3
5-1-0
4 10 4-0
2 6 7-3
2. KSZO Ostrowiec Św. (2)
5 13 9-1
4-1-0
3 9 9-1
2 4 1-0
3. Wigry Suwałki (6)
6 11 9-6
3-2-1
3 9 5-0
3 2 4-6
4. Kolejarz Stróże (10)
6 11 6-4
3-2-1
3 7 4-1
3 4 2-3
5. Pelikan Łowicz (3)
6 11 5-5
3-2-1
3 9 5-2
3 2 0-3
6. Ruch Wysokie Maz. (12)
5
8 7-4
2-2-2
2 4 2-0
4 4 5-4
7. Przebój Wolbrom (4)
6
8 11-9
2-2-2
2 6 7-1
4 2 4-8
8. Hetman Zamość (5)
6
8 6-5
2-2-2
3 4 5-4
3 4 1-1
9. Górnik Wieliczka (9)
6
8 5-4
2-2-2
2 3 3-3
4 5 2-2
10. Sokół Aleksandrów (13)
6
8 6-7
2-2-2
3 5 3-1
3 3 3-6
11. Concordia Piotrków (7)
6
7 8-6
2-1-3
3 7 7-2
3 0 1-4
12. Okocimski Brzesko (8)
6
7 12-11 2-1-3
4 7 10-4
2 0 2-7
13. Jeziorak Iława (15)
6
7 6-9
2-1-3
4 7 4-5
2 0 2-4
14. Sandecja Nowy Sącz (11)
6
7 3-6
2-1-3
2 4 2-1
4 3 1-5
15. Ponidzie Nida Pińczów (17)
5
6 4-7
2-0-3
3 6 4-2
2 0 0-5
16. OKS 1945 Olsztyn (14)
6
5 5-8
1-2-3
3 2 3-4
3 3 2-4
17. ŁKS Łomża (16)
6
4 4-14 1-1-4
4 4 3-4
5 0 1-10
18. Stal Poniatowa (18)
6
1 5-12 0-1-5
2 0 3-5
4 1 2-7
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów,
punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansuje I ligi,
trzecia drużyna rozgrywa mecz barażowy, baraże o utrzymanie w II lidze zagrają zespoły
z miejsc 11-14, a zespoły z miejsc 15-18 spadną do III ligi.

Zapraszamy na 7 . i 8. kolejkę II ligi

Od Suwa³k po… Stró¿e
W meczu 7. kolejki piłkarze łowickiego Pelikana (trener Bogdan Pisz) w niedzielę 31 sierpnia o godz. 11.15 spotkają
się na stadionie przy ul. Starzyńskiego 6/8
z Wigrami. Drużyna z Suwałk, ma podobnie jak ekipa „Ptaków” jedenaście punktów
na koncie. Kolejny ligowy pojedynek już
w środę 3 września o godz. 16.00, a biało-zielonych czeka wyjazdowy pojedynek
z Kolejarzem Stróże.
7. kolejka II ligi (sobota - niedziela
30-31 sierpnia): PRZEBÓJ Wolbrom - KOLEJARZ Stróże (S - 16.00), OKOCIMSKI Brzesko - START Otwock (S - 17.00),
CONCORDIA Piotrków Trybunalski HETMAN Zamość (S - 17.00), SOKÓŁ
Aleksandrów Łódzki - KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski (S - 17.00), SANDECJA
Nowy Sącz - ŁKS Łomża (S - 17.00), GÓRNIK Wieliczka - PONIDZIE NIDA Pińczów

(S - 17.30), PELIKAN Łowicz - WIGRY
Suwałki (N - 11.15), RUCH Wysokie Mazowieckie - JEZIORAK Iława (N - 16.00)
i STAL Poniatowa - OKS 1945 Olsztyn
(N - 17.00).
8. kolejka II ligi (środa 3 września):
KOLEJARZ Stróże - PELIKAN Łowicz (16.00), HETMAN Zamość - SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki (16.00), OKS
1945 Olsztyn - WIGRY Suwałki (17.00),
JEZIORAK Iława - CONCORDIA Piotrków Trybunalski (17.00), ŁKS Łomża
- PRZEBÓJ Wolbrom (17.00), KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski - SANDECJA
Nowy Sącz (17.00), START Otwock RUCH Wysokie Mazowieckie (17.00),
PONIDZIE NIDA Pińczów - OKOCIMSKI Brzesko (17.00) i STAL Poniatowa GÓRNIK Wieliczka.
(p)

Najskuteczniejsi w II lidze
4 gole - Sebastian Kęska (Start) i Łukasz
Szczoczarz (Okocimski),
3 gole - Cieciura (Hetman), Wojciech
Figurski (Jeziorak), Hoderko (Sokół), Kanarski (KSZO), Łukasik (Olsztyn), Rak
(Przebój), Siara (ŁKS), Szwed (Start), Twardowski (Ruch) i Żuberek (Ruch),
2 gole - Przemysław Cichoń (Pelikan), Ciekalski (Ponidzie), Drągowski
(Wigry), Górski (Concordia), Kajca (Okocimski), Kajda (Okocimski), Komar (Concordia), Kula (Ponidzie), Leśniowski (Górnik), Mielec (Przebój), Ołowniuk (Wigry),
Pietrzak (KSZO), Marcin Siedlarz (Przebój),
Stasiak (Wigry), Radosław Stencel (Pelikan), Stręciwilk (Stal), Tomasik (Przebój)
i Wojcieszyński (Górnik),
1 gol - Ankowski (Przebój), Armatys
(Kolejarz), Aziewicz (Olsztyn), Bania (Sandecja), Butkiewicz (Stal), Chlipała (Kolejarz), Ciesielski (KSZO), Drąg (Kole-

jarz), Endzelm (Start), Fabich (Concordia),
Gnyla (Okocimski), Gołębiowski (Stal),
Goryszewski (Concordia), Harmaciński (Jeziorak), Jarosz (Górnik), Kęsek (Start), Kiéma (Hetman), Kobeszko (Ruch), Dariusz
Kozubek (Pelikan), Krzak (Okocimski),
Kuźmińczuk (Start), Lauryn (Wigry), Libič
(KSZO), Mazurek (Stal), Mężyk (Sandecja),
Mielec (Przebój), Mikołajek (Hetman), Niewulis (Wigry), Okafor-Agu (Start), Olejniczak (Sokół), Orliński (ŁKS), Prokop (Kolejarz), Rączka (Concordia), Roszkowski
(Jeziorak), Sedlewski (Jeziorak), Spychała
(Concordia), Spychała (Olsztyn), Stachurski
(KSZO), Szymczyk (Kolejarz), Świerzbiński (Wigry), Świętosławski (Sokół),Tidiane
Niane (Kolejarz), Wachowicz (Hetman),
Wawryka (Okocimski), Zeal Iheanacho
(KSZO), Ziółkowski (Sokół), Zontek (Okocimski) i Żyła (Sandecja).
(p)
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Szachy - VII Mazowiecki Festiwal Szachowy
im. Mieczysława Najdorfa

Pierwsza norma
arcymistrzowska

W Olsztynie żadnej z drużyn nie udało się zdobyć gola.

Piłka nożna - 6. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Nie wykorzystaliœmy szansy
(1) - OKS oraz Robert Wilk (4) i Marcin
Ludwikowski (2). Widzów: 3000.
Olsztyn, 23 sierpnia. Pomimo, że Pelikan rozegrał swój najlepszy wyjazdowy pojedynek w nowej II lidze to wrócił z Olsztyna
tylko z jednym punktem. Już w 6. minucie
swoją pierwszą szansę miał Dariusz Kozubek, a chwilę później obrońcy w ostatniej
chwili zablokowali strzał Radosława Kowalczyka. Z drugiej strony swój kunszt bramkarski potwierdził Marcin Ludwikowski, który w 13. minucie wygrał pojedynek jeden

Piłka nożna - Zduńska Amatorska Liga Szóstek

Gajek obroni³ tytu³

Jackowice, 14 sierpnia. Zwycięstwo w zaległym meczu zapewniło ekipie
PHU Gajek zwycięstwo w tegorocznych
rozgrywkach Zduńskiej Amatorskiej Ligi
Szóstek. Drużyna z Bąkowa obroniła zatem
mistrzowski tytuł, a nagrody indywidualne
zdobyli Łukasz Koza - bramkarz PHU Gajek
oraz Wojciech Kośmider (Złakowia), który
strzelił 23. gole.

W mistrzowskiej drużynie PHU Gajek
grali: Łukasz Koza - Przemysław Plichta,
Marcin Grocholewicz, Maciej Rutkowski,
Rafał Wojtysiak, Aleksander Frankiewicz,
Wiktor Surma, Sebastian Petasz, Błażej
Strzelecki i Przemysław Grzegory.
Zaległy mecz 4. kolejki:
 PHU GAJEK Bąków - SĄSIEDZI Jackowice 6:2 (3:1); br.: P. Plichta 2,

Łowicki informator sportowy
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);
Sobota, 30 sierpnia:
 10.00 - park Błonie w Łowiczu; Akcja
„Wakacje na sportowo 2008”; 3. turniej

IX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza
w plażowej piłce siatkowej;
 11.00 - park Błonie w Łowiczu; Akcja „Wakacje na sportowo 2008”; cross
rowerowy;
Niedziela, 31 sierpnia:
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 7. kolejka II ligi piłki
nożnej: Pelikan Łowicz - Wigry Suwałki;
 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 6. kolejka IV ligi piłki
nożnej: Pelikan II Łowicz - Astra Zduny;
Sobota, 6 września:
 13.00 - boisko Zrywu w Wygodzie;
mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi Michałowicza: Pelikan - ChKS Łódź;
 16.00 - boisko Zrywu w Wygodzie;
mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych: Pelikan Łowicz - Włókniarz Pabianice;
 17.30 - stadion Astry w Zdunach;
7. kolejka IV ligi piłki nożnej: Astra Zduny - SAS Vis 2007 Skierniewice.
(p)

i po bardzo zaciętej walce padł remis - zaproponowany właśnie przez arcymistrza.
Kacper, na dystansie dziewięciu rund,
wygrał pięć partii (w tym z dwoma arcymistrzami z Ukrainy i z Armenii) i cztery
zremisował, a zatem żadnej nie przegrał!
Grał bardzo dynamiczne i ciekawe szachy; w
każdej partii dążył do wygranej i rezygnował
z wariantów remisowych. Niektóre pojedynki trwały do późnych godzin wieczornych,
a Kacper przeważnie kończył je jako jeden
z ostatnich. Łowiczanin wypełnił na turnieju
trzecią normę na mistrza międzynarodowego oraz pierwszą na arcymistrza!
Dowodem uznania dla jego wspaniałej gry były gratulacje składane po turnieju przez arcymistrzów oraz organizatorów
turnieju.
1. Grzegorz Gajewski (Polska)
7,0 40,0
2. Kacper Piorun (Polska)
7,0 39,5
3. Vladimir Onischuk (Ukraina)
7,0 37,0
4. Zaven Andriasian (Armenia)
6,5
Paweł A. Doliński

na jeden z Grzegorzem Piesio. Dziesięć minut później łowicki golkiper obronił groźny
strzał Pawła Alancewicza, ale w odpowiedzi znowu przed szansą stanął Kowalczyk,
a w końcówce pierwszej połowy znowu
Kozubek.
Po przerwie znowu wymiana ciosów. Najpierw „Ludwik” znowu wygrał pojedynek
z Piesio, potem obroniła strzał Pawła Łukasika, a swojej trzeciej już doskonałej sytuacji
nie wykorzystał Kozubek.
(p)
S. Petasz 2, R. Wojtysiak i A. Frankiewicz C. Guzek i M. Bogusz.
1. PHU Gajek Bąków
11 29 64-21
2. Dzikie Węże
11 27 46-26
3. Start Złaków Borowy
11 24 69-29
4. Złakowia Złaków
11 23 62-29
5. Sąsiedzi Jackowice
11 19 33-33
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) Kacper Piorun odnosi kolejne sukcesy w swojej szachowej karierze.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 28 sierpnia do 3 września
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie układ wyżowy.
Napływać będzie ciepła masa powietrza.
n Czwartek - Piątek:
Słonecznie, bez opadów oraz ciepło,
zachmurzenie małe i umiarkowane.
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr: zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 20 st. C do + 24 st. C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 12 st. C.
n Sobota - Niedziela:
Słonecznie, bez opadów oraz ciepło,
zachmurzenie małe i umiarkowane.
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr: zmienny, przeważnie zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 22 st. C do + 25 st. C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 12 st. C.
n Poniedziałek - Środa:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie przelotne
opady deszczu. Widzialność: umiarkowana, zamglenia,
w czasie opadów słabsza. Wiatr: południowo-zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 23 st. C do + 26 st. C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 12 st. C.

n Prognoza
biometeorologiczna:
Korzystne warunki
biometeorologiczne.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 OKS 1945 Olsztyn - PELIKAN Łowicz 0:0
OKS: Iwanowski - Podhorodecki, Aziewicz, Koprucki, Stefanowicz - Piesio, Alancewicz (72 Płoszczuk), Michałowski, Wróblewski (73 Graczyk) - Suchocki, Łukasik.
Pelikan: Ludwikowski - Stefańczyk, Michalski, Czerbniak, Bojaruniec - Cichoń,
Łochowski, Dylewski (63 Grzelczak), Kozubek - Wilk (83 Augustyniak), Kowalczyk
(57 Stencel). Sędziował: Marcin Liana (Bydgoszcz). Żółte kartki: Daniel Michałowski

Warszawa, 2-10 sierpnia. Siedemnastoletni szachista z Łowicza - Kacper
Piorun nie próżnuje. Na początku sierpnia
wziął udział w VII Mazowieckim Festiwalu Szachowym im. Mieczysława Najdorfa,
który z roku na rok ma coraz silniejszą obsadę, a tym samym rośnie jego renoma i ranking. Jest to niewątpliwa zasługa Fundacji
na rzecz Wspierania Szachów w Warszawie
oraz władz miasta Warszawy. Na tegoroczny
Festiwal przybyło blisko 250. zawodniczek
i zawodników, reprezentujących dwanaście
federacji krajowych. W turnieju „B” wystartowało 108. zawodników, w tym dwunastu
arcymistrzów oraz czternastu mistrzów międzynarodowych.
Nasz najlepszy junior - Kacper Piorun,
będąc w doskonałej formie, postarał się
o dużą niespodziankę. Zdobył drugie miejsce, ustępując jedynie o pół punktu tzw.
„małego Bucholza”, znanemu arcymistr
zowi - Grzegorzowi Gajewskiemu. W ostatniej rundzie spotkali się obydwaj zawodnicy

