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Od poniedziałku remont ronda
Od poniedziałku 8 września można spodziewać się zamknięcia ruchu
na rondzie u zbiegu ulic 11 Listopada, Końskiego Targu i Alei Sienkiewicza w centrum Łowicza. Powodem
jest rozpoczęcie zapowiadanej przebudowy ronda.
powiedział nam Sławomir Gromada
Spraw Komunalnych łowicJkiegoakz Wydziału
ratusza w pierwszym okresie robót

zamknięcie będzie miało na pewno charakter ciągły, później, wraz z postępem robót,
może się on zmienić na okresowy. W związku z pracami kierowcy muszą przygotować
się na to, że w centrum miasta będą na nich
czekały znaki informujące o reorganizacji
ruchu i wytyczonych objazdach.
Reorganizacja ruchu będzie polegała na
skierowaniu ruchu na ulice boczne, np. ja-

dąc Alejami Sienkiewicza na wprost w stronę Końskiego Targu lub ul. Mostowej kierowcy będą kierowani w ul. Pijarską, Stary
Rynek, skąd pojadą w ul. 3 Maja lub Mostową. Prace nie obejmą skrzyżowania Końskiego Targu z ul. Kaliską oraz 1 Maja (dalej Klickiego), tak więc skręcając ze Starego
Rynku w ul. 3 Maja będzie można skręcić
w ul. Tkaczew i dojechać do placu i skierować się w wybrany kierunek. Ci, którzy jadąc rondem kierowali się w zachodnią część
miasta, będą mieli możliwość objechać rondo skręcając wcześniej w otwarty przed rokiem wjazd w ulicę Podrzeczną z ul. Mostowej na Starym Rynku (pod ratuszem).
Pracami na rondzie zajmie się Zakład
Usług Komunalnych, który już kilka tygodni temu otrzymał zlecenie na wykonanie prac. Niestety prowadzone przez niego
obecnie inwestycje nie pozwoliły na wcze-

Rondo w centrum Łowicza często
przypominało w ostatnim czasie zaorane kamieniste pole.
śniejsze wejście na rondo. Dyrektor zakładu Cezary Kołodziejski powiedział nam, że
z pewnością ich prowadzenie będzie uciążliwe, ale zakład planuje zakończyć wszystkie prace do 19 września.

Prace na rondzie będą obejmowały całkowitą przebudowę środkowej części ronda: znajdujący się tam obecnie bruk oraz
wiążący go luźny beton zostanie usunięty.
Pracownicy ZUK ułożą w środku koła nawierzchnię z dwóch materiałów, w samym
centrum z granitowej kostki o dużych rozmiarach 18 cm na 22 cm, a na zewnątrz
z normalnej kostki betonowej. Nowa kostka będzie ułożona na podbudowie z betonu
B25, który gwarantuje odpowiednio mocne związanie i uniemożliwi wyrywanie elementów nawierzchni,
Przewiduje się też wyrównanie zapadliska powstałego w części ronda oraz przebudowę studni kanalizacji deszczowej
tak, by umożliwić w przyszłości włącznie do niej ulicy Wegnera. Koszt robót
to 54 tys. zł.
(tb)

Dziś piszemy:
 Ktoś podpalił
Urząd Gminy
w Łyszkowicach.
czytaj na str. 2
 Pokąsany przez osy

bez skutku czekał
na pomoc szpitala.
czytaj na str. 13

 Kierowca

sam zatrzymał
pijanego pirata.
czytaj na str. 2

 Harcerze ZHP z całej

chorągwi łódzkiej

przyjechali do Łowicza.
czytaj na str. 4

Krzysztof Miklas uhonorowany
Związany z Łowiczem i Ziemią
Łowicką sportowy dziennikarz
telewizyjny, jednocześnie
od kilku lat stały felietonista
Nowego Łowiczanina
Krzysztof Miklas został
uhonorowany
na ostatniej sesji Rady Miejskiej
28 sierpnia listem gratulacyjnym.

P

owodem wręczenia było zorganizowanie przez niego w Łowiczu w dniach
15 - 17 lipca Polonijnych Mistrzostw w
Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. Impreza przyciągnęła do Łowicza reprezentacje
polonijne z Niemiec, Austrii, Litwy, Białorusi i Grecji. Towarzyszył jej otwarty koncert zakopiańskiego zespołu „Krywań”.
Burmistrz Krzysztof Kaliński chwalił imprezę podkreślając jej znaczenie dla
miasta, dużo ciepłych słów poświęcił także

samemu organizatorowi, dziękując mu za
pomysł i zaangażowanie w organizację.
Radni od Krzysztofa Miklasa dowiedzieli się, że myśli on o kolejnych edycjach mistrzostw, niemniej wyraził swoje zdanie,
że na pewno nie przerodzą się one w tak
dużą imprezę jak Światowe Igrzyska Polonijne w Słupsku, w których Polonusi rywalizują w ponad 20 konkurencjach. Ze
względu na dużą liczbę uczestników Łowicz nie udźwignąłby takiego wyzwania,
chociażby ze względu na brak tylu miejsc
noclegowych.
Krzysztof Miklas przeszedł już na
emeryturę, jednak nie pożegnał się z pracą dziennikarską. Zachował w telewizji swoje biurko, komputer i z pewnością nie żegna się z zawodem. Podkreślił
przy tym swoje przywiązanie do Łowicza
i chęć angażowania się w kolejne przedsięwzięcia.
(tb)

Mundurki zostały. Niektóre szkoły jeszcze będą decydować, ale w większości nie zrezygnowano z mundurków, choć
przestały być one wymagane przez ministerstwo. Więcej na ten temat piszemy na str. 20. Na zdjęciu: „umundurkowane” dziewczynki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łowiczu.

Inspekcja Transportu Drogowego otwiera oddział w Łowiczu

Ł

owicki oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego - wyspecjalizowanej i uzbrojonej służby mundurowej, która została utworzona w celu
kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego - zacznie działać
od poniedziałku 8 września w Łowiczu.
W pierwszej fazie organizacji oddziału
w Łowiczu będzie pracowało czterech inspektorów ITD. Docelowo ma być zatrudKrzysztof Miklas (z prawej) nigdy nie wypierał się swych związków z Łowi- nionych siedmiu. Będą dysponowali dwoczem, wprost przeciwnie.
ma lub trzema dużymi, oznakowanymi

radiowozami, samochodem osobowym
z videorejestratorem oraz nieoznakowanym
samochodem służbowym. Łowicki oddział
ITD będzie miał siedzibę w pomieszczeniach Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu, który mieści się przy ulicy Jana Pawła II - w pobliżu wjazdu na drogę krajową
numer 14 w kierunku Łodzi, który ma być
zastąpiona rondem.
Inspektorzy z Łowicza będą dokonywali
kontroli na terenie trzech powiatów: łowickiego, kutnowskiego i skierniewickiego. -

Jesteśmy w fazie organizacji. Oddział został powołany z dniem 1 września, ale ruszy
od 8 września z odrębnym numerem telefonu, faksu, adresem e-mail - powiedział nam
naczelnik wydziału inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Michał Niedźwiecki.
Inspektorzy ITD już wielokrotnie bywali na łowickich drogach - głównie tych krajowych - tam gdzie jest większe natężenie
ruchu ciężarowego.
dok. na str. 3
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Ktoś podpalił budynek
Urzędu Gminy w Łyszkowicach
Policja szuka sprawcy podpalenia
drewnianych palet składowanych tuż
za budynkiem Urzędu Gminy w Łyszkowicach. Do pożaru, podczas którego stopieniu uległo jedno plastikowe
i cztery drewniane okna oraz okopcone zostały szyby i mur, doszło około
północy 3 września. Ogień na szczęście nie przedostał się do wnętrza pomieszczeń.
traż pożarna została zaalarmowana o godzinie 0.11. Z wstępnych ustaleń wyniSka jednak,
że do podpalenia doszło niecałą

godzinę wcześniej. Na miejsce wysłano jeden samochód gaśniczy z Łowicza oraz uruchomiono syrenę w mieszczącej się tuż obok
budynku gminy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Pożar został szybko ugaszony
jednym prądem wody. Spaleniu uległo około 20 drewnianych palet po betonowej kostce. Palety od wielu miesięcy były składo-

wane za budynkiem. Strażacy przy asyście
pracownika gminy sprawdzili pomieszczenia w budynku i przewietrzyli je.
Na miejsce przyjechał też wójt Włodzimierz Traut, któremu przekazano budynek
po zakończeniu oględzin. Bezpośrednio po
zdarzeniu na miejsce pojechała grupa dochodzeniowa z łowickiej Komendy Powiatowej
Policji. Od razu też przystąpiono do analizy
materiału nagranego przez kamery monitoringu. - Z tego co zobaczyliśmy wynika, że
podpalacz mógł dostać się na zaplecze budynku przez siatkę - tam gdzie nie ma kamery - powiedział nam wójt Włodzimierz
Traut. Jedna z kamer znajdujących się po
bokach budynku zarejestrowała nagły rozbłysk około godziny 23.20. - Wyglądało to
tak, jakby ktoś rzucił jakąś substancję zapalającą. To na pewno było podpalenie, przecież palety same się nie zapalą... - powiedział
Ogień został w porę ugaszony i nie nam jeden ze strażaków z Łyszkowic, który
widział zapisy z monitoringu.
(mak)
dostał się do wnętrza budynku.

Czy w Huminie działa podpalacz?
Skierniewicka policja podjęła czynności w celu wyjaśnienia dwóch zagadkowych pożarów do jakich doszło tego samego dnia - 29 sierpnia
w Huminie oraz w Huminie Dobra
Ziemskie.

N

ajpierw około godziny 14.00 wybuchł
pożar stodoły w gospodarstwie Waldemara K. w Huminie DZ. Spłonął
dach i zbiory: słoma, zboże, siano. Szacowanie strat trwa.

Następnie, między 15.00 a 16.00 doszło do pożaru budynku mieszkalnego
należącego do Alicji B. w Huminie. Również w tym przypadku nie ma jeszcze szacunku strat.
Czy skierniewicka policja podejrzewa
działania podpalacza? Jak się dowiadujemy,
straż nie przesłała jeszcze do komendy swojej opinii na temat przyczyn pożaru - stanie
się to w najbliższym czasie. Policja podjęła
już jednak czynności.
(wcz)

Spalił się blaszak na Poznańskiej
W środę, 3 września o 5. rano wybuchł pożar budynku gospodarczego przy ul. Poznańskiej na terenie zakładu mechaniki pojazdowej.

P

rawdopodobną przyczyną powstania
ognia było zaprószenia. Blaszany budynek magazynowy o pow. 24 mkw stał
na uboczu, nie widać go od ul. Poznańskiej.

Strażacy walczyli z ogniem ponad godzinę.
Spalił się blaszany garaż, wraz z samochodem marki Skoda Popular o wartości 10 tys.
zł, dwa namioty wojskowe, hamulcomierz
do samochodu ciężarowego i osobowego,
a także stanowisko do badania skuteczności amortyzatorów o wartości 15 tys. zł i 20
sztuk zużytych opon.
(eb)

J

adąc główną drogą Sochaczew - Płock
zaniepokoił się zachowaniem mężczyzny, który kierując Skodą Felicją wykonywał
na jezdni bardzo niebezpieczne manewry.
Wyprzedził ten pojazd, zmusił kierowcę do
zatrzymania, odebrał mu kluczyki i zawiadomił policję. Okazało się, że jego niepokój
był jak najbardziej uzasadniony - przybyli na

nie w działaniu mieszkańca Sannik, który
działał na rzecz dobra publicznego. Został
on zaproszony na spotkanie z komendantem tamtejszej policji, zostanie mu wręczone podziękowanie. Podobne zdarzenie
policja z Gostynina odnotowała 2 miesiące temu, wtedy postronna osoba zatrzymała pijanego motocyklistę. Tym razem cywil
zatrzymał kierowcę samochodu osobowego, a był to 30-letni Grzegorz W. z powiatu
płockiego. Utracił on prawo jazdy, a jego samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym, na poczet grzywny.
(mwk)

28 sierpnia Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi
rozstrzygnęła przetarg na wykonanie ronda na drodze krajowej nr 14
w miejscu skrzyżowania ulic Jana
Pawła II, Łódzkiej i Prymasowskiej
w Łowiczu oraz dróg dojazdowych,
w tym ważnej dla miasta drogi łączącej „czternastkę” z łowickimi terenami inwestycyjnymi.
rocedura wyboru trwała 20 dni. Jak poP
wiedział nam rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji w Łodzi Maciej Zalewski,
że wszystkie złożone oferty zostały przyjęte jako prawidłowe, wydłużenie procedury
przetargowej spowodowane było złożeniem
zapytania do jednego z oferentów z prośbą

Joachimów Mogiły

Ukradł pilarkę i coś na ząb

D

Nowe Kęszyce

Wywiózł silnik na wózku

D

o włamania do pomieszczeń
gospodarczych należących do
mieszkańca Nowych Kęszyc
Zenona Z. doszło w nocy z 1 na 2
września. Nie ustalony dotąd sprawca
po dostaniu się do środka, skradł silnik
elektryczny o mocy 7 kW i wózek
ogrodowy. Po co wózek? Złodziej na
czymś musiał ten silnik wywieźć.
(wcz)

Nowy autobus już jest w MZK
We wtorek 2 września koło południa, do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu dotarł nowy autobus,
zakupiony przez łowicki ratusz.
est to niskopodłogowy Jelcz o długości 11 metrów i z 70 miejscami, w tym
J25 siedzącymi.
Pojazd kosztował 676.490 zł
brutto, przetarg na wyłonienie jego dostaw-

- Faktycznie, mieliśmy awarię
- przyznał naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych w łowickim
ratuszu Paweł Gawroński
zapytany o przyczyny
kilkudniowego zanieczyszczania
cieku Malinówka (dopływ Bzury)
płynącego przez Park Błonia
ściekami, wypływającymi przez
ujście kolektora deszczowego.

O

t rwającym od piątku 22 do poniedziałku 25 sierpnia wypływie poinformował nas mieszkaniec ulicy Mostowej
w Łowiczu.
- Mieszkańcy Mostowej czuli jakby
przez całą dobę w pobliżu były wylewane ścieki. Okazało się, że Malinówką płynie istne szambo o mlecznobrązowej barwie i nieprzyjemnym zapachu - opisał to co
się działo. Wylot kanalizacji do Malinówki znajdował się na wysokości charakterystycznego walcowatego budynku przepompowni ścieków. Mieszkańcy, mający dość

smrodu, zwrócili się w końcu o pomoc do
łowickiej policji. Jak przyznał mieszkaniec
Mostowej, w poniedziałek wszystko wróciło do normy.
Z początku w ratuszu jak i Zakładzie
Usług Komunalnych nikt nie potrafił nam
powiedzieć co było przyczyną zanieczyszczenia Malinówki. Dopiero w tym tygodniu
otrzymaliśmy informację, że w przepompowni ścieków doszło do awarii i część nieczystości zaczęło się przelewać i trafiać do
awaryjnego ujścia w Malinówkę.
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu Cezary Kołodziejski, powiedział nam, że awaria nie była poważna, nawet nie został o niej powiadomiony przez
pracowników. Obecnie przepompownia
pracuje normalnie. Powodem awarii, jak
nam powiedzieli Gawroński i Kołodziejski były obfite deszcze, które powodowały przeciążenie pomp na przepompowni.
Woda deszczowa bez przeszkód dostaje się do studzienek kanalizacji sanitarnej,
bowiem przy większych opadach deszczu,
gromadzi się na ulicach.
(tb)

Strabag wykona rondo na “czternastce”

o włamania do domku
letniskowego w Joachimowie
Mogiłach w gminie Bolimów
doszło między 24 a 28 sierpnia. Nie
ustalony do tej pory sprawca wyrwał
Odwagą cywilną i poczuciem od- miejsce policjanci Sannik stwierdzili, że za- zamek w drzwiach wejściowych domku
powiedzialności wykazał się, w pią- trzymany przez kierowca kierowca miał 2,46 należącego do mieszkańca Łowicza
Stanisława B. Ze środka skradł pilarkę
tek 29 sierpnia o godz. 23.15 w Szka- promila alkoholu we krwi.
Rzecznik Komendy Powiatowej Policji oraz artykuły spożywcze. Straty
radzie w gminie Sanniki, pewien
w Gostyninie Zbigniew Bartosiak mówi, oszacowano na 600 zł.
mieszkaniec Sannik.
że policja docenia odwagę i zdecydowa- (wcz)

Cywil zatrzymał pijanego kierowcę

Ścieki płynęły, bo była awaria

cy został rozstrzygnięty na początku lipca.
Pojazd stoi obecnie na parkingu MZK przy
ul. Chełmońskiego, czeka na załatwienie
formalności związanych z rejestracją oraz
ubezpieczeniem, dopiero po tym zostanie
dopuszczony do przewozu osób na miejskich liniach autobusowych. Stanie się to
w połowie września.
(tb)

o dokonanie poprawek w przedstawionych
wyliczeniach. Wykonaniem ronda zajmie
się Strabag sp. z. o.o. oddział w Łodzi. Zadecydowała o tym najkorzystniejsza cena 5.923.012 zł. Pozostałe oferty złożyły skierniewicki Mirbud S.A. - 6.999.536 zł oraz
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z.o.o. z Sieradza - 8.262.070 zł.
Generalna Dyrekcja w Łodzi jak powiedział nam Zalewski czeka obecnie na ewentualne odwołania od wyniku przetargu. Firmy, które w nim startowały mają na to czas
wynoszący 7 dni liczonych od daty otrzymania przez biura firm informacji o wyniku
przetargu. Od tego czy one wpłyną, zależy
termin rozpoczęcia robót. Optymistycznie
GDDKiA przyjmuje, że w drugiej połowie
września mogłyby się już rozpocząć.

Uzyskana cena jest znacznie niższa od
kwoty proponowanej w kosztorysach. Przypomnijmy, miało to być 7,5 mln. zł, z czego
miasto zabezpieczyło w swoim budżecie na
ten cel 4,5 mln. Oznacza to oszczędności po
obu stronach finansujących przedsięwzięcie,
drugą jest GDDKiA w Łodzi.
Powstanie ronda na drodze nr 14 jest kluczowe dla objęcia znajdujących się obok terenów inwestycyjnych Łódzką Specjalną
Strefą Ekonomiczną. Im szybciej ruszą prace, tym większe szanse by strefa zagościła
na 16 ha przy ul. Prymasowskiej. Decyzja
o tym ma zapaść pod koniec roku. Jeśli tak
by się stało, w 2009 roku można spodziewać
się przetargów organizowanych na sprzedaż
gruntów pod inwestycje.
(tb)

Kto potrącił 75-letnią rowerzystkę

olicja poszukuje sprawcy potrącenia
P
75-letniej rowerzystki z gminy Kiernozia. Do wypadku doszło w sobotę, 30 sierpnia o godzinie 12.35 na lokalnej drodze
w Natolinie w gminie Kiernozia. Rowerzystka została potrącona przez nieustalony samochód. W wyniku potrącenia oraz upadku
doznała złamania promieniowej kości lewej

kronika
policyjna

ręki oraz stłuczenia lewego barku. Trafiła do
łowickiego szpitala. Czeka ją kilkutygodniowa rehabilitacja.
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
prosi o kontakt świadków zdarzenia, mogących pomóc w ustaleniu marki samochodu,
którego kierowca potrącił rowerzystkę.
(mak)

samochodem osobowym marki Opel Corsa
65-letni mieszkaniec Skierniewic wymusił
pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do
zderzenia z samochodem osobowym marki
Fiat Seicento, który prowadził 60-letni mieszkaniec Łodzi. W wyniku wypadku do szpitala
w Łowiczu trafiła z urazem klatki piersiowej
61-letnia pasażerka Fiata Seicento.
n 29 sierpnia o godzinie 10.30 w Mysłan 30 sierpnia o godzinie 13.30 w Lenartokowie w gminie Nieborów kierujący samo- wie w gminie Kocierzew doszło do wypadku
chodem osobowym marki Fiat 126p 73-letni drogowego, podczas którego kierujący momieszkaniec powiatu łowickiego z nieusta- tocyklem marki Honda mieszkaniec powiatu
lonych przyczyn zderzył się z samochodem łowickiego z nieustalonych przyczyn zjechał
Fiat Seicento, który prowadziła 44-letnia na pobocze drogi i wpadł do przydrożnego
mieszkanka Łowicza. W wyniku wypadku do rowu. Motocyklista trafił do szpitala w Łowiszpitala ze złamaniem lewego przedramienia, czu z podejrzeniem urazu kręgosłupa.
raną kolana i licznymi potłuczeniami trafił
n 30 sierpnia o godzinie 17.57 funkcjonakierowca Fiata 126p. Kierująca Seicento riusze Zakładu Karnego w Łowiczu znaleźli
doznała ogólnych potłuczeń i po opatrzeniu w wieloosobowej celi skrytkę z marihuaną.
ran została zwolniona do domu.
Narkotyk był ukryty w podporze blatu stołu.
n 29 sierpnia o godzinie 18.45 policja zo- Żaden ze współwięźniów nie przyznał się do
stała poinformowana o uszkodzeniu drzwi do jego posiadania. Dochodzenie w tej sprawie
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej prowadzi Komenda Powiatowa Policji
w Zielkowicach w gminie Łowicz. Nieznani w Łowiczu.
sprawcy pomalowali je niezmywalnymi
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
pisakami. Szkoła oszacowała straty na około w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
3 tysiące złotych.
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
n 30 sierpnia o godzinie 10.48 na drodze w Policji w Łowiczu.
Małszycach w gminie Łowicz doszło do wyKronikę opracowała
padku drogowego, podczas którego kierujący
sierżant Urszula Szymczak
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Ruch pod wiaduktem
dopiero w połowie miesiąca
Nie wcześniej niż
w połowie września
otwarta zostanie dla
ruchu ulica Seminaryjna
w Łowiczu na jej odcinku
pod wiaduktem. Do
tego czasu mieszkańcy
Korabki będą nadal
musieli korzystać
z uciążliwych objazdów.
szystkie roboty skończymy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, ale jeW
śli nie będziemy mieli wszystkich pozwoleń

i uzgodnień, to ruchu nie puścimy - powiedział
nam kierownik budowy Ryszard Misiewicz.

dok. ze str. 1

Inspekcja Transportu Drogowego
otwiera oddział w Łowiczu

O

statnio inspektorzy z Łodzi
kontrolowali samochody jadące
ulicą Łęczycką. Podczas kontroli
samochodów ciężarowych kładziony
jest nacisk na przestrzeganie czasu
pracy i odpoczynku kierowców oraz
dokumentację przewozową. Inspektorzy
mogą wydawać na miejscu decyzje
administracyjne i np. zabraniać dalszej
jazdy, zdecydować o odholowaniu
samochodu na parking, nakładać
wysokie kary na kierowców i firmy
transportowe. Inspekcja nie zastępuje
natomiast policji, ponieważ nie może
działać w odniesieniu do pojazdów
przeznaczonych konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą w niezarobkowym krajowym
i międzynarodowym przewozie
drogowym osób oraz o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t. Inspekcja często współdziała
z Policją, Strażą Graniczną, Służbą
Celną, Inspekcją Weterynaryjną,
Państwową Inspekcją Pracy,
Inspekcją Handlową i zarządcami dróg
publicznych.
(mak)

Wymienią oprawy oświetleniowe

O

d poniedziałku 8 września,
w Łyszkowicach rozpocznie się
wymiana opraw oświetleniowych
na słupach. W związku z robotami
nie wszystkie lampy będą się
wieczorami świecić, gdyż odłączane
będą poszczególne linie na czas
wymiany. Prace będą wykonywane
przez kilkanaście najbliższych dni.
Seminaryjna będzie otwarta dla ruchu dopiero po 15 września - ale koniec prac wreszcie widać.
Łącznie w tym roku na wymianę opraw
oświetleniowych na energooszczędne
da ta jest tańsza i inwestycję można szybciej trzeba wymienić, a nie tylko uzupełnić pod- śnia. Trwało również układanie kostki na gmina wyda blisko 100 tys. zł.
chodnikach w sąsiedztwie wiaduktu.
przeprowadzić, jednak w Łowiczu najpierw budowę z tłucznia.
(mak)

Stojący na środku chodnika słup energetyczny ma być przesunięty.
Opóźnienia z uruchomieniem przejazdu
pod wiaduktem sięgają jednak już dwóch
miesięcy. Przesunięcia terminów oddania
go do użytku wynikały najpierw między
innymi ze zmiany projektu, która nastąpiła
już podczas prowadzenia robót na Poznańskiej. Zastosowano metodę wykorzystującą
w konstrukcji stalowe blachy faliste. Meto-

należało wykonać nowy projekt budowlany
i ponownie uzyskać stosowne pozwolenia.
Procedury te niestety skutecznie opóźniły
przebudowę wiaduktu.
Kolejne przesunięcia terminów były spowodowane opóźnieniami na całej budowie.
Przesunięcia terminów były każdorazowo
uzgadniane z łódzkim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
która jest inwestorem przebudowy „dwójki”. Wynikały one głównie z tego, że podczas przebudowy zmieniany był zakres
robót na niektórych odcinkach drogi. Po
sfrezowaniu asfaltu np. okazywało się, że

Nowa skarbnik w gminie Bielawy
Dorota Kubiak z Chruślina
od 1 września pracuje
na stanowisku skarbnika
gminy Bielawy. Została
powołana na to stanowisko
uchwałą Rady Gminy Bielawy
z 29 sierpnia.

D

stwie finansów. Pracowała w księgowości
zakładu Agros Nova. Ma ukończony I i II
kurs samodzielnej księgowej na księgach
handlowych.
Tylko radny Władysław Pietrzak prosił
radnych o zastanowienie się nad powierzeniem tak odpowiedzialnego stanowiska młodej księgowej. - Przecież to właśnie młody osobom i to dodatkowo z naszej
gminy mamy dawać szansę pracy. Nie pozwólmy im wyjeżdżać za granicę - oponował radny Krzysztof Chlebny - Pani
Dorota już sprawdziła się w księgowości
w naszym urzędzie.
Radnemu chlebnemu udało się przekonać kolegę z Soboty, gdyż ostatecznie
jednogłośnie Rada Gminy w Bielawach
podjęła uchwałę w sprawie powołania
skarbnika gminy.
(eb)

otychczas pełniącą obowiązki skarbnika była Barbara Salamon, która od
20 lat pracowała w księgowości jako
inspektor finansowy. To jej wójt Sylwester
Kubiński powierzył pełnienie obowiązku
skarbnika po odejściu na emeryturę Teresy
Jóźwiak w ubiegłym roku.
Wówczas dwukrotnie przedłużano nabór kandydatów na stanowisko skarbnika gminy, ale początkowo nie spełniali oni
określonych wymogów. Ostatecznie zgłosiły się dwie kandydatki z Łowicza spełniające określone w ofercie kryteria, ale
jednocześnie oferowano stanowisko doświadczonym w pracy pracownicom działu finansowego.
Dwa miesiące temu Dorota Kubiak została przyjęta na stanowisko referenta ds.
księgowości budżetowej i w ocenie wójta
Kubińskiego doskonale spełniła się w tej
roli, dlatego zdecydował się zaproponować jej kandydaturę na stanowisko skarbnika gminy. - To osoba otwarta, kontaktowa
z doświadczeniem w księgowości samorządowej i nie tylko - wyjaśnia wójt. Dorota
Kubiak studiowała finanse i bankowość na
Uniwersytecie Łódzkim oraz stosunki mię- To idzie młodość: Dorota Kubiak
dzynarodowe na tej samej uczelni. Praktyki z Chruślina została skarbnikiem gmiodbyła w NFZ w Łodzi, a także w minister- ny Bielawy.

Dwukrotnie też przeszkodziły ulewne deszcze, które spowodowały, że prace
na nasypach w sąsiedztwie wiaduktu trzeba było poprawiać. - Po burzach wszystko przeciągnęło się o dobre dwa tygodnie
- powiedział nam szef Zarządu Dróg Krajowych w Łowiczu Paweł Chojnacki. Potwierdzili nam to robotnicy pracujący przy
wiadukcie. - Trzeba było kolejny raz uzupełniać piach i ziemię i wypompowywać
wodę spod wiaduktu. To przecież nie były
małe deszcze - mówili.
Nawierzchnia asfaltowa pod wiaduktem
była układana we wtorek i środę 2 i 3 wrze-

Słup będzie przesunięty
Karykaturalnie wygląda na tymże miejscu budowy dwuprzęsłowy, betonowy słup
energetyczny z lampą na środku przebudowywanego chodnika (patrz foto). Słup będzie jednak stał za chodnikiem. - Nie mamy
jeszcze niezbędnych uzgodnień, żeby go ruszyć, ale myślimy co z tym zrobić, bo nie
wygląda to najlepiej... - powiedział nam
Ryszard Misiewicz ze Strabagu. Podobna
sytuacja ze słupem na środku chodnika jest
po obydwóch stronach wiaduktu.
(mak)

Gdzie i kiedy nie będzie prądu

Z

uwagi na niezbędne prace
eksploatacyjne, w najbliższym
czasie nastąpią wyłączenia prądu
w następujących rejonach
energetycznych obsługiwanych przez
Zakład Energetyczny Łódz - teren,
a położonych w naszej okolicy:
4 września, w godz. 8-15 Strugienice 1
i KR. 4-5 września w godz. 8-15 Bielawy
Łuby 2. 5 września, w godz. 8-15
Łyszkowice PGR.
(źródło: ZEŁ-T)

Borecki odsłania siebie
Ponad 100 zdjęć składać się będzie na autorską wystawę łowickiego artysty fotografika Jerzego
Boreckiego, która od 11 września eksponowana będzie w Galerii Browarna
w Łowiczu. Jej tytuł brzmi „Nowy
Jork, Egipt i inne fotografie”. Pomysłodawcą wystawy jest żona artysty
Krystyna Borecka, realizatorem i kuratorem - właściciel galerii Andrzej
Biernacki. Sponsorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Łowiczu.

ybór zdjęć był szalenie trudny - podkreśla Jerzy Borecki, przyznając, że
W
ma bardzo dużo zdjęć, które są dobre i któ-

re chciałby pokazać. Jest bardzo wdzięczny Andrzejowi Biernackiemu i jego żonie
Elżbiecie Bogaczewicz-Biernackiej za to,
że kilka długich wieczorów poświęcili na
to, aby wraz z nim dokonać ostatecznego
wyboru tego, co na wystawie będzie eksponowane. Autor podkreśla, że nie będą
to zdjęcia typowe dla pocztówek czy stron
kalendarza, obrazki - samograje. Będą to
raczej kadry, które - z jakichś powodów zdecydował się uwiecznić i teraz chce pokazać. Ze względu na datę wernisażu - 11
września, a więc w 7. rocznicę ataku terrorystycznego na Amerykę, podczas którego
zniszczone zostały wieżowce Word Trade Center, które pogrzebały prawie 3.000
ofiar, trudno byłoby pokazać to miejsce nie
nawiązując do tej tragedii. Autorzy wystawy znaleźli na to pomysł, choć prezentowane zdjęcia z Nowego Jorku wykonane były
rok wcześniej.

Borecki mówi, że pokazując te prace odsłania swoje wnętrze. Połowa prezentowanych
prac to powiększenia do formatu 100cmx70
cm, pozostałe będą mieć wielkość 30x40.
Jak przyznaje nasz rozmówca, bardzo
duży udział w realizacji wystawy ma jego
żona Krystyna. Nie po raz pierwszy podejmuje się ona zadania, nad którym on sam
pewnie długo by się zastanawiał, nie mając
odwagi go zrealizować i obawiając się, jak
zostanie to odebrane. Podobnie było w latach poprzednich, gdy dzięki jej decyzji decydował się na udział w konkursach i odnosił
w nich sukcesy, m. in. w Fotograficznych
Mistrzostwach Polski.
- Chciałbym zaprosić na wystawę wszystJerzy Borecki patrzący w obiektyw kich miłośników twórczości fotograficznej aparatu. (fot. M. Lubiński)
mówi Borecki, zapraszając do obejrzenia
swoich prac. Wernisaż wystawy odbędzie
- Z fotografiami tego typu jest tak, jak się 11 września o godz. 18, a będzie ona
w katalogu na temat wystawy napisał An- udostępniona przez 2 tygodnie.
(mwk)
drzej Biernacki: chcę czegoś szukać, wiem,
gdzie tego szukać i nabieram przekonania,
że to znalazłem i dlatego fotografuję - mówi
autor prac. Nie ukrywa, że będzie to pierwsza jego autorska wystawa. Dlatego jest pełen emocji związanych z tym, jak zostanie
ona przyjęta i czy zostanie dobrze odczytana.
Jak podkreśla, każdy twórca osiąga sukces
wówczas, gdy odbiorca ma takie same odczucia estetyczne, jak twórca tworząc swoje prace. Gdy tak się stanie, można mieć powód do ogromnej satysfakcji.
Prezentowane obrazy powstały podczas
prywatnych podróży Boreckiego do Ameryki w 2000 roku i do Egiptu w 2006 roku.
Wystawa będzie miała charakter bardzo osobisty, ze względu właśnie na wybór zdjęć.
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Więcej przedszkolaków,
mniej uczniów
- W łowickich przedszkolach
przybyły dwa oddziały,
a w szkołach podstawowych
zanotowano mniejszy spadek
ilości pierwszoklasistów
w porównaniu z ubiegłymi
latami - mówi dyrektor
Wydziały Spraw Społecznych
w Urzędzie Miasta w Łowiczu
Małgorzata Nowak.

Coraz liczniejsze przedszkola

łowiczan - wyjaśnia Mostowska. Do żłobka w Łowiczu uczęszczają dzieci w wieku
od 1,5 do 3 lat.

Mniej o 2 oddziały
w szkołach średnich

Nie najgorzej
w podstawówkach
- Spadek liczby uczniów podstawówek,
który przebiegał najbardziej drastycznie
w pierwszych latach po 2000 roku, teraz już
nie jest tak bardzo widoczny - mówi dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Łowiczu Małgorzata Nowak.
I tak w tym roku przyszło do szkół podstawowych 244 pierwszoklasistów, czyli mniej
o 18 osób niż w roku poprzednim. Jednak
ilość oddziałów nie uległa zmianie i zostało ich 11. Tym samym na jedną klasę przypada ok. 22 osób. Łącznie w szkołach podstawowych w Łowiczu, nowy rok szkolny,
rozpoczęło 1622 uczniów i jest ich mniej
w porównaniu z rokiem ubiegłym o 91 osób.
Stąd ilość oddziałów w podstawówkach jest
mniejsza o trzy klasy.
Oddzielnie rozpatrywana jest liczba
uczniów w pijarskiej szkole podstawowej,
ponieważ tu organem prowadzącym nie
jest Urząd Miasta jak w przypadku pozostałych łowickich podstawówek, ale zakon
ojców pijarów. Tu sytuacja się nie zmienia
od kilku lat i plasuje się na poziomie 170
uczniów. Natomiast samych pierwszoklasistów jest 25 w jednym oddziale.

W przedszkolu nr 2 przy ulicy Starzyńskiego utworzono w tym roku dodatkowy
oddział najmłodszych przedszkolaków. Dodatkowa grupa samych trzylatków liczy
25 osób - mówi dyrektor tej placówki Mariola Mońka. Z kolei w przedszkolu nr 4 przy
ulicy Sikorskiego nie utworzono kolejnego
oddziału, tylko przyjęto dodatkowo 25 dzieci. Tym samym placówka liczy cztery grupy: trzylatków, czterolatków, pięciolatków
i sześciolatków. Łącznie, w chwili obecnej,
do przedszkola nr 4 uczęszcza 100 dzieci.
Sytuacja w żłobku nie zmienia się już
od kilku lat. - W łowickiej placówce przebywa obecnie 25 dzieci, a kilkoro jest obecnie na liście rezerwowych - mówi dyrektor
Zakładu Obsługi Przedszkoli Joanna Mostowska. Jednak jak podkreśla, sytuacja
w żłobku ulega zazwyczaj zmianie w ciągu
pierwszych tygodni września. - Część dzieMały spadek w gimnazjach
ci choruje, inne nie potrafią się przystosować do nowej sytuacji, dlatego 25 osobowy
Sytuacja wygląda podobnie w łowickich
odział w zupełności wystarcza na potrzeby gimnazjach. W tym roku szkolnym naukę

Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego w ZSP nr 2 na Blichu.
rozpoczęło 996 uczniów. Jest ich mniej o 27
osób niż w poprzednim roku. Ilość uczniów
jest tym samym równa jednemu oddziałowi,
który powinien wynosić ok. 26 osób.
Pierwszych klas w gimnazjach w tym
roku szkolnym jest 13, czyli o jedną mniej
niż rok temu. Pierwszoklasistów jest mniej
o 39 osób, a łącznie jest ich teraz 322.
Tak jak ma to miejsce w przypadku podstawówek, również pijarskie gimnazjum jest
rozpatrywane osobno. Sytuacja wygląda tu
podobnie. Stan uczniów jest taki sam jak
w roku ubiegłym i wynosi 168 osób, z czego 56 to pierwszoklasiści.

Święto Chorągwi Łódzkiej będzie
odbywało się w najbliższy weekend
w Łowiczu. Swój przyjazd potwierdziło blisko 1.300 harcerzy, instruktorów i zuchów z opiekunami. Święto rozpocznie się w piątek 5 września
około godziny 21 na polanie w lasku
miejskim.
dbędzie się tam „Ogniobranie” - przesłanie przez ogień misji spotkania. Tak
naprawdę harcerze opanują Łowicz dopiero
następnego dnia, w sobotę 6 września. O godzinie 9.30 odbędzie się zbiórka na Nowym
Rynku, skąd ruszy defilada przez miasto na
Stary Rynek. Harcerze przejdą ulicą Kurkową, Al. Sienkiewicza i 11 Listopada. Apel
na Starym Rynku powinien rozpocząć się
o 9.50 i potrwa do godziny 11.00.

Kopernika czeka
na pompownię ścieków

Kilkaset osób odwiedziło w sobotę
30 sierpnia nowy sklep z dywanami,
wykładzinami, panelami i itp. artykułami, który powstał pod patronatem
spółki Komfort, w Al. Sienkiewicza
w Łowiczu.

J

est to sklep franczyzowy, którego właścicielami są Barbara i Włodzimierz
Gajewscy. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali właściciele oraz dyrektor
finansowy Komfort SA, członek zarządu
spółki Michał Seider.
Sklep w dniu otwarcia odwiedziło ponad
900 łowiczan, na 100 pierwszych klientów

P

racownicy ZUK zakończyli już
prace przy budowie sanitarnego
kolektora ciśnieniowego w ulicy
Kopernika. Wcześniej zakończyli roboty
przy budowie kolektora grawitacyjnego
w części ulicy Kopernika prostopadłej
czekały reklamowe parasolki. Dla tych, do ul. Poznańskiej, gdzie znajduje się
którzy tego dnia zdecydowali się na za- większość zamieszkałych posesji.
kupy, czekał 10% upust cenowy oraz fir- Kilkutygodniowe opóźnienie w
mowe upominki. Szczególnym zaintere- realizacji kolektora spowodowane
było oczekiwaniem na zakończenie
sowaniem cieszyły dywany oraz podłogi prac polowych na gruntach, przez
z paneli i drewna.
które został on ułożony. Obecnie
Salon w Łowiczu ma powierzchnię zakładowi pozostało wybudowanie
480 mkw i jest dostosowany do standardów na ul. Kopernika przepompowni
sieci. Z ciekawostek: łowiczan bardzo zain- ścieków, która będzie kierować je pod
teresowała możliwość wypożyczenia profe- ciśnieniem z kolektora grawitacyjnego
sjonalnego odkurzacza do prania dywanów w ciśnieniowy. Prace mają się
za symboliczną złotówkę, do użycia które- rozpocząć w październiku. Wartość
inwestycji to 385 tys. zł, ZUK na
go wystarczy kupić środki czyszczące, któ- realizację tego zadania ma czas do 30
re kosztują około 40 zł.
listopada.
(mwk) (tb)

Komfort wszedł na nasz rynek

O

d poniedziałku 8 września miejska
pływalnia otwiera wreszcie swoje
podwoje. Remont prowadzony
od połowy lipca, przedłużył czas
jej zamknięcia (o czym pisaliśmy
kilkakrotnie) z uwagi na wciąż
powiększający się zakres koniecznych
prac.
Przede wszystkim wymieniona została
folia wyściełająca nieckę basenu. Kiedy
ją zdjęto okazało się, że potrzebne
są dużo większe prace od pierwotnie
planowanych. Wymienić też trzeba
było płytki wokół basenu, a dyrektor
OSiR Zbigniew Kuczyński w ubiegłym
tygodniu skarżył się nam, iż nie może
znaleźć wykonawcy.
Obecnie groźba dłuższego jeszcze
zamknięcia pływalni została
zażegnana. - Wykonawca się znalazł.
Jesteśmy w połowie układania płytek
- powiedział nam w środę Kuczyński.
- Do niedzieli wszystko zostanie
skończone, wysprzątane, tak aby
pływalnia mogła zostać otwarta w
poniedziałek. Jutro (tj. w czwartek 4
września - przyp. red.) przyjeżdżają
foliarze, by skleić brzegi folii z płytkami.
Basen wypełniony jest już wodą i
sprawdzamy jego szczelność. Jak na
razie poziom wody pozostaje cały czas
ten sam, czyli niecka jest szczelna.
Wszystko wskazuje na to, że pływalnia
otwarta zostanie w poniedziałek zapewnia.
(wcz)

1300 harcerzy przyjedzie do Łowicza

O

W dniu otwarcia sklep Komfort odwiedziły setki łowiczan.

Uczniów rozpoczynających nowy rok
szkolny jest na chwilę obecną 3662 i jest
ich mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym
o 65 osoby. W roku szkolnym 2007/2008
utworzono 42 odziały, teraz jest ich mniej o
dwie klasy. - Jednak trzeba o tym pamiętać,
że np. w ZSP nr 1 na Podrzecznej jeden z
oddziałów liczy aż 35 osób - wyjaśnia Anna
Sobczyk z Wydziału Edukacji, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łowiczu - Jest to klasa w której 20 osób kształci
się w zawodzie technik - informatyk, a 15
uczniów - technik - elektryk.
Inaczej przedstawia się sytuacja w III LO
im. Stefana Wyszyńskiego, mieszczącego
się do tej pory przy ulicy Armii Krajowej.
Od tego roku szkolnego zostało ono włączone do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 na Blichu. III LO ma dwa oddziały klas
trzecich, dwa klas drugich, a pierwszych
klas, z braku naboru, w ogóle nie utworzono.
Całkowicie przestanie ono istnieć, gdy roczniki chodzące obecnie do tej szkoły, zakończą już edukację w tej placówce.
(jr)

Pływalnia czynna
od poniedziałku

Potem będą zajęcia programowe dla harcerzy w grupach metodycznych, m.in. Spartakiada Zuchowa, Harcerski Bieg Terenowy, część zuchów pojedzie na wycieczkę
do Arkadii i Nieborowa, w Głownie odbędą się mini regaty żeglarskie, w lasku miejskim harcerze zorganizują sobie paintball
i pokaz ratownictwa medycznego (około
15.30), a część z nich będzie uczestniczyć
w grze terenowej po mieście „CYFRA”.
Od godz. 11.00 do 14.00 na Nowym Rynku wędrownicy (najstarsi harcerze, w wieku
od 16 do 26 lat) będą prowadzili gry i zabawy dla dzieci z miasta. Ma być wesoło
i „po harcersku”.
Również o 11.00 na Błoniach rozpocznie
się Harcerski Bieg Terenowy na krótkim dystansie. Harcerze będą musieli wykazać się
umiejętnościami błyskawicznego rozbija-

nia namiotów, składania pałatek, rolowania
koców itd. O godz. 15.30 również na Błoniach mają odbywać się widowiskowe zawody łucznicze oraz będą quady.
O 18.00 zaplanowany jest mecz piłki
nożnej harcerze kontra samorządowcy. Odbędzie się na stadionie albo na sali OSiR.
O 21.00 na Błoniach odbędzie się koncert
zespołu Mechanicy Szanty.
W niedzielę 7 września o godz. 9.00
w katedrze odbędzie się harcerska msza
święta. Około godziny 11 planowany jest
przemarsz na łąki pomiędzy Kauflandem
a ulicą Kaliską, gdzie nastąpi podsumowanie święta oraz próba pobicia rekordu Guinnessa: „Największa żywa lilijka”.
Łowicki projektant Jarosław Śmigiera wytyczył plan lilijki. Utworzą ją harcerze z kolorowymi parasolami.
(mak)
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Wiele pytań na temat MZK
W ciągu ostatnich dni
kilkakrotnie w naszej
redakcji odbieraliśmy
interwencyjne telefony na
temat MZK. Dotyczyły one
obaw o ilość autobusów
linii 1, dojeżdżających
na osiedle Czajki, braku
pętli autobusowej
przy ul. Warszawskiej,
oznakowanego przystanku
przy ul. Łęczyckiej. Jedną
z rozmów można byłoby
nazwać skargą
na kierowców.

O

wa skarga dotyczyła tego, że kierowcy
zbytnio się spieszą. Za szybko zamykają drzwi, w których zdarza im się zatrzasnąć
pasażera lub wózek z dzieckiem. Gdy kupuje się u nich bilet, albo nie chcą przyjmować zbyt drobnych pieniędzy, albo gdy chce
się zapłacić grubszymi, nie mają jak wydać.
Zdarza się, że są niemili i opryskliwi.
Dyrektor MZK Bogdan Suchanek tłumaczy, że żadne skargi na kierowców w
ostatnim czasie nie wpłynęły. Jeśli pasażerowie mają uwagi, powinni je sformułować tak, aby można było sprawdzić, którego kierowcy dotyczą. Potrzebna jest więc
data, godzina i numer linii. Gdy skarga taka
wpłynie, sprawa natychmiast będzie wyjaśniana. Broni kierowców w kwestii wydawania reszty. W tym przypadku uważa, że
chcąc jechać autobusem pasażerowie powinni zaopatrzyć się w bilet lub mieć przy
sobie odpowiednio drobne pieniądze.
Usprawiedliwia też pośpiech, który w odczuciu pasażerów jest nadmierny. Kierowcy tracą dużo czasu na przejazdach kolejowych oraz z powodu trwających w mieście
prac inwestycyjnych, np. objazd zamkniętej ul. Seminaryjnej. Kierowcy pojazdów
osobowych, parkowaniem w niedozwolonych miejscach, utrudniają jazdę kierowcom autobusów miejskich, którzy nieraz
mają problem z przejechaniem lub dojazdem do przystanku, np. parkują w zatoczce
autobusowej przy bloku nr 1 na os. Starzyńskiego, na ul. Stanisławskiego (odcinek od
ul. Długiej do Wojska Polskiego), w Alejkach Sienkiewicza (obok kościoła mariawickiego).

Z powodu braku pętli autobusowej autobus linii nr 2 zawraca na ul. Warszawskiej, nie przejeżdżając przez ul. Poznańską.

Czy pętla na Warszawskiej
jest potrzebna
Kolejna sprawa to brak pętli autobusowej przy ul. Warszawskiej. - Zobaczcie,
jak tam kierowcy podjeżdżają i zawracają.
Tam dzieją się cuda - mówił jeden z czytelników, interweniujący w naszej redakcji. Inny dodaje, że zapomniano o pętli w
tym miejscu, a jest ona bardzo potrzebna
dla bezpiecznego zawracania autobusów.
Dyrektor MZK pytany o to mówi, że rzeczywiście brak jest miejsca do zawracania
autobusu linii 2. Jest to problem, ale nie jest
w gestii zakładu - tłumaczy Suchanek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planując przebudowę trasy nr 2 i ul.
Warszawskiej nie uwzględniła uwag MZK,
jakie przedstawiono półtora roku temu projektantom z Poznania. -Zgłaszaliśmy potrzebę zaplanowania miejsca zawracania
autobusów - mówi Suchanek. Przed modernizacją autobusy zawracały okrążając
nie istniejącą już stację paliw. Jak się dowiadujemy w Urzędzie Miejskim, od naczelni-

Plac zabaw na Konopnickiej
będzie ogrodzony
Plac zabaw dla dzieci, który
został otwarty 1 czerwca tego
roku na os. Konopnickiej na
Zatorzu będzie wyposażony
do końca miesiąca
w ogrodzenie. Naczelnik
Wydziału Inwestycji
i Remontów w łowickim
ratuszu Grzegorz Pełka
powiedział nam,
że ma on poprawić
bezpieczeństwo bawiących
się tam dzieci.

D

ecyzja o przeprowadzeniu dodatkowych robót pojawiła się po uwagach mieszkańców osiedla i działającej
tam rady. Przypomnijmy, że powstanie
placu zabaw zostało sfinansowane z kasy
miejskiej. Kosztował on trzydzieści tysięcy złotych, za te pieniądze ustawiono
wykonane z drewna huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne drobne elementy,
w tym także ławki dla rodziców. Ogrodzenie wykonuje od tygodnia Zakład Projek-

towo-Remontowo-Budowlany Andrzeja
Malczyka, będzie ono kosztowało dwadzieścia tysięcy złotych, koszt nie jest wysoki, obejmuje wyłącznie ustawienie gotowych elementów.
Te nie są nowe - bo jest to ogrodzenie,
które wcześniej było zamontowane wokół
boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ulicy Jana Pawła II w Łowiczu. W związku
z prowadzonymi obecnie pracami modernizacyjnymi zostało zdemontowane.
Ogrodzenie to będzie miało wysokość
1,4 m, będzie wykonana w nim furtka
oraz brama umożliwiająca wjazd samochodom ciężarowym, które dowozić będą
np. piach.
Oprócz ogrodzenia, pojawi się piłkochwyt, który stanie za bramką istniejącego tam boiska do piłki nożnej. Będzie
on wysoki na 5 metrów i długi na ok. 20
m. Ma wyłapywać piłki, które mogłyby
upaść na plac zabaw i uderzyć bawiące
się tam dzieci.
Na placu nie przewiduje się już dodatkowych robót, po wykonaniu ogrodzenia
będzie on uznany za skończony.
(tb)

osiedla kilka tygodni wcześniej. Byli oni
zaniepokojeni tym, czy może wraz z końcem wakacji zostanie zmniejszona liczba
autobusów, z których mogą korzystać. Oto
bowiem w czerwcu, na czas próby zwiększono ilość autobusów jadących na Czajki
z kilku do kilkunastu. Tak samo kursowały
one w lipcu oraz sierpniu. Mieszkańcy osiedla mają obawy, że sprawdzanie frekwencji
w autobusach w okresie wakacyjnym nasuwać może błędne przekonanie, że korzysta
z nich mało pasażerów. Tymczasem w czasie roku szkolnego na przystanku na Czajkach wsiada o godz. 7.29 około 30 osób.
Są to w większości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, ale są też dzieci z Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na os.
Bratkowice. Czy faktycznie mają się czego
obawiać? Decyzję w tej sprawie podjąć ma
burmistrz Krzysztof Kaliński. Gdy go o to
pytaliśmy w poniedziałek 1 września, deIle autobusów na os. Czajki klarował, że wraz z dyrektorem MZK będzie sprawę analizował i wkrótce podejmie
Odrębną sprawą jest decyzja o ilości auto- decyzję. Wtedy też przedstawimy ją czytelbusów linii 1, które jeżdżą na Czajki. Na ten nikom NŁ.
temat rozmawialiśmy z mieszkańcami tego
(mwk)
ka Wydziału Spraw Komunalnych Grzegorza Gawrońskiego, w czasie projektowania
przebudowy obu ulic zakładano, że autobusy linii nr 2 przejeżdżać będą przez trasę nr 2
i zawracać przy Lameli. Gdy prace już prowadzono, zwrócono się z pytaniem o możliwe zmiany do inwestora, które miały polegać na budowie pętli autobusowej. Wtedy
było już na nie za późno.
Podobnie sprawa wygląda z przystankiem komunikacji miejskiej przy ul. Łęczyckiej, gdzie nie ma nawet słupka przystankowego. Zatoczka jest własnością
Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem. Gawroński zapewnia jednak, że ratusz
przygotowuje umowę ze spółdzielnią, aby
w istniejącej zatoczce można było oznakować przystanek linii nr 2. Prezes spółdzielni
Stanisław Przybysz wyraził wcześniej ustnie zgodę na to.

ŁSM

Docieplają budynek
przy Ciemnej

P

racownicy skierniewickiej firmy
„Wikam” docieplają ściany
spółdzielczego budynku przy ulicy
Ciemnej w Łowiczu. Po zakończeniu
robót dociepleniowych do bloku
wejdzie spółdzielcza brygada
remontowo-budowlana i pomaluje
klatki schodowe. Drzwi do klatek
schodowych zostały wymienione
w ubiegłym roku.
Oprócz malowania klatek schodowych
w budynku przy Ciemnej Łowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza
pomalować w tym roku łącznie
44 klatki schodowe w jedenastu
budynkach. Jako pierwsze
pomalowane już w części zostały
klatki schodowe w budynkach na
osiedlu Bratkowice. Wytypowane
zostały na tym osiedlu cztery budynki
o numerach: 22, 31, 32 i 33. Ponadto
pomalowane zostaną klatki schodowe
w następujących budynkach: bloku
numer 2 na osiedlu Noakowskiego,
Starzyńskiego 6, Reymonta od 1
do 3 i Tkaczew 1. Łączny koszt
pomalowania 44 klatek schodowych
oszacowano na około 450 tysięcy
złotych.
(mak)

Znowu skarga
na Multimedia

Ł

owiccy klienci ogólnopolskiej
spółki Multimedia nie są
zadowoleni z jej usług od
momentu przejęcia przez nią firmy
Marton. Dlatego napisali pismo
w tej sprawie do Multimediów, o
czym poinformowali naszą redakcję.
Pisaliśmy o tej sprawie już
w poprzednich numerach NŁ.
Przypomnijmy, że mieszkańcy ulicy
Wiosennej i Żeromskiego
w Łowiczu są pozbawieni sygnału
telewizyjnego, mimo że muszą
nadal uiszczać regularnie opłatę za
korzystanie z usług. Brakowi odbioru
winna jest jedna z sierpniowych burz,
która uszkodziła jedno z głównych
łączy. Jednak prace naprawcze
trwają już przeszło cztery tygodnie,
a sygnału wciąż nie ma.
Na funkcjonowanie Multimedia
skarżą się również mieszkańcy
osiedla Tkaczew w Łowiczu. Tam z
kolei częste są przerwy w nadawaniu
sygnału. Jednak łowiczanie nie tylko
nie są zadowoleni z samej telewizji,
ale również ze sposobu w jakim
traktuje ich pani prowadzącą biuro
Multimedia przy ulicy Krakowskiej w
Łowiczu. Rozmawialiśmy o tym
z rzecznik firmy Krystyną Kanownik,
ale oprócz zapewnień, że sprawa
zostanie rozwiązana, nic się nie
zmienia. Sygnału wciąż nie ma
lub ulega przerwaniu, a budząca
kontrowersje pani w łowickim biurze
nadal w nim pracuje.
Zadzwoniliśmy więc do Powiatowego
Rzecznika Konsumenta Agnieszki
Kopczyńskiej, by zajęła się tym
tematem. - To jest sprawa na tyle
powszechna, stąd już mi nie podlega
- wyjaśnia Kopczyńska. - Leży
już ona w kompetencjach Urzędu
Ochrony Praw Konsumenta w Łodzi.
Kopczyńska jednak zapewnia, że
jeżeli klienci Multimediów przygotują
wspólne pismo z wykazem skarg,
jakie mają do firmy, ona pośle je
dalej do Łodzi. - Ale nie ukrywam,
że załatwienie sprawy bezpośrednio
na miejscu w łódzkim urzędzie
przyspieszy tę sprawę - dodaje
Kopczyńska.
Bez złożenia tej skargi,
firma Multimedia pozostanie
wcziąż bezkarna, mimo
łamania podstawowych praw
konsumenckich.
(jr)
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Dożynki parafialne na Bratkowicach
Ludowa kapela przygrywała
w minioną niedzielę 31 sierpnia
w kościele Chrystusa Dobrego
Pasterza podczas dożynkowej
mszy świętej o godzinie 10.
W podziękowaniu Bogu za
obfite, tegoroczne plony,
mieszkańcy Jamna, Jastrzębi,
Wygody oraz Zawad złożyli
cztery wieńce dożynkowe
przed ołtarzem głównym.
Nauczycielki również pomagały w remoncie. Od lewej: Anna Kantorek, Ewa
Gawryszczak i Beata Brzozowska.

Wspólny wysiłek w Jamnie
- Wycyklinowaliśmy i polakierowaliśmy podłogę w całej szkole, czyli
aż 400 mkw. - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamnie Marzanna Kujawiak. Dodaje, że udało się to
zrobić w ciągu zaledwie 20 dni lipca.
Do cyklinowania został wynajęty robotnik, ale już trzykrotne lakierowanie i sprzątanie po remoncie wykonali rodzice uczniów.
ikt mi nie odmówił, kiedy dzwoniłam do
rodziców prosząc ich o pomoc - mówi
N
Kujawiak. - Wszyscy bardzo chętnie przy-

Ciesielski oraz Tomasz Cywiński razem ze
swoim synem Karolem, absolwentem podstawówki w Jamnie.
Łączny koszt remontów to 6600 zł. Z budżetu szkoły pochodziło większość środków, bo aż 4000 zł, ale podstawówce pomogła również Rada Rodziców przeznaczając
kwotę w wysokości 1400 zł, władze sołeckie w Jamnie - 1000 zł oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Jamna - 200 zł.
- Dzięki temu, że prace remontowe zakończyły się już pod koniec lipca lakier zdążył
wyschnąć, a niemiły chemiczny zapach wywietrzeć - dodaje Kujawiak. - Dzieci pierwszego września poszły do odnowionej szkoły pachnącej świeżością.
(jr)

P

rzedstawiały one arkę przymierza, kielichy oraz monstrancję. Nie tylko wieńce ozdobiły w tym roku ołtarz, ale także specjalnie przygotowane snopki zbóż.
- Jak pracowałem w warszawskiej parafii
św. Mikołaja, po żniwach zawsze ołtarz zdobiły snopki zbóż. Zastanawiałem się, skąd
proboszcz je bierze w centrum Warszawy.
Cieszę się bardzo i dziękuję parafianom, że
w tym roku także ołtarz w naszym kościele
został nimi udekorowany - mówił ks. Wiesław Wronka, proboszcz parafii.
Starostowie dożynek Andrzej Pełka
z Jamna i Halina Tendaj z Jastrzębi przynieśli do poświęcenia chleb wypieczony
z tegorocznej mąki. Parafianie ustrojeni
w stroje łowickie przeszli w procesji z darami składając na ręce proboszcza ks. Wiesława Wronki owoce łąk, pól i sadów. Obsługę muzyczną zapewniła kapela łowicka
stworzona na czas dożynek z uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu przez katechetkę Renatę Domińczak.
Zgodnie z tradycją parafialną po zakończeniu mszy świętej organizatorzy dożynek częstowali pozostałych parafian ciastem
drożdżowym ofiarowanym przez piekarzy
Ireneusza Krusia oraz Henryka Czubaka.
Kielich z hostią. Parafianie przygotowali i złożyli przed ołtarzem w kościele Do(eb) brego Pasterza aż dwa podobne do siebie wieńce w takim właśnie kształcie.

chodzili do szkoły i poświęcali te kilka godzin by wykonać prace remontowe.
Kujawiak podkreśla, że czas wakacji
nie jest okresem wolnym od pracy dla ludzi mieszkających na wsi, choćby z powodu trwających w sierpniu żniw - Mimo, że
prac na polu było naprawdę wiele, rodzice uczniów potrafili wygospodarować czas
również na remont szkoły - zaznacza.
Oprócz polakierowania szkolnych podłóg, rodzice dokonali renowacji mebli, pomalowali lamperie i kaloryfery w niektórych salach. W remoncie szkoły pomagali:
Sławomir Milczarek, Kazimierz Milczarek,
Dariusz Rosa, Emilia i Witold Karczewscy,
Od 1 września ruszyły w ZeSławomir Wójcik, Jarosław Jarosiński, Zbi- Rodzice byli bardzo chętni do pomo- spole Szkół Ponadgimnazjalnych
gniew Milczarek, Dorota Szkup, Renata cy. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz w Bolimowie dwie klasy liceum ogólBiałek, Alicja i Andrzej Pełka, Sławomir Milczarek i Sławomir Milczarek.
nokształcącego o nachyleniu policyjnym. Uczy się w nich 45 młodych ludzi - pół na pół dziewczęta
Gmina Łowicz
i chłopcy.

Szkoła kadetów ruszyła w Bolimowie

Malangiewicz kandydatem
do Powiatowej Rady Zatrudnienia
Przewodniczący Rady Gminy Łowicz Maciej Malangiewicz, który jest
jednocześnie dyrektorem Łowickiego Ośrodka Kultury, został zgłoszony do Powiatowej Rady Zatrudnienia
na ostatniej sesji 29 sierpnia. Jego
kandydaturę zaproponował wójt
gminy Łowicz Andrzej Barylski na
posiedzeniach poszczególnych komisji, które obył się kilka dni przed
samą sesją.

D

o tej pory, przedstawicielem gminy
Łowicz w PRZ był właśnie Barylski,
nie chciał jednak ponownie do niej
kandydować, ze względu na brak czasu. Mam bardzo dużo obowiązków i nie chcę
brać na swoje barki kolejnych - mówił wójt
na posiedzeniach komisji.
Maciej Malangiewicz zapytany, czy
sam sobie poradzi z łączeniem tylu funkcji odparł, że postara się wywiązywać
z wszystkich spoczywających na nim obowiązków.
- Mam nadzieję, że mój głos w Powiatowej Radzie Zatrudnienia na coś się przyda
- dodał Malangiewicz.
O samej Powiatowej Radzie Zatrudnienia pisaliśmy w poprzednim wydaniu NŁ.
Przypomnijmy, że jest to opiniodawczo doradczy organ starosty. Jej zadaniem jest
m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia zatrudnienia oraz
ocena gospodarowania środkami Funduszu Pracy. Radę 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.
Kadencja obecnej rady kończy się
20 września.
(jr)

ierwotnie miano utworzyć tylko jedną
klasę, zainteresowanie było tak duże,
P
iż organ prowadzący - skierniewickie sta-

rostwo - zgodziło się na dwie. Program innowacyjny prowadzony w tych klasach
zatytułowany „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”, przygotowały trzy osoby:
czynny funkcjonariusz policji z komendy w Skierniewicach Aleksandra Jaśniak,
nauczyciel przysposobienia obronnego
w bolimowskiej szkole Robert Koziuk
i dyrektor placówki Mirosława Zakrzew-

ska - Wiosetek. Uczniowie będą mieli dodatkowe godziny lekcyjne, poza ramówką,
w trakcie których realizować będą ów program. Oprócz tego będą mieć o jedną godzinę więcej przysposobienia obronnego.
Realizować też będą w formie rozszerzonej przedmioty: wiedzę o społeczeństwie,
historię, język angielski i geografię. Dodatkowa punktacja z tych właśnie przedmiotów brana jest pod uwagę, jeśli uczeń
chce się po maturze dostać na studia prawnicze, administrację, czy do szkoły policyjnej w Szczytnie.
Aby dostać się do klas policyjnych młodzież przeszła test sprawnościowy, kandydaci musieli się też legitymować co najmniej
dobrą oceną ze sprawowania. Wzorem
szkół kadetów młodzież chodzić będzie
w stylizowanych na policyjne mundurach
i zdobywać kolejne stopnie kadeckie, aż do

stopnia kadeta dyplomowanego. Dyplom
taki nie pomoże co prawda w znalezieniu
pracy, ale jak mówi dyrektor szkoły, stopnie te mają wymiar prestiżowy. Aby otrzymać następny stopień, odzwierciedlany stosowną naszywką na mundurze, uczeń nie
może mieć na półrocze ani jednej oceny
niedostatecznej. - Może się zatem zdarzyć,
że kolega z ławki będzie o stopień niżej od
swojego sąsiada - mówi dyrektor. - To mobilizuje do pracy, tworzy okazję do zdrowej
rywalizacji.
Na razie uczniowie nie mają jednak
jeszcze mundurów. Po raz pierwszy zaprezentują się w nich podczas szkolnych
uroczystości Dnia Nauczyciela. Odbędzie
się wtedy ślubowanie klas pierwszych w przypadku liceum policyjnego, właśnie
w mundurach.s
(wcz)
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Nie ma kolejek przed Agros Nova
W związku z docierającymi do nas
skargami czytelników na rzekomo
długie kolejki dostawców do zakładu Agros Nova w Łowiczu, utrudniających przejazd ulicą Powstańców,
pytaliśmy czy i w jaki sposób Agros
Nova zamierza ten problem rozwiązać. I sprawdziliśmy, czy rzeczywiście problem jest tak duży. Okazuje się, że nie.
bowiem nasi czytelnicy częprzemierzający ul. Powstańców syJtuacjaakstodonoszą
powtarza się co roku w okresie zbio-

rów owoców i warzyw. Czy jest szansa na
budowę lub wyznaczenie miejsca parkingowego dla dostawców owoców i warzyw do
łowickiej przetwórni?
- Takie narzekania pojawiają się co roku,
od wielu, wielu lat. Mam jednak wrażenie,
że ostatnio naprawdę niezależnie od rzeczywistych problemów. Systematycznie kontrolujemy system organizacji dostaw i odbioru
surowców w zakładzie, który wprowadziliśmy trzy lata temu. Nasze kontrole potwierdzają, że funkcjonuje on bez większych zakłóceń. To duże osiągnięcie, zważywszy że
z roku na rok zwiększa się produkcja zakładu i ilość skupowanych surowców - odpowiada na zarzuty rzecznik prasowy firmy
Agros Nova Joanna Bancerowska.
Zakład przetwórczy powstał w Łowiczu
przed 40 laty i na stałe wpisał się w krajobraz miasta, które rozrastało się wokół niego. - Lokalizacja na terenie miasta przede
wszystkim nam jako firmie utrudnia funkcjonowanie - dodaje Bancerowska. Współcześnie zakłady produkcyjne buduje się poza
obrębem aglomeracji miejskich. Ucieczką
od tego problemu w ocenie zarządzających
przetwórnią byłoby tylko zamknięcie zakła-

Ruch na ul. Powstańców był utrudniony tylko przez kilka godzin w ubiegłym tygodniu podczas protestu sadowników.
du, którego jednak nie planują. Na terenie
i wokół zakładu nie ma powierzchni umożliwiających rozwiązanie kwestii logistycznych zgodnie z nowoczesnymi standardami.
Dlatego w ubiegłym roku ogromne centrum
logistyczne Agros Nova zbudowało obok
drugiego zakładu w Tymienicach, o czym

Czerwona Góra idzie pod młotek
Ratusz wystawił na sprzedaż
działkę przy ul. Armii Krajowej,
na której znajduje się
„Czerwona Góra”, w przetargu
udział wziąć będą mogły osoby
fizyczne lub firmy, które do
19 września wpłacą wadium
ustalone na 20 tys. zł.

W

cześniej informowaliśmy, że przetargu należy spodziewać się miesiąc później, decyzja o przyśpieszeniu sprzedaży zapadła, ponieważ ratusz
zakończył wszelkie przygotowania i nie

stało już nic na przeszkodzie by tego dokonać. Działka, którą chce sprzedać ratusz
ma powierzchnię prawie 1 ha. Teren w planie zagospodarowania przestrzennego dla
dzielnicy Korabka przewiduje możliwość
wykorzystania jej na obiekty produkcyjne, składy oraz magazyny. Jej lokalizacja,
jak podkreślał w rozmowie z nami zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami łowickiego ratusza Jarosław Majka
jest bardzo atrakcyjna. Działka graniczy
bezpośrednio z ul. Armii Krajowej. Jedynym problemem, dla przyszłego nabywcy
nieruchomości może być 46 m3 czerwonej
substancji, zalegającej w wysokiej na kilka metrów hałdzie. Jak wynika z wykona-

pisaliśmy na łamach NŁ. Uruchomienie
tego centrum w ubiegłym roku odciążyło
Łowicz od trudnych dostaw i poprawiło organizację odbioru produktów gotowych.
Okres od czerwca do września to najbardziej gorący czas dla zakładu, który skupuje i przerabia owoce i warzywa od okolicznych przez miasto ekspertyz jest to tlenek
żelaza, z domieszkami związków organicznych, które nie stanowią zagrożenia dla życia, jak i środowiska. Jednak ze względu
na swoją specyfikę nie nadają się do wykorzystania przemysłowego, ze względu
na niską zawartość żelaza. Dlatego też ratusz nie znalazł przez ostatnie lata chętnego,
który chciałby zakupić tlenek żelaza. Nowy
właściciel, będzie musiał rozwiązać we własnym zakresie problem usunięcia hałdy.
Warto też nadmienić, że „Czerwona Góra” jest pozostałością po istniejącej
w jej sąsiedztwie Fabryki Przetworów Chemicznych, która uległa zniszczeniu w czasie
I wojny światowej.
Cena wywoławcza działki to 360 tys. zł
brutto, ustna licytacja odbędzie się w łowickim ratuszu 23 września.
(tb)

Pretensje do starosty o miejsce Biesiady
Organizacja IX Biesiady Łowickiej, która 24 sierpnia odbyła się
nie - jak od lat - w skansenie w Maurzycach, ale na łowickich Błoniach,
był zdaniem radnych powiatowych
z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, przejawem promowania
przez starostę miasta, a nie całego powiatu.

ak już pisaliśmy, starostwo zdecydowało się przenieść biesiadę na Błonia, gdyż
Jłowicka
Państwowa Straż Pożarna stała na

stanowisku, iż aby w skansenie można było
przeprowadzić tak dużą imprezę, potrzebne jest spełnienie wielu wymogów bezpieczeństwa. Starostwo nie mogło ich spełnić
w tak krótkim czasie, stąd zmiana miejsca
organizacji biesiady. Co ciekawe, ostatnia

sesja Rady Powiatu Łowickiego odbyła się
27 sierpnia w jednej ze stodół maurzyckiego skansenu. Radny Michał Śliwiński pytał
przy tej okazji starostę Janusza Michalaka,
czy obradującym grozi w skansenie jakieś
niebezpieczeństwo. Czy muszą chodzić
w kaskach? Zarzucił przy tym, że przeniesienie imprezy na Błonia jest promowaniem
miasta.
dok. na str. 8

nych rolników. - Efektywny skup warzyw
i owoców leży nie tylko w interesie mieszkańców, ale przede wszystkim Spółki i plantatorów, którzy są ważnymi dla nas partnerami handlowymi - zapewnia rzecznik.
Kierownictwo zakładu wprowadziło
nową organizację skupu surowca, co w

jego ocenie wyeliminowało kolejki. Pomocne okazały się również regulacje prawne obowiązujące po wejściu Polski do Unii
Europejskiej. One bezpośrednio wpłynęły
na zmianę organizacji skupu i dostaw pomidorów. Obowiązek ten z mocy prawa
przejęły na siebie grupy producenckie, a
dostawy do zakładu odbywają się według
zaakceptowanych przez obie strony harmonogramów. Podobny harmonogram
obowiązuje w przypadku skupu jabłek.
Sporadycznie w tym sezonie zdarzały się
przypadki, kiedy na drodze dojazdowej do
zakładu formowała się kolejka złożona z 3
- 4 samochodów, które zawsze mieściły się
w obrębie dozwolonego miejsca do postoju i parkowania.
Celem uniknięcia nawet takich niewielkich kolejek, pojazdy dostarczające jabłka
kierowane są na utwardzony plac znajdujący się na terenie zakładu. Postanowiliśmy zbadać, czy rzeczywiście tak jest.
Reporter NŁ, który kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni przejeżdżał
obok zakładu, nie zaobserwował kolejek
poza miejscami wyznaczonymi do parkowania. Częściej niż w innych rejonach
miasta można się na ul. Powstańców mijać z Tir-em, dojeżdżającym właśnie do
Agros Nova, ale i do sąsiadujących zakładów szwalniczych oraz Partners Pol,
ale to już normalne i nie powinno nikomu przeszkadzać.
- Dlatego naprawdę trudno nam się zgodzić w tym względzie z opinią czytelników.
Pewien problem mieliśmy w tym tygodniu,
kiedy na kilka godzin wjazd i wyjazd do zakładu został zablokowanych przez protestujących członków Związku Sadowników
- podsumowuje Bancerowska.
(eb)
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dok. ze str. 7

Pretensje do starosty o miejsce Biesiady

S

tarosta argumentował, iż jednorazowa
zmiana miejsca nie oznacza, iż biesiada już zawsze organizowana będzie
w Łowiczu. Gdy tylko spełnione zostaną
wymogi, a więc już na drugi rok, wróci ona
do Maurzyc, gdyż jest to najlepsze miejsce
na imprezę o takim charakterze. - Dlaczego sesja mogła się tu odbyć, a biesiada nie?
Straż postawiła warunek całkowitego zakazu palenia na terenie obiektu. Nas jest tutaj
tyle osób, iż możemy upilnować, aby zakaz
był przestrzegany. Przy olbrzymiej liczbie
uczestników biesiady byłoby to niewykonalne - mówił starosta.
Aby pozwolić na organizację biesiady
w Maurzycach straż wymagała też spełnienia innych warunków: udrożnienia hydrantów, wykonania instalacji odgromowej
i stanowisk do poboru wody, wybudowania

basenu pożarowego - to było minimum do
spełnienia. - Bo inaczej musielibyśmy ściągnąć na ten teren kilkanaście samochodów
gaśniczych - każdy zaopatrzony w kilka tysięcy litrów wody - mówił starosta.
Radny Paweł Bejda zapytał z kolei obecną na sesji dyrektor łowickiego muzeum
Marzenę Kozanecką - Zwierz, ile hydrantów znajduje się na terenie skansenu. Odpowiedź była, że 11. - A ile jest sprawnych?
- spytał PSL - owski radny. Dyrektor odparła, że na 2 tygodnie przed biesiadą sprawne były już wszystkie. Bejda dziwił się zatem dlaczego przeniesiono jednak biesiadę
do Łowicza. Dyrektor odpowiedziała, że
w opinii straży pożarnej, był to tylko jeden z
punktów, jakie należało spełnić. Reszta nie
została zrealizowana i w tak krótkim czasie zrealizowana być nie mogła.
(wcz)

Nadleśnictwo ogłasza konkurs
Nadleśnictwo Grotniki ogłasza
konkurs plastyczno-opisowy pt. „Zagrożenia lasu”. Jest on skierowany
do dzieci klas IV-VI.

U

Chóralne pieśni patriotyczne. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Warszawskiego Chóru „Polonia” im. Ignaczestnicy powinni przedstawić ich
cego J. Paderewskiego, pod dyrekcją Wiesława Jelenia, odbył się w niedzielę 31 sierpnia po mszy świętej o godz. 18.
zdaniem największe zagrożenie lasów
w katedrze łowickiej. Był to kolejny koncert z ramach cyklu „Burmistrz miasta zaprasza”. Licznie zgromadzona publicz- w formie plakatu wykonanego w dowolność, wraz z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim oraz biskupem ordynariuszem Franciszkiem Dziubą, wysłuchała
nej technice i wielkości, załączając tekstom.in. Modlitwy obozowej, Marszu Sybiraków, Warszawskie dzieci, Czerwone maki na Monte Cassino i in.
(eb)
we uzasadnienie swojego wyboru. Nadle-

Gminne dożynki w Bielawach
„Turniej Wsi” Gminy Bielawy
o którym pisaliśmy w poprzednim
numerze NŁ, rozegrany w niedzielę 24 sierpnia, oprócz zmagań rodzinno - sportowych miał jeszcze
jeden aspekt. Połączony był mianowicie z gminnymi dożynkami i konkursem na najładniejszy wieniec dożynkowy.

C

ałość rozpoczęła się msza świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Bielawy ks. Jana Widerę. Uczestniczyli
w niej także księża ze wszystkich parafii
z terenu gminy Bielawy m.in. ks. Jacek
Grzywacz - proboszcz parafii w Chruślinie,
ks. Mirosław Krzeszewski- proboszcz z parafii w Sobocie, ks. Michał Ciećwierz, proboszcz z parafii w Oszkowicach.
W trakcie mszy starostowie dożynek, Ireneusz Gralak i Iwona Kociak złożyli na ręce
gospodarza dożynek, wójta gminy Bielawy

Sylwestra Kubińskiego poświęcony bochen
chleba, a przedstawicielki Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy złożyły wieńce
dożynkowe.
Tradycyjnie podczas mszy przeszedł korowód z wieńcami przygotowanymi przez
panie z kół gospodyń z poszczególnych
miejscowości. Swoje wieńce zaprezentowały panie z KGW Bielawy, Soboty, Oszkowic, Skubik, Chruślina, Wojewodzy, Starego Waliszewa, Borówka.
Na zakończenie mszy dokonano symbolicznego aktu dzielenia chleba. Po mszy
rozstrzygnięto konkurs na Najładniejszy wieniec dożynkowy. W skład komisji oceniającej wieńce weszli: Irena Białas - przewodnicząca, Andrzej Zimiński
oraz Edward Chądzyński. Komisja przyznała I miejsce paniom z KGW z Bielaw,
II miejsce KGW Chruślin, a III KGW Stary Waliszew.
(wcz)

Europejskie Dni Dziedzictwa
po raz szósty

K

orzenie tradycji - od ojcowizny
do ojczyzny - pod takim hasłem trwają
przygotowania do szóstej już w Łowiczu
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które
odbędą się w dniach 20 i 21 września.
Lokalne hasło tej imprezy będzie brzmiało
„Łowicz prymasowski - Łowicz biskupi”. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi
na historyczne uwarunkowania regionu
łowickiego, wynikające z obecności Prymasów
Polski do końca XVIII w. oraz ich wpływu
na kulturę miasta, a także na rozwój sztuki
ludowej, która jest dziś wizytówką miasta
- argumentuje dyrektor muzeum Marzena
Kozanecka-Zwierz.
W ramach uroczystości przewiduje się
pierwszego dnia, 20 września, organizację
sesji naukowej dotyczącej roli arcybiskupów
w kształtowaniu łowickiej „małej ojczyzny”,
prezentację wybranych zabytków sakralnych
fundacji arcybiskupów ze zbiorów skarbca
Bazyliki Katedralnej w Łowiczu oraz koncert
muzyki staropolskiej. Następnie,
21 września, zapowiadany jest przegląd
twórczości ludowej połączonej z występami
zespołów folklorystycznych, warsztatami
z zakresu bibułkarstwa, wycinankarstwa, haftu,
rzeźby, wikliniarstwa, konkursami dla dzieci
i młodzieży, prezentacją stoisk kół gospodyń
wiejskich.
(eb)

śnictwo czeka na nie do 20 października
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca
października. Przewidziano 3 nagrody indywidualne oraz 1 nagrodę dla szkoły za zastosowanie najciekawszych i różnorodnych
technik plastycznych oraz najciekawszych
opisów. Nagrodzone prace zostaną wystawione w sali leśnej nadleśnictwa i pozostaną jako czasowa ekspozycja.
(ljs)

Odpust i dożynki w Domaniewicach
Na uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września
w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach przybędzie prawdopodobnie
około pięciu tysięcy pielgrzymów.
Pielgrzymki z Łowicza, Łyszkowic,
Chruślina Dmosina oraz Głowna wyruszą tego samego dnia skoro świt,
aby dotrzeć do Domaniewic przed
południem.

W

sobotę 6 września, gmina Domaniewice uczci 650-lecie swojego istnienia i w Gminnym Ośrodku Kultury otwarta zostanie wystawa fotograficzna
zatytułowana „Parafia i gmina w starej fotografii”. Trafiło na nią około 100 fotografii ze zbiorów parafian. Część wystawy
przedstawiać będzie młodzieńcze lata zna-

nych w gminie i parafii osób, nie zabraknie wójta Grzegorza Redzisz i ks. proboszcza Sławomira Sobierajskiego. Będzie to
już ostatni element obchodów jubileuszowego roku.
Uroczystości odpustowe rozpoczną się
w sanktuarium 8 września się o godzinie
6.30 odprawieniem Godzinek. O godz. 7,
a następnie o 9 odprawione zostaną ranne
msze święte. Na godzinę 12.00 zaplanowano mszę odpustową, a jednocześnie dożynkową, którą odprawi biskup senior Alojzy
Orszulik. Wierni zgromadzą się na placu
pielgrzymim im. kardynała Stefana Wyszyńskiego przy sanktuarium. Po kazaniu
pod ołtarz przejdzie procesja z dożynkowymi wieńcami i darami. Każda miejscowość
zgodnie z tradycją przygotowuje warzywa,
owoce, ziarno i żywność. Po mszy świętej odbędzie się poświęcenie ziarna. Opra-

wę muzyczną zapewni chór z Państwowej
Szkoły Muzycznej ze Skierniewic oraz młodzieżowa orkiestra z Godzianowa.
Uroczystości religijne kontynuowane
będą o godzinie 15.00, kiedy odprawiona
zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego.
O 17.15 rozpocznie się modlitwa różańcowa. O godzinie 18.00 odprawiona zostanie ostatnia msza święta. Natomiast o godzinie 20.00 w sanktuarium odbędzie się
koncert organowy na - unikalnych w skali europejskiej wpisanych w prospekt orła
- organach. Zaśpiewa sopranistka z Opery Łódzkiej Sylwia Strugińska pochodząca
z Domaniewic.
Nie zabraknie towarzyszących odpustom
straganów, wesołego miasteczka, modnych
ostatnio gokartów i innych atrakcji dla duszy i ciała.
(eb)
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Sztandar na 80-lecie OSP
w Łasiecznikach

- Druhowie, mieszkańcy! Dzisiejsza uroczystość jest na pewno
rzadkością w szeregach OSP. Niewiele jednostek OSP może wykazać się 80-letnią działalnością. Nie
ukrywam, że mamy jeszcze dużo
do zrobienia. chcemy pozyskać samochód gaśniczo- bojowy, co nas
mobilizuje do dalszej pracy - mówił 30 sierpnia, podczas jubileuszu
jednostki OSP w Łasiecznikach
w gminie Bolimów jej prezes Roman Krupiński.
o uroczystej polowej mszy świętej proP
boszcz parafii w Bolimowie ks. Krzysztof Majcher poświęcił sztandar jednostki

w Łasiecznikach podkreślając jednocześnie,
że to pierwsza na terenie gminy jednostka
nie będąca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym posiadająca swój sztandar.
Odczytano akt nadania sztandaru, który na
ręce prezesa Romana Krupińskiego przekazała druhna Krystyna Ozga. Wójt Stanisław Linart oraz Paweł Winnicki wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru.
Natomiast druh Zbigniew Roter przekazał
jednostce w Łasiecznikach replikę hełmu
strażackiego sierżanta z pocztu sztandarowego z początku ubiegłego wieku.
Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń i medali druhom z Łasiecznik, czego dokonała członek Zarządu Głównego OSP Krystyna Ozga. Złotym medalem
uhonorowani zostali: Tadeusz Kalinowski
i Kazimierz Frączyk. Srebrny medal otrzymali: wójt Stanisław Linart, Paweł Winnicki, Janusz Szewczyk, Edward Kunat, Ireneusz Figat, Waldemar Mielczarek, Krzysztof
Frąsiak, Włodzimierz Pietrzak, Grzegorz
Kozłowski, Jarosław Krupiński oraz Dariusz Kubiszewski. Brązowymi medalami
odznaczeni zostali: Tomasz Pierścionek, Tadeusz Ambroziak, Leszek Kaliński, Paweł
Małecki, Tomasz Mielczarek i naczelnik
jednostki Dominik Wienikowski.

O historii jednostki
Jednostka w Łasiecznikach liczy obecnie
30 druhów, którzy kultywują tradycje ochrony przeciwpożarniczej od 1928 roku, kiedy
to powstała straż pożarna w Łasiecznikach
- wsi należącej wówczas do gminy Nieborów. Pierwszym prezesem był Henryk Ko-

Prezes OSP w Łasiecznikach Roman Krupiński prezentuje nowy sztandar.

walczyk. W skład kierownictwa jednostki
wchodzili ponadto: Jan Figat, Antoni Wiercioch, Władysław Mazagaj, Wojciech Figat,
Antonii Figat oraz Józef Tuszyński.
- OSP w Łasiecznikach wyrosła z potrzeb
środowiska, a jej powstanie było wyrazem
współuczestnictwa mieszkańców wsi w organizowaniu życia zbiorowości - sięgnął do
historii prezes. Na początku działania jednostka opierała się na ofiarności jej członków. Kilkadziesiąt osób złożyło dobrowolne
składki na budowę remizy. W 1929 roku Jan
Figat bezpłatnie przekazał plac, na którym
wzniesiono 2 lata później drewnianą remizę. II wojna światowa zahamowała, ale nie
przerwała działalności OSP w Łasiecznikach. Ochotnicy organizowali zbiórki pieniędzy na potrzeby straży oraz uczestniczyli w akcjach gaśniczych. Jednak hitlerowcy
zniszczyli remizę. Zachował się sprzęt stra- Medale strażakom z OSP wręczała wicewojewoda Krystyna Ozga.

Tak to już dziś wygląda.

Nowy przystanek już zamontowany
Nowym, estetycznym przystankiem autobusowym cieszyć się
mogą od końca sierpnia podróżni
z Nieborowa. W centrum miejscowości od dłuższego już czasu trwały
prace zmierzające do zlikwidowania
obskurnej, murowanej budowli dawnego przystanku i kiosku.

N

ajpierw całość zburzono i uprzątnięto
teren. Następnie firma Budotechnika z Pilichowic dostarczyła i zamontowała nowy, oszklony przystanek, wraz

żacki schowanych w prywatnych domach.
Hitlerowcy rozstrzelali w czasie okupacji za
działalność konspiracyjną dwóch druhów:
Ignacego Figata oraz Jana Figata.
Po wyzwoleniu budynek strażnicy wyremontowano, zgromadzono część sprzętu, kupiono nowy beczkowóz. Z czasem
OSP uzyskała nowy wóz i motopompę.
Zatroszczono się o wybudowanie we wsi
zbiornika wodnego. W tym czasie wielkie zasługi dla rozwoju OSP położył Czesław Krupiński.
Pomysł budowy nowej remizy trafił na
podatny grunt. Budynek wznoszono 3 lata,
a w 1966 roku dokonano jego otwarcia.
W strażnicy obok garaży, magazynów
i biura OSP znajdowała się biblioteka
i sklep spożywczy.
W 1983 roku jednostka obchodziła 55-lecie powstania. W latach 80. strażacy otrzymali dwa lekkie samochody marki Żuk, które służą jej do dziś.
Przed obchodami 80. rocznicy powstania
jednostki druhowie podjęli trud odnowienia
remizy. Część pieniędzy przeznaczyła gmina Bolimów, część sponsorzy, wśród nich
Paweł Winnicki. Najwięcej pracy w odnawianie budynku włożyli druhowie: Henryk
Owczarek, Dariusz Kubiszewski, Damian
Krupiński, Łukasz Kubiszewski, Adam Bartosiewicz, Jarosław Krupiński, Dominik
Wiernikowski, Grzegorz Kozłowski oraz
Michał Kopczyk.
(eb)

z nowym kioskiem. Koszt wyniósł 32.880
zł. Trzeba było go ponieść, gdyż stary przystanek szpecił bardzo mocno zabytkowe
otoczenie, szczególnie gdy jakiś czas temu
w centrum Nieborowa położono nowe
chodniki, oraz stylizowane ławki, słupki
i kosze. Kiosk ma nowoczesny, estetyczny wygląd - jest oszklony, w kolorze zielonym. Wokół niego położona została dodatkowa kostka chodnikowa.
Na razie jeszcze kiosk nie funkcjonuje.
W tym tygodniu gmina ogłosić miała konkurs ofert na jego wynajem.
(wcz)

Gmina Nieborów

Znów prace
na moście w Patokach

N

ie ma tygodnia, aby
pracownicy gminnej brygady
remontowo - budowlanej
Urzędu Gminy w Nieborowie nie
łatali powierzchni jezdnej mostu
na Bzurze w Patokach. Most jest
specyficzny - drewniany, dłuższy
od położonego w ciągu drogi
powiatowej mostu w Kompinie.
Jedynym skutecznym rozwiązaniem
problemu starzejącego się mostu,
byłoby pobudowanie nowego. Musielibyśmy zablokować jednak
wszystkie gminne inwestycje, aby
ruszyć z tą budową - mówi wicewójt
Adam Janiak. - Jeśli powiat
szacuje, że na budowę nowego
mostu w Kompinie potrzeba
byłoby 13 mln zł, to my szykować
musielibyśmy podobną kwotę, co
jest dla nas nierealne - dodaje.
W minionym tygodniu znów zaszła
potrzeba załatania dwóch dziur
na moście. Gmina posiłkowała
się do tej pory materiałami, które
otrzymała od powiatu przed kilku
laty, gdy naprawiany był most
w Kompinie. Materiały te są już,
jednak kończą się i trzeba będzie
pomyśleć o kupnie nowych.
Dodatkowo jeszcze borykać
się trzeba z złodziejami części
metalowych, którzy sprzedają je
potem na złom. W ostatnim czasie
pracownicy uzupełnić musieli kilka
elementów konstrukcji, które padły
łupem złomiarzy.
Most leży w ciągu drogi gruntowej,
dojazdowej do pól. Nie jest to
droga aż tak ważna, by udało się
pozyskać na budowę tak duże
pieniądze z zewnątrz. - Gdybyśmy
nie wprowadzili ograniczenia do
3 ton, mostu już dawno by nie
było - mówi Janiak. Służy on
ponad 30 rolnikom, którzy mają
swoje grunty po drugiej stronie
Bzury i przejeżdżają ciągnikami
z maszynami rolniczymi, czy
przepędzają krowy. Mostem tym
dojeżdża się też do stacji PKP
w Jasionnej.
Na razie jednak gmina może na
nim wykonywać tylko doraźne
remonty, gdy tylko pojawi się nowa
wyrwa. Na budowę nowego mostu
samorządu po prostu nie stać.
(wcz)
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Ekologicznie
nie znaczy dużo drożej
Pierwsi rolnicy na
Ziemi Łowickiej,
którzy zdecydowali się
przekwalifikować swoje
zmechanizowane
i chemiczne gospodarstwa
na produkcję ekologiczną
zrobili to na przełomie lat
80. i 90.
o tej pory spotykają kpiące uśmiechy
tych rolników, którzy nie wierzą, że
D
ziemia może przynieść plon bez chemicz-

nych oprysków, a to, że można na takiej
produkcji zarobić kładą między bajki dla
dzieci. - Określają nas mianem oszustów.
Nie wierzą, że można produkować bez chemii - mówi Wiesław Mrzygłód prowadzący
swoje ekologiczne gospodarstwo w Skaratkach w gminie Domaniewice.

Ekologia w Mysłakowie
Jednym z pionierów rolnictwa ekologicznego w naszym rejonie jest Kazimierz

turalne, te zaś są o wiele mniej skuteczne
w zwalczaniu szkodników i chorób. Na pozostałym areale uprawiał zboże i warzywa.
- Wiadomo - na większym obszarze łatwiej
jest utrzymać równowagę biologiczną - wyjaśnia pan Kazimierz. W ekologicznej produkcji niższe są plony, a owoce, czy ziarna
znacznie mniejsze - stąd ekologiczne warzywa, owoce czy kłosy łatwo poznać gołym okiem. Pierwsze lata przestawienia produkcji były najcięższe, z uwagi na spadek
plonów, a co za tym idzie także dochodów.
- Musieliśmy się uczyć nowej produkcji i szukać stałych klientów - dodaje Lemański.
Oprócz roślin produkowano ekologicznie także nabiał, głównie mleko dostarczane bezpośrednio konsumentom, ale i nieduże ilości przetworów mlecznych, m.in.
twaróg, ser topiony, masło itp.
Obecnie Kazimierz Lemański ma stałych odbiorców swoich warzyw, owoców
i mleka. Jedni przyjeżdżają do niego
w określone dni tygodnia po wcześniej złożone zamówienia, innym rolnik sam dowozi
zamówiony towar. Przez kilka lat wstawiał
również swój towar do sklepów z żywnością ekologiczną w Warszawie. Przez jakiś
czas eksportował truskawki do Niemiec.

Wiesław Mrzygłód sprzedaje produkty ze swojego ekologiczne gospodarstwa w Skaratkach na łowickiej targowicy.
Jego stoisko jest specjalnie oznakowane.
roku. Produkcję prowadzi na 17 ha ziemi,
z czego 5 ha to łąki. Pan Rojek hoduje również 20 krów i na własne potrzeby trzodę
chlewną. Oprócz zbóż, ma również warzywa. - Bez nawozów chemicznych warzywa trzeba 3 - 4 razy w roku opielić. W tym
roku odczuwam kryzys z rękoma do pracy
- mówi rolnik.
Swój towar wstawia do sklepów w Warszawie i w Łodzi, ma również stałych
klientów. Klientka z Włocławka kupuje od
3 lat ziemniaki tylko z gospodarstwa Rojka. Ośmiu klientów co tydzień odbiera
określone ilości różnych produktów prosto
z gospodarstwa. Kilku klientów pan Mieczysław ma w Łowiczu. W jego ocenie do
prowadzenia tego typu produkcji potrzeba chęci i uczciwej pracy. Sam nie narzeka
na brak klientów. Zaopatrujący się u niego
w gospodarstwie za towar płacą tyle samo
co w sklepie. - Jeżeli muszę do kogoś dojechać doliczam koszty transportu - wyznaje
rolnik spod Sannik.

Ekologia stosunkowo
od niedawna
Kazimierz Lemański z Mysłakowa wskazuje, że ekologiczne jabłka można
rozpoznać gołym okiem, gdyż są po prostu dużo mniejsze.
Lemański z Mysłakowa. Tego typu produkcję prowadzi od 1990 roku. Po 2 latach
otrzymał pierwszy atest Stowarzyszenia
Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Atesty wydawane są co roku po
uprzedniej kontroli gospodarstwa, choć od
kilku lat stowarzyszenie zastąpiły Jednostki Certyfikujące, które wydają już nie atesty, ale certyfikaty zgodnie z wymogami
unijnymi. - Ekologiczną produkcję prowadzę, od początku przejęcie gospodarstwa po
teściach. Obydwoje z żoną chcieliśmy jeść
zdrowo - wyznaje rolnik z Mysłakowa.
Ekologiczną produkcje prowadzi na
8 hektarach. Początkowo było to gospodarstwo wielokierunkowe. W pierwszej kolejności Lemańscy musieli zmniejszyć powierzchnię sadów, gdyż odmiany zasadzone
w sadzie były mało odporne na choroby,
a w produkcji ekologicznej nie można stosować nawozów chemicznych, tylko na-

Obecnie również kraje zachodnioeuropejskie poszukują większych ilości ekologicznego zboża. - Z roku na rok jest coraz więcej świadomych konsumentów, którzy wolą
zapłacić kilka groszy więcej za zdrowy towar nie pryskany nawozami chemicznymi wyznaje pan Kazimierz.

Dobre paliwo z Sannik
- Jak ktoś kupi porządny samochód to
nie naleje do baku oleju opałowego. Jeszcze większy szacunek należy się naszemu organizmowi - uświadamia Mirosław Rojek
ze Staropola w gminie Sanniki, który ekologiczną produkcję uruchomił również w
1990 roku. - Nigdy nie pałałem miłością do
nawozów, po opryskach sam chorowałem
przez 3 dni - mówi o przyczynach zmiany
charakteru produkcji. Pierwszy atest otrzymał, tak jak Kazimierz Lemański, w 1992

W porównaniu z poprzednikami od niedawna na produkcję ekologiczną przestawił
swoje gospodarstwo Wiesław Mrzygłód ze
Skaratek pod Rogóźnem w gminie Domaniewice, bo w 2001. Sam okres przejścia
z gospodarowania konwencjonalnego na
ekologiczne trwał 3 lata - do 2004 roku. Od
tego roku ma certyfikat na produkcję ekologiczną na obszarze 8 ha. Uprawia warzywa: pomidory polne, ogórki, marchew, burak ćwikłowy, dynię, cebulę oraz zboża na
ziemiach V i VI klasy bonitacyjnej. Osiąga
przy tym plony żyta 15 q z hektara, ale kłosy
są o połowę mniejsze niż w gospodarstwach
konwencjonalnych. Do ratowania i wzmocnienia roślin pan Wiesław w swoim gospodarstwie stosuje wywary z ziół, najczęściej
z pokrzywy i skrzypu polnego. - Oczywiście
można stosować preparaty gotowe, ale są
one dość drogie - mówi rolnik. Niższe plony zdrowych produktów wpływają na wyższą ich cenę. Ceny są o 20 - 30% wyższe od
produktów przesyconych chemią z tradycyjnych gospodarstw, ale zdarza się, że nieraz
nawet jest to cena taka sama.

Stoisko Wiesława Mrzygłóda jest oznakowane jako ekologiczne pod nazwą EkoMrzy. W każdą środę i piątek można je napotkać na targowicy miejskiej w Łowiczu.
- Nasi klienci to głównie osoby, które zwracają uwagę na jakość kupowanych warzyw,
często wybierają też te najmniej okazałe mówi Wiesław Mrzygłód. Ponadto są to
matki z małymi dziećmi, kobiety kupujące
pomidory i ogórki na przetwory w ilości 10
- 30 kg. Jest również oddzielna grupa kupująca wprost z gospodarstwa, co jest możliwe zawsze po południu.

nych było w Polsce zaledwie 49, w roku
2008 jest ich 13 tys. Na znaczny wzrost
w Polsce gospodarstw zajmujących się produkcją ekologiczną ma wpływ nie tylko
wzrost świadomości, ale również dopłaty
bezpośrednie z Unii Europejskiej, dwukrotnie wyższe na gospodarstwa ekologiczne. W sadzie, gdzie produkcja najtrudniejsza,
sięgają nawet 1.600 zł do hektara - wyjaśnia pan Kazimierz. - Większość rolników
na dużych obszarach produkuje aronię lub
orzeszki ziemne, objęte właśnie najwyższymi dopłatami, ale nie bardzo interesują ich
zbiory, ale coroczne dopłaty - takiego samego zdania jest Wiesław Mrzygłód. - Co
Skąd wzrost
zasady rolnicy ekologiczni z przekonazainteresowania ekologią? do
nia zakładali gospodarstwa do 1998 roku,
W roku, w którym uruchomił produkcję po tym roku plantatorzy, którzy liczą na
Kazimierz Lemański oraz Mirosław Ro- dopłaty - dzieli ekologicznych producenEliza Błaszczyk
jek, czyli w 1990 - gospodarstw ekologicz- tów Mirosław Rojek.

Jak to się robi

Rolnictwo ekologiczne, określane również jako: biologiczne, organiczne, biodynamiczne to sposób gospodarowania,
w którym stosuje się tylko środki naturalne:
- obornik, komposty, nawozy zielone, nawozy zwierzęce oraz minerały występujące
w przyrodzie zamiast nawozów sztucznych,
- metody zapobiegawcze w ochronie roślin, w tym metody biologiczne, środki roślinne i mineralne zamiast syntetycznych pestycydów. Zwierzętom
zapewnia się pasze gospodarskie, ściółkę oraz ruch na świeżym powietrzu.
Gospodarstwa ekologiczne znajdują
się w czystym środowisku, co pozwala wykluczyć lub maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenia, których źródłem
jest przemysł lub drogi szybkiego ruchu.
Płody rolne wytworzone bez użycia
chemii są przechowywane i przetwarzane w taki sposób, aby nie straciły swoich walorów. W przechowalniach
zabronione jest stosowanie syntetycznych pestycydów. Ideą ekologicznego przetwórstwa jest wybór takiej technologii, która w najmniejszym stopniu
obniża wartość odżywczą surowca.
Zabronione jest używanie organizmów

zmienionych przez inżynierię genetyczną (GMO).
Surowce ekologiczne przetwarza
się metodami mechanicznymi, fizycznymi lub fermentacyjnymi, które są
znane od stuleci. Wystarczy spróbować kiszonej kapusty, razowego chleba na zakwasie lub świeżego twarogu, by rozpoznać prawdziwy smak.
Jakość produktów z atestowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych wynika
z ekologicznych metod produkcji oraz warunków czystego środowiska. Ponieważ
na żadnym etapie produkcji nie są stosowane środki chemiczne, zakłada się, że
otrzymane produkty są wolne od zanieczyszczeń. Są to produkty bogate w naturalne składniki i witaminy, a ich smak
można odróżnić od produktów sztucznie „witaminizowanych” i „polepszanych”.
O ich wartości nie decydują jednak witaminy, białka, węglowodany i inne składniki ważne dla prawidłowej przemiany
materii. Ceniona jest ich wysoka wartość
biologiczna, którą dawniej miały produkty naturalne, wytworzone w nieskażonym
środowisku.
(eb)
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OSP Niedźwiada ma sztandar

Proboszcz parafii katedralnej
w Łowiczu ks. Wiesław Skonieczny
poświęcił sztandar jednostki OSP
w Niedźwiadzie podczas obchodów
90-lecia istnienia jednostki. W mszy
świętej polowej przed remizą wziął
udział także wikariusz parafii katedralnej ks. Dariusz Bujak.

N

a jednej stronie sztandaru na czerwonym tle widnieje godło strażackie, zaś
po drugiej stronie na niebieskim tle
wyhaftowany został patron strażaków św.
Florian. Nad przygotowaniami sztandaru
czuwał Społeczny Komitet Fundacji sztandaru pod przewodnictwem sołtysa Niedźwiady Mariana Stępniewskiego.
Gratulacje i dowody uznania dla prawie
wiekowej już tradycji strażackiej w Niedźwiadzie przekazali m.in. z-ca komendanta powiatowego PSP w Łowiczu mł. bryg.
Piotr Błaszczyk, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP Jan Chojecki oraz wójt
gminy Łowicz Andrzej Barylski i dyrektor miejscowej szkoły podstawowej Alicja Kocbuch.
Okazały jubileusz stał się okazją do wręczenia szeregu medali i odznaczeń druhom z
Niedźwiady. Złotym medalem za zasługi dla
pożarnictwa odznaczeni zostali: Mirosław
Słomiany, Zdzisław Ciesielski, Jan Rutkowski, Antoni Igielski oraz Janusz Jagoda.
Srebrny medal otrzymali: Mirosław Kosiorek, Lech Fałowski, Tomasz Mika, Janusz
Olaczek, Mirosław Rutkowski, Stnisław
Gnat, Jerzy Pełka i Dariusz Gruziel. Ponadto ośmiu strażaków otrzymało brązowe
medale. Przyznane zostały ponadto odznaki
za wysługę lat. Najdłużej, ponad pół wieku
w służbie strażackiej wytrwał Zdzisław
Mika, który druhem jest od 55 lat. Niewiele
krócej, bo 50 lat członkiem OSP w Niedźwiadzie jest Jerzy Ścibor. Jerzy Wachowski

Druhowie ochotnicy z Niedźwiady są dumni z nowego sztandaru i służby w jednostce z 90-letnią tradycją.

1918 roku strażacy rozbroili niemieckich
żołnierzy na stacji Słudwia, rekwirując cztery karabiny z nabojami. Dowódcą akcji był
sekretarz zarządu jednostki, później ksiądz Piotr Perzyna. Strażacy pełnili w tym okresie służbę posterunkową w Łowiczu i uczyli
się obchodzenia z bronią.
W 1919 roku pobudowano w Niedźwiadzie remizę strażacką, która w roku 1952 została rozebrana. W latach 1924 - 1931 strażacy zdobywali sprzęt gaśniczy wygrywając
zawody strażackie. Jako nagrody otrzymali: beczkowóz, drabiny i wóz. W 1957 roku
zakupiono nowy plac pod budowę remizy,
którą zaczęto budować w 1959 roku, a zakończono w 1967 roku. Motopompę jednostka posiada od 1961 roku, a syrenę strażacką od 1967 roku. W 1971 roku jednostka
otrzymała samochód strażacki.
W okresie II wojny światowej trzynastu członków straży zostało zamordowanych przez hitlerowców. Pamięć ich została
uczczona tablicą pamiątkową ufundowaną
przez mieszkańców wsi. Została wmurowana w budynek domu ludowego i odsłonięta
7 maja 1967 roku. 14 czerwca 1998 roku,
podczas jubileuszu 80-lecia, jednostka OSP
w Niedźwiadzie została odznaczona Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Obecnie jednostka liczy 46 druhów, w tym trzech
honorowych i trzech wspierających.
W historii wsi oraz jednostki OSP poczesne miejsce zajmowali od zawsze nauczyciele: Piotr Perzyna, współzałożyciel straży,
Edward Fleming, sekretarz straży oraz społecznicy Mieczysława i Julian Długołęccy,
a także Barbara i Józef Gałajowie.
(eb)

oraz Mirosław Słomiany strażakami są od wiceprezesem Franciszek Rutkowski, se45 lat. Odznakę za wysługę 40 lat otrzyma- kretarzem Piotr Perzyna, skarbnikiem Jan
Pełka zaś gospodarzem Franciszek Perzyli: Henryk Ścibor i Jan Rutkowski.
na. Jeżeli chodzi o sprzęt gaśniczy, to jednostka dysponowała w tym czasie sikawZ dziejów jednostki
ką ręczną, kupioną ze składek wiejskich
Straż ogniowa w Niedźwiadzie powsta- 31 sierpnia 1918 roku. Działalność ochotła 16 czerwca 1918 roku. Pierwszym pre- ników nie sprowadzała się tylko do gaszezesem jednostki został Marcin Perzyna, nia pożarów. W nocy z 11 na 12 listopada

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Alicja Kocbuch na ręce prezesa miejscowego OSP Jerzego Pełki przekazała statuetkę św. Floriana.

Bogatsza rekonstrukcja walk
z września 1939 roku
- Więcej sprzętu mechanicznego,
więcej ludzi, więcej atrakcji - takimi
słowami naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki łowickiego ratusza Artur Michalak przedstawiał radnym na sesji 28 sierpnia to
co będzie można zobaczyć w czasie dwudniowych rekonstrukcji walk
o Łowicz w 1939 roku, które odbędą
się 27 i 28 września.
zabranie głosu w tej sprawie poprosił naczelnika burmistrz Łowicza
O
Krzysztof Kaliński. Michalak przedstawił

budżet tej imprezy, który ma zamknąć się
w 85 tys. zł. Z tego 50 tys. zł to pieniądze
z budżetu miasta, pozostałe: wkład współorganizatora imprezy, Stowarzyszenia Polonia Millitaris, które w tym roku dostało
10 tys. złotych więcej dofinansowania niż
rok temu z Ministerstwa Obrony Narodowej. W planach jest rekonstrukcja nocna na
Starym Rynku, która będzie umiejscowiona
bliżej budynku łowickiego muzeum niż centrum placu oraz powtórzenie rekonstrukcji
w Parku Błonie.
Michalak poinformował o ciekawych
planach na rok przyszły związanych z rekonstrukcjami września 1939 roku w związku z 90. rocznicą wybuchu II wojny światowej, bitwy nad Bzurą i walk o Łowicz.

W ostatni weekend września ponownie zobaczymy nocną rekonstrukcję
walk o Łowicz na Starym Rynku.
Rekonstrukcje te mają być przygotowywane wspólnie z dwoma innymi miastami położonymi nad Bzurą, Sochaczewem
i Łęczycą. Przedsięwzięcie ma być znacznie
większe niż to co Łowicz miał okazję do tej
pory doświadczyć.
W roku 2010 natomiast, zgodnie z tym
co zapowiedział Michalak, rekonstrukcja
walk wrześniowych w 1939 roku zostanie
zastąpiona inscenizacją z okresu walk napoleońskich.
(tb)
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El Commendante
polskiej sztangi
marł Janusz Przedpełski. Za kilka
dni skończyłby 82 lata. Mimo stosunkowo sędziwego wieku zmarł
niespodziewanie. Jeszcze kilka godzin
przed śmiercią omawiał w swoim wiejskim domu pod Warszawą najważniejsze
problemy polskiej sztangi z obecnym prezesem ciężarowego związku, Zygmuntem
Wasielą. Przedpełski był człowiekieminstytucją, chyba jedynym w polskim
sporcie. Poznałem go trzydzieści lat temu,
gdy na początku mojej pracy w Polskim
Radiu dostałem w przydziale od Bogdana
Tuszyńskiego do obsługiwania podnoszenie ciężarów. Wcześniej dyscyplinę
całkowicie mi obcą, o której wiedziałem
mniej więcej tyle, co dobrze zorientowany
kibic. Ale z ciężarami zaprzyjaźniłem się
bardzo szybko, w największym stopniu
właśnie za sprawą prezesa Przedpełskiego. Już chyba w pierwszej naszej
rozmowie wyszło, że jeszcze przed wojną,
jako kilkunastoletni chłopak, znał mojego
Ojca. W Sochaczewie, gdzie mieszkali
Przedpełscy, mój Tata do wybuchu wojny
chodził do gimnazjum, między innymi ze
starszym bratem Janusza. Szybko znaleźliśmy więc wspólny język.

Z

rezes Janusz Przedpełski był
swoistym fenomenem i zarazem
rekordzistą. Szefem związku
ciężarowego wybrano go w 1959 roku
i pełnił tę funkcję aż do lutego 2006 roku.
Wtedy doszedł do wniosku, że pora ustąpić miejsca komuś młodszemu, co przez
środowisko ciężarowe zostało przyjęte
ze zrozumieniem, ale bez zachwytu. Na
prezesowską funkcję wybierano go
dwanaście razy, a wszyscy działacze
i trenerzy nie mieli co do tego najmniejszej wątpliwości. Mało było bowiem ludzi
w ciężarowym świecie, którzy cieszyliby
się taką estymą i uznaniem, jak właśnie
On. Przekonywałem się o tym wielokrotnie. Na każdych igrzyskach olimpijskich,
począwszy od Seulu 1988 (moje pierwsze
igrzyska) a skończywszy na Atenach 2004,
na mistrzostwach świata i Europy. Nie był
prezesem „malowanym” ani przyniesionym w teczce. Już jako działacz skończył

P

zaocznie studia na warszawskiej AWF,
a potem zdał egzaminy na trenera pierwszej
klasy. Nigdy czynnym trenerem nie został,
ale Jego ambicją było nie ustępować
zasobem wiedzy swoim podopiecznym.
Był też jednym z najbardziej cenionych na
świecie sędziów. Przy stoliku sędziowskim
siedział na czterech igrzyskach olimpijskich
(Rzym, Tokio, Meksyk, Monachium), na
ośmiu kolejnych (Montreal, Moskwa, Los
Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney,
Ateny) pracował w jury.
odczas jednego z konkursów
w Sydney pogubiły się w zapiskach osoby prowadzące protokół zawodów. Pomyłka, na szczęście
podczas pierwszej konkurencji - rwania,
miała odbicie także na elektronicznej tablicy
i w grafice pokazywanej w telewizji. Od
Przedpełskiego nauczyłem się kiedyś, że
najlepiej polegać na samym sobie, więc
zawsze podczas transmisji prowadziłem
własny protokół. Pozwoliłem więc sobie
w telewizyjnym komentarzu mieć wątpliwości do tego, co zaprezentowano oficjalnie.
W przerwie między rwaniem i podrzutem
wyszło na moje. Okazało się też, że jedynym wśród oficjeli, który miał poprawną
wersję protokołu był szef jury, Janusz
Przedpełski i pomyłkę usunięto korzystając
z Jego zapisków.

P

anusz żartował czasem, że dwóch
jest tylko takich na świecie: Fidel
Castro i On. Nie był oczywiście zwolennikiem kubańskiego El Commendante,
ale parę dat w życiorysie mieli zbieżnych.
Obaj urodzili się w 1926 roku, w odstępie
niecałego miesiąca. Obaj rządzili od 1959
roku, z tą jednak różnicą, że Przedpełski
w polskich ciężarach co cztery lata wybierany był na swą funkcję w sposób całkowicie
demokratyczny. Przy okazji mistrzostw
świata w Warszawie, w 1969 roku, zainicjował powstanie Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów i był jej prezydentem
przez czternaście lat. Przez kilka kadencji
był też wiceprezydentem federacji światowej. Razem z Nim odeszła też, zapewne
bezpowrotnie, pewna epoka.

J

Oświadczenia samorządowców
z gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek - wójt gminy Sanniki, miał na koniec minionego roku zgromadzone 15.000 zł (czyli o 14.000 więcej
niż przed rokiem) - wspólnota majątkowa.
Posiada we współwłasności mieszkanie
26,7 m2 o wartości 135.000 zł tytuł własności - akt notarialny
Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy
Sanniki osiągnął dochód 84.445,26 zł. Ma
samochód Hyundai Getz z 2004 roku, którego nie posiadał rok wcześniej.
Z zobowiązań finansowych wymienia
kredyt w BPH PBK w wysokości 44.952
fraków szwajcarskich, zaciągnięty na zakup
mieszkania w 2004 roku na 30 lat.
Henryk Podsiadły - zastępca wójta,
posiadał na koniec 2007 roku zgromadzone 2.000 zł. We współwłasności ma dom
o powierzchni 219,5 m2, wartości 100.000
zł oraz gospodarstwo 1,66 ha z budynkiem
mieszkalnym i garażem. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął dochód 200 zł.
Dochody: zasiłek przedemerytalny
z ZUS 5.783,58 zł, wynagrodzenie w Urzędzie Gminy - 11.184,68 zł. Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
Jarosław Zawadzki - p.o. sekretarza
gminy, miał zgromadzone 17.000 zł. Nie ma
nieruchomości, składników mienia ruchomego i zobowiązań finansowych powyżej
10.000 zł. Nie podaje też w oświadczeniu
dochodów, jednak pytany o to wyjaśnia, że
w dołączonym do oświadczenia PIT wykazał dochód z tytuły zatrudnienia w Urzędzie
Gminy w wysokości 43.218,07 zł brutto.
Marianna Poryszewska - skarbnik
gminy Sanniki nie miała na koniec roku
zgromadzonych pieniędzy. Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 200 m2, wartości 200.000 zł, budynku gospodarczego,
działki 0,37 ha i wartości 15.000 zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód
69.675,95 zł, inne źródła - 460 zł.

Jest współwłaścicielką Volkswagena
Golfa z 2000 roku. W banku PKO SA ma
zaciągnięty hipoteczny kredyt mieszkaniowy, do spłaty na dzień 1 kwietnia 2008 było
33.372 franków szwajcarskich.
Franciszek Bujakowski - radny ze
Lwówka, na koniec roku nie miał zgromadzonych pieniędzy. Wymienia mieszkanie
37 m2 zapisane aktem notarialnym w 2000
r. za przekazanie gospodarstwa następcy.
Osiągnął następujące dochody: z tytułu
emerytury 10.109,04 zł, umowa - zlecenie
- 20,60 zł, funkcje społeczne 2.124 zł. Nie
ma składników majątku ruchomego powyżej 10.000 zł ani zobowiązań finansowych
powyżej 10.000 zł.
Bogdan Cieślak - przewodniczący Rady Gminy, jest właścicielem domu
o powierzchni 140 m2, wartości 200.000 zł.
Jest na rencie, ponadto jest pełnomocnikiem
PPHU „Max” Barbary Cieślak. Z tytułu diety radnego osiągnął dochód 10.800 zł, renta - 8.359,92 zł. Posiada Opla Astrę z 2000
roku, wartości 14.000 zł, którego nie miał
przed rokiem. Zaciągnął w minionym roku
kredyt w BS w Sannikach, na koniec roku
do spłaty pozostało 4.599,53 zł.
Beata Jadwiga Dąbkowska - radna
z Brzezi, miała na koniec roku zgromadzone 2.500 zł. Jest właścicielką nieruchomości
1.611 m2, wartości 3.000 zł, którą otrzymała
w formie darowizny. Nie osiągnęła dochodów, nie ma zobowiązań finansowych.
Franciszek Kamiński - radny z Sannik, nie miał na koniec roku środków zgromadzonych na koncie, rok wcześniej miał
51.000 oraz 2.000 euro. Posiada dom o powierzchni 205 m2, wartości 174.000 zł oraz
działkę 900 m2, wartości 12.137 zł - współwłasność.
Ze stosunku pracy osiągnął dochód
17.981,49, emerytura 19.895,25 zł, inne
źródła - 616,40 zł. Dochód z tytułu peł-

nienia obowiązków społecznych wyniósł
3.255 zł.
Radny we współwłasności posiada Opla
Vectrę z 1999 roku, nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Stefan Kiełbasa, radny z Osmólska,
miał wraz z żoną zgromadzone 50.000 zł
(mniej o 12.000 zł w porównaniu w rokiem wcześniejszym), dom o powierzchni
250 m2, wartości 103.000 zł - własność, gospodarstwo rolno-hodowlane o powierzchni 25,08 ha, wartości 811.600 zł. Z tytułu
prowadzenia go osiągnął dochód 34.400
zł. Posiada też nieruchomość o powierzchni 420 m2, której wartość wynosi 84.000
zł, której nie wymieniał w poprzednim
oświadczeniu.
Otrzymał diety radnego o łącznej wysokości 2.040 zł.
Ze składników mienia ruchomego wymienia ciągniki Zetor 7245, rok produkcji 1989 roku oraz Massey Ferguson 255 z
1985 roku, Volkwagena Passata 1,9 TDI.
Spłaca kredyt zaciągnięty w 2002 roku
na 7 lat w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku. Kredyt przeznaczony
był na adaptację budynku inwentarskiego na chlewnię, stan zadłużenia na koniec
roku wynosił 11.000 zł, czyli mniej o 6.000
w porównaniu z 2006 rokiem.
Ewa Machała - radna z Sielc, nie miała zgromadzonych żadnych środków na
koniec roku. W oświadczeniu majątkowym gospodarstwo męża -7,60 ha, wartość
80.000 zł z budynkiem inwentarsko-składowym. Z gospodarstwa osiągnęła dochód
12.000 zł, inne dochody - 475,52 zł, dieta
radnej 2.520 zł. .
Grzegorz Kucharski - radny z Wólki
Niskiej, miał na koniec roku zgromadzone
10.500 zł na lokacie oraz 4.000 zł na rachunku bieżącym oraz 1.000 euro.
dok .na str. 32
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Nie doczekał się na lekarza
Zatelefonował do nas
czytelnik, który uczulony jest
na jad owadów. Pokąsany
przez osy, szukał pomocy
w łowickim szpitalu,
jednak mimo dwugodzinnego
oczekiwania, nie
uzyskał jej.

Z

doświadczenia wiem, jak źle reaguję
na jad os i pszczół. Ukąsiło mnie kilka
os. Było po godzinie 18.00, więc nie mogłem szukać pomocy u mojego lekarza rodzinnego - opowiada. - Udałem się więc do
łowickiego szpitala. I co się okazało? Że
nie ma lekarza, który mógłby mnie przyjąć.
Czekałem dwie godziny i nic. Jednak nie to
jest najgorsze - przede mną była kobieta,
która jak usłyszałem, czekała cztery godziny z dzieckiem pogryzionym przez psa. Nie
puszczę tego płazem. Tylu cierpień jakich
doznałem i takiego traktowania pacjenta odgraża się mężczyzna.
Mężczyzna wszedł w gniazdo os, kilka go pokąsało. Są takie miejsca jak szyja
i głowa, po ukąszeniu, w które osoba uczulona na jad, może nawet umrzeć. Reakcja
na jad owadów zależy zarówno od ilości
użądleń, jak i od indywidualnej wrażliwości na jad i miejsce ukąszenia. W tym przypadku zagrożenia życia może nie było, ale

Przetarg na wodociąg
w Jackowicach

G

mina Zduny ogłosiła przetarg na
wykonanie kilumetrowego odcinka,
nowej sieci wodociągowej na
terenie osiedla w Jackowicach. Oferty
będą przyjmowane do 12 września.
Planowany do realizacji wodociąg,
ma zastąpić istniejący już rurociąg
wykonany z rur azbestobetonowych,
uważanych za szkodliwe dla zdrowia.
Do nowej sieci podłączonych zostanie
w sumie kilkanaście posesji. Wyłoniona
w przetargu firma będzie miała czas na
realizację inwestycji do 30 listopada.
Odcinek wodociągu na osiedlu
w Jackowicach, jest obecnie
ostatnim już na terenie gminy
Zduny wykonanym z tego materiału.
Dokonanie wymiany zakończy trwający
od lat proces, który co roku kosztował
gminę kilkaset tysięcy złotych, mimo
wsparcia finansowego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Gmina co roku wymieniała na swoim
terenie ok. 7 kilometrów wodociągu.
Tegoroczna inwestycja nie powinna
być droższa niż 100 tys. zł - oceniają
zduńscy urzędnicy.
(tb)

Dyrektor PZD
na emeryturze

T

o już drugie odejście na emeryturę,
jakie w ostatnim czasie odnotował
Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu.
Niedawno na zasłużoną emeryturę
odszedł wicedyrektor Stanisław Wojda,
27 lipca, podczas sesji Rady Powiatu,
nietypowo przeprowadzonej
w skansenie wsi łowickiej
w Maurzycach, pożegnano
pierwszego, historycznego dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg, Andrzeja
Stajudę. Dziękując za bardzo dobrą
współpracę, dyrektor emeryt życzył
zebranym dużo zdrowia, no i trochę
szczęścia. - Parę ładnych lat poleciało
- dodał krótko a treściwie, jak to miał
zawsze w zwyczaju. Konkurs na
wyłonienie nowego dyrektora został
już ogłoszony. Starostwo czekało
na dokumenty do końca minionego
miesiąca. - Do czasu rozstrzygnięcia
konkursu dyrektora zastępuje inspektor
Ryszard Rybarczyk, który zastępował
go zresztą już wcześniej, gdy dyrektor
przebywał na urlopie - poinformował na
sesji starosta Janusz Michalak.
(wcz)

mężczyzna czuł się bardzo źle. W końcu
uzyskał pomoc, po kilku godzinach, tyle
że... u swojego lekarza rodzinnego, dzięki
uprzejmości tego ostatniego, nieodpłatnie.
- Dostałem kilka bolesnych zastrzyków, ale
jakie męki przeszedłem przez te kilka godzin i jaki jestem teraz obolały - wiem tylko ja - mówi.
Trudno wprost uwierzyć w taki przebieg
wypadków. Czy taka sytuacja mogła mieć
w ogóle miejsce? Pytany o to dyrektor łowickiego szpitala Andrzej Grabowski najpierw odpowiada, że nie. Przyznaje jednak,
że w czasie, gdy doszło do zdarzenia przebywał na urlopie. Po zastanowieniu mówi
jednak, że taka sytuacja mogła mieć miejsce.
Na chirurgii powinno być dwóch lekarzy.
W sytuacji gdy jeden z nich jest obłożony pracą, a trzeba przeprowadzić operację, wzywa się z domu lekarza dyżurującego pod telefonem.
- Być może zadziałała tu koleżeńska przysłu-

ga - domniemywa Grabowski. - Mogło być
tak, że zdecydowano się nie wzywać lekarza
z domu i dlatego pacjenci musieli tyle czekać. Bo lekarz, który powinien ich przyjąć,
prowadził jako drugi chirurg operację.
Dyrektor zastrzega przy tym, że koleżeńskość koleżeńskością, jednak taka sytuacja
absolutnie nie powinna mieć miejsca. - Nie
cieszę się, rzecz jasna, iż zachodzą takie sytuacje, cieszę się jednak, że są one ujawniane, gdyż pozwala mi to cały czas ulepszać pracę szpitala i eliminować podobne
zdarzenia na przyszłość - mówi. - Gdybym
dowiedział się o zdarzeniu od razu po nim,
można byłoby szybko sprawdzić, co się stało i wyciągnąć konsekwencje - dodaje. Poszkodowany pacjent winien zatem zgłosić się do dyrekcji z informacją jakiego
dnia został tak potraktowany. - Sprawdzimy, jakie operacje wtedy przeprowadzano
i co się naprawdę stało - deklaruje dyrektor.
(wcz)

Pożyczka na budowę oczyszczalni
O zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zdecydowali radni Rady Powiatu
Łowickiego na sesji 27 sierpnia. Pożyczka w kwocie 172 tys 97 zł spożytkowana jest na budowę oczyszczalni
ścieków w oddziale ZOZ rehabilitacji
i fizjoterapii w Stanisławowie.

N

ie jest to oczywiście cała kwota potrzebna do przeprowadzenia inwestycji, a tylko jej część - całość kosztować będzie powiat 232 tys. zł. Kwota 38
tys. zł pochodzi z umorzenia pożyczek z lat

wcześniejszych, natomiast 30 tys. zł to środki własne powiatu. Umowa z firmą AZT Zając z Krakowa, która realizować będzie prace została już podpisana. Roboty ruszą lada
dzień. Termin ich zakończenia przewidziano na 17 października.
Istniejąca obecnie w Stanisławowie
oczyszczalnia biologiczna oparta na dwóch
osadnikach pierwszego i drugiego stopnia,
mająca przepustowość 10 m3 na dobę, jest
nie wystarczająca. W oparciu o te osadniki
powstanie nowa oczyszczalnia z zastosowaniem nowych urządzeń - m.in. reaktora biologicznego typu Nebraska, o znacznie większej efektywności.
(wcz)

Zabrzmi muzyka i strofy

P

rzedostatni w tym sezonie koncert
poetyczno-muzyczny odbędzie się
7 września o godz. 14.00 w pałacu
w Sannikach. Wystąpią Jerzy Romaniuk fortepian oraz Krzysztof Gosztyła - recytacje.Jerzy Romaniuk to profesor Katedry

Fortepianu na Akademii Muzycznej w Warszawie. Krzysztof Gosztyła to z kolei aktor
związany z Teatrem Narodowym w Warszawie, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.
(mwk)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Anna Wróblewska (1933-2007)

Córka zmarłej niedawno Anny
Wróblewskiej, Małgorzata Tomkiewicz powiedziała nam, że najbardziej
za jej mamą tęsknią wnuki - siedmioletni Damian powiedział nam, że bardzo by chciał pójść z babcią na spacer, usiąść na ławce pod drzewem
i posłuchać jej opowieści lub czytanych bajek.

M

ama ciężko pracowała i robiła wszystko, byśmy my córki były dobrymi ludźmi - powiedziała nam pani Małgorzata Nawet w ostatnich latach, choć może nie
powinna, pomagała nam w domu, chciała być użyteczna i ciągle w ruchu, by nie
pamiętać o swoim wieku i chorobach. Nie
wyobrażała sobie siebie w fotelu i przed
telewizorem, choć bardzo lubiła oglądać
polskie seriale: „M jak Miłość”, „Samo
Życie” czy „Złotopolscy”. Zawsze miała
w trakcie ich trwania dodatkowe zajęcie, najczęściej ręczne robótki: na drutach lub szydełku. Najbardziej cieszyła się z wnuków
i z obserwowania jak one rosną. Pani Aniela urodziła się 12 maja 1933 roku w Łowi-

czu, w rodzinie kolejarskiej. Jej rodzice Anna
i Adam Zrębscy, oprócz niej mieli jeszcze
trójkę starszych dzieci: Zygmunta, Antoniego i Marię. Dzieciństwo spędziła w Łowiczu, tu ukończyła szkołę podstawową.
II Wojnę Światową, o której w ogóle nie opowiadała, spędziła z rodzeństwem u rodziny
pod Domaniewicami.
Po jej zakończeniu cała rodzina zamieszkała ponownie w Łowiczu, pani Aniela
ukończyła szkołę handlową w Łowiczu,
myślała o dalszej nauce, chciała studiować.
Jednak zrezygnowała z tego ze względów
finansowych i choroby matki. W 1955 roku
poznała swego przyszłego męża Jana Wróblewskiego, pobrali się dwa lata później, już
po śmierci mamy pani Anny. Tego samego roku na świat przyszła córka Barbara.
Wszyscy zamieszkali w Warszawie, gdzie
mąż Jan miał stałą posadę. Z tego związku
przyszły na świat kolejne dwie córki, Anna
w 1960 i Małgorzata w 1965 roku. W Łowiczu pani Anna bywała często, jej rodzeństwo zostało w mieście, spotykali się na
wspólnych obiadach, przynajmniej raz na
dwa miesiące.

Pani Anieli udało się otrzymać pracę jako
kasjerka w jednym z warszawskich oddziałów PKO, łączyła to z dorabianiem na część
etatu jako księgowa.
Po śmierci męża, w 1987 roku wróciła do Łowicza, jak mówiła „do korzeni”,
zostawiając w Warszawie studiujące jeszcze dzieci. Powrót nie był trudny, gdyż na
miejscu czekała na nią praca w prywatnej firmie brata, gdzie jeszcze na emeryturze, przez 10 lat zajmowała się rachunkami, nawet gdy przejął ją syn brata. W 1998
roku zamieszkała w Łowiczu córka Małgorzata, wspólnymi siłami odremontowały dom, który pozostawili po sobie rodzice i
tam wspólnie zamieszkały. Pani Małgorzata, która jest wdową podkreśliła, że pomoc
mamy była wielka, umożliwiła jej pracę ,
a decyzja o przeprowadzce pozwoliła uciec
jej przed problemami, które nagromadziły
się po stracie bliskiej osoby.
- Mama była osobą bardzo energiczną,
pełną pomysłów, ale także bardzo zrównoważoną i miłą, swoją postawą dawała nam dużo
- powiedziała córka, dodając, że wszyscy w
domu bardzo za nią tęsknią.
(tb)

Łowiczanie pamiętali o 1 września
- Tylu pocztów sztandarowych
tutaj, na cmentarzu przy ul. Listopadowej, jeszcze nie było - mówił
burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński 1 września, podczas uroczystości upamiętniającej wybuch
II wojny światowej. Pocztów tych
było ponad 20.

B

W

stęp na koncert kosztuje 10 zł. Jeśli
pogoda nie dopisze, koncert zostanie przeniesiony do klubu Pracowni Sztuki Żywej. Oprócz zespołu „Frontside” usłyszymy również łowickie grupy:
„C Cztery”, „Sickroom” oraz „Restricted
Area”.

Koncert będzie z okazji trzeciej rocznicy
„Próbowni” czyli miejsca przeznaczonego do prób dla muzyków z Łowicza, które
od samego początku działa przy Łowickim
Ośrodku Kultury. Jest to opuszczony wiele lat temu budynek mieszkalny, który młodzież zaadoptowała dla swoich muzycznych
potrzeb. Obecnie grają w niej „Bibi Ribozo
and The Banditos”, „8 Dzień Tygodnia”, „Filantropia”, „C Cztery”, „Sickroom”, „Restricted Area”.
Urodzinowy koncert współfinansuje ŁOK oraz łowiccy przedsiębiorcy. (jr)

“Koderki” zapraszają do swojego grona
Nabór do Dziecięco - Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki” odbędzie się w sali tanecznej Łowickiego Ośrodka Kultury w poniedziałek
8 września o godz. 15.00.

bór lubiły folklor. Strycharski dodaje, że
chciałby, aby młodzi łowiczanie byli także dumni ze swoich korzeni i nie wstydzili się zakładać strojów ludowych, gdy staną się nastolatkami. Kierownik „Koderek”
podkreśla, że bardzo mu zależy, by na poniedziałkowy nabór przyszło jak najwięcej
chłopców, bo tych w ludowych zespołach
zawsze brakuje.
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.
(jr)

Zgłoś nieprawidłowości na drogach

N

ieprawidłowości dotyczące wszystkich
dróg na terenie powiatu łowickiego
będzie można zgłaszać telefonicznie
w czwartek, 11 września w godzinach od
10.00 do 12.00 pod policyjnym numerem
(0-46) 830-95-25. Dyżurować będą policjanW uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej brali m.in. ci z Sekcji Ruchu Drogowego łowickiej poudział przedstawiciele Związku Kombatantów RP, Więźniów Politycznych.
tygodnie wytrwać i na sojuszników, którzy
w tym czasie mieli się przygotować do tego,
aby nam pomóc. Tej pomocy Polska nie
otrzymała. - Po co przypominamy historię?
- pytał Kaliński, który wiele lat uczył jej
w łowickim I LO. Tam razem sam wszystkim obecnym odpowiedział na to pytanie ze względu na patriotyzm i na wolność.
Mówił czym był patriotyzm w czasie wojny, a potem w latach 40-tych i 50-tych, czym
jest obecnie. I jeśli wyjeżdża się z kraju do

pracy, to trzeba chcieć tu wrócić. Burmistrz
mówił też o wolności, do której zdążyliśmy
się już przyzwyczaić, choć media każdego
dnia informują nas o zdarzeniach w różnych
częściach świata, gdzie wolności nie ma.
Obchody rocznicy września 1939 roku
skończyły się modlitwą w intencji poległych
żołnierzy. Potem złożono wieńce pod tablicą
z nazwiskami żołnierzy, kwiaty ozdobiły też
groby żołnierzy.
(mwk)

sobą niesie. Oprócz tego uznał, że w związku
z wiekiem rozmówców i tym że coraz więcej
z nich odchodzi, zapis ten jest jak najbardziej
właściwy. Grzejszczak za swoją pracę otrzymał pierwsze miejsce i nagrodę
w wysokości 1000 zł. Drugie
Zdobywca pierwszej namiejsce zajął Krzysztof Szagrody Michał Grzejszczak pochogłuchowicz, który za prawiedział w czasie sesji że jego
cę „Uwięzione wspomnienia”
praca odbiegała od regulamiotrzymał nagrodę w wysokości
nu, zamiast formy pisanej użył
700 zł, dwa trzecie miejsca i nadźwięku. Płyta CD, którą przegrody po 500 złotych przypadły
słał do konkursu otwiera się
Stanisławowi Makowskiemu
przemówieniem burmistrza
za pracę „Wspomnienia o obopodczas otwarcia pomnika pozie w Małszycach” oraz Eugeświęconego więźniom obozów Michał
niuszowi Nowakowskiemu za
w Małszycach i Kapitule, któ- Grzejszczak
wspomnienia z pobytu w obory w roku minionym stanął na
łowickich Błoniach. Później słuchacz ma zie pracy. Ten ostatni był nie tylko więźniem
możliwość zapoznać się ze wspomnieniami obozu pracy, ale jak podkreślił burmistrz Kam. in. więźniów obozów, całość została uzu- liński jest jednym z żyjących uczestników
pełniona muzyką. Burmistrz Kaliński nie akcji na łowickie więzienie NKWD przy dzikrył w rozmowie z nami, że w przypadku siejszej ul. Kurkowej, w czasie której odbito
tej pracy, słuchacz ma do czynienia z dobrze Zbigniewa Fereta ps. „Cyfra”.
Komisja konkursowa wysoko ocenizrobioną audycją, której można byłoby wyła także wspomnienia Heleny Pągowsłuchać w każdym szanującym się radiu.
Autor pracy mówił w czasie sesji, że prze- skiej, które zostały opublikowane w piśmie
kaz dźwiękowy jest bogatszy od przekazu „CDN Browarna”. Odebrała ona wyróżnie(tb)
pisanego o większą dawkę emocji, którą ze nie i nagrodę w wysokości 300 zł.

Najlepszy okazał się zapis dźwiękowy

urmistrz wręczał nagrody wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Henrykiem Zasępą na ostatniej sesji Rady
Miejskiej 28 sierpnia. Konkurs został ogłoszony w roku ubiegłym, termin zakończenia przyjmowania prac upłynął 30 marca,
wcześniej został przesunięty w związku
z małą ilością zgłoszeń. W sumie napłynęło pięć prac.

Zespół z Sosnowca „Frontside”,
grający muzykę hardcore, zagra
na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury już jutro, 5 września
o godz. 19.00.

N

Konkurs na wspomnienia o hitlerowskich obozach

- To doskonała praca, myślimy
jak ją wykorzystać. Jesteśmy zdania, że powinna zostać powielona
i trafić do wszystkich łowickich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak by uczniowie
mogli zapoznać się z jej zawartością powiedział nam burmistrz Krzysztof
Kaliński o nagrodzonej pierwszym
miejscem w konkursie „Hitlerowskie obozy pracy w Kapitule i Małszycach”, pracy Michała Grzejszczaka z Łowicza.

(20.08.-1.09.2008 r.)

Koncert grupy “Frontside”

a spotkanie organizacyjne mogą
przyjść siedmio - i ośmiolatki, którzy
mają poczucie rytmu i bardzo lubią
tańczyć oraz śpiewać.
- Zapraszam wszystkie dzieci, które
posiadają uzdolnienia muzyczne - mówi
kierownik zespołu „Koderki” Eugeniusz
Strycharski - Rodzice muszą też pamiętać o tym, by dzieci, które przyjdą na na-

a cmentarzu, na którym spoczywa ponad 200 żołnierzy września 1939 roku
N
zebrała się liczba grupa łowiczan i miesz-

kańców powiatu. Byli w niej harcerze
z Szarych Szeregów, żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, kombatanci,
Sybiracy, przedstawiciele władz miasta, powiatu, wojska, policji, straży, służby więziennej, partii politycznych, kolejarze, związkowcy z „Solidarności” ale też uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
Burmistrz Kaliński przypomniał kilka dat
z historycznego kalendarza Polski. Zwracał uwagę na to, która z nich jest radosna,
a która - jak 1 września smutna. Mówił np,
że radosne rocznice to 3 maja, 15 sierpnia
i 11 listopada, z których zwłaszcza tę trzecią
obchodzimy być może zbyt poważnie, jeśli
porównany do radości Polaków z odzyskania niepodległości. Rocznice tragicznych
wydarzeń to 1 sierpnia i 1 września, choć jak zauważył - 1 września 1939 roku Polacy nie myśleli, że wojnę obronną przegrają. Liczyli na polską armię, która miała dwa

odeszli od nas

20 sierpnia: Jan Rożniata, l.66, Dąbkowice Górne; 22 sierpnia: Mieczysław
Guzek, l.72, Łowicz; Jan Domińczak, l.70, Domaniewice; 23 sierpnia: Henryk
Krzyżanowski, l.85, Nieborów; Franciszka Perek, l. 93, Głowno; 24 sierpnia: Krzysztof Krystijanik, l.43, Piaski Domaradzkie; 25 sierpnia: Henryk Siuta, l. 49, Kadzielin;
Marianna Zuchora, l.79, Głowno; Krystyna Matyjasik, l.73, Głowno; 26 sierpnia: Barbara Fortuńska, l.51, Łowicz; Irena Kuźmińska, l.84, Głowno; 27sierpnia: Stanisława
Materek, l.97, Michałówek; Apolonia Gawrońska, l.79, Chąśno; 31 sierpnia: Janina
Mazurkiewicz, l. 83, Głowno; Stanisław Tomczyk, l. 85, Kamień; 1 września: Tadeusz
Błaszczak, l.76;

licji oraz przedstawiciele zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz
gminnych. - Prosimy o zgłaszanie nieprawidłowości szczególnie w okolicach szkółpowiedziała nam rzecznik łowickiej policji
Urszula Szymczak.
(mak)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
W okresie od 27 sierpnia policjanci
zatrzymali następujących nietrzeźwych
kierowców i rowerzystów. Zostali lub
zostaną oni ukarani przez Sąd Grodzki
w Łowiczu w trybach przyspieszonych.
n 27 sierpnia o godzinie 17.50
w Piaskach Bankowych w gminie Bielawy
ciągnikiem rolniczym nietrzeźwy jechał
52-letni mieszkaniec powiatu łowickiego
(1,26 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc).
n 28 sierpnia o godzinie 15.15 w Różycach w gminie Kocierzew Południowy
62-letni mieszkaniec powiatu łowickiego

jechał nietrzeźwy rowerem (0,31 mg/dm3
alkoholu).
n 1 września o godzinie 16.20 w Kocierzewie 52-letni mieszkaniec powiatu
sochaczewskiego jechał nietrzeźwy
rowerem (0,60 mg/dm3 alkoholu).
n 2 września o godzinie 14.20 w Kiernozi nietrzeźwy rowerem jechał 54-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego (0,87 mg/
dm3 alkoholu). Ponadto nie stosował się
do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów wydanego przez łowicki sąd.
n 3 września o godzinie 11.15 w Walewicach w gminie Bielawy nietrzeźwy rowerem jechał 42-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego (0,77 mg/dm3 alkoholu).
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Osiedle Starzyńskiego

Skończyli chodniki, teraz uprzątną śmieci
Pracownicy Brygady RemontowoBudowlanej Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej zakończyli wymianę
chodników przed blokami o numerach 8 i 9 na os. Starzyńskiego w
Łowiczu.

T

worzące chodnik popękane betonowe płyty zostały wymienione na szarą i czerwoną kostkę betonową. Poprawione zostały również podejścia do klatek
schodowych.

Jeden z mieszkańców niepokoił się, że
stare, połamane płyty chodnikowe będą pozostawione na trawnikach, gdzie były tymczasowo składowane. W spółdzielni zapewniono nas jednak, że zostaną w ciągu kilku
najbliższych dni uprzątnięte.
Po zakończeniu prac przed wejściami do
klatek schodowych rozpoczęło się układanie kostki w szczytach bloków na tym osiedlu, począwszy od bloku numer 9 w stronę
bloku 5 w sąsiedztwie przedszkola. Roboty
potrwają jeszcze kilka dni.
(mak)

Brak chętnych nie tylko na skarbnika
Nie udało się Urzędowi Gminy
Sanniki rozstrzygnąć trzech konkursów, które ogłoszono w wakacje
w celu zatrudnienia skarbnika gminy, radcy prawnego oraz pracownika gospodarczego.

Łowiccy krwiodawcy nie pozostali obojętni wobec apelu PCK i w piątek 29 sierpnia 14 z nich przyszło oddać krew.

Oddawali krew na Starym Rynku
W piątek, 29 sierpnia
w ambulansie Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
z Łodzi, który parkował na
Starym Rynku
w Łowiczu, krew oddało 14
osób.

K

ilka innych weszło do niego, ale nie
zdecydowało się na pobór. - To dobry
wynik, zresztą Łowicz jest dobrym miastem
na organizowanie takich akcji, bo zawsze
znajdują się chętni. W innych miastach jest
wyraźnie gorzej z krwiodawcami - powiedziała nam jedna z pielęgniarek wchodzących w skład obsługi ambulansu, podkreśla-

jąc, że warto było przyjechać do Łowicza.
Tym bardziej, że wśród oddających tego
dnia krew, trafiła się osoba z jej rzadką i poszukiwaną przez szpitale grupą.
Wizyta ambulansu odbyła się w ramach
ogólnopolskiej akcji „Wakacyjna kropla
krwi”, której celem jest uzupełnienie krwi
w szpitalach, gdzie z powodu trwających
wakacji odczuwa się poważne jej braki. Jest
to szczególnie kłopotliwe w przypadkach
nagłych, zwłaszcza wypadkach drogowych.
Braki te powodują także przesuwanie zaplanowanych zabiegów na dalsze terminy.
Warto przypomnieć, że ci, którzy nie
skorzystali z możliwości wsparcia szpitali województwa łódzkiego, oddając „płyn
życia” w ambulansie na Starym Rynku,
mogą to zrobić w najbliższy poniedzia-

łek 8 września w godzinach 9. - 12. (tak
samo we wszystkie poniedziałki tygodnia) w stałym punkcie krwiodawczym,
mieszczącym się w prywatnej przychodni
przy ul. Powstańców 37.
(tb)

D

wie oferty wpłynęły jedynie na skarbnika, jednak jedna z kandydatek wycofała się przed procedurą kwalifikacyjną, druga w trakcie jej trwania. Na
pozostałe konkursy nie było żadnego odzewu.
W wymaganiach dotyczących pracownika gospodarczego określono, że powinien
mieć wykształcenia zawodowe, choć mile
widziane jest średnie. Musi mieć uprawnienia do obsługi kotłów na paliwa stałe,
płynne i gazowe. Ponadto od kandydata
wymagana jest znajomość prac budowlanych, ciesielskich i stolarskich. Poprzedni
pracownik gospodarczy wykonywał prace

Gmina Zduny

Będą nakładki i pobocza

P

rawie 2 kilometry nowej nawierzchni na dwóch drogach zamierza wykonać do końca roku gmina Zduny.
Ogłoszony został przetarg, do którego można składać oferty do 17 września. Zakres
przewidzianych w nim prac to wykonanie
nawierzchni asfaltowej na drodze Złaków
Borowy - Poprzeczka - Zalesie o długości

862 m. oraz pobocza z destruktu asfaltowego po obu stronach drogi, o łącznej szerokości 1 m. Druga droga Wiskienica Dolna
- Aleksandrówka - Wiskienica Górna - ma
długość 988 m, a zakres prac to nakładka i
pobocza. Prace na obu drogach mają być
wykonane do 20 listopada.
(tb)

w Urzędzie Gminy, przedszkolu, szkołach,
remizach Ochotniczych Straży Pożarnych
i budynkach komunalnych na terenie gminy. Osoba zatrudniona poprzednio na tym
stanowisku odeszła z pracy.
Konkurs na skarbnika związany jest
z odejściem na emeryturę dotychczasowej
skarbnik Marianny Poryszewskiej. Sprawa
zatrudnia radcy prawnego związana jest
z odejściem z pracy Sławomira Wolframa,
który nie miał aplikacji radcowskiej.
Od kandydata na skarbnika gmina oczekuje przede wszystkim wykształcenia wyższego ekonomicznego oraz praktyki w obsłudze księgowej jednostki samorządu
terytorialnego. Z kolei od prawnika wymaga się nie tylko wykształcenia prawniczego magisterskiego, ale także uprawnień do
wykonywania zawodu radcy prawnego,
jak również praktyki w obsłudze jednostki
samorządu terytorialnego.
(mwk)

Dziś Slam w Pracowni

T

urniej Prezentacji Poetycko Muzycznych odbędzie się dzisiaj, 4
września, o godz. 19.00 w Pracowni
Sztuki Żywej w Łowiczu. Według Jacka
Rybusa, pomysłodawcy i organizatora
Slamów, Pracownia ma odpowiedni
klimat do recytacji wierszy.
Dziś do Pracowni może przyjść każdy,
kto chce zaprezentować swoje wiersze
lub napisane przez siebie piosenki.
(jr)
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Dożynki na pożegnanie lata
Kilka tysięcy
mieszkańców powiatu
łowickiego pożegnało
wakacje w niedzielę
31 sierpnia w Kiernozi,
gdzie odbyły się dożynki
powiatowe. Największe
tłumy pojawiły się
przed wieczorem na
koncertach gwiazd,
którymi były zespół
folkowy Turnioki
oraz belgijski
wykonawca, znany
z Idola - Danzel.

D

ożynki powiatowe rozpoczęły się mszą
świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Małgorzaty w Kiernozi. Mszę
o godz. 11.30 celebrował bp łowicki Andrzej Dziuba wraz z miejscowym proboszczem ks. Kazimierzem Fiksem oraz proboszczem z Sannik, ks. Stanisławem Dujką.
Na granicy Kiernozi na biskupa czekał powóz zaprzężony w konie z prywatnej staj-

w 2003 roku otrzymał z rąk ministra rolnictwa medal Zasłużony dla rolnictwa, zaś
w 2006 roku jego gospodarstwo zostało wyróżnione Złotą Wiechą. Ma dwóch synów,
jest radnym gminy Kiernozia.
Po dotarciu przed estradę nastąpił symboliczny obrzęd przesypywania ziarna
z przetoka do płachty siewca. Ziarno z tegorocznych zbiorów pod przyszłe zasiewy
przesypywały osoby mające wpływ na życie
rolników. Jako pierwszy ziarno przesypał bp
łowicki Andrzej Dziuba, po nim proboszcz
z Kiernozi, proboszcz z Sannik, senator
Przemysław Błaszczyk, przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Ogonowski, przedstawiciel wojewody Kazimierz Perek, Andrzej Górczyński, prezes
Izby Rolniczej, starosta Janusz Michalak,
przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek, wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak i przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Stańczak. Następnie odśpiewano ęRotę”.
Uczestnicy imprezy zostali zapoznani
z tradycyjnym obrzędem dożynkowym,
który zaprezentował Zespół Pieśni Ludowej „Kiernozianie”. Konferansjerkę na
estradzie prowadziła dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kiernozi Bożena Olczak, która gwarę łowicką zgrabnie przeplatała kaszubską. Następnie wszyscy ze- Starosta Janusz Michalak wręcza równorzędne nagrody za wieńce dożynkowe.

KGW z Kocierzewa przygotowało wieniec dożynkowy w kształcie wozu drabiniastego.

brani mogli podziwiać występy ludowych
zespołów z zaprzyjaźnionych z łowickim
powiatów, a zatem: zespołu ludowego „Motylki” z powiatu kartuskiego, duetu akordeonowego Roberta Klasy i Krystiana Driwy
z powiatu kartuskiego. Potem zespół „Bystrzyca” z powiatu świdnickiego przedstawił program „Krakowiacy Zaborowscy”
z Lajkonikiem oraz program dolnośląski
„Z wizytą u Kurzawy”.
Około godziny 16.30 rozstrzygnięty został konkurs Starosty Powiatu Łowickiego na dożynkowe wieńce. Przyznano równorzędne nagrody wszystkim zgłoszonym
i wystawionym przed sceną wieńcom, które przygotowywały następujące wioski powiatu łowickiego: Bełchów z gminy Nieborów, Kocierzew Południowy, Parma
z gminy Łowicz, Bielawy, Jackowice z gminy Zduny, miasto Łowicz oraz trzy wioski
z gminy Kiernozia - Sokołów Towarzystwo,
Zamiary i Wola Stępowska.
Następnie przewodniczący Rady Powiatu poprowadził konkurs na jak najdłużej
trwające podbijanie piłki. Wygrał Rafał, który piłkę odbił 50 razy i przerwał tylko dlatego, aby nie zanudzać publiczności. Nagrodą
były w tym konkursie piłki z wycinanką ło-

ni w Gąbinie. Podczas modlitwy delegacje
rolników z całego powiatu dziękowały za
obfite plony, niosąc do ołtarza dary swojej pracy, m.in. warzywa, owoce, miód
i chleb. Poświęcony został chleb i wieńce
dożynkowe.
Po mszy świętej około godziny 12.30
w barwnym korowodzie dożynkowym
przemaszerowano na plac dożynkowy na
teren parku Łączyńskich. Korowód prowadziła kapela z Kiernozi, za nią szły poczty
sztandarowe, żniwiarze i siewca, którym
był Krzysztof Budnicki z Zamiar, dalej członkowie zespołu ęKiernozianie”, delegacje z wieńcami oraz starostowie dożynek, zespoły ludowe, orkiestra strażacka
i zaproszeni goście.
Starościną dożynek w Kiernozi była
Wioletta Zimecka z Woli Stępowskiej, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo
o pow. 51 ha, nastawione na produkcję
mleczną, ma 50 sztuk bydła rzeźnego, 100
sztuk trzody chlewnej, ponadto pracuje zawodowo, jej hobby to fotografia, ma 3,5-letniego syna Kacpra. Starostą dożynek był
Janusz Wasilewski z Jadzienia, który wraz
z żoną prowadzi gospodarstwo o pow. 40
ha, nastawione na produkcję mleczną, ma
100 sztuk bydła mlecznego i rzeźnego, Park Łączyńskich w Kiernozi okazał się doskonałym miejscem na dożynki powiatowe.

wicką. Występ zespołu folkowego Turnioki
rozpoczął się około godz. 17. Muzycy łączą muzykę góralską z innymi gatunkami,
przede wszystkim z muzyką rockową, jak
również z jazzem, rapem, reggae oraz muzyką klasyczną.
Na kiernozkiej estradzie przed 19 pojawił
się gwiazdor muzyki europejskiej wypromowany przez program Idol Danzel, a właściwie Johan Waem z Belgii. W 2004 wylansował swój największy przebój „Pump
it Up”. Danzel promuje się w muzyce pop
i dance. Na ten koncert czekała i w większości specjalnie przyjechała młodzież.
Dla uczestników dożynek powiatowych
przygotowano nie tylko atrakcje na scenie,
ale również dookoła niej - na terenie całe-

Bronisława Skwarna twórczyni ludowa z Chąśna prezentowała swoje kolorowe i świecące hafty.
go parku Łączyńskich. Była aleja twórców
ludowych, wśród których można było spotkać Mariannę Madanowską i Bronisławę
Skwarną. Suto zastawione plackiem drożdżowym, chlebem ze smalcem i ogórkami
kiszonymi było stoisko Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Posilić można się było także na stoisku
przygotowanym przez gminę Nieborów.
Panie częstowały tam nie tylko pysznym
barszczem, ale również alkoholem własnej
produkcji. Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Parmie wystawiały wyroby swoich
członków. Prezentowane były również
maszyny rolnicze. Stajnia „U Kowala”
oferowała przejażdżki konne. Były karuzele, dmuchane zjeżdżalnie oraz stragany i mała gastronomia.
(eb)
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Zawodowe rodziny zastępcze

Dom pełen miłości

Powrót do domu

Plac zabaw,
na którym można
znaleźć wszystko:
ogromną zjeżdżalnię,
pięć huśtawek,
dużą piaskownicę,
mnóstwo kolorowych
samochodzików,
przyczep, wiaderek,
czy łopatek. Wśród
tych wszystkich
zabawek kilkoro
biegających dzieci.
Wszyscy uśmiechnięci,
z wyjątkiem jednego,
drobniutkiego chłopca.

Przyznają, że Kuba jest wyjątkowym
dzieckiem. - Kiedy do nas przyszedł miał
tylko trzy lata - wspomina pani Ewa - Ale
widać było od razu, że jest to bardzo pogodne i mądre dziecko. Podkreśla, że od początku starali się, by dziadkowie chłopca mogli
przejąć opiekę nad malcem. - Taka jest nasza rola: pomagać dzieciom - mówi - Nie
możemy ich zatrzymywać. Bo dla nich jest
najlepiej kiedy przebywają nawet u dalszej,
ale przecież swojej rodziny. Wprawdzie
przekazanie dzieci krewnym nie jest takie
proste. - Najpierw musimy dużo rozmawiać
z nimi, upewnić się, że tam też będą miały
jedzenie, będzie im ciepło i będą kochane
- wyjaśnia - Równocześnie spotykają się z
przyszłymi opiekunami ze swojej rodziny i
powoli oswajają się z myślą, akceptując kolejną ważną zmianę w ich życiu.
Dlatego pani Ewa i pan Piotr proszą dzieci, by mówiły do nich „ciociu” i „wujku”,
nie zaś mamo i tato. Nie chcą, by w przypadku ponownego kontaktu z naturalnymi
rodzicami, a nawet powrotu do rodzinnych
domów, miały dwie mamy i dwóch ojców.

B

iega z wszystkimi, ale bardzo mało się
uśmiecha, jakby ciągle był niepewny co
będzie dalej. - Karol jest z nami dopiero od
kilku dni, dlatego musi się jeszcze przyzwyczaić do nowej sytuacji - mówi Ewa, która W rodzinie zastępczej wszystkie dzieci są szczęśliwe.
razem ze swoim mężem Piotrem opiekuje
się siedmioma chłopcami w ramach zawodowej rodziny zastępczej z Łyszkowic.

Najtrudniejszy początek

Słownik ważnych pojęć

Rodzinę zastępczą spokrewnioną
lub zawodową ustanawia sąd. Dzieje
się to w przypadku śmierci rodziców
lub w wyniku ograniczenia praw rodzicielskich biologicznym rodzicom np.
w skutek stosowania przez nich przemocy względem dziecka.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całkowitą opiekę. Wypełniając jednak obowiązki rodzicielskie, nie przejmuje pełni praw rodzicielskich. Oznacza
to, że dziecko może przebywać w zawodowej rodzinie zastępczej kilka miesięcy albo kilka lat (maksymalnie do uzyskania przez nie pełnoletności). Funkcja
takiej rodziny wygasa również wtedy,
gdy biologiczna rodzina uzyska ponownie pełnię praw rodzicielskich, albo gdy
spokrewniona rodzina zastępcza będzie chciała przejąć nad nim opiekę.
Rodzice naturalni mają prawo i obowiązek brania udziału w podejmowaniu
ważnych dla rozwoju i przyszłości dzieci
decyzji (np. przy wyborze szkoły, zawodu, wykonywaniu poważnych zabiegów
medycznych).
Rodzaje rodzin zastępczych:
Siedmioletnia Weronika jest zadowo1. Rodzina zastępcza spokrewniona;
lona, że ma współtowarzyszy zabaw.
2. Rodzina zastępcza niespokrewzastępczej, przyspieszyła informacja, którą niona;
usłyszeliśmy w Radiu Skierniewice - dodaje
pan Piotr - Powiedziano, że brakuje takich
rodzin, a potrzebujących dzieci jest wiele.
Państwo Ewa i Piotr odbyli, więc szkolenie
m.in. w zakresie pedagogiki i psychologii
w 2006 r., by uzyskać kwalifikacje potrzebne do opieki nad dziećmi.
- Pierwszy przyszedł do nas Kuba - wspomina pani Ewa - To była zima 2007 r. Kiedy
jechaliśmy po niego do szpitala, bardzo się
obawialiśmy jak na nas zareaguje, czy będzie chciał pojechać z nami do domu. - Nie
wiedzieliśmy też co my sami będziemy czuć
do tego dziecka, jakie uczucia będzie w nas
budził - dodaje pan Piotr - Jednak kiedy weszliśmy na salę, Kuba błyskawicznie poszedł
na ręce do żony.
Choć bardzo szybko znaleźli „wspólny język”, to o prawdziwym wzajemnym
zaufaniu, można było mówić dopiero po
upływie sześciu miesięcy. - Dziecko przychodzi do nas ze złymi doświadczeniami
i złymi nawykami, dopiero, patrząc na naszą rodzinę i naśladując nasze zachowania,
uczy się właściwego postępowania - tłuma-

Kiedy usiedliśmy przy dużym domowym
stole, dzieci ciągle przybiegały do pani Ewy
i nie były w stanie usiedzieć w jednym miejscu. - Tak naprawdę to zawsze chcieliśmy
mieć liczną rodzinę - wyjaśnia - Teraz jesteśmy szczęśliwi. - Naszą decyzję o rodzinie

czy pani Ewa. Owe pół roku jest potrzebne
na oswojenie się z nową sytuacją, zaakceptowanie zaistniałych zmian, przyzwyczajenie się do nowych, nieznanych do tej pory
osób, na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, które zostało zniszczone w biologicznej rodzinie.

3. Zawodowe rodziny zastępcze:
rodzinne pogotowie opiekuńcze,
 rodzina zastępcza wielodzietna,
 rodzina zastępcza specjalistyczna.
Funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej pełnią zazwyczaj najbliżsi krewni dziecka: dziadkowie, wujostwo, starsze, pełnoletnie rodzeństwo.
O ustanowienie krewnego rodziną zastępczą mogą wystąpić również sami
rodzice gdy np. nie mają środków na
utrzymanie dziecka lub wyjeżdżają na
dłuższy okres za granicę.
Rodzinie zastępczej spokrewnionej
przysługuje finansowa pomoc na utrzymanie dziecka. Rodziny te muszą również przejść szkolenie, które jednak trwa
krócej, niż jak to miało miejsce w przypadku zawodowych rodzin zastępczych.
Zawodowe rodziny zastępcze to
rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują
się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą
przejść przez cykl badań i szkoleń oraz
otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji.
Szkolenia rodzin zastępczych przeprowadzają Ośrodki Adopcyjno - Opie

kuńcze, które dysponują autorskimi
lub licencjonowanymi programami. Po
kwalifikacji, cywilno - prawną umowę
o świadczenie usług podpisuje z kandydatami Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie lub - w miastach na prawach
powiatu - MOPS.
Rodziną zawodową najczęściej bywa
małżeństwo, chociaż zdarza się, że
są to też osoby samotne. W wypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje jedna osoba, druga zaś pomaga
w opiece nad dziećmi nieodpłatnie jako
wolontariusz.
Poza opiekowaniem się dziećmi
każda rodzina zawodowa ma obowiązek gromadzić dokumentację dziecka,
składać w Centrum Pomocy Rodzinie
sprawozdania z opieki (co miesiąc), odpowiadać na zapytania sądu rodzinnego i podtrzymywać (tam gdzie to możliwe) kontakt dziecka z jego rodziną
naturalną.
Rodzinne pogotowie zajmuje się
opieką krótkoterminową, do 12. wyjątkowo 15. miesięcy. Trafiają tu dzieci
w różnym wieku, często noworodki
i niemowlaki. Jest to okres, w którym
rodzina naturalna dziecka, z pomocą
odpowiednich służb, może rozwiązać

swoje problemy, albo też czas na uporządkowanie sytuacji prawnej np. niemowlęcia i znalezienie dla niego rodziców adopcyjnych.
Rodzinne pogotowie może zajmować się równocześnie trójką dzieci,
chyba że z zawartej umowy między
władzami powiatu, a rodzinnym pogotowiem wynika inaczej. Dzieje się tak
w przypadku, gdy dzieci kierowanych
do zastępczej opieki jest znacznie więcej niż rodzinnych stacji pogotowia na
terenie powiatu.
W wielodzietnej rodzinie zawodowej może znajdować się równocześnie
od 3. do 6. dzieci. Liczba podopiecznych, tak jak w przypadku pogotowia
rodzinnego, może zostać ustalona indywidualnie w umowie.
Rodzinie zastępczej udziela się
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego
umieszczonego w niej dziecka. Wysokość pomocy pieniężnej uzależniona jest od wieku i stanu zdrowia dziecka i mieści się w przedziale od 650 zł
do 1400 zł.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl oraz
pod numerem telefonu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie (046)837
03 44.
(jr)
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Bowiem dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych mogą przebywać kilka miesięcy albo kilka lat. - Kuba poszedł
na stałe do swoich dziadków w kwietniu
tego roku - mówi pani Ewa. Oboje przyznają, że bardzo się do niego przywiązali
i było im ciężko rozstać się z Kubą. - Choć
w domu zrobiło się tak nagle pusto, to wiedzieliśmy, że to wszystko jest dla dobra maluszka - dodaje.

Im więcej,
tym weselej
Dzieci bawią się razem. I choć są chwile
kłótni, to przecież cieszą się, że mogą wspólnie oglądać filmy animowane, grać w piłkę, biegać po dworze, jeździć na rowerach
i robić wiele innych rzeczy. Państwo Ewa
i Piotr mają dwójkę własnych dzieci: dziewięcioletniego Dawida i siedmioletnią
Weronikę, oraz siedmiu chłopców, którymi opiekują się w ramach rodziny zastępczej: jedenastoletniego Wiktora, siedmioletniego Artura, pięcioletniego Eryka,
czteroletniego Oliwiera, trzyletniego Karola, 2,5 letniego Pawła i rocznego Kacpra.
Weronika i Dawid pomagają swoimi
rodzicom w codziennych obowiązkach.
- U naszej córki zaobserwowaliśmy nawet pewien dryg pedagogiczny - mówi pan
Piotr - Ale Dawid też potrafi ugotować kaszkę czy zająć się młodszymi chłopcami. Na
pytanie czy przygotowywali swoje dzieci
na to, że staną się rodziną zastępczą odpowiadają zgodnie, że nie było takiej potrzeby.- Dzieci praktycznie od zawsze wiedziały, że chcemy, by nasza rodzina była liczna
i że chcemy opiekować się innymi dziećmi,
bo tylko tak jesteśmy w stanie im pomóc mówi pani Ewa.
Weronice nie przeszkadza nawet to, że
wychowuje się wśród pięciu chłopców,
jest więc w tym gronie jedyną dziewczyn-

ką. Razem z nimi układa domino, czy zjeżdża po zjeżdżalni.
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie starają się, by dzieci, które do nas dotrą były w podobnym wieku - wyjaśnia pani
Ewa. Najmłodsze, wychowywane przez
nich dziecko, ma tylko roczek. - Kacper
jest kochanym, grzecznym chłopcem, który jak na swój wiek jest bardzo samodzielny - dodaje. Rzeczywiście w trakcie trwania
naszej rozmowy, chłopiec przez długi czas
smacznie spał za zasłonką w pokoju obok
i nie przeszkadzały mu żadne hałasy dzieci
bawiących się w pobliżu.

Szansa
na normalność
W zawodowej rodzinie zastępczej nie
dzieją się cuda. Tak naprawdę zaspokajane
są podstawowe potrzeby podopiecznych.
Dzieci mogą się najeść i wyspać. Nikt na
nie nie krzyknie z byle powodu, nie przyjdzie pijany do domu. - Zdarza się, że dzieci
jedzą tyle, że ich żołądki, nie są w stanie tego
strawić. Dopiero po pewnym czasie zaczynają rozumieć, że już nigdy nie będą głodne, że opiekuje się nimi ktoś, kto je kocha i
nie da nikomu skrzywdzić - mówi pani Ewa.
- Pokazujemy im, że życie może inaczej wyglądać, z wyraźnie wytyczonymi zasadami,
których trzeba przestrzegać, by być szczęśliwym - dodaje pan Piotr - Wybór pozostawiamy już im samym. Muszą sami ocenić
i zdecydować jak chcą żyć.
I choć żadne z nich ani pan Piotr, ani
pani Ewa, nie używa w naszej rozmowie
słów takich jak miłość, bliskość, spokój,
czy ciepło. To ich obecność czuje się już
od momentu przekroczenia progu drewnianego domku. Patrząc na roześmiane
buzie dzieci, nikogo nie trzeba przekonywać, że istnienie zawodowych rodzin zastępczych ma głęboki sens.
(jr)

Za mało zawodowych
rodzin zastępczych
- Zapotrzebowanie na zawodowe
rodziny zastępcze jest bardzo duże mówi Elżbieta Janicka z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
- A na terenie naszego powiatu istnieją tylko dwie takie rodziny. Przez pierwsze półrocze 2008 r. wpłynęło do PCPR
aż sześć postanowień sądu, na mocy
których trzeba było znaleźć miejsca
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dziewięciorga dzieci.
- A trzeba zaznaczyć, że domy dziecka
są powszechnie krytykowane za zbyt
małą ilość opiekunów do ilości podopiecznych i lepiej, by było, aby opiekę
nad dziećmi przejęły właśnie zawodowe rodziny zastępcze - dodaje Janicka.
Poza tym w pobliskich domach dziecka nie ma już miejsc, a oddzielanie dzieci od biologicznej rodziny odległością
kilkudziesięciu bądź nawet setką kilometrów uniemożliwia podtrzymywanie,
i tak już utrudnionych, więzi rodzinnych.
- Zazwyczaj są to biedne rodziny, skąd
więc mają wziąć pieniądze na dalekie
podróże? - pyta Janicka.
Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji byłoby powstanie kilku zawodowych rodzin zastępczych. Choć szkolenie, jakie
najpierw muszą odbyć przyszli opiekunowie trwa około 6 miesięcy, więc na
pojawienie się kolejnych rodzin trzeba
by było jeszcze poczekać. Perspektywa roku jest i tak lepsza, niż niewiedza
czy w ogóle takie rodziny powstaną
w najbliższym czasie. - Zawodowe rodziny zastępcze mogą opiekować się
minimum trójką a maksymalnie szóst-

Negatywnie o salonie gier na Konopackiego
Radni miejscy w Łowiczu
negatywnie zaopiniowali
wniosek Warszawskiej firmy
Casino Gold Spółka z o.o.
starającej się o utworzenie
w budynku przy ul.
Konopackiego 7 w Łowiczu
salonu gier. Radni w swoim
głosowaniu byli jednomyślni.

J

uż na początku sesji, która odbyła się
28 sierpnia, w czasie ustalania porządku obrad, burmistrz miasta Krzysztof
Kaliński, poinformował radnych, o piśmie
jakie dotarło do ratusza dzień wcześniej
faksem, a pisemnie w dniu sesji, którego
nadawcą było Casino Gold. Spółka zwróciła się o usunięcie z porządku obrad punk-

tu dotyczącego głosowania nad opinią lokalizacji salonu gier. Firma podała jednak
zły adres salonu, zamiast ul. Konopackiego napisała Stary Rynek. Burmistrz Kaliński zauważył, że identyczna sytuacja zaistniała w roku minionym, zachowanie spółki
wzbudziło zainteresowanie ratusza. Sprawa
została sprawdzona, jak powiedziała sekretarz Maria Więckowska, często działania
firm, które zajmują się grą na automatach,
spowodowane jest chęcią otrzymania pozytywnej opinii od samorządu, zanim zwrócą
się z wnioskiem w sprawie otwarcia salonu do Ministerstwa Finansów. Jeśli wniosek
ma załączoną negatywną opinię jest automatycznie oddalany, jeśli go nie ma, wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie dokumentacji. Burmistrz Kaliński przekonał
radnych, by wniosku nie usuwać z progra-

mu obrad, ale poddać pod głosowanie, zabezpieczając się w ten sposób na przyszłość
i ostatecznie zamknąć sprawę. Decyzji takiej, jak zauważył, sprzyja inny adres lokalu gdzie miałby być otworzony salon, niż
faktyczna jego lokalizacja.
Radni przegłosowali wniosek jednomyślnie, udzielając w tym względzie poparcia
nie tylko burmistrzowi, ale przede wszystkim lokalnej społeczności, w imieniu której wypowiedział się Rada Osiedla „Nowe
Miasto”, które teren działania obejmuje
os. Noakowskiego, będące bezpośrednim
sąsiadem wspomnianego lokalu. Przypomnijmy, też, że swoją negatywną opinię
dotyczącą lokalizacji wyraziła także Komenda Powiatowa Policji, do której zwracał się ratusz.
(tb)

ką dzieci, a to jest już naprawdę dużo
- dodaje Janicka - Zresztą dzieci wychowywane w takich domach są szczęśliwsze, niż te przebywające w domach
dziecka, w których choroba sieroca jest
czymś powszechnym. Zawodowe rodziny zastępcze opierają się bowiem
na zasadach jakie panują w normalnych
rodzinach, czyli jest w nich dwójka dorosłych opiekunów i kilkoro dzieci.
- Sąd dopiero w ostateczności zabiera dzieci biologicznym rodzicom - mówi
starszy kurator sądowy w Łowiczu Małgorzata Lelonkiewicz - Najpierw stara się ograniczyć prawa rodzicielskie
przez ustanowienie nadzoru kuratora
nad daną rodziną - wyjaśnia. Po tym
około jedna piąta rodziców zmienia
swoje dotychczasowe życie, leczy się
z alkoholizmu oraz podejmuje pracę.
Jednak większość zatrzymuje się na
pewnym poziomie i zmiany w ich postępowaniu są nieznaczne. - Ale mimo
wszystko warto pracować nad tymi rodzinami, bo nawet jeżeli zmiany nie są
spektakularne, to jednak są i dlatego
nadzór kuratora jest tak istotny - dodaje Lelonkiewicz. Podkreśla, że niestety
coraz więcej przemocy występuje zarówno w rodzinach mieszkających na
wsi, jak i tych mieszkających w mieście. - Brak pracy i alkoholizm to główne przyczyny agresji - twierdzi.
To, że problem jest duży świadczą
chociażby same liczby. W powiecie
łowickim większość z 250 spraw jakie podlega nadzorowi kuratora dotyczy przemocy w rodzinach.
(jr)

Zeszyty i meble z banku
200 zeszytów 60 kartkowych, 80
bloków rysunkowych, komplet mebli
kuchennych oraz cztery duże biurka
otrzymało 27 sierpnia stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu „Nadzieja”
z ul. Podrzecznej w Łowiczu, od Marii
Wlaźlak, dyrektor Banku Zachodniego
WBK w Łodzi.
To już nie pierwsza darowizna dla
łowickiego stowarzyszenia z fundacji
Banku Zachodniego „Bank Dziecięcych
Uśmiechów”. Na początku roku dostali
3 tys. zł. Artykuły papiernicze udało
się przewieźć tego samego dnia
dzięki uprzejmości dyr. Domu Pomocy
Społecznej w Borówku, Władysławowi
Grzywaczowi. Obecnie stowarzyszenie
szuka pomocy w przewiezieniu
pozostałych darów.
Stowarzyszenie otrzymało ponadto 26
sierpnia wsparcie finansowe z Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach na
kwotę 300 zł.
(eb)

85 - lecie myśliwych

20 września jubileusz 85-lecia istnienia
Polskiego Związku Łowickiego w
skierniewickim okręgu łowieckim,
obchodzić będą na zamkniętej imprezie
myśliwi w Michałówku nieopodal
Bełchowa w gminie Nieborów. Gościł
ich będzie na swojej posesji myśliwy
Adam Szafarowicz.
Imprezę podczas której wręczone
zostaną m. in. łowieckie odznaczenia
i wyróżnienia, którą uświetni koncert
zespołu sygnalistów myśliwskich i
wystawa trofeów łowieckich Adama
Szafarowicza, organizuje Okręgowa
Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowickiego w
Skierniewicach. Po wystawie myśliwi
świętować będą na biesiadzie
myśliwskiej w restauracji „Na
Rozdrożu” w Nieborowie.
(wcz)
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Mundurki nie zniknęły
Mimo, że rozporządzenie
byłego ministra edukacji
Romana Giertycha w
sprawie wprowadzenia
mundurków do szkół
było przez część opinii
publicznej krytykowane,
to w większości
łowickich placówek
będą one obowiązywać
również i w tym roku.
mianę rozporządzenia wprowadziZ
ła dwa miesiące temu nowa minister
edukacji Katarzyna Hall. Obowiązek mun-

durkowy zniknął, a decyzję w sprawie ich
noszenia musi podjąć każda szkoła indywidualnie. Jest ona podjęta w wyniku wspólnej
opinii Rady Rodziców, rodziców uczniów,
samorządu uczniowskiego i dyrektora danej
placówki wraz z gronem pedagogicznym.

Bez rewii mody
w podstawówkach
W Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu mundurki są obowiązkowe również
w tym roku szkolnym. Jak powiedziała nam
dyrektorka placówki Teresa Sokalska-Lebioda, jej zdaniem pozostawienie ich nie
jest złe. Dzieci z rodzin biedniejszych nie
wyróżniają się dzięki nim strojem od bogatszych. Złe byłoby zrezygnowanie z noszenia
mundurków przez dzieci, bo oznaczałoby
by to niekonsekwencję w decyzjach podejmowanych przez dorosłych. Taki sygnał
byłby negatywny dla młodego człowieka.
W szkole obowiązuje czerwony t-shirt,
ciemne: czarne lub granatowe spodnie,
w przypadku dziewczynek spódniczka,
a w zimniejsze dni granatowa bluza. Zakup stroju szkoła pozostawiła rodzicom.
Dyrektorka powiedziała nam, że decyzja
o utrzymaniu stroju zapadła po konsultacji z Radą Pedagogiczną, opinie rodziców
będzie znana po rozmowach z nową Radą
Rodziców, ale spodziewa się, że nie będzie
negatywna, bo w ubiegłym roku szkolnym
rodzice byli zadowoleni z wprowadzenia
mundurków.
Z kolei w Szkole Podstawowej nr
4 decyzja w tej sprawie nie została jeszcze
podjęta. W przyszłym tygodniu m.in. w tym
celu odbędzie się pierwsza tegoroczna wywiadówka, na której nauczyciele będą pytać
rodziców, czy chcą by mundurki obowiązywały również teraz. Pod koniec przyszłego
tygodnia ma spotkać się również Rada Rodziców, która ma również podjąć decyzję
w tej sprawie. Dopiero wtedy, także po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
i nauczycieli „Czwórki”, zostanie podjęta
ostateczna decyzja. W tej chwili uczniowie
SP 4 mogą chodzić do szkoły w dowolnych strojach.
- Osobiście jestem za mundurkami mówi dyrektor „Czwórki” Artur Balik W ten sposób uczniowie bardziej utożsamiają się ze swoją szkołą, a ze szkolnych koryta-

Do mundurków trudno przywyknąć po wakacjach, stąd wielu uczniów Gimnazjum nr 1 chodzi jeszcze w dowolnych
strojach. Na zdjęciu tylko dwójka gimnazjalistów jest w przepisowych granatowych koszulkach.
rzy zniknęła rewia mody. Poza tym poza terenem „Czwórki” mogę rozpoznać czy jest
to mój uczeń i zobaczyć jego zachowanie
również poza szkołą. Jeśli decyzja będzie
pozytywna, uczniowie SP 4 również w tym
roku szkolnym będą nosić granatowe kamizelki z żółtym logo szkoły.
Nie wszędzie tak będzie. Na przykład
11 września w łowickim Zespole Szkół
nr 3 odbędzie się zebranie z rodzicami
i wybór nowej rady rodziców. Będzie to też
okazja do przeprowadzenia wśród rodziców
sondy na temat mundurków. Rada pedagogiczna placówki na posiedzeniu 30 sierpnia
przyjęła uchwałę o wycofaniu mundurków
ze szkoły, co nie oznacza jednak, iż uczniowie nie mogą ich używać.
Dyrektor Wacław Witwicki przytacza argumenty jakimi kierowali się nauczyciele:
szkoła ma w ostatnich latach świetne wyniki egzaminów gimnazjalnych i podstawowych. Nie dochodzi w niej do sytuacji
szpanowania czy imponowania strojami,
czy tego, że dziewczęta chodzą ubrane nieskromnie. - Doszliśmy do wniosku, że potrafimy bez tych mundurków żyć. Zanim
się one pojawiły, od dawna już dążyliśmy
do tego, aby strój uczniów w naszej szkole był skromny.
Dyrektor powiadomił uczniów o decyzji rady pedagogicznej podczas inauguracji roku szkolnego. Jego słowa spotkały się
z aplauzem.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Dzierzgówku Bolesław Kowalski mówi,
że w jego placówce mundurki w tym roku
zostają. O tym co dalej, zadecydują rada
pedagogiczna, rada rodziców i samorząd
uczniowski. - Koszty zostały poniesione,
mundurki się nie zniszczyły. Mają odpinane
na suwak rękawy, więc dostosować je moż-

na do każdej pory roku - argumentuje. - Zdania wśród rodziców są oczywiście podzielone - dodaje - większość jednak uważa, że
skoro pieniądze zostały już wydane, to pozostawmy mundurki jeszcze na ten rok.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Bolimowie Małgorzata Ciężarek mówi,
że decyzja w sprawie mundurków jeszcze
nie zapadła. Zapaść może w najbliższy poniedziałek, po zebraniu rady rodziców i rady
pedagogicznej szkoły. - Możemy zrezygnować z mundurków - koszul granatowych
dla chłopców i fartuszków dla dziewcząt mówi dyrektor. - Ale na pewno wprowadzimy wtedy jednolite stroje w ciemnych, stonowanych kolorach.
W Szkole Podstawowej w Nowych
Zdunach mundurki pozostały i uczniowie
od drugiego września przychodzą w nich do
szkoły. Pierwszoklasiści zaś czekają na stroje, które na dniach dotrą do szkoły. - Co mieliśmy zrobić? Większość dzieci ma mundurki
z zeszłego roku, mieliśmy teraz z tego pomysłu rezygnować? - powiedziała nam dyrektorka szkoły Małgorzata Kubiak. Podkreśliła, że nie było sprzeciwów wobec dalszego
wprowadzenia mundurków.
Dzieci uczęszczające do zduńskiej szkoły
mają mundurki w formie polarowych kamizelek z umieszczonym na nich logo szkoły.

Granatowo w gimnazjach
W większości łowickich gmimnazjów
mundurki pozostają obowiązkowe. Tak
jest w Gimnazjum nr 2, tak jest również
w Gimnazjum nr 1. - Jestem jak najbardziej za mundurkami - mówi dyrektor placówki w Alejach Sienkiewicza Jolanta Urbanek - Sama chodziłam do szkoły w fartuszku
i wspominam te czasy bardzo dobrze. Jak

podkreśla Urbanek, gimnazjaliści wyglądają w mundurkach porządnie i schludnie.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 noszą granatową koszulkę lub bluzę z logo szkoły w kolorze biało - niebiesko - czerwonym. - Powiem
szczerze, że jest mi bardzo miło, gdy wchodzę do klasy, w której jest aż granatowo od
mundurków - dodaje Urbanek.

- Sprawa jest w trakcie rozstrzygania
- mówi z kolei dyrektor Gimnazjum
w Kompinie w gminie Nieborów Włodzimierz Gratys. - Do czasu ostatecznej decyzji
o treści której zadecydują rada pedagogiczna i rada rodziców, wydałem polecenie, aby
uczniowie uczęszczali do szkoły w mundurkach - dodaje.
W przypadku kompińskiego gimnazjum
mundurek ten jest tzw. bezrękawnikiem.
Dyrektor mówi, iż w ubiegłym roku stroje
te się sprawdziły i nie było najmniejszych
problemów z egzekwowaniem ich noszenia.
- Drugie i trzecie klasy mają mundurki. Nikt
z nich nie wyrósł. Pierwsze na razie jeszcze
nie mają - czekamy na decyzję, jednak jeśli
w szkole nadal będą obowiązywać mundurki, doszycie pewnej ich partii nie będzie problemem, a na pewno nie takim, jak w trakcie
wprowadzania mundurków, kiedy wszystkie szkoły chciały je mieć jak najszybciej.
Dyrektor Gratys uważa, że decyzji w tej
sprawie nie można podjąć bez konsultacji
z samorządem uczniowskim, choć zdaje sobie sprawę, że wśród uczniów głosy będą
mocno podzielone. - Część uczniów na
pewno będzie przeciwna mundurkom, nie
bacząc na poniesione już koszty i na fakt, iż
tak naprawdę nie stanowią one jakiegoś elementu zniewolenia - mówi. - Nawet jeśli zrezygnujemy z mundurków, na pewno wprowadzimy ujednolicenie kolorystyki i formy
szkolnych strojów. Być może wprowadzimy
jakiś jeden dzień kolorowy - dodaje.
Mundurki pozostają także w szkołach pijarskich w Łowiczu - tak w
podstawówce, jak i w pijarskim gimnazjum i liceum. W czasie uroczystości obowiązują też w I LO. Jak będzie ostatecznie w innych szkołach - okaże się wkrótce.
(jr,tb, wcz)

Czy warto z tego rezygnować?

Wielu dyrektorów wypowiada się przeciwko wycofaniu mundurków ze szkół i jak widać argumentują nie tylko tym, że
pieniądze zostały wydane. Doceniają też
ukrócenie niezdrowej rywalizacji o najlepsze ciuchy. Myślę jednak, że w głębi
serca odczuwają coś, o czym nie mówią,
ale w czym tkwi sedno sprawy: mundurek
symbolizuje podporządkowanie normom.
Dziś, gdy gigantyczny jest nacisk ze strony kolorowych mediów, show businessu,

samozwańczych „autorytetów” i internetowych pyskaczy na odrzucanie wszelkich
norm, szkoła potrzebuje podkreślenia, że
jest miejscem, w którym jednak trzeba słuchać. Miejscem, w którym powinno być
miejsce na dyskusję, twórcze myślenie ale które uczy też norm, bez których społeczeństwo nie funkcjonuje dobrze. Jednolity strój to podkreśla. Dlatego warto się
kilka razy zastanowić, zanim się z niego
zrezygnuje.
Wojciech Waligórski
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Motocykliści świętowali
pod Łowiczem
Po raz pierwszy w powojennej historii Łowicza w dniach 29 - 31 sierpnia odbył się w Łowiczu oraz pobliskim Nieborowie VII Łowicki Zlot
Motocykli Zabytkowych. Poprzednie zloty miały miejsce w latach 30.
XX wieku.

W

tegorocznym zlocie wzięło udział
160 załóg na motocyklach i samochodach sprzed 1983 roku, które
przejechały około godziny 15. ulicami naszego miasta. Wśród zebranych było siedem załóg samochodowych, a wśród nich

polskie Warszawy oraz jeden Opel. Jeden
przedwojenny motocykl wystawiany w sobotę na łowickich Błoniach to koszt kilku
współczesnych maszyn średniej klasy.
Sobotnie popołudnie motocykliści spędzili na Błoniach. Obsługę konferansjerską
i prowadzenie konkursów zapewniło Pogotowie Artystyczne Joanny i Marcina Gałka
- Walczykiewicz. Przed muszlą koncertową
wystawionych zostało kilkadziesiąt zabytkowych motocykli, które podziwiali mieszkańcy Łowicza. Wśród nich 30 motocykli to
skarby Wojciecha Burego z Łowicza, który
największym sentymentem darzy przedwo-

Na Błoniach pojawiło się ponad 100 załóg motocyklowych, w tym motocykle z koszami z okresu II wojny światowej.
jenną polską motoryzację, która w jego ocenie miała światowy poziom.
Komisja konkursowa w składzie: Emilia
Kotlarska - przedstawiciel Urzędu Miasta w
Łowiczu, Wojciech Orzechowski - kolekcjoner motocykli zabytkowych, zajmujący
się także ich renowacją, Adam Bernat - kolekcjoner, hobbysta oraz Małgorzata Marędziak - organizator zlotu przyznała szereg
nagród. Otrzymali je: Tomasz Alinowski
z Żoch - za najbardziej oryginalny polski
Wszystkie zabytkowe motocykle prezentowane pod muszlą koncertową nale- motocykl wyprodukowany po 1945 roku
- Junak M 10 z 1965 roku; Andrzej Szwejżą do łowickiego kolekcjonera Wojciecha Burego

kowski z Żoch - za najbardziej oryginalny kursy, min. malowały farbami plakatowymi
zagraniczny motocykl wyprodukowany do motocykle na dużych arkuszach papieru, za
1945 rojku - BMW R 12 z 1938 roku; Mi- przebicie balonika itp.
chał Buczek z Sochaczewa - za najbardziej
Najstarszym uczestnikiem zlotu był
oryginalny zagraniczny motocykl wypro- 66-letni Zbigniew Kotulski, który przyjedukowany po 1945 r. - M 72 z 1950 roku; chał motocyklem MZ ES 250/1z Myślenic
Stanisław Śląski z Suwałk - za najbardziej około 330 km. Nagrodę otrzymali ponadto
oryginalny polski motocykl wyprodukowa- Stanisław Śląski z Suwałk, który motocyny do 1945 r. - Sokół 600 z 1937 r. Nagro- klem o pojemności powyżej 150 cm3 - Sodami były pamiątkowe plakiety z wygra- kół 600 z 1937 roku przejechał do Niebowerowanymi logo zlotu i herbem miasta rowa 420 km oraz Jarosław Jaromin, który
motocyklem o pojemności poniżej do 150
Łowicza oraz nagrody rzeczowe.
Na Błoniach nagrody otrzymały tak- cm3 przyjechał 80 km z Nowego Dworu
że osoby biorące udział w konkursach: na Mazowieckiego WSK 150.
Sensacją sobotniego wieczoru na camnajbardziej sprytną uczestniczkę zlotu (jazdę rowerkiem na czas), za trzymanie wału pingu w Nieborowie był także koncert zena czas, za pchanie junaka z pasażerami społu BackUp oraz parodie znanych postana czas, pompowanie dętek na czas. Dzie- ci rockowych, m.in. Kayah, Elvisa Presleya
do wcześniejszego zjazdu był w nim udział ci otrzymywały nagrody za organizowane oraz Maryli Rodowicz.
reprezentantów Żydowskiego Klubu Mo- przez harcerki z łowickiego hufca ZHP kon(eb)
torowego z Łodzi oraz nie zrzeszonych
z Warszawy, Sieradza, Lublina i Łowicza.
Jedynym reprezentantem naszego miasta
był Stanisław Wojnarowicz.
W opracowanym na zjazd regulaminie
zapisano: „Start może się odbyć w dowolnym czasie i miejscu” oraz że „jest ona dowolna, lecz nie może prowadzić dwa razy
tą samą trasą”. Długość trasy nie mogła
wynosić mniej niż 100 km, przy czym za
podstawę do obliczeń przejechanych kilometrów miała służyć mapa samochodowa
Automobilklubu lub Touring-Klubu, wydana w 1939 r. Komisja sędziowska pod
przewodnictwem burmistrza Łowicza Feliksa Niedzielskiego przyznała pierwszą
nagrodę Sekcji Motocyklowej KKS „Okęcie” z Warszawy za najliczniejszy udział
w zjeździe oraz indywidualne nagrody:
w kategorii motocykli o pojemności do 600 Do Łowicza przyjechało także sześć samochodów marki Warszawa.
cm Henrykowi Klimkowi z Pruszkowa za
przejechanie 606 km na motocyklu „Sokół”,
a w kategorii do 100 cm Władysławowi
Jankowskiemu z Warszawy za pokonanie
trasy 567 km na motocyklu D.K.W.R.T.3. Nagrodzeni dostali pamiątkowe plakiety, natomiast wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.
Marek Wojtylak

Jeździli już przed wojną
Zjazdy motocyklowe mają w naszym mieście już przedwojenną
tradycję. Inicjatorem była Sekcja
Motocyklistów, działająca przy Towarzystwie Cyklistów w Pruszkowie
przy udziale głównego organizatora
- Związku Popierania Turystyki Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

P

ierwszy zjazd zorganizowano 27 maja
1937 r. z okazji święta Bożego Ciała
oraz „Dni Łowicza” w ramach IV Ogólnopolskiego Motocyklowego Zjazdu
Krajoznawczego Plakietowego. Wzięło
w nim udział 107 motocyklistów z Warszawy, Pruszkowa, Łodzi, Pabianic i Starachowic. Najliczniejszy zespół - 28 zawodników - wystawiła Sekcja Motocyklowa
Klubu Kulturalno-Sportowego „Okęcie”
z Warszawy. Jej też przypadła główna nagroda w postaci srebrnej plakiety „Komitetu Księstwa Łowickiego” za przejechanie łącznie 3445 km.
Ostatni przed wybuchem II wojny światowej zjazd motocyklistów w Łowiczu odbył się także z okazji Bożego Ciała i w
ramach kolejnego już VI Ogólnopolskiego Motocyklowego Zjazdu Plakietowego
w dniu 8 czerwca 1939 r. Najliczniejszą
grupę stanowili w nim motocykliści z War-

Regulamin 6. Ogólnopolskiego Motocyklowego Zjazdu Plakietowego Krajoznawczego z 1939 roku (ze
zbiorów Archiwum Państwowego
w Łowiczu).
szawy, m.in. z Sekcji KKS „Okęcie”, Sekcji Motocyklowej Towarzystwa SportowoOświatowego „Orkan” i WKS „Legia” oraz
Sekcji Motocyklowej Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie. Nowością w stosunku
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Absolutnie auta bezwypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 0501-581-906.
Europejska Stacja Demontażu Pojazdów
prowadzi skup pojazdów do złomowania.
Zaświadczenia, tel. kom. 0602-123-360.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
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.
Kupię Polonezy, Łady Samary, 2105, 2107
lub skrzynię V do w/w pojazdów, tel. kom.
0512-476-760.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel. kom.
0605-695-882.
Absolutnie zarejestrowane 1996 - 2004 rok
kupię, tel. kom. 0694-216-417.
Każdy uszkodzony, skorodowany również ciężarowe, tel. kom.
0793-306-310.

VW Golf II 1.6 TD 1992 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, tel. kom. 0501-930-953.
RENAULT Laguna combi 1,9 diesel 1999 rok,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie, tel. kom.
0605-636-176.
VW Golf IV combi 1.9 TDI 1999 rok, tel. kom.
0698-720-150 po 18.00-tej.
Holowanie, pomoc drogowa, 24h,
0608-532-321.
OPEL Astra II combi 1.7 DTI 2002 rok, tel.
kom. 0509-061-507 po 18.00-tej.
VOLVO V40 combi 1.9 TD 1998 rok, 196000
km, el. szyby, lusterka, automatyczna klimatyzacja, hak, tel. kom. 0696-061-809.
Żuk 1995 rok, stan idealny, tel. kom.
0600-722-015.
VW LT28 blaszak, 2002 rok, 220000 km, biały,
możliwość FVAT, tel. (046) 837-41-86 7- 15,
tel. kom. 0609-530-318.
OPEL Vectra combi B 1.6 16V 1997 rok, tel.
kom. 0504-169-282.
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.
Sprzedam chłodnię na owoce i warzywa 85 m3
z agregatem, tel. kom. 0504-105-141.
FORD Fiesta 1.1 1994 rok, 3000zł, 3 drzwi,
tel. kom. 0791-020-701.
VW LT-28 2,5 TDI 2001 rok, 162000 km,
średnio przedłużony i podwyższony, klimatyzacja, pneumatyczny fotel, elektryka, tel. kom.
0602-371-314.
FIAT Uno 1.0 1999 rok listopad
tel. (046) 830-32-33.
FORD Transit 1997/98 rok, podwyższany,
długi, stan bdb, tel. kom. 0503-007-351.
Audi B4 1992 r. I właściciel w Polsce, stan
idealny, nowe opony, 9,5 tys. zł, tel. kom.
0606-796-698.
VW Golf II 1.6 GTD 1990 rok, do naprawy,
tanio, tel. kom. 0607-728-362.
IVECO (ciężarowy) 1987 rok, ład. 4t, tel. kom.
0515-705-284.
PEUGEOT 407 2007 rok, salonowy, tel. kom.
0602-808-408.
KIA Carnival II 2.9 CRDI 2002 rok, granat
metalik, tel. kom. 0602-826-540.
ŻUK, stan bdb, tel. kom. 0696-399-506.
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.
AUDI A6 2.5 TDI 1995 rok, tel. kom.
0600-879-563.
OPEL Kadet 1.3 S 1986 rok, 1200 zł, tel. kom.
0060-418-116.

4.09.2008 r.

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.
Trak, benzyna + gaz, skrzynia aluminiowa 2,5 m długości, boczne drzwi, tel./
fax (046) 861-00-56.
Części Skoda Favorit, tel. kom.
0516-257-132.
CITROEN Berlingo 1.9 diesel 2001 rok, granat, pilnie, tel. kom. 0601-776-221.
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.
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.
SEAT Toledo 2.0 1991 rok, benzyna, gaz, tanio,
tel. kom. 0502-906-384.
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.
Cinquecento 704 Young 1997 rok, stan bdb,
tel. kom. 0693-216-951.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
FORD Escort combi 1,4 benzyna+gaz
1998 rok, tanio, tel. kom. 0501-415-760
0502-401-383.
OPEL Astra 1,6 1992 rok, grafit, tel. kom.
0665-243-228.
NISSAN Almera 1997 rok, I właściciel, tel.
kom. 0660-783-017.
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 Brava 1.6 gaz 1996 rok, wiśniowy, tel.
kom. 0609-151-231.
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.
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.
F I AT 1 2 6 p 2 0 0 0 r o k , t e l . k o m .
0605-673-235.
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.
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.
MERCEDES 190 D 1990 rok, tel. kom.
0697-606-992.
FIAT Siena 1.6 b 16V 1998 rok, tel. kom.
0880-323-955.
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, I właściciel,
tel. kom. 0788-455-853.
RENAULT Megane Coupe 2.0 1997
rok, 8700 zł, skóra, czarna perła, tel. kom.
0603-452-605.
Octavia + gaz 2002 rok tel. (046) 838-33-44.
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.
Golf III 1.8 1995 rok, granat, gaz,
tel. (046) 838-83-70, tel. kom. 0791-966-446.

FIAT Seicento 1998 rok, gaz, tel. kom.
0698-626-967.
SUZUKI Maruti 800 1992 rok
tel. (046) 837-47-13.
RENAULT Megane 1,4 gaz 1997 rok, tel. kom.
0669-346-301.
POLONEZ 1996 rok, tel. kom.
0608-637-060.
PEUGEOT 106 1995 rok, uszkodzony, tel.
kom. 0607-712-404.
IVECO Daily 2.5 TD 1996 rok, 8 palet,
3,5 DMC, kontener + winda, tel. kom.
0606-859-067.
VW LT-35 1993 rok, 10000 zł, 212000 km, tel.
kom. 0518-641-768.
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.
Punto 1.1 1996 rok, czarny, 5-drzwiowy, stan
dobry, elektryczne szyby, centralny zamek,
szyberdach, 2 poduszki powietrzne, tel. kom.
0791-408-165.
SEAT Cordoba 2001 rok, tel. kom.
0792-330-111.
TOYOTA Yaris Diesel 2005 rok, tel. kom.
0886-955-255.
BMW 525 Vanos, 2.5 z gazem, grafit metalik,
atrakcyjny wygląd, tel. kom. 0798-171-243.
SEAT Alhambra 2001 rok, stan bdb,
srebrny, tel. kom. 0608-182-860.
VW Golf 1.9 D XI.1995 rok, 6400 zł, 3-drzwiowy, grafit metalik, sprowadzony, tel. kom.
0501-610-618.
FIAT Bravo 1.9 105 kM 2000 rok, 12300 zł,
średnie spalanie 5,5 ON, klimatyzacja, ABS,
elektryczne szyby, felgi aluminiowe, stan bdb,
tel. kom. 0502-095-748.
VW LT 35, kontener - meblowóz, pilnie, tel.
kom. 0606-103-430.
F I AT 1 2 6 p 1 9 9 9 r o k , t e l . k o m .
0605-587-039.
MERCEDES 124 300B 1991 rok, biały, tel.
kom. 0696-441-703.
FORD Ka 1997 rok, śliwka, tel. kom.
0661-721-414.
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.
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.
HYUNDAI GETZ, 5-letni sprzedam lub zamienię na większy, tel. kom. 0693-618-777.
Sprzedam naczepę firankę, 1996 rok
prod, 33 palety, nowe opony i hamulce,
tel. kom. 0608-533-431.
AUDI A 4 1,6 benzyn, granatowy metalik, tel.
kom. 0603-673-948.
BMW 325 TDS 1994 rok, tel. kom.
0501-639-536.

OPEL Astra combi benzyna + gaz 1999 rok,
tel. kom. 0603-912-469.
Toyota Avensis 1,8 I 1998 r. stan idealny, z
Niemiec, tel. kom. 0606-386-636.
Opel Astra combi 1,7 diesel 1994 r. granatowy
metalik, 5.500 zł, tel. kom. 0782-860-837.
OPEL Astra combi 1.7 diesel 1994 rok, tel.
kom. 0728-469-049.
SEAT Toledo 1.8i + gaz, 1993r., centralny
zamek, alarm, szyberdach, wspomaganie kierownicy, halogeny, tel. kom. 0601-570-937.
AUDI A3 1.9 TDI 1996/97 rok, klimatyzacja,
centralny zamek, tel. kom. 0603-103-174.
FIAT Palio Weekend 2000 rok, tel. kom.
0608-280-538, 0668-829-349.
VV LT 28 2,5 1999 rok, tel. kom.
0721-139-401.
Lanos 2000 r. gaz, tel. kom. 0660-742-978.
Volkswagen Transporter listopad 1999r., 2,5
TDI, długi, zadbany, tel. (046) 874-26-05, tel.
kom. 0517-725-359.
Wózek widłowy Clarc 1999 r. 2,5 t udźwigu,
wysokość podnoszenia 5,60m.
Fiat Marea Weekend 1997 r. 1,6 16V, gaz, tel.
kom. 0517-725-359.
Volkswagen Passat 2000r. 1,9 TDI, 219 tys.
km, 17-calowe alufelgi fabryczne (BBS), dodatkowo komplet opon zimowych na felgach
stalowych, autentyczny przebieg, tel. kom.
0517-725-359.
FIAT Punto 1.2 1995 rok, srebrny, 5-drzwiowy,
tel. (046) 861-25-35, tel. kom. 0698-950-901.
BMW 318i 1992 rok, z gazem, VW Golf III, 1.8,
combi, 1994 rok, tel. kom. 0604-454-032.
Renault Clio 1,2 plus gaz 2003 r., tel. kom.
0502-944-417.
CITROEN C5 2.2 Diesel 2003 rok, salon, tel.
kom. 0602-587-341.
OPEL Vectra 1996/1997 rok, benzyna, tel.
kom. 0505-184-901.
Fiat 125, 1984 rok, tel. kom. 0504-178-884.
FIAT 126p 1999 rok, dzwonić po godz. 17, tel.
kom. 0506-749-305.
Żuk 1990 rok, 22000km, stan bardzo dobry, garażowany, I właściciel, tel. kom.
0511-010-677.
Seicento gaz 2003 rok, 6700 zł, białe, 5-osobowe, tel. kom. 0792-261-009.
POLONEZ 1500 1994 rok, stan dobry, tel.
kom. 0512-443-958.
FORD Escort 1.8 D 1996 rok, hak, szyberdach, wspomaganie, niebieski, tel. kom.
0512-522-648.
SEAT Ibiza 1.2 1993 rok, stan dobry, tel. kom.
0667-248-197.
SEAT Ibiza, 900 + gaz, 1993 rok, tanio, tel.
kom. 0667-248-197.
FIAT Brava 1.6 16V 1999 rok, 124000 km,
zielony metalik, wspomaganie kierownicy, 1x
airbag, el. szyby, centralny zamek, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej, 9000 zł do
negocjacji, tel. kom. 0723-317-489.
VW Polo Classic 1.4 1998 rok, stan bdb, tel.
kom. 0693-136-318.
ROVER 1997 rok, z gazem, 2-drzwiowy, 3000
zł, tel. (046) 837-92-90.
Seicento 1.1 2002 rok, 75.000 km, benzyna +
gaz, zadbany, tel. kom. 0602-506-440.
HONDA Jazz 2005 rok, salon, lub zamiana,
tel. kom. 0692-748-650.
VW T-4 1993 rok, 9-osobowy, przeszklony,
stan bdb, tel. (042) 719-13-66, tel. kom.
0601-441-563.
OPEL Astra II 1998 rok, tel. kom.
0605-159-165.
FIAT 126p, zielony metalik, tel. (042) 719-40-19
po 18.00.
PEUGEOT 106 1.0 1996 rok
tel. (046) 838-48-81.
FIAT Punto 1999 rok, 3-drzwiowy, wspomaganie, elektryczne szyby, poduszki, sprowadzony
z Niemiec, tel. kom. 0605-617-841.
STAR 200, wywrot 3-stronny, tel. kom.
0604-112-568.
FORD Curier 1996 rok, osobowo-bagażowy,
stan dobry, tel. kom. 0692-049-470.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, czerwony, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom. 0798-122-329.
FIAT Punto 1.1 1996 rok, grafit metalik, benzyna + gaz, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
0692-639-555.
SEAT Ibiza 1.4 1998 rok, granat, 5-drzwiowa,
stan bdb, tel. kom. 0663-329-483.
FORD Escort 1.6/16V, benzyna + gaz, 1998
rok, zielony metalik, stan bdb, tel. kom.
0692-639-555.
PEUGEOT 206 1.1 1999 rok, czarny metalik,
5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, air
bag, centralny zamek, radio, alufelgi, bardzo
ładny, 11900 zł do negocjacji, tel. kom.
0606-242-154.

FORD Curier 1.8 Diesel 1998 rok, garażowany,
stan bdb, tel. (046) 837-67-89.
ŻUK, gmina Kiernozia, tel. kom.
0668-544-169.
NISSAN Primera 2.0 D 1991 rok, 3500 zł,
el. szyby, lusterka, hak, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, stan dobry, tel. kom.
0723-048-596.
SUZUKI Vitara 1997 rok, tanio, z małą usterką,
tel. kom. 0693-711-208.
Przyczepka samochodowa 2x1,30 m, tel. kom.
0518-105-091.
OPEL Vectra combi 2.0 D 1999 rok, tel. kom.
0660-728-897.
VW Passat 1.9 D 1991/92 rok, tel. kom.
0607-733-906.
Punto gaz 1995 rok, tel. kom. 0669-386-808.
VW Golf III 1994 rok, 6500 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 0783-482-952.
OPEL Astra II combi 1.6 16V 2000 rok, tel.
kom. 0692-164-251.
OPEL Astra 1.6 1997 rok, tel. kom.
0697-868-839.
ALFA ROMEO 146 1995 rok, stan bdb, 9600
zł, tel. kom. 0602-187-540.
ŻUK, stan dobry, tel. kom. 0602-187-540.
VW Sharan 1.9 TDI 1999 rok
tel. (046) 838-21-08, tel. kom.
0604-675-513.
SKODA Felicja 1.3 LXI 1996 rok, wiśniowy, nowe opony i akumulator, autoalarm,
dodatkowo elektroniczne odcięcie zapłonu,
hak, tel. kom. 0505-109-255.
VV Golf 1,6 1993 rok, 3-D,cena do negocjacji, tel. (046) 838-17-76, tel. kom.
0603-523-979.
MERCEDES Vito 108D 1998 rok, 16000zł,
po opłatach, tel. kom. 0513-876-844.
AUDI A4 TDI 150 kM 1999 rok, full opcja,
sedan, I właściciel, bezwypadkowy, zamiana, tel. kom. 0668-445-178.
RENAULT Megane Classic 1.6 16V 2001
rok, 15600 zł, czarny metalik, I właściciel,
salon, wyposażony, tel. kom. 0606-395-256.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2001 rok, 15900 zł,
osobowy, zadbany, zarejestrowany, tel. kom.
0606-395-256.
ROVER 216 1.6 16V 1996 rok, granat metalik,
5-drzwiowy, zarejestrowany, zadbany, tel. kom.
0668-445-178.
VOLVO V40 1.8, benzyna, klimatronic, komputer, elektryka, sprowadzony, przygotowany
do rejestracji, tel. kom. 0694-253-576.
VW Golf 1.3 +gaz 1990 rok, tel. kom.
0693-542-137.
FIAT Seicento 1.1 2003 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 0693-093-615.
OPEL Corsa 1.2 1998 rok, 7200 zł, tel. kom.
0693-542-137.
OPEL Astra 1.4 16V 1997 rok, gaz, tel. kom.
0501-223-938.
FIAT Seicento 2000 rok, stan bdb, srebrny
metalik, tel. kom. 0500-275-600.
SKODA Felicja 1.3 MPI 1997 rok, tel. kom.
0692-305-897.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, bezwypadkowy, stan bdb, granatowy, tel. kom.
0512-354-610.
RENAULT Clio 1.5 DCI 2002/03 rok, 14700
zł, bezwypadkowy, stan bdb, granatowy, tel.
kom. 0512-354-610.
KIA Sorento 2.5 CRDI 2004 rok, tel. kom.
0604-771-777.
OPEL Corsa B 1.2 Yoy 1993/1994 rok, tel.
kom. 0604-905-486.
Uno 1.7D, 1997 rok 2300 zł, Fiat CC 700, 1997
rok, 2700 zł., Fiat Tempra Kombi 1,9 TD 1996
rok, 4200zł., tel. kom. 0512-476-760.
FIAT Panda 1.1 gaz 2004 rok, ABS, 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.
Punto 1.1 1998 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0600-938-371.
RENAULT Clio 1.2 XII.1997 rok, 5-drzwiowy, sprowadzony, zarejestrowany, tel. kom.
0604-392-876.
DAEWOO Espero 1.5 16V XII.1996 rok,
klimatyzacja, elektryka, idealny, tel. kom.
0604-392-876.
VW Polo 1996 rok tel. (046) 831-62-12, tel.
kom. 0798-301-745.
TOYOTA Yaris 1999 rok, tel. kom.
0606-870-908.
SKODA Fabia 1.4 2001 rok, salon Polska,
bezwypadkowy, garażowany, wspomaganie,
stan bdb, tel. kom. 0507-105-983.

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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OPEL Astra I 1600 1999 rok, zielony metalik, instalacja gazowa, autoalarm, centralny
zamek, 2x p.p, wspomaganie kierownicy,
stan bdb, 9900 zł do negocjacji, tel. kom.
0514-962-094.
OPEL Combo 1.7 DTI 55 kW 2003 rok,
klima, salon, serwis, stan bdb, tel. kom.
0697-980-543.
FIAT 126p, tel. kom. 0603-222-756,
0605-721-113.
OPEL Calibra 2.0 8V 1992 rok, benzyna,
gaz, stan dobry, tel. kom. 0518-807-623,
0512-556-128.
Matiz 2000 rok, tel. kom. 0664-740-997.
OPEL Calibra 1991 rok, czerwony, benzyna,
tanio, tel. kom. 0886-440-852 po 18.00.
OPEL Astra II 1.6 +gaz 1998 rok, tel. kom.
0697-057-132.
SKODA Felicja 1,3 1996 rok, tel. kom.
0691-270-855.
MERCEDES 124 1985 rok, tanio, tel. kom.
0518-693-736.
AUDI A 4 1999 rok, anglik, tel. kom.
0518-693-736.
VW Golf III 1.9 TD, stan bdb., tel. kom.
0519-788-762.
POLONEZ gaz XII.1994 rok, tel. kom.
0519-788-762.
RENAULT Clio 1.2 1999/2000 rok, tel. kom.
0605-535-396.
FIAT Uno 900 2000 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0513-160-551.
AUDI A4 1.8 1995 rok, ABS, szyberdach, alufelgi, wspomaganie, tel. kom. 0509-900-004.
OPEL Corsa 1.0 2003 rok, 14800 zł, 5 drzwi, I
właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
POLONEZ Truck 1.9 D 1998 rok, 2,5 m
długości, tel. kom. 0504-573-160.
FORD Mondeo combi 1.8, stan super, tel. kom.
0660-664-436.
VW Polo Clasic 1.4 1997 rok, 9900 zł, zakupiony w salonie, luty 1998 rok, tel. kom.
0694-216-417.
Transit 2.5 TDI 1996 rok, długi, tel. kom.
0501-615-395.
MERCEDES E 2.2 CDI 2001 rok, tel. kom.
0501-615-395.
SEAT Ibiza 1.4 2000 rok, 13000 zł, 5-drzwiowy, tel. kom. 0603-588-228.
FIAT Punto II 2002 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0665-977-562.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 6800 zł, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0605-431-100.
FORD Escort combi 1.6 1999 rok, 7800 zł,
zielony metalik, tel. kom. 0601-204-034.
Seicento 1.1 1999 rok, 6400 zł, wyposażony,
tel. kom. 0601-204-034.
Punto II 1.2 2001/2002 rok, 12500 zł, 5-drzwiowy, I właściciel, tel. kom. 0603-588-228.
Astra II combi 1.4 16V 1998 rok, stan bdb,
bogate wyposażenie, srebrny metalik, serwisowany, 130000 km udokumentowane, po
wymianie rozrządu, tel. kom. 0606-330-976.
OPEL Astra combi 1.6 16V gaz 2001 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 0792-230-044.
DAEWOO Matiz 2000, I właściciel, stan idealny, czerwony, tel. kom. 0692-489-339.
OPEL Corsa 1.4 1996, 5-drzwiowy, idealny,
srebrny metalik, tel. kom. 0692-489-339.
Golf V 1.9 D 2004 rok, klimatronik, tel. kom.
0500-112-216.
VW Transporter 2.4 D 1991 rok, 3-osobowy,
tel. kom. 0500-112-216.
BMW E46 320 D 2000 rok, klimatronik,
combi, tel. kom. 0500-112-216.
OPEL Vectra B 2.0 D 1999 rok, combi, klimatronik, srebrny, tel. kom. 0660-667-324.
SKODA Octavia 1.6 + gaz 1999 rok, 15500 zł,
tel. kom. 0603-588-288.
RENAULT Megane 1.4 16V combi 2001 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 0504-234-594.
OPEL Zafira 1.8 16V 2000 rok, zielony metalik, wyposażona, tel. kom. 0601-204-034.
FIAT Punto III 1.2 + gaz 2004 rok, 17500 zł,
5-drzwiowy, sprzedam ewentualnie zamienię
na tańszy, tel. kom. 0695-509-226.
Tico 1999 rok, 3200 zł, stan bdb, tel. kom.
0604-919-708.
Matiz gaz 2000 rok, 5500 zł, 81000 km, biały,
tel. kom. 0792-630-615.
FIAT Brava 1.6 16V 2001 rok, 10500 zł, stan
idealny, tel. kom. 0606-354-191.
NISSAN Micra 1.2 2004 rok, tel. kom.
0882-410-531.
HYUNDAI H-100 1995 rok, blaszak, tel. kom.
0882-410-531.
FIAT Punto 2000 rok, I właściciel, stan dobry,
tel. kom. 0500-190-974.
SEAT Cordoba benzyna gaz 1996 rok, 7200 zł,
stan bdb, tel. kom. 0696-019-324.
OPEL Corsa 1.2 1994 rok, tanio, tel. kom.
0600-394-592.
OPEL Vectra combi 1.6 2000 rok, tel. kom.
0600-394-592.
OPEL Astra 1.4 sedan 1995 rok, tel. kom.
0600-394-592.
FIAT Panda Van 2004 rok, stan super, tel. kom.
0888-596-487, 11400 zł.
FIAT Seicento Van 1.1 2003 rok, stan super,
tel. kom. 0888-596-487, 6200 zł.
NISSAN Primera 2.0 1994 rok, 4900 zł, stan
super, tel. kom. 0888-596-487.
FIAT Punto II City 2002 rok, srebrny metalik, I
właściciel, wspomaganie kierownicy, el. szyby,
centralny zamek, 5-drzwiowy, poduszka, tel.
kom. 0781-941-291.

FIAT CC 700 1996 rok, bezwypadkowy, stan
bdb, tel. kom. 0886-218-982.
Seicento Van 1.1 2000 rok, instalacja gazowa,
tel. kom. 0608-353-025.
FIAT Seicento 1999 rok, okazja, granat metalik,
tel. kom. 0787-233-812.
LDV Convoy blaszak ciężarowy 1999 rok
tel. (046) 863-60-14.
FIAT Palio Weekend 1.6 16V gaz 1998 rok, tel.
kom. 0602-494-810.
DAIHATSU Sharade 1992 rok, 2200
zł, 5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
0793-008-199.
Opony zimowe z felgami 175/70 14”, 450 zł,
tel. kom. 0502-129-272.
TOYOTA Corolla 1.4 gaz 1999 rok,
5-drzwiowy, zadbany, srebrny, tel. kom.
0505-959-200.
FIAT Seicento gaz 2000 rok, zadbany, srebrny,
tel. kom. 0886-802-487.
MERCEDES C220 1996 rok, granat metalik,
stan bdb, diesel, tel. kom. 0516-142-417.
FIAT Brava 1.9 VTD 2000 rok, 8700 zł, bordo,
2 poduszki, el. szyby, centralny zamek, ABS,
dobrze utrzymany, stan techn. i wizualny bdb,
tel. kom. 0604-508-457.
AUDI A6 1999 rok, 19400 zł, klima, zielony,
tel. kom. 0501-213-067.
VW Passat 2001 rok, 19400 zł, I właściciel,
zielony, tel. kom. 0501-213-067.
SKODA Fabia 1.4 gaz 2001 rok, 13200 zł,
srebrny, tel. kom. 0501-213-067.
FORD Focus 1.8 D 1999 rok, 14700 zł, klima,
tel. kom. 0501-213-067.
RENAULT Laguna 2002 rok, 22800 zł,
salonowy, I właściciel, pełna opcja, tel. kom.
0501-213-067.
FIAT Bravo 2000 rok, 8900 zł, 117000 km,
zielony metalik, 100% bezwypadkowy, ABS,
2 poduszki, centralny, wspomaganie, el. szyby,
lusterka, tel. kom. 0604-136-566.
FORD Escort combi 1.8 D 1998 rok, 5800 zł,
122000 km, czerwony, wspomaganie, ABS,
centralny zamek, poduszka, bezwypadkowy,
tel. kom. 0604-797-607.
FIAT Punto II 1.2 SX 2000/01 rok, 9700 zł,
3-drzwiowy, wspomaganie, srebrny metalik, el.
szyby, stan bdb, tel. kom. 0694-036-487.
FIAT Punto II 1.2 gaz, 11900 zł, 5-drzwiowy,
wspomaganie, czerwony, el. szyby, centralny
zamek, radio, ładnie utrzymany, tel. kom.
0694-036-487.
SKODA Fabia 1.4 TDI 2004 rok, 22500 zł,
wspomaganie, kliamtyzacja, czarny metalik,
centralny zamek, bdb, radio, autoalarm, tel.
kom. 0694-036-487.
OPEL Astra II gaz 2002 rok, 21000 zł, wspomaganie, salonowy, srebrny metalik, tel. kom.
0694-036-487.
RENAULT Megane combi 1.9 D 2000 rok,
klimatyzacja, 4 poduszki, ABS, el. szyby, tel.
kom. 0604-884-494.
FIAT Uno 1.0 1993 rok, 5-drzwiowy, instalacja
gazowa, stan dobry, 3200 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 0514-962-094.
FIAT Siena 1.6 16V benzyna gaz 1998 rok, stan
bdb, I właściciel, tel. kom. 0501-818-524.
OPEL Astra 1.4 1996 rok, stan bdb, tel. kom.
0600-970-598.
VW Polo 1.0 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0793-577-918.
RENAULT Clio 1.2 benzyna gaz 1996/97 rok,
stan bdb, tel. kom. 0793-390-074.
FIAT Seicento 900 X.2000 rok, stan bdb, I
właściciel, tel. kom. 0793-390-074.
OPEL Astra 1.4 benzyna gaz 1993 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.
DAEWOO Matiz benzyna gaz 2000/01 rok,
stan bdb, tel. kom. 0501-818-524.
Seicento 900 1999 rok, auto do jazdy, tel. kom.
0793-577-918.
SKODA Fabia 1,9 TDI combi 2001 rok, srebrny, sprowadzony, tel. kom. 0888-300-550.
VW Passat 1.6 1998 rok, srebrny metalik, benzyna, tel. kom. 0605-539-232.
DAEWOO Nubira 1.6 16V 1998 rok, 6000 zł,
biały, gaz, tel. kom. 0791-510-171.
Passat 1.9 TDI 2002 rok, srebrny, tel. kom.
0503-044-930.
CITROEN Berlingo 1.9 TDI 2004 rok, osobowy, tel. kom. 0503-044-930.
OPEL Zafira 2.0 TDTI 2004 rok, srebrny,
7-osobowy, tel. kom. 0503-044-930.
OPEL Omega combi 2.5 TD 1995 rok, tel.
kom. 0880-874-694.
FORD Escort 1.4 1991 rok, stan dobry, tel.
kom. 0607-734-062.
FIAT 126 1995 rok, stan bdb, opony zimowe i letnie (komplet), 650 zł, tel. kom.
0886-098-053.
SKODA Felicja 1.3 MPI 2000 rok, tel. kom.
0880-425-335.
OPEL Astra Classic 2001 rok, salonowy, I
właściciel, tel. kom. 0508-190-834.
OPEL Astra III combi 2004 rok, świeżo
sprowadzony, pełne wyposażenie, tel. kom.
0501-428-565.
OPEL Corsa 1996 rok, bordo metalik,
bezwypadkowy, 5-drzwiowy, tel. kom.
0697-077-362.
PEUGEOT 1007 1.4 2005 rok, tel. kom.
0605-996-297.
Astra II combi 1.7 Isusu 2001 rok, srebrny, tel.
kom. 0501-388-964.
Renault Kangoo, 1.2 16V B, 2002 rok, czerwony, 4/5 przeszklony, 153000 km, alarm, wsp.
kier., podusz. pow., bezwyp. c.13400 zł, tel.
kom. 0603-223-385.

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.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Opony używane - importer, duży wybór,
tel. kom. 0602-133-182.
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.
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.
Opony używane, felgi stalowe i aluminiowe,
tel. kom. 0504-169-282.
Sprzedam części do BMW 318i, silnik
ze skrzynią do Corsy A, koła zimowe do
malucha, koła letnie do Corsy, tel. kom.
0604-454-032.
Sprzedam części od Poloneza, tel. kom.
0601-857-911.
Alufelgi aluminiowe 15, tel. kom.
0886-149-715.
Sprzedam silnik Poloneza + skrzynia V, 400 zł,
tel. kom. 0503-510-295.

Ogar 300zł, tel. kom. 0600-722-015.
Skuter SIMSON, stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0501-542-563.
Kawasaki ZX750, 1987 rok, tel. kom.
0721-152-385.
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.
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.
Suzuki SV 650S, 2004 rok, ceglasty, alarm,
stan wizualny i techniczny bdb, sprowadzony,
tel. kom. 0882-527-091.
Yamaha Drag Star 250, gwarancja, tel. kom.
0603-395-350.
Skuter Piaggio Energy Sport, tel. kom.
0793-346-123.
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.
Nowy skuter Romet i Piago, tel. kom.
0691-712-862.
Romet Ogar, 1990 rok, torby, kufer, owiewka,
opłacony, 1000 zł, tel. kom. 0787-167-144.
Suzuki Bandit GSF 600 cm3, czarny, 1999 rok,
2700 km, stan idealny, komplet dokumentów,
tel. kom. 0880-601-642.
Motocykl Yamaha XV 535 Virago, 1992 rok,
tel. kom. 0608-519-463.
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 l, 185 kM, 2004
rok, tel. kom. 0604-771-777.
Sprzedam Simsona, 1985 rok, tel. kom.
0692-235-962.
WSK 125, ładna, Honda CBX550, tel. kom.
0889-908-027.
Yamaha Drag Star 650 (czoper), 2001 rok, tel.
kom. 0506-152-437.
Skuter Peueot Trekker, 2006 rok, 2.900 zł, tel.
kom. 0500-190-988.

Kupię lub wynajmę garaż na osiedlu Starzyńskiego, tel. kom. 0602-623-817.
Kupię garaż do celów budowlanych, tel. kom.
0697-733-360.

Garaż, os. Bratkowice, tel. kom.
0609-220-051.
Sprzedam garaż, tel. (046) 837-23-78, tel. kom.
0515-325-470.

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.
Atrakcyjną działkę z lasem w okolicy Łowicza kupię, tel. kom. 0508-248-188.

M-3, 48 mkw., III piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 0511-899-595.
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.
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
budowę, 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.
Sprzedam 3,70 ha Brodne i 4ha Chruśle, tel.
kom. 0662-182-714.
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.
Przebudowany domek, zabudowania 1,64 ha
koło Głowna, tel. (042) 719-59-82.
Sprzedam działkę 10700 mkw. między
ul. Poznańską i Sochaczewską z dwoma wjazdami, tel. kom. 0501-044-546.
M-4, os. Bratkowice, pilnie sprzedam, tel. kom.
0604-707-628.
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.
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 rolna 2000 mkw., z dostępem do rzeki,
tel. (046) 838-66-82.
Mieszkanie 48 mkw., os. Bratkowice, Łowicz,
tel. (046) 837-77-98, tel. kom. 0668-342-315.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną o powierzchni 0,43 ha 5km od Łowicza, tel. kom.
0606-910-919 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.

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 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.
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, Głowno,
tel. kom. 0668-008-211.
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.
Działki budowlane nad jeziorem Białym
k. Gostynina, tel. kom. 0662-335-686.
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.
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.
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.
Sprzedam działkę Gągolin Zachodni, 1,33 ha,
tel. (046) 838-44-48, tel. kom. 0508-170-099.
Sprzedam łąki nad Bzurą 1,80 ha, tel. kom.
0882-451-138 0663-361-787.
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.
Mieszkanie 48,7 mkw., os. Noakowskiego, do
wprowadzenia, tel. kom. 0695-761-341.
Działka budowlano-rolna 3800 mkw. w Patokach, tel. kom. 0665-072-555.
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.
Działka budowlana w Łowiczu (dzielnica
Korabka), tel. kom. 0601-576-242.
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.
Działka budowlana 1200 mkw., media w ulicy
+ 2 ha ziemi rolnej blisko lasu, Stroniewice, tel.
kom. 0515-270-369.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha, Płaskocin
45, tel. kom. 0607-199-691.
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 1,5 ha ziemi z sadem w Zabostowie
Dużym, tel. kom. 0606-832-750.
Pilnie sprzedam 48 mkw., Łowicz, Starzyńskiego, 3 pokoje, tel. kom. 0512-274-237.
Mieszkanie 65 mkw., parter, os. Tkaczew, tel.
kom. 0602-399-860 po 20.00.
Działka budowlana pow. 1121 mkw., Mysłaków Osiedle, ul. Mickiewicza, tel. kom.
0504-185-949.
Działka budowlana, pow. 890 mkw.,
os. Bełchów, ul. Reymonta 9, tel. kom.
0504-185-949.
Sprzedam garaż blaszany, tel. kom.
0663-510-563.
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. 0605-049-520.
Dom wolnostojący w Łowiczu, po 17.00, tel.
kom. 0694-042-123.
Sprzedam M-3 I-piętro, 48mkw, Łowicz po
godz. 17, tel. kom. 0663-252-575.
Działka 4600, tel. kom. 0502-163-313.
Wulkanizacja, budynki, tel. kom.
0502-163-313.
Dom 1/2 bliźniaka 130 mkw., 3 garaże,
budynek gospodarczy, Głowno, Sikorskiego,
540.000 zł, tel. kom. 0604-245-076.
Większa ilość działek przy objazdówce Kutna
(trasa nr 2), tel. kom. 0697-050-439.
Mieszkanie 45 mkw., 2 pokoje, II piętro, Warszawa Żoliborz, tel. kom. 0792-004-554.
M-4, 48,15 mkw., os. Starzyńskiego bl. 6, tel.
kom. 0889-479-030.
Sprzedam działkę rolną III klasy 0,7 ha z
możliwością zabudowy, 3 km od Bielaw, tel.
kom. 0691-235-069.
Sprzedam 4 h ziemi III-klasy, tel. kom.
0695-409-992.
Mieszkanie 60 mkw. na os. Dąbrowskiego,
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
0517-719-072.
Budowlana 1500 mkw., 30 zł/mkw., okolice
Głowna, tel. kom. 0783-077-491.
Sprzedam gospodarstwo, Boczki,
tel. (046) 838-64-48.
Działkę rolno-budowlaną 11.000 mkw., szer.
40 m, 28 zł/mkw., 2 km od Głowna, tel. kom.
0784-183-114.
Mieszkanie 42 mkw.,I piętro, os. Kostka,
Łowicz, tel. kom. 0603-879-675.
Działka 7000 mkw., w okolicy Bielaw,
uzbrojona, dostęp do rzeki, możliwość wykopania stawu, częściowo zalesiona, tel. kom.
0605-621-096.
Magazyn 2000 mkw., Jackowice koło Łowicza, tel. kom. 0508-237-673.
Sprzedam działkę z budynkiem przy trasie A2,
tel. kom. 0693-439-431.
Mieszkanie 74,5 mkw., cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0668-534-199.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw, okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852 po 18.
Sprzedam działkę budowlaną 1700 mkw, okolice Łowicza, tel. kom. 0886-440-852 po 18.
Sprzedam działkę na ul. Chełmońskiego, tel.
kom. 0600-384-172.
Działka leśno -budowlana o pow. 1,32h w miejscowości Błota Rogózińskie k. CPN Kwiatek,
tel. kom. 0691-534-457.
Os. Baczyńskiego, 62 mkw., cegła,
tel. (046) 837-86-45, tel. kom. 0888-971-625.
Działka budowlano -przemysłowa, Ziewanice, tel. kom. 0695-280-354.
Mieszkanie 48 mkw., os. Noakowskiego, tel.
kom. 0609-373-941.
Dom na wsi 150 mkw., 480 tys. zł, tel. kom.
0602-523-396.
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Sprzedam tanio: atrakcyjna działka 750 mkw. dom do przebudowy, ul. Gdańska, stan prawny
nieuregulowany, tel. kom. 0606-229-292.
Mieszkanie M-5, 68,5 mkw., III piętro, os.
Ogrody, Sochaczew (centrum), tel. kom.
0602-445-713.
Działka 3,37 ha, Mizerka przy drodze nr
705(Sochaczew - Skierniewice), przylega
bezpośrednio do w/w drogi 285 mkw., światło, siła. Można otrzymać z Urzędu Gminy
decyzje o warunkach zabudowy., tel. kom.
0602-445-713.
Sprzedam ziemię w Bobrownikach, tel. kom.
0660-532-684 po 16.00-tej.
Odsprzedam sklep z artykułami pierwszej
potrzeby plus prasa, na osiedlu, tel. kom.
0608-328-145.
Sprzedam mieszkanie 38,5 mkw., os.
Broniewskiego 3/10, II piętro, tel. kom.
0661-848-497.
Sprzedam M-3, Bratkowice, parter, blok ocieplony, wymienione okna i drzwi oraz garaż, tel.
kom. 0510-124-711.
Działka budowlana 0,5 ha w Gzince, tel. kom.
0693-824-741.
Mieszkanie 60 mkw., os Bratkowice, tel. kom.
0605-562-651.
Sprzedam 3ha Paulinka, gm Iłów, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0694-703-054.

Duże i nowoczesne powierzchnie biurowe
do wynajęcia w centrum Łowicza , tel. kom.
0695-406-195.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum
Łowicza, 130 mkw., dwie duże wystawy, tel.
kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza, od 100 do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
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.
Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
0516-024-503.
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.
Do wynajęcia 40 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0793-472-123 po 18.00-tej.
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.
Dom na dziłalność - 70 mkw, okolice Głowna,
tel. kom. 0603-641-489.
Plac przy trasie Łowicz - Łódź, Krępa, 3 tys.
mkw, tel. kom. 0603-641-489.
Do wynajęcia lokal 15 mkw, nadający się na
biuro i zakład, tel. kom. 0662-320-000.
Do wynajęcia budynek mieszkalny z działką w
Łowiczu, tel. kom. 0518-818-093.
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.

4.09.2008 r.
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.
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.
Studiującym wynajmę w Łodzi 2-pokojowe
mieszkanie, tel. kom. 0515-967-431.
Wynajmę pomieszczenia gospodarcze na magazyn, tel. kom. 0882-451-138 0663-361-787.
Udostępnie powierzchnię magazynową
- 400 mkw., okolice Łowicza, tel. kom.
0602-216-854.
Poszukuję do wynajęcia domu lub mieszkania
w blokach, Głowno lub okolice, tel. kom.
0500-371-205.
Dom jednorodzinny w Łowiczu firmie - kwatery pracownicze, tel. kom. 0601-692-820.
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
Zdunach, tel. kom. 0503-047-710.
Do wydzierżawienia 5 ha bez opłat, Czajki/
Zielkowice, tel. kom. 0502-778-128.
W Łodzi os. Matejki wynajmę pokój dla
dwóch, trzech osób, po godz. 18, tel. kom.
0509-109-507.
Lokalu na ul. Zduńskiej poszukuję, tel. kom.
0600-612-011.
Do wynajęcia mieszkanie w centrum Łowicza,
najchętniej przyjmę dziewczyny, tel. kom.
0694-542-826.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Poszukuję do wynajęcia małej kawalerki lub
małego mieszkania, tel. kom. 0512-277-834.
Wynajmę firmie 3 pokoje z kuchnią i łazienką
(75 mkw.) na mieszkanie, biuro w Głownie,
tel. kom. 0-694-964-903.
Wynajmę mieszkanie studentce za opiekę,
tel. (046) 837-95-26.
Wynajmę pokój, tel. kom. 0696-268-325.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Szukam mieszkania do wynajęcia (500 zł),
Łowicz, tel. kom. 0783-116-195.
GS „SCh” w Domaniewicach wydzierżawi czynny lokal sklepowy w Lisiewicach Dużych, tel. (046) 838-35-10.
Wydziarżawię aptekę na dogodnych warunkach, tel. kom. 0660-728-897.
Przyjmę na stancję, tel. (046) 837-68-19.
Do wynajęcia dom mieszkalny z garażem,
Głowno, Podleśna, tel. (042) 719-48-40.
Do wynajęcia mieszkanie w Łodzi, tel. kom.
0503-733-199.
Dwie studentki poszukują współlokatorki
do mieszkania na Woli- Warszawa, tel. kom.
0608-889-641.
Mieszkanie ok. 45 mkw., Stary Rynek 15,
parter, tel. kom. 0604-908-664.
Mieszkanie do wynajęcia Łowicz, tel. kom.
0663-256-237.
Do wynajęcia kiosk handlowy, tel. kom.
0500-268-096.
Przyjmę uczennicę lub studentkę na stancję,
tel. kom. 0660-523-726.
Lokal do wynajęcia o powierzchni 390 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 0605-105-404.
Wydzierżawię 5 ha, Dmosin, tel. kom.
0500-190-988.
Do wynajęcia w centrum Łowicza:
parter 60 mkw., piętro 170 mkw., tel.
kom. 0604-145-259.

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

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Skup złomu stalowego i metali kolorowych,
tel. kom. 0509-270-774.
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.
Kupię konstrukcję tunelową o powierzchni
uprawowej szer. 6-7m/30m, po godz. 20,
tel. (024) 277-97-05.
Topole kupię, tel. kom. 0506-202-161.
Kupię skrzynki na jabłka (jedynki), tel. kom.
0505-630-402.
Kupię tregry „14”, tel. kom. 0721-737-343.
Przyjmę gruz, ziemię, tel. (046) 838-12-23.
Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego
+ stare meble, banknoty, inne starocie, stroje,
skrzynie łowickie, tel. kom. 0516-907-429.
Kupię używaną betoniarkę, tel. kom.
0888-223-036.

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.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 0501-658-261.
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.
Sprzedam skórzany komplet wypoczynkowy,
tel. kom. 0501-508-747.
Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne PCV, niskie
ceny, tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0603-799-270.
Sprzedam słupki ogrodzeniowe i siatkę, tel.
kom. 0660-789-719.
Agregat prądotwórczy 10 kW, tel. kom.
0697-714-837.
Przyczepa kempingowa angielska dł. 5 m, szt.
3, wiertarka stołowa 380 V, tel. (046) 837-27-05
po 16.00.
Sprzedam kamienie, tel. (046) 838-12-08, tel.
kom. 0889-650-297.
Sprzedam wersalkę ze sklepu, tel. kom.
0660-301-884.
Sprzedam drewno opałowe, tel. kom.
0668-156-494.
Lampy jarzeniowe, tel. kom. 0792-249-946.
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.
Okazja, ławostół, 2 fotele, drzwi
harmonijkowe- stan bdb, tel. kom.
0608-519-809.

Sprzedam ladę chłodniczą, tel. kom.
0604-784-292.
Tanio sprzedam elektryczny materac rehabilitacyjny z 2-letnia gwarancją, tel. kom.
0608-815-516.
Kosiarki spalinowe sprzedam, tel. kom.
0785-622-468.
Segment młodzieżowy 2,75x2, szary widny,
amerykanka + 2 fotele + 2 pufy, ława czarna,
tel. kom. 0607-280-498.
Sprzedam Nokię N95, tanio, tel. kom.
0668-821-932.
Komputer - tanio, tel. kom. 0500-204-559.
Dywan 2,5x3,5, pralka automatyczna Indesit,
tel. kom. 0660-674-914.
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.
Piec CO żeliwny, 23,3 kW, mało używany, tel.
kom. 0600-858-370.
Zbiornik metalowy 15 m3 na szambo,
wodę, tel. kom. 0601-286-499.
Akwarium 200 i 500 l z wyposażeniem, tel.
kom. 0603-070-501.
Oddam gruz, tel. kom. 0604-526-273.
Sprzedam zamrażarkę Ardo - włoska, sześć
szuflad, wymiary 60x56x126, tel. kom.
0505-062-684.
Sprzedam łóżko 1,60 na 2 m z pojemnikami,
150 zł, stan bdb, tel. kom. 0695-922-630 po
16.00-tej.
Szafki kuchenne, meble pokojowe,
tel. (046) 837-79-87.
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.
Maszyny szwalnicze, tel. kom.
0603-641-489.
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.
S i l n i k e l e k t r y c z n y 1 1 k W,
tel. (046) 838-43-92.
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.
Motorolla V3 na gwarancji, tel. kom.
0668-162-199.
Markowe opony używane, tel. kom.
0889-124-909.
Piec miałowy 35 kW ze sterownikiem, używany 2 sezony, tel. kom. 0664-765-848.
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.
Sprzedam komputer, tel. kom. 0501-790-223.
Sprzedam koparko-ładowarkę Ostrówek, 1983
rok, tel. kom. 0601-239-804.
Stemple sprzedam 3,5m 50szt, tel. kom.
0603-741-496.
Sprzedam materac zdrowotny z trawy morskiej, 2-osobowy, Jackowice 42.
Huśtawki ogrodowe, stoły ogrodowe, budy dla
psów, tel. kom. 0502-981-959.
Łóżko piętrowe z biurkiem, tel. kom.
0604-629-868.
Tanio sprzedam meble kuchenne, pokojowe,
wersalkę + 2 pufy, lodówkę z zamrażarką,
kuchnię gazową, okap, pralkę automatyczną,
tel. kom. 0606-961-498.

Wersalka, skóropodobna, 4 fotele, kolor czekoladowy, stan bdb, tel. kom. 0508-248-212.
Zbiornik plastikowy 2000 l, skrzynki uniwersalki, stemple, drewno opałowe, tel. kom.
0665-072-555.
Rower damski, tanio, tel. kom.
0602-220-189.
Wyprzedaż mebli z mieszkania, tel. kom.
0663-491-178.
Sprzedam używane jasne biurko, komodę, stojak na książki, tanio, tel. kom. 0790-030-387.
Sprzedam topole, tel. kom. 0692-039-891.
Suknia ślubna, rozm. 34-36, kolor ecru, kupiona w salonie Cymbeline w Warszawie, tel.
kom. 0696-054-117.
Kocioł c.o. BB-10, używany, tel. kom.
0501-347-023.
Kino domowe LG HT552PH, nowe, tel. kom.
0601-185-860.
Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, fotelik
samochodowy, maszyna do szycia (stębnówka
przemysłowa), tanio, tel. (046) 837-90-93, tel.
kom. 0506-641-310.
Centrum kamienia i kory (kostka granitowa, drewno kominkowe), tel. kom.
0516-324-160.
Agregat prądotwórczy Honda, tel. kom.
0609-843-635.
Oddam gruz, Lubowidza, tel. kom.
0501-469-585.
Sprzedam segment pokojowy, jasny 3,5
m. Tanio!, tel. (046) 837-30-26, tel. kom.
0791-928-605.
Drewno kominkowe, opałowe ze śliw i jabłoni.
10 km od Łowicza, tel. kom. 0696-055-259.
Bloczki fundamentowe tanio sprzedam transport HDS, tel. kom. 0604-273-716.
Bloczki fundamentowe tanio sprzedam transport HDS, tel. kom. 0604-273-716.
Sprzedam złom, tel. kom.
0889-650-297.
Duża buda dla psa, tel. kom. 0501-529-071.
Sprzedam topole, tel. kom. 0604-065-357.
Łóżko piętrowe, szafa trzydrzwiowa, tel. kom.
0697-623-993 0605-680-709.
Pustaki z rozbiórki, Bielawy 44, tel. kom.
0885-459-698.
Meble kuchenne, Głowno, tel. kom.
0503-028-208.
Ościeżnice metalowe 80, 5 szt. po 30 zł, tel.
kom. 0600-858-370.
Sprzedam dęba suchego pociętego na bale, tel.
kom. 0503-349-308.
ANGE 2U, 8 sztuk, stan bdb, z produkcji, tel. kom. 0602-448-615.
Nowe wagi elektroniczne do 30 kg, 150 zł, tel.
kom. 0887-131-078.
Suknia ślubna, tel. kom. 0609-362-845.
Sprzedam pianino, tel. kom. 0604-443-118.
Suknia ślubna 36/38, koronka, ecru, tel. kom.
0509-680-324.
Maszyny do obróbki drewna okazyjnie sprzedam, tel. kom. 0889-561-534.
Wentylatory, silniki elektryczne dużej mocy,
elektrowciąg 1,6 t, tel. kom. 0889-561-534.
Gruz betonowy drobny płukany, tel. kom.
0889-561-534.
Piec uniwersalny Zębiec 25 kW na gwarancji,
tel. kom. 0515-236-091.
Łóżeczko wiklinowe, tel. kom.
0697-733-360.

Piec do centralnego 1,7, butla gazowa (duża i
mała), pralka Frania, tel. (046) 837-68-90.
Kuchnia gazowa, fotel 2-osobowy, rozkładany,
tel. kom. 0728-492-912.
Wózek dziecięcy, tel. (046) 839-11-70.
Sprzedam maszyny stolarskie, tel. kom.
0664-933-551.
Spawarka mig-mag 230/400 V, tel. kom.
0602-723-443.
Strój łowicki rozmiar 39, tel. kom.
0889-650-297.
Używany bojler 100 l, emaliowany,
tel. (046) 837-68-19.
Dwie kanapy rozkładane, wypoczynek z
fotelami, dywan, ława, ławo-stół, czarna
szafka pod telewizor, szafka na buty, tel. kom.
0602-170-154.
Tanio piec C.O. przerobiony na miał razem z
dmuchawą, tel. (046) 837-39-77.
Sprzedam meble używane: stary kredens, starą
szafę i silnik 17 KW, tel. kom. 0516-907-429.
Skrzypce i harmonia, tel. (046) 831-62-12, tel.
kom. 0798-301-745.
Pospółka, żwiry z transportem, tel.
kom. 0600-895-026.
Segment, stan bdb, tanio, tel. kom.
0662-171-123.
Brama, furtka, 9 przesęł, tel. kom.
0504-105-141.
Wanna z hydromasażem, tel. kom.
0886-149-715.
Sprzedam 2 traizegi z silnikiem 3-fazowy i
1-fazowym, tel. kom. 0503-830-451.
Sprzedam sofę rozkładaną i ławę, tel. kom.
0602-711-697.
Sprzedam biurko pod komputer, tel. kom.
0608-637-652.
Sprzedam nowe biurko pod komputer, tel. kom.
0602-585-750.
Sprzedam wykładzinę dywanową 4x4, brąz,
tel. kom. 0886-440-852.
Sprzedam ogrzewacz elektryczny
wody 80l z blachy kwasoodpornej
(180 zł) pralkę wirową „Frania” (80
zł) oraz wannę żeliwną dł. 140cm
(100 zł), tel. (046) 837-07-60, tel. kom.
0505-765-477.
Sprzedam skrzynki drewniane „uniwersalki”
Popów 146 k/Łowicza (w stolarnii).
Zbiornik 16 m3, grubość płaszcza 11 mm, tel.
kom. 0692-742-977.
Stemple budowlane, ok. 500kg piasku kwarcowego, 1,5 m desek, tel. kom. 0793-013-324.
Poszukuję odbiorców na bułki drożdżowe i
pączki, 0,80 zł+VAT, tel. kom. 0601-533-881.
Rower dziecięcy damka 24”, 180 zł, tel. kom.
0606-755-254.
Sprzedam piec miałowy z Pleszewa, tel. kom.
0694-801-539.
Wyposażenie likwidowanego sklepu, tel. kom.
0604-127-134.
Wózek widłowy napędzany gazem, ładowność
1700 kg, tel. kom. 0605-105-404.
Wózek widłowy GPW2009, Gliwice, silnik C-330, stan bdb, 15000 zł, tel. kom.
0500-385-907.
Palety owocowe o wym. 100x120, tel. kom.
0513-958-823.
Sprzedam pustaki połówki, tel. kom.
0600-262-693.
Sprzedam nowe plazmy Samsunga 42”, 2300
zł, tel. kom. 0888-300-550.
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Betoniarki, części zamienne, remonty, rusztowania warszawskie, tel. kom. 0603-072-751.
Sprzedam 16 m ogrodzenia w tym brama i
furtka, tel. kom. 0606-967-890.
Pralka Indesid - tania, tel. kom.
0607-316-898.
Toster, odkurzacze, grile elektryczne, mikrofalówka, mikser, Plazma 42”, LCD 37”,
Samsung - nowe, tel. kom. 0880-414-375.
Zaginęła legitymacja nr 125972, tel. kom.
0504-071-027.
Segment kuchenny 3-letni, stół, rogówkę,
tel. (042) 719-63-87.
Tapczan jednoosobowy dziecięcy, używany,
stan bdb, 150 zł, tel. kom. 0666-034-293.
Keramzyt na ocieplenia, tel. kom.
0514-551-016.
Sprzedam dwa fotele skórzane (holenderskie),
ciemny brąz, tel. kom. 0609-810-777.
Kompresor 3 cylindry 200l, spawarka170 A,
wiertarka stołowa, tel. kom. 0602-366-564.
Sprzedam sadzonki z truskawek, tel.
kom. 0888-985-856.

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pomocników, tel.
kom. 0667-941-359.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel. kom.
0609-100-100.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stębnówkę, dwuigłówkę, Głowno, tel. kom.
0607-443-788.
Kucharka przyjmie zlecenia na imprezy okolicznościowe, tel. (046) 818-23-81, tel. kom.
0508-127-207.
Zatrudnię spawaczy do konstrukcji stalowych,
tel. kom. 0791-524-970.
Zatrudnię ślusarzy, monterów do stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia, tel. kom.
0792-524-970.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
Zatrudnię osobę na stanowisko mechanik -wulkanizator w Bratoszewicach,
tel. (042) 719-63-08.
Zatrudnię sprzedawcę - pomoc domową, tel.
kom. 0691-991-000.
Zatrudnię do rozładunku owoców i warzyw,
tel. kom. 0608-333-014.
Przyjmę pracowników do sortowania złomu,
tel. kom. 0507-076-642.

Mężczyźni do pracy w magazynie, Stryków,
godziny nocne, od 1.400 netto, tel. kom.
0508-040-104.

Serwis samochodowy zatrudni: mechaników, lakiernika,
blacharza samochodowego. Atrakcyjne warunki!!!,
tel. (042) 719-67-00, tel. kom.
0509-690-282.
Zatrudnię kierowców kat. C+E, mile widziana znajomość języka obcego, tel. kom.
0660-493-661.
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.
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.
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.
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.

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

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.

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

Zatrudnię kelnera/-rkę, Łowicz, 10 zł/h, tel.
kom. 0505-500-338.

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

Pizzeria Angelo w Łowiczu zatrudni
pracowników: pomoc kuchenna, kasjer, tel. kom. 0665-727-178.

Poszukujemy osób do montażu
okien, mających własną działalność
lub chcących ją założyć, tel. kom.
0604-200-666.
Zatrudnię kierownika betoniarni, tel. kom.
0602-426-020.
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 mechanika do samochodów ciężarowych, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E kraj i zagranica,
tel. kom. 0608-059-817.
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 do prac wykończeniowych i dociepleń, tel. kom. 0697-638-898.
Przyjmę pracownika na wykończenia, tel. kom.
0605-562-651.
Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pomocników budowlanych, tel. kom.
0513-823-750.
Firma Admar zatrudni murarzy, tynkarzy,
malarzy i pomocników budowlanych, tel. kom.
0502-312-887.
Zatrudnimy tynkarzy, 0502-332-421, tel.
kom. 0605-062-396.
Zatrudnię blacharza - dekarza, tel. kom.
0606-663-868.
Fryzjerkę zatrudnię wysokie zarobki.
Łowicz, tel. kom. 0501-788-112.
Zatrudnię referenta kredytowego do pracy
w biurze kredytowym w Łowiczu, CV ze
zdjęciem proszę przesyłać na adres email
referentkredytowy@wp.pl.
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 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. Dobre zarobki, praca do
16.00, tel. kom. 0665-431-100.
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.
Absolwentki oraz szwaczki zatrudnię, tel. kom.
0608-637-060.
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 kelnerkę do pracy w pizerii, Łowicz,
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię pizzermana do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię malarza, gipsiarza, glazurnika, murarz, tynkarza, tel. kom.
0500-333-662.
Zatrudnię kucharza/-rkę oraz kelnera/-rkę, tel.
kom. 0510-093-724.
Potrzebni pracownicy do wykańczania
mieszkań i dociepleń budynków, tel. kom.
0605-233-844.
Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartego Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie,
tel. kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.

Zatrudnię młodych mężczyzn do pracy przy
jabłkach, tel. kom. 0509-368-007.
Zatrudnię wykwalifikowanych pracowników budowlanych z doświadczeniem, atrakcyjne wynagrodzenie, tel.
kom. 0691-979-310.
Szwecja hydraulików, kafelkarzy, elektryków
Tel. 0046-733-606-631.
Zatrudnię do sprzątania w firmie,
godziny pracy 16.00-18.00, tel. kom.
0691-979-310.
Przyjmę mężczyznę do pracy na stacji paliw w
Łowiczu, tel. kom. 0506-172-903.
Zatrudnię szwaczki na szwalnię oraz
chałupniczki, tel. (042) 719-30-63, tel.
kom. 0604-475-553.
Zatrudnię młodych, dyspozycyjnych, tel. kom.
0609-135-497.
Przyjmę ucznia do nauki zawodu w zakładzie blacharsko-lakieniczym, tel. kom.
0604-454-032.
Zatrudnię do zbioru jabłek. Możliwość dowozu.
10 km od Łowicza, tel. kom. 0696-055-259.
Zatrudnię dziewiarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0603-627-246.
Zatrudnię hafciarza z możliwością przyuczenia, tel. kom. 0609-100-100.
Zatrudnię do wykonywanie szyldów,
reklam, prace monterskie do 25 lat,
Łowicz, tel. kom. 0602-390-809.
Do zbijania palet (emerytów, studentów),
tel. (046) 837-83-71.
Zatrudnię pizzera, Mszczonów, zakwaterowanie, tel. kom. 0507-076-693.
Potrzebny kierowca kat. B, emeryt lub
rencista, dorywczo (tylko z Łowicza),
tel. (046) 837-92-90.
Firma „HAZBI” zatrudni kierowców kat.
C. Oferty należy składać bezpośrednio
do biura lub pocztą na adres : Łowicz,
ul. Armii Krajowej 98A/100.
Zatrudnię pomoc domową (okolice Głowna),
tel. kom. 0607-174-084.
Ogólnopolska firma edukacyjna poszukuje lektorów języka angielskiego do
pracy na terenie: Łowicza, Sochaczewa, Skierniewic. jakub.struzyk@ceatut.
pl, tel. kom. 0661-933-872.
Zatrudnię dziewiarza (możliwość przyuczenia),
szwaczkę, tel. kom. 0508-116-242.
Zatrudnię tynkarza, tel. kom. 0692-890-451.
Potrzebny pracownik fizyczny do 27 lat, tel.
kom. 0609-135-411.
Zatrudnię kierowcę C + E w relacji Polska
Rumunia. Wynagrodzenie ok. 4 tys. zł, tel.
kom. 0502-349-083 0501-373-073.
Zatrudnię do zbioru pomidorów, tel. kom.
0506-299-410.
Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz i okolice,
tel. kom. 0601-297-797.
Pracownik stacji CPN, Sierakowice Prawe, tel.
kom. 0664-183-326.
Zatrudnię panią do recepcji, Pole Golfowe,
tel. (042) 719-66-00.
Zatrudnię do pracy sezonowej przy zbiorze
jabłek, tel. kom. 0603-558-551.
Zatrudnię do rwania jabłek z okolic
Łowicza, tel. kom. 0663-924-969.
Przyjmę do pracy do sklepu spożywczo-przemysłowego w Rybnie, tel. kom.
0509-513-831.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, tel. kom.
0607-267-278.
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Zatrudnię pracowników do pizzerii, Głowno,
tel. kom. 0503-147-273.
Zatrudnię kierowcę do pizzerii, Głowno, tel.
kom. 0503-147-273.
Zatrudnię młode osoby do układania kostki
brukowej, tel. kom. 0697-778-557.
Zatrudnię kobietę do pracy na kuchni w pizzerii, tel. kom. 0602-797-678.
Zatrudnię barmankę do pracy w pizzerii, tel.
kom. 0602-797-678.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport międzynarodowy, tel. kom. 0604-461-507.
Zatrudnię kelnera lub kelnerkę z doświadczeniem, tel. kom. 0513-473-646.
Zatrudnię sprzedawcę do kiosku, tel. kom.
0665-788-787, 0601-069-699.
Zatrudnię kierowców kat. C, również do
przyuczenia, kraj. Bardzo dobre warunki pracy
i płacy, tel. kom. 0601-385-525.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E, praca po kraju,
tel. kom. 0608-591-946.
Zatrudnię prasowaczkę, tel. (042) 719-18-43,
tel. kom. 0665-217-483.
Zatrudnię fryzjerkę i kosmetyczkę, tel. kom.
0501-389-042.
Zatrudnię kierowcę kat. B w Łowiczu, tel. kom.
0510-250-687 0501-539-675.
Zatrudnię kucharza. Pensje 1300 netto, tel.
kom. 0510-250-687 0501-539-675.
Zatrudnię kelnerkę z możliwością przyuczenia
do pizzerii w Łowiczu (pełny etat), tel. kom.
0510-250-687 501-539-675.
Zatrudnię osobę uczącą się do 26 lat do sklepu z
prasą w Łowiczu, tel. kom. 0725-657-111.
Zatrudnię pracownika, zakład kamieniarski, Stryków, tel. (042) 719-81-66.
Młynarza przyjmę, Stryków, tel. kom.
0601-066-904.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożywczym w Łowiczu na cały lub 1/2 etatu.
Może być również osoba ucząca się, tel. kom.
0502-110-726.
Zatrudnię szwaczki na overlock, stebnówkę, dwuigłówkę, dzianina, wysokie
zarobki, tel. kom. 0601-054-499.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0600-006-660.
Zatrudnię fryzjerów w Skierniewicach, bardzo
dobre warunki, tel. kom. 0601-157-864.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z uprawnieniami z terenu Rawy Mazowieckiej
i okolic. Praca w kraju, codzienne
wyjazdy i powroty, tel. (046) 814-46-80,
0602-262-762.
Zatrudnię chętnych do zbioru brzoskwiń w
Skierniewicach, tel. (046) 833-63-06.
Przyjmę młodych, solidnych na dachy, tel.
kom. 0503-044-738.
Posiadam lokal na działalność spożywczą,
mam koncepcję, poszukuję wspólnika z gotówką, tel. kom. 0880-811-544.
Zatrudnię panów do zrywania jabłek, okolice
Grójca, tel. kom. 0501-017-015.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych w Skierniewicach, tel. kom.
0608-334-526.
Zlecę firmie wymianę okien oraz przebudowę
ścianek działowych w budynku przemysłowym w Skierniewicach, tel. (046) 833-53-96
w godz. 7-15 lub 0509-762-185.
Zatrudnię 5 osób do zbioru jabłek najchętniej
z własnym transportem, zwrot za paliwo, tel.
(046) 831-70-09, 0783-023-912.
Zatrudnię nauczycielkę i stażystkę do przedszkola, tel. kom. 0887-076-960.
Zatrudnię do pracy przy dociepleniach, Skierniewice, tel. kom. 0660-070-210.
Przyjmę glazurników i pracowników do wykończeń, tel. kom. 0697-104-516.
Agencja pracy tymczasowej RANDSTAD Sp. z o. o. PILNIE zatrudni pracowników produkcji. Praca na terenie
Żyrardowa, Pruszkowa, Mszczonowa.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt telefoniczny 022/ 755-75-95,
022/ 755-75-82.
Zatrudnię ekspedientkę, Kamion. Jaka praca,
taka płaca, tel. kom. 0605-881-822.
Zakład Produkcyjny z Żyrardowa zatrudni
pracowników do działu przygotowania produkcji (technik, technolog, konstruktor odzieży,
krawiec-wzorcarz), tel. (046) 855-05-13.
Zatrudnię malarzy - gipsiarzy, tel. kom.
0886-688-319.
Zatrudnię pracownika - wykończenia wnętrz,
tel. kom. 0604-136-932.
Przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych
zatrudnię. CV na adres e-mail: rekrutacja.
ingnn@wp.pl
Zatrudnię kierownika budowy z uprawnieniami wod-kan, co i gaz, e-mail: pphuewenis@
wp.pl, tel. kom. 0607-122-424.
Zatrudnię kierowcę z kat. C,
baza w Skierniewicach, tel. kom.
0693-843-090.
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Zatrudnię kierowców kat. D autobus pracowniczy, tel. kom. 0885-146-246.
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 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.
Zatrudnię kierowcę kat. C i mechanika, tel.
kom. 0601-385-876.
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.
Murarzy z zakwaterowaniem na korzystnych warunkach, tel. kom. 0692-125-138,
046/832-91-04 po 20-tej.
Firma budowlana zatrudni inżyniera o specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane
na terenie całego kraju, tel. (046) 833-98-28
wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew.11.
Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym, tel. (046) 833-98-28 wew.
11, 0601-298-842.
Oriflame, tel. kom. 0695-851-241.
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. 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. Pracownika do
sklepu motoryzacyjnego w Żyrardowie, ul.
Okrzei 48.
Fryzjer/ka, tel. kom. 0603-034-232.
Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarzy i dociepleń
elewacyjnych, okolice Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0503-535-827.
Firma blacharsko - dekarska zatrudni
pracownika, tel. kom. 0603-316-382.
Zatrudnię do zbioru owoców, wrzesień
- październik, Biała Rawska, tel. kom.
0691-938-303.
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.
Przyjmę do sprzedaży okien w Mszczonowie,
tel. kom. 0665-123-123.
Przyjmę do montażu i pomiarów okien, tel.
kom. 0665-123-123, 0601-942-551.
Praca w ogrodzie, tel. kom. 0792-170-744.
Przyjmę mężczyznę na stałe 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.
Poszukuję ludzi do zbioru jabłek, Biała
Rawska, Chrząszczew 3, dojazd zapewniony,
najchętniej okolice Rawy Mazowieckiej, tel.
kom. 0604-421-621.
Praca w ochronie - noce - na terenie rawy mazowieckiej. Kontakt: tel. 022/840-88-80.
Poszukiwany sprzedawca- handlowiec do
sklepu z drzwiami i oknami w Rawie Mazowieckiej, wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, tel. (046) 814-51-21.
Hurtownia na noce z okolic Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0661-975-122.
Zatrudnię do prac budowlanych, dobre zarobki,
tel. kom. 0607-512-163.
Zatrudnię fryzjera damsko- męskiego w
Warszawie, zapewniam mieszkanie. Tel.
022/846-34-26, 0691-631-122.
Poszukuję opiekunki do 2- letniej dziewczynki,
Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0663-489-233.

Krawcowa z praktyką szuka pracy,
tel. (046) 838-59-59.

Operator koparko-ładowarki podejmie pracę,
tel. kom. 0609-184-043.
Szukam pracy, układanie glazury, terakoty,
paneli podłogowych, murowanie z klinkieru,
tel. kom. 601-540-820.
Pilnie poszukuję pracy, Łowicz i okolice, tel. kom. 0512-277-825.
Bus 1,7 t krypa 3,8 m kraj, zagranica, tel. kom.
0692-514-590.
Młody podejmie pracę dorywczą od godz.
16.00, tel. kom. 0785-536-814.
Kierowca z prawem jazdy B poszukuje pracy
na busa lub innej, tel. kom. 0721-399-709.
Sprzątanie domów i mieszkań prywatnych,
Stryków, Głowno, tel. kom. 0666-310-322.
Szukam pracy, uprawnienia na obsługę suwnic
15, świadectwo kwalifikacji E, prawo jazdy A,
B, T, C, tel. kom. 0513-108-111.
Księgowa na emeryturze podejmie pracę, tel.
kom. 0660-517-798.
Podejmę dodatkową pracę fakturowanie, księgowanie, przepisywanie tekstów, wprowadzanie danych lub inne
prace zlecone, tel. kom. 0666-889-053.
Kierowca z Głowna kat. B, C+E, D, tel. kom.
0509-260-732.
Poszukuję pracy jako pomoc kuchenna lub sprzątanie, pakowanie, tel. kom.
0885-734-183.
Kierowca kat. B, C, E z doświadczeniem szuka
pracy, tel. kom. 0500-190-974.
Kierowca kat. B, najchętniej w zaopatrzeniu,
praktyka w handlu, własna dzialalność, tel.
kom. 0609-310-962.
Mechanik samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych podejmie pracę, tel. kom.
0603-723-058 po 20.00-tej.

Wynajmę mieszkanie studentce za opiekę,
tel. (046) 837-95-26.

Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 837-47-48, tel.
kom. 0504-057-550.
Studio Foto Wideo MOVIE, www.movie.
net.pl.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom.
0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny,
komunie, studniówki, montaż cyfrowy, tel.
kom. 0500-397-604.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
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.
Glazura, terakota, panele podłogowe,
płyta k/g, malowanie. krótkie terminy
realizacji, tel. kom. 0784-464-959.
Videofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio,
tel. (046) 837-79-81, tel. kom. 0606-302-466.
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.
Profesjonalne wideofilmowanie. Przystępne
ceny, tel. kom. 0605-157-248.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty,
komunie, tel. kom. 0509-652-759, www.
tomaszewskifoto.pl.
Foto - usługi, tel. kom. 0606-326-359.

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

Brukarstwo, tel. kom. 0606-774-310.
Krycie dachów, tel. kom. 0506-098-358.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel.
kom. 0501-782-451.
Układanie kostki brukowej i prace ogólnobudowlane, tel. kom. 0508-286-519.
Wylewki betonowe agregatem zacieranie
mechaniczne, tel. kom. 0665-038-853.
Rusztowania, wynajem, montaż, sprzedaż, tel. kom. 0604-826-447.
Wylewki betonowe agregatem, zacieranie mechaniczne, tel. kom. 0600-872-737
0668-327-588.
Firma brukarska oferuje układanie
kostki, budowanie schodów i tarasów
z palisad, elementy z granitu, tel. kom.
0604-413-669.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501-180-959.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Brukarstwo, tel. kom. 0722-038-526.
Sprzedaż kostki i innych wyrobów
betonowych. Układanie nawierzchni z kostki brukowej „Budomix”
Łowicz, ul. Armii Krajowej 45 c,d,
tel. (046) 837-49-54(55).
Panele podłogowe, ścienne, boazeria,
gładź, malowanie, schody z paneli, glazura,
tel. (046) 837-10-33, tel. kom. 0609-541-373.
Koparko -ładowarka, koparka, transport piasku 20 t, rozbiórki -faktury VAT, Głowno i okolice, tel. kom.
0602-445-248.
Sprzedaż więźby dachowej w cenie 700 zł
na zamówienie oraz wszelkiej kantowizny
budowlanej, suszenie, impregnacja drewna,
Bełchów Osiedle, tel. kom. 0698-628-834.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, rachunki, tel. kom. 0602-383-118.
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.
Układanie parkietów, cyklinowanie, tel.
kom. 0666-088-518.
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.
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.
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.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
0503-572-046.
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.

Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota,
malowanie, gipsowanie, stiuki, panele
podłogowe, ocieplenia, itp., tel. kom.
0500-333-662.
Ręczne tynki wewnętrzne, tel. kom.
0663-138-161.
Usługi glazurnicze i wykończeniowe, tel. kom.
0606-819-961.
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.
Usługi stolarsko-remontowe, schody, podłogi, cyklinowanie, zabudowy k/g, tel. kom.
0607-789-345.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
0668-489-577.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
0600-614-490.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałem,
przydomowe oczyszczanie ścieków, kolektory
słoneczne, tel. kom. 0507-043-684.
Remonty adaptacje, tel. kom.
0607-196-356.
Klinkier, docieplenia, remonty, tel. kom.
0516-061-848.
Remonty profesjonalnie, tel. kom.
0619-774-281.
Układanie glazury i terakoty, usługi ogólnoremontowe, tel. kom. 0668-821-932.
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.
Gipsy, malowanie, sufity podwieszane, panele,
glazura - solidnie, tel. kom. 0608-372-976.
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.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, panele podłogowe, malowanie, docieplenia, tel. kom.
0697-638-898.
Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0513-823-750.
Docieplanie budynków, malowanie, gipsy,
glazura, terakota, tel. kom. 0502-312-887.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom.
0668-750-437.
Pokrycia dachowe, obróbki, papa termozgrzewalna 7 zł, tel. kom. 0606-663-868.
„Kost-Bruk” - układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0665-990-994.
Wykonanie tynków, tel. kom.
0694-514-370.
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.
Przyjmę zlecenie ma roboty budowlane, tel.
kom. 0509-771-368.
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.
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.
Docieplanie budynków, poddaszy, kompleksowe remonty mieszkań, tel. kom.
0605-233-844.
Wypożyczę rusztowania warszawskie,
tel. (046) 838-33-26.
Konstrukcje więźby dachowej, tel. kom.
0661-240-507.
Gładź, malowanie, tapety, panele, tel. kom.
0660-742-978.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe,
dachy - szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Koparko-ładowarka (2 łyżki: wąska i szeroka),
tel. (046) 837-98-77, tel. kom. 0692-947-293.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Wykończenia wnętrz glazura, panele,
malowanie, adaptacje poddaszy, płyty
g.k, tel. kom. 0600-225-256.
Remonty solidnie, tel. kom. 0511-654-618.
Remonty, wykończenia. Krótkie terminy
realizacji, tel. kom. 0506-358-009.
Glazura, terakota - łazienki, tel. kom.
0511-654-618.
Tynki, wylewki, murowanie z klinkieru, tel.
kom. 0692-890-451.
Montaż paneli, płyt gipsowych, glazura, tel.
kom. 0513-449-413.
Wykonywanie elewacji zewnętrznych i nie
tylko!! Docieplenia i wykończenia poddaszy, płyty k/g, malowanie, gładzie gipsowe.
Atrakcyjne ceny, krótkie terminy, tel. kom.
0508-403-996.
Drobne remonty, gładzie, malowanie i panele
podłogowe, tel. kom. 0607-721-933.
Gładź, malowanie, solidnie, tel.
kom. 0884-149-435.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508-862-015.
Elektryk, instalacje elektryczne, tel. kom.
0501-129-686.
Instalacje elektryczne, przyłącza, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0600-764-110.
Usługi hydrauliczne, tel. (046) 837-45-07, tel.
kom. 0691-991-000.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania
pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego
(monitoring), tel. kom. 0601-207-689.
Balustrady ze stali nierdzewnej i orurowania
do aut osobowych i ciężarowych, tel. kom.
0668-153-183.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Zduny 9, tel. (046) 838-75-53, tel. kom.
0601-379-355.
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.
Hydraulika, tel. kom. 0691-774-281.
Instalacje elektryczne nowe, również przeróbki,
tel. kom. 0880-850-697.
Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
0600-614-490.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony,
bramofony, videofony. Montaż, naprawy,
konserwacja, tel. kom. 0601-207-689.
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.

27

4.09.2008 r.

Wy m i a n a g r z e j n i k ó w, t e l . k o m .
0781-781-316.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
0605-911-766.
Komputery - opieka serwisowa, pomoc
techniczna, sieci komputerowe, instalacje neostrady, składanie komputerów,
części i podzespoły komputerowe, tel.
kom. 0696-803-050.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Przeprowadzki, transport VW T4, tel. kom.
0607-889-775.
Zespół na wesele, www.navel.110mb.com, tel.
kom. 0721-113-812.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów, obrusy w komplecie, tel. kom.
0693-776-474.
Makijaż pernamentny, tatuaże i przekłuwanie ciała, tel. kom. 0501-649-392.
Dj, wodzirej www.djbizzy.110mb.com, tel.
kom. 0697-574-161.
Pedicure leczniczy (usuwanie odcisków i wrastających paznokci),
możliwość wizyty w domu, tel. kom.
0501-649-392.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.
Akordeonista, tel. kom. 0503-112-384.
Zespół muzyczny For Rent, tel. kom.
0607-777-304 0509-766-163.
Komputery- sprzedaż i serwis, tel. kom.
0607-122-199.
Śluby - BMW 5, nowy model, czarny, tel. kom.
0503-135-456.
Dorabianie kluczy różnych, sprzedaż, montaż zamków, ostrzenie, wymiana baterii,
naprawa odzieży, napy, nity. Czerwony kiosk
Bratkowice 24, przy Intermache, tel. kom.
0606-319-335.
Ślusarstwo, bramy, balustrady, ogrodzenia, tel.
kom. 0609-722-809.
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.
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.
Ogrodzenia, bramy, balustrady, produkcja, montaż, tel. kom. 0501-677-275
0506-771-822.
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.
Usługi projektowe, tel. kom.
0509-299-685.
Zespól muzyczny, wesela, tel. (046) 838-39-23,
tel. kom. 0601-854-670.
CHRISLER 300 Hemi limuzyna - śluby,
tel. kom. 0728-348-420.
Ś l u b y B M W 5 , Vo l v o , t e l . k o m .
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.
Naprawa pralki automatyczne, lodówki, zamrażarki, zbiorniki na mleko. Dojazd gratis,
tel. kom. 0603-531-989.
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.
Zespół Panda- gramy wesela, studniówki
i inne imprezy ( wolne terminy), tel. kom.
0783-883-449.
Masażysta - dojazd do pacjenta, tel. kom.
0519-447-314.
Saxofonista, tel. kom. 0692-101-989.
Zawiozę do ślubu - BMW 7 nowy model,
tel. kom. 0501-374-120.
Przecieranie drewna u klienta, tel. kom.
0506-202-161.
Śluby BMW 530D, Volvo XC90, najnowsze modele, tel. kom. 0509-454-734.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Zespół muzyczny - wystawne wesela,
prestiżowe imprezy. Na żywo!, tel. kom.
0608-433-199.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784-487-536, 0513-748-813.

Wszystkich samotnych zapraszamy do placówki „Przystań Samotnych Serc” - usługi
matrymonialne, Sochaczew, czynne: wtorek,
czwartek, sobota w godz. 10.00-17.00, tel.
kom. 0518-997-388.
Samotny pozna panią do 38 lat w celu stałego
związku, tel. kom. 0606-610-989.

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

Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski - tłumaczenie, korepetycje,
tel. (046) 837-31-83, tel. kom. 0693-398-514.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższ,
Łowicz, tel. kom. 0660-781-884.
Angielski dla dzieci i młodzieży, profesjonalnie, tel. (046) 837-53-15.
Chemia, biologia, tel. (046) 837-61-22, tel.
kom. 0508-186-335, Łowicz.
Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
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.
Język angielski - nauczyciel, tel. kom.
0662-611-189.
Biologia, Łowicz, tel. kom. 0606-875-485.
Nauka gry na gitarze, organach, akordeonie,
z dojazdem (okolice Głowna, Strykowa,
Domaniewic). Nauczyciel muzyki z 18-letnią
praktyką, tel. kom. 0604-830-530.
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.

Język angielski - korepetycje, tel. kom.
0669-019-987.
Korepetycje - język angielski,
tel. (046) 837-95-02, tel. kom. 0885-917-296.
Studentka 3 roku NKJO - język angielski,
korepetycje, tel. kom. 0667-248-216.
Angielski - korepetycje. Studentka anglistyki
UŁ. Zduny, tel. kom. 0667-566-265.
Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.
Angielski - gimnazjum, liceum, matura, certyfikaty, tel. kom. 0511-368-521.
Język angielski, korepetycje - nauczyciel, tel.
kom. 0693-824-741.
Nauka gry na gitarze, tel. kom.
0505-939-735.
Matematyka - szkoła podstawowa, gimnazjum,
tel. kom. 0696-545-562 po 16.00-tej.

Skup żyta, sprzedaż otrąb, odbiór i dowóz własnym transportem, tel. kom. 0691-192-009.
Zboża paszowe, tel. (046) 838-88-79 po 20..
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.
Skup jabłek przemysłowych w Kompinie, tel.
kom. 0509-638-007.
Sprzedam czosnek zimowy, ładny, tel. kom.
0667-115-465.

Loszki lub maciory zaproszone, tel. kom.
0693-711-208.
Kupię knury, maciory i krowy, tel. kom.
0608-731-038.

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.
Talerzówka 3,40 m z wałem strunowym, tel.
kom. 0509-282-300.
Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0608-354-272.
Sprzedam pług 3-skibowy, bronę. Różyce
Żurawieniec 3.
Opony używane tylne do T-25, tel. kom.
0693-711-208.
Przyczepa 6 t sztywna lub wywrotka, siewnik
Poznaniak, tel. kom. 0600-335-473.
Ładowacz Tur do Zetora 5245, 3340, 5340,
7245, do ciągnika MTZ lub Pronar, tel. kom.
0608-420-169.
Kupię kosiarkę listwową „Osa”, zgrabiarkę 4,
tel. kom. 0502-939-200.
Kupię kopaczkę 2-rzędową, tel. kom.
0880-353-819.
Blok do C-360, tel. (042) 719-84-57.
Kopaczka ciągnikowa, tel. kom.
0514-539-021.
Kombajn ziemniaczany polski, tel. kom.
0510-965-633.

WYTŁOKI Z JABŁEK - PRZYWÓZ, tel.
kom. 0605-255-914.
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.
Mieszanka zboża ok. 6 t, tel. kom.
0602-677-216.
Pszenżyto, Bednary Kolonia,
tel. (046) 838-61-28.
Pszenżyto, tel. kom. 0601-776-221.
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.

Zboże siewne pszenżyto, jęczmień ozimy, tel.
kom. 0603-877-390.
Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
0604-526-273.
Sprzedam pszenżyto z żytem,
tel. (046) 838-17-64.
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.
Sprzedam gorczycę, tel. (046) 838-99-37, tel.
kom. 0888-493-808.
Siano belowane i luzem, tel. kom.
0667-944-852.
Pszenżyto Todan do siewu, tel. kom.
0604-871-975.
Sprzedam kapustę wczesną na paszę dla krów,
tel. kom. 0698-531-158, 0604-309-580.
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 żyto Dańkowskie Diament i pszenżyto Fidelio, tel. kom.
0602-216-854.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0882-451-138
0663-361-787.
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.
Pszenżyto ozime Fidelio,
tel. (042) 719-59-51.
Sprzedam siano, słomę w kostkach,
tel. (046) 839-63-14, tel. kom. 0668-129-786.
Sprzedam żyto i owies, tel. kom.
0887-630-510.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach, tel. kom.
0605-277-496.
Sprzedam mieszankę zbożową, okolice Głowna, tel. kom. 0505-630-402.
Pszenżyto do siewu: Tornado, Todan, Aliko,
tel. (042) 719-70-84.
Sprzedam pszenżyto pierwszy odsiew
Pawo, pszenica pierwszy odsiew Tonacja,
tel. (046) 838-46-40.
Żyto, pszenżyto i jęczmień do siewu, tel. kom.
0888-310-618.
Słoma i siano prasowane,
tel. (024) 285-85-44.
Sprzedam pszenżyto, pszenicę, żyto. Świeryż
II 47, tel. kom. 0660-781-885.
Pszenica, jęczmień, rzepak, tel. kom.
0512-522-648.
Gorczyca poplon, tel. kom. 0512-522-648.
Kukurydza na ziarno lub kiszonkę, tel. kom.
0512-522-648.
Łubin, tel. kom. 0505-056-670.
Sprzedam jęczmień do siewu, tel. kom.
0666-862-918.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0608-171-821.
Sprzedam jęczmień ozimy, tel. kom.
0501-416-155.
Otręby pszenne: śruta sojowa. Możliwość
transportu i rozliczenia przez OSM Łowicz,
tel. kom. 0607-267-282.
Sprzedam owies, tel. (046) 838-52-00.
Pszenżyto do siewu dwie odmiany, Sromów,
tel. (046) 838-44-77, tel. kom. 0697-634-075.
Pszenżyto Fidelio i Vifon 1 rok w centrali do
siewu, tel. kom. 0691-666-967.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach,
tel. (046) 863-60-18.
Obornik prosto z obory, Otolice 17.
Zboże paszowe, tel. kom. 0601-573-551 po
20.00-tej.
Dynie sprzedam, tel. kom.
0880-586-735.
Pszenżyto, pszenica Fregata, jęczmień, tel.
kom. 0604-948-641.
Żyto z dowozem 2 t, tel. kom. 0886-098-053.
Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. (042) 719-56-41.
Sprzedam żyto siewne Dańkowskie złote, tel.
kom. 0693-552-235.
Sprzedam owies, tel. kom. 0694-081-525.
Sprzedam pszenżyto, mieszankę zbożową,
tel. (042) 719-62-03.
Kukurydza na zielonkę, Wierznowice 22,
tel. (046) 838-75-88, tel. kom. 0509-231-659.
Żyto, pszenżyto i pszenicę do siewu, tel. kom.
0888-310-618.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Chąśno 32, tel. kom. 0609-788-366.
Sprzedam jałówkę cielną, wysoka, tel. kom.
0603-273-763.
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.

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.
Sprzedam jałówki wysokocielne, 1 ha kukurydzy na kiszonkę, tel. (024) 236-52-58.
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.
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.
Jałówka na ocieleniu, jałówka po wycieleniu,
tel. kom. 0693-250-775.
Karp, karaś, lin, jaź, amur sprzedam, Gospodarstwo Rybackie Wiesiołów, tel. kom.
0506-671-456.
Byczek 6-miesięcy, tel. kom. 0609-261-389.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0609-261-390.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
0793-051-461.
Krowa wysokocielna, tel. (046) 830-39-31, tel.
kom. 0501-649-064.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0696-425-109.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 838-76-14.
Sprzedam kozę i koziołka, tel. kom.
0500-165-145.
Jałówki na wycieleniu, tel. kom.
0660-140-958.
Cieliczki i jałówki zacielone,
tel. (046) 838-84-18, tel. kom. 0695-301-081.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu
17.09.08, tel. kom. 0667-514-783.
Oferujemy nasienie knurów Pen Ar Lan: P76;
Neckar Solbeck (Pietrain NN) Kocierzew, tel.
kom. 0607-267-282.
Mam jałówkę na wycieleniu, Krępskie Błota
119.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu i krowę,
tel. (046) 839-60-63, tel. kom. 0886-642-787.
Jałówka wysokocielna, termin 20.09,
tel. (046) 838-17-97.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 839-66-62,
tel. kom. 0608-628-969.
Kozę i koziołka, tel. (046) 863-60-14.
Dwie jałówki hodowlane wysokocielne. Wydajność stada 7700 l, tel. kom. 0604-948-641.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0691-534-526.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
0609-348-375.
Jałówki wysokocielne 2 sztuki, tel. kom.
0664-901-471.

Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.
R o z r z u t n i k 2 - o s i o w y, t e l . k o m .
0662-124-573.
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.
R o z r z u t n i k 2 - o s i o w y, t e l . k o m .
0697-714-837.
Wycinaki do kiszonek Kuhn, Strautman, Fela, podwójny nózy, winda,20
szt., tel. kom. 0509-282-300.
Obsypnik kopcy - kiszonek Wulkan, tel. kom.
0697-714-837.
Ferguson 3080, 105 kM, tel. kom.
0606-258-054.
Mikser do gnojowicy, elektryczny, 7,5KW,
tel. (046) 838-12-22.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, tel.
kom. 0608-738-088.
Przyczepa samozbierająca Jugosłowianka SIP,
tel. kom. 0697-714-837.
Sprzedam wózki widłowe, Cyklopa, tel.
kom. 0692-824-327.
Zgrabiarka Fela tandem, tel. kom.
0516-012-936.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
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.
Kultywator ścierniskowy 2,5 m Kongskilde
Vibro Flex, tel. kom. 0600-047-954.

S p r z e d a m g ł ę b o s z a 3 ł a p y,
tel. (024) 282-14-48.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 838-79-70 po 20..
Dojarka przewodowa WestFalia ze zbiornikiem 400l, tel. kom. 0665-340-488.
Sprzedam tanio opryskiwacz 400l jak nowy,
tel. kom. 0607-317-128.
Zetor 6211, 1989/90 rok, stan bdb, tel. kom.
0602-371-314.
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.
Tur do C-360, stan bdb, tel. kom.
0669-412-901.
Sprzedam MF, 1989 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0603-207-420.
C-360, 1983 rok, po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0600-746-724.
Rozrzutniki 4 t, 8 t, talerzówki, agregaty uprawowe, tel. (046) 837-53-86.
Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna,
tel. (046) 838-74-67.
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.
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 Trol i pług 3- skibowy, tel.
kom. 0512-271-286.
Sprzedam kultywator z wałem strunowym i
dwukółkę do ciągnika, tel. (046) 838-04-79.
Sprzedam kombajn Bolko, tel. kom.
0788-588-627.
Ursus C-330, 1972 rok, 11000 zł,
tel. (046) 861-66-91.
Kopcownik do obsypywania kopców, talerzówka 22 talerze szer. 2,40 m, kosiarko
-rozdrabniacz, tel. kom. 0692-630-295.
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.
Rozrzutnik, pług, siewnik, glebogryzarka, tel.
kom. 0887-380-863.
Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 874-09-47.
Sprzedam kopaczkę elewatorową oraz sadzarkę do ziemniaków, tel. kom. 0784-019-040.
Pług 5-skibowy, podorywkowy, tel. kom.
0609-316-663.
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.
Ciągnik Case 5140 125kM, 1993 rok, tel.
kom. 0509-934-160.
Wycinaki do kiszonek mieczowe, tel. kom.
0601-272-521.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, stan
bdb, tel. kom. 0509-934-160.
Kosiarka rotacyjna z rozrzutem trawy, zachodnia, tel. kom. 0601-272-521.
Agregat uprawowy bierny „Rau”, tel. kom.
0601-272-521.
Siewnik zbożowy zachodni, tel. kom.
0601-272-521.
Rozsiewacz nawozu „Amazone”, tel. kom.
0601-272-521.
Beczka asenizacyjna hydrauliczna, tel. kom.
0601-272-521.
Cyklop, Dąbkowice Górne 14.
Rozsiewacz Amazone 604, tel. kom.
0512-544-156.
Ursus 2812, 1993 rok, tel. kom.
0692-387-028.
Pług zagonowy 5-skibowy 1200 zł, tel. kom.
0508-309-423.
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.
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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.
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.
Kombajn Bolko, tel. kom. 0600-215-536.
Brony 5, kopaczka ciągnikowa, zbieracz do
liści, tel. kom. 0698-951-755.
Ciągnik Zetor 7211, 1988 rok, stan bdb, agregat
szer. 3,20, tel. kom. 0501-850-017.
Prasa Z-224/1 kostkująca, sieczkarnia do
kukurydzy, siewka Kos, wielorak, tel. kom.
0606-514-745.
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.
C-360 sprzedam, 1982 rok, I właściciel, tel.
kom. 0515-291-421.
Sprzedam maszynę wałkową do cebuli,
tel. (046) 839-13-31.
Kopaczka, barakowóz, śrutownik,
tel. (046) 837-66-52.
Roztrząsacz obornika 1-osiowy, śrutownik
bijakowy, tel. kom. 0602-216-854.
Rozrzutnik dwu- i jednoosiowy nowego typu
do remontu z nowymi częściami, kompletny,
tel. (046) 861-05-47, tel. kom. 0788-440-206.
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.
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.
Taśmociąg 5 m, tel. kom. 0602-586-487.
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.
Przyczepa, rozrzutnik 2-osiowy nowy, prasa,
ciągnik Zetor, zgrabiarka, beczki 2000 l i 1000
l, tel. (046) 838-72-03.
Rozrzutnik 1-osiowy, Jamn o 54,
tel. (046) 838-91-22.

4.09.2008 r.
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.
Kombajn ziemniaczany „Bolko”, 1996
rok, I właściciel, stan idealny, tel. kom.
0691-746-413.
C-330, tel. kom. 0693-824-670.
Śrutownik walcowy mały i duży, tel. kom.
0509-112-148.
Sprzedam siewnik poznaniak z broną
zagarniającą, tel. kom. 0600-190-757.
Sprzedam mieszalnik - wóz paszowy i rozrzutnik obornika dwuosiowy, dzwonić wieczorem,
tel. kom. 0693-036-673.
Sprzedam przyczepę samozbierającą T050 stan
bdb, tel. kom. 0663-630-667.
Sprzedam 1,5 ha ziemi z sadem w Zabostowie
Dużym, tel. kom. 0606-832-750.
Wózek widłowy Rak GPW, silnik C-330 2,5t,
tel. kom. 0603-103-174.
Agregat uprawowy Rau 5 m, brona uprawowa
duńska 5 m, siewniki do zboża Nodet 3 m,
siewnik pneumatyczny do zboża Accord 3
m, kultywator ścierniskowy 3 m, tel. kom.
0604-559-283.
Ursus 45-12 1989 rok szerokie ogumienie
I- własciciel. Maurzyce 26.
Sprzedam koła 900/20 100 zł. szt., tel. kom.
0606-603-215.
Rozsiewacz do wapna łańcuchowy RCW5,
sieczkarnia do kukurydzy jednorzędowa Z364,
tel. (042) 719-70-84.
Przyczepę sztywną sześciotonową, 4.500 zł,
tel. kom. 0506-123-651.
Beczkę asenizacyjną, 3.500 zł, tel. kom.
0506-123-651.
Kombajn buraczany Neptun, 1998 rok,
tel. (046) 838-23-09.
C-330, 1972 rok, 9400 zł (bez prawa rejestracji), tel. kom. 0696-441-178.
Talerzówka podorywkowa, brona rotacyjna
uprawowa Maschio 3 m, brona wahadłowa
z hydropakiem Amazone 3 m, tel. kom.
0604-559-283.
Ciągnik C-360, 1981 rok, tel. kom.
0609-843-635.
Kabina ciągnikowa do C-360, tel. kom.
0507-263-340.
Kopacza elewatorowa, pług grudziądzki 3 + 1,
tel. (046) 861-12-42.
Sprzedam ciągnik rolniczy MF-255, 1987 rok,
oraz wycinak do kiszonek mieczowy Trioliet,
tel. kom. 0509-282-302..
Sprzedam silnik 15 KW lub zamienię na 7,5
KW, tel. kom. 0793-371-637.
Widlak Clark, udźwig 2,5 t, wysokość pod. 5 m.
Agregat uprawowy Unii Grudziądz Kombi 3,7
m, 2004 rok, tel. kom. 0693-070-535.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, maszyny
rolnicze, pilarki i kosy, kosiarki, środki
ochrony roślin. Hurt detal. Chemfil,
Dmosin 124, tel. (046) 874-72-88, tel.
kom. 0609-455-676.
Przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom.
0502-453-671.
Dwukółka ciągnikowa, rozsiewacz nawozów
Kos, kultywator, tel. kom. 0601-983-597.
Kombajn ziemniaczana Anna, 1988 rok,
sprawny, 5500 zł, tel. kom. 0511-452-768.
Nowa otrząsarka do: wiśni, śliw, jabłek, tel.
kom. 0606-826-917.
Sprzedam C-360, tel. kom.
0512-277-825.
Sieczkarnie do kukurydzy 1-rzędowe. Duży
wybór: Mengele MB 220, 210, 280, 400,
Pottinger IIS, IIK, Claas Jaguar, Kemper,
Rotation, PZ 80S, tel. kom. 0509-282-300,
0509-542-220.
Siewnik do zboża 3 m Amazone D7, D8, Izaria
IL6000 3 m ze ścieżkami i wysiewem do rzepaku, tel. kom. 0509-282-300, 0509-542-220.
Pług 4-skibowy, obracany Krone i Gassner, tel.
kom. 0509-282-300, 0509-542-220.
Siewniki do kukurydzy: Eberhard, Hasia,
Feldner (5 rajek), tel. kom. 0509-282-300
0509-542-220.
Rozsiewacze do nawozu: Amazone 600 l, 800
l, 1200 l, 1500 l, Rauh 800 l, 900 l, 1000 l, tel.
kom. 0509-282-300, 0509-542-220.

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, stan bdb
od 3000 do 6000 l, tel. kom. 0509-282-300,
0509-542-220.
Kombajn do ziemniaków Brime SL750, tel.
kom. 0509-282-300.
Wycinaki do kiszonek. Duży wybór: Fella,
Kuhn, Straman, tel. kom. 0509-282-300,
0509-542-220.
Prasa zwijająca Sipma Z-279/1, kombajn Anna,
sieczkarnia Z-350/3, tel. kom. 0606-317-184.
Ursus C-330M, 1990 rok, I rejestracja 1994
rok, Wygoda 8.
Kombajn ziemniaczany Anna, opryskiwacz 400 l, brony 5-polowe, wał strunowy,
tel. (046) 838-77-71.
Przyczepka 2-osiowa, nowo zrobiona, nowa
plandeka, przyczepka 1-osiowa, nowo zrobiona, nowa plandeka, tel. kom. 0697-050-439.
Kombajn zbożowy Bizon Z-056, 1989 rok, stan
idealny oraz 1981 rok, tel. (024) 285-84-44.
Zetor 7340, stan bdb, przyczepa 4,5 t, rozrzutnik dwuosiowy, lejek do nawozu, tel. kom.
0600-335-473.
Przyczepa wywrotka do remontu, opryskiwacz
400 l, osie i adapter do rozrzutnika, tel. kom.
0600-335-473.
Zetor 3340, 4x4, 1998 rok, prasa rolująca
Deutz- Fahr GP230, 1998 rok, tel. kom.
0608-420-169.
Ciągnik MF255, 1993 rok z kabiną komfortową, 1900 Mtg, stan idealny lub C-330, 1972
rok, prasa Z-224/1, beczka asenizacyjna 2,5 tys.
l, 1995 rok, tel. kom. 0692-601-689.
Części do C-330, 2 przyczepy, tel. kom.
0692-617-239.
Prasa rolująca Deutz-Fahr - Vicon, 2002 rok,
szeroki podbieracz, rotor, noże, siatka, sznurek,
balot 120x120, tel. kom. 0692-601-689.
Sprzedam: ciągnik C-355, rozrzutnik obornika dwuosiowy, Piast RW-3, Orkan II,
przyczepa 4 t wywrotka, pług 3-skibowy,
tel. (024) 277-48-09, tel. kom. 0693-555-430.
Beczka asenizacyjna HTS Fortschnit 10 tys. l
lub 8 tys. l, tel. kom. 0608-420-169.
Sprzedam kombajn Bolko, stan dobry, 1991
rok, 6000 zł, tel. kom. 0695-564-529.
Kabina do C-360, tel. kom. 0692-601-689.
Koparko-ładowarka Ostrówek, 1990 rok, tel.
kom. 0608-420-169.
Sieczkarnia Fortschritt z hederami, tel. kom.
0697-868-839.
Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwutalerzowy 600 kg Amazone, tel. (024) 277-84-99.
Przyczepka ciągnikowa 1-osiowa, 2 t (do przewozu zwierząt), tel. (046) 838-80-43.
Sprzedam używane: przetrząsaczo-zgrabiarkę
7- gwiazdową, pług 2-skibowy, kosiarkę rotacyjną 2-bębnową, tel. (046) 838-12-30.
Prasa Sipma Z-224/1, stan bdb, tel. kom.
0608-106-614.
Ursus C-360, 1982 rok lub C-330, 1980 rok,
tel. kom. 0607-809-288.
Zetor 6340, 4x4, 2004 rok, kupiony w Agromie, tel. kom. 0608-354-272.
MTZ Pronar 4x4 82SA, 2006 rok, tel. kom.
0666-936-403.
Prasa Sipma Z-224/1, tel. kom.
0607-809-288.
Prasa rolująca Sipma Z-269/1, 2002 rok
lub Warfama Z-543, 2002 rok, tel. kom.
0666-936-404.
Tur do C-360, lub Tur 6 do MTZ, 2006 rok, tel.
kom. 0666-936-403.
Orkan 2, kabina nowa C-360, tel. kom.
0607-809-288.
Zetor 9641 Frontera, 2004 rok lub Zetor 3320,
1997 rok, tel. kom. 0501-630-255.
John Deere 6200, 1998 rok, Ursus 3512, Ursus
U-902, tel. kom. 0501-630-255.
Prasa Z-224/1, prasa rolująca Claas Roland,
2002 rok, tel. kom. 0501-630-255.
Opryskiwacz Hargi 1600 l, rozsiewacz Amazone, ładowacz Tur do ciągnika 4514, tel. kom.
0501-630-255.
Beczki asenizacyjne 3000 l i 5000l 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.
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.

Sieczkarnia Fortschnit E281C, 1989 rok,
kombajn Bizon ZO56, 1986 rok z sieczkarnią,
tel. kom. 0660-140-958.
Ciągnik C-355, zbiornik 550 l, dojarka
2-konwiowa, tel. (046) 838-84-18, tel. kom.
0695-301-081.
Sprzedam Ursus C-328 z silnikiem C-330,
płaska oś, tel. kom. 0515-748-006.
Sprzedam Ursus C-355 do lekkich poprawek,
tel. kom. 0515-748-006.
Prasy rolujące Claas stan b. dobry,
0607-168-196.
Agregat przedsiewny, szerokość 3,60, tel. kom.
0501-139-367.
C-328, tel. kom. 0695-608-803 po 19.00-tej.
C-330, tel. kom. 0505-651-180.
Sprzedam kombajn zbożowy Kccas, ciągnik
rolniczy Białoruś, tel. kom. 0784-075-881.
Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW, tel. kom.
0502-939-200.
Gniotownik 4 kW Sipma, tel. kom.
0502-939-200.
Siewnik Poznaniak szerokość 2,70, tel. kom.
0880-353-819.
Opiełacz do buraków, warzyw i trukawek
6-rzędowy wielorak, tel. kom. 0880-353-819.
Sprzedam rozsiewacz 2- talerzowy Jarmet
2006 rok, 800 kg, stan idealny, tel. kom.
0880-353-819.
C-330, bez prawa do rejestracji, 13000 zł,
betoniarka 150, 850 zł, Zetor Super 50, 6000
zł, tel. (046) 838-06-79.
Sprzedam prasę Claas Roland 42, kombajn Anna, stan techniczny bdb, tel. kom.
0668-118-535.
Ursus 3512KK, 1996 rok, I właściciel 3.650
Mth, tel. kom. 0608-259-757.
Cyklop Anna, tel. kom. 0608-329-841.
C-360, silnik do 80, tel. kom. 0608-329-841.
R o z r z u t n i k 2 - o s i o w y, t e l . k o m .
0886-440-852.
Siewnik 25 rurek 2,5 m, tel. kom.
0693-508-458.
C-360, 1980 rok, bez prawa rejestracji, 8000
zł, tel. kom. 0509-260-732.
Opryskiwacz 600l, tel. kom. 0781-941-297,
0607-156-221.
C-330, 1990 rok, tel. kom. 0505-140-388.
C-360 z kabiną, tel. kom. 0501-615-395.
Rozrzutnik dwuosiowy, stan bdb, tel. kom.
0604-752-472.
Ursus C-4011, tel. kom. 0660-261-764.
Sieczkarnia Fortschritt E281C, 1988 rok +
części, tel. kom. 0694-146-962.
Kosiarka rotacyjna szerokość 2,10,
4-letnia, tel. (046) 838-24-18.
Ursus C-360, 1983 rok, Zetor 5340 z ładowaczem lub bez, 1995 rok, tel. kom.
0602-249-820.
Owijarka bel Sipma, 2002 rok, tel. kom.
0606-324-970.
Ciągnik C-3603P bez możliwości rejestracji,
tel. kom. 0604-778-092.
Zetor 7245, rozrzutnik 2-osiowy, agregat
4,80 m, śrutownik bijakowy, tel. kom.
0687-535-506.
C-330 z Turem, tel. kom. 0601-700-061.
Silnik Andoria S320 ERIG, nieużywany, cena
do uzgodnienia, tel. (046) 862-49-48.
Polska talerzówka, ciężka na hydraulice, 3m
szeroka, 1989 rok, tel. kom. 0696-135-962.
Kombajn ziemniaczany Bolko, rozrzutnik
obornika 1-osiowy, 4 t, koparko-spycharka Białoruś (typ budowlany), pług 3-skibowy, przetrząsacz karuzelowy, tel. kom. 0696-130-651.
Rozrzutnik obornika1- osiowy radziecki,
rok produkcji 1990, stan dobry, tel. kom.
0606-490-951.
Sprzedam Zetora 5211, 1986 rok, tel. kom.
0888-339-651.
Rozrzutnik dwuosiowy, 4200 zł, tel. kom.
0697-297-017.
C-330, 1987 rok, tel. kom. 0691-090-215.
Tury nowe do: Ursus C-360, 330, 3512, 2812,
MF255, 235 i T-25. Hydrauliczne i na linkę.
Nowe systemy mocowań, możliwość transportu, tel. kom. 0608-128-670.
Tur do Zetora 3320 i 5211, stan idealny, 3
sekcje w komplecie łyżka + widły, tel. kom.
0608-128-670.
Rozrzutniki: 1-osiowy i 2-osiowy, stan dobry,
tel. kom. 0608-128-670.
Rozrzutnik 2-osiowy, 2003/2004 rok grudziądzki na resorach, nieużywany za 3/4 ceny
nowego, tel. kom. 0608-128-670.
Sprzedam przyczepę oraz zbiornik aluminiowy
3000 l, Jastrzębia 51.
Sprzedam ciągnik 3512, 1996 rok, kombajn
Karlik, rozrzutnik, tel. kom. 0601-343-854.
Sprzedam pług 2, kultywator grudziądzki, tel. (042) 719-84-57, tel. kom.
0885-202-356.

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy. Malina,
porzeczki, tel. (042) 719-84-57, tel. kom.
0885-202-356.
Sprzedam C-360, 1982 rok, tel. (042) 719-84-57,
tel. kom. 0885-202-356.
Beczka asenizacyjna ocynkowana 4000 lub
3200 l sprzedam, tel. kom. 0506-829-897.
Przyczepa rolnicza 1- lub 2-osiowa, tel. kom.
0607-644-677.
Siewnik zbożowy Isaria, 1500 zł, Nordsten,
2700 zł, Hasia, 1800 zł, agregat uprawowy,
1400 zł, tel. kom. 0663-647-066.
P ł u g 5 - s k i b o w y, p o d o r y w k o w y,
tel. (046) 839-13-52.
Prasa zwijająca polska, tel. kom.
0508-364-849.
Ciągnik Ursus 1224, 1990 rok, przyczepa
wywrot D47, koparko-spycharka Białoruś
(budowlanka), tel. kom. 0603-061-820.
Ładowacz Trol, prasa Z-224, tel. kom.
0516-330-897.
Kombajn ziemniaczany, sadzarka nowa, tel.
kom. 0510-965-633.
Kombajn zbożowy Claas Merkator 60, tel.
kom. 0605-996-297.
Kultywator z wałkiem, opryskiwacz 400 l z
atestem, tel. kom. 0695-409-992.
Blok do C363 p, tel. kom. 0509-718-967.
C 360, pług 3-skibowy, brony, agregat uprawowo-siewny, siewnik Poznaniak, kabinę do
C360, szatkownik elektryczny do kapusty, tel.
kom. 0602-793-318.
C 330M, tel. kom. 0604-681-375.
Kombajn Anna, tel. kom. 0608-319-168.
Rozrzutnik 2-osiowy, 1989 rok w oryginale,
kosiarka rotacyjna Famaraol Słupsk szer. 2.10,
1999 rok, jak nowa, tel. kom. 0510-734-342.
Ciągnik C330 lub C360 3p, przyczepa samozbierająca, sadzarka, tel. (046) 831-55-51.
Rozrzutnik 2-osiowy na resorach Czarna-Białostocka, tel. kom. 0691-732-890.
Bizon, 1989 rok i T25 bez prawa rejestracji, tel.
kom. 0887-512-339.

Sprzedam 1 ha łąki do skoszenia, Zielkowice
Drugie 104, tel. kom. 0502-778-128.
Sprzedam kwotę mleczną 10.184 kg, tel. kom.
0668-501-169.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638-898.
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. kom.
0694-903-163.
Sprzedam opony używane do C-360, tel. kom.
0609-842-747.
Koła rolnicze 10 na 15, łyżkę do białorusi podsiębierną 40 cm, tel. kom. 0504-178-884.
Sprzedam sadzonki truskawek, tel. kom.
0501-649-392.
Kwota mleczna 20700 kg,
tel. (046) 838-89-79.
Sprzedam blachę białą trapezową, sadzarkę
czeską, tel. kom. 0510-177-033.
Sprzedam opony C-330 12x28, tel. kom.
0609-171-736.
Worki na zboże a50 kg, tel. kom.
0606-285-487.
Skrzynki plastikowe 15 kg, używane, tel. kom.
0606-401-289.
Nawadnianie kropelkowe plantacji ogórków
o powierzchni 1 ha, używane, tel. kom.
0606-401-289.
Sprzedam kultywator 16 i łąkę, Klewków 30.
Sprzedam sadzonki z truskawek, tel.
kom. 0888-985-856.

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.
Claas Jaguar, koszenie kukurydzy + transport i ubijanie, tel. kom.
0691-376-515.
Zbiór kukurydzy sieczkarniami Claas
Jaguar 840-860 z przystawkami koszącymi Kemper wraz z odwozem Romax,
tel. kom. 0604-078-564.

Sprzedam szczeniaki Ratlerki, tel. kom.
0781-779-668.
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.
Cockel Spaniele, tel. kom. 0600-310-907.
Bażanty, kaczki, kury ozdobne, tel. kom.
0607-302-816.
Sprzedam 2 kozy, tel. kom. 0605-978-045.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, west. Szczenięta,
tel. kom. 0662-093-975.
Goldeny, yorki, westy, tel. kom.
0662-093-975.
Yorki- krycie, tel. kom. 0668-156-494.
Berneńczyki szczęnieta, tel. kom.
0606-752-762.
Cocker spaniel angielski, szczenięta, tel. kom.
0606-752-762.
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. kom.
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.
Oddam małe koty, tel. (046) 837-21-07.
Terier walijski szczenięta, tel. kom.
0608-446-487.
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.
Alaskan Malamute - szczenięta, tel. kom.
0887-341-475.
Suka 20 m-cy Staffordshire bulterier, tel. kom.
0662-294-878.
Pawie indyjskie czarnoskrzydłe, ozdobne
bażanty 9 gatunków, kaczki, gęsi rdzawoszyje,
nilowe, kury araukany, białoczuby rózne, skóry
rudych lisów, tel. kom. 0603-226-494.
Westy- śliczne szczenięta, tel. kom.
0698-612-234.
Kocięta Persy niebieski, sprzedam, tel. kom.
0604-707-628.
Sprzedam Yorki - szczenięta, 0791-776-101,
tel. kom. 0791-491-583.
Szczeniaki Delmatyńczyki 3-miesięczne, tel.
kom. 0697-634-053.
Ogier zimnokrwisty 1,5 roku,
tel. (042) 710-84-26, tel. kom. 0886-279-150.
Szczeniaki Sznaucer miniatura, tel. kom.
0504-715-536.
Yorki, suczka 2,5-letnia, tel. kom.
0507-812-673.
Młode Owczarki niemieckie, tel. kom.
0697-028-021.
Źróbka 10-miesięczna, tel. kom.
0669-960-129.
Dwie klacze, tel. kom. 0506-252-622.
Sprzedam Owczarki niemieckie, tel. kom.
0502-038-760.
Sprzedam Sznaucerki miniaturki, tel. kom.
0509-807-410.
Oddam kotki w dobre ręce, tel. kom.
0783-693-145.
Sprzedam kuce klaczka + źróbka, tel. kom.
0691-270-855.
Bokserki 7-tygodniowe, tel. (046) 838-62-65.
Klacz zimnokrwista źrebna, tel. kom.
0607-644-677.
Sprzedam sukę Owczarka niemieckiego, tel.
kom. 0697-386-956.
Boxerki, 6 tygodni oddam za darmo, tel. kom.
0500-004-127.
Dziki, tel. kom. 0509-718-967.
Westy - szczenięta, tel. kom. 0511-392-044.
Owczarki niemieckie długowłose 8 tygodni,
duże mocnej budowy, bardzo ładne, tel. kom.
0601-076-657.
Owczarki niemieckie długowłose szczenięta
po rasowych rodzicach, długowłose, tel. kom.
0502-323-055.
Owczarki niemieckie długowłose dorosłe, tel.
kom. 0660-072-650.
Sznaucerki rodowodowe, tel. kom.
0606-639-045.
Owczarki niemieckie po psie posiadającym
w swoim rodowodzie czterech zwycięzców
świata FCI. Polecam również do krycia. Odbiór
po 10-tym września cena 500 złotych, tel. kom.
0516-551-358.
Klacz kara, 8 lat, tel. kom. 0698-665-953.
Pieski szpicerki 8- tygodniowe, tel. (046)
815-31-83.
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Popielgrzymkowe spotkania i wspomnienia
Minęły już 3 tygodnie
od zakończenia
XIII Łowickiej
Pieszej Pielgrzymki
Młodzieżowej na Jasną
Górę.

O

becnie trwa ustalanie harmonogramu
spotkań popielgrzymkowych, na które zaproszeni będą pielgrzymi, sympatycy i wszyscy inni, którzy chcieliby dowiedzieć się coś więcej o tym wydarzeniu
religijnym. Inicjatorem i pomysłodawcą
tych spotkań jest bp Andrzej Dziuba, który
będzie w nich uczestniczył. Jak się dowiadujemy od głównego przewodnika Łowickiej Pielgrzymki, ks. Roberta Kwatka, spotkań tych będzie w sumie 11. Jedno z nich
będzie spotkaniem z księżmi, kolejne z kadrą pielgrzymkową, pozostałe odbędzie się
w miastach, gdzie powstają poszczególne
grupy pielgrzymkowe, a więc w Łęczycy,
Żychlinie, Rawie Mazowieckiej, Sochaczewie, Kutnie, Żyrardowie, Skierniewicach
i Łowiczu. Łowickie spotkanie odbędzie
się 25 października o godz. 17.00 w kościele św. Ducha.
Tegoroczna pielgrzymka oficjalnie rozpoczęła się 6 sierpnia poranną mszą św.
w łowickiej katedrze. Dzień wcześniej wieczorem, w kaplicy Wyższego Seminarium
Duchownego, a nie jak dotąd, w ogrodzie
przy seminarium, odbył się Apel Jasnogórski. Brali w nim udział pielgrzymi z grup
cytrynowej i błękitnej oraz kilkuosobowa
grupa z grupy zielonej, obecny był bp Andrzej Dziuba, siostry zakonne i kilkunastu
księży, w tym rektor seminarium ks. Jacek
Skrobisz i ojciec duchowy kleryków ks.
Adam Domański.

232 km drogi do przejścia
6 sierpnia z Łowicza wyruszyło 1.174
pielgrzymów, w gronie tym było 34 księży, 19 kleryków i 5 sióstr zakonnych.
W drodze do Częstochowy dołączyło do

niej kilkudziesięciu pątników, bo na Jasną
Górę doszło dokładnie 1.268 osób.
Wśród osób świeckich najwięcej jest
młodzieży, choć są też dzieci i osoby starsze. Ks. Robert Kwatek pytany o wiek pielgrzymów mówi, że w nazwie pielgrzymka
zawiera słowo „młodzieżowa”, co interpretować można jako pielgrzymkę osób młodych duchem - ale w istocie młodzież zdecydowanie dominuje.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki były
słowa „Bądźmy uczniami Chrystusa”, a program duchowy oparty była też na przesłaniu
ośmiu błogosławieństw. Tematem rozważań
było szeroko rozumiane powołanie człowieka. Pielgrzymi modlili się w intencji swoich rodzin - rodziców, rodzeństwa i dziadków, w intencji rodzin, które w najbliższym
czasie podejmą obowiązek macierzyństwa,
w intencji osób, które nie znają daru prawdziwej wolności, w intencji poszukujących
wiary oraz tych, których świadectwo może
umocnić w wierze, w intencji papieża Benedykta XVI, biskupów księży, zakonnic
i w intencji powołań, szczególnie w naszej
diecezji. Trud pielgrzymowania poświęco-

ny był też osobom, które poszukują swojego powołania.
Kilkakrotnie pielgrzymów łowickich
w drodze na Jasną Górę odwiedzali łowiccy biskupi. W Makowie 7 sierpnia poranną
msze św., sprawował bp senior Alojzy Orszulik. W swoim kazaniu mówił m.in. o trudzie pielgrzymowania, który pogłębia wiarę, oczyszcza swoje serce, wzmacnia siły
duchowe do odpierania i złych obyczajów.
Zachęcał do budowania i rozwijania rodziny
na wartościach religijnych, które są ponadczasowe. Trwały i szczęśliwy dom można
zbudować na skale jaką jest Jezus Chrystus.
W tym roku pogoda wyjątkowo sprzyjała modlitewnej wędrówce. Przez 9 dni
trwania pielgrzymki tylko dwa razy padał
deszcz i za każdym razem nie trwał dłużej
niż pół godziny. Trzeciego dnia pielgrzymki
deszcz padał w czasie, gdy pielgrzymi jedli
obiad w Żelechlinku, następny deszcz zmoczył pątników w Kłomnicach pod Częstochową. 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, pielgrzymów, którzy
zostali w Częstochowie rano obudziła potężna burza. Przed południem wypogodzi-

Potrzeba niewielkiej wysokości, aby w kadrze było widoczne, jak niewielka odległości dzieliły poszczególne grupy. Foto ze strony ŁPPM.
ło się na tyle, że główna msza św. na Jasnej
Górze, która rozpoczęła się o godz. 11, odbyła się bez przeszkód. Z kolei po południu
nad naszym krajem przeszły nawałnice, które w wielu miejscowościach spowodowały wiele szkód.
Gdy pielgrzymi wracali do domu, na drogach było wiele powalonych drzew, bo wiał
silny wiatr. Pomimo takiej aury udało im się
wrócić z Częstochowy bez problemu.

śla bardzo dobrą postawę pielgrzymów,
widoczny wzrost ich świadomości czym
jest pielgrzymka. Bo nie jest to rodzaj wycieczki, lecz 9-dniowe rekolekcje w drodze
do Matki Bożej. Dobre postawy pielgrzymów widoczne były np. w samodyscyplinie, jak chociażby w punktualnym przyjściu
na mszę św. - Postawy pielgrzymów są coraz bardziej dojrzałe pod względem duchowym i moralnym. Bardzo cieszy to, że świadomość rozwija się w tym właśnie kierunku
- mówi ks. Kwatek i zaprasza wszystkich zaDojrzali duchowo
Gdy w drodze na Jasną Górę pielgrzymka zatrzymuje się przed niestrzeżointeresowanych pielgrzymką na spotkania
Czym XIII ŁPPM różniła się od po- z biskupem Andrzejem Dziubą.
nym przejazdem kolejowym, służby porządkowe musiały być bardzo czujne.
przednich? Główny przewodnik podkreFoto ze strony ŁPPM.
(mwk)

32

4.09.2008 r.

INFORMATOR
Łowicki
Telefony:

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

Pogotowia:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
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: 11.30.

Wystawy:

 „Spacery nieborowskie”- wystawa czynna
w Domku Ogrodnika w Nieborowie. Zwiedzanie
możliwe w weekendy oraz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu do pracowników muzeum.
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godzinach 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięcia osób.
 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, 4 września:
 Kino nieczynne
Piątek, 5 września:
 godz. 17.00 - Kung Fu Panda
Po to najbardziej leniwa i niezorganizowana panda w całym lesie.
Kiedy zwierzęta zostają zaatakowane przez bandę leopardów, jedynym
ratunkiem będzie wybranie mistrza
kung fu, który zażega niebezpieczeństwo. Kiedy Po przez przypadek
pojawia się na zawodach, mistrzowie są zaskoczeni, bo
to właśnie on nosi znak Wybrańca.
- 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.

Sobota - środa, 6-10 września:
 godz. 17.00 - Kung Fu Panda
 godz. 19.00 - Z archiwum X:
Chcę wierzyć
Tropiący zjawiska paranormalne,
agenci Mulder i Scully powracają w
kontynuacji kinowej wersji legendarnego serialu TV.

Koncerty:
Piątek, 5 września:
 godz. 19.00 - koncert „III URODZINY PRÓBOWNI”. Zagrają: Frontside - death-core - Sosowiec,
Restricted Area - thrash/hardcore - Łowicz,
Sickroom - metalcore - Łowicz, C Cztery - hardcore /crossover - Łowicz. Koncerty odbędą się na
dziedzińcu, w razie niepogody w klubie pracownia.
Wstęp 10 zł

Inne:
Czwartek, 4 września:
 godz. 19.00 - XXXVIII SLAM POETYCKI turniej prezentacji muzyczno - słownych, Pracownia
Sztuki Żywej, wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 2.09.2008 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 4,30 zł/kg+VAT
 Mastki: 4,30 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,50 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,60 zł/kg+VAT
 Wicie: 4,30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,40 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 3,90 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 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 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. 4.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pt.
5.09. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
sob. 6.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
ndz. 7.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
pn. 8.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
wt. 9.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
śr. 10.09. ul. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia
następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 7.09. ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sob. 9.00-14.00

Wystawy:

 „Sokotra. Wyspa smoczej krwi” - wystawa fotogramów i eksponatów Jacka Herman - Iżyckiego,
głowieńskie Muzeum Regionalne przy Łowickiej
74, otwarcie 5 września godz. 12.30, czynna do
końca października.
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Oświadczenia samorządowców
z gminy Sanniki
Pracuje jako kierownik w Przedsiębiorstwie Usługowym „Zieleń” i z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód 42.259,36 zł, świadczenie rzeczowe z tej samej firmy wyniosło
5.735 zł. Inne dochody: stypendium naukowe 800 zł, diety radnego - 2.160 zł.
Posiada Skodę Octavia TDI z 2000 roku,
której wartość ocenił na 22.000 zł. Zaciągnął
kredyt w PKO BP w Płocku w wysokości
32.700 zł oraz 10.000 zł w kasie zapomogowo-pożyczkowej przy PKN Orlen SA, zobowiązań tych nie miał rok wcześniej.
Robert Mikołajczyk - radny z Sannik,
w swoim oświadczeniu majątkowym nie
napisał nic, oprócz daty urodzin. Z oświadczenia wynika, że nie miał na koniec roku
zgromadzonych środków, nie osiągnął żadnego dochodu, nie ma składników majątku
ruchomego i zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
Przewodniczącego Rady Gminy pytaliśmy, czy przyjmując takie oświadczenie nie
zdziwił się. Odpowiedział nam, że radny jest
młodym człowiekiem i pozostaje w jednym
gospodarstwie domowym z rodzicami.
Jak pamiętamy, kilka miesięcy temu na
sesji Rady Gminy, Mikołajczyk zrzekł się
funkcji przewodniczącego Komisji Rewi-

zyjnej, co tłumaczył częstymi wyjazdami
za granicę.
Wanda Milczarek - radna z Czyżewa, miała zgromadzone 8.270,46 zł. We
współwłaśności małżeńskiej posiada dom
o powierzchni 270 m2, którego wartość
wraz z działką o powierzchni 856 m2 wynosi 151.880 zł. Jest też współwłaścicielką
gospodarstwa 1.07 ha, o wartości 8.000 zł
z wolnostojącymi budynkami gospodarczymi do remontu.
Z tytułu emerytury osiągnęła dochód
10.568,56 zł, z umowy-zlecenia - 166,50 zł,
z umowy cywilno-prawnej - 1.960,80 zł, ryczałt i diety wyniosły 3.720 zł.
Zbigniew Serwach - jest współwłaścicielem domu o powierzchni 100 m2, wartości 80.000 zł oraz gospodarstwa 16,24
ha, wartości 320.000 zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął dochód 9.000 zł, diety
radnego wyniosły 2.400 zł, prowizja sołtysa - 1.200 zł.
Teresa Maria Tyszka - radna z Sannik, miała na koniec roku zgromadzonych
18.000 zł. Jest właścicielką 1/4 części domu
o powierzchni 110 m2, wartości 60.830 zł,
mieszkania 39,43 m2 wartości 23.000 zł
wraz z prawem współwłasności 189/1000

części wspólnej budynków gospodarnych
oraz części działki 0,22 ha wartości 5.760 zł.
Inne nieruchomości: 1/2 budynku gospodarczego o powierzchni 30 m2, wartości 2.900
zł. Jest też współwłaścicielką Fiata Seicento, rok produkcji 1999, kupionego w 2003
roku za 11.000 zł.
Z tytułu emerytury osiągnęła dochód
15.658,56 zł, z diet radnego - 3.120 zł.
Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
Jan Wojtasiak - radny z Barcika Starego, nie miał na koniec roku zgromadzonych
środków. Za przekazanie gospodarstwa ma
w akcie notarialnym zapisane mieszkania
o powierzchni 90 m2, wartości 30.000 zł.
Z tytułu emerytury osiągnął dochód
11.870,18 zł, dieta i ryczałt wyniosły 3.855
zł, umowa-zlecenie - 585,03 zł. Nie ma
składników majątku ruchomego powyżej
10.000 zł ani zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
August Wróblewski - radny z Aleksandrowa, nie miał na koniec roku zgromadzonych środków. Posiada na własność
dom o powierzchni 117 m2, wartości 79.000
zł oraz gospodarstwo rolne 8,05 ha o wartości 160.000 zł z tytułu prowadzenia, którego

osiągnął dochód 10.000 zł. Jako radny otrzymał diety w wysokości 2.760 zł.
Posiada Opla Astrę z 1998 roku, rok temu
jeździł Oplem Astrą z 1998 roku. Nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Jan Tomasz Wrzesiński - radny
z Osmolina, miał na koniec roku zgromadzone 7.000 zł. Ma mieszkanie o powierzchni 50
m2 - dożywotnia służebność. Otrzymuje rentę strukturalną, odebrał diety radnego 2.640
zł. Nie ma składników majątku ruchomego
powyżej 10.000 zł ani zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
Agnieszka Marianna Zielińska radna z Sannik, na koniec roku miała zgromadzone 3.000 zł. Pracuje jako położna
środowiskowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SAN-MED”
w Sannikach. Jako położna środowiskowa - dochód 34.521,97 zł oraz w PHU
„Maria” Zbigniewa Kowalskiego w Sannikach, jako pracownik umysłowy - dochód 9.102,50 zł. Diety radnej wyniosły
2.880 zł. Ma Fiata Seicento z 2001 roku,
wartości 8.000 zł oraz Citroena C3, zakupionego 26 marca 2008 roku za 20.000 zł.
Zaciągnęła w minionym roku kredyt 20.000
zł w banku PKO.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Bogusz z Łowicza
- państwu Golis z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Grabowicz z Gzinki
- państwu Pytkowskim z Cyprian
- państwu Wojnarowicz z Łowicza
- państwu Grzelak z Chąśna

ślubowali sobie:

- Katarzyna Szymańska z Zabostowa 		
Dużego i Łukasz Galiński z Łowicza
- Anna Wojda z Łowicza i Marcin Bakura z Łodzi
- Katarzyna Mitek z Pilaszkowa 		
i Piotr Sosnowski z Łowicza
- Renata Bejda ze Świeryża II i Michał Kołucki
z Jastrzębi
- Marta Lebioda z Sap i Arkadiusz Znyk z Sokołowa
- Renata Pudłowska z Łowicza 		
i Piotr Krawczyk z Sierakowic
- Katarzyna Kordialik z Bednar Kol. 		
i Piort Wawer z Gągolina Północnego
- Marzena Dudkowska z Arkadii i Marcin Skruczaj
ze Skierniewic
- Ewelina Kozłowska z Nieborowa 		
i Tomasz Chyżewski z Koronowa
- Karolina Walczak z Zawad 		
i Łukasz Marat z Bobiecka
- Kamila Dziedzic z Urbańszczyzny 		
i Łukasz Peńsko z Łowicza
- Marta Kolos z Łowicza i Bartłomiej Wiśniewski
z Grodziska Mazowieckiego
- Anna Brzozowska z Łowicza 		
i Piotr Banasiewicz z Jakubowa
- Izabela Ciesielska z Pilaszkowa 		
i Paweł Stanisławski z Kutna
- Katarzyna Fronczak i Przemysław Cieślak
oboje z Łowicza
- Monika Wróbel i Grzegorz Staniszewski
oboje z Łowicza
- Magdalena Jakubiuk i Mariusz Plichta 		
oboje z Łowicza
- Dominika Bura i Łukasz Kawczyński 		
oboje z Łowicza
- Katarzyna Królikowska i Zbigniew Markowski
oboje z Bratoszewic
- Marta Lenart z Głowna i Sławomir Lewandowski
z Pruszkowa
- Iwona Rożniata z Głowna i Robert Piotrowski
z Gdańska

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 29.08.2008 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
bakłażan
marchew młoda
koper
rzodkiewka
ogórek szklarniowy
włoszczyzna
bakłażan
fasola strąki żółta
fasola strąki zielona
kalafior krajowy
ziemniaki młode
brzoskwinia
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
pęczek
szt.
pęczek
szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
szt.

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

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 1.09.2008 r.)

oferty NIESUBSYDIOWANE:
 robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym  palacz c.o.  sprzedawca-kasjer
 pracownik przyjęcia towaru  pracownik
biurowy  montażysta okien  sprzedawca
 pracownik działu obsługi klienta  analityk
asystent działu sprzedaży  robotnik budowlany
do prac wykończeniowych  inspektor w dziale finansowym  mechanik samochodowy  brukarz
 pakowacz  sprzątaczka  murarz  ślusarz
 spawacz  monter konstrukcji stalowych
sprzedawca paliw robotnik budowlany-gipsiarz
 stolarz meblowy  pomocnik stolarza  pomocnik magazyniera  kierowca kat. C+E  informatyk
 pracownik biura obsługi klienta  instalator sieci
i urządzeń teleinformatycznych  magazynier
 sprzedawca kasjer - stoisko mięsne  montażysta reklam  pracownik produkcyjny  monter
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 referent  kelner/kelnerka
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Jak wyglądał budżet w I półroczu
Dochody zrealizowano w ponad 55%, planowane wydatki zrealizowano w 43%, bo inwestycje tegoroczne realizowane są obecnie
lub będą realizowane jesienią.
z wykonania budżetu gminy Kocierzew w pierwszym półroczu tego roku było jedSnymprawozdanie
z punktów sesji Rady Gminy, która odbyła się 27

sierpnia. Dochody gminy po wszystkich wprowadzonych zmianach planowane były na kwotę 8.516.672
zł, wydatki - 9.136.672 zł, zrealizowano je odpowiednio w wysokości 4.741.830 zł (co stanowi 55,68%)
i 3.954.153 zł (czyli 43,26%).
W I półroczu 2008 roku plan zwiększano o następujące kwoty: dotację celową na dożywianie (8.402 zł),
subwencję oświatową o 143.093 zł, dotację celową na
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników (8.081 zł), o dotację celową dla pracow-

Gmina Nieborów

Nowe nakładki i utrwalanie

Z

końcem sierpnia, zakończyły się zaplanowane na
wakacje prace na drogach gminy Nieborów.
Położone zostały nakładki asfaltowe na dwóch
gminnych drogach gruntowych. W Nieborowie
(wschodnia część miejscowości) nakładkę położono
na 847 metrach. Szerokość drogi 4 metry. Koszt prac
wyniósł brutto 222.437 zł.
Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych z Łowicza, podobnie jak i wykonanie
nakładki w Bednarach - od drogi Nieborów - Kompina, w kierunku drugiej części Bednar. Długośc odcinka 915 metrów, szerokość jezdni 3,5 metra. Koszt prac
wyniósł 238.322 zł brutto.
Ponadto gmina, wzorem powiatu łowickiego, przymierzyła się w tym roku do powierzchniowego utrwalania niektórych spękanych, a nadających się do tego
dróg. Prace wykonała ta sama firma, która utrwalała tą
metodą drogi powiatowe - Lambdar z Łodzi. Wykonane zostały dwa odcinki: 1162 m w Bełchowie i 2731 m
w Karolewie. - Myślę, że metoda się sprawdzi i załatwi to sprawę łatania dziur na kilka ładnych lat - mówi
nam wójt gminy Andrzej Werle.
Trzeba przy tym zauważyć, że metoda jest skuteczna i dużo tańsza od położenia na tych drogach
dywanika. Bełchów kosztował gminę 12.758 zł, Karolew 29.986 zł. Wójt mówi, że jeśli metoda zda egzamin, w przyszłym roku objętych zostanie pracami większa ilość gminnych dróg.
(wcz)

Gmina Nieborów

Prace w szkołach zakończone

D

nia 1 września uczniowie z gminy Nieborów mogli przyjść do szkoły bez przeszkód. Zaplanowane na wakacje remonty i inwestycje zostały
w całości wykonane. W Szkole Podstawowej w Bełchowie pozostało jeszcze położenie płytek w sanitariacie
na piętrze, jednak nie koliduje to absolutnie z obecnością uczniów, którzy korzystają ze zmodernizowanych
sanitariatów na parterze.
W szkole tej przez okres wakacji przebudowano właśnie od podstaw sanitariaty, wykonano też toaletę dla osób
niepełnosprawnych. W Gimnazjum w Kompinie wycyklinowano i polakierowano podłogę w szkolnej świetlicy.
W Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie
wykonano remont dachu na starej części szkoły, kładąc
na papę specjalne tworzywo. Ponadto przystosowano
jedno z pomieszczeń na parterze na potrzeby dodatkowej klasy „0”. Istniejącą tam dotychczas pracownię
komputerową przeniesiono na piętro.
(wcz)

Korabka i Chąśno
podziękują za plony

P

arafialne dożynki w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Brzozowej w Łowiczu odbędą się w najbliższą niedzielę, 7 września. Poświęcenie dożynkowych wieńców przygotowanych przez
mieszkańców kilkunastu ulic z łowickiej dzielnicy Korabka oraz z Chąśna, które także należy do parafii, odbędzie się na mszy św. o godz. 12.30. - Dziękować będziemy Bogu za wszystko, cokolwiek otrzymaliśmy, abyśmy
tych darów nie zmarnowali - mówi o wymowie tych
dożynek proboszcz ks. Wiesław Frelek.
Po nabożeństwie parafianie będą częstowani chlebem i miodem.
(mwk)

nika socjalnego (1.500 zł), dotację celową na pilotażowy program nauczania języka angielskiego od klasy I
szkoły podstawowej - 26.320 zł, dotację celową na materialną pomoc socjalną dla uczniów (11.083 zł) oraz
o 212.492 zł dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który został wykorzystany dla potrzeb produkcji rolnej.
W ułamkowej części wydatkowano pieniądze przeznaczone na budowę parkingu przed budynkiem ośrodka zdrowia w Kocierzewie, było to bowiem 70 zł
z 27.000 zł zapisanych na ten cel. Parking ten jest już
oddany do użytku, bo wykonany był w lipcu.
W II półroczu trwają modernizacje gminnych dróg,
prace mają być zakończone we wrześniu. Zaplano
wano na ten cel 1.670.000 zł. Modernizowane są drogi w Osieku, Gągolinie Północnym i Zachodnim, Lipnicach, Boczkach, Wejscach, Jeziorku i Wiciu. W pierwszym półroczu nie wykorzystano pieniędzy na ten cel.

31.720 zł, zaplanowanych 40.000 zł kosztowała natomiast dokumentacja potrzebna do wieloletniej inwestycji systemowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Przygotowano koncepcję
programowo-przestrzenną do tej inwestycji, a także studium wykonalności. Dodać warto, że gmina ubiega się
o unijną dotację na budowę oczyszczalni i złożyła wniosek w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opiewający na kwotę 21 mln 405 tys. zł.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie
Gminy, która kosztować ma 25.000 zł, to kolejna planowana w tym roku inwestycja. W I półroczu wydano
5.720 zł na operat wodnoprawny.
Zadłużenie gminy na 30 czerwca wynosiło 55.000
zł, jest to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej. 30.000 zł
ma być spłacone do końca września, pozostałe 25.000 zł do 28 grudnia tego roku.
(mwk)

80 lat OSP w Wiciu

W

najbliższą niedzielę,
7 września jubileusz 80-lecia
obchodzić będzie jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu
w gminie Kocierzew Południowy.
Uroczystość rozpocznie się
o godz. 11.15 zbiórką pododdziałów przy
remizie w Wiciu. Msza św. w intencji
strażaków i mieszkańców wsi odprawiona
zostanie o godz. 11.30. Po jej zakończeniu
planowane jest oficjalne powitanie gości,
przedstawienie historii jednostki, wręczenie
odznaczeń.
Uroczystość w Wiciu jest jedną z pięciu, jakie
w tym roku odbędą się w gminie. Jubileusze
obchodzili już strażacy w Płaskocinie,
Lipnicach, Różycach Żurawieńcu.
W październiku 90-lecie obchodzić będzie
jednostka OSP w Kocierzewie Południowym.
(mwk)
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Piłka nożna - 1. kolejka wojewódzkiej ligi jun. młodszych

Remont to nie wygoda

W pojedynku z Mechanikiem Pelikan był tylko tłem dla rywali.

Piłka nożna - 1. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Miłe złego początki

 PELIKAN Łowicz - MECHANIK
Radomsko 1:9 (1:4)
1:0 - Ariel Jarosz (2).
Pelikan: Rusek - Szczypiński, Wawrzyn
(74 Gajda), Mitrowski, Dziedziela (68 Przemysław Sut) - Fudała (50 Plichta), Jarosz,
Marcinowski (60 Krzeszewski), Domińczak
- Bończak, Dawid Sut (78 Frączak).
Łowicz, 27 sierpień. Jako pierwsi rozgrywki wojewódzkie grup młodzieżowych
łowickiego Pelikana rozpoczęli juniorzy
starsi. Podopieczni trenera Artura Balika powrócili do zmagań wojewódzkich po rocznej przerwie. W lidze okręgowej o zwycięstwa było dużo łatwiej. Teraz trzeba będzie
ciężko walczyć o każdy punkt. Zespół junio-

rów starszych składa się obecnie z piłkarzy
z rocznika 1991, którzy wywalczyli awans
i z kilku graczy z rocznika 1990, którzy
w ubiegłym sezonie grali w lidze wojewódzkiej, ale z niej spadli.
Biało-zieloni jesień 2008 roku rozpoczęli
bardzo obiecująco. Już w drugiej minucie po
ładnym podaniu Łukasza Fudały w dobrej sytuacji znalazł się Ariel Jarosz, który z 11. metrów precyzyjnie strzelił w długi
róg i łowiczanie cieszyli się z prowadzenia.
Radość nie trwała zbyt długo. Goście zdobyli wyrównanie, po błędzie arbitra, który
nie odgwizdał ewidentnej ręki. Nasi zawodnicy stanęli i czekali na gwizdek, a rywal to
wykorzystał i był remis. Od tego momentu

Piłka nożna - 2. kolejka wojewódzkiej
ligi juniorów starszych

Szybka rehabilitacja
 GÓRNIKA Łęczyca - PELIKAN
Łowicz 0:3 (0:1)
0:1 - Dawid Sut (28), 0:2 - Dawid Sut (59),
0:3 - Tomasz Gajda (75).
Pelikan: Rusek - Szczypiński, Domińczak, Dziedziela (53 Plichta), Mitrowski Gajda (75 Przemysław Sut), Jarosz, Wawrzyn, Bończak - Dawid Sut, Marcinowski
(50 Frączak).
Łęczyca, 31 sierpień. Juniorzy starsi
łowickiego Pelikana szybko chcieli się zrehabilitować za bolesną porażkę w 1. kolejce.
Zatem do Łęczycy jechali w bojowych nastrojach. Cel był jeden - zwycięstwo. To było
bardzo ważne dla młodych zawodników,
którym zwycięstwo pozwoliłoby uwierzyć
w swoje umiejętności. Podopieczni Artura
Balika plan wykonali i przywieźli z wyjazdowego pojedynku komplet punktów.
Pierwsza połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando biało-zielonych. Już na
początku w dobrej sytuacji znalazł się Piotr
Dziedziela, który dostał dobre podanie od
Dawida Suta, ale uderzył za lekko. Chwilę

po tym w dobrej sytuacji znalazł się Przemek Bończak, ale jego strzał głową, po
podaniu od Michała Marcinowskiego
był nie skuteczny. Wreszcie w 28. minucie
padła upragniona bramka. Rzut wolny wykonywał łowicki duet Sut i Marcinowski. Sut
przeskoczył przez piłkę, Marcinowski dograł
mu w pole karne, a ten znalazł się sam na
sam, zaskakując obrońców i umieścił piłkę
w siatce, po strzale w długi róg.
W drugiej połowie obraz gry nie zmienił
się. Na boisku dominowali piłkarze Pelikana,
którzy kilka razy poważnie zagrozili bramce gospodarzy. W 59. minucie biało-zieloni
zdobyli pięknego gola. Ariel Jarosz zagrał
piłkę ze skrzydła w pole karne, a tam „Sutek”
oddał świetny strzał z volleya i bramkarz
miejscowych nie miał szans. Wynik spotkania ustalił w 75. minucie Tomasz Gajda,
który wykorzystał zablokowany strzał Suta.
Piłka odbiła się od obrońcy, a Gajda głowa
umieścił ją w sieci.
Oprócz tych okazji bramki dla Pelikana
mogły paść po akcjach Bończaka i Rado-

Piłka nożna - 1.kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Zaczêli od pora¿ki
 CHKS Łódź - START Złaków Borowy 9:2 (6:0); br.: Maciej Grzegory 2.
Start: Blus (65 Bartłomiej Grzegory)
- Głowacki, Koza (45 Przybylski), Kołaczyński, Jarota - Dominik Lus (65 Adrian
Lus), Polańczyk (45 Krysztofiak), Żaczek
(60 Duda), Skierski (65 Siekiera) - Dylik
65(Górski), Maciej Grzegory.
Łódź, 30 sierpnia. Piłkarzom złakowskiego Startu nie udał się debiut w rozgrywkach wojewódzkich rocznika 1994.

W Łodzi podopieczni trenera Artura Kołaczyńskiego rywalizowali z ekipą Chojeńskiego Klubu Sportowego, ale zanim
złakowianie przywykli do nowych warunków gospodarze zdobyli już sześć bramek.
W drugiej połowie było już lepiej. Co prawda tuż po wznowieniu gry Maciej Grzegory przestrzelił z rzutu karnego, ale w tej
części piłkarz ten dwukrotnie wpisał się do
protokołu.
Paweł A. Doliński

juniorzy Pelikana przestali grać. Najlepiej
oby o kolejnych minutach środowego pojedynku jak najszybciej zapomnieli. Do przerwy stracili jeszcze 3 bramki. Po zmianie
stron sytuacja nadal wyglądała fatalnie. Na
boisku dominowali piłkarze z Radomska,
którzy jeszcze aż pięć razy pokonali Jarosława Ruska.
Zatem inauguracja rozgrywek w wojewódzkiej lidze juniorów starszych była pod
hasłem „mile złego początki”. Trener Balik
jeszcze przed sezonem mówił, że najgorszy będzie początek sezonu, a to dlatego,
że zespół jest osłabiony brakiem kilku podstawowych zawodników. No i się niestety nie pomylił...
Zbigniew Łaziński
sława Domińczaka. „Boniek” miał piłkę na dwunastym metrze i przed sobą tylko
bramkarza, ale uderzył za lekko i golkiper
gospodarzy zdołał obronić ten strzał. Domińczak w 79. minucie wykonywał rzut
wolny z osiemnastu metrów, ale jego strzał
był minimalnie niecelny. Ostatecznie łowiczanie wygrali 3:0 i zainkasowali pierwsze
punkty w tym sezonie. Rehabilitacja za porażkę była zatem udana.
Teraz kolej na następnego rywala. W niedzielę na stadionie przy ul. Starzyńskiego
nasi juniorzy starsi podejmować będą zespół
z Rawy Mazowieckiej i tu powinni powalczyć o zwycięstwo.
Zbigniew Łaziński

 PELIKAN Łowicz - WŁÓKNIARZ
Pabianice 3:1 (3:1)
1:0 - Damian Kosiorek (20), 2:0 - Konrad
Gręda (25), 3:0 - Jakub Czerbniak (30).
Pelikan: Pawluk - Wójcik, Janik, Byczek
- Pomianowski (80 Kantorek), Rokicki, Kosiorek Łukasz (65 Oniszk), Czerbniak, Karmelita (40 Papież) - Grenda (60 Pochwała),
Kosiorek Damian (75 Małek).
Wygoda, 27 sierpnia. W tym sezonie Pelikan będzie miał swoją ekipę
w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych.
Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego wprawdzie spadli w ubiegłym
sezonie z ligi, ale awans wywalczyli piłkarze
z rocznika 1992 (trener Robert Nowogórski). W tym sezonie te dwa zespoły zostały połączone i teraz łowicki szkoleniowiec
ma do dyspozycji szeroką kadrę młodych
zawodników. Początek rundy będzie dla łowiczan nieco uciążliwy. Z powodu remontu
na stadionie OSiR nr 1 piłkarska młodzież
zmuszona jest rozgrywać swe spotkania na
boisku odległym o siedem kilometrów - we
wsi Wygoda. A to już nie jest wygoda, bo tam
zawodnicy nie mają do dyspozycji szatni, no
i dojazd też jest sporym utrudnieniem. Na
szczęście taka sytuacja nie będzie trać długo. Jednak okazało się, że boisko w Wygodzie było szczęśliwym dla naszych młodych
piłkarzy miejscem inauguracji.

Piłka nożna - 2. kolejka wojewódzkiej ligi jun. młodszych

Drugi mecz - drugie zwyciêstwo
 MKP Zgierz - PELIKAN Łowicz
1:2 (0:1)
0:1 - Patryk Pomianowski (5), 1:2 - Damian Janik (70).
Pelikan: Pawluk - Wójcik, Janik, Byczek
(65 Dudziński) - Pochwała (50 Papież),
Rokicki, Kosiorek Łukasz (70 Nieradka),
Czerbniak (70 Pisarkiewicz), Karmelita (60
Oniszk) -Pomianowski (80 Kantorek), Kosiorek (75 Małek).
Zgierz, 30 sierpnia. Bardzo dobrze
rozpoczęli piłkarską jesień juniorzy młodsi
łowickiego Pelikana. Podopieczni trenera
Jarosława Rachubińskiego w drugiej
kolejce wygrali z mocną ekipą ze Zgierza
i tym samym mają już z na koncie sześć
punktów. To wymarzony początek dla łowiczan. Miejmy nadzieję, że w kolejnych
spotkaniach nasza młodzież podtrzyma dobra passę i będzie nadal wygrywać.
Spotkanie w Zgierzu ułożyło się bardzo
dobrze. Pierwsza połowa rozpoczęła się od
prowadzenia łowiczan, którzy zdobyli gola
już w 5. minucie. Autorem bramki był Patryk Pomianowski, który wykorzystał
niezdecydowanie obrońcy, który za lekko
podawał piłkę do bramkarza. Pomianowski
zdążył uprzedzić golkipera i zdobył prowadzenie dla biało-zielonych. W kolejnych mi-

Piłka nożna - wojewódzkie ligi młodzieżowe

Dobry start juniorów m³odszych
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
1. kolejka: UKS SMS Łódź - MULKS
Łask 10:2, GKS Bełchatów - Pogoń-Ekolog
Zduńska Wola 4:0, WKS Wieluń - Ceramika Opoczno 3:2, Concordia Piotrków Trybunalski - ŁKS Łódź 0:3, Widzew Łódź - Mazovia Radawa Mazowiecka 3:0, Łodzianka
Łódź - Górnik Łęczyca 1:0, Pelikan Łowicz
- Mechanik Radomsko 1:9.
2. kolejka: MULKS Łask - Mechanik Radomsko 2:2, Górnik Łęczyca - Pelikan Łowicz 0:3, Mazovia Radawa Mazowiecka Łodzianka Łódź 0:1, ŁKS Łódź - Widzew
Łódź 0:2, Ceramika Opoczno - Concordia
Piotrków Trybunalski 5:1, Pogoń-Ekolog
Zduńska Wola - WKS Wieluń 5:3, UKS
SMS Łódź - GKS Bełchatów 2:4.
1. GKS Bełchatów
2 6 8-2
2. Widzew Łódź
2 6 5-0
3. Łodzianka Łódź
2 6 2-0
4. Mechanik Radomsko
2 4 11-3
5. UKS SMS Łódź
2 3 12-6
6. Ceramika Opoczno
2 3 7-4
7. ŁKS Łódź
2 3 3-2
8. WKS Wieluń
2 3 6-7

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Pelikana i zakończyła się wynikiem 3:1,
choć wynik powinien być znacznie wyższy. Już od pierwszej minuty było widać,
że biało-zieloni są lepszym zespołem. Dobre okazje do zdobycia bramek mieli Patryk Pomianowski, Damian Kosiorek i Konrad Grenda. Pierwszy na listę
strzelców wpisał się Kosiorek, który dostał
dobre podania od Pomiana, minął obrońcę
i uderzył pod brzuchem bramkarza. Druga
bramka padła pięć minut później. Tu z dobrej strony pokazał się Grenda, który dostał
podanie w pole karne, zrobił zwód i uderzył po długim rogu, pokonując bramkarza
gości. Trzecia bramka padła w 30. minucie. Dobry rajd lewą strona boiska przeprowadził Łukasz Wójcik, który zdołał dośrodkować. Akcje dobrze zamykał Jakub
Czerbniak i z dwóch metrów wepchnął
piłkę do bramki.
Taka zaliczka dobrze rokowała na drugą
połowę. Goście mocniej przycisnęli i często atakowali. Jednak Pelikan umiejętnie się
bronił i bramki nie stracił. Zatem inauguracja
rozgrywek w wojewódzkiej lidze juniorów
starszych była bardzo udana dla zespołu trenera Rachubińskiego. Jednak łowicki szkoleniowiec podkreślał, że wynik był zadowalający, ale jest jeszcze wiele elementów do
poprawy w grze naszego zespołu.
(zł)

9. Pogoń-Ekolog Z. Wola
2 3 5-7
10. Pelikan Łowicz
2 3 4-9
11. MULKS Łask
2 1 4-12
12. Górnik Łęczyca
2 0 0-4
Mazovia Rawa Maz.
2 0 0-4
14. Concordia Piotrków
2 0 1-8
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
1. kolejka: GKS Bełchatów - Warta Sieradz 5:1, WKS Wieluń - Ceramika Opoczno 2:4, LKS Czarnocin - ŁKS Łódź 0:1, Pelikan Łowicz - Włókniarz Pabianice 3:1.
Mecze: UKS SMS Łódź - LUKS Bałucz,
Widzew Łódź - Orzeł Łódź i Metalowiec
Łódź - MKP Zgierz przełożono.
2. kolejka: LUKS Bałucz - Włókniarz Pabianice 1:1, MKP Zgierz - Pelikan Łowicz
1:2, Orzeł Łódź - Metalowiec Łódź 2:8, Ceramika Opoczno - LKS Czarnocin 2:1, Warta Sieradz - WKS Wieluń 2:3, UKS SMS
Łódź - GKS Bełchatów 2:0. ŁKS Łódź Widzew Łódź,
1. Ceramika Opoczno
2 6 6-3
2. Pelikan Łowicz
2 6 5-2
3. Metalowiec Łódź
1 3 8-2
4. GKS Bełchatów
2 3 5-3

nutach mecz był wyrównany. Łowiczanie
kilka razy groźnie zaatakowali, ale strzały
Damiana Kosiorka i „Pomiana” świetnie bronił dobrze dysponowany tego dnia
bramkarz gospodarzy.
Druga odsłona tego pojedynku była gorsza w wykonaniu Pelikana. Efektem słabszej
postawy była strata gola w 60. minucie, kiedy to napastnik miejscowych uderzył z ostrego konta i był remis. Na szczęście decydujący cios zadali łowiczanie. W 70. minucie
rzut rożny egzekwował Jakub Papież,
a piłkę w siatce po udanej przewrotce umieścił Damian Janik. Piłka po drodze odbiła się od bramkarza, który wcześniej bronił
znakomicie, a tym razem popełnił błąd. Papież to zawodnik, który wcześniej trenował
w SMS Łódź, a pochodzi ze Skierniewic.
Ten młody zawodnik jest świetnie wyszkolony technicznie, ale jego warunki fizyczne
pozostawiają dużo do życzenia, dlatego nie
załapał się do podstawowego składu SMS.
Trener Rachubiński stwierdził, że jego cały
zespół odbiega fizycznie od rywali. W Zgierzu pytali nawet czy to ekipa o rok młodsza.
W ten weekend juniorzy młodsi Pelikana
zagrają na wyjeździe z Orłem Łódź i w tym
pojedynku również jest szansa na zdobycie
trzech punktów.
Zbigniew Łaziński
5. UKS SMS Łódź
1 3 2-0
6. ŁKS Łódź
1 3 1-0
7. WKS Wieluń
2 3 5-6
8. LUKS Bałucz
1 1 1-1
9. Włókniarz Pabianice
2 1 2-4
10. Widzew Łódź
0 0 0-0
11. MKP Zgierz
1 0 1-2
12. LKS Czarnocin
2 0 1-3
13. Warta Sieradz
2 0 3-8
14. Orzeł Łódź
1 0 2-8
 WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁOWICZA:
1. kolejka (30-31 sierpnia): UKS SMS
Łódź - GKS Bełchatów 10:2, ŁKS Łódź WKS Wieluń 1:2, Włókniarz Pabianice Pelikan Łowicz 2:1, ChKS Łódź - Start
Złaków Borowy 9:2, Trójka Tomaszów
Mazowiecki - Widzew Łódź 1:1. Mecz: SAS
Vis 2007 Skierniewice - Pilica Przedbórz
przełożono.
(p)
1. UKS SMS Łódź
1 3 10-2
2. ChKS Łódź
1 3 9-2
3. WKS Wieluń
1 3 2-1
Włókniarz Pabianice
1 3 2-1
5. Trójka Tomaszów
1 1 1-1
Widzew Łódź
1 1 1-1
7. Pilica Przedbórz
0 0 0-0
Vis 2007 Sk-ce
0 0 0-0
9. ŁKS Łódź
1 0 1-2
Pelikan Łowicz
1 0 1-2
11. Start Złaków Bor.
1 0 2-9
12. GKS Bełchatów
1 0 2-10
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

Eldorado nieoficjalnie
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
1. kolejka: Macovia Maków - SAS Vis
2007 Skierniewice 0:8, Orzeł Nieborów Naprzód Jamno 4:2, Olimpia Chąśno Juvenia Wysokienice 5:5, Orlęta Cielądz
- Dar Placencja 4:1. Mecz: Widok Skierniewice - Sierakowianka Sierakowice przełożono na 2.09 września na godz. 17.30.
Pauza: Laktoza Łyszkowice i Vagat Domaniewice.
2. kolejka: Vagat Domaniewice - Naprzód Jamno 5:4, Dar Placencja - Orzeł
Nieborów 3:2, Juvenia Wysokienice - Orlęta Cielądz 3:2, Sierakowianka Sierakowice
- Laktoza Łyszkowice 3:7, SAS Vis 2007
Skierniewice - Widok Skierniewice 1:0. Pauza: Olimpia Chąśno i Macovia Maków.
3. kolejka: Macovia Maków - Vagat
Domaniewice 2:2, Laktoza Łyszkowice SAS Vis 2007 Skierniewice 0:5, Olimpia
Chąśno - Sierakowianka Sierakowice 3:2
(2:2), br.: Dawid Dąbrowski, Andrzej Maciejewski i Piotr Lis, Orzeł Nieborów - Juvenia Wysokienice 3:7, Naprzód Jamno
- Dar Placencja 1:1. Pauza: Widok Skierniewice i Orlęta Cielądz.
1. Vis 2007 Skierniewice
3 9 14-0
2. Juvenia Wysokienice
3 7 15-10
3. Olimpia Chąśno
3 7 11-9
4. Vagat Domaniewice
2 4
7-6
5. Dar Placencja
3 4
5-7
6. Orlęta Cielądz
2 3
6-4
7. Laktoza Łyszkowice
2 3
7-8
8. Orzeł Nieborów
2 3
7-9
9. Naprzód Jamno
3 1
7-10
10. Macovia Maków
2 1
2-10
11. Widok Skierniewice
1 0
0-1
12. Sierakowianka
3 0
7-13
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
1. kolejka: Astra Zduny - Wulkan Wólka Lesiewska 2:7. Pauza: GKS Głuchów.
Mecz: Olimpia Jeżów - Jutrzenka Drzewce przełożono.
1. Wulkan Wólka Les.
1 3 7-2
2. GKS Głuchów
0 0 0-0
Jutrzenka Drzewce
0 0 0-0
Olimpia Jeżów
0 0 0-0
5. Astra Zduny
1 0 2-7
2. kolejka (sobota - 6 września): godz.
10:00: Wulkan Wólka Lesiewska - GKS
Głuchów i godz. 11.00: Olimpia Jeżów Astra Zduny. Pauza: Jutrzenka Drzewce.

Ekipa orlików łowickiego Pelikana odniosła zdecydowane zwycięstwo w pierwszym nieoficjalnym meczu rozgrywanym na stadionie Eldorado.
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
 WIDOK I Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 1:2 (0:0, 0:2); br.: Jan Poński (32)
i Błażej Grzegory-Roróg (38).
Pelikan: Feliga - Styszko, Latoszewski,
Wilk, Gąsecki, Panek, Poński i GrzegoryRaróg oraz Jaska, Więcek i Kreps.
Skierniewice, 23 sierpnia. Znakomicie nowy sezon rozpoczęli młodzi piłkarze
Pelikana. Drużyna, którą od kilku tygodni
prowadzi trener Paweł Dziedziela wygrała z silnym Widokiem I i to na wyjeździe.
 PELIKAN Łowicz - WIDOK II
Skierniewice 15:1 (4:0, 5:0, 6:1); br.: Błażej Grzegory-Roróg 3 (2, 3 i 6), Kamil Słoma
(10), Jan Poński 2 (22 i 58), Łukasz Więcek
2 (24 i 26), Hubert Kreps (32), Przemysław
Wilk (37), Szymon Panek (42), Patryk Styszko (47), samobójcza (54), Jakub Latoszewski (56) i Filip Golędzinowski (58).
Pelikan: Łukawski - Latoszewski, Wilk,
Styszko, Panek, Golędzinowski, Słoma
i Grzegory- Raróg oraz Feliga - Jaska, Gąsecki, Więcek, Wojda, Poński, Kreps i Ślesiński.
Łowicz, 30 sierpnia. Na nowym stadionie Eldorado położonym przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Łowiczu rozegrany został pierwszy mecz piłkarski. W ramach ligi
okręgowej orlików odbył się tu pojedynek
młodych piłkarzy Pelikana (trenerzy Paweł

Dziedziela i Jarosław Walczak) i Widoku II Skierniewice, w którym łowiczanie
wygrali aż 15:1.
1. kolejka: Widok I Skierniewice - Pelikan Łowicz 1:2 (0:0), GLKS Sadkowice - Astra Zduny przełożono 3 września 17.00, Mazovia I Rawa Mazowiecka
- SAS Vis 2007 I Skierniewice przełożono na
18 września, Mazovia II Rawa Mazowiecka
- SAS Vis 2007 II Skierniewice przełożono
na 18 września, godz. 16.00. Pauza: Widok
II Skierniewice i Juvenia Wysokienice.
2. kolejka: Pelikan Łowicz - Widok II
Skierniewice 15:1, GLKS Sadkowice Widok I Skierniewice 3:5, SAS Vis 2007
II Skierniewice - Juvenia Wysokienice 5:0.
Pauza: Astra Zduny i Mazovia I Rawa Mazowiecka. Mecz: SAS Vis 2007 I Skierniewice - Mazovia II Rawa Mazowiecka przełożono 4 września 17.00.
1. Pelikan Łowicz
2 6 17-2
2. Vis 2007 II Skierniewice
1 3
5-0
3. Widok I Skierniewice
2 3
6-5
4. Astra Zduny
0 0
0-0
Mazovia I Rawa Maz.
0 0
0-0
Mazovia II Rawa Maz.
0 0
0-0
Vis 2007 I Skierniewice
0 0
0-0
8. GLKS Sadkowice
1 0
3-5
9. Juvenia Wysokienice
1 0
0-5
10. Widok II Skierniewice
1 0
1-15
(p)

Piłka nożna - 5. i 6. kolejka IV ligi

Remis i wygrana w derbach
 PELIKAN II Łowicz - SAS VIS 2007
Skierniewice 1:1 (0:1)
0:1 - Dariusz Lipiński (18), 1:1 - Dawid
Ługowski (75).
Pelikan II: Kocemba - Demidowicz,
Styszko, Górski, Michał Plichta - Myczka
(60 Ługowski), Cipiński, Chlebny (80 Szakiel), Osowski - Kosiorek, Rembowski.
SAS: Kierzek - Kiwała, Lipiński, Broniarek, Dominiak (72 Foks) - Krocz, Paczkowski (60 Rosiński), Łojszczyk (74 Grotkowski), Winciorek - Sitarski, Konrad
Kowalczyk (74 Galiński).
Żółte kartki: Marcin Grotkowski, Mateusz Galiński, Szymon Kiwała i Kamil Łojszczyk - wszyscy SAS. Widzów: 200.
Łowicz, 27 sierpnia. Pojedynek łódzkiej IV ligi pomiędzy łowickim Pelikanem
II i Skierniewicką Akademią Sportu Vis
2007 zakończył się remisem. Drużyna prowadzona przez trenera Zbigniewa Czerbniaka zaprezentowała się w środowe popołudnie bardzo słabo, a podział punktów jest
szczęśliwym rozstrzygnięciem dla miejscowych.
Już w 7. minucie, po faulu na Tomaszu
Rembowskim, szansę na otworzenie wyniku miał Marcin Kosiorek, który jednak fatalnie wykonał „jedenastkę”. „Marcel” zdecydował się na „podcinkę”, a piłka
trafiła jedynie w poprzeczkę. Rywale złapali wiatr w żagle, a szansę na swoją słodką zemstę wykorzystał w 25. minucie Dariusz Lipiński. Piłkarz ten był długo przed
tym sezonem „zwodzony” przez działaczy

i trenerów Pelikana, a ostatecznie kilka dni
przed inauguracją sezonu „Lipa” został odesłany do domu. Skierniewiczanin rozpoczął
kontrę swojego zespołu, podał piłkę na lewe
skrzydło, wbiegł w pole karne i bez kłopotów umieścił dośrodkowaną piłkę głową
w bramce Michała Kocemby.
Potem „bicie głową w mur”, groźne
kontry skierniewiczan i coraz większa nerwowość. Nieprawdopobną serię strat miał
Grzegorz Cipiński (być może fakt, iż kiedyś grał w skierniewickiej drużynie wpłynął
na jego słabszą niż zwykle postawę), który
miał rozprowadzać wszystkie akcje białozielonych. Najpewniejszym punktem w łowickiej drużynie był Tomasz Styszko,
który miał także spory wkład w akcję zakończoną golem na 1:1. Po rzucie rożnym
„Sitarz” dwukrotnie wygrywał główki z defensorami Visu, a w zamieszaniu podbramkowym po uderzeniu Dawida Ługowskiego i rykoszecie piłka w końcu wpadła
do bramki.
Trzeba podkreślić przy tym, że skierniewicki zespół prowadzony przez łowickiego
trenera Bernarda Wudkiewicza oparty jest
na zawodnikach z rocznika 1991. Najstarszym graczem jest Lipiński (24 lata) i Łukasz Winciorek (21).
 PELIKAN II Łowicz - ASTRA Zduny 5:0 (3:0)
1:0 - Marcin Kosiorek (5), 2:0 - Piotr
Grzelczak (15), 3:0 - Łukasz Chlebny (28),
4:0 - Michał Plichta (73 karny), 5:0 - Dominik Myczka (88).

Pelikan II: Jędrzejewski - Demidowicz
(78 Szakiel), Styszko, Górski, Michał Plichta - Pomianowski, Cipiński (70 Kutkowski),
Chlebny, Gawlik - Grzelczak (46 Myczka),
Kosiorek (46 Rembowski).
Astra: Koza - Owczarek, Rutkowski,
Mariusz Ochmański, Modliński - Błaszczyk, Pietrzak (68 Skoneczny), Kamil Dominik Wiśniewski (55 Dylik) - Masłowski
(78 Wolski), Surma.
Sędziował: Cezary Kindel (Bełchów).
Żółta kartka: Mariusz Ochmański - Astra.
Czerwona kartka: Mariusz Ochmański
(58. minuta). Widzów: 500.
Łowicz, 31 sierpnia. Drugi w krótkim
czasie derbowy pojedynek łowickich „rezerwistów” zakończył się zdecydowanym zwycięstwem podopiecznych trenerów Bogdana Jóźwiaka i Zbigniewa Czerbniaka.
Wynik już w 5. minucie otworzył Marcin
Kosiorek, a kolejne bramki zdobyli wkrótce Piotr Grzelczak i Łukasz Chlebny.
Czwarta bramka wpadła po karnym za faul
na Piotrze Gawliku, a skutecznym egzekutorem okazał się Michał Plichta. Wynik spotkania ustalił w końcówce Dominik Myczka.
Zespół trenera Jacka Czekalskiego do tego wszystkiego kończył mecz
w dziesiątkę, bowiem dwoma żółtymi,
a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został były gracz Pelikana - Mariusz
Ochmański.
Paweł A. Doliński
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Trzy punkty do lidera
5. kolejka IV ligi:
 ASTRA Zduny - ZAWISZA Rzgów
0:8 (0:5); br.: Maciej Niwiński (3), Rafał
Sulima 2 (11 i 49), Michał Szymczak (16),
Krystian Wielemborek 2 (31 i 47), Damian
Durka (40) i Kamil Storczyk (90).
Astra: Koza - Owczarek, Rutkowski, Mariusz Ochmański, Modliński - Pietrzak (80
Dominik Wiśniewski), Grzegory (56 Legęncki), Wolski, Kamil Wiśniewski (50 Skoneczny) - Surma, Masłowski.
 PELIKAN II Łowicz - SAS VIS 2007
Skierniewice 1:1 (0:1); br.: Dawid Ługowski (75) - Dariusz Lipiński (18).
 ZAWISZA Pajęczno - KOLEJARZ
Łódź 3:0 (1:0); br.: Łukasz Topolski (18), Michał Kujawa (54) i Jarosław Kurzynoga (56).
 GAL-GAZ Galewice - PILICA
Przedbórz 1:1 (1:0); br.: Szymon Piotrowski (8) - Marek Jończyk (66).
 CERAMIKA Opoczno - UKS SMS
II Łódź 2:1 (1:1); br.: Michał Zieliński
(43) i Łukasz Grzybek (69) - Bartosz Melerowicz (36).
 KS Paradyż - ORZEŁ Parzęczew 6:1
(3:0); br.: Dariusz Szymanek 3 (12, 60 i 62),
Artur Sołtys 2 (25 i 44) i Kamil Szymanek
(80) - Piotr Pajor (81).
 CZARNI Rząśnia - MKP Zgierz 1:0
(1:0); br.: Marcel Bartosiak (15).
 POGOŃ Łask Kolumna - POGOŃEKOLOG Zduńska Wola 0:4 (0:0); br.:
Marcin Matysiak 2 (51 i 83), Marcin Konieczny (79) i Grzegorz Kaleta (88).
 ZJEDNOCZENI Stryków - WŁÓKNIARZ Zelów 1:1 (0:0); br.: Ireneusz Grącki (84) - Witold Sowała (71).

6. kolejka IV ligi:
 PELIKAN II Łowicz - ASTRA Zduny 5:0 (3:0); br.: Marcin Kosiorek (5), Piotr
Grzelczak (15), Łukasz Chlebny (28), Michał Plichta (73 karny) i Dominik Myczka (88).
SAS VIS 2007 Skierniewice - WŁÓKNIARZ Zelów 0:9 (0:7); br.: Daniel Dymek
(3), Rafał Kindrat (5), Witold Sowała 2 (15
i 62), Daniel Karoń 2 (22 i 35), Dawid Malec (24), Łukasz Jarosiński (43) i Dawid Malinowski (83).
 POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
- ZJEDNOCZENI Stryków 1:0 (1:0);
br.: Piotr Werner (32).
 MKP Zgierz - POGOŃ Łask Kolumna 0:1 (0:1); br.: Antoni Olszewski (35).
 ORZEŁ Parzęczew - CZARNI Rząśnia 0:2 (0:0); br.: Jacek Mazurowski (47)
i Marcel Bartosiak (75).
 PILICA Przedbórz - CERAMIKA
Opoczno 0:2 (0:1); br.: Konrad Składowski (22) i Piotr Dąbrowski (72).
 KOLEJARZ Łódź - GAL-GAZ
Galewice 1:4 (1:2); br.: Jacek Bernat (36)
- Mateusz Woś (7), Emil Wojtczak (23),
Damian Dwornik (78) i Marcin Błaszczyk (90+3).
 ZAWISZA Pajęczno - ZAWISZA
Rzgów 1:1 (1:0); br.: Ariel Okrzesik (37
karny) - Maciej Niwiński (56).
 UKS SMS II Łódź - KS Paradyż
2:4 (2:3); br.: Łukasz Wiśniewski (12) i Tomasz Dębski (23) - Dariusz Szymanek (9),
Radosław Karp (21) i Mariusz Koćmin 2
(26 i 72).
(p)

1. KS Paradyż (2)
6 16 25-7
5-1-0
3 9 14-3
3 7 11-4
2. Gal-Gaz Galewice (1)
6 16 15-5
5-1-0
3 7 7-3
3 9 8-2
3. Włókniarz Zelów (3)
6 14 22-4
4-2-0
2 4 4-2
4 10 18-2
4. Zawisza Rzgów (4)
6 13 21-3
4-1-1
3 6 10-2
3 7 11-1
5. Pelikan II Łowicz (6)
6 13 12-7
4-1-1
4 10 11-4
2 3 1-3
6. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (8) 6 12 17-7
4-0-2
3 9 12-0
3 3 5-7
7. Zawisza Pajęczno (7)
6 11
9-5
3-2-1
4 8 7-3
2 3 2-2
8. Orzeł Parzęczew (5)
6
9 9-11
3-0-3
3 6 4-2
3 3 5-9
9. Czarni Rząśnia (14)
5
9 6-11
3-0-2
2 3 1-5
3 6 5-6
10. Zjednoczeni Stryków (9)
6
7 15-12
2-1-3
2 1 3-4
4 6 12-8
11. Pilica Przedbórz (10)
6
7 8-8
2-1-3
3 3 3-4
3 4 5-4
12. Ceramika Opoczno (17)
6
7 5-13
2-1-3
3 4 3-4
3 3 2-9
13. UKS SMS II Łódź (11)
6
4 8-12
1-1-4
3 3 4-6
3 1 4-6
14. Vis 2007 Skierniewice (15) 6
4 11-30
1-1-4
3 3 8-17
3 1 3-13
15. Kolejarz Łódź (12)
6
3 8-16
1-0-5
4 3 7-11
2 0 1-5
16. Pogoń Łask Kolumna (18)
5
3 4-16
1-0-4
2 0 1-8
3 3 3-8
17. Astra Zduny (13)
6
3 4-22
1-0-5
3 0 1-14
3 3 3-8
18. MKP Zgierz (16)
6
1 1-11
0-1-5
3 0 0-8
3 1 1-3
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 III ligi, trzecia drużyna rozgrywa mecz barażowy,
a zespoły z miejsc 15-18 spadną do ligi okręgowej.

Zapraszamy na 7. i 8. kolejkę IV ligi

Astra dwa razy u siebie
W meczach 7.i 8. kolejki IV ligi ekipa
zduńskiej Astry wystąpi w roli gospodarza. Najpierw rywalem ekipy trenera Jacka Czekalskiego będzie SAS Vis 2007
Skierniewice (sobota, godz. 17.30), a w środę do Zdun zawita Zawisza Pajęczno (środa, godz. 16.00). Wcześniej z drużyną tą zagra na wyjeździe Pelikan II (sobota, godz.
17.00), który z kolei w środę 10 września
o godz. 17.00 zmierzy się w Łowiczu z GalGazem Galewice.
7. kolejka IV ligi (sobota - niedziela –
6-7 września 2008 roku): ZAWISZA Pajęczno - PELIKAN II Łowicz (S - 17.00),
ASTRA Zduny - SAS VIS 2007 Skierniewice (S - 17.30), GAL-GAZ Galewice ZAWISZA Rzgów, CERAMIKA Opoczno
- KOLEJARZ Łódź, KS Paradyż - PILICA
Przedbórz, CZARNI Rząśnia - UKS SMS II
Łódź, POGOŃ Łask Kolumna - ORZEŁ Parzęczew, ZJEDNOCZENI Stryków - MKP
Zgierz i WŁÓKNIARZ Zelów - POGOŃEKOLOG Zduńska Wola.
8. kolejka IV ligi (środa – 10 września
2008 roku): ASTRA Zduny - ZAWISZA
Pajęczno (16.00), PELIKAN II Łowicz GAL-GAZ Galewice (17.00), SAS VIS
2007 Skierniewice - POGOŃ-EKOLOG
Zduńska Wola, MKP Zgierz - WŁÓKNIARZ Zelów, ORZEŁ Parzęczew - ZJED-

Jednym z podstawowych zawodników Pelikana II jest Marcin Kosiorek.
NOCZENI Stryków, UKS SMS II Łódź
- POGOŃ Łask Kolumna, PILICA Przedbórz - CZARNI Rząśnia, KOLEJARZ Łódź
- KS Paradyż i ZAWISZA Rzgów - CERAMIKA Opoczno.
(p)
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Piłka nożna - Łódzka Liga Oldbojów

Na pocz¹tek remis i wygrana
1. kolejka WLO:
 TRZY KORONY 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, 22 sierpnia. Od kilku lat
w Łowiczu planowane było powołanie zespołu weteranów - złożonego z piłkarzy,
którzy występowali kiedyś w zespole Pelikana. Ostatecznie ekipa ta zgłoszona została do rozgrywek Łódzkiej Ligi Oldbojów,
a w lidze tej mogą występować piłkarze
z rocznika 1973 i starsi. Zwycięzca rozrywek
wywalczy prawo gry w Mistrzostwach Polski Oldbojów.
Nasz zespół „Starszych Panów” rozpoczął debiutanckie rozgrywki od wyjazdowego spotkania z Pabianickim Towarzystwem Cyklistów (zespół ten po meczu
z Pelikanem zmienił nazwę na Trzy Korony). Wynik w pierwszej połowie otworzył
Grzegorz Durka, ale rywale po przerwie
odrobili straty i ostatecznie mecz zakończył
się remisem.
 NER Poddębice - START Brzeziny 4:1; br.: Jankowski 2 i Boczkowski 2 Oliszewski.
 ŁODZIANKA Łódź - WŁÓKNIARZ Aleksandrów Łódzki 4:2; br.:
Kowalski 2, Pryczek i Piela - Krawczyk
i Jarecki.
 WŁÓKNIARZ Zgierz - LKS Różyca przełożono.
 ZAWISZA Rzgów - WIDZEWENERGETYK Łódź przełożono.
 OLDBOY Parzęczew - ORLIK Sobień przełożono.
 ŁKS Łódź - JAGIELLONIA Tuszyn przełożono.

Mariusz Więcek i Zbigniew Czerbniak.
2. kolejka WLO:
 PELIKAN Łowicz - ORLIK Sobień
6:4 (2:1); br.: Marcin Borcuch 2 (7 i 44), Zbigniew Czerbniak (36), Grzegorz Durka (49
i 80) i Bogdan Jóźwiak (62) - Bączak 2, Barański i Sobczak.
Pelikan: Jarosław Znyk - Mariusz Dymek,
Jarosław Rachubiński, Witold Kunikowski,
Jacek Sochala - Krzysztof Olko, Marcin Borcuch, Bogdan Jóźwiak, Mariusz Więcek Grzegorz Durka i Zbigniew Czerbniak. Na
zmianę wchodził: Sławomir Bryła.
Łowicz, 26 sierpnia. W drugim meczu Łódzkiej Ligi Oldbojów ekipa Pelikana
wystąpiła wzmocniona zawodnikiem, który
występuje wciąż w meczach II ligi. Był nim
Zbigniew Czerbniak - na co dzień stoper,
ale we wtorkowym meczu grający na „szpicy”. „Czerby” pod koniec pierwszej połowy
pięknym strzałem (i to prawą nogą) znalazł
drogę do bramki Orlika. Goście z Sobienia
okazali się jednak wymagającymi rywalami.
Na kolejne bramki łowiczan, których autorami byli Marcin Borcuch (dwukrotnie)
i Bogdan Jóźwiak oraz dwukrotnie
Grzegorz Durka, odpowiadali celny-

mi trafieniami i ostatecznie mecz ten zakończył się dwubramkową wygraną biało-zielonych.
 WIDZEW-ENERGETYK Łódź OLDBOY Parzęczew 5:4; br.: Pawlak 3,
Stokowiec i Tomasz Kmiecik.
 WŁÓKNIARZ Aleksandrów Łódzki - ZAWISZA Rzgów 1:3; br.: Pomorski Graczyk 2 i Sumera.
 START Brzeziny - ŁODZIANKA
Łódź 2:2; br.: Piela i Łęgoszewski.
 LKS Różyca - NER Poddębice 0:2;
br.: Boczkowski 2.
 JAGIELLONIA Tuszyn - WŁÓKNIARZ Zgierz 3:0 (w.o.)
 TRZY KORONY Pabianice - ŁKS
Łódź 2:4; br.: Kępa i Kita - Zielke 3 i Dudek.
1. Ner Poddębice
2 6 6-1
2. Pelikan Łowicz
2 4 7-5
3. Łodzianka Łódź
2 4 6-4
4. Jagiellonia Tuszyn
1 3 3-0
5. ŁKS Łódź
1 3 4-2
6. Zawisza Rzgów
1 3 3-1
7. Widzew-Energetyk Łódź
1 3 5-4
8. Trzy Korony Pabianice
2 1 3-5
9. Start Brzeziny
2 1 3-6
10. Oldboy Parzęczew
1 0 4-5
11. Orlik Sobień
1 0 4-6
12. LKS Różyca
1 0 0-2
13. Włókniarz Zgierz
1 0 0-3
14. Włókniarz Aleksandrów
2 0 3-7
Trzecie odsłona rywalizacji „Starszych
Panów” odbyła się we wtorek 2 września
(Pelikan zagrał w Łodzi z ŁKS), a w meczach 4. kolejki Łódzkiej Ligi Oldbojów,
która zostanie rozegrana we wtorek 9 września o godz. 17.30 zagrają: Włókniarz Aleksandrów Łódzki - Orlik Sobień, Start Brzeziny - Oldboy Parzęczew, LKS Różyca
- Zawisza Rzgów, Jagiellonia Tuszyn - Łodzianka Łódź, Trzy Korony Pabianice - Ner
Poddębice, ŁKS Łódź - Włókniarz Zgierz
i o godz. 19.00: Pelikan Łowicz - WidzewEnergetyk Łódź.
Paweł A. Doliński
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Beach soccer - Międzybranżowe Mistrzostwa Polski

Z³oto dla Piórkowskich
Jezioro Charzykowskie, 23-24
sierpnia. Beachsoccerowa drużyna Ubojni Drobiu Piórkowscy z Woli Cytrusowej,
której właścicielami są Teresa i Jerzy Piórkowscy zdobyli kolejny tytuł mistrza Polski
w piłce nożnej plażowej. W kolejnej edycji
Międzybranżowych Mistrzostw Polski „XLSport Beach Soccer Cup 2008” pracownicy
Ubojni Drobiu odnieśli kolejny piękny sukces. Zawody, które odbyły się w Charzykowych koło Chojnic toczyły się pod dyktando piłkarzy z Woli Cyrusowej, którzy
w siedmiu meczach odnieśli sześć zwycięstw i zanotowali jeden remis, choć po rzutach karnych i ten mecz Piórkowscy wygrali.
W decydującym spotkaniu UD Piórkowscy
nie dali szans Eurocash Komorniki, pokonując pewnie rywali 6:2.
Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju okazał się Michał Marciniak, który uzyskał aż piętnaście goli! Natomiast
najlepszym bramkarzem uznano golkipera UD Piórkowscy - Kamila Karmelitę.
Poza wymienionymi barw UD Piórkowscy
podczas mistrzostw Polski bronili także trzej
inni łowiczanie Marcin Kosiorek, Grzegorz Cipiński i Piotr Zapisek oraz Ernest Kotlarek, Michał Maciąg, Tomasz Stecko i Abayomi Surayu.

Mecze eliminacyjne:
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - SEKO Chojnice 2:0; br.: Michał Maciąg i Michał Marciniak.
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - METALODLEW Kraków 5:2; br.:
Michał Marciniak 3 i Michał Maciąg 2.
 EUROCASH Komorniki - UD
PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa 0:5; br.:
Grzegorz Cipiński 2, Tomasz Stecko, Piotr
Zapisek i Michał Maciąg.
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - WOLEXPOLAMP Bydgoszcz 6:0;
br.: Michał Marciniak 3, Michał Maciag,
Piotr Zapisek i Marcin Kosiorek.
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - MOSTOSTAL Chojnice 2:2,
w rzutach karnych 2:1; br.: Michał Marciniak
i Abayomi Surayu.
Mecz półfinałowy:
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - METALODLEW Kraków 6:2; br.:
Michał Marciniak 3, Michał Maciąg i Tomasz Stecko.
Mecz finałowy:
 UD PIÓRKOWSCY Wola Cyrusowa - EUROCASH Komorniki 6:2; br.:
Michał Marciniak 3, Grzegorz Cipiński, Michał Maciąg i Marcin Kosiorek.
(p)

dok. ze str. 40

£owiczanie dwa razy na podium

W pierwszym biegu Łukasz nie wystartował najlepiej i musiał walczyć z rywalami
w środku stawki. Jednak dobra jazda pozwoliła mu ukończyć bieg na doskonałym trzecim miejscu, wyprzedzając po zaciętej walce na ostatnim okrążeniu Marka Jarząbka
z Lidzbarka. Drugi bieg okazał się jeszcze
lepszy dla łowiczanina. Po bardzo udanym
starcie wyszedł na drugie pozycję i uzyskał
bezpieczną przewagą, którą dowiózł do
mety. W klasyfikacji końcowej zawodów
w Ostródzie Łukasz po dwóch dobrych wyścigach zajął drugie miejsce i było to jego
pierwsze podium w karierze.
To nie było jedyne podium tego dnia dla
zawodników z Łowickiego Klubu Motorowego. W klasie MX 2 bardzo dobrze pojechał Zbigniew Majewski, który w obu

biegach walczył o zwycięstwo z Wiktorem
Kuźniewskim z Lidzbarka. Ta para zdecydowanie odjechała reszcie zawodników.
Jednak ostatecznie na mecie dwa razy minimalnie lepszy okazał się Kuźniewski,
a Majewski z dużą przewagą nad kolejnymi
rywalami zajął w obu biegach drugie miejsca. W klasyfikacji zawodów w Ostródzie
zajął drugie miejsce i mógł cieszyć się ze
zdobytego pucharu.
W klasie Amator wystartował Cezary
Wróblewski. Zawodnik ŁKM w pierwszym biegu zajął ósme miejsce, w drugim
biegu poprawił się zajmując siódme miejsce.
W klasyfikacji generalnej Mistrzostw liderem cyklu w klasie MX 2, dzięki świetnemu występowi w Ostródzie został Zbigniew
Majewski. W klasie MX 1 na piąte miejsce

dok. ze str. 40

Pierwszy przedligowy test

Trener Włuczyński najbardziej zadowolony był z pierwszego pojedynku ze Spójnią
Stargard Szczeciński. Łowiczanie do czwartej kwarty szli równo z rywalem z Pomorza.
Wiktora Grudzińskiego bardzo dobrze wyłączył z gry Rafał Mróz, który oprócz tego
był najskuteczniejszym strzelcem Księżaka,
zdobywając 16 punktów.
W tym samym dniu, wieczorem Księżacy zagrali z gospodarzami turnieju. W tym
spotkaniu również najczęściej do kosza
w naszej ekipie trafiał Mróz - 21. Skuteczny był również Bartosz Włuczyński,
który zdobył siedemnaście punktów, w tym
trafiając trzy razy „za trzy”. Trzecim strzelcem w tym meczu był nowy nabytek Księ-

żaka - Michał Snochowski, który zdobył
jedenaście oczek.
W niedzielę łowiczanie zagrali z Bonduelle Gniewkowo, które w ubiegłym sezonie przegrało walkę o I ligę z łódzkim ŁKS.
Tym razem nasz zespół przegrał tylko pięcioma punktami. Mróz ponownie zaliczył
„oczko” (21. punktów). Do jego zdobyczy dorzucili się grający manager zespołu
Robert Kucharek i rozgrywający Piotr
Niewiadomski. W sumie w Bydgoszczy
trener Włuczyński sprawdził dwunastu zawodników, którzy będą stanowić o silę zespołu w nadchodzącym sezonie. Teraz pora
na kolejne sparingi. W ten weekend Księżacy zagrają w Żyrardowie, gdzie oprócz go-

Drużyna UD Piórkowscy wywalczyła kolejny mistrzowski tytuł.

Piłka nożna - 1. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

awansował Łukasz Walczak. Do rozegrania
pozostały jeszcze dwie rundy w Lidzbarku
Warmińskim i w Olsztynie.
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Okręgu Północnego po 4. rundach - klasa MX 2:
1. Zbigniew Majewski (ŁKM Łowicz)
149
2. Zbigniew Korkuć (Motoklub Olsztyn) 134
3. Wiktor Kuźniewski (Jasam Lidzbark) 134
4. Mariusz Skorynko (Motoklub Olsztyn) 125
5. Mariusz Krzywiel (Jasam Lidzbark)
104
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Okręgu Północnego po 4. rundach - klasa MX 1:
1. Wojciech Kuształa (Jasam Lidzbark)
175
2. Marcin Szanter (Motoklub Olsztyn)
137
3. Krzysztof Dziadko (Motoklub Olsztyn) 134
4. Adam Mińkowski (Jasam Lidzbark)
123
5. Łukasz Walczak (ŁKM Łowicz) 119
Zbigniew Łaziński

 WŁÓKNIARZ Pabianice - PELIKAN Łowicz 2:1 (1:0)
2:1 - Adam Pochwała (55).
Pelikan: Trupinda - Koza, Rybus, Gawryjałek, Przemysław Kaczor (41 Łukawski)
- Bogus (70 Goszczycki), Patryk Kaczor, Pochwała, Salamon - Sołtysiak, Wyszogrodzki (65 Durka).
Pabianice, 30 sierpnia. Ekipa z rocznika 1994 jako jedyny zespół Pelikana zdołała się utrzymać w rozgrywkach ligi wojewódzkiej.

spodarzy zagrają zespoły Legii Warszawa
i Tytana Częstochowy.
Kibice w Łowiczu będą mogli oglądać
Księżaka w przedsezonowym turnieju w hali
OSiR nr 2, gdzie odbywać się będą wszystkie mecze. Zawody zaplanowane są na
13-14 września 2008 roku. Pierwszy mecz
w II lidze już 27 września o godzinie 19.00,
a rywalem będzie Rosa-Sport Radom.
 SPÓJNIA Stargard Szczeciński KSIĘŻAK Łowicz 71:60 (23:19, 20:24,
14:10, 14:7)
Księżak: Rafał Mróz 16 (1x3), Adrian ElWard 12 (2x3), Przemysław Klimczak 6,
Bartosz Włuczyński 4 i Michał Snochowki
2 oraz Piotr Niewiadomski 12 (2x3), Michał
Banasiak 5, Bartosz Pełka 3, Jakub Pietrzko
i Maciej Siemieńczuk.
Najwięcej dla Spójni: Jerzy Koszuta 16
i Łukasz Grzegorzewski 15.
 ASTORIA Bydgoszcz - KSIĘŻAK
Łowicz 84:71 (19:19, 21:19, 23:19, 21:14)

Księżak: Mróz 21, Włuczyński 17 (3x3),
Kucharek 7, El-Ward 5 i Niewiadomski 2
oraz Snochowki 11, Banasiak 5, Pietrzko 3,
Pełka i Łaszkiewicz.
Najwięcej dla Astorii: Damian Szyttenholm 18 i Sebastian Laydych 14.
 BONDUELLE Gniewkowo - KSIĘŻAK Łowicz 67:62 (14:22, 14:14, 22:10,
17:16)
Księżak: Mróz 21 (1x3), Klimczak 6,
El-Ward 4, Włuczyński i Snochowki oraz
Kucharek 12, Niewiadomski 10 (2x3), Banasiak 6, Siemieńczuk 2, Łaszkiewicz 1
i Pietrzko.
Najwięcej dla Bonduelle: Michał Kowalik 20 i Radosław Plebanek 13.
1. Spójnia Stargard
3 6 235:207
2. Bonduelle Gniewkowo
3 5 222:224
3. Astoria Bydgoszcz
3 4 249:246
4. Księżak Łowicz
3 3 193:222
Zbigniew Łaziński

Zaczêli od pora¿ki

Do nowego sezonu podopieczni trenera Roberta Wilka przygotowywali się na
zgrupowaniu nad morzem w Nowęcinie
koło Łeby. Pierwsze ligowy pojedynek biało-zieloni rozegrali w Pabianicach z tamtejszym Włókniarzem. Niestety, inauguracja
rozgrywek nie była udana. Łowiczanie przegrali 1:2, ale mecz był bardzo wyrównany.
Po pierwszej połowie młode „Ptaki” przegrywały 0:1, a bramkę stracili w 38. minucie,
czyli był to „gol do szatni”. Wcześniej nasi
młodzi zawodnicy kilka razy groźnie zaatakowali i bliscy byli zdobycia prowadzenia.
Po jednej dogodnej sytuacji mieli napastnicy
Rafał Sołtysiak i Adrian Wyszogrodzki, ale zabrakło wykończenia akcji.
Po przerwie rywale szybko zdobyli drugą bramkę i zrobiło się nieciekawie. Dwie
bramki straty nie dawały nadziei na zwycięstwo, ale Pelikan walczył do końca.
W 55. minucie udało się zdobyć bramkę
kontaktową. Po dobrej wrzutce Sołtysiaka,
w polu karnym dobrze ustawiony był Adam
Pochwała i z pięciu metrów pokonał on
bramkarza. Łowiczanie mieli kilka okazji do
zdobycia wyrównującej bramki, ale brakował precyzji. Najlepszą sytuację zmarnował
Sołtysiak, który spudłował głową z pięciu
metrów. Teraz przed Pelikanem mecz u siebie
z ChKS Łódź. Spotkanie odbędzie się na
boisku w Wygodzie, ponieważ na stadionie
OSiR Łowicz prowadzone są prace związane z budową bieżni tartanowej i nie można
rozgrywać meczów na boisku ze sztuczną
murawą.
Zbigniew Łaziński
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Piłka nożna - 7. kolejka II ligi

Mogliœmy zagraæ z ligowcem Pelikan w œrodku tabeli
 PROMIEŃ Opalenica - PELIKAN
Łowicz 2:1 (1:0); br.: Łukasz Rewers (10)
i Michał Grobelny (78) - Dariusz Kozubek (48).
Pelikan: Jędrzejewski - Stefańczyk, Michalski, Augustyniak, Bojaruniec (60 Łochowski) - Cichoń, Kaźmierczak, Kutkowski (60 Gawlik), Kozubek - Kowalczyk,
Stencel (74 Grzelczak).
Opalenica, 27 sierpnia. Łowiczanie
nie wykorzystali swojej wielkiej szansy na
awans do 1/16 finału Remes Pucharu Polski.
W meczu z Promieniem Opalenica biało-zieloni doznali porażki, a autorem honorowej
bramki był na początku drugiej połowy Dariusz Kozubek.
Trener Bogdan Pisz dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom (kontuzjowali byli Robert Wilk i Adam Dylewski,
a do Opalenicy nie pojechał także Zbigniew
Czerbniak), ale mimo wszystko ekipa
znad Bzury powinni sobie poradzić z siódmą drużyną kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej III ligi. Całą serię znakomitych okazji
zmarnował przede wszystkim duet napastników Radosław Kowalczyk - Radosław Stencel. Przy wyniku 1:1 gola zdobył Przemysław Cichoń, ale sędziowie
odgwizdali spalonego.
Łowiczanie zatem już pożegnali się z rozgrywkami Pucharu Polski. Szkoda, że lepszym od biało-zielonych okazała się siódmy
zespół kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej
grupy III ligi. Szkoda, bo w kolejnym etapie można było się spodziewać znacznie
lepszego rywala.
Pozostałe wyniki I rundy: ZAWISZA
Bydgoszcz - KMITA Zabierzów 0:1 (0:1),
KOTWICA Kołobrzeg - ARKA Gdynia
0:2 (0:1), HURAGAN Morąg - WARTA
Poznań 1:2 (0:1, 1:1), GÓRNIK Łęczna
- TUR Turek 5:1 (3:0), PNIÓWEK Pawłowice Śląskie - Odra Opole 1:3 (1:1),
SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki - PIAST

Gliwice 1:1 (0:0, 1:1), w rzutach karnych
1:4, STALSanok - PODBESKIDZIE Bielsko-Biała 2:2 (2:0, 2:2), w rzutach karnych
5:4, DĄB Dębno - LECHIA Gdańsk 0:3
(0:1), LZS Leśnica - GKS Jastrzębie 1:2
(0:0), POGOŃ Oleśnica - GKS Katowice

1:3 (0:0), NIELBA Wągrowiec - ŚLĄSK
Wrocław 1:0 (1:0), LEGIA II Warszawa
- MOTOR Lublin 0:3 (0:2), LECHIA II
Gdańsk - ZNICZ Pruszków 3:0 (3:0),
WISŁA Płock - ŁKS Łomża 8:0 (5:0).
Pauza: STAL Stalowa Wola.
(p)

Honorowego gola dla Pelikana strzelił Dariusz Kozubek.

Pogoñ i Korona wspó³liderami
 LAKTOZA Łyszkowice - KORONA
Wejsce 2:4 (0:1); br.: Leszek Boczek 2 (62
i 70) - Marcin Wróbel (43 i 50), Krzysztof
Papuga (55) i Konrad Małkowski (81).
 POGOŃ Bełchów - KOPERNIK
Kiernozia 7:1 (4:1); br.: Marcin Kindel 2
(11 i 81), Damian Gędek (15), Arkadiusz
Koźbiał 2 (35 i 70), Tomasz Warda (44)
i Maciej Laska (88) - Damian Michalak (26).
 BIAŁKA Biała Rawska - CZARNI
Bednary 3:1 (1:1); br.: Rafał Remisiewcz
(38), Mariusz Bukarewicz (75) i Szymon
Murakowski (82) - Michał Bolimowski (11).)
 MANCHATAN Nowy Kawęczyn MAZOVIA Rawa Mazowiecka 0:8 (0:4);
br.: Artur Łowiński (3), Piotr Pietrzak 4 (21,
44, 45 i 87), Rafał Jakubczak (70), Karol Jakubczak (75) i Albert Zając (79).
1. Mazovia Rawa Maz. (2)
3 7 14-2
2. Widok Skierniewice (1)
3 7 12-3
3. Pogoń Bełchów (6)
3 7
9-2
4. Korona Wejsce (5)
3 7
8-4
5. Olimpia Chąśno (8)
3 6
8-7

Piłka nożna - 3. kolejka skierniewickiej klasy A

Start nadal ostatni

 SIERAKOWIANKA Sierakowice
- START Złaków Borowy 6:1 (1:1); br.:
Wojciech Kośmider.
Start: Kubica - Guzek, Wojciech Workowski, Bogusz, Nalewajczyk - Witkowski, Skierski, Gorzkowski, Przemysław Workowski - Dubiel, Kośmider.
Sierakowice, 31 sierpnia. Do przerwy
nic nie wskazywało na taką klęskę zespołu
prezesa Artura Kołaczyńskiego, ale po
dwóch problematycznych rzutach karnych
i dwóch czerwonych kartkach, które ujrzeli
Marek Guzek i Krzysztof Dubiel, skończyło się pogromem. Pierwszą bramkę w sezonie strzelił dla Startu Wojciech Kośmider.

 GÓRNIK Wieliczka - PONIDZIE
NIDA Pińczów 6:0 (0:0); br.: Daniel Jarosz 3 (59, 71 i 87), Maciej Kisiel (62), Piotr
Gruszka (66) i Łukasz Nowak (85).
 PRZEBÓJ Wolbrom - KOLEJARZ
Stróże 1:2 (1:1); br.: Damian Lickiewicz
(23) - Piotr Chlipała 2 (33 i 65).
 RUCH Wysokie Mazowieckie - JEZIORAK Iława 2:1 (1:0); br.: Michał
Twardowski (11) i Wojciech Kobeszko (72)
- Wojciech Figurski (75 karny).
 STAL Poniatowa - OKS 1945 Olsztyn 1:2 (0:1); br.: Bartłomiej Mazurek (64)
- Paweł Alancewicz (44) i Grzegorz Piesio (54).
PELIKAN Łowicz - WIGRYSuwałki
1:2 (0:1); br.: Piotr Grzelczak (90+2) - Karol
Drągowski (24 karny) i Daniel Ołowniuk (66).
(p)

1. Start Otwock (1)
7 17 12-4
5-2-0
4 10 4-0
3 7 8-4
2. Wigry Suwałki (3)
7 14 11-7
4-2-1
3 9 5-0
4 5 6-7
3. Kolejarz Stróże (4)
7 14 8-5
4-2-1
3 7 4-1
4 4 4-4
4. KSZO Ostrowiec Św. (2)
6 13 9-2
4-1-1
3 9 8-1
3 4 1-1
5. Górnik Wieliczka (9)
7 11 11-4
3-2-2
3 6 9-3
4 5 2-2
6. Ruch Wysokie Maz. (6)
7 11
9-5
3-2-2
3 7 4-1
4 4 5-4
7. Hetman Zamość (8)
7 11
7-5
3-2-2
3 4 5-4
4 7 2-1
8. Sokół Aleksandrów (10)
7 11
7-7
3-2-2
4 8 4-1
3 3 3-6
9. Pelikan Łowicz (5)
7 11
6-7
3-2-2
4 9 6-4
3 2 0-3
10. Sandecja Nowy Sącz (14)
7 10 7-6
3-1-3
3 7 6-1
4 3 1-5
11. Okocimski Brzesko (12)
7
8 13-12 2-2-3
5 8 11-5
2 0 2-7
12. Przebój Wolbrom (7)
7
8 12-11 2-2-7
3 6 8-3
4 2 4-8
13. OKS 1945 Olsztyn (16)
7
8 7-9
2-2-3
3 2 3-4
4 3 4-5
14. Concordia Piotrków (11)
7
7 8-7
2-1-4
4 7 7-3
3 0 1-4
15. Jeziorak Iława (13)
7
7 7-11 2-1-4
4 7 4-5
3 0 3-6
16. Ponidzie Nida Pińczów (15)
6
6 4-13 2-0-4
3 6 4-2
3 0 0-11
17. ŁKS Łomża (17)
7
4 4-18 1-1-6
4 4 3-4
3 0 1-14
18. Stal Poniatowa (18)
7
1 6-14 0-1-6
3 0 4-7
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.

Piłka nożna - 3. kolejka ligi okręgowej seniorów

 OLIMPIA Chąśno - JUTRZENKA
Drzewce 2:1 (0:1); br.: Marcin Matuszewski (65) i Przemysław Bury (82) - Jarosław
Łyszkowicz (35).
Olimpia: Gać - Janeczek, Kamiński,
Kunikowski, Czarnota - Wiśniewski (46
Czerbniak), Matuszewski (70 Bogucki),
Więcek (70 Lenarczyk) - Brzozowski (80
Nych), Bury.
Chąśno, 31 sierpnia. Co prawda długo z prowadzenia cieszyli się goście, ale
jednak komplet punktów zainkasowali jednak podopieczni trenera Witolda Kunikowskiego.
 JUVENIA Wysokienice - ORZEŁ
Nieborów 6:2 (3:0); br.: Rafał Rosa 3 (6,
11 i 18), Michał Perek (47), Mariusz Kowalczyk (73) i Michał Perek (90) - Bogdan
Plichta 2 (56 i 64).
 WIDOK Skierniewice - MACOVIA
Maków 3:1 (3:0); br.: Dominik Czeczko (2),
Dariusz Skoczylas (16) i Adam Bombała
(39) - Tomasz Pawelaczak (60).

W trzech ostatnich meczach Pelikan zdobył tylko jeden punkt i stąd nie może dziwić, że podopieczni trenera Bogdana Pisza
spadli na dziewiąte miejsce. Całe szczęście,
że na rzei strata do wicelidera wynosi tylko trzy punkty.
7. kolejka II ligi:
 OKOCIMSKI Brzesko - START
Otwock 1:1 (0:1); br.: Łukasz Szczoczarz
(64 karny) - Christian Okafor-Agu (13).
 CONCORDIA Piotrków Trybunalski - HETMAN Zamość 0:1 (0:1); br.: Mateusz Kołodziejski (45).
 SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0 (0:0);
br.: Przemysław Sztybrych (76).
 SANDECJA Nowy Sącz - ŁKS Łomża 4:0 (0:0); br.: Piotr Bania 3 (48, 66 i 89)
i Tomasz Lewandowski (90).

3. kolejka klasy A: GKS Głuchów - Sobpol Konopnica 0:2, Pogoń Godzianów Victoria Chrząszczew 2:4, Sierakowianka
Sierakowice - Start Złaków Borowy 6:1,
Orlęta Cielądz - LKS Grabice 5:2, Sorento-Zadębie Skierniewice - Jutrzenka Mokra Prawa 4:1, GLKS Wołucza - Sokół
Regnów 2:2, Fenix Boczki - Vagat Domaniewice 0:0.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 3 9 11-2
2. Fenix Boczki (2)
3 7
6-0
3. Orlęta Cielądz (6)
3 6 10-4
4. Sierakowianka (7)
3 6 12-7
5. Sobpol Konopnica (9)
3 6
6-7
6. Sokół Regnów (4)
3 5
3-2

Zapraszamy na 9. kolejkę II ligi

Graj¹ dwaj spadkowicze

W meczu 9. kolejki piłkarze łowickiego Świętokrzyski (S - 16.00), WIGRY SuwałPelikana (trener Bogdan Pisz) w niedzie- ki - KOLEJARZ Stróże (S - 16.00), RUCH
lę 7 września o godz. 11.15 spotkają się na Wysokie Mazowieckie - PONIDZIE NIDA
6. Juvenia Wysokienice (11) 3 4
7-5
stadionie przy ul. Starzyńskiego 6/8 z ŁKS Pińczów (S - 16.00), SANDECJA Nowy
7. Laktoza Łyszkowice (3) 3 4
7-6
Łomża. Obie drużyny w ubiegłym sezo- Sącz - HETMAN Zamość (S - 17.00),
8. Macovia Maków (4)
3 4
5-4
9. Orzeł Nieborów (8)
3 3
8-12 nie rywalizowały na zapleczu polskiej eks- GÓRNIK Wieliczka - OKS 1945 Olsztyn
10. Białka Biała Rawska (12) 3 3
8-10 traklasy, ale nie zdołały się jednak w niej (S - 17.00), CONCORDIA Piotrków Trybunalski - START Otwock (S - 17.00), PE11. Manchatan N. Kawęczyn (7) 2 3
3-10 utrzymać.
9. kolejka II ligi (sobota - niedziela – 6-7 LIKAN Łowicz - ŁKS Łomża (N - 11.15)
12. Jutrzenka Drzewce (10)
3 1
2-4
września 2008 roku): SOKÓŁ Aleksan- i OKOCIMSKI Brzesko - STAL Poniato13. Czarni Bednary (13)
2 0
2-8
14. Kopernik Kiernozia (14) 3 0
2-18 drów Łódzki - JEZIORAK Iława (S - 16.00), wa (N - 16.00).
(p)
W weekend 6-7 września odbędzie się PRZEBÓJ Wolbrom - KSZO Ostrowiec
4. kolejka skierniewickiej klasy okręgowej
seniorów, a zagrają wówczas: sobota - godz.
Piłka nożna - skierniewicka klasa B
16.00: Mazovia Rawa Mazowiecka - Białka Biała Rawska, Jutrzenka Drzewce - Manchatan Nowy Kawęczyn, niedziela - godz.
11.00: Korona Wejsce - Pogoń Bełchów,
Macovia Maków - Laktoza ŁyszkowiW 3. kolejce klasy B w niedzielę 7 wrze Skierniewicka Klasa B - grupa I:
ce, godz. 15.00: Orzeł Nieborów - Czarni
Aż siedem goli zdobyli gracze Naprzo- śnia zagrają: godz. 11.00: Rawka Bolimów Bednary (mecz odbędzie się w Bednarach,
ale gosdarzami będą gracze Orła), Koper- du Jamno w pojedynku z RTS Gągolin, Victoria Zabostów Duży, godz. 11.15: Dar
nik Kiernozia - Olimpia Chąśno i Juvenia a bramki zdobyli: Sylwester Stępniew- Placencja - Zryw Wygoda, godz. 15.00:
ski 3, Maciej Sujkowski 2, Marcin Victoria Bielawy - Olimpia Niedźwiada,
Wysokienice - Widok Skierniewice.
RTS Gągolin - Zjednoczenie BobrowniPaweł A. Doliński Plichta i Daniel Gajewski.
W pojedynku Zjednoczenie Bobrowniki ki Dzierzgów i Rawka Skierniewice - NaDzierzgów - Dar Placencja padł remis 1:1 przód Jamno.
7. Pogoń Godzianów (3)
3 4
6-6
(1:1), a gola dla gospodarzy strzelił z rzutu
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
8. GLKS Wołucza (8)
3 4
5-6
karnego Krzysztof Przedmojski. Wy2. kolejka: Wola Wola Chojnata - Al9. GKS Głuchów (4)
3 4
1-2
równał Darek Wieteska.
l-Stars Boguszyce 8:5, Iskra-Dobropasz
10. Victoria Chrząszczew (13) 3 3
6-9
2. kolejka (24 sierpnia): Zryw Wygoda - Babsk - GLKS Sadkowice 2:2, Wulkan
11. Vagat Domaniewice (11) 3 2
2-3
Victoria Bielawy 3:2, Victoria Zabostów Wólka Lesiewska - Start Pukinin 2:1,
12. Jutrzenka Mokra Pr. (10)
3 2
3-6
Duży - Rawka Skierniewice 1:1, Naprzód
13. LKS Grabice (12)
3 0
4-10 Jamno - RTS Gągolin 7:0 (5:0), Zjedno- Olimpia Jeżów - Miedniewiczanka Mied14. Start Złaków Bor. (14)
3 0
1-12 czenie Bobrowniki Dzierzgów - Dar Pla- niewice 6;2, Olymic Słupia - GLKS RZD
Mecze 4. kolejki klasy A zaplanowano na cencja 1:1, Olimpia Niedźwiada - Rawka Żelazna 5:0.
1. Olimpia Jeżów
2 6 10-3
weekend 6-7 września, a zagrają wówczas: Bolimów 2:3.
2. Olymic Słupia
2 6
8-2
sobota - godz. 16.00: Sokół Regnów - Po- 1. Zryw Wygoda (2)
2 6 6-3
3. Wulkan Wólka Les.
2 6
5-2
goń Godzianów, niedziela - godz. 11.00: Va- 2. Rawka Bolimów (1)
2 4 5-2
4. Wola Wola Chojnata
2 3 10-8
gat Domaniewice - Sierakowianka Siera- 3. Dar Placencja (3)
2 4 4-3
5. Iskra-Dobropasz Babsk
2 2
4-4
kowice, godz. 15.00: LKS Grabice - GLKS 4. Victoria Zabostów (4)
2 4 3-2
6. GLKS Sadkowice
1 1
2-2
Wołucza, Sobpol Konopnica - Orlęta Cie- 5. Naprzód Jamno (7)
2 3 4-3
7. Start Pukinin
2 1
3-4
lądz, Start Złaków Borowy - GKS Głu- 6. Rawka Skierniewice (9)
2 3 4-5
8. All-Stars Boguszyce
1 0
5-8
chów, Sorento-Zadębie Skierniewice - Fe- 7. Zjednoczenie B./Dz. (5)
1 1 1-1
9. Miedniewiczanka
2 0
3-9
nix Boczki i godz. 16.00: Jutrzenka Mokra 8. Victoria Bielawy (5)
1 0 2-3
10. GLKS RZD Żelazna
2 0
1-5
9. Olimpia Niedźwiada (8)
2 0 3-5
Prawa - Victoria Chrząszczew.
Paweł A. Doliński
2 0 1-11
Paweł A. Doliński 10. RTS Gągolin (10)

Dwie wygrane Zrywu
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Koszykówka - przedsezonowy turniej w Bydgoszczy

Pierwszy przedligowy test
Bydgoszcz, 30-31 sierpnia. Koszykarze drugoligowego Księżaka powoli
zbliżają się do rywalizacji w nowym sezonie, który dla kibiców basketu zapowiada
się bardzo ciekawie. Podopieczni trenera
Cezarego Włuczyńskiego w dniach
15-25 sierpnia budowali formę nad morzem
w Łebie, potem trenowali w Łowiczu, a teraz
przyszedł czas na sprawdzian formy w spotkaniach towarzyskich. Pierwsze spotkania
w nowym składzie łowicki zespół rozegrał
w Bydgoszczy, gdzie rywalami były dwa zespoły z naszej grupy A (Astoria Bydgoszcz
i Bonduelle Gniewkowo) oraz Spójnia Stargard Szczeciński (grupa B).
Zawody zakończyły się zwycięstwem
Spójni, drugie miejsce zajęła ekipa Bonduelle, trzecie Astoria, a na czwartej pozycji znalazł się Księżak, który przegrał swoje
trzy spotkania, ale porażki były minimal-

ne, zatem można być optymistą po tych zawodach.
W drużynie z Pomorza Zachodniego
(Spójnia), która w tym sezonie będzie walczyła o awans z II ligi grupy B, do I ligi występował Wiktor Grudziński, były reprezentant Polski, poprzednio zawodnik Anwilu
Włocławek, Turowa Zgorzelec, Czarnych
Słupsk, Stali Ostrów, Polonii Warszawa,
który powrócił na dwuletni kontrakt do macierzystego klubu.
Spotkania w Bydgoszczy pozwoliły
sprawdzić naszemu trenerowi przydatność
nowych zawodników. Przede wszystkim
chodziło tu o młodzieżowców (rocznik 1988
i młodsi). Teraz przepisy zmuszają szkoleniowców do wystawienia w meczowej dwunastce przynajmniej trzech młodych graczy,
a jeden musi cały czas przebywać na parkiecie.
dok. na str. 38

Ekipa Pelikana tym razem oddała punkty praktycznie bez walki...

Piłka nożna - 7. kolejka II ligi, grupa wschodnia

Nie jest dobrze
optymistą. Biało-zielonym zabrakło koncepcji, pomysłu na sforsowanie defensywy
przyjezdnych i - co jest najgorsze - ambicji.
Z jednej strony trudno nie zgodzić się
z trenerem Bogdanem Piszem, że seria
kontuzji podstawowych graczy (Roberta Wilka, który jednak oprócz kontuzji
pauzował tym razem także ze względu
na kartki, Macieja Pastuszki i Przemysława Cichonia oraz młodzieżowca - Adama Dylewskiego) życia mu
nie ułatwia, ale z drugiej strony można
było się ich spodziewać, a postawa niektórych graczy była mocno denerwująca.
A trzeba pamiętać, że praktycznie wszyscy „nowi” byli ściągnięci na wniosek naszego szkoleniowca.
W 24. minucie po raz trzeci w tym sezonie fatalnie w naszym polu karnym zachował się Przemysław Michalski. Łowicki stoper znowu sprokurował rzut karny,
powalając przed bramką Daniela Ołowniuka, a skutecznym strzałem popisał się

Łowicki informator sportowy
Sobota, 6 września:
 13.00 - boisko Zrywu w Wygodzie;
mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi Michałowicza: Pelikan Łowicz - 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;
Niedziela, 7 września:
 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; 9. kolejka II ligi piłki
nożnej: Pelikan Łowicz - ŁKS Łomża;
 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej woje-

wódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan
Łowicz - Mazovia Rawa Mazowiecka;
Wtorek, 9 września:
 19.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka Wojewódzkiej Ligi Oldbojów w piłce nożnej: Pelikan Łowicz - Energetyk Łódź;
Środa, 10 września:
 17.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; 8. kolejka IVligi piłki nożnej: Pelikan II Łowicz - Gal-Gaz Galewice;
 17.30 - stadion Astry w Zdunach;
8. kolejka IV ligi piłki nożnej: Astra Zduny - Zawisza Pajęczno;
Sobota, 13 września:
 10.00 - stadion Eldorado przy SP 4
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików: Pelikan
Łowicz - Mazovia II Rawa Mazowiecka;
 11.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Ceramika Opoczno;
 15.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych: Pelikan Łowicz - Ceramika Opoczno. (p)

z „jedenastki” Karol Drągowski. W 66.
minucie z kolei prezent gościom sprawił
Tomasz Augustyniak, który na łowickim przedpolu stracił piłkę na rzecz Piotra
Rybkiewicza, a po chwili piłkę w siatce
umieścił Ołowniuk.
W końcówce gola „na otarcie łez” zdobył Piotr Grzelczak, ale na wyrównanie zabrakło już czasu. Dwa rzuty rożne
w trzeciej minucie doliczonego czasu gry
(m.in. wizyta pod suwalską bramką Marcina Ludwikowskiego) jednak nic nie
zmieniły.
Punkty wyjechały więc wraz z ekipą
Wigier do Suwałk. Szkoda, tym bardziej,
że drużyna ta nie zaprezentowała w Łowiczu nic wielkiego. Lepiej nad Bzurą wypadł przecież Ruch, Sandecja, czy Concordia, ale z zespołami tymi nasi piłkarze
wygrali. Nie grali wówczas zdecydowanie
lepiej, ale jednak potrafili pomóc swojemu
szczęściu. Teraz nie potrafili. Nic.
Paweł A. Doliński

Czołowi zawodnicy ŁKM: Zbigniew Majewski (z lewej) i Łukasz Walczak.

Motocross - IV runda Mistrzostw Strefy Północnej

£owiczanie dwa razy na podium
Ostróda, 17 sierpnia. Po blisko miesięcznej przerwie na tor powrócili zawodnicy Łowickiego Klubu Motorowego. Ta
przerwa dobrze wpłynęła na ich formę.
W zawodach w Ostródzie odbyła się IV runda Mistrzostw Strefy Północnej w motocrossie i właśnie tam dobrze spisali się łowiczanie. Warunki do ścigania się nie były łatwe.

Ulewy jakie przeszły nad Polską spowodowały, że tor był bardzo błotnisty, ale podłoże w Ostródzie zdecydowanie przypadło do
gustu naszym crossowcom, ponieważ na co
dzień trenują na podobnym torze pod Łowiczem. Ze swojego występu bardzo zadowolony był Łukasz Walczak, który wystartował w klasie MX.
dok. na str. 38

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 4-10 września
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Gdy wrzesień z pogodą zaczyna,
zwykle przez miesiąc pogoda trzyma”.

n SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie obszar obniżonego ciśnienia.
Napływać będzie ciepła masa powietrza.
n CZWARTEK - PIĄTEK:
Pogodnie oraz ciepło, ale okresami dużo chmur
oraz przelotne opady deszczu i burze. Widzialność:
dobra, w opadach słaba. Wiatr: południowo-zachodni,
słaby i umiarkowany, w czasie burz silny.
Temp. max w dzień: + 22 ºC do + 23 ºC.
Temp. min w nocy: + 16 ºC do + 13 ºC.
n SOBOTA - NIEDZIELA:
Słonecznie, bez opadów oraz bardzo ciepło,
zachmurzenie małe i umiarkowane.
Widzialność: dobra. Wiatr: południowy,
skręcający na południowo-zachodni i zachodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 25 ºC do + 27 ºC.
Temp. min w nocy: + 18 ºC do + 16 ºC.
n PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego, okresami przelotne
opady deszczu. Widzialność: dobra, w czasie opadów słaba.
Wiatr: zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 20 ºC do + 24 ºC.
Temp. min w nocy: + 15 ºC do + 12 ºC.

n PROGNOZA
BIOMETEOROLOGICZNA:
Na ogół korzystne warunki
biometeorologiczne.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 PELIKAN Łowicz - WIGRY Suwałki 1:2 (0:1)
0:1 - Karol Drągowski (24 karny), 0:2
- Daniel Ołowniuk (66), 1:2 - Piotr Grzelczak (90+2).
Pelikan: Ludwikowski - Stefańczyk, Michalski, Czerbniak, Bojaruniec - Osowski
(66 Grzelczak), Łochowski, Kaźmierczak
(46 Augustyniak), Kozubek - Rembowski
(46 Stencel), Kowalczyk.
Wigry: Masłowski - Bucholc, Rogoziński, Niewulis, Drągowski - Rybkiewicz (87 Juzwa), Lauryn, Makuszewski
(80 Nowak), Bajko - Ołowniuk (72 Stasiak),
Świerzbiński.
Sędziowali: Jacek Kikolski jako główny
oraz Krzysztof Nejman i Rafał Górczyński (wszyscy Płock). Żółte kartki: Andrzej
Osowski (1) i Jakub Kaźmierczak (1) - obaj
Pelikan oraz Tomasz Bajko (3) i Andrzej
Niewulis (2) - obaj Wigry. Widzów: 1000.
Łowicz, 31 sierpnia. Po niedzielnym
meczu Pelikana z Wigrami trudno być

