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Wybory prezydenckie | Druga tura

Nasz i nie nasz prezydent
Wybory mamy za
sobą, mamy prezydenta
elekta Bronisława
Komorowskiego.
W powiecie łowickim
podczas drugiej
tury wyborów
prezydenckich wygrał
Jarosław Kaczyński,
na którego głosowało
22.105 wyborców,
co dało mu 62,76%.

Bronisław Komorowski na
Ziemi Łowickiej zdobył 13.117
głosów czyli 37,24%. W samym
Łowiczu na Bronisława Komorowskiego głosowało 7.278
osób, co stanowiło 51,51%. Jarosława Kaczyńskiego poparło 6.831 wyborców, co stanowi
48,42%.
Uprawnionych do głosowania
w powiecie łowickim było 66.499
osób, wydanych kart – 35.706,
frekwencja wyniosła 53,69%.
Jarosław Kaczyński uzyskał
w powiecie łowickim znacznie wyższe poparcie niż w województwie łódzkim, w którym jego wynik wyniósł
52,80%, natomiast Bronisława Komorowskiego – 47,20%.
W gminach powiatu łowickiego
ponownie najwięcej osób na Kaczyńskiego głosowało w Kocierzewie Południowym – 81,94%,
Chąśnie – 81,67% i w Kiernozi
– 79,13%. W pozostałych gminach prezes PiS uzyskał również dużą przewagę nad kandydatem PO: Bielawy – Jarosław
Kaczyński 68,21%, Bronisław
Komorowski 31,79%, Domaniewice (odpowiednio) – 75,64%
i 24,36%, gmina Łyszkowice –
70,08% oraz 29,92%, Łowicz –

Gwiazdą
będzie Feel
Już w najbliższy weekend, 10
i 11 lipca na targowisku w Łyszkowicach odbędą się doroczne Dni Łyszkowic. W tym roku
na festynie gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie działająca
na rynku muzycznym od 2005
roku śląska grupa Feel. Występ tego zespołu zaplanowany
jest w niedzielę na godz. 21.00.
Wcześniej, już od godziny 16.15
występować będą gwiazdy estrady disco polo zespoły Milano
oraz Chanel, wystąpi również
zespół coverowy grający muzykę pop i rock PO CO.  str. 3

Święto dzika
w Kiernozi

Dziś już prezydent - elekt Bronisław Komorowski. W piątek 2 lipca przyjechał do Łowicza jeszcze jako kandydat na prezydenta i marszałek Sejmu.
Więcej o tej wizycie czytaj na str. 8.

70,53% oraz 29,47%, Nieborów
- 66,93% oraz 33,07%, Zduny –
70,06% oraz 29,94%.
Bez większych
niespodzianek
W
wyborczą
niedzielę,
w czasie gdy jeszcze trwało głosowanie, kontaktowaliśmy się
telefonicznie z Marcinem Kosiorkiem, liderem PiS w powiecie łowickim oraz z Bolesławem
Heichmanem, szefem PO.

Pierwszy z nich nie był optymistycznie nastawiony. – Znam
częściowe wyniki sondaży prowadzonych pod lokalami wyborczymi, więc moja ocena nie
jest optymistyczna – zastrzegał. – Informacje mam trochę
sprzeczne. Jest remis, ale raczej ze wskazaniem na Bronka. Między godz. 15 a 17 wyniki sondaży OBOP pokazały, że
Komorowski zaczął prowadzić,
wcześniej prowadził Kaczyński.
W dalszej rozmowie z nami
Kosiorek podkreślał, że prezes PiS nie musi tych wyborów
REKLAMA

wygrać, w przeciwieństwie do
kandydata PO, który przez cały
czas prowadził w sondażach
przedwyborczych. – Jarosław
Kaczyński, jako lider partii, doprowadził do zwycięstwa Lecha
Kaczyńskiego 5 lat temu. Zrobiliśmy wszystko, aby te wybory wygrał. Gdyby tak było, byłaby to dla nas wielka rozterka,
bo nie mamy żadnej innej tak
wyrazistej postaci, która poprowadziłaby nas do wyborów samorządowych i za rok do parlamentarnych. Zdaniem Marcina
Kosiorka wygrana Jarosława

Kaczyńskiego byłaby więc dobra dla Polski, ale niekoniecznie dla partii. Inaczej to wygląda
w przypadku Bronisława Komorowskiego, który nie jest liderem PO.
– Przeżywam bardzo, mam
włączony i komputer, na którym
śledzę frekwencję i telewizor, na
którym oglądam mecz siatkarski. Jestem też „pod komórką”
– mówił Heichman. – Jestem
dobrej myśli, choć jak wiadomo, wpadki się zdarzają. Jestem
bardzo ciekawy wyników wyborów. 
str. 4

Pieczony dzik, konkursy
i wspólna zabawa czeka kiernozian i ich gości 13 lipca w parku
otaczającym pałac Łączyńskich
w Kiernozi. Od godz. 15.00 do
16.00 w krótkich pokazach zaprezentują się na scenie dzieci
i młodzież z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
W tym czasie rozpoczną się także konkursy, które potrwają do
wieczora. Będzie można zmierzyć się w wielu konkurencjach
m.in. w rzucie dzidą do dzika namalowanego na tarczy, który będzie rozgrywany w dwóch kategoriach dla młodszych i starszych
uczestników zabawy.  str. 3

Warsztaty
ludowe
10 i 11 lipca od 12. do 18.
w skansenie przy muzeum w Łowiczu odbywać się będą warsztaty ludowe. Tym razem będzie
można nauczyć się haftu koralikowego, ręczno-maszynowego
i rzeźbienia. Rękodzieła ludowego uczyć będą: Agnieszka Głuszek-Nowicka, Marianna Pawłowska i Wanda Teleman. Udział
w warsztatach jest bezpłatny. jr

INDEKS
Fotoreportaż >20
Ogłoszenia >26
Sport >35
Pogoda >40

Obwodowa komisja wyborcza nr 3 w Łowiczu. Takich obrazków, gdy
do lokalu przychodziły całe rodziny nie brakowało.
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Bezpieczeństwo
Okolice Łowicza | Policja

Nie był w stanie dmuchać
Tuż przed północą 30 lipca
policjanci z jednego z patroli
zatrzymali po długim pościgu
w Mystkowicach 45-letniego
kierowcę, który był tak pijany,
że nie był w stanie dmuchać do
alkotestu. Jak się okazało to nie
pierwszy taki jego wybryk.
Kierowca przez dłuższy czas
nie reagował na wezwania policjantów do zatrzymania, jechał
przed nimi „wężykiem”, i jak
powiedział po. rzecznika policji Mariusz Kajewski, bynajmniej nie najwolniej. Gonitwa
była prowadzona po okolicz-

nych drogach, zakończyła się
przed jedną z posesji w Mystkowicach. Kierowca wysiadł tam
z trudem z samochodu i chciał
schować się na terenie obejścia.
Nie dał rady, został ujęty przez
stróżów prawa na podwórzu.
– Człowiek ten nie był w stanie dmuchać, dlatego pobrano
mu krew w celu wykonania jej
analizy na zawartość alkoholu – powiedział nam Kajewski.
Wynik badania będzie znany w
przyszłym tygodniu. Na mężczyźnie ciąży już kilka wyroków Sądu Rejonowego. 
tb

Osiek | Awantura rodzinna

Mąż dostał nożem w głowę
Awantura domowa w jednym
z domów w Osieku, w gminie
Kocierzew Południowy zakończyła się rozlewem krwi. Na
szczęście bez ofiar.
5 lipca o godz. 9.30 patrol
policji zatrzymał 31-letnią kobietę, która wcześniej, w czasie
domowej kłótni, ugodziła męża
nożem w głowę. Badanie alkotestem wykazało, że kobieta
była nietrzeźwa (ok. 1 mg/dm3
alkoholu w wydychanym po-

wietrzu). Trafiła do aresztu,
dzień później, po wytrzeźwieniu, została poddana przesłuchaniu. Mąż trafił do szpitala, tego samego dnia wrócił do
domu po opatrzeniu zranienia.
Ponieważ obrażenia nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia życia, kobiecie zostaną przedstawione zarzuty
spowodowaniauszkodzeniaciała.
Z tego też powodu nie zastosowano wobec niej aresztu.  tb

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 46 837 91 21
e-mail: marcin.kucharski@lowiczanin.info
Marcin Kucharski

SO w Łodzi | Proces o wyłudzenie działki

Kolejny wniosek
o odroczenie rozprawy
Kolejny wniosek
o odroczenie rozprawy
z uwagi na chorobę
oskarżonego Stanisława
S. z Łowicza – znanego
kamienicznika i byłego
radnego miejskiego
– czeka na rozpatrzenie
w Sądzie Okręgowym
w Łodzi.
Sprawa karna o wyłudzenie
przez niego od małżeństwa M.
z Łowicza działki o wartości
ponad 300 tys. zł i łodzi motorowej o wartości około 50 tys. zł
toczy się przed sądami od 2005
roku. Przed sądem pierwszej instancji, w kwietniu 2007 roku,
oskarżony usłyszał już w tej
sprawie wyrok 4 lat więzie-

nia. Wyrok nie był prawomocny i oskarżony złożył apelację.
Sąd uznał, że jest ona zasadna
i przesłał sprawę do ponownego
rozpatrzenia. W tym czasie też
zmieniły się przepisy dotyczące sądów powszechnych i sprawy dotyczące wyłudzeń rzeczy
o znacznej wartości rozpatrywane są już nie w sądach rejonowych, ale okręgowych. Dlatego też sprawa nie wróciła do
Sądu Rejonowego w Łowiczu,
tylko toczyła się przed sądem
w Skierniewicach. Po likwidacji oddziału Sądu Okręgowego
w Skierniewicach została przeniesiona do SO w Łodzi.
Finał jej jest coraz bliżej, jednak oskarżony z uwagi na stan
zdrowia nie stawiał się na niektórych rozprawach. Nie było
go m.in. na ostatniej rozprawie,
która odbyła się w łódzkim są-

dzie 18 maja. Faksem przesłał
do sądu zwolnienie lekarskie na
okres od 14 maja do 15 czerwca. Niedługo później (pismo
datowane na 23 czerwca wpłynęło do sądu 28 czerwca) jego
adwokat złożył w sądzie wniosek o zmianę terminu rozprawy
wyznaczonej na dzisiaj, 8 lipca. Adwokat argumentował, że
z powodu konieczności wyleczenia przewlekłej choroby serca oskarżony powinien oszczędzać swój organizm i nie może
narażać się na stres. Ponadto napisał w nim, że najwcześniejszy
możliwy termin hospitalizacji
oskarżonego wyznaczony został na 26 lipca tego roku. Od
tego dnia oskarżony ma przebywać na szpitalnym oddziale kardiologicznym w Łodzi.
Sąd jednak nie przychylił się do
wniosku adwokata oskarżonego

Sąd Okręgowy | pokłosie sprawy sądowej
Łowicz | Wypadek na pasach

Starsza kobieta w szpitalu
81-letnia mieszkanka gminy
Łowicz, trafiła 1 lipca do szpitala
z ogólnymi potłuczeniami ciała,
do których doszło o godz. 10.20.
Kobieta przechodziła prowadząc
rower na przejściu dla pieszych

w Al. Sienkiewicza. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że
została ranna z powodu nieuwagi
50-letniej mieszkanki pow. kutnowskiego. Ta, prowadząc Opel
Astra, potrąciła pieszą.
tb

Powódka wiedziała, że wyroku nie będzie
Jak nas poinformowała Teresa W., powódka w procesie
wytoczonym kilku twórcom
ludowym z Łowicza i okolicy, jej nieobecność w sądzie w
dniu 14 czerwca kiedy miał być
ogłoszony wyrok – o czym pisaliśmy w NŁ – była jak naj-

bardziej uzasadniona, bowiem
to ona właśnie zastosowała się
do zalecenia sądu, który zobowiązał strony sprawy IC 39/10
do telefonicznego kontaktu z
Sekretariatem Wydziału Cywilnego 14.06.2010 r. o godzinie 8.00. Powódka wykonała to

KRONIKA POLICYJNA |30.06.–6.07.2010
30 czerwca policja przyjęła
zgłoszenia o kradzieży, do której
doszło 29 czerwca w godz. 22.0023.00 na Nowym Rynku w Łowiczu.
Mieszkance Łowicza skradziono
z domu torebkę, w której było 1.128 zł
w gotówce telefon komórkowy
o wartości 310 zł i dokumenty.
30 czerwca na Starym Rynku
dokonano kradzieży portfela z wnętrza zaparkowanego samochodu.
Właściciel pojazdu stracił 250 zł
w gotówce oraz dokumenty.
30 czerwca o godz. 18.25
w Bełchowie w gminie Nieborów
zatrzymano 39-letniego mieszkańca tej gminy, który prowadził rower.
Mężczyzna ma orzeczony przez
Sąd Rejonowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów.
1 lipca policja otrzymała zgłoszenie o przywłaszczeniu mienia
w miejscowości Przezwiska w gminie Bielawy. Pomiędzy 2 września
2009 roku a 16 lipca roku obecnego, 45-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego przywłaszczył: ciągnik,
pług, kultywator, rozrzutnik oraz
ładowarkę do obornika o łącznej
wartości 11.750 zł na szkodę mieszkańca gminy Bielawy.
2 lipca Komenda w Łowiczu
otrzymała zgłoszenie kradzieży miedzianej rynny oraz miedzianych kolanek do rynien o wartości 1.100 zł
z kościoła w Złakowie Kościelnym

w gminie Zduny. Do kradzieży mogło dojść pomiędzy 1 a 2 lipca.
2 lipca KPP w Łowiczu otrzymała zgłoszenie kradzieży transformatora energetycznego we wsi
Guźnia. Do kradzieży mogło dojść
w okresie od 24 czerwca do 2 lipca.
Nieznani sprawcy, po uprzednim
odłączeniu zasilania transformatora,
ukradli z niego miedziane uzwojenie o wartości ok. 12 tys. zł na szkodę Rejonu Energetycznego Łowicz.
3 lipca policja otrzymała
zgłoszenie rozboju na 74-letnim
mieszkańcu bloku przy ul. Armii
Krajowej w Łowiczu. Z wstępnych
ustaleńwynika,żepoprzedniegodnia
o godzinie 22.10 dwóch nieznanych
mężczyzn weszło do mieszkania.
Po uderzeniu mężczyzny w kark,
ukradli mu 500 zł. Mężczyzna doznał urazu kręgosłupa i trafił do
szpitala w Łowiczu.
3 lipca KPP w Łowiczu otrzymała zgłoszenie kradzieży kosy
spalinowej marki Stihl o wartości ok.
500 zł na szkodę mieszkańca Sromowa w gminie Kocierzew Płd.
Do kradzieży mogło dojść w dniu
zgłoszenia lub poprzedniego dnia.
3 lipca KPP w Łowiczu otrzymała zgłoszenie kradzieży telefonu
komórkowego marki HTC Diamond
o wartości około 420 zł na szkodę
mieszkańca Łowicza. Do kradzieży
doszło poprzedniego dnia pomię-

zobowiązanie i już rano wiedziała, że ogłoszenia wyroku
w tym dniu nie będzie, bo nie
dotarły pisma, będące przedmiotem sprawy. Strona pozwana
też mogła na wyrok nie oczekiwać, gdyby rano skontaktowała
się z wydziałem. 
wal

i nie zmienił terminu najbliższej
rozprawy. Prokurator wniósł
o poddanie oskarżonego badaniu przez biegłego lekarza,
a wniosek ten poparli oskarżyciele posiłkowi – poszkodowane
małżeństwo Adam i Maria M.
Sąd postanowił dopuścić dowód
z opinii biegłego kardiologa po
zapoznaniu się go z dokumentacją medyczną posiadaną przez
oskarżonego. Ponadto skierował oskarżonego na badania
do łódzkiej poradni kardiologicznej, na które miał się zgłosić obowiązkowo 16 czerwca.
Ponieważ sąd ma do rozpatrzenia kolejny wniosek o odroczenie – rozprawa w Łodzi
odbędzie się. – Na salę wchodzimy, bo nie wiadomo czy
wniosek o odroczenie zostanie
uwzględniony – dowiedzieliśmy
się w łódzkim sądzie. 
mak

Nie ustąpił
1 lipca o godz. 17 w Bąkowie
Dolnym 63-letni mieszkaniec
Łodzi prowadzący samochód
VW Golf nie ustąpił na skrzyżowaniu pierwszeństwa Citroenowi ZX, kierowanemu przez
23-letniego mieszkańca gminy
Zduny i doprowadził do zderzenia. Jeden z nich trafił do szpitala. Obaj byli trzeźwi. 
tb

Powiat | Zbiórki na powodzian
dzy w pobliżu zbiornika wodnego
w sąsiedztwie wsi Guźnia.
3 lipca pomiędzy godziną
20.00 a 22.45 w bloku przy ul.
Kwiatowej w Łowiczu doszło do kradzieży notebooka marki Samsung
wartości około 1.000 zł. Nieznany
sprawca weszli do mieszkania przez
nie zamknięte drzwi.
4 lipca KPP w Łowiczu otrzymała zgłoszenie kradzieży 8 drzewek ozdobnych z działki w Placencji w gminie Łowicz. Poszkodowany
mieszkaniec Łowicza oszacował
straty na około 300 zł. Do kradzieży
mogło dojść 3 lub 4 lipca.
5 lipca policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży elektronarzędzi,
do której dość mogło między 2 a 5
lipca na posesji przy ul. Batalionów
Chłopskich w Łowiczu. Nieznani
sprawcy dostali się przez niezabezpieczone okno do wnętrza budynku skąd skradli wiertarki i szlifierkę
o łącznej wartości 2,5 tys. zł na
szkodę mieszkańca Łowicza.
5 lipca komenda policji z Łowiczu odebrała zgłoszenie o kradzieży dokonanej w Wiciu, w gminie
Kocierzew Południowy. Pomiędzy
26 czerwca a 3 lipca ze stodoły
znajdującej się w jednym z zabudowań gospodarczych skradziono
35 m przewodu elektrycznego.
Stratę w wysokości 350 zł poniósł
mieszkaniec miejscowości.

6 lipca komenda w Łowiczu
otrzymała zgłoszenie, że w nocy
z 5 na 6 lipca na parkingu przy ul.
Nowej nieznani sprawcy uszkodzili
dach samochodu Fiat Seicento
poprzez jego wgniecenie. Straty
o wartości 4 tys. zł poniósł mieszkaniec Łowicza.
6 lipca komenda policji otrzymała zgłoszenie o przywłaszczeniu
mienia na osiedlu Noakowskiego
w Łowiczu, którego dokonano pomiędzy 1 maja a 6 lipca. 45-letni
mieszkaniec Łowicza przywłaszczył
sobie spawarkę marki Telwin, wiertarkę marki MacAlister oraz przedłużaczy o wartości 2,9 tys. złotych
na szkodę mieszkańca Łowicza.
6 lipca policja w Łowiczu
odebrała zgłoszenie o włamaniu
i kradzieży dokonanym pomiędzy
6 stycznia a 6 lipca w Bełchowie. Nieznani sprawcy po wybiciu
dziury w ścianie i stropie budynku
skradli sprzęt estradowy w postaci
3 kolumn Omnitronic, wzmacniacza
Electronic i wytwornicy dymu Eurolite o łącznej wartości 4,2 tys. zł na
szkodę mieszkańca Skierniewic.
6 lipca o godz. 13.00, w Jastrzębi zatrzymany został 62-letni
mieszkaniec powiatu łowickiego,
który prowadził rower po drodze
publicznej, łamiąc orzeczenie Sądu
Rejonowego o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów. 
tb

Uwaga na oszustów
Na wsiach w powiecie
łowickim pojawia się coraz
więcej oszustów,
którzy pod pozorem
przeprowadzania zbiórek
na pomoc dla powodzian
wyłudzają pieniądze.
– To są oszuści. Prawo zabrania chodzenia po mieszkaniach
i tego typu kwestowania. Gdy
pojawia się więc nieznany nam
człowiek i chcę pieniądze, wiadomo, że jest to oszust – mówił
zastępca komendanta KPP w
Łowiczu, podinspektor Andrzej

Rokicki, na sesji Rady Gminy
Bielawy 30 czerwca.
Jego zdaniem – taka kwesta
powinna być przeprowadzana
publicznie i musi o niej wiedzieć
gmina. Najczęściej kwestuje się
więc w miejscach publicznych,
jak chociażby rynek miejski czy
wiejski, na festynach itp. Zdarza się, że pieniądze czy inne
dary mogą zbierać także po
wsiach przedstawiciele gminy.
– Musimy uważać na oszustów. W ten sposób można
uzbierać naprawdę duże pieniądze, a ci ludzie z tego żyją – dodawał Rokicki. 
td

Dzierzgówek | Pożary

Las palił się już 3 razy
Do trzeciego pożaru poszycia leśnego w tym samym lesie w Dzierzgówku doszło
5 lipca. Do dwóch poprzednich
doszło w weekend 3 i 4 lipca.
Strażacy jednak uważają, że nie
były to podpalenia. – Sytuacja
w tym lesie jest o tyle specyficzna, że jest tam bardzo głęboka ściółka leśna i przy wysokich

temperaturach i wysuszeniu
ściółki mogła gdzieś głęboko
pozostać niedogaszona iskra –
dowiedzieliśmy się w łowickiej
PSP. Do pożarów dochodziło
w miejscu poprzednich pogorzelisk i za każdym razem pożar obejmował teren 0,5 do 1 ha
poszycia lasu. Las należy do tej
samej prywatnej osoby.  mak
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Aktualności
Święto dzika w Kiernozi
dokończenie ze str. 1
Próby sił będzie można także dokonać w przeciąganiu liną
i w biegu z dzikiem, który polega na biegu z obciążeniami
przy nogach przypominającymi
nogi dzika. Oprócz konkurencji
sprawnościowych odbędzie się
także konkurs z wiedzy o Unii
Europejskiej, w którym głównie zmagać się będą panie z Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy
Kiernozia.
Największe polskie przeboje w wykonaniu zespołu Nana,
usłyszymy w nowo przygotowanym przez nich programie
„A to ci biesiada”. Od godz.
17.00 do 18.00 przewidzia-

no koncert gwiazdy wieczoru
– Ireny Jarockiej. Ma ona na
swoim koncie wiele płyt wydanych w Polsce i za granicą oraz
dziesiątki przebojów. Kto nie
zna „Wymyśliłam Cię”, „Motylem jestem”, „Gondolierów
znad Wisły”, „Kocha się raz”,
„Nie wrócą te lata”, „Odpływają kawiarenki” czy wielu innych jej piosenek?
Po koncercie i konkursie
z wiedzy o myślistwie, a także
ogłoszeniu zwycięzców i wręczeniu nagród, wszyscy będą
mogli spróbować pieczonych
dzików, dostarczonych przez
Koło Łowieckie „Orzeł”. Od
godz. 19.00 do 24.00 potrwa taneczna zabawa. 
jr

Gwiazdą będzie Feel
dokończenie ze str. 1
O część humorystyczną zadba kabaret Smile – godz.
17.00. Jego członkowie również
będą zajmowali się prowadzeniem imprezy. – Koniec zabawy przewidujemy około godziny 23 w niedzielę. W sobotę zaś
będzie dyskoteka na powietrzu
prowadzona przez didżeja od

Sanepid zbada
wodę w rzece

– W najbliższym czasie zamierzamy zbadać wodę w Bzurze. Wody w innych miejscach
nie będziemy badać, bo oficjalnie nie są to kąpieliska – powiedział nam zastępca dyrektora
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu Marek Dedoński. Sanepid nie bada wody
w „dzikich” kąpieliskach już od
kilku lat. Badanie może przeprowadzić na zlecenie podmiotów będących właścicielami
zbiorników bądź ich dzierżawcami. Badanie wody w Bzurze
jest związane również z niedawną sytuacją popowodziową. mak

godz. 21 do 3 w nocy – powiedział nam kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Łyszkowicach Piotr Klimkiewicz. Podczas dwudniowego festynu na
targowisku będzie działać przez
cały czas wesołe miasteczko
z karuzelami, dmuchanymi namiotami itp, będzie tor dla gokartów, catering z jedzeniem
i napojami, w tym piwem.  mak

Łowicz | Nowy Rynek

Moneta carycy i oscypki

Mało kolekcjonerów, którzy
chcą się wymieniać na zbiory
i dość mało kupujących – tak
łowicki jarmark staroci i rękodzieła oceniali handlowcy,
z którymi rozmawialiśmy
w niedzielę 4 lipca na Nowym
Rynku w Łowiczu.
Tym razem nie było widać
naszych rodzimych twórców ludowych. Na łowickim trójkątnym rynku dominowały starocie z Zachodniej Europy: szkło,
fajans, mosiądz, meble, obrazy
i lampy, również naftowe. Nieco rzadziej można było dostrzec
współczesną ceramikę ozdobną, wyroby ze srebra, monety, książki czy płyty. Były nawet oscypki – jak zapewniał ich
sprzedawca, oryginalne, z Podhala.
W ich sąsiedztwie swoje stoisko miał jeden z łódzkich kolekcjonerów monet. Pokazał
nam chętnie co miał ciekawego.
Były to np. 5 kopiejek z czasów
carycy Katarzyny II, dokładnie
z 1788 roku, bite młotkiem, poszukiwane i chętnie kupowane złotówki z okresu międzywojennego i wiele innych. Dla

Jarmark 4 lipca. „Kobiece” stoisko warszawskiej Galerii Kaprys.  

nie zorientowanych udostępniał katalog Fichera, w którym można sprawdzić rynkowe ceny wszystkich dostępnych
monet. I choć deklaruje, że kolekcjonowaniem monet zajmuje
się całe życie, obok monet leżą
odznaki mechanika – kierowcy
z T34, do których ma senty-

Łowicz | Działania Policji

Kryminalni ustalili okoliczności bójki
W NŁ z 24 czerwca pisaliśmy
o zdarzeniu, które miało miejsce cztery dni wcześniej przy
ul. Armii Krajowej. Czytelnik
poinformował nas, że jadąc samochodem zobaczył grupę nieletnich bijących nietrzeźwego
mężczyznę na chodniku przed
blokami komunalnymi. Zawiadomił łowicką Komendę Powiatową Policji o zdarzeniu, dyżurny
wysłał patrol, ale ten na miejscu
nie zastał już ani poszkodowanego ani sprawców napaści.
Funkcjonariusze z wydziału
kryminalnego, w wyniku pro-

wadzonego rozeznania w terenie
doprowadzili do ustalenia świadków zdarzenia. Szybko ustalili zarówno personalia osoby poszkodowanej jak i młodocianego,
który brał udział w rozboju.
Zatrzymany 16-letni mieszkaniec Łowicza został przesłuchany i przyznał się do winy,
którą całkowicie wziął na siebie. O innych osobach, które
znalazły się w sąsiedztwie powiedział, że w nim nie uczestniczyły. Dzięki podjętemu śledztwu więcej można powiedzieć
o samym zdarzeniu.

Bity mężczyzna to 40-letni
mieszkaniec Łowicza. Około
godz. 16.00 został doprowadzony przez grupę nieletnich przez
ciągłe bicie, popychanie do stanu bezbronności. Napastnicy
zabrali mu zegarek oraz 20 zł.
Poszkodowany nie zgłosił tego
policji. Zastępca naczelnika
wydziału prewencji łowickiej
komendy policji Mariusz Kajewski powiedział nam, że nieletnim zajmie się Sąd Rodzinny
i Nieletnich. Jako, że dokonał
rozboju może trafić do ośrodka
wychowawczego. 
tb

Rzut okiem | Harcerze wyjechali na obóz pod Opoczno
W czwartek 1 lipca, harcerze
z łowickiego hufca Związku
Harcerstwa Polskiego wyjechali
na letni obóz do miejscowości
Miedzna Murowana pod
Opocznem. W obozie bierze
udział 50-osobowa grupa dzieci 
i młodzieży, z których troje
to zuchy, a dwie to osoby
niezrzeszone w organizacji.
Komendantką obozu jest
hm. Katarzyna Kordecka,
komendantka Hufca ZHP Łowicz.
W tym roku, ze względu na
wysokie wymagania stawiane
organizatorom zorganizowanego
wypoczynku, Hufiec ZHP Łowicz
wynajął stanicę harcerską
należącą do ZHP Opoczno. 
Harcerskie wakacje trwać będą 
3 tygodnie, zuchy będą przebywać
na obozie o tydzień krócej. 
W ramach obozu planowany 
jest m.in. 2-dniowy spływ kajakowy
z noclegiem poza stanicą
harcerską. mwk

ment bo służył w Wojsku Polskim w Żaganiu, właśnie jako
mechanik. Zdarzały się też takie stoiska typowo kobiece, jak
Galerii Kaprys, prowadzonej
przez artystę plastyk Agnieszkę Cygarowską. Na tym stoisku
można było znaleźć to, co każda kobieta chciałaby mieć, je-

śli tylko ma odpowiednio dużo
miejsca w mieszkaniu i trochę
wolnego grosza – piękne haftowane parasolki przeciwsłoneczne, wachlarze z koronką,
fantazyjne stojaki na biżuterię,
barwne pudełka, wieszaki na
odzież, pachnące, z motywami
kwiatów i wstążeczkami.  mwk

Łowicz | Kasa z Unii

2 miliony więcej
6 lipca zarząd
województwa łódzkiego
podjął decyzję o zmianie
wysokości dofinansowania
poprawy stanu
infrastruktury drogowej
w Łowiczu realizowanego
przez ratusz w ramach
RPO.
Chodzi o przebudowę i modernizację ulic 3 Maja i Tkaczew oraz planowanej moder-

nizacji ulicy Bielawskiej i ul.
Sybiraków. Zgodnie z decyzją
ratusz otrzyma nie jak pierwotnie zadecydowano 1 mln 839
tys. zł czyli 35% wartości inwestycji zaplanowanych na 5 mln
256 tys. zł, ale 3 mln 942 tys.
zł, to jest 75% wartości. – Z decyzji jesteśmy bardzo zadowoleni, miasto otrzyma ponad 2,1
mln zł więcej – podkreśla burmistrz Krzysztof Kaliński – musimy jeszcze przygotować kilka
dokumentów, by móc podpisać
umowę – dodał. 
tb

Kwartalnik historyczny | Dziś kolejny numer

O kontrowersyjnym staroście
Lipcowy numer Kwartalnika
historycznego Łowiczanin wypełniają artykuły poświęcone
przede wszystkim naszym najnowszym dziejom. Ciekawą postać starosty łowickiego Zdzisława Maćkowskiego i jego
zasługi dla życia społecznego
powiatu w okresie międzywojennym przedstawia Dobiesław
Jędrzejczyk w artykule „ Co zawdzięczamy staroście Maćkowskiemu”. Na temat okoliczności budowy dwóch pomników
w Jamnie – z 1938 r. przedstawionego ku czci poległych
w latach 1914-1921 mieszkańców gminy Dąbkowice
i z 1945 r. poświęconego poległym w czasie ofensywy styczniowej żołnierzom radzieckim –
pisze Grzegorz Trafalski.
Charakter biograficzny ma
artykuł Ewy i Bogumiła Li-

szewskich. Opowiada wstrząsającą historię siedemnastoletniej Danusi Siedzikówny
ps. „Inka” – sanitariuszki
5 Brygady Wileńskiej AK, zamordowanej bestialsko w kazamatach UB w 1946 r. Bohaterka nie jest wprawdzie związana
z naszym regionem, ale jej postać ma wymiar uniwersalny
– uosabia wszystkich tych, którzy oddali swe życie, walcząc
po 1945 r. o wolną i niepodległą Polskę.
Na koniec polecamy artykuł „Pamięci łowickich policjantów” przygotowany przez
Marka Wojtylaka, przedstawiający policjantów komendy Powiatowej w Łowiczu, zamordowanych wiosną 1940 r. przez
sowieckich oprawców i pochowanych w lesie w pobliżu
Miednoje. 
red
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Wybory prezydenckie | Druga tura

Nasz i nie nasz prezydent
dokończenie ze str. 1
Nasz rozmówca spodziewał się,
że pierwsze wyniki sondaży, które podawane są po zakończeniu
wyborów, dadzą pewien zasób
wiedzy o ostatecznych wynikach.
– Ale też pamiętając sondaże
z pierwszej tury przekonaliśmy
się, że nie można im ufać. Wiele zależy też od frekwencji, ale
myślę, że ludzie się zmobilizowali. Sam uważam, że ten wyborca,
który nie głosował, nie powinien
potem narzekać, jeśli coś mu się
nie będzie podobać.
Wygrani i przegrani
– Chyba jednak przegraliśmy – usłyszeliśmy od Marcina Kosiorka około godz. 20.20.
– Wpływają do mnie wyniki
z powiatu i sądzę, że na wsi na
pewno wygraliśmy, w mieście
może być różnie. Przewaga nie
jest duża, zobaczymy jak będą
wyglądać wyniki podane w poniedziałek. Przed nami wybory
samorządowe i parlamentarne.
– Na razie jest dobrze – mówił Bolesław Heichman w kolejnej rozmowie z NŁ. – Nie powiem, że jest bardzo dobrze, bo
w tych sondażach ludzie nie zawsze mówią szczerze. Za Bronisławem Komorowskim powtórzył, że w niedzielę był czas
na małego szampana, w poniedziałek będzie czas na dużego.
Dziś już wiemy, że około północy Państwowa Komisja Wyborcza podała, na podstawie
wyników z podsumowanych już
obwodów, przewagę Jarosława
Kaczyńskiego, w poniedziałek
było już pewne, że wybory wygrał Bronisław Komorowski.
Łowicz
Różnicą zaledwie 447 głosów
Bronisław Komorowski wygrał
wybory prezydenckie w Łowiczu. Na Jarosława Kaczyńskiego głosowało 6.831 mieszkańców, co stanowi 48,42%
oddanych głosów, a na Komorowskiego 7.278 osób czyli
51,58% wyborców.
Kaczyński odniósł zwycięstwo w siedmiu komisjach:
nr 1 (os. Korabka), 2 (os. Korabka), 3 (os. Korabka, Blich),
5 (m. in. os. Konopnickiej),
6 (m. in. Tkaczew i Stary Rynek), 13 (os. Przedmieście) i 16
(os. Górki). W szpitalu tyle
samo, po 16 głosów oddano na
każdego z dwóch kandydatów.
Komorowski wygrał natomiast
w pozostałych 10 komisjach
uzyskując najwięcej głosów
w Zakładzie Karnym w Łowiczu – 91,09%. Dużo poparcia
uzyskał także wśród wyborców z os. Noakowskiego, Bratkowice, Starzyńskiego, Broniewskiego, Nowego Rynku,
os. Lotników i Szarych Szeregów. Jednak w żadnym z nich
nie osiągnął więcej niż 57%.
Tym samym różnica między
Kaczyńskim a Komorowskim
praktycznie w każdej z komisji
była niewielka.
W komisji nr 1 w Zespole
Szkół przy ul. Grunwaldzkiej
oddały głos 782 osoby z czego
478 na Kaczyńskiego (61,13%),
a 304 na Komorowskiego
(38,87%). W komisji nr 2 również przy ul. Grunwaldzkiej
głos oddało 578 mieszkańców

z czego 326 na Kaczyńskiego (56,40%), a 252 na Komorowskiego (43,60%). W komisji nr 3 w Przedszkolu nr 5 przy
ul. Chełmońskiego głos do urn
wrzuciły 522 osoby, wśród
których 276 mieszkańców zagłosowało na Kaczyńskiego
(52,87%), a 246 na Komorowskiego (47,13%). W komisji
nr 4 mieszczącej się przy Orliku przy ul. Bolimowskiej głos
oddało 888 osób, w tym 443
z nich wybrały Kaczyńskiego (49,89%), a 445 mieszkańców głosowało na Komorowskiego (50,11%). W komisji
nr 5 w Ośrodku Akademickim
MSWH-P głosowało 785 osób,
w tym 396 na Kaczyńskiego
(50,45%), a 389 (49,55%) na
Komorowskiego. W komisji
nr 6 w SP 1 głos oddało 1.019
osób. Większość z nich, 531
wyborców, oddało swój głos
na Kaczyńskiego (52,11%).
Na Komorowskiego głosowało 488 mieszkańców (47,89%).
W komisji nr 7 w Łowickim
Ośrodku Kultury wygrał Komorowski. 266 wyborców czyli 51,75% oddało na niego gło-

Bolesław
Heichman
szef PO w powiecie
łowickim
Wynik w skali kraju jest
dobry, chcielibyśmy
więcej, ale rzeczywistość
jest taka, jaka jest. Taki
mamy naród. Trzeba
się cieszyć z tego, co
jest. W Łowiczu, gdzie
wygraliśmy, widać było
większe w porównaniu
z pierwszą turą poparcie
dla PO, w powiecie
dominuje elektorat PiS,
któremu łatwiej jest coś
wmówić. Uprawnienia
Prezydenta RP nie są tak
duże, a przez najbliższe
500 dni do wyborów
parlamentarnych
w Polsce, rząd
wiele musi zrobić.
Komorowski deklaruję
chęć współpracy
z innymi partiami
i jestem przekonany, że
taka współpraca będzie
możliwa.
sy. Kaczyński uzyskał 48,25%
czyli 248 osób głosowało właśnie na przewodniczącego PiS.
W komisji nr 8 w Gimnazjum
nr 1 również zwyciężył Komorowski zdobywając 53,56%
czyli 534 głosy. Na Kaczyńskiego oddało głos 463 mieszkańców czyli 46,44%. W komisji
nr 9 w Przedszkolu nr 4 przy ul.
Sikorskiego 267 osób głosowało na kandydata PO. Komorowski uzyskując 53,19% głosów w
tej komisji odniósł zwycięstwo.
Natomiast Kaczyński, na którego głosowało 235 wyborców,
uzyskał 46,81%. W komisji nr
10 w Szkole Podstawowej nr 4

a najniższa w obwodzie w Mastkach – 47,76%.

Wiec wyborczy Bronisława Komorowskiego w Łowiczu. Na tle autobusu z wizerunkiem kandydata PO
transparent łowickiego PiS z wynikami I tury wyborów.

również wygrał Komorowski.
Swój głos oddało na niego 247
mieszkańców, dzięki czemu
zdobył 56,78% głosów. Kaczyńskiego wybrało 188 osób, przez
co uzyskał 43,22%. W komisji
nr 11 w Gimnazjum nr 2 głosowało na Komorowskiego 683
wyborców (55,80%), a na Kaczyńskiego 541 osób (44,20%).
W komisji nr 12 w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego wygrał także
Komorowski zdobywając 459
głosów (51,57%). Na Kaczyńskiego głosowało 431 mieszkańców (48,43%). W komisji
nr 13 w Przedszkolu nr 10 przy
ul. Księżackiej wygrał Kaczyński, zdobywając 677 głosów
(52,20%). Na Komorowskiego głos oddało 620 mieszkańców – 47,80%. W komisji nr
14 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Bratkowicach wygrał Komorowski
– 54,49%. Głos na kandydata
PO oddało 649 osób, a na kandydata PiS 542 mieszkańców.
W komisji nr 15 w hali sportowej OSiR przy ul. Topolowej
zwycięstwo odniósł Komorowski. Głosowało na niego 509
osób (53,58%). Z kolei na Kaczyńskiego głos oddało 441 wyborców (46,42%). W komisji nr
16 w Przedszkolu nr 7 na os.
Górki zdecydowanie zwyciężył
Kaczyński zdobywając 555 głosów (55%). Komorowski uzyskał o 100 głosów mniej (45%).
Łowicz został podzielony na 18 komisji wyborczych.
Największą frekwencję, ponad 60%, zanotowała: komisja nr 4 – 60,87%, komisja nr 5 – 62,15%, komisja nr
8 – 60,17%, komisja nr 10 w –
62,86%, komisja nr 11 – 61,76%,
komisja nr 14 w – 61,64% oraz
komisja nr 18 – 64,04%.
Najmniejszą frekwencję zanotowano w szpitalu – 29,20%,
co znacznie zaniżył frekwencję
dla całego miasta, która wyniosła 57,29%. Najmniej mieszkańców poszło do urn z rejonu
ul. Podrzecznej, Nowego Rynku
i Armii Krajowej.
Gmina Bielawy
Zdecydowanie wygrał Jarosław Kaczyński, zdobywa-

jąc poparcie 1547 wyborców,
co stanowi 68,21% wszystkich
ważnych głosów. Na Bronisława
Komorowskiego głosowało 721
osób (31,79%).
Frekwencja wyniosła 47,54%.
Spośród 4.865 osób uprawnionych do głosowania, swoje głosy oddało 2.313 osób. Najniższa frekwencja była w Sobocie
– 43,47%. W dwóch specyficznych obwodach głosowania
– w Domu Pomocy Społecznej w Borówku oraz oddziale
rehabilitacji w Stanisławowie
frekwencja była zdecydowanie wyższa od średniej krajowej. W tym pierwszym wyniosła 64%, a w drugim – 97,67%.
Wysoka frekwencja była też
w Oszkowicach, gdzie głosy
ważne oddało 57,54% uprawnionych do głosowania. W pozostałych pięciu obwodach frekwencja nie przekroczyła 50%.
W Oszkowicach padł też
gminny rekord poparcia udzielone Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Głosowało na niego 285 wyborców, co stanowi 86,10%. Bronisława Komorowskiego poparło
46 osób (13,90%). W Bielawach
na Kaczyńskiego głosowało
330 osób (56,51%), a na Komorowskiego 254 osoby (43,49%).
W w Sobocie na Kaczyńskiego
głos oddało 231 osób (66,19%),
a na Komorowskiego 118 osób
(33,81%). W Gaju-Wojewodzy 207 wyborców (72,89%)
oddało głos na Kaczyńskiego,
a 77 osób na Komorowskiego
(27,11%). W Waliszewie poparcie dla prezesa Kaczyńskiego
wyniosło 66,58% (253 osoby),
a dla Komorowskiego 33,42%
(127 głosów). Wysokie poparcie Kaczyński uzyskał w Borowie. Tam głosowało na niego 197 osób (75,19%), a na
jego kontrkandydata 65 osób
(24,81%). W DPS w Borówku
kandydaci otrzymali po 19 głosów, a w Stanisławowie 25 osób
zagłosowało na Kaczyńskiego,
a 15 osób na Komorowskiego.
Gmina Bolimów
W gminie Bolimów, która należy do powiatu skierniewickiego frekwencja wyniosła
53,59%, co oznacza, że głosowało 1.806 osób spośród 3.372

uprawnionych do głosowania.
Najwyższa frekwencja była
w Bolimowie – 56,46%, a najniższa w Huminie – 48,14%.
Podobnie jak w gminach powiatu łowickiego zdecydowanie
wygrał Jarosław Kaczyński uzyskując 1.135 głosów, co stanowi
63,98% wyborców. Bronisława
Komorowskiego poparło 639
osób (36,02%). Najwyższe poparcie prezes PiS uzyskał w obwodzie w Kęszycach Wsi. Tam
głosowały na niego 204 osob
(73,65%), a na jego konkurenta 73 osoby 26,35%. Najsłabiej
w tej gminie Jarosław Kaczyński wypadł w samym Bolimowie, gdzie oddało na niego głos
618 osób (59,54%). Na Bronisława Komorowskiego w tym
obwodzie oddało głos 420 wyborców (40,46%). W Szkole
Podstawowej w Huminie na Kaczyńskiego głosowało 195 osób
(68,90%), a na Komorowskiego 88 osób (31,10%). W budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Kurabce na Kaczyńskiego
głos oddało 118 osób (67,05%),
a na Komorowskiego 58 osób
(32,95%).
Gmina Chąśno
Na Jarosława Kaczyńskiego
głosowały 1074 osoby, co stanowiło 81,67% ważnych oddanych
głosów. Swój głos na Bronisława Komorowskiego oddało 241
osób, co stanowiło 18,33% oddanych ważnych głosów. Najwięcej głosów w tej gminie na
Jarosława Kaczyńskiego oddali wyborcy głosujący w komisji w Błędowie – 388 głosów, co
stanowi 87,58% ważnych głosów. W tym obwodzie na Komorowskiego zagłosowało zaledwie 55 osób (12,42%). Dużym
poparciem Jarosław Kaczyński
cieszył się też wśród wyborców
w Mastkach – 81,11% (292 głosy spośród 360 ważnych). Tam
na jego kontrkandydata głosowało 68 osób (18,89%). Spośród
512 osób, które oddały ważne głosy w Chąśnie 394 osoby
(76,95%) oddały głos na Jarosława Kaczyńskiego, a 118 osób
(23,05%) na Komorowskiego.
Frekwencja w całej gminie wyniosła 53,65%, najwyższa była
w obwodzie w Błędowie (60%),

Gmina Domaniewice
Na Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało łącznie 1.369
osób (75,64%), a na Bronisława Komorowskiego 441 osób
(24,36%). Frekwencja skali całej gminy wyniosła 48,78%.
Wyborcy głosowali w trzech obwodach głosowania.
W obwodowej komisji w Domaniewicach frekwencja była
najwyższa w gminie i wyniosła 51,52%. Tutaj 539 osób poparło Jarosława Kaczyńskiego
(71,39%), a 216 osób Bronisława Komorowskiego (28,61%).
W Krępie oddano 579 ważnych
głosów, z czego 466 przypadło Jarosławowi Kaczyńskiemu
(80,48%), a 113 (19,52%) jego
kontrkandydatowi z PO. W Skaratkach spośród 476 ważnych
głosów 264 przypadły prezesowi Kaczyńskiemu (76,47%),
a 112 marszałkowi Komorowskiemu (23,53%). Frekwencja
w Krępie była najniższa i wyniosła 45,49%, a w Skaratkach
– 48,93%.
Gmina kiernozia
W całej gminie wygrał Jarosław Kaczyński uzyskując
1.179 głosów – 79,13%, tym samym znacznie pokonał swojego kontrkandydata – Bronisława
Komorowskiego, który zdobył
311 głosów – 20,87%. Najwięcej, bo aż 90,71% czyli 381 głosów uzyskał Kaczyński w Brodnym-Józefowie przy frekwencji
56,12%. Komorowski zdobył
tutaj poparcie jedynie 39 osób
czyli 9,29%.
W gminie Kiernozia najniższą frekwencję zanotowano
w Woli Stępowskiej – 41,58%.
W tej komisji Kaczyński zdobył
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142 głosy – 73,58%, na Komorowskiego głosowało 51 osób,
czyli 26,42%.
W gminie Kiernozia były
utworzone trzy komisje wyborcze: w Woli Stępowskiej, Brodnym Józefowie i Gminnym
Ośrodku Kultury w Kiernozi.
W samej Kiernozi także wygrał Jarosław Kaczyński zdobywając 656 głosów – 74,80%.
Jego kontrkandydat uzyskał 221
głosów – 25,20%. Do wyborów
poszło 895 kiernozian na 1.737
mieszkańców uprawnionych do
głosowania. Frekwencja w Kiernozi wyniosła 51,53%.
Gmina Kocierzew
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 3.589 osób,
przy ogólnej liczbie mieszkańców gminy 4.590. Na wybory
poszło 2.087 osób, głosów ważnych oddano 2.060. Jarosław
Kaczyński uzyskał 1.688 głosów, co stanowi 81,94%, Bronisław Komorowski miał 372 głosy czyli 18,06%.
W poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych
wyniki rozłożyły się następująco:
Szkoła w Kocierzewie Południowym – 1.120 głosów ważnych, z czego 893 czyli 79,73%
na Jarosława Kaczyńskiego oraz
227 czyli 20,27% na Bronisława
Komorowskiego;
Szkoła w Gągolinie Południowym – 326 głosów ważnych, z czego 271 czyli 83,13%
na Jarosława Kaczyńskiego oraz
55 czyli 16,87% na Bronisława
Komorowskiego;
Boczki Chełmońskie – 614
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 524 głosy, co daje 85,34%, na Bronisława Komorowskiego 90 głosów
czyli 14,66%.
Frekwencja w tej gminie
wyniosła 58,15%, przy czym
w Boczkach głosowało aż
60,04% uprawnionych do głosowania, w Kocierzewie Pd. frekwencja również była wysoka –
59,92%, natomiast w Gągolinie
Pd. na wybory poszło 50,15%
wyborców.
REKLAMA



Gmina Łowicz
Ponad 70% mieszkańców
gminy Łowicz uprawnionych
do głosowania czyli 2231 osób,
które przyszły do komisji wyborczych 4 lipca, głosowały
w II turze wyborów prezydenckich na Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast tylko 932 osoby
czyli 29,47% oddało swój głos
na Bronisława Komorowskiego.
Frekwencja w całej gminie
wyniosła 54,33%, tym samym
w wyborach uczestniczyły 3163
osoby. Największą zanotowano
w Jamnie, Popowie i Parmie,
gdzie głosowało ponad 60%
osób uprawnionych do głosowania. Z kolei najmniej mieszkańców poszło do urn wyborczych
w Zielkowicach i Wygodzie,
gdzie frekwencja nie przekroczyła 50%.
Na terenie gminy Łowicz
pracowało osiem komisji wyborczych: w Popowie, Zielkowicach, Jamnie, Bocheniu,
Pilaszkowie,
Niedźwiadzie,
Wygodzie i w Parmie. Bronisław Komorowski najwięcej
głosów uzyskał w Zielkowicach – 171 czyli 41,11%, a najmniej w Jamnie – 47 głosów
– 21,08%. Odwrotnie sytuacja
wygląda w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, który najwięcej głosów w porównaniu
z ilością mieszkańców uprawnionych do głosowania – 176
zdobył właśnie w Jamnie –
78,92%, a najmniej w Zielkowicach 245 – 58,89% utrzymując
jednak ciągle pozycję lidera.
W pozostałych komisjach głosowanie wyglądało następująco:
Popów – 74,08% czyli 463 głosujących wybrało Kaczyńskiego, a 25,92% czyli 162 osoby
na Komorowskiego, w Bocheniu Kaczyński zdobył 70,15%
czyli 329 głosów, a Komorowski 140 czyli 29,85%. W Pilaszkowie na Kaczyńskiego
oddało głos 71,90% – 325 wyborców, a na Komorowskiego
28,10% czyli 127 mieszkańców.
W Niedźwiadzie Kaczyński
zdobył 66,38% czyli 306 głosów, a Komorowski – 155 czyli 33,62%, w Wygodzie 73,08%

głosujących czyli 209 osób wybrało Kaczyńskiego, a tylko 77
mieszkańców - 26,92% głosowało na Komorowskiego. Również w Parmie zwycięzcą okazał
się Jarosław Kaczyński uzyskując 178 (70,53%) głosów, przy
czym Komorowski zdobył 53
(29,47%) oddanych głosów.
Gmina Łyszkowice
W gminie Łyszkowice frekwencja wyniosła 49,08% –
głosowały 2.654 osoby w ośmiu
komisjach obwodowych. Najwyższa frekwencja w tej gminie
była w strażnicy OSP w Łagowie – 57,11%, a najniższa w obwodowej komisji mieszczącej się
w Szkole Podstawowej w Kalenicach – 40,72%. Na Jarosława
Kaczyńskiego w tej gminie oddało swój głos 1.829 wyborców,
co stanowi 70,08% wszystkich
ważnych głosów. Na Bronisława
Komorowskiego głosowało 781
wyborców (29,62% ważnych
głosów).
Głosowania w poszczególnych komisjach wyglądały następująco. W obwodzie głosowania
w łyszkowickim przedszkolu na
Jarosława Kaczyńskiego głoso-

Gmina Nieborów
W gminie Nieborów liczba uprawnionych do głosowania w dniu wyborów wynosiła
7.659, kart do głosowania wydano 4.047, głosów oddano 4.046,
zaś liczba ważnych głosów wyniosła 3.992.
Na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oddano 2.672 głosy
co stanowi 66,93%, zaś na kandydata PO Bronisława Komorowskiego głosów oddano 1.320
co stanowi 33,07%.
W poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych
głosowanie wyglądało następująco:
W Kompinie głosów ważnych oddano 244, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 194 czyli
79,51%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 50
czyli 20,49%.
W Bednarach Wsi oddano
674 głosy ważne, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 468 czyli
69,44%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 206
czyli 30,56%.
W Nieborowie oddano 667
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 411 czyli

Ulotki, gazety reklamowe sztabowcy PiS rozdawali przez całą
kampanię. Intensywnie o ostatniej chwili pracowali na głosy dla Jarosława
Kaczyńskiego.  

wało 415 wyborców, co stanowi
56,93% oddanych ważnych głosów. Na Bronisława Komorowskiego ważny głos oddało 314
wyborców - 43,07%. Rekordowe poparcie Jarosław Kaczyński
uzyskał w najmniejszym w tej
gminie obwodzie głosowania
w Szkole Podstawowej w Seligowie. Spośród 222 ważnych
oddanych głosów 195 (87,84%)
przypadło kandydatowi PiS,
a 27 (12,16%) głosów kandydatowi PO. Frekwencja w tym obwodzie wyniosła 50,57%. W obwodzie głosowania w Szkole
Podstawowej w Stachlewie na
Jarosława Kaczyńskiego głosowały 253 osoby (74,63%), a na
Bronisława Komorowskiego 86
osób (25,37%). W obwodzie
w Szkole Podstawowej w Kalenicach na J. Kaczyńskiego
głosowało 208 osób (66,45%),
a na jego kontrkandydata 105
osób (33,55%). W strażnicy
OSP w Czatolinie ważny głos
na J. Kaczyńskiego oddało 168
osób (70%), a na B. Komorowskiego 72 osoby (30%). Duże
poparcie kandydat PiS uzyskał
w strażnicy OSP w Łagowie,
gdzie zagłosowało na niego 195
wyborców (85,53%), podczas
gdy na B. Komorowskiego 33
osoby (14,47%). W oddanej do
użytku w ubiegłym roku strażnicy OSP w Gzince na prezesa PiS
głosowało 197 osób (75,48%),
a na B. Komorowskiego - 64
osoby (24,52%). W strażnicy
OSP w Polesiu Kaczyński uzyskał 198 głosów (71,22%), podczas gdy Komorowski zdobył 80
głosów (28,78%).

61,62%, Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 256
czyli 38,38%.
W Mysłakowie oddano 528
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 348 czyli
65,91%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 180
czyli 34,09%.
W Bobrownikach oddano 598
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 445 czyli
74,41%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 153
czyli 25,59%.
W Bełchowie oddano 431
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 271 czyli
62,88 %. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 160
czyli 37,12 %.
W Szkole Podstawowej
w Dzierzgówku oddano 850
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 535 czyli
62,94%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 315
czyli 37,06%.
Frekwencja w gminie Nieborów wyniosła 52,84%. Najwyższa była w Bobrownikach
59,58%, potem w Bednarach
Wsi 55,23%, w Dzierzgówku
53,69%, w Kompinie 52,88%,
w Nieborowie 50,90%, w Mysłakowie 50,47%, najniższa
w Bełchowie - 46,40%.
Gmina Sanniki
Do głosowania były uprawnione 5.234 osoby, w gminie liczącej 6.586 mieszkańców. Do
urn wyborczych poszło 2.647
osób, głosów ważnych oddano
2.613. Kandydat PiS Jarosław
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W sali łowickiego USC pracowała obwodowa komisja nr 7. Wyborcy
widoczni na zdjęciu nie mieszkają w Łowiczu, ale przyszli głosować
z zaświadczeniami.

Kaczyński zdobył 2.003 głosy,
co stanowi 76,66%, kandydat
PO Bronisław Komorowski –
610 głosów czyli 23,34%.
Głosowanie odbywało się w
8 obwodowych komisjach wyborczych. Oto wyniki w każdej
z nich:
Szkoła Podstawowa w Brzezi
– 181 oddanych głosów, z czego
na Jarosława Kaczyńskiego 157,
co stanowi 86,74%, na Bronisława Komorowskiego 24 głosy,
czyli 13,26%;
OSP Sielce – 137 oddanych
głosów, z czego 116 na Jarosława Kaczyńskiego, co stanowi
84,67%, na Bronisława Komorowskiego 21 głosów, co stanowi 15,33%;
Gminny Ośrodek Kultury w
Sannikach – 1.151 głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 774 czyli 67,25%,
na Bronisława Komorowskiego
377, co stanowi 32,75%;
OSP Wólka Wysoka – oddanych głosów ważnych 111, z
czego na Jarosława Kaczyńskiego 86, co stanowi 77,48%, na
Bronisława Komorowskiego 25,
co stanowi 22,52%;
Szkoła Podstawowa w Sannikach – 368 oddanych głosów
ważnych, w tym 291 na Jarosława Kaczyńskiego, co stanowi 79,08%, 77 na Bronisława
Komorowskiego, co stanowi
20,92%;
OSP Lwówek – oddanych
głosów ważnych 166, z czego

Marcin
Kosiorek
szef PiS w powiecie
łowickim
Przegraliśmy. To jest
przegrana wszystkich,
którzy pracowali w tej
kampanii. Trzeba zadać
sobie pytanie, czy można
było zrobić więcej.
Przyczyny trzeba szukać
w sobie. Będziemy
dokładnie analizować
wyniki. Strategia przez
nas przyjęta – pracy
nad frekwencją tam,
gdzie mamy największe
poparcie – chyba była
dobra, ale to są kolejne
wybory, w których
w Łowiczu przegrywamy,
a wokół Łowicza
wygrywamy. Może coś
jeszcze w mieście można
w kierunku zwycięstwa
zrobić.

133 na Jarosława Kaczyńskiego, co stanowi 80,12% oraz 33
na Bronisława Komorowskiego,
co stanowi 19,88%;
Szkoła Podstawowa w Osmolinie – głosów ważnych 304,
z czego 267 na Jarosława Kaczyńskiego, co stanowi 87,83%
oraz 37 na Bronisława Komorowskiego, co stanowi 12,17%;
Barcik Nowy – 195 oddanych
głosów ważnych, z czego 179 na
Jarosława Kaczyńskiego, co stanowi 91,79%, a 16 na Bronisława Komorowskiego, co stanowi
8,21%.
Frekwencja w gminie Sanniki była bardzo zróżnicowana,
w skali gminy wyniosła 50,57%.
Najniższa była w obwodowej komisji nr 2 w Sielcach – 40,35%,
najwyższa w komisji nr 5 w SP
w Sannikach – 53,80%, w komisji nr 6 w Lwówku – 52,94%
oraz nr 3 w GOK w Sannikach
– 52,82%.
Gmina Zduny
W gminie Zduny liczba
uprawnionych do głosowania w dniu wyborów wynosiła
4.953, wydano kart do głosowania 2.441, oddano głosów 2.441,
zaś liczba ważnych głosów wyniosła 2.405.
Na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oddano 1.685 głosów co stanowi 70,06%, zaś na
kandydata PO Bronisława Komorowskiego głosów oddano
720, co stanowi 29,94%.
W Gminnej Bibliotece Publicznej i Domu Kultury
w Zdunach, oddano 916 głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 578 czyli
63,10%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 338
czyli 36,90%.
W
szkole
Podstawowej
w Strugienicach oddano 346
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 247 czyli
71,39%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 99
czyli 28,61%.
W Szkole Podstawowej w Bąkowie Górnym oddano 631 głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 439 czyli
69,57%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 192
czyli 30,43%.
W Domu Ludowym w Złakowie Kościelnym oddano 512
głosów ważnych, z czego na Jarosława Kaczyńskiego 421 czyli 82,23%. Na Bronisława Komorowskiego oddano głosów 91
czyli 17,77%.
Frekwencja w gminie Zduny wyniosła 49,28%, najwyższa była w Złakowie Kościelnym 55,75%, potem w Zdunach
50,11%,
w
Strugienicach
48,83%, najniższa w Bąkowie
Górnym – 44,27%.
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Łowicz | Park Błonia

Place zabaw będą za miesiąc,
nasadzenia dopiero jesienią i wiosną
Wciąż trwają prace
w łowickim parku Błonie
i wszystko wskazuje na
to, że choć jego całkowite
oddanie do użytku
planowane było w tym roku,
nastąpi to dopiero
w roku przyszłym.
Jesienią rozpoczną się
nasadzenia roślin, zakończą
dopiero wiosną.
W czerwcu, po zalaniu parku
i późniejszym wypompowywaniu i zejściu wody oczyszczono
alejki, ławki, wykoszono zieleń. Wykonawca placów zabaw,
skate parku i boisk oczyścił
podłoże poliuretanowe. Niektóre jego elementy nadają się
do ponownego położenia, częściowo musi być ono wymienione. Miasto zakupiło środki
odkażające do czyszczenia alejek, przed oddaniem placów za-

baw, co ma nastąpić za miesiąc,
zabawki i urządzenia zamontowane przed zalaniem mają być
zdezynfekowane chloraminą.
Kolejne prace to już przyszłość nieco bardziej odległa
niż kilka tygodni. – Opracowujemy koncepcję częściowego
podniesienia terenu, analizujemy to, konsultujemy z inżynierami – mówi burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński.
– Planowany jest częściowy
drenaż i budowa przepompowni. Sądzę, że część prac uda
się przeprowadzić w tym roku,
w ramach przebudowy parku.
Nadal planowane jest nawiezienie do parku 7 tysięcy ton
ziemi. Nie zapadła jeszcze decyzja czy na podniesienie terenu ogłoszony zostanie odrębny
przetarg, czy będzie to zawarte
w specyfikacji do przetargu na
nasadzenia zieleni parkowej. Ten
ostatni przetarg ogłoszony bę-

dzie prawdopodobnie w sierpniu, a jego realizacja rozłożona
będzie na kilka kolejnych miesięcy – od jesieni do wiosny.
– Doszły nowe zadania, ale
wynikają one ze zniszczeń spowodowanych zalaniem i podjęciem prób uniknięcia tego
w przyszłości. Dlatego te dodatkowe prace są uzasadnione –
mówi burmistrz.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów łowickiego ratusza,
Grzegorz Pełka dodaje, że miasto nie poniosło dużych kosztów
związanych ze sprzątaniem parku po zalaniu. Zapłacono wprawdzie za środki odkażające, ale nie
był to duży wydatek. Sprzątanie
wykonano korzystając z pomocy
pracowników interwencyjnych,
koszenie wybujałej i podgniłej
roślinności może było trudniejsze, niż gdyby park nie był podtopiony, ale nie były do wydatki
wyjątkowo wysokie. 
mwk

Kolejna
uszkodzona
pompa

Łowicz | Infrastruktura

Niedawno do Zakładu Usług
Komunalnych wróciła z naprawy gwarancyjnej uszkodzona
pompa, tłocząca do ujęcia wodę
z oddanej do użytku dwa lata
temu nowej studni głębinowej.
Nie zagrzała jednak miejsca
w magazynie, ale musiała być
w ubiegłym tygodniu zainstalowana w studni. Powodem była
awaria pompy rezerwowej pracującej w studni, którą pracownicy ZUK umieścili w studni po
uszkodzeniu pompy oryginalnie
w niej założonej. Dyrektor ZUK
Cezary Kołodziejski mówił nam
wcześniej, że z podmianą pomp
się nie śpieszy. Teraz mówi,
że dwie awarie w jednej studni w tak dość krótkim czasie są
raczej zbiegiem okoliczności,
choć mogą mieć coś wspólnego z zasilaniem pomp i pracami modernizacyjnymi na ujęciu
wody. 
tb

Pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych w Łowiczu
w ubiegłym tygodniu,
zgodnie z zapowiedziami,
rozpoczęli prace przy
budowie nowego wodociągu
w ul. Chełmońskiego.
Prace zaczęto jedną brygadą
od skrzyżowania
z ul. Poznańską w kierunku
granic miasta.

Ulica Chełmońskiego
na nawierzchnię musi poczekać
do jesieni.

Dyrektor Zakładu Cezary
Kołodziejski powiedział nam,
że prace będą realizowane odcinkami, których długość wyznacza pięć zasuw umieszczonych na starym kolektorze.
ZUK najpierw wykonywać
będzie główną nitkę, od której będą wykonywane przyłącza do poszczególnych posesji kończące się na zasuwach

umieszczonych w chodniku.
Właściciele posesji powinni jak
najszybciej we własnym zakresie wykonać podłączenie swoich domów do sieci. Dyrektor
zaznaczył, że nie będzie to zbyt
duży wydatek, chodzi w wielu
przypadkach bowiem wyłącznie o podpięcie się istniejącym
przyłączem do nowego zaworu. Tak jak cały nowy wodo-

REKLAMA

Prace w Parku Błonie. Place zabaw mają być gotowe pod koniec lipca. Obecnie kładzione jest podłoże
z płyt poliuretanowych.

ZUK kopie na Chełmońskiego
ciąg w Chełmońskiego, będzie
on się znajdował na głębokości ok. 1,6 m. Podłączenia będą
wykonywane jednak dopiero
po sprawdzeniu szczelności jak
i odbiorze sanitarnym wykonanej przez ZUK sieci.
Możliwe, że z biegiem czasu
jedna brygada będzie wykonywała główną nitkę, a druga będzie podążać za nią i wykonywać na bieżąco przyłącza, co
przyspieszy prace. Prace powodują obecnie wyłączenie z użycia na fragmencie ulicy jednego
pasa ruchu, przejazd ulicą ma
być jednak cały czas możliwy.
Przypomnijmy, że ZUK na
zamówienie ratusza wykona nową sieć wodociągową ul.
Chełmońskiego na długości
1400 m. Roboty będą kosztowały ok. 650 tys. zł. Po zakończeniu tych prac, jesienią ma
być asfaltowanie.
tb

Bielawy | Sesja Rady Gminy

Nie będzie projektu
na budowę wodociągu
W tym roku nie zostanie
wykonany projekt na
budowę sieci wodociągowej
w części gminy Bielawy
– tak zadecydowali radni
podczas sesji 30 czerwca
i wykreślili ten punkt
z tegorocznego budżetu.
W tym roku miano wykonać
dokumentację techniczną sieci
wymiany starej sieci z azbestu
za sumę około 50 tys. zł. Inwestycja obejmowałaby swym zasięgiem Bielawy, Sobotę, Traby, Wojewodzę oraz Gaj.
– Ostra, śnieżna zima w tym
roku oraz walka z powodzią
spowodowały dziurę w budżecie – tłumaczył wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Za
wycofaniem projektu opowie-

działo się 9 radnych, przeciwko
głosował radny Władysław Pietrzak z Soboty.
– Woda w Sobocie to gnojówka. Dobry gospodarz takiej
wody by świniom nie dał. Nie
ma ważniejszych rzeczy niż
woda, którą trzeba pić i konsumować. Ludzie tam noszą wodę
butelkami ze sklepu. Dla mnie
rezygnacja z tego jest nie do pomyślenia – mówił Pietrzak.
Sylwester Kubiński zapowiedział natomiast, że woda
w Sobocie niebawem powinna
ulec znacznej poprawie. – Do
hydroforni w Sobocie już weszli pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych
i Melioracji w Łowiczu, którzy
wymienią niektóre części, przeczyszczą urządzenia technologiczne – zapewnia. 
td
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Kocierzew Pd. | Punkt przedszkolny

Od września będzie
więcej dzieci
50 dzieci od 1 września
korzystać będzie
z punktu przedszkolnego
w Zespole Szkół
Publicznych
w Kocierzewie Pd.
Utworzony rok temu punkt,
liczący tylko jedną grupę dzieci, powiększa się do dwóch
grup, a godziny jego pracy będą
znacznie dłuższe. W ubiegłym
roku z punktu korzystały jedynie dzieci z wieku 3-4 lat, punkt
był czynny od godz. 8 do 13.
Rodzice ponosili odpłatność
za wyżywienie, która wynosiła
60 zł.
Od nowego roku szkolnego, dzięki dotacji, jaką gmina pozyskała z Europejskiego
Funduszu Społecznego (dotacja przyznana na 2 lata wynosi prawie 650 tys. zł), powstaną
dwie grupy, dzieci będą miały więcej zajęć. Punkt czynny będzie w godz. 7.30-16.30,

poza istniejącą grupą powstanie grupa 5-6-latków. Poza
opieką i typowymi zajęciami dydaktycznymi dla przedszkolaków dzieci będą miały
zajęcia muzyczno-rytmiczne,
gimnastykę korekcyjną, naukę
języka angielskiego na wesoło oraz opiekę logopedy. Dotacja będzie wykorzystana na
przystosowanie sali do potrzeb
przedszkolaków, wyposażenie
jej, opiekę nad dziećmi i dodatkowe zajęcia. Rodzice zapłacą
tylko koszty wyżywienia, niższe niż dotąd i ubezpieczenia
swoich pociech.
Zainteresowanie punktem
przedszkolnym po roku jest
bardzo duże. Na nowy rok
szkolny zapisanych jest już
50 dzieci, kilkoro jest na liście
rezerwowej. W zebraniu organizacyjnym, które odbyło się
w czerwcu, jeszcze w trakcie
roku szkolnego uczestniczyli
niemal wszyscy rodzice zapisanych dzieci.
mwk

Stroniewice | Świetlica wiejska

Z sołectwa pod straż
Rada Gminy Domaniewice
na sesji 29 czerwca
wyraziła zgodę
na użyczenie zabudowanej
nieruchomości
w Stroniewicach na czas
nieoznaczony tamtejszej
jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Na gminnej nieruchomości
o powierzchni 15 arów znajduje się świetlica wiejska.
Od 2003 roku do tej pory
gospodarowało nią sołectwo,
ale nie ma ono zbyt szerokich

możliwości pozyskiwania z zewnątrz funduszy na niezbędne
remonty. Nie posiadając osobowości prawnej, nie może występować o dotacje, czy prowadzić działalności gospodarczej.
Takie możliwości posiada natomiast OSP i stąd decyzja
o użyczeniu jej nieruchomości.
Zmiana ma na celu zapewnienie utrzymania obiektu w zadowalającym stanie.
W rzeczywistości ze świetlicy nadal będą korzystać ci sami
ludzie – mieszkańcy Stroniewic i okolic, ale łatwiej będzie
pozyskać środki na jej modernizację.
ewr

Otwarcie oczyszczalni ścieków. Zaproszeni na tą uroczystość goście zwiedzają nowoczesny obiekt.

Bolimów | Inwestycje

Oczyszczalnia ścieków otwarta
W czwartek 1 lipca oficjalnie otwarta została
nowa oczyszczalnia ścieków w Bolimowie, która
zastąpiła pobudowaną na początku lat 90-tych
oczyszczalnię trzcinową.
Docelowo ma do niej zostać
podłączonych około 400 gospodarstw z lewej strony rzeki
Rawki. Oczyszczalnia została przebudowana z trzcinowej
na mechaniczno-biologiczną

w ramach projektu związanego
z budową kanalizacji na terenie
gminy Bolimów, w Podsokołowie, Sokołowie i Jasionnej oraz
na kilku działkach w Bolimowie. Oczyszczalnię przebudo-

Sprostowanie
W numerze z 24 czerwca Nowego Łowiczanina na
str. 25 w podpisie pod jednym ze zdjęć mylnie podałem nazwisko znajdującej się
na nim dziewczynki. Jest nią
nie Zosia Wieczorek, ale ZoREKLAMA

sia Pruchniewicz. Tatą zaś jest
Wojciech, a nie jak wynika
z podpisu Marcin. Do pomyłki
doszło w wyniku niedomówienia, wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszam.

Tomasz Bartos

Wstęgę przecina wójt gminy Bolimów Stanisław Linart
w towarzystwie przewodniczącej Rady Gminy Aleksandry Kołosowskiej.

wała firma AZE Zając i Kokoszko spod Krakowa na podstawie
koncepcji firmy Sumax z Konstantynowa Łódzkiego.
Pierwsza oczyszczalnia ścieków w Bolimowie powstała
w 1994 roku i była to oczyszczalnia trzcinowa, wcześniej
ścieki były oczyszczane przez
prowizoryczną przepompownię
i odprowadzane do starorzecza.
– W 1994 roku powstała koncepcja tzw. trzcinówki, gdzie
potem trafiały ścieki zwożone z przydomowych szamb.
W latach 2001-2002 została
rozpoczęta budowa kanalizacji
w Bolimowie, którą podłączono pod oczyszczalnię trzcinową. Po pewnym czasie okazało
się, że wydajność jej jest mała,
a sama oczyszczalnia nie spełnia już określonych parametrów – mówi wójt gminy Bolimów Stanisław Linart. – 2,3
lata wybraliśmy koncepcję firmy z Konstantynowa i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
z RPO z województwa łódzkiego, gdzie nasz projekt zajął
pierwsze miejsce i otrzymaliśmy
dofinansowanie w 85% – dodaje
wójt. Wartość budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią wyniesie około 6 milionów 200 tysięcy
złotych, z czego około 3 miliony

zostały przeznaczone na samą
oczyszczalnię.
Prace nad nową oczyszczalnią ścieków rozpoczęły się na jesieni ubiegłego roku. Jest to jedna z 74 tego typu oczyszczalni
w naszym kraju, która dziennie
może przyjąć 300 metrów sześciennych ścieków.
W uroczystości otwarcia brali udział m.in. przedstawiciele
władz gminy Bolimów, lokalni
samorządowcy, przedstawiciele firmy projektującej i wykonującej oczyszczalnię oraz zaproszeni goście z przewodniczącym
sejmiku województwa łódzkiego
Markiem Mazurem, wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim oraz
Dorotą Rutkowską, prezydentem Skierniewic na czele.
Nie zabrakło poświęcenia
oczyszczalni przez władze gminy i miejscowego proboszcza,
występu orkiestry dętej OSP
w Bolimowie oraz okolicznościowych przemówień. – Wiemy
jak ciężko jest na wsiach z kanalizacją, wodociągami. Na zarządzie nie było jednak większej
dyskusji, żeby ten projekt zaakceptować, bo trzeba wyróżniać
najlepszych – mówił wicemarszałek województwa łódzkiego
Artur Bagieński. 
td

Gmina Kocierzew Pd. | Finanse

Łowicki bank będzie obsługiwał
budżet gminy
Urząd Gminy
Kocierzew Południowy
nadal obsługiwać będzie
Bank Spółdzielczy Ziemi
Łowickiej.
Poprzednia umowa na obsługę budżetu gminy skończyła
się 30 czerwca. Z dniem 1 lipca rozpoczyna się współpraca
w ramach kolejnej umowy, zawartej na 3 lata.
Koszt obsługi finansowej budżetu gminy, który opiewa po
stronie dochodów i wydatków
na kwotę rzędu 10 milionów
złotych, wynosi 12 tys. zł rocznie. Ze względu na koszt obsługi

bankowej, który nie przekracza
progu ustawowego, nie przeprowadza się przetargu. Decyzję
w tej sprawie podejmuje wójt,
akceptuje ją Rada Gminy, która
na sesji 16 czerwca jednogłośnie
przegłosowała uchwałę o wyborze banku. – Wybraliśmy Bank
Spółdzielczy z uwagi na bardzo dobrą długoletnią współpracę i jego bliskość – mówi wójt
Grzegorz Stefański.
Ponoszony przez gminę koszt
12 tys. zł faktycznie jest mniejszy, ponieważ gmina lokuje
swoje wolne środki na krótkich
lokatach terminowych. W ubiegłym roku dochód z tego tytułu
wyniósł 8.182 zł. 
mwk
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Łowicz | Przed wyborami

Łowicz jest bliski
Komorowskiemu
Na kilka godzin przed
rozpoczęciem ciszy
wyborczej, przed
drugą turą wyborów
prezydenckich,
w piątek 2 lipca gościł
w Łowiczu Bronisław
Komorowski.

Wówczas jeszcze marszałek
Sejmu i kandydat na Prezydenta RP dziękował za poparcie go w pierwszej turze wyborów, za miłe gesty i ciepłe
słowa pod jego adresem i prosił
o głosowanie na niego 4 lipca.
Takiego najazdu mediów do naszego miasta dawno nie było.
Stacje telewizyjne, radiowe
i dziennikarze prasowi chcieli
upamiętnić każdą chwilę kończącej się kampanii wyborczej.
Kandydat na prezydenta chodził bardzo energicznie, za nim
biegły tłumy wyborców i dziennikarzy.
Bronisławowi
Komorowskiemu towarzyszyło wielu polityków (m.in. marszałek województwa łódzkiego
Włodzimierz Fisiak, minister
infrastruktury Cezary Grabarczyk, poseł Cezary Tomczyk) ale tego dnia zainteresowanie mediów skupiało się
na kandydacie na prezydenta.
Na Stary Rynek przyszło spore
grono sympatyków PO w różnym wieku, ale byli też widoczni wyborcy PiS, którzy mieli
baner z napisem „Powiat łowicki. Jarek 46%, Bronek 26%”.
Podczas wiecu wyborczego
Bronisława
Komorowskiego
i przed nim nosili go po Starym
Rynku, obok nich krok w krok
chodzili wyborcy Platformy
Obywatelskiej, zasłaniając go
swoimi transparentami. Co
chwilę obserwatorzy – a z pewnością były to głównie osoby popierające Komorowskiego – nagradzali ich brawami.
Na Starym Rynku w Łowiczu marszałka Komorowskiego
REKLAMA

Łowiczanie pod sceną, na której przemawiał Bronisław Komorowski.

chlebem i solą witali Blichowiacy, a burmistrz Krzysztof Kaliński dziękował za wizytę – także
tę wcześniejszą, w 2008 roku,
gdy odsłaniany był pomnik na
łowickich Błoniach. W progu
łowickiej katedry na marszałka sejmu czekali biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba,
biskup senior Alojzy Orszulik
i proboszcz ks. Wiesław Skonieczny. W odpowiedzi na pytania dziennikarki Radia Łódź
mówił on, że to w ciągu ostatnich 10 lat trzecia wizyta Bronisława Komorskiego w katedrze.
Wcześniejsze związane były
ze wspomnianym przez burmistrza odsłonięciem pomnika,
inna odbyła się podczas zjazdu
rodziny Komorowskich.
– Łowicz jest mi bliski z wielu powodów – mówił Komorowski w Łowiczu, wyjaśniając cele
swojej wizyty, w mieście i kaplicy w katedrze, w której spoczywa prymas Polski Adam Ignacy Komorowski. – Kłaniam się

nisko wszystkim państwu i cieniom przodków. W późniejszej
części wystąpienia dodał też,
że patronką Łowicza jest św.
Wiktoria, a wiktoria to zwycięstwo, a on chce wygrać wybory. Dziś już wiemy, że Bronisławowi Komorowskiemu w skali
kraju to się udało, ale na Ziemi
Łowickiej nie do końca. W skali powiatu wybory u nas wygrał
Jarosław Kaczyński, w samym
Łowiczu zwycięstwo Komorowskiego było minimalne.
W piątek wieczór, podczas
trwającej blisko półtorej godziny wizyty kandydata na prezydenta w Łowiczu padło wiele słów, które można odczytać
jako obietnice. – Przecież wszyscy chcemy, żeby była zgoda
i współpraca na rzecz rozwiązywania polskich problemów:
podwyżek dla nauczycieli, waloryzacji rent i emerytur, dbałości o dopłaty dla polskich
rolników, aby zagwarantować
polskim studentom ulgi w prze-

jazdach, tak jak były kiedyś, na
poziomie 50%. To wszystko jest
możliwe, to się zdarzy, to będzie faktem, a nie pustą obietnicą, bo za tym wszystkim stoi
deklaracja zgody i współpracy
pomiędzy najwyższymi organami władzy w Polsce.
Na scenie obok Komorowskiego pojawił się też Wojciech
Olejniczak,
eurodeputowany
z SLD, pochodzący z Ziemi Łowickiej. Mówił on, że ma świadomość, że program PO różni
się od programu SLD, a jego poglądy polityczne w wielu sprawach są inne, popiera jednak
Komorowskiego, bo chciałby,
aby przyszły prezydent brał pod
uwagę to, co jest ważne także dla
jego środowiska politycznego
i jest przekonany, że tak będzie.
Łowicz był przedostatnim miastem, jakie marszałek odwiedził przed wyborami. Z naszego miasta udał się do Ostrowca
Świętokrzyskiego, gdzie zakończył kampanię. 
mwk

Biznes | Specjalna Podstrefa

Szansa na inwestora
2 lipca, do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wpłynął list intencyjny od pierwszego inwestora z branży chemii
gospodarczej, który zamierza
ubiegać się o zezwolenie na
działalność w łowickiej podstrefie.
Podstrefa w Łowiczu została utworzona w 2009 roku.
Jej powierzchnia liczy niecałe
16 hektarów, podzielonych na
3 sąsiadujące obszary: pierwszy
o pow. 1,16 ha; drugi – 9,12 ha
i trzeci – 5,56 ha. Właścicielem
tych terenów jest samorząd Łowicza. Podstrefa ma dobrą lokalizację, przy wjeździe do miasta
od strony Łodzi, przy drodze
krajowej nr 14, dobrze skomunikowanej z autostradą A2 i drogą
krajową Warszawa – Poznań.
Dotąd w podstrefie panowała
cisza, podczas gdy np. w podstrefie strykowskiej działa już
produkujący tekturę Prowell,
a SWM-Poland ma wkrótce zainwestować w linię produkcyjną
papieru do papierosów. Zdaniem
rzecznika ŁSSE Miłosza Wiki,
nie można porównywać tych
terenów inwestycyjnych. – Do
Strykowa inwestorów przyciąga skrzyżowanie autostrad, doskonałe położenie logistyczne.
Przewagą podstrefy w Łowiczu
jest natomiast dostępność terenów inwestycyjnych objętych
podatkowymi ulgami. W Strykowie takowych jest już niewiele. Pierwszy inwestor, jaki
planuje rozpoczęcie działalno-

ści w podstrefie łowickiej może
uzyskać zezwolenie w połowie
września. Miłosz Wika informuje, że prowadzone są rozmowy z kolejnymi spółkami, które
mogą pojawić się w Łowiczu,
który jest doskonałym miejscem np. na klaster spożywczy.
Jednak aby zachęcić inwestorów podstrefa wymaga dodatkowych nakładów na infrastrukturę, nie wystarczy wybudowanie
kawałka drogi, ale pełne uzbrojenie działek, a to leży już w gestii miasta.
ewr

Krzysztof
Kaliński
burmistrz Łowicza
Przygotowujemy się
do poprowadzenia drogi
i budowy kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej
w podstrefie. W tym roku
powstanie projekt,
a realizacja planowana jest
na rok przyszły.
W zeszłym spotkaliśmy
się z zainteresowaniem
potencjalnych inwestorów,
niestety nie przełożyło się
ono na konkrety.

Okolice Łowicza | Zagrożenie pożarowe

W lasach jest sucho
– Sytuacja w lasach nie jest
jeszcze tak poważna, jak w roku
minionym, choć od dwóch tygodni temperatury są wysokie,
to jednak po kilku dniach pojawiają się opady deszczu – powiedział nam Przemysław Dobrowolski, starszy specjalista do
spraw ochrony lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
Zagrożenie pożarowe można
śledzić w internecie na stronie
Lasów Państwowych, zagrożenie na terenie powiatu łowickiego utrzymuje się w klasie zagrożeń średnich. Dobrowolski
podkreślił, że wilgotność ściół-

ki leśnej nie spadła jeszcze ani
razu poniżej 10%. Stanowiłoby
to podstawę do zmiany klasyfikacji na zagrożenie duże, które
przy dłuższym czasie utrzymania mogłoby zakończyć się zakazem wstępu do lasu.
Dobrowolski uczula jednak,
że w lasach mimo wszystko jest
bardzo sucho, dlatego wchodząc
do niego należy zachować dużą
ostrożność, przede wszystkim
nie używać otwartego ognia.
Dowodem na to, jak sucho jest
w lasach są trzy pożary poszycia
lasu sosnowego w Dzierzgówku
w gminie Nieborów, do których
doszło 3, 4 i 5 lipca. 
tb
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Transport | Kolej

Jest porozumienie w sprawie ŁKA
29 czerwca Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak, wicemarszałek Witold Stępień
oraz pełniący obowiązki Prezydenta Łodzi
Tomasz Sadzyński podpisali porozumienie
z prezydentami i burmistrzami 11 miast – w tym
Głowna, Strykowa i Łowicza w sprawie uruchomienia
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Porozumienie podpisali również prezydent Kutna, Zgierza
oraz burmistrzowie Pabianic,
Ozorkowa, Zduńskiej Woli, Łęczycy, Łasku i Koluszek.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest inwestycją Województwa Łódzkiego dofinansowywaną w 50% z Unii Europejskiej,
przewidzianą do realizacji w latach 2011-2013.
18 szynobusów zakupionych
w ramach projektu ma obsłu-

giwać trasy z Łodzi do Kutna,
Łowicza, Koluszek, Zduńskiej
Woli oraz linię Łódź Widzew
– Łódź Kaliska. Uruchomienie połączeń przewiduje się
w 2013 r. Wartość projektu wynosi 72 miliony euro.
W liście intencyjnym sygnowanym podpisami władz wojewódzkich oraz reprezentantów
wspomnianych miast i gmin
strony deklarują współpracę
w celu poprawy dostępności ko-

Porozumienie już podpisane. Łowicz reprezentował burmistrz Krzysztof Kaliński – pierwszy z lewej, Stryków – wiceburmistrz Bożena Motylińska,
Głowno – burmistrz Wojciech Brzeski (czwarty od prawej).

munikacyjnej miast sygnatariuszy i całej aglomeracji łódzkiej
w ramach systemu Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej – w tym

Łowicz | Agros Nova

wsparcie dla projektów inwestycyjnych związanych z powstaniem i późniejszym funkcjonowaniem ŁKA.

Szczegóły dotyczące tejże współpracy i idące za tym
ewentualne partycypacje finansowe miast i gmin okre-

ślone mają zostać już w odrębnych
porozumieniach
zawartych z poszczególnymi
samorządami. 
rpm

Gmina Kocierzew Pd. | Lokalna Grupa Działania

Perły Rynku dla produktów z Łowicza Szansa na małe projekty z „Gniazdem”
Węgierski i rosyjski „Kociołek do syta” marki Łowicz i sok
Fortuna Karotka otrzymały tytuł Perły Rynku w prestiżowym
konkursie szerokiej branży
FMCG, czyli produktów szybko rotujących, do jakich zaliczane są głównie art. spożywcze i kosmetyki.
Konkurs zorganizował magazyn „Wiadomości Handlowe” we współpracy z agencją badawczą GfK Polonia.
Produkty wytypowane przez
detalistów – sprzedawców

i pracowników sklepów w 55
kategoriach zostały poddane
ocenie konsumentów, którzy
dokonali wyboru najlepszych

spośród
rekomendowanych
produktów, wprowadzonych na
rynek w 2009 r.
Zarówno kociołki nagrodzone
statuetką w kategorii mokrych
dań gotowych, jak i wyróżniona drugim miejscem w kategorii soków i syropów Karotka, są
produktami Agros Nova.
Jak informuje nas PR manager łowickiej firmy Joanna Bancerowska, obydwie nagrodzone
linie produktowe sprzedają się
coraz lepiej i stale zwiększają
swoje udziały w rynku. 
ewr

– Jako samorządowcy uważamy, że to jest jakaś szansa dla
gminy, której nie możemy stracić
– mówi Grzegorz Stefański, wójt
gminy Kocierzew Południowy
na temat przystąpienia tej gminy do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Gniazdo”. –
W powiecie łowickim nie było
dotąd takich grup, obserwowaliśmy jednak, jak one działają.
Grupa „Gniazdo” ma siedzibę w Lipcach Reymontowskich.
Gmina Kocierzew Pd. jest kolejną gminą powiatu łowickiego,
która do niej przystąpiła (uchwa-

ła podjęta była na sesji 16 czerwca), po gminach Nieborów i Łowicz. Plany przystąpienia ma
także gmina Chąśno. Ponadto
grupę tworzą gminy Głuchów,
Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn,
Skierniewice i Słupia.
Beneficjenci Lokalnej Grupy
Działania mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na tzw.
małe projekty. Mogą one dotyczyć kultury, rekreacji i sportu, upowszechniania dostępu
do internetu, wspierania rozwoju produkcji ekologicznej, itp.

Pieniądze na dotacje pochodzą
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do 2013 roku na
1 statystycznego mieszkańca obszaru objętego Lokalną Grupą
działania przypaść ma 148 zł, co
w przypadku gminy Kocierzew
wyniesie 690 tys. zł.
Jak wyjaśnia wójt Stefański małe projekty to takie, które opiewają na 10-20 tys. zł.
W gminie Kocierzew mogłyby one powstawać np. w Kołach Gospodyń Wiejskich czy
Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
mwk

Kocierzew Pd.| Biblioteka

Łowicz | Szkoła Blichowska

Rośnie budynek z salą konferencyjną

Nauczyciele zawieźli pomoc

Widać już mury dobudowywanej części Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie,
która powiększy się o salę konferencyjną wraz z zapleczem
biurowym.
Prace prowadzone są przez
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Probud z Władysławowa pod Sochaczewem.
REKLAMA

Miały one trwać do końca października, jednak ze względu
na bardzo dużo deszczowych
dni w maju, gmina przedłużyła
termin realizacji do 15 grudnia.
Powierzchnia zabudowy wynosi 240 m2, a powierzchnia
użytkowa dobudowywanej części wyniesie 204 m2 z czego

131 m2 mieć będzie sala konferencyjna. W ubiegłym tygodniu
na budowie trwał montaż prefabrykowanych stropów, w tym
tygodniu są one betonowane.
Inwestycja kosztować będzie ponad 589 tys. zł, z czego
350 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
mwk

W ostatnich dniach dość
często piszemy o inicjatywach
w szkołach, dzięki którym zapewniana jest pomoc dla mieszkańców tych obszarów Polski,
gdzie ostatnie powodzie wyrządziły największe szkody.
Tym razem akcję taką zorganizowali uczniowie, nauczyciele i personel Zespołu Szkół

nr 2 na Blichu. Pod koniec
roku szkolnego przeprowadzono zbiórkę darów oraz pieniędzy. Udało się zebrać pokaźną
ilość m.in. środków czystości,
pościeli oraz koców.
Oprócz tego zebrano 350 zł.
Zbiórka odbyła się przy wsparciu dyrektora Mirosława Kreta. Dary jak i pieniądze trafiły

do Sandomierza. Dwóch nauczycieli z Blichu Stanisław
Pietrzak i Adam Kaczmarczyk
zawieźli je przy okazji swego
uczestnictwa w komisji egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie
mechanik i operator maszyn
rolniczych w miejscowej szkole. 
tb
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Twórcy ludowi
zapraszają

Z sali sądowej

na warsztaty. str. 23

Łowicz | Wypadek na przejeździe kolejowym

6 lat dla maszynisty
Wyrok w sprawie
maszynisty
Krzysztofa P.
z Dąbrowy Górniczej,
który 30 sierpnia 2009 r.
spowodował śmiertelny
wypadek na przejeździe
kolejowym na
ul. 3 Maja w Łowiczu,
został ogłoszony
w Sądzie Rejonowym
w Łowiczu 5 lipca.

Sąd uznał oskarżonego winnym kierowania lokomotywą
po spożyciu alkoholu, umyślnego nie przestrzegania zasad ruchu drogowego i nieumyślnego
spowodowania wypadku w wyniku czego dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzecia
osoba doznała obrażeń ciała.
Jako karę na podstawie art. 77
Kodeksu Karnego dla Krzysztofa P. sąd wyznaczył 6 lat więzienia, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi na okres
10 lat oraz zwrot kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa
i kosztów procesowych na rzecz
poszkodowanych.
– Wymierzając karę 6 lat pozbawienia wolności – a więc nie
maksymalną karę wynoszącą
w tym wypadku 8 lat, sąd brał
pod uwagę, że oskarżony przyznał się do winy, nie mataczył,
pomagał w śledztwie składając
REKLAMA

zeznania, przeprosił poszkodowanych i zadeklarował dla nich
pomoc – mówił orzekający wyrok sędzia Adam Komorowski.
– Poza tym swoim postępowaniem nie tylko spowodował
tragedię w rodzinie pokrzywdzonego Piotra L., ale jego
działanie miało wpływ także na
jego rodzinę.

To nie powinno się
zdarzyć
Do wypadku teoretycznie nie
powinno dojść. Maszynista nie
powinien pracować 13 godzin.
Nie powinien prowadzić lokomotywy po spożyciu alkoholu.
Lokomotywa tego dnia nie powinna przejeżdżać przez przejazd o tej godzinie, nie było bowiem odpowiedniego zapisu
w planie jazdy pociągów. Maszynista nie powinien jechać
z prędkością 100 km/h – o 30
większą niż dopuszczalna. Nie
powinien pominąć znaku „stój”.
Nie powinien pomylić koloru
świateł sygnalizacji semafora.
Powinien wcześniej zacząć hamować i użyć dodatkowego hamulca, skracając tym samym
drogę hamowania.
Wreszcie gdyby mały chłopczyk nie uderzył się podczas
zabawy w kaloryfer, nie rozbiłby łuku brwiowego i nie byłoby konieczności jechać z nim
do szpitala. Kierowca samochodu osobowego marki Fiat
Brava jadąc z Bełchowa mógł
jechać ul. Arkadyjską, chciał
jednak zatrzymać się w sklepie,

stąd wybrał drogę przez przejazd. Gdyby mama nie siedziała
z synem na przednim siedzeniu,
nie stwarzaliby dodatkowego
zagrożenia dla swojego życia
w razie wypadku.
Jednak do wypadku doszło.
Zdaniem sądu całkowita wina
leży po stronie maszynisty. To
on nie przestrzegał bowiem zasad, to on popełnił wiele błędów, które miały dalsze, tragiczne konsekwencje. To on
jest sprawcą koszmaru dwóch
rodzin. W wypadku zginął
1,5-letni chłopczyk i jego
mama. W jednej sekundzie
Piotr L. stracił ukochaną żonę,
mamę swoich dzieci i synka.
Wymiar takiej tragedii nie znika z upływem miesiąca czy nawet lat. Zarówno on, jak i rodzice zmarłej Moniki L., leczą
się psychiatrycznie, nie mogąc
pogodzić się z tym co się stało
30 sierpnia 2009 r.
Poważny wypadek
kategorii A
W niedzielę 30 sierpnia było
słonecznie. Zapowiadał się ładny dzień. Temperatura przedpołudniem wynosiła około 20
stopni Celsjusza. Widoczność
na drodze była bardzo dobra.
O godz. 9:27:05 na przyjeździe kolejowym przy ul.
3 Maja w Łowiczu lokomotywa uderzyła w samochód. Czas
uderzenia lokomotywy w samochód został określony teoretycznie na podstawie zapisów
prędkości lokomotywy na pręd-

kościomierzu. Po upływie ok.
4 sekund od momentu kolizji
rozpoczęło się zamykanie rogatek. O godz. 9:30 został zamknięty tor nr 2 szlaku Łowicz
Główny – Jackowice oraz tor
nr 2 w stacji Łowicz Główny.
O godz. 9:33 przyjechała karetka pogotowia ratunkowego.
Tego samego dnia ze względu na wagę wypadku na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu z 2007 r. – dochodzenie w tej sprawie przejęła
Państwowa Komisja Badania
Wypadków Kolejowych.

Pracodawca
maszynisty
– Owszem wina leży całkowicie po stronie maszynisty
– mówi przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Andrzej
Gniwek – Ale nie można zapomnieć, że pracował on w firmie,
która musiała w pewien sposób
dawać przyzwolenie na tego
typu praktyki, chodzi mi np.
o przekroczenie czasu pracy,
nieznajomości przez maszynistę planu trasy jazdy pociągu.
Prywatny przewoźnik firma
PCC Rail SA, która zatrudniała
maszynistę do momentu zaistnienia wypadku odmówiła nam
w tej sprawie odpowiedzi. – Postępowanie w sprawie Krzysztofa P., który dokonał uchybień
w pracy jest sprawą między
naszą firmą a maszynistą –
mówi kierownik Tadeusz Florek, któremu w PCC Rail SA

koholu. Dlatego wobec obu zastosowano tę samą karę: wpis
nagany do akt, zabranie całej
premii i skierowanie na dodatkowe badania psychotechniczne, które potwierdziły ich zdolność do pracy.
bezpośrednio podlegał Krzysztof P. Obecnie Krzysztof P. nie
jest już pracownikiem tej firmy i jest na zasiłku dla bezrobotnych.
PCC Rail SA poniosło ze
względu na wypadek straty
na łączną kwotę 14.495,54 zł.
W tym koszty uszkodzenia lokomotywy wyniosły 13.291,25 zł,
a koszt pracy lokomotywy PKP
Cargo SA Centralnego zakładu
Spółki, która ściągnęła uszkodzoną lokomotywę oceniono na
1.204,29 zł.
Zmiany dwóch
pracowników
W ciągu pół godziny od zajścia wypadku, dwóch pracowników PKP PLK SA, dyżurny
ruchu Dariusz O. i nastawniczy
Jarosław M. poprosili o zmianę
i bez informowania o tym przełożonych wyszli z pracy.
– Prowadziliśmy w tej sprawie postępowanie – mówi dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK Jan Telecki
– Na pewno nasi pracownicy źle zrobili nie informując
o wyjściu z pracy przełożonych.
W postępowaniu braliśmy jednak pod uwagę, że są to długoletni pracownicy, wobec których nie było wcześniej żadnych
skarg czy uwag dotyczących pracy. Muszę wierzyć im na słowo,
że powodem, dla którego poprosili o zmianę jest to, że zbyt
mocno przeżyli cały wypadek.
Badania nie wykazały, żeby
byli wówczas pod wpływem al-

Wnioski i zalecenia
komisji
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
zauważyła kilka występujących nieprawidłowości, które
choć nie miały bezpośredniego wpływu na wypadek, to nie
ułatwiły też zapobieżenia tragedii. Komisja przeprowadziła
wizję lokalną, która potwierdziła, że warunki przy przejeździe kolejowym przy ul.
3 Maja ograniczały widoczność nadjeżdżających pojazdów drogowych z okna nastawni. Dogodnej obserwacji nie
gwarantowało lustro o średnicy 90 cm usytuowane przy napędzie nr 3, a widoczność nadjeżdżających od strony Kutna
pojazdów kolejowych ograniczały składy pociągów stojące
na torze postojowym. Komisja zaleciła również wymianę
okna w nastawni z nieotwieranego na otwierane, które również ułatwiłoby porozumiewanie się w nagłych przypadkach
nastawniczego z maszynistą.
Błędem było także brak regulacji natychmiastowego użycia
kluczyka do zamykania rogatek na przejeździe kolejowym
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu bez konieczności uzyskania zgody dyżurnego
ruchu i dokonywania zapisów.
– Zastosowaliśmy się do
wszystkich zaleceń komisji
– potwierdza dyrektor PKP –
PLK SA Telecki Miejmy nadzieję, że nie dojdzie już do wypadku. 
jr
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Łowicz | Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt

Zebrane dary trafią
do Juliszewa

Podziękowania dla szefowej klubu Anny Bieguszewskiej (z lewej). Po środku Krystyna Stabryła, po prawej
Maria Gruziel.

Łowicz | Klub Seniora Radość

3 urodziny łowickich seniorów
– Macie trzy lata. To jest
wiek, w którym człowiek dużo
się pyta, a jak się pyta, to dużo
się dowiaduje – mówił żartobliwie burmistrz Krzysztof Kaliński, podczas jubileuszu 3. lat
istnienia Klubu Seniora Radość, 30 czerwca w restauracji
Polonia w Łowiczu.
Podkreślał, że Klub Seniora
to najbardziej prężnie działająca grupa na terenie miasta, a aktywności jego członkom może
pozazdrościć niejedna młoda osoba. – Mówi się, że więzi
krwi są najważniejsze i one są
ważne, ale wy pokazujecie, że
inne więzi też mogą być silne –
mówiła Grażyna Wołynik, prezes łowickiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt, gratulując
łowickim seniorom aktywności
i działalności.
Na imprezie jubileuszowej
tym razem bawiło się 130 osób.
Poza klubowiczami nie zabrakło zaproszonych gości ze stowarzyszeń: diabetyków, Przyjaciół Zwierząt, „Dać szansę”,
„Tacy Sami”, a także z klubów
seniora w Zdunach, Bełchowie
REKLAMA

i Bartnikach w gminie Puszcza
Mariańska.
Klub Seniora przygotował pisemne podziękowania dla osób,
które najbardziej wspierają jego
działalność, a są to: burmistrz
Krzysztof Kaliński, wiceburmistrz Bogusław Bończak,
przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Marek Dziedziela,
prezes Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Armand Ruta,
radna miejska i szefowa PCK
w Łowiczu Jolanta Głowacka,
radny miejski Jacek Haczykowski, prezes Stowarzyszenia
„Dać Szansę” Wiesława Gębura, dyrektor Gimnazjum nr 1 Jolanta Urbanek, przedsiębiorca
z Bełchowa Łukasz Niedźwiadek, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Urszula Marszałek.
Klubowicze dziękowali też
szefowej klubu Annie Bieguszewskiej. Kwiaty i życzenia
w swoim imieniu i pozostałych odebrała ona od Krystyny Stabryły i Marii Gruziel.

W rozmowie z nami Anna Bieguszewska podkreśla, że to jedne z aktywniejszych działaczek,
kobiety które są zawsze i wszędzie, nie tylko na imprezach
Klubu Seniora, ale też kulturalnych, religijnych czy patriotycznych. – Zawsze można na nie liczyć i niech mi wybaczą takie
stwierdzenie, że klub jest ich
drugim domem.
Przy okazji jubileuszu – jeszcze przecież nie tak dużego
warto wspomnieć, że do Klubu Seniora zależy około 140
osób i chętnych wciąż przybywa. Problemem staje się lokum,
bo na co dzień seniorzy spotykają się w Środowiskowym
Domu Samopomocy, którego
pomieszczenia nie są zbyt duże.
W pierwszym roku działalności
klub liczył około 40 osób, gdy
obchodzono 2. rocznicę, członków było już około 100. W tym
roku wciąż przybywa nowych
członków. – „Podobno u was
jest fajnie” – tak czasem mówią osoby, które przychodzą do
nas pierwszy raz – mówi Bieguszewska. 
mwk

400 karmy dla zwierząt,
10 misek dla psów,
środki czystości,
artykuły spożywcze,
sprzęt AGD, meble
oraz pościel to efekty
akcji pomocy dla
powodzian, jaką
organizowało Łowickie
Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt.
W sobotę 10 lipca zostaną one przetransportowane
bezpośrednio do wsi Juliszewo w gminie Glinojeck, która
ucierpiała podczas tegorocznej
powodzi. Do końca tygodnia
w sklepie zoologicznym na Nowym Rynku jeszcze zbierane
będą smycze i obroże, zarówno
nowe, jak i używane, ale w dobrym stanie.
Grażyna Wołynik, prezes stowarzyszenia, zgodnie z wcześniejszą deklaracją wylicza
dokładnie efekty zbiórki, która 11-13 czerwca odbywała się
w Kauflandzie przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu, a także w Intermarche przy ul. Tuszewskiej,
gdzie wystawiony był wózek na
REKLAMA

Zbiórka karmy w Kauflandzie. Tutaj członkowie stowarzyszenia 
i wolontariusze uzbierali najwięcej karmy dla psów i kotów.

dary. W akcji brały też udział
sklepy zoologiczne na Nowym
Rynku i Przyrynku. Celem akcji było przede wszystkim zbieranie karmy dla psów i kotów,
smyczy i obroży. Ponieważ jednak do koszyków trafiały również pojedyncze artykuły spożywcze takie jak herbata, sosy
do spaghetti, konserwy mięsne
czy cukier oraz artykuły czystości jak np. proszek do prania,
mydła, ściereczki, ręczniki, rękawice jednorazowe, one także
trafią dla powodzian. Członkowie stowarzyszenia w swoim

gronie i wśród sympatyków
uzbierali nadający się do użycia sprzęt radiowo-telewizyjny, kołdry, poduszki i meble.
Transport na miejsce zaoferował nieodpłatnie Piotr Bojski,
przedsiębiorca z Łyszkowic.
Jeśli ktoś jeszcze ma niepotrzebny, ale sprawny sprzęt czy
meble, proszony jest o kontakt
z Grażyną Wołynik pod nr. tel.
46/837-04-78 lub z Janiną Śmigielską tel. 605-111-781. Jeśli
uda się uzbierać więcej darów,
zorganizowany zostanie kolejny
transport. 
mwk
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Zgoda buduje...
Wybraliśmy Prezydenta. Choć
chętnych na początku było dziesięciu, to żadną miarą gra nie
przypominała teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, bo z góry było
wiadomo, że liczyć się będzie tylko dwóch. Taka jest rzeczywistość, tak chciały od samego początku media i rozmaite firmy,
które badają nastroje społeczne.
Tak chciały dwie główne siły polityczne kraju, bo to pod ich dyktando na dobrą sprawę wszystko się odbywa. Polityka to nie
sport i trudno w niej o „czarnego konia”. Tu niezwykle rzadko się zdarza, by wyskoczył ktoś
z drugiego albo trzeciego szeregu,
skutecznie zaatakował i pokonał
faworytów. A jeśli taki króliczek
z kapelusza miałby się objawić, to
należy szybko przyciąć mu uszy
i stępić pazurki, by nie mieszał
i nie podskakiwał. Więc było tak,
jak miało być, choć w finale nie
było zdecydowanego faworyta.
Jednemu z finalistów sztabowcy wymyślili hasło: „Zgoda buduje”, drugiemu: „Polska jest najważniejsza”. Można uznać, że
truizmy, bo jeśli ktoś ubiega się
o najwyższą godność w Państwie,
to jest oczywiste, że powinien być
Prezydentem wszystkich Polaków,
łączyć a nie dzielić, zaś Polska powinna być dla niego najważniejsza. Ale trudno się spodziewać,
by w prezydenckiej kancelarii,
w ramach zgody, która buduje,
nagle znaleźli zatrudnienie zwolennicy strony przeciwnej. Zawsze
koszula będzie bliższa ciału, co
też jest truizmem i oczywistością,
ale przecież taką, której żaden poREKLAMA

lityk głośno nie wypowie, choć realizuje ją w stu procentach.
Kampania wyborcza tym razem była stosunkowo spokojna
i można uznać, że nawet dwie debaty telewizyjne obu głównych
kandydatów pozbawione były
emocji i niespodzianek. Dawno
(i na szczęście szybko) minęły czasy, kiedy jeden z pretendentów do
tronu, prawdopodobnie przywieziony do Polski przez stosowne
służby własne i „zaprzyjaźnionych” mocarstw (dla przypomnienia: ów facet nazywał się Stan
Tymiński), przychodził to telewizyjnego studia z czarną teczką
i ogłaszał Polakom, że ma w niej
takie papiery na pozostałych, iż aż
strach pomyśleć, co się tam znajduje, a jak je ujawni, to dopiero otworzy przysłowiową puszkę Pandory. Potem objawił się
jeszcze gość, który szukał popularności wśród niezadowolonych
z rzeczywistości i niczym rewolucjonista wysypywał zboże na tory
i blokował drogi, chcąc udowodnić, że tędy wiedzie droga do sprawiedliwości społecznej, bo – jak
mawiano – żołądki mamy przecież jednakowe. Tylko głowy różne – dodawali niektórzy. A niezadowoleni i malkontenci zawsze
się znajdą, choć często nie zdają sobie sprawy z tego, że są malkontentami, bo po prostu nie znają tego słowa. Jak Adam Małysz,
który zdobywając pierwszy medal
na ostatnich zimowych igrzyskach
olimpijskich powiedział, że ma
nadzieję, iż otworzył ową „puszkę Pandory”, co pomyliło mu się
ze zwykłym workiem z medalami,

ale idol polskich kibiców, jak mówił mało, to przynajmniej miał
też małe szanse na gadanie głupot, a jak się rozgadał, to te szanse
znacznie wzrosły.
Więc ma teraz zapanować zgoda, bo przecież to hasło zwyciężyło. Wisiało przez czas jakiś na
Starym Rynku, vis a vis Ratusza.
Może dlatego, by widzieli je radni z Rady Miasta, bo okna sali,
w której się zbierają, wychodzą na
Rynek. Burmistrz ma akurat okna
na podwórko, ale gość z natury jest zgodny, więc pewnie jemu
tego hasła przypominać stale nie
trzeba. Wprawdzie kampania
i wybory za nami, ale przewiesiłbym to hasło, przynajmniej na
czas jakiś, na poklasztorny budynek dawnego Liceum Pedagogicznego, naprzeciw Starostwa. Miejsce godne, wykształciło się tam
wielu nauczycieli, to może nauka
nie poszłaby w las. Gorzej, że ludzie, którzy slogan wiszący na
Starym Rynku wymyślili, wyprodukowali też „magiczne” obrazki,
które stosownie obracane pokazywały nam uśmiechniętego Pretendenta (a teraz już Prezydenta
– Elekta) w geście triumfu z równie uśmiechniętym Panem Premierem albo ponurego drugiego
z Pretendentów ze słynnym Ojcem Dyrektorem z Torunia z miną
najkwaśniejszą z kwaśnych. Młodzi ludzie (pewnie studenci dorabiający sobie w kampanii) wcisnęli mi to cudo, gdy piłem kawę
w ogródku na Rynku. Niemal pod
transparentem, który teraz zagranicznie nazywa się „bilboardem”,
głoszącym, że zgoda buduje. n

Ile za holowanie,
ile za parkowanie
Rada Powiatu Łowickiego
ustaliła na sesji 21 czerwca
nowe, niestety bardziej
skomplikowane
i dużo wyższe niż dotąd,
stawki za usuwanie
pojazdów z miejsc kolizji
i wypadków drogowych
oraz za ich parkowanie
na strzeżonych parkingach
tzw. policyjnych.
Będą one obowiązywały 2 tygodnie po ogłoszeniu uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.
W przypadku samochodów
osobowych za dojazd w promieniu 15 km i holowanie właściciel pojazdu zapłaci 150 zł,
za dostawcze 250 zł, ciężarowe oraz autobusy 1.500 zł, ale
w przypadku większej odległości będzie to dodatkowo za dojazd 3 zł za 1 km w przypadku
samochodu osobowego i dostawczego, ciężarowego i autobusu 8 zł. Załadunek pojazdu i jego wyładunek na lawetę
kosztować będzie 100 zł za pojazd osobowy i dostawczy. Holowanie powyżej 15 km kosztować będzie 3,50 zł za 1 km auta
osobowego, 4 zł dostawczego,
a 12 zł ciężarowego i autobusu),
przewóz osoby 2 zł. Parkowanie
10 zł za dobę od pojazdów osobowych, 20 zł od dostawczych,

Parking przy ul. Zamkowej
w Łowiczu. Trafiają tu samochody
osobowe, ciężarowe i autobusy
z wypadków komunikacyjnych.

50 zł od ciężarowych i autobusów. Praca specjalistycznego
sprzętu kosztować będzie 150 zł
za godzinę przy pojeździe osobowym, 250 zł przy dostawczym i 1.000 zł przy autobusie
i ciężarowym.
Za przeładunek towaru, w zależności od jego rodzaju, przewoźnik będzie musiał zapłacić od 100 do 200 zł za 1 tonę
w przypadku pojazdu dostawczego oraz 150-500 zł w przypadku ciężarowego. Za pracę
1 osoby przy załadunku 90 zł za
1 godzinę, za oświetlenie miejsca
zdarzenia – 150 zł za 1 godzinę,
za sprzątanie miejsca zdarzenia
70 zł za 1 osobę za godzinę.

W przypadku wszystkich
pojazdów opłaty będą wyższe
o 50% w przypadku: ładunków
niebezpiecznych, pracy w godzinach 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta.
W obowiązującej dotychczas
uchwale z 2003 roku, obowiązywała zryczałtowana stawka za dojazd i holowanie do
40 km wynosząca w przypadku aut osobowych 110 zł, dostawczych 220 zł, a autobusów
i ciężarowych 500 zł. Za dojazd
powyżej 40 km opłata wynosiła za 1 km 2,50 zł w przypadku
aut osobowych, 3 zł w przypadku dostawczych, 3,50 zł –
ciężarowych i autobusów. Za
każdy 1 km holowania powyżej 40 km odpowiednio: 3, 4
i 5 zł. Za pracę dźwigu do 6 ton
opłata wynosiła za 1 godzinę
120, 220 i 450 zł, za dźwig 70tonowy – 800 zł. Opłata parkingowa wynosiła natomiast:
10, 15 oraz 25 zł.
Starostwo ma podpisane
umowy z 2 firmami prowadzącymi takie parkingi. Na
parking Zbigniewa Kucharka
przy ul. Zamkowej w Łowiczu
trafiają samochody osobowe,
ciężarowe i autobusy, pojazdy przewożące niebezpieczne
materiały transportowane są na
parking firmy Zyg-Pol z Gąbina. Z ich właścicielami podpisane są do 31 marca przyszłego
roku. 
mwk
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Nie będzie nowej klasy
piłkarskiej
Właśnie mury
Gimnazjum nr 3
przy ul. Grunwaldzkiej
opuścił pierwszy rocznik
uczniów, którzy uczyli się
w klasie z rozszerzonym
programem nauczania
z wychowania fizycznego
– tzw. piłkarskiej.

Miłośnicy historii odtwarzający oddziały wojsk Władysława Jagiełły podróżujący z Samic
w powiecie skierniewickim w drodze na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem przeszli w środę
30 czerwca przez Bolimów. Tabor liczył około 20 żołnierzy na koniach oraz dwa wozy wiozące wikt 
i opierunek. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, w której wojska polsko-litewsko-ruskie pokonały wojska 
zakonu krzyżackiego, odbędzie się 17 lipca o godzinie 14. td
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W to miejsce nie powstanie
jednak nowa klasa tego typu,
ponieważ uczniowie i rodzice
nie byli tym zainteresowani.
Już rok temu nie było pewne, czy powstanie kolejna klasa tego typu. Wtedy jednak
było to spowodowane małą ilością chętnych. Ostatecznie jednak klasa piłkarska powstała.
Przez 3 wcześniejsze lata do
gimnazjum na Korabce trafiały kolejne roczniki uczniów
kończących naukę w szkołach
podstawowych, a trenujące piłkę nożną w UKS Pelikan w Łowiczu.
Dyrektor Zespołu Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej Wacław Witwicki ubolewa nad tym, że
klasy piłkarskiej nie będzie, ale
ma jeszcze nadzieję, że do tej
placówki przyjdą kolejne roczniki młodych piłkarzy. – Myślałem, że sprawy poszły już
tak daleko, że to będzie kon-

tynuowane – mówi w rozmowie z NŁ. Przyznaje wprawdzie, że wyniki w nauce tych
klas są słabe, ale zaraz też dodaje, że są to uczniowie z wielką pasją jaką jest piłka nożna,
choć uczą się słabiej i bywa, że
przysparzają wielu problemów
wychowawczych. – Z tego są
zyski i starty. Z zachowaniem
klasy III c, która odeszła, nie
było większych problemów,
ale była słaba w nauce, klasa II
d, która pozostała w szkole ma
przedostatni wynik w nauce.
Wacław Witwicki podkreśla
jednak, że istnienie klas piłkarskich w szkole ma sens, np. ze
względu na boisko Orlik.
W tym roku rodzice nie wyrazili zainteresowania powstaniem klasy. Nikt w tej sprawie
nie przyszedł ani do dyrekcji szkoły ani do burmistrza. –
Byłem w kontakcie z ratuszem,
ale ani do mnie ani tam nikt się
nie zgłosił – mówi dyrektor. –
W poprzednich latach rodzice
przychodzili, wpływały podania.
Rodzice nie chcieli
Jarosław Walczak, trener drużyny z rocznika 1996
w łowickim Pelikanie, której członkowie mogliby rozpocząć naukę w Gimnazjum
nr 3 Łowiczu, w jednej klasie, przyznaje, że podejmował

próby w tym kierunku. Odbyły się nawet 2 zebrania z rodzicami poświęcone temu tematowi. Rodzice nie byli jednak
zainteresowani posłaniem swoich dzieci do jednej klasy, ponieważ od rodziców starszych
roczników wiedzieli, że w klasach tych są problemy z wychowaniem i z nauką.
Z jego punktu widzenia nauka w jednej klasie byłaby
dobra z trzech powodów. Po
pierwsze: uczniowie mieliby
dodatkowe 4 godziny wychowania fizycznego w szkole, na
których nie tylko grają w piłkę.
Po drugie: drużyna kończy wtedy naukę o tej samej godzinie,
co ułatwia zorganizowanie treningów. Wreszcie po trzecie –
nauka w jednej klasie scala drużynę. – Ogólny rozwój w tym
wieku jest bardzo ważny. Dbamy o to, aby zapewnić go także
w szkole – mówi trener.
Ponieważ klasa nie powstała,
trener będzie musiał radzić sobie z organizacją treningów po
skończonych lekcjach w kilku
szkołach.
W drużynie tej jest ponad 20
chłopców, ale wszyscy są z Łowicza, w przeciwieństwie do
klas starszych, którą tworzą zawodnicy z wielu miejscowości
powiatu łowickiego, oddalonych od Łowicza o 20 i więcej
kilometrów. 
mwk
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Tak wyglądało to 3 lata temu. Kierownik drużyny Andrzej Miziołek, przekazał Wacławowi Witwickiemu 
piłkę z podpisami zawodników Pelikana.
REKLAMA
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Stanisław Pruban (1946-2005)
Od jego śmierci 2 maja
minęło pięć lat.
I choć wydawać mogłoby się,
że to dość czasu,
by przyzwyczaić się
do nieobecności bliskiej
osoby, rodzinie, przyjaciołom
i znajomym wciąż trudno
pogodzić się
z jego odejściem.

Stanisław Pruban
(1946-2005)
Z zawodu mechanik
samochodowy, pasjonat
motoryzacji, amator rysownik,
muzyk samouk. Człowiek
wrażliwy, uczynny, solidny.
Pełen humoru i otwartości.
Kawałami sypał jak z rękawa.
Przegrał walkę z chorobą
w wieku zaledwie 59 lat.
– Pewnie papieżowi popsuł
się papamobile i nikt więcej
go nie naprawi. Tylko Stasio...
– powiedział po śmierci
Stanisława Prubana
jeden z jego kolegów.
n

Stanisław Pruban urodził się
16 grudnia 1946 r. w Bratoszewicach. To tutaj ukończył szkołę
podstawową, a po niej Zasadniczą Szkołę Zawodową w Głownie, uzyskując zawód mechanika
samochodowego. Najpierw staż,
a potem pierwszą pracę podjął
w ówczesnych Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Pracował tu od roku 1960 do 1968.
Z rodzinnymi Bratoszewicami
był związany aż do chwili powołania go do wojska, do Regien koło Koluszek.
Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowania plastyczne
i muzyczne. Lubił też majsterkować. Najbliżsi do dziś przechowują rysunki bajkowych postaci i karykatur jego autorstwa.
Listy od ukochanego z wojska
otrzymywała jego narzeczona
i późniejsza żona Daniela. Niemal do perfekcji opanował grę
na gitarze. Był w tym względzie samoukiem. Wraz z bratem i kilkoma kolegami założył
w latach 60. zespół muzyczny.
Przygrywał on na popularnych
wówczas wieczorkach tanecznych. – W repertuarze zespołu
Staśka Prubana – jak wspomina
żona Daniela – usłyszeć można było m.in. popularne wtedy szlagiery, np. „Dom wschodzącego słońca”. Muzykował
także w okresie służby wojskowej. W jednostce, w której służył
założył kolejny zespół muzyczny.
Po odbyciu dwuletniej służby
wojskowej, 6 września 1969 r.
ożenił się z Danielą Florczak,
z którą wspólnie działali w ZMW
i zespole muzycznym. – Stanowiliśmy bardzo zgraną grupę
młodzieży – wspomina te czasy

pani Daniela. – A mąż na spotkaniach towarzyskich sypał kawałami „jak z rękawa”.
Po wojsku Pan Stanisław rozpoczął pracę w łódzkiej Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych „Nowator”. Potem, gdy jego
rodzice przenieśli się do Łodzi,
podjął pracę w Lidze Ochrony
Przyrody. – W tym czasie dwukrotnie uległ wypadkowi, co nie
pozostało bez wpływu na jego
zdrowie – wspomina żona. – Zawsze interesował się mechanizacją. Już jako młody chłopak samodzielnie złożył sobie motor
WFM, który jeszcze długie lata
służył jemu i znajomym po tym,
jak sam kupił sobie nową Gazelę. W niedługim czasie przesiadł się do samochodu. Tych
miał w swym życiu kilkanaście.
Po 12. latach mieszkania
w Łodzi wspólnie z żoną
i dwiema córkami – Katarzyną
i Joanną – przeniósł się ponownie do rodzinnych Bratoszewic
i tu osiadł już na zawsze. Choć
nie znał się na pracy w gospodarstwie rolnym, z pomocą kolegów, którzy na tym się znali zajął
się hodowlą owiec. – Pierwszą
owieczkę dostaliśmy zaraz po
ślubie od wujka z Częstochowy –
wspomina żona pana Stanisława.
Kiedy w roku 1979 jej mąż
uzyskał dyplom mistrzowski
w swym fachu, zwolnił się z pracy i uruchomił własną działalność w zakresie mechaniki
pojazdowej, właśnie w Bratoszewicach. W tym czasie rozpoczął
wspólnie z żoną budowę domu.
– Zasłynął w okolicy jako „fachowiec od silników” – wspomina żona. – Mówiono, że to złota
rączka. Wszystko potrafił zrobić.
Był ostatnią deską ratunku, gdy
już nikt nie był nic w stanie poradzić. Zawsze mówił, że mechanik
musi wiedzieć, co dzieje się pod
maską samochodu nie zaglądając pod nią. Kochał swoją pracę.
Odkąd zamieszkali w Bratoszewicach ich grono znajomych
i przyjaciół powiększyło się. Prowadzili dom otwarty. – Mąż był
człowiekiem bardzo uczynnym,
towarzyskim, gościnnym. Za-

wsze można było o każdej porze
zajść do niego na herbatę, kawę
czy koniaczek – wspomina żona.
Dzięki mistrzowskim uprawnieniom kształcił czeladników
w zawodzie mechanika samochodowego. Współpracował z Zespołem Szkół Rolniczych w Bratoszewicach oraz z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych w Łodzi.
Ich uczniowie odbywali praktyki w warsztacie pana Stanisława.
Choć był człowiekiem chorym, zawsze starał się czynnie
uczestniczyć we wszystkich imprezach. Bardzo kochał wnuczkę Natalię. To było jego „oczko
w głowie”. Bardzo czekał też na
narodziny wnuczka Michałka.
Nie mógł się nim opiekować,
gdy ten już przyszedł na świat,
bo był już wtedy bardzo chory. Był świadomy swej choroby.
Miał żal do losu, bo wiedział,
że umiera. Zbyt wcześnie. Miał
dopiero 59 lat.
Zmarł 2 maja 2005 r., na kilka dni przed swymi imieninami.
– W dniu pogrzebu padał
deszcz, ale mężowi towarzyszyło
w tej ostatniej drodze mnóstwo
osób – wspomina pani Daniela.
– Widocznie papieżowi popsuł
się papamobile i nikt więcej go
nie naprawi, tylko Stasio... –
mówił na jego pogrzebie jeden
z kolegów. 
rpm

30 czerwca o godz. 19.45 na
ul. Piaskowej w Nieborowie patrol
policyjny zatrzymał 58-letniego
mieszkańca tej gminy poruszającego się na rowerze. Mężczyzna miał
1,47 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie stosował się też
do orzeczenia Sądu Rejonowego
w Łowiczu w sprawie zakazu poruszania się wszelkimi pojazdami.

30 czerwca o godz. 20.55
w Różycach, w gminie Kocierzew
Południowy, patrol policyjny zatrzymał 29-letniego mieszkańca gminy Chąśno, prowadzącego Opla
Vectra. Mężczyzna był nietrzeźwy
(1,18 mg/dm3 alkoholu).
30 czerwca w Dzierzgowie
zatrzymano 38-letniego, mieszkańca gminy Nieborów, który kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości
(1,48 mg/dm3 alkoholu).
1 lipca o godzinie 21.30
w Bielawskiej Wsi w gminie Bielawy
motorowerem jechał 24-letni nietrzeźwy mieszkaniec gminy Bielawy.
Badanie alkosensorem wykazało
1,32 mg/dm3 alkoholu.
2 lipca o godzinie 1.50 w parku Błonie w Łowiczu nietrzeźwy
21-letni mieszkaniec Łowicza jechał
rowerem (0,48 mg/dm3 alkoholu).

21 czerwca: Bogdan
Jaroszewski, l.67, Osiny.
22 czerwca: Maria Sekuła,
l.55, Ostrowiec.
23 czerwca: Genowefa
Gołębiewska, l.75, Boczki.
24 czerwca: Genowefa
Kwiatkowska, l.78,
Bratoszewice.
26 czerwca: Jan Nowak,
l.77, Boczki.
27 czerwca: Helena Dubiel,
l.86, Zamiary.

REKLAMA

Jechali po pijanemu | 30.06.-6.07.2010
W okresie od 30 czerwca
do 6 lipca policjanci
zatrzymali następujących
nietrzeźwych kierowców
i rowerzystów.
Wszyscy oni odpowiedzą
za popełnienie przestępstwa
drogowe przed Sądem
Rejonowym w Łowiczu.

odeszli od nas | 21.06.–4.07.2010

4 lipca o godzinie 10.20
w Mysłakowie w gminie Nieborów
nietrzeźwy 59-letni mieszkaniec
tej miejscowości jechał rowerem
(0,30 mg/dm3 alkoholu). Ponadto
złamał orzeczony przez Sąd Rejonowy w Łowiczu zakaz prowadzenia
pojazdów.
4 lipca o godzinie 18.00 na ul.
Starorzecze w Łowiczu nietrzeźwy
43-letni mieszkaniec gminny Nieborów jechał rowerem (1,10 mg/dm3
alkoholu). Ponadto złamał orzeczony przez Sąd Rejonowy w Łowiczu
zakaz prowadzenia pojazdów.
4 lipca w Brzozowie w gminie
Bielawy pomiędzy godziną 18.30
a 18.45 policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeźwych rowerzystów.
29-letni mieszkaniec tej miejscowości miał 0,27 mg/dm3 alkoholu,
a 27-letni mieszkaniec powiatu

kutnowskiego – 1,36 mg/dm3
alkoholu.
4 lipca o godzinie 20.20 w Borówku w gminie Bielawy nietrzeźwy
34-letni mieszkaniec tej miejscowości jechał rowerem (1,27 mg/dm3
alkoholu). Ponadto złamał orzeczony przez Sąd Rejonowy w Łowiczu
zakaz prowadzenia pojazdów.
5 lipca o godz. 10.45 patrol policji ujawnił nietrzeźwego
52-letniego kierowcę samochodu
ciężarowego TIR-a, mieszkańca
Łotwy (0,99 mg/dm3 alkoholu).
Do zatrzymania doszło na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu.
6 lipca o godz. 19.40 na ul.
Dworcowej w Łowiczu zatrzymano
54-letniego mieszkańca Łowicza
jadącego rowerem. Mężczyzna
był nietrzeźwy (0,70 mg/dm3 alkoholu).

28 czerwca: Zbigniew
Dobrogost, l.58. Stefan
Kosiorek, l.77; Bolesław
Wojciechowski, l.84;
Stanisława Wiśniewska, l.95.
29 czerwca: Tadeusz
Gajewski, l.71.
2 lipca: Stanisław Florczak,
l.68, Głowno.
4 lipca: Krzysztof Stępniak,
l.46, Głowno; Mieczysława
Ślązak, l.92, Osiny; Krystyna
Żebrowska l.70.
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ZHP Łowicz | WOŚP

9 tysięcy dla powodzian
Oklejeni niebieskimi serduszkami, a nie czerwonymi, z puszkami podobnymi do
tych z finału styczniowego, ale
też znacznie większymi, wolontariusze Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wyruszyli w niedzielę 4 lipca na kwestę
uliczną w Łowiczu i okolicach.
Tym razem była prowadzona
na rzecz powodzian. Uzbierali dokładnie 8.908 zł 81 gr. Zagraniczne drobne monety przekazano do sztabu WOŚP bez
przeliczania.
Tak w ogólnopolską akcję
orkiestry pod nazwą „Stop powodziom” włączył się Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego
w Łowiczu, który od kilku lat
prowadzi także styczniowe finały. Akcja na rzecz powodzian
była pierwszą tego typu organizowaną w trakcie roku przez
WOŚP. – Akcja była chyba
mało rozpropagowana, w telewizji słyszałam o niej tylko dwa
razy – mówi Patrycja Klimczak
z 21 DH Ventus, która kwestowała wraz z Moniką Kotus z 39
WDH PoProsu. – Ale osoby, do
których podchodzimy nie uciekają tak, jak w styczniu. Może
bardziej czują potrzebę tej akacji? Hufiec otrzymał 40 identyfikatorów dla wolontariuszy

biorących udział w kweście,
z których większość to harcerze. Niestety nie wszyscy wyszli na ulice z puszkami. Kilka
osób nie stawiło się, kilka innych wyjechało 1 lipca na obóz
harcerski do Miedznej Muro-

wanej pod Opocznem. W sumie kwestowało tylko 28 osób
z czego 15 w Łowiczu. Hm. Michał Kordecki, zastępca komendanta łowickiego hufca mówi,
że w terminie styczniowym
sztab łowicki zbiera około 30

tys. zł. Wynik ostatniej akcji jest
mniejszy, ale biorąc pod uwagę
ilość wolontariuszy i wakacyjny termin, nie jest źle. Ma tylko
wątpliwości dotyczące terminu
akcji, ale na niego nie miał wpływu. Kordecki podkreśla dobre

Wolontariuszki z megapuszką. Patrycja Klimczak (po lewej) 
i Monika Kotus.

Kwesta na Nowym Rynku. Ci młodzi ludzie sami podeszli do wolontariuszek, aby wesprzeć powodzian.

Powiat łowicki | Dyżury aptek

wyniki kwesty w Kiernozi oraz
pod kościołem pijarskim w Łowiczu, w którym jeden z księży zachęcał do wsparcia akcji.
WOŚP planuje przeznaczyć
zebrane pieniądze na zakup

Gmina Bielawy | Gospodarka wodna

Jedna apteka ubyła i jedna przybyła Bliżej budowy zbiornika
Rada Powiatu Łowickiego
na sesji 21 czerwca zmieniła
zapisy uchwały w sprawie godzin pracy aptek na terenie powiatu łowickiego. Było to konieczne ze względu na 2 nowo
powstałe apteki i likwidację
jednej. Z uchwały została wy-

kreślona apteka na os. Kostka 1
w Łowiczu, w jej miejsce wpisana została apteka Pod Rożą,
która działa już na Starym
Rynku nr 15.
Do wykazu dopisana została
Apteka „Przy Łowickiej”, która powstała w Kiernozi, na ul.

Apteka „Pod różą” na Starym Rynku. Jedna z dwóch aptek w powiecie
łowickim, jaka powstała w ostatnim czasie.

Łowickiej 12a. Obecnie na terenie powiatu działają 32 apteki
ogólnodostępne (w tym 3 punkty apteczne w Sobocie, Kiernozi i Zdunach). Wśród tych placówek jest jedna całodobowa
– Słoneczko przy ul. Stanisławskiego 27 w Łowiczu.
Większość pozostałych placówek pracuje 6 dni w tygodniu, choć są też apteki czynne tylko od poniedziałku do
piątku. Wyjątkiem są łowickie apteki: Medest IV przy
ul. 3 Maja 6, czynna przez 7 dni
w tygodniu w godz. 8-22 oraz
Medest V przy ul. Tuszewskiej
45, czynna w niedziele w godz.
9-18, Avena przy ul. Bolimowskiej 21, która czynna jest
w niedziele w godz. 9-14, apteka 36,6 przy ul. Ułańskiej 12
w Łowiczu, która w niedziele jest czynna w godz. 10-18,
Vitafarma na ul. Starzyńskiego 10/12 czynna w niedziele
w godz. 8-14. 
mwk

Gmina Łyszkowice | Inwestycje drogowe

PRID wyasfaltuje gruntówki
Łowickie Przedsiębiorstwo
Robót
Inżynieryjno–Drogowych wygrało dwa przetargi na
przebudowę dwóch gminnych
dróg w Czatolinie oraz drogi
Gzinka – Wrzeczko Borowiny.
Obydwa przetargi rozstrzygnięto w Urzędzie Gminy 30
czerwca. Pierwszy – na przebudowę dojazdówki do pól Gzinka – Wrzeczko Borowiny oraz
drogi spełniającej tę samą funkcję w Czatolinie, zakłada wykonanie na gruntówkach podkładki z kamienia, a na niej nakładki

asfaltowej o szerokości 4 metrów. W sumie obydwie drogi
ujęte w przetargu mają długość
ok. 2,2 km. Na ich wyasfaltowanie gmina Łyszkowice otrzyma
dotację w wys. 145.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Umowę w tej
sprawie już podpisano. W odpowiedzi na gminny przetarg
wpłynęły trzy oferty. Ta, którą złożył PRID okazała się najniższa i opiewała na 498.000 zł
brutto, podczas gdy najwyższa
wynosiła ok. 680.000 złotych.

Drugi przetarg – na przebudowę i wyasfaltowanie 280 metrów drogi w Czatolinie także
wygrał PRID, który zaproponował 48.000 złotych, podczas
gdy najwyższa z czterech ofert
opiewała na 72.000 złotych.
Decyzję o wyasfaltowaniu tego
odcinka gruntówki Rada Gminy
podjęła wychodząc na potrzeby
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, które mają
znacznie utrudnione poruszanie się po miękkiej nawierzchni. 
ewr

Gmina Bielawy zrobiła krok
do przodu w kierunku zapowiadanej od dawna budowy
zbiornika retencyjnego pod
wsią Sobota przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi.
Przypomnijmy, że podstawą budowy takiego zbiornika był fakt, że teren na którym
zostanie zbudowany zbiornik będzie własnością gminy.
– Rada sołecka podjęła decyzję o przekazaniu gminie gruntów, na których może powstać
taki zbiornik. Wcześniej ktoś
miał jakieś roszczenia z tego
powodu, ale sprawa jest już
nieaktualna. Warunek główny

jest więc już spełniony – mówi
wójt gminy Bielawy Sylwester
Kubiński.
Zbiornik miałby zostać
umiejscowiony na 17 hektarach ziemi i obok funkcji regulujących pełniłby także funkcje
rekreacyjne. O bazę turystyczną zadbałaby gmina Bielawy.
Wykonanie zbiornika jest wpisane w planach województwa łódzkiego i jeśli znajdą
się na nie odpowiednie fundusze zostanie zrobiony do końca 2013 roku. Po pięciu latach
zarządzania zbiornikiem przez
WZMiUW w Łodzi zostałby
on przekazany gminie Bielawy
na stałe.
td

Łowicz | ZSP nr 4

Bez liceum profilowanego
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego nie będzie już
liceum profilowanego. Rada
Powiatu Łowickiego na sesji
21 czerwca podjęła uchwałę
o likwidacji tego liceum o nachyleniu ekonomiczno-administracyjnym oraz szkoły policealnej kształcącą w zawodzie
technik rachunkowości.
Liceum profilowane, o profilu ekonomiczno-administracyjnym istniało w szkole przy ul.
Kaliskiej jeszcze w roku szkolnym 2008/2009. Jak mówi dyrektor ZSP nr 4 Zofia Szalkiewicz, we wcześniejszych latach
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Potem ono osłabło, bo
lepsi uczniowie woleli uczyć się
w liceum ogólnokształcącym,
w którym przedmioty dominujące mają rozszerzony program
już od I klasy, słabsi woleli

uczyć się w technikum niż w liceum profilowanym. W miejsce
klasy tego liceum w ZSP nr 4
powstała klasa LO o profilu biologiczno-chemicznym. Nigdy
nie powstała nawet jedna klasa
szkoły policealnej, kształcącej
w zawodzie technik rachunkowości. Była zapisana w ofercie programowej szkoły z myślą
o absolwentach liceum profilowanego. Zlikwidowano zapis
na temat tej szkoły ze względu
na brak zainteresowania nią.
Oferta ZSP nr 4 na rok szkolny 2010/2011 wygląda więc następująco: LO o nachyleniu matematyczno-informatycznym
i
biologiczno-chemicznym,
4-letnie technikum kształcące
w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec oraz
2-letnia zasadnicza szkoła zawodowa w kierunku sprzedawca. 
mwk

sprzętu, który w przyszłości
będzie pomagał w likwidowaniu skutków powodzi. Mają
to być agregaty prądotwórcze, motopompy czy specjalny
sprzęt pływający. 
mwk

W sobotę walne
zgromadzenie
Akademickie Stowarzyszenie
Łowiczan zaprasza wszystkich
zainteresowanych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Członków, które odbędzie się
10 lipca o godzinie 12. w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Przypomnijmy, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane
14 maja tego roku, a jego głównym celem działania jest pomoc
studentom z Łowicza uczącym
się w innych miastach w kraju.
– Jesteśmy grupą przyjaciół, która postawiła sobie za
cel działanie na rzecz Księżaków studiujących w ośrodkach
akademickich w całej Polsce
– mówi Michał Trzoska, jeden
z założycieli stowarzyszenia.
Podczas walnego zgromadzenia nastąpi m.in. wybór zarządu stowarzyszenia oraz dyskusja w sprawie projektów
stowarzyszenia. Przed Walnym
Zgromadzeniem odbędzie się
przyjęcie nowych członków.
Wszystkie zainteresowane osoby są proszone o przybycie
o godzinie 11.30. Więcej informacji na temat stowarzyszenia można uzyskać na stronie
www.student.lowicz.pl, a także
pod nr tel. 607 517 184. 
td

Piknik
w Nieborowie

Na
całodzienny
piknik
21 lipca wybiera się do Nieborowa Klub Seniora Radość
z Łowicza. Impreza, podobnie
jak wszystkie inne tego typu,
finansowana jest przez samych
uczestników oraz dzięki pomocy sponsorów. Seniorzy będą
biesiadować, śpiewać i odpoczywać, 10 z nich obchodzić
będzie imieniny. 
mwk
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Stary Rynek
w Łowiczu

Aktualności

bez księgarni. str. 22

Bratoszewice | Wystawa zwierząt hodowlanych

Piękniejsza strona polskiego rolnictwa
siejszy polskie mięso jest jednym z lepszych w świecie, bo
hodujemy nasze świnie jeszcze
sposobem nie aż tak przemysłowy, jak to robią inne kraje.
Naszemu mięsu brak jest tylko
promocji, dlatego w ostatnim
czasie powstał fundusz m.in.
promocji mięsa wieprzowego.

Przed wystawą przechodzą specjalne przygotowania.
Uczą się chodzić po ringu. Są na specjalnej diecie.
O ich sierść dbają fryzjerzy. Aby zostać
superczempionem muszą mieć odpowiednie,
potwierdzone komisyjnie gabaryty i rekordową
wydajność. Najpiękniejsze zwierzęta hodowlane
z całego województwa można było podziwiać
w miniony weekend w Bratoszewicach.

Lilianna Jóźwiak
-Staszewska
lila.staszewska@lowiczanin.info

To była już XII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Targi Rolne
„W sercu Polski” organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 3 i 4 lipca
przez tereny wystawowe ośrodka przewinęły się tłumy zwiedzających. Wystawa odbywała się pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, marszałka województwa łódzkiego Włodzimierza Fisiaka oraz wojewody
łódzkiej Jolanty Chełmińskiej.
ŁODRw gościł 135 hodowców, którzy przywieźli swoje
najpiękniejsze zwierzęta: bydło
mleczne, bydło mięsne, trzodę chlewną, konie, owce, kozy,
króliki, szynszyle, a także ptactwo ozdobne i pszczoły. Dyrektor ŁODR Barbara Günther
otwierając oficjalnie wystawę
dziękowała wystawcom za to,
że chcieli przyjechać do Bratoszewic i zaprezentować wyniki
swojej ciężkiej, ale – jak podkreśliła – szlachetnej pracy.
Zdaniem fachowców
Wystawa to dobra lekcja dla
rolników – niekoniecznie wystawców, specjalistów oraz typowych mieszczuchów. Dzięki
niej rolnicy mogą zorientować
się jaki poziom prezentuje ich
hodowla na tle innych. Dla tych,
REKLAMA

którzy pracują w laboratoriach
jest wyznacznikiem jakości pracy i kierunków rozwoju, a tym,
którzy przyjeżdżają z miasta,
uzmysławia, że piją mleko i jedzą wyroby mięsne pochodzące właśnie od takich zwierząt.
– Wystawy stają się z roku na
rok atrakcyjniejsze. Bydło jest
coraz lepiej przygotowane,
a przede wszystkim jest coraz
lepszy materiał genetyczny –
powiedział nam Stefan Glonek,
prezes Łódzkiego Związku Hodowców Bydła oraz Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła. Podkreślił, że wśród
hodowców 80 sztuk wystawianego w tym roku bydła jest tyl-

Uczesane krowy
Aby nadawać tytuły superczempionów,
czempionów
i wiceczempionów niemalże
przez całą sobotę sędziowie
dokonywali oględzin i ocen
najpiękniejszych sztuk. W niedzielę najlepsze zaprezentowane zostały na ringu. Niektóre
pokazały, że finał przeżywają równie mocno albo jeszcze
bardziej niż ich właściciele.
W kilku przypadkach doprowadzenie zwierzęcia do wyznaczonego miejsca było dla
jego opiekuna nie lada wyzwaniem. Najbardziej okazale jak zwykle prezentowały się udekorowane flot’s oraz
kolorowymi wstęgami krowy
Pokazy na ringu i jedna z championek tegorocznej wystawy.

Pięcioletni Kuba z Gozdowskiej Woli w gm. Rokiciny przyjechał
zaprezentować na targach cieliczkę o imieniu Fatma.

ko jedno gospodarstwo spółki skarbu państwa, a pozostałe
to gospodarstwa indywidualne.
– I to uważamy za wielki sukces, bo widać, że gospodarstwa te mają coraz lepszy materiał i coraz więcej właścicieli to
młodzi hodowcy – mówił prezes Glonek.
Oprócz prestiżu i potwierdzenia wysokich wyników swoich
hodowli wystawcom w Bratoszewicach zależało jeszcze na
czymś innym. Chcieli wykorzystać obecność zwiedzających
tłumów, aby promować polską
żywność. Waldemar Świdrowski, sekretarz zarządu głównego
Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej powiedział nam: Bardzo zależało nam na tym, aby pokazać wyroby kulinarne z naszego
mięsa, ponieważ na dzień dzi-
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czempionki. Na tegorocznej
wystawie duży sukces odniosło Mazowieckie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt
w Łowiczu. Aż 10 krów pochodzących z tej stacji sędziowie
uznali za godne nagrodzenia.
Przyznano im 8 wicechampionatów i 2 championaty. Wicechampionaty zdobyły m.in.
krowy z hodowli Wojciecha
Kaźmierczaka z Popowa Głowieńskiego oraz Sylwestra
Imiołka z Krępy. W kategorii
trzody chlewnej championat
i dwa wicechampionaty za knury stadne powędrowały do Mazowieckiego Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Championat otrzymały też
loszki krzyżówkowe Łukasza
Świdrowskiego z Wyborowa.
Mianem Najbezpieczniejszej
Ekspozycji Zwierząt tegorocznej wystawy KRUS ogłosił stanowiska należące do Ośrodka
Hodowli Zwierząt w Dębołęce
Sp. z o.o.
Z zadatkami
a hodowców
Bardzo wdzięcznym dla oka
był pokaz w ramach Konkursu Młodego Hodowcy, podczas
którego bardzo młodzi kandydaci na hodowców zaprezentowali na ringu młode cielaki
oraz prosięta, które mają szansę stać się przyszłymi czempionkami. Najmłodszy hodowca liczył w tym roku 4 lata.
Było też sporo dziewcząt, które
nie boją się trudów pracy w gospodarstwie. Dziewięcioletnia
Weronika Imiołek z Krępy prezentowała cieliczkę Tulli. Powiedziała, że w gospodarstwie
REKLAMA



swoich rodziców chętnie zajmuje się karmieniem cielaków.
Dorota Kaźmierczak z Popowa
Głowieńskiego, biorąca udział
w konkursie po raz pierwszy,
prezentowała cieliczkę Alfa.
Na co dzień wraz z bratem pomaga rodzicom w prowadzeniu 36-hektarowego gospodarstwa nastawionego na hodowlę
krów mlecznych. Rodzice obydwu dziewczynek wystawiali
najdorodniejsze dorosłe sztuki
swoich stad podczas tegorocznej ekspozycji, które zdobyły
tytuły wicechampionek.
Konkursy
Jak co roku rozstrzygnięto szereg konkursów w ramach Targów Rolnych „W sercu
Polski”.
Rozegrano
konkurs piekarniczy, wędliniarski i mleczarski. W konkursie piekarniczym wyróżniono

najlepsze produkty w grupach
asortymentowych. I miejsce
w kategorii pieczywo mieszane
za chleb zwykły krojony otrzymała „Piekarnia Nieborów”
Łukasz Gocek. Rozstrzygnięto też konkurs „Promocja żywności wysokiej jakości – smaki
regionu” na najlepszy produkt
tradycyjny. Wyróżniono m.in.
następujące produkty: „Chleb
nagawski wiecznie świeży”
Elżbiety Krajewskiej z Nagawek, „Boszcz” – biały barszcz
na żytnim zakwasie z KGW
Ciołek oraz sernik matematyczny hrabiowski – Krystyny Skalskiej (Stowarzyszenie
Przyjaciół Bratoszewic). Konkurs współfinansowany był ze
środków Unii Europejskiej.

Prezentacja koni, według sędziów najpiękniejszych i najdorodniejszych.

KGW Ciołek zaprezentowało kilka swoich popisowych potraw.

Były też wielbłądy
Oprócz tego co na ringu,
zwiedzających ciekawiło rów-

Konie mechaniczne również wzbudzały podziw odwiedzających.
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nież to, co wokół niego. Obok
placu głównego wystawy hodowlanej były również – poza
konkursem – m.in. wzbudzające największe zainteresowanie dzieci wielbłądy. W pawilonach niedaleko sceny można
było oglądać szynszyle oraz
ptactwo ozdobne. Wystawa rozciągała się na powierzchni ponad półtora hektara. Było więc
również sporo miejsca m.in. na
stoiska firm paszowych, producentów wyposażenia obór, doradców rolnych oraz instytucji
i organizacji związanych z rolnictwem.
Targi rolne zgromadziły natomiast nie tylko wytwórców
konkursowej żywności, ale
i producentów, dystrybutorów
maszyn i sprzętu rolniczego,
nawozów, a także wydawnictw
promujących nowoczesne rolnictwo. Firmy szkółkarskie
przywiozły ze sobą kwiaty
i sadzonki. Furorę robiły stoiska z rękodziełem ludowymi.
Na brak zainteresowania nie
narzekali ci, którzy przyjechali do Bratoszewic z pieczywem
bez polepszaczy i wędliną
bez chemii. Swoich smakoszy miały także wyroby gotowe z boczniaka, takie jak flaczki, leczo, czy marynata. Dużą
liczbę zwiedzających przyciągały do swoich stoisk renomowane firmy mleczarskie.
Na podatny grunt trafiła również oferta wikliniarska oraz
stolarska. Koszyki na zakupy
oraz drewniane ławki ogrodowe wzbudzały spore zainteresowanie tych, którzy postanowili w weekend odwiedzić
Bratoszewice. n
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Nie będzie
Festiwalu Sztuki
Żywej
Mimo, że jeszcze w maju wydawało się, że festiwal będzie,
dziś okazało się że nie. Stowarzyszenie Pracownia Sztuki
Żywej, organizator dwóch poprzednich edycji wyjaśnia, że
powodem są długie procedury
zmian w strukturach stowarzyszenia i zawieszenia działalności gospodarczej.
– Chcieliśmy w tym roku
zorganizować festiwal, ale nie
udało się uregulować spraw
prawnych do końca czerwca
– mówi Katarzyna Staszewska
z zarządu stowarzyszenia. Wielu członków stowarzyszenia jest
studentami i przełom czerwca
i lipca spędzają zazwyczaj na
nauce do egzaminów, stąd brak
wolnych chwil na zajęcie się organizacją festiwalu. – Szkoda,
że tegoroczna edycja nie doszła do skutku – mówi dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz.
W najbliższym czasie będę
chciał się spotkać z członkami
stowarzyszenia i porozmawiać
na temat ich dalszych planów. jr
REKLAMA
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Łowicz | Festiwal muzyki organowej

Kościół pijarski | Inwestycje

Remontu ciąg dalszy Nie tylko Bach
W kościele pijarskim
w Łowiczu prace
remontowe nabierają
większego tempa.
W ostatnim czasie m.in. zakonnicy podpisali umowę z ministerstwem kultury dotyczącą
dotacji, 250 tys. zł, na remont
wnętrza kościelnych wież.
Stworzono też inwentaryzację
potrzebną do renowacji całego
wnętrza świątyni za 130 tys. zł.
– Wiem, że jednoczesny remont kościoła pijarskiego i katedry wymaga od Łowiczan
wielkiej mobilizacji i hojności,
ale mam nadzieję, że uda nam
się zebrać potrzebne pieniądze
– mówi rektor domu zakonnego
pijarów w Łowiczu o. Andrzej
Pilch.
W kościele pijarskim w najbliższym czasie mają również
ruszyć prace odwadniania bu-

Ogrodzenie od strony
ul. Zduńskiej ma być naprawione
jeszcze w tym roku.

dynku świątyni. – Chodzi o to,
że woda spływa z terenu przy
kościele do pobliskiej szkoły,
ponieważ tak jest ukształtowany
teren – mówi o. Pilch – Trzeba
więc temu zapobiec, by tak się
nie działo. Poza tym, tak duży
budynek jak kościół wymaga

takiej inwestycji. Jej koszt to ok.
180 tys. zł, z czego pijarzy mogą
pozyskać prawie 50% z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi.
Wniosek już przeszedł wstępnie pozytywną ocenę i czeka na
dalsze rozpatrzenie.
Z kolei w przypadku dofinansowania remontu kościoła
z ministerstwa kultury, pijarzy
muszą uzbierać 50 tys. zł. Do
tegorocznych wydatków należy
także dodać wykonanie choćby części ogrodzenia od strony
Zduńskiej, co ma kosztować 60
tys. zł. – mamy z tego 20 tys. zł
obiecane od prywatnych sponsorów, ale nadal brakuje 40 tys.
zł – dodaje Pilch.
Łącznie zakonnicy na wykonanie prac potrzebują zebrać
ok. 310 tys. zł, bo 360 tys. zł pozyskali, bądź wkrótce pozyskają z instytucji i od sponsorów.
– Mam nadzieję, że z bożą pomocą nam się to uda – podsumowuje o. Pilch. 
jr

XXII Międzynarodowy
Festiwal Organowy
Johann Sebastian Bach
rozpoczął się
7 lipca koncertem
Wiktora Łyjaka.

W kolejne lipcowe środy w łowickiej katedrze czekają nas jeszcze występy Istvana Ella z Węgier, Karola Gołębiowskiego
z Belgii i Krzysztofa Szmyta oraz
Krzysztofa Maroska z Polski.
– Niewątpliwie odbywający
się obecnie remont katedry jest
pewnym utrudnieniem szczególnie dla organów, do których
mimo ochrony dostaje się kurz
– mówi organizator festiwalu
Wiktor Łyjak – Mam jednak
nadzieję, że to nie zaszkodzi
jakości gry zaproszonych do
Łowicza muzyków.
W najbliższą środę 14 lipca
o godz. 19. 30 na łowickich or-

ganach zagra Istvan Ella. Tego
dnia usłyszymy utwory J. S.
Bacha, Maxa Regera i Roberta Schumanna. Z kolei 21 lipca
o godz. 19. 30 wystąpi znany już
łowiczanom z poprzednich edycji festiwalu, Karol Gołębiowski. Zagra oprócz muzyki Bacha
utwory czeskiego kompozytora Petra Ebena, Jehana Alaina
z Francji, Cezara Francka z Belgii i kompozytora pochodzenia
polskiego Feliksa Borowskiego
urodzonego w Ameryce.
W ostatnią środę lipca, 28.,
wystąpią przed łowicką publicznością Krzysztof Marosek,
który zagra na organach oraz
Krzysztof Szmyt – tenor. Tego
dnia usłyszymy muzykę Bacha,
Georga Freidricha Haendla,
włoskiego kompozytora Giulio Cacciniego, Cezara Francka
i polskiego kompozytora Jana
Maklakiewicza.
Bilety są do nabycia na miejscu w cenie 9 zł normalny i 5 zł
ulgowy. 
jr
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Łowicz | MOPS

Ćwiczenia usprawniające
bardziej dostępne
Nastąpią zmiany w opłatach
dla osób z porażeniem
mózgowym
z terenu Łowicza,
korzystających z usług
rehabilitacyjnych w ramach
pomocy łowickiego
MOPS i dwóch łowickich
stowarzyszeń – taką decyzję
podjęli radni miejscy
podczas sesji miejskiej
24 czerwca.
Uchwała dotyczyła określenia szczegółowych warunków
przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz odpłatności za te usługi. Była to korekta
ustawy sprzed kilku lat.
– Chodziło nam głównie
o osoby z porażeniem mózgowym z terenu miasta, które korzystają ze specjalistycznych
zajęć rehabilitacyjnych. To właśnie pod nich była przygotowana
ta uchwała – tłumaczy dyrektor
MOPS Marek Dziedziela. Do
tej pory z pomocy finansowej
MOPS mogły korzystać tylko
osoby, których dochód na jedną
osobę w rodzinie nie przekraczał 351 złotych na osobę w rodzinie i 477 dla osoby samotnie
gospodarującej. Dzięki zmienionej ustawie, specjalistycz-

na pomoc zostanie zapewniona
także osobom, których dochody
przekroczą powyższe kwoty.
Na terenie Łowicza z takich
usług korzysta około 30 osób
z dwóch stowarzyszeń – „Dać
szansę” i „Nadzieja”, które mają
podpisaną umowę z MOPS na
dofinansowanie tych zajęć. Jedna godzina leczenia polegająca
na obniżaniu napięcia mięśniowego czy korekcie wad postawy oscyluje w granicach 14-16
złotych na osobę, bez jakichkolwiek zniżek. Jedna osoba standardowo korzysta z 4 do 8 godzin w miesiącu.
Po zmianie uchwały nieodpłatnie z usług rehabilitacyjnych będą więc mogły korzystać osoby, dla których
przychód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy 877,5
złotych. Rodziny z przychodem od 877,5 do 1053 zł zapłacą po 20% od kosztów zabiegu, z przychodem od 1053 do
1228,5 zł – 40%, od 1228,5 do
1404 – 70%, od 1404 do 1579,5
– 90%, a powyżej 1579,5 zł –
100%.
Dyrektor MOPS zapowiada,
że w przypadkach szczególnych będą możliwe umorzenia.
– Ale muszą to być naprawdę
szczególne przypadki, a nie
umorzenia dla każdego – mówi
Marek Dziedziela. 
td

Gmina Łowicz | Urząd Gminy

Inne godziny otwarcia latem
Jak co roku, również teraz
w miesiącach wakacyjnych
Urząd Gminy Łowicz przy
ul. Długiej w Łowiczu zmienił godziny przyjęć interesantów. Mieszkańcy gminy będą
mogli załatwić swoje sprawy
i zdobyć potrzebne informaREKLAMA

cje w urzędzie od godz. 7.00 do
godz. 15.00. Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie przesunięcie czasu pracy o pół godziny
jest spowodowane czasem pracy rolników, którym wcześniejsze godziny latem bardziej odpowiadają. 
jr
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Łowicz | PCPR

Pomoc społeczna zmienia oblicze
Powiatowe Centrum
Pomocy w Rodzinie
w Łowiczu
już trzeci rok
realizuje program
„Umiem więcej”.
Jest on skierowany
dla osób
niepełnosprawnych
oraz dorosłych
wychowanków rodzin
zastępczych
i placówek opiekuńczowychowawczych.
W tym roku uczestniczy
w nim w sumie 65 osób.

W ciągu tych 3 lat powiat łowicki pozyskał na realizację
programu około 1 miliona złotych. W tym roku kwota dotacji
wyniesie 381 tys. zł przy udziale
własnym powiatu wynoszącym
44 tys. zł. – Jako wkład własny
uznano nam wydatki na kontynuację nauki przez wychowanków, jakie powiat i tak ponosi – wyjaśnia dyrektor PCPR
Robert Wójcik. Jak podkreśla,
dzięki pozyskanym pieniądzom
zmienia się forma pomocy społecznej na szerszą i ciekawszą
niż dotychczas.
W tym roku 25 niepełnosprawnych uczestników projektu pojechało na turnus rehabilitacyjny do Łeby. Trwał on od
5 do 19 czerwca Był to pierwszy tego typu wyjazd organizowany przez PCPR. Początkowo
rozważano nawet, czy nie lepiej byłoby pozwolić tym osobom na wyjazdy indywidualne,
w wybranych przez nich terminach i do wybranych przez
nich miejsc. Okazało się jednak, że uczestnicy projektu woleli skorzystać z wyjazdu zorganizowanego, bo było to dla nich

Kurs stylizacji paznokci. Zajęcia bardzo spodobały się uczestniczkom projektu i deklarowały chęć udziału 
w podobnym kursie w przyszłym roku.

wygodniejsze. Mieli zapewniony transport w obie strony, pobyt pełen atrakcji i z zabiegami
rehabilitacyjnymi dobranymi
zgodnie z zaleceniami lekarza.
Brali udział w rejsie statkiem,
zabawach integracyjnych, wycieczkach na Kaszuby i po Łebie.
Podczas turnus odbyły się
10-godzinne warsztaty z doradcą zawodowym i indywidualne,
godzinne spotkania z psychologiem. Uczestnicy tego turnusu
nie ponieśli żadnych kosztów,
zakupiono dla każdego z nich
wyprawkę, składającą się z dresu, ręcznika, szlafroka i środków czystości.
Wcześniej, w 2 kolejne weekendy wychowankowie, których
w projekcie jest 40, wyjeżdżali do Kuźni Warowiejskiej na
warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. Jedna z grup biorących

w nich udział miała np. spotkanie z prawnikiem poświęcone
zakładaniu własnej działalności
gospodarczej.
Spośród grona wychowanków, 12 osób zgłosiło się na
kurs prawa jazdy kategorii
B, który właśnie się odbywa
w ośrodku kształcenia kierowców „Rondo”.
Nowością tegoroczną był
kurs kosmetyczny stylizacji paznokci, na który zapisało się
8 osób. Trwał on 60 godzin i zakończył uzyskaniem certyfikatu oraz świadectwa MEN. Jak
podkreśla koordynatorka projektu Małgorzata Janicka, kurs
ten cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że uczestniczki wyrażały chęć kontynuowania go w latach następnych, np.
w dziedzinie masażu, wizażu
czy nawet zakładania kolczyków.
W czasie wakacji 20 wychowanków rodzin wychowaw-

czych i placówek opiekuńczych
będzie miało wypłacone kwoty prawie po 5 tys. zł tytułem
tzw. zapomogi w formie rzeczowej. Otrzymają je osoby,
które usamodzielniają się, muszą jednak dowieść, że pieniądze przeznaczone będą na zakup wyposażenia mieszkania
lub na pomoce naukowe. Nie
ma w tym gronie osób niepełnosprawnych, bo te mogą także
kupować, w ramach zagospodarowania, sprzęt rehabilitacyjny.
Po wakacjach w ramach projektu planowane są jeszcze
2 przedsięwzięcia – wycieczka
2-dniowa wychowanków (są to
osoby wieku 18-25 lat), prawdopodobnie do Kazimierza
Dolnego. Projekt zakończy się
wspólnym spotkaniem andrzejkowym wszystkich uczestników
projektu. Potem PCPR będzie
już tylko rozliczał projekt.mwk
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Dziś ponad 1400
ogłoszeń drobnych

Fotoreportaż

Cenna pamiątka. Proboszcz już dawno przygotował dla parafian
malutkie skrawki drewna z ołtarza papieskiego, który po wizycie Jana
Pawła II przez kilka lat służył jako główny ołtarz w kościele na Korabce,
zanim trafił do bocznej kaplicy w katedrze.

zajrzyj str. 26-33

Pożegnanie z dziećmi. Łowicki strój ludowy, oczywiście większy, ks. Frelek wziął ze sobą do Żychlina.

Łowicz | Pożegnano proboszcza z Korabki

Dwie godziny wzruszeń
i podziękowań
Ogromny ładunek emocji
towarzyszył pożegnaniu
ks. Wiesława Frelka,
dotychczasowego
proboszcza parafii
na Korabce w Łowiczu,
które wspólnota parafialna
przeżywała w środę
30 czerwca wieczorem.
Ks. Frelek, odchodzący do
Żychlina po 11 latach pracy w Łowiczu, zaskarbił sobie
ogromną wdzięczność parafian
swą skromnością, zaangażowaniem w pracę i – chyba przede
wszystkim – umiejętnością
i chęcią współpracy z każdym.

Jeśli ktoś miał wątpliwości
co do tego, jak kochali go ludzie
na Korabce, to wyzbył się ich
będąc na tej wieczornej mszy
świętej, ostatniej, jaką odprawił w parafii. Pod koniec mszy
ustawiła się przed ołtarzem kolejka ludzi chcących mu osobiście podziękować. Zaczęła,
w imieniu rady parafialnej, łamiącym się głosem radna miejska Grażyna Sobieszek, potem
przez łzy mówiła Andżelika Pałyga z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, łzy płynęły
z oczu wielu zgromadzonych
w kościele – a ten, mimo dnia
powszedniego, był pełen.
Potem żegnali się ludzie
z oazy, koła różańcowego, mini-

stranci – ale najciekawsze było
to, co nastąpiło dalej: jedna za
drugą, tworzone spontanicznie, delegacje poszczególnych
ulic i rejonów parafii. Podchodzili ludzie z Armii Krajowej,
Żołnierskiej, Lipowej, Strzeleckiej, kolejnych ulic, a nawet
z Chąśna, które reprezentował
m.in. wójt Dariusz Reczulski.
Ta ostatnia delegacja ofiarowała odchodzącemu proboszczowi bujany wiklinowy fotel, żeby
– gdyby czasem miał wolną
chwilę – mógł odpocząć.
Prowadzone przez ks. Frelka piesze pielgrzymki do Częstochowy wspominał przed ołtarzem burmistrz Krzysztof
Kaliński i zachęcał żartobli-

wie księdza, by często wracał
do Łowicza, bo gdy założy dobre buty i wyruszy o północy to
z Żychlina na 6 rano do bernardynek nawet pieszo zdąży... Od
władz miasta, które obok burmistrza reprezentował skarbnik
Arkadiusz Podsędek, też mieszkaniec Korabki, otrzymał ks.
Frelek ozdobne wydanie „Chłopów” Reymonta i wyrzeźbioną
w drewnie łowicką parę.
Proboszcz dziękował wszystkim i z naciskiem, kilka razy,
zachęcał do pogłębienia wiary. Zapowiadał, że Łowicza nie
zapomni i często będzie odwiedzał – do czego zachęcał go już
nowy proboszcz, ks. Adam Domański. n

To były piękne lata. Ks. Frelek nie ukrywał, że włożył w łowicką parafię
wiele serca.

Pożegnanie od rady parafialnej. Przemawia Grażyna Sobieszek.

To już Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Łez nie kryje Andżelika Pałyga.

Oficjalnie, choć swobodnie i serdecznie. Żegnają burmistrz Krzysztof
Kaliński i skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek.

Rodzina Turskich z ul. Strzeleckiej. To jedni z tych wielu,
na których ks. Frelek mógł zawsze polegać.

www.lowiczanin.info



nr 27      8 lipca 2010

21

Łowicz | Inwestycje powiatu łowickiego

Salę i internat
już widać
Stoją już mury sali gimnastycznej, jaka powstaje przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Powstańców w Łowiczu.
Inwestorem jest powiat łowicki, wykonawcą firma Szurgot z Koła.
Wraz z przebudową dotychczasowego internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i budową łącznika
inwestycja pochłonie 3,6 mln zł.
Mirka wolska
-kobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

W dostawionej części wykonane są również instalacje,
obecnie trwają prace przy zewnętrznej elewacji, na której
będą pilastry. W tym tygodniu
rozpocznie się montaż okien.
Za tydzień planowane jest
przekazanie wykonawcy dotychczasowego budynku internatu SOSW, który będzie modernizowany pod kątem szkoły
ponadgimnazjalnej. Zostanie
on też połączony z salą gimnastyczną napowietrzną estakadą.
Wszystkie prace na tej budowie planowano zakończyć
w styczniu 2011 roku. Wykonawca jest zainteresowa-

ny wcześniejszym ich zakończeniem, ale inwestor będzie
musiał otrzymać na to zgodę
z Urzędu Marszałkowskiego,
ponieważ budowa jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Znacznie bardziej zaawansowana jest znajdująca się w bliskim sąsiedztwie budowa nowego internatu i małej salki
gimnastycznej dla SOS-W. Ma
ona kosztować łącznie 1,7 mln
zł i jest finansowana wyłącznie
z budżetu powiatu łowickiego.
Na tej budowie nie tylko postawiono już mury i wykonano instalacje, zamontowano też
okna, rozpoczęto prace w łazienkach. Część elewacji dobudowanej części, znajdująca się
od strony ul. Powstańców, jest
już skończona. Prowadzone są
prace na elewacji od strony wewnętrznej, jaka tworzyć będzie

Nawierzchnia na Piekarskiej
dopiero za rok
Nie uda się w tym roku
zrealizować zamierzeń
ratusza dotyczących
wykonania nawierzchni
na ulicy Piekarskiej
w Łowiczu. Powodem
są opóźniające się prace
projektowe i zbyt małe
pieniądze przewidziane
w budżecie na ten rok.

Ulica Piekarska na całej swej długości nawet w ciepłe dni jest błotnista
i trudna do przejechania, nawierzchnia bardzo by się na niej przydała.

wano na 6 metrów, dodatkowo
ma powstać chodnik zaczynający się przy narożniku z ul.
Chełmońskiego i parking dla
ok. 30 samochodów. Umożliwi on parkowanie kierowcom,
którzy przyjechali np. do położonego obok Przedszkola nr 5,
czy Urzędu Skarbowego. Projekt dotyczący inwestycji ma
być gotowy do końca sierpnia.
By jednak doprowadzić do
tych prac trzeba dokonać rozbiórki istniejących obecnie
naniesień. Na terenie zajmowanym przez położony przy
ul. Chełmońskiego budynek
mieszkalny, przesunąć ogrodzenie, ale i wyciąć rosnące tam
drzewa, o co ratusz jeszcze się
nie zwrócił do starostwa.

atrium. Wykonawca – a jest nim
firma Wiesława Łona z Kiernozi – ma czas do 1 września
na oddanie do użytku internatu i nowej kuchni w ośrodku,
aby od nowego roku szkolnego
dzieci miały gdzie mieszkać.
Pozostałe prace przy sali gimnastycznej, która mieć będzie
około 200 m2 i łączniku, jaki
będzie do niej prowadził, będą
mogły być kontynuowane jeszcze we wrześniu.
Obie budowy rozpoczęto jesienią ubiegłego roku. – Zima
nie sprzyjała wszystkim budowlańcom, jesteśmy pełni
obaw, czy wszystko zostanie
zrobione na czas, ale też widzimy, że prace na budowach
są bardzo intensywne – mówi
Tadeusz Miksa, dyrektor Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. n

Budynek SOS-W. Trwają prace na elewacji od strony wewnętrznego atrium.

Łowicz | Infrastruktura

To co miało być proste, okazało się w rzeczywistości sporym kłopotem. Jak powiedział
nam Grzegorz Pełka, naczelnik
Wydziału Inwestycji w łowickim ratuszu, przygotowywany jest cały czas projekt inwestycji. Choć ulica ma długość
około 200 m, to by ją zbudować według przyjętych założeń, trzeba wykonać w niej
przepięcia kanalizacji sanitarnej, które uporządkują jej stan
i kompletną kanalizację deszczową. Okazuje się, jednak, że
problemem w gruncie są kolizje z infrastrukturą podziemną w tym energetyczną czy telekomunikacyjną. Dodatkowo,
całość opóźniła konieczność
dokonania zakupu jednej działki od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łowiczu. Projekt zakłada, że ulica
będzie wykonana z kostki betonowej, jej szerokość zaplano-

Budowa sali dla ZSP nr 3. Mury i dach są już gotowe. W tym tygodniu rozpocznie się montaż okien.

Pełka powiedział nam, że
250 tys. zł, jakie na budowę ulicy Piekarskiej znalazło się w tegorocznym budżecie miasta nie
wystarczy na zrealizowanie tej
inwestycji. Będzie na pewno
projekt, w tym roku powinna być
wykonana w ulicy sieć kanalizacji deszczowej, która przewidziana jest na całości oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej,
rozbiórka kolidujących płotów
i garażów oraz wycinka drzew.
Na nawierzchnię nie wystarczy pieniędzy, a potrzeba przynajmniej drugie tyle. – W tej
chwili może być bardzo ciężko
ze znalezieniem wolnych środków, które mogłyby zasilić tę
inwestycję, zależy to jednak od
radnych – komentuje Pełka.  tb

Gmina Łowicz | Inwestycje

Tańsze remonty szkół
Firma z Domaniewic Tombud Tomasza Mroczkowskiego wygrała przetarg na remont
szkół: trzech podstawówek i jednego gimnazjum w gminie Łowicz, oferując cenę 480 tys. 83 zł.
Dzięki temu gmina zaoszczędziła prawie 200 tys. zł, ponieważ wcześniej zakładała koszt
prac na ponad 600 tys. zł. Prace w szkołach rozpoczęły się
od razu po podpisaniu umowy z firmą jeszcze pod koniec
czerwca.
– Różnica między spodziewanymi przez nas kosztami
a kosztorysem firmy, może brać
się stąd, że my bierzemy pod
uwagę ceny przeciętne, a nie
najtańsze – wyjaśnia wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski –
Poza tym kiedy firmie zależy na
pracy stara się również obniżyć
koszty szukając tańszych rozwiązań, by przetarg wygrać.

Główne prace jakie zostaną w najbliższym czasie
przeprowadzone w wiejskich
szkołach to remonty dachów,
poprawa elewacji oraz wymiana okien.
W Szkole Podstawowej
w Dąbkowicach zostaną m.in.
wymienione drzwi, pomalowana elewacja, wykonane pokrycie dachowe i zamontowane
nowe okna. Z kolei w podstawówce w Zielkowicach zostaną zamontowane nowe okna,
będzie naprawiony dach i wyremontowana klasa. W Szkole
Podstawowej w Wygodzie zostanie odnowiony dach i elewacja. Remonty zostaną przeprowadzone także w Gimnazjum
w Popowie, gdzie planowana
jest m.in. wymiana sanitariatów na parterze i I piętrze, malowanie elewacji oraz wymiana
wykładzin w dwóch salach. jr

Ominęliśmy Waliszew
W jednym z ostatnich numerów NŁ przedstawialiśmy wyniki z testów gimnazjalnych ze
szkół z Łowicza i powiatu łowickiego. Omyłkowo nie zamieściliśmy wyników z Gimnazjum w Starym Waliszewie. Za
pomyłkę przepraszam.
Gimnazjum w Starym Waliszewie. 10 uczniów biorących udział w teście uzyskało
33,8 punktów z części humanistycznej, 24,9 z części matema-

tyczno-przyrodniczej oraz 32
z języka angielskiego. Wynik
ogólny z testu 58,70.
Najwięcej punktów – 80, uzyskał Karol Walczak, 78 punktów uzyskała Edyta Golan.
– Zarówno dzieci jak i nauczyciele włożyły dużo wysiłku w przygotowanie do testu
i wynik uważam za adekwatny
do umiejętności uczniów – ocenia dyrektor SP Iwona Bartosiewicz. 
Tomasz Dębowski

Granitowe
tablice
dla polskich
żołnierzy
Niebawem mają ruszyć
prace związane z zamontowaniem granitowych tablic
na grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku
i pochowanych na cmentarzu
w Bielawach.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku skradzionych zostało ponad 30 mosiężnych
tablic z imionami i nazwiskami żołnierzy z 15 i 17 Pułku Strzelców Wielkopolskich
i 7 Pułku Strzelców Konnych,
poległych w czasie II wojny światowej podczas bitwy
nad Bzurą we wrześniu 1939
roku. Tablice zostały pocięte
i sprzedane na złom.
– Okazało się, że nie możemy odtworzyć takich tablic,
bo zmieniły się standardy
i konserwator zabytków nie
wyraził zgody. Tablice będą
więc granitowe – mówi wójt
gminy Bielawy Sylwester Kubiński.
Na ten cel gmina uzyskała
dotację w wysokości 20 tysięcy z Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, 5 tys. od
wojewody łódzkiego, 4 tys.
dołoży gmina Bielawy. Wymiana nagrobków odbędzie
się w lipcu, a przeprowadzi ją
firma ze Śląska. W tym roku
ma zostać wymienione 17 tablic. Reszta, wraz z krzyżami,
zostanie rozłożona na najbliższe trzy lata.
td
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Łowicz | Handel

Bez księgarni na Starym Rynku
Z końcem czerwca
przestała istnieć
księgarnia Akrybia
na Starym Rynku
w Łowiczu. Mieściła
się ona na przeciwko
miejskiego ratusza od
2004 r. Kilkanaście lat
wcześniej ten sam lokal
należał do Łódzkiego
Domu Książki.
Tradycja księgarni
w tym miejscu sięga
więc wielu lat.
– Zamknęliśmy księgarnię
w Łowiczu z kilku powodów
– mówi prezes zarządu spółki Akrybia, która posiada sieć
księgarni, Marcin Sorys – Po
pierwsze jej dochody cały
czas malały, po drugie większość księgarni mamy na południu Polski, Cieszyn, Tarnów,
Bochnia, dlatego ciężko nam
było obsłużyć tą księgarnię nawet ze względów dostawczych
i koordynować pracę księgarzy. Wcześniej mieliśmy jeszcze księgarnię w Sochaczewie,
ale kiedy ona upadła na wiosnę tego roku, utrzymywanie
księgarni w Łowiczu za wszelką cenę nie miało już dla nas
większego sensu.
Sorys przyznaje, że na pewno wielu klientów przeniosło się do sklepu Empik, który
powstał ponad dwa lata temu
REKLAMA

Łowicz | SP 2

Żywa lekcja historii
na wycieczce
Dom Sybiraka w Centrum
Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku
i wiele innych ciekawych
miejsc zwiedzili
pod koniec roku szkolnego
uczniowie z klas Va, Vb
i IVb Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łowiczu podczas
trzydniowej wycieczki
do Szymbarka, Trójmiasta
i Malborka.

Kantor i złotnik mieszczą się tylko obecnie w lokalu Akrybii.

w Galerii Łowickiej. Dodaje,
że rynek książki w Polsce jest
na pewno trudny i nie łatwo
jest w nim o duże przychody.
– W 2004 r. założyliśmy sieć
księgarń, ponieważ wykorzystaliśmy upadek większej sieci,
dzięki czemu mogliśmy tanio
nabyć wyposażenie. Poza tym
mogliśmy skorzystać z potencjału jakim są długoletni pracownicy z doświadczeniem,
którzy obecnie u nas pracują.

Oprócz zamknięcia księgarni w Łowiczu, spółka Akrybia
zalega względem Łowickiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
z opłatami za czynsz. Kwota
ta, to znaczna część 200 tys. zł,
jakie są dłużne ŁSM wszystkie
firmy w tym m.in. PSS.
– Zamierzamy spłacić ten
dług, kiedy ruszy sprzedaż
podręczników – mówi Sorys –
Rynek książki ma duże wahania m. in. związane z rozpoczę-

ciem nowego roku szkolnego
kiedy można obserwować dużą
sprzedaż podręczników. Dzięki zwiększonym przychodom
będziemy wstanie spłacić zaległości wobec Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Sorys podkreśla, że po zamknięciu księgarni w Sochaczewie i Łowiczu spółka nie
zamierza w najbliższym czasie
sprzedawać pozostałych księgarni.
jr

Uczniowie mogli poczuć atmosferę towarzyszącą partyzantom podczas nalotów w czasie
II wojny światowej przebywając
w zrekonstruowanym bunkrze.
Śpiewały również pieśni patriotyczne i powstańcze, m.in.
„Rotę” i „Przybyli ułani” – była
to więc żywa lekcja historii.
W skansenie w Szymbarku
dzieci zobaczyły również najdłuższą deskę świata – 36,82 m.
Prawdziwy zawrót głowy wywołało natomiast zwiedzanie
domu stojącego do góry nogami.
REKLAMA

Kolejny dzień przeznaczono
na zwiedzanie Trójmiasta: sopockiego molo, gdańskiej Starówki i Oceanarium w Gdyni.
W trakcie pobytu w Jastrzębiej Górze, która była miejscem
noclegu, nie zabrakło atrakcji
takich jak dyskoteka czy pobyt
na plaży.
W drodze powrotnej nie można było nie zawitać do Malborka, gdzie uczniowie w niezwykłej atmosferze, spowodowanej
nagłą burzą i ulewnym deszczem, podziwiali siedzibę wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. 
mak

Dom na dachu w Szymbarku
był jedną z atrakcji 3-dniowej
wycieczki.
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Sanniki | Koncert chopinowski

Wzruszająco i z wielką pasją
Młody i bardzo utalentowany pianista Stanisław Drzewiecki grał muzykę Chopina
podczas niedzielnego koncertu
w Sannikach. W jego wykonaniu brzmiały polonezy, mazurki, walce. Obok niego wystąpił
Krzysztof Kolberger, recytując pełne smutku i melancholii
wiersze o Fryderyku Chopinie,
które pisali Juliusz Słowacki,
Cyprian Kamil Norwid, Artur
Oppman, Stanisław Jerzy Lec,
Władysław Broniewski, Maria
Konopnicka, Kazimierz Przerwa-Tetmejer i Marian Piechal.
Na widowni zasiadło ponad
100 osób. Artystów przedstawiła Aleksandra Głowacka, szefowa miejscowego Koła Chopinowskiego i Gminnego Ośrodka
Kultury. Podkreślała, że jest jej
niezmiernie miło gościć w Sannikach artystów tak profesjonalnych, tak znanych i tak związanych z Sannikami. Stanisław
Drzewiecki grał na koncertach
sannickich jeszcze jako dziecko, 4 lipca był to jego piąty występ. Krzysztof Kolberger przyjechał recytować do Sannik już
po raz siódmy. Dziękując młodemu pianiście, wyraził nadzieję, że będą mieli jeszcze okazję
razem w tej miejscowości wystąpić. Stanisław, tegoroczny
absolwent Uniwersytetu Mu-

Krzysztof Kolberger. W Sannikach występował siódmy raz.

zycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest synem
pianistów Jarosława Drzewieckiego i Tatiany Szebarowej,
która była jego nauczycielką
muzyki w warszawskiej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Swoją przygodę
z muzyką rozpoczął wyjątkowo wcześnie, bo już jako 4-latek
uczył się gry u moskiewskich
profesorów, gdzie mieszkał ze
swoją rodziną. Jako 5-latek wystąpił w sali wielkiej Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, w tym też wieku
był laureatem Konkursu Pianistycznego w Moskwie. Mając
6 lat odbył tournee po Japonii
z Orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Wernisaż Andrzeja Pitery. Od lewej artysta z żoną Aleksandrą z domu
Stefańską i Aleksandra Głowacka.

REKLAMA

Krzysztof Kolberger to aktor i reżyser teatralny, absolwent
PWST w Warszawie. Związany był m.in. z Teatrem Śląskim
w Katowicach, na deskach którego debiutował w 1972 r, z teatrami Narodowym, Powszechnym, Współczesnym i Ateneum
w Warszawie. Grał role szekspirowskie i współczesne, jest też
uznanym interpretatorem poezji.
Po trwającym godzinę koncercie odbył się wernisaż artysty
malarza Andrzeja Pitery, używającego pseudonimu artystycznego Ratepi. Jest to przestawienie
liter nazwiska, którym posługiwał się jego ojciec Romuald –
pisarz i inżynier, budowniczy
portu w Gdyni. Andrzej Pitera
urodził się w Chorzowie, uczył
w Liceum Plastycznym w Katowicach, ale maturę zdawał w Sędziszowie. Potem studiował na
ASP w Krakowie grafikę i malarstwo u prof. Czesława Rzepińskiego, kolorysty. Jak sam
przyznał, krytycy również uznają za kolorystę, co było widoczne na wystawie w Sannikach. Na
potrzeby wernisażu artysta nazwał siebie jednak nobistą. Tak
nazywali siebie francuscy koloryści, ale słowo to oznacza nawiedzony prorok. I właśnie dlatego Piterze przypadło do gustu,
bo chciałby, aby jego prace zawisły w każdym domu.  mwk

Warsztaty łowickich twórców ludowych. Przy stole wycinankarki Wiesławy Wojdy usiadła młoda nauczycielka
i kilkuletnia dziewczynka.

Łowicz | Warsztaty twórców ludowych

Nie święci garnki lepią,
haftują i wycinają
Jan Konopczyński – garncarz
z Bolimowa, Wiesława Wojda –
wycinankarka z Łowicza oraz
Małgorzata Kosiorek – hafciarka z Kocierzewa Południowego,
specjalizująca się w hafcie koralikowym, prowadziły w miniony
weekend, 3 i 4 lipca warsztaty
ludowe w skansenie przy łowickim muzeum.
– Pierwszy raz widzę coś takiego – mówił jeden ze zwiedzających muzeum, któremu
zabrakło odwagi do tego, aby
próbować ulepić garnek na kole
garncarskim, mimo, że garncarz przekonywał, że „nie święci garnki lepią”. Próbował jednak do tego namawiać żonę,
mówiąc, że to podobne do lepienia ciasta. Ona jednak odparła,
że owszem, ale jak lepi ciasto,
to jest zła. Mimo to chętnych do
tego, aby usiąść wraz z garncarzem nie brakowało.

Podobnie chętnych do robienia wycinanek. Wiesława Wojda, patrząc na listę uczestników,
którzy w sobotę korzystali z jej
nauk odczytuje nazwy miejscowości: Warszawa, Jarosław, Kalisz, Łódź, Łask, Rawa Mazowiecka, Radom. Jednego dnia
było to ponad 50 osób. W niedzielne popołudnie specjalnie
na warsztaty przyszła młoda nauczycielka z okolic Warszawy,
która wizytę u rodziny w Łowiczu połączyła z wizytą w muzeum. – Teraz są wakacje, to jest
czas na to, aby się czegoś nauczyć. W pracy z dziećmi to na
pewno mi się przyda.
Przy hafciarce zastaliśmy studentkę anglistyki z Warszawy.
Przyjechała specjalnie na cały
dzień do Łowicza, bo z internetu dowiedziała się, że są takie warsztaty, na których można się nauczyć haftu. – Haftuję

krzyżykami, ale ten haft, koralikowy, jest bardzo trudny – mówiła w rozmowie z nami. Mimo
to zdecydowała się zrobić sobie torebkę z aksamitu. Pracę
nad nią rozpoczęła w Łowiczu,
skończyć przyjdzie jej raczej
w domu. Hafciarka pytana o to,
ile ona potrzebuje czasu, aby
taka torebka powstała odpowiada bez wahania: dwie godziny.
– Bardzo nam się to podoba
– odpowiedziała kobieta na nasze pytanie o potrzebę takich
pokazów, goszcząca w muzeum
w kilkuosobowym, rodzinnym
gronie. Wizytę w mini skansenie potraktowali jaki dodatkową atrakcję w czasie jubileuszu
40-lecia pożycia małżeńskiego
swoich krewnych. – Przeczytałam w gablocie, że właśnie dzisiaj warsztaty się odbywają i postanowiliśmy skorzystać, bo na
pewno warto. 
mwk
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Olimpijczycy
w Łowiczu
Łowicka Akademia Sportu jest współorganizatorem
Programu Miast Goszczących
uczestników Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, jakie w dniach 18-24
września odbędą się w Warszawie. Dzięki temu do Łowicza
dotrą zawodnicy, którzy będą
tutaj przygotowywać się do zawodów. Od 15 do 18 września,
czyli 3 dni przed Igrzyskami
Polska przyjmie około 2.000
osób z 56 delegacji w ramach
Programu Miast Goszczących.
Do przyjęcia każdej reprezentacji zostanie zaangażowane inne
polskie miasto, w tym Łowicz.
Przed ceremonią Otwarcia
Igrzysk w Warszawie, poszczególne reprezentacje udadzą się
do wybranych miast w celu
aklimatyzacji i odbycia tam treningu podtrzymującego formę.
O tym, kto przybędzie do Łowicza i jak Łowicka Akademia
Sportu zamierza przygotować
się na przyjęcie gości, napiszemy w jednym z kolejnych wydań Nowego Łowiczanina.  ewr
REKLAMA
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Łowicz | Biura podróży

Łowiczanie wybierają Europę
W tym roku łowiczanie
najczęściej wyjeżdżają
na wakacje do państw
europejskich.
Zdaniem pracowników
z łowickich biur podróży
zainteresowanie ich
ofertą turystyczną jest
dużo większe niż w roku
ubiegłym.
– Turcja, Chorwacja, Grecja,
Hiszpania – to jedne z najczęściej wybieranych przez turystów państwa na wakacje. U nas
turyści wybierają przede wszystkim kraje europejskie, choć dużą
popularnością ciągle cieszy się
Tunezja czy Egipt. Kraje europejskie są wybierane dlatego, że
są blisko i są stosunkowo tanie
– mówi Monika Kosiorek z biura podróży In Tour w Łowiczu.
Turyści, którzy odwiedzili
w tym roku biuro podróży Ne-

Zdaniem Moniki Kosiorek łowiczanie wybierają na wakacje głównie państwa europejskie.

mezis, mające swoje placówki
w Łowiczu i w Warszawie udają się najczęściej na Bałkany, do
Turcji, Słowacji, Czech, na Węgry, do Grecji, a także do państw

skandynawskich. – Sezon jest
w pełni. U nas teraz to jest pokłosie zamówień, które były
składane już od lutego. Przewidujemy, że z naszych usług sko-

rzysta przez te wakacje około
6 tysięcy osób z Warszawy i Łowicza. To o jakieś 60% więcej
niż w roku ubiegłym, kiedy to
były odczuwane skutki kryzysu

– uważa Paweł Dębski z łowickiego oddziału biura Nemezis.
Na ostatnią chwilę wyjazd
planują natomiast osoby korzystające z oferty In Tour, gdzie
przede wszystkim sprzedawana
jest oferta „last minute”. – U nas
zamawia się wycieczkę z wyprzedzeniem około tygodnia.
Ktoś nagle zdecydował się na
wyjazd, więc zamawia i jedzie.
Myślę, że takich osób będzie
w wakacje kilkadziesiąt – mówi
Monika Kosiorek.
Łowiczanie wybierają przede
wszystkim kraje europejskie,
gdzie jest z reguły ładna pogoda
i atrakcyjne nadmorskie kurorty,
jednak zdaniem Zofii Kosiorek
z biura podróży Rainbow Tours,
która w swojej ofercie posiada
oferty największych biur podróży – zdarzają się także wyjazdy do bardziej egzotycznych
państw. – Sporo ludzi poleci
w świat w te wakacje. Mieliśmy
klientów i na Kubę, i do Chin,
chociaż faktycznie przeważają wyjazdy do państw europejskich – mówi. Zdaniem naszych
rozmówców łowiczanie najchętniej wyjeżdżają na tydzień, choć
zdarzają się także wyjazdy dwutygodniowe.
td
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Gmina Łowicz | Melioracje

Łyszkowice | Regulamin gminnego targowiska

Ponad 200 tys. zł
w tegorocznym budżecie
zostanie przeznaczonych
na udrożnianie rowów
w gminie Łowicz. Tak
zadecydowali radni podczas
ostatniej sesji 30 czerwca.

Kiedy, gdzie, czym i jak
można handlować
na targowisku na Brzezińskiej
w Łyszkowicach – te kwestie
Rada Gminy uporządkowała
w regulaminie przyjętym
w drodze uchwały na sesji
30 czerwca.

Więcej pieniędzy
na rowy

Wcześniej, w styczniu tego
roku, kiedy uchwalano tę najważniejszą dla gminy uchwałę, zarezerwowano na ten cel
o 100 tys. zł mniej. – Powódź
w maju unaoczniła nam bardzo,
że trzeba udrożnić rowy – mówił na sesji wójt gminy Łowicz
Andrzej Barylski – Bo choć ich
zapchanie i niedrożność nie jest
główną i jedyną przyczyną zalania pól i dróg, to miało to na
pewno pośredni wpływ na rozwój zdarzeń.
– Zgadzam się z panem wójtem, że to konieczne, niestety wiemy wszyscy jedno: rowy
REKLAMA

same się nie zanieczyszczają
i dużo winy leży po stronie samych rolników – mówił radny
z Zielkowic Jerzy Przyżycki.
– Chodzi o to, i tu apeluję
przede wszystkim do obecnych
na sesji sołtysów, by uświadomili mieszkańcom wsi, że
udrażnianie rowów jest również
ich sprawą.
– Pan radny zwrócił uwagę
na ważną kwestię udrażnianie
rowów nie jest zadaniem gminy,
tylko rolników, robimy to, ponieważ tak dla gminy jest lepiej
– mówił Barylski – Ale, żeby
była tu jasność, to od rolników
będzie zależało, czy tegoroczne
udrożnianie rowów przyniesie
jednorazowy efekt, czy na kilka
lat. Bo to oni w kolejnych latach
powinni dbać o te rowy. Owszem, możemy co roku wydawać na te same zadania pieniądze. Ale po co je marnotrawić,
jeśli możemy tego uniknąć.  jr

Handel z zasadami
Regulamin targowiska gminnego stanowi, że jest ono czynne w poniedziałki w godz. 5.00
– 12.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Uprawnieni do prowadzenia handlu są wszyscy, którzy
uiszczą opłatę targową. Opłaty te
pobiera inkasent, który wskazuje
miejsca na rozłożenie straganów.
Wysokość ustalonej przez gminę
w odrębnej uchwale z 2008 r.
dziennej stawki opłaty targowej
uzależniona jest m.in. od powierzchni stoiska lub wielkości
samochodu, z którego sprzedaż
jest prowadzona. Przykładowo
za handel ze straganu lub sto-

Targowisko w Łyszkowicach to miejsce, na którym obok opon
do ciągnika i akumulatorów odbywa się handel ziemniakami.

iska o powierzchni do 8 m2 wynosi 10 zł, o powierzchni od 8
do 16 m2 – 15 zł, a o powyżej
16 m2 – 25 zł. Za sprzedaż z ręki
lub kosza trzeba zapłacić 5 zł,

a z samochodu osobowego, ciężarowego do 3,5 tony lub przyczepy ciągnika rolniczego – 10 zł.
Na targowisku mogą być
sprzedawane wszystkie artykuły
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nie wyłączone z obrotu na mocy
odrębnych przepisów oraz pod
warunkiem, że ich sprzedaż
nie narusza powszechnie obowiązującego prawa. Sprzedający mają obowiązek zapewnić
w utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca
sprzedaży. Co ważne, zobowiązani są także do uwidocznienia na towarach cen lub wywieszenia cenników, a wagi i inne
przyrządy miernicze używane
na targowisku powinny mieć
legalizację i być ustawione
w sposób umożliwiający kupującym obserwację.
Ustalony przez radę regulamin
wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu go w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Warunki higieniczne i sanitarne dotyczące handlu artykułami spożywczymi oraz warunki
weterynaryjne dla handlu zwierzętami, określają odrębne przepisy, których sprzedawcy zobowiązani są przestrzegać. W tym
zakresie kontrolą na wszystkich
targowiskach, w tym w Łyszkowicach, zajmują się powołane
do tego służby tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Inspekcja
Weterynaryjna. 
ewr
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HONDA Civic benzyna+lpg 1996 rok,
tanio, tel. kom. 692‑101‑976.

OPEL Astra 1.7 TDI 1995 rok
tel. (46) 838‑60‑53.

HONDA Elantra 2.0 D 2004 rok, stan
idealny, tel. kom. 516‑463‑007.
IVECO 3510 1997 rok tel. (46)
837-85-87, tel. kom. 696‑568‑333.

Opel Astra 1.4cm 1992 rok,
elektryczne szyby, centralny
zamek,wspomaganie kierownicy,
w całości lub na części, tel. kom.
724‑502‑290.

Lublin III 1999 rok, 3,5t, stan bdb,
skrzyniowiec, tel. kom. 885‑768‑027.

Opel Astra kombi 1.6 1992 r., gaz,
tanio, tel. kom. 502‑772‑246.

LUBLIN 1996 rok, skrzyniowy, tel. kom.
605‑725‑429.

OPEL Calibra gaz 1992 rok, tel. kom.
517‑358‑300.

MAZDA 323 F 1.5 16V 1997 rok,
bordo-metalik, 90 KM, wyposażona, tel.
kom. 695‑753‑493.

OPEL Combo 1.7 Diesel 1996 rok, tel.
kom. 504‑755‑253.

MAZDA 626 sedan 1.8 gaz 1997 rok,
tel. kom. 600‑979‑087.

samochodowe
kupno
DAEWOO Lanos, tel. kom.
501‑523‑233.
FIAT Punto, tel. kom. 501‑523‑233.
FIAT Seicento, tel. kom. 501‑523‑233.
Auto-kasacja Subiekt - Nieborów
230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
Absolutnie każde powypadkowe,
zniszczone, całe, tel. kom. 887‑990‑811.
Absolutnie każde zniszczone,
powypadkowe, całe, tel. kom.
698‑621‑336.
Auta bezwypadkowe, kupię, tel.
kom. 795‑297‑763.
Auta kupię, gotówka, tel. kom.
530‑911‑600.
Auta powypadkowe, uszkodzone,
kupię, tel. kom. 604‑140‑038.
Auto skup, tel. kom. 505‑959‑200.
Auto-laweta, tel. kom. 600‑233‑161.
FIAT Panda, tel. kom. 501‑523‑233.
Auta powypadkowe, uszkodzone
- najlepiej zapłacę, tel. kom.
508‑450‑441.
Kupię Fiata Seicento, 1998-2001 rok,
tel. kom. 692‑829‑882.
Kupię każde auto osobowe, tel.
kom. 797‑023‑720.
Kupię Opla Astrę, zarejestrowaną, tel.
kom. 694‑216‑417.
Kupię Opla Corsę, zarejestrowaną, tel.
kom. 501‑203‑950.
SkODA Octavia diesel, kupię
od pierwszego lub drugiego właściciela,
tel. kom. 600‑944‑728.

sprzedaż
ALFA ROMEO 1562.0 TS 1990 rok,
150 KM, tel. kom. 883‑988‑106.
ASTRA II kombi 2.0 TD 1997 rok,
wersja komfort, tel. kom. 500‑165‑145.
AUDI 80 Cabrio 1992 rok, stan bdb,
atrakcyjny wygląd, tel. kom. 692‑345‑655.
AUDI A3 1996 rok, na łowickich
numerach, + zimowe koła, tel. kom.
785‑611‑579.
AUDI A4 1.9 TDI 2000 rok, tel. kom.
503‑192‑151.
AUDI A4 1.6 benzyna 1995 rok, tel.
kom. 790‑287‑477.
AUDI A4 TDI 2010 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
AUDI A4 kombi 1.9 TDI 110 KM 1998
rok, tel. kom. 605‑160‑324.
AUDI A4 1.9 TDI 1999 rok, granat
metalik, po liftingu, sedan, tel. kom.
668‑445‑178.

AUDI A4 1.9 TDI 1995 rok, 214.000
km, stan dobry, sprowadzony,
przygotowany do rejestracji, tel. kom.
506‑377‑824.
AUDI A6 kombi 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

DEAWOO Tico 1999 rok, tel. kom.
511‑068‑769.
FIAT 126p 1999 rok, stan dobry,
tel. (46) 839-29-49 po 20.00, tel. kom.
664‑931‑952.

Fiat seicento 1999r, zadbany,
atrakcyjny, 2 właścicielka, polecam cena
3900, tel. kom. 511‑068‑769.
FIAT Uno 1.4 1998 rok, tel. kom.
504‑187‑193.

FIAT 126p 1979 rok, w oryginale, tel.
kom. 501‑538‑808.

FIAT Uno 1993 rok, tel. kom.
601‑343‑854.

AUDI B3 Diesel, tanio!, tel. kom.
664‑653‑934.

FIAT Brava 1.6 16V benzyna 1996
rok, grafit metalik, I właściciel, tel. kom.
507‑232‑046.

FIAT Uno 1.1 1997 rok, 1.000 zł, tel.
kom. 606‑924‑645.

AUDI B4 1994 rok, 10500 zł,
klimatyzacja, tel. kom. 698‑657‑353.

FIAT CC 1998 rok, tel. kom.
601‑715‑813.

AUDI B4 2.0 benzyna + gaz 1993 rok,
4900 zł, 115 KM, stan techniczny bdb,
tel. kom. 518‑442‑631.

FIAT CC 1.1 1997 rok, tel. kom.
798‑346‑357.

AUDI A6 kombi TDI 2003 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

CITROEN Berlingo +gaz 1997 rok, tel.
kom. 692‑132‑798.
CITROEN Berlingo 1.6 HDI 2010 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.
CITROEN Berlingo 1.9 D 2003 rok,
11.800 zł, z klimatyzacją, w zamianie
przyjmę tańszy, tel. kom. 604‑706‑309.
CITROEN C4 1600 Diesel 110
KM 2005 rok, 5-drzwiowy, srebrny
metalik, ABS, ESP, udokumentowany
przebieg 87000 km, serwisowany w
ASO, panoramiczny dach, klimatronic,
elektryczne szyby i lusterka, tel. kom.
512‑212‑169.
CITROEN Jumpy 1.9 D 2000 rok,
wiśniowy, furgon z kabiną dzieloną, tel.
kom. 697‑049‑011.
Citroen ZX, 19. disel, 1997 rok, 2.500
zł, tel. kom. 665‑718‑509.
Częsci Skoda Felicja, 1.3, 1999 rok, tel.
kom. 604‑140‑038.
Części Astra I, Skoda Felicja, 1.9 D, tel.
kom. 509‑443‑110.
DAEWOO Espero 1.5 16V 1998
rok, 1.800 zł, 340.000 km, tel. kom.
504‑011‑136.
DAEWOO Lanos +gaz 1999 rok, tel.
kom. 662‑173‑679.

FIAT CC 700 1998 rok, tel. kom.
782‑859‑933.
FIAT CC 700 gaz 1998 rok, 1700 zł,
uszkodzony, tel. kom. 663‑703‑647.
FIAT CC 700 1997 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 692‑489‑339.
FIAT CC 704 1995 rok, tel. kom.
519‑376‑820.
FIAT CC 900 XII 1994 rok, alarm,
centralny zamek, szyby przyciemniane,
szary metalik, +4opony zimowe, tel. kom.
694‑876‑103.

FORD Escort 1997 rok, tel. kom.
692‑211‑426.
FORD Escort 1.6 16V +gaz 1998 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 602‑695‑771.
FORD Fiesta 1.3 2000 rok, tel. kom.
600‑229‑058.
FORD Fiesta 1994 rok, tel. kom.
502‑140‑481.
FORD Fiesta 1.4 benzyna+gaz 1993
rok, tel. kom. 602‑863‑046.
FORD Fiesta 1.1 1992 rok, 1.200 zł, tel.
kom. 692‑416‑250.
FORD Fiesta 1.3 1999 rok, 5 drzwi,
wspomaganie, stan bdb, tel. kom.
793‑577‑918.
FORD Fiesta 1.3 1997 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 609‑757‑874.

FIAT Cinquecento 0,704l benzyna
1997/98 rok, tel. kom. 664‑756‑795.

FORD Ka 1.3 2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 605‑535‑396.

FIAT Cinquecento 1996 rok
tel. (46) 838‑65‑78.

FORD Ka 1.3 benzyna 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 793‑390‑074.

FIAT Ducato 2.8 JTD 2004 rok, 145
KM, stan bdb, faktura VAT, tel. kom.
0788‑769‑879.

FORD Mondeo combi Ghja 2.0 DTI
2002 rok, 16.800 zł, full opcja, możliwa
zamiana/tańszy, tel. kom. 604‑706‑309.

FIAT Marea Weekend 1.6 16V 2000
rok, klimatyzacja, tel. kom. 694‑253‑576.

FORD Mondeo combi 1.8 Turbo
1999 rok, 8100 zł, zielony metalik,
klimatyzacja, ewentualna zamiana, tel.
kom. 604‑706‑309.

FIAT Marea 1.9 TD 1998 rok, 100 KM,
tel. kom. 713‑026‑226.
FIAT Palio 2000 rok, I właściciel,
bogate wyposażenie, idealny, tel. kom.
509‑369‑540.

FORD Mondeo kombi 1.8 TD 1993
rok, 2200 zł, stan dobry, tel. kom.
531‑133‑393.

FIAT Punto 1.7 TD 1997 rok, tel. kom.
669‑356‑380.

FORD Sierra 1.8 benzyna+gaz
1994 rok, 1.500 zł, centralny zamek,
szyberdach, hak, zarejestrowany,
opłacony, tel. kom. 600‑623‑430.

Fiat Punto ELX 1,2 1996 r., 5.000 zł,
z gazem, elektryczne szyby, imobilizer,
centralny zamek, alufelgi, tel. kom.
695‑446‑805.

GOLF II 1.3 benzyna, gaz 1992 rok,
granatowy, 5 drzwi, tanio, tel. kom.
509‑320‑047.

FIAT Punto II 1.2 8V +gaz 2001 rok, tel.
kom. 793‑394‑814.

HONDA Accord 2.0 gaz sekwencja
1994 rok, 4.000 zł, tel. kom.
791‑990‑389.

FIAT Punto 1995 rok, 5 drzwi, stan
bdb, tel. kom. 600‑970‑598.

DAEWOO Lanos 1.6 16V gaz 1998
rok, bogate wyposażenie, stan bdb, tel.
kom. 600‑970‑598.

HONDA Civic 1.4 gaz 2001 rok, 16700
zł, srebrna, salon, tel. kom. 600‑226‑519.

FIAT Punto 2002 rok, stan bdb, tel.
kom. 601‑662‑955.

DAEWOO Matiz 2003 rok,
klimatyzacja, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, centralny zamek, tel.
kom. 886‑138‑027.

Fiat Seicento 1100 1999r, bordowy,
sprawny i zadbany, użytkowany przez
kobietę, drugi właściciel, tel. kom.
696‑217‑685.

HONDA Civic 1.7 CTDi 2005 rok,
27500 zł, 93000 km, 3-drzwi, stan
idealny, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, do negocjacji, tel. kom.
502‑095‑748.

DAEWOO Nexia 1.5 16V 1999 rok,
89000 km, zielony metalik, I właściciel,
bezwypadkowa, konkurencyjna cena,
tel. kom. 604‑706‑309.

FIAT Seicento 1100 2003 rok
tel. (42) 710-84-15, tel. kom. 880‑375‑788.

DAEWOO Lanos 1.5 16V tel. (46)
839-62-01, tel. kom. 663‑819‑003.
DAEWOO Lanos hatchback 1.5 16V
benzyna/LPG XII.2000 rok, wiśniowy
metalik, stan bdb. 7500 zł, tel. kom.
510‑736‑493.
DAEWOO Lanos sedan gaz 1998 rok,
zielony metalik, I właściciel, tel.
(42) 719-25-37, tel. kom. 883‑929‑596.

DAEWOO Tico gaz 1998 rok, tel. kom.
796‑199‑706.

Fiat seicento 1999 rok, czysty,
zadbany, 2 właścicielka, cena 3900, tel.
kom. 791‑600‑072.

DAEWOO Tico benzyna/gaz XII.1997
rok, tel. kom. 668‑768‑892.

FIAT Seicento 900 gaz 2000
rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
692‑489‑339.

DAEWOO Tico, po wypadku - na
części, tel. kom. 601‑773‑081.

FIAT Seicento 2001 rok, tanio, tel. kom.
505‑118‑029.

HONDA Civic 1.4 1998 rok, 3-drzwi, tel.
kom. 668‑630‑860.
HONDA Civic 1.4 16V 1998 rok, 5
drzwi, bogate wyposażenie, tel. kom.
605‑535‑396.
HONDA Civic 1.4 16V 2001 rok,
niebieski metalik, 5-drzwiowy, I właściciel,
tel. kom. 500‑026‑841.
HONDA Civic 1.3 1994 rok, 168.000
km, srebrny metalik, hatchback,
bezwypadkowy, tel. kom. 511-367‑715
po 18.00.

MERCEDES +gaz 1996 rok, tel. kom.
664‑183‑326.
MERCEDES 124 200 D, po
wypadku, w całości lub na części,
tel. (46) 838‑80‑43.
MERCEDES 207 D 1986 rok, stan
dobry, tanio, tel. kom. 507‑449‑334.
MERCEDES 208 1994 rok, średniak,
tel. kom. 888‑895‑150.
MERCEDES A-Klasa 1.7 CDI 2001 rok,
tel. kom. 600‑233‑161.
MERCEDES Bus, tel. kom.
604‑275‑678.
MERCEDES C 220 CDI 2008 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.
MERCEDES CKL 2.2D 1994 rok,
zadbany, tel. kom. 509‑283‑124.
MERCEDES CLK 230 kompresor
197 KM 2000 rok, czarny, 17 cali AMG,
możliwa zamiana, tel. kom. 514‑798‑655.
MERCEDES E 2,2 D 1997 rok, sedan,
alufelgi, ABS, ASR, CB Radio, 13.500 zł
do negocjacji, tel. kom. 600‑177‑663.
MERCEDES W 203 kombi, C-270, 170
KM, 2003 rok, tel. kom. 502‑126‑490.
NISSAN Almera I 1.4 2000 rok,
8900 zł, czerwony, sedan, tel. kom.
500‑026‑841.
NISSAN Serena 2.0 D 1994 rok,
7-osobowy, stan dobry, tel. kom.
668‑233‑170.
OPEL Astra 1.4 1998 rok, tel. kom.
662‑646‑951.
OPEL Astra benzyna+gaz 1998 rok,
tel. kom. 666‑217‑613.
OPEL Astra +gaz 1995 rok, tel. kom.
662‑173‑679.
OPEL Astra benzyna/gaz 1993 rok, tel.
kom. 609‑665‑704.
OPEL Astra 1.8 benzyna, gaz 1992
rok, tel. kom. 600‑575‑793.
Opel Astra 1, pojemność 1600, 1999
rok, sedan, gaz, wspomaganie, cena
6600, tel. kom. 500‑098‑817.
OPEL Astra II 1.7 CDTi 2004 rok, tel.
kom. 695-363‑537 po 16.00.
OPEL Astra II kombi 2.0 D 2000 rok,
tel. kom. 508‑731‑051.
OPEL Astra II kombi 1.6 2002 rok,
biała, auto jest po wymianie rozrządu
i oleju, 9400 zł do uzgodnienia, tel. kom.
603‑131‑578.

OPEL Corsa 1.2 1994 rok, tel. kom.
886‑991‑520.
OPEL Corsa 1.2 1997 rok, tel. kom.
663-074-324, 667‑118‑089.
OPEL Corsa 1.2 2009 rok, 2000 km,
tel. kom. 609‑530‑318.
OPEL Corsa 1.0 1997 rok, tel. kom.
787‑233‑812.
OPEL Corsa B 1.2 1999 rok, tel. kom.
695‑406‑092.
OPEL Corsa B 1.0 1999 rok, tel. kom.
721‑152‑385.
OPEL Corsa C 1.0 2001 rok, czarny,
3-drzwi, I właściciel, klimatyzacja, tel.
kom. 606‑395‑256.
OPEL Corsa 2000 rok, 3-drzwiowy,
klimatyzacja, tel. kom. 793‑200‑454.
OPEL Corsa 1.0 benzyna 1998
r., wspomaganie kierownicy, 2 x air
bag, radio/cd, cena 5900 zł, tel. kom.
693‑203‑033.
OPEL Tigra 1.4 1997 rok, złoty,
alufelgi, klimatyzacja, tel. kom.
601‑346‑042.
OPEL Vectra 2.0 1995 rok, 4700
zł, bogate wyposażenie, tel. kom.
693‑288‑334.
OPEL Vectra B gaz sekwencja 1996
rok, czarny, tel. kom. 502‑939‑200.
Opel Vectra B Combi, 1,8, 16V, 1997
rok, klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka,
alufelgi, opony nowe, kpl kół zimowych,
7.500., tel. kom. 785‑018‑179.
OPEL Vectra B kombi 2.2 DTI 2001
rok, tel. kom. 796‑550‑565.
OPEL Vectra C 2.0 2003 rok, 24900 zł,
salon, bogate wyposażenie, stan idealny,
tel. kom. 600‑226‑519.
OPEL Vectra C 2.0 D 2000 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 788‑017‑103.
OPEL Vectra kombi diesel 1998 rok,
tel. kom. 661‑109‑386.
OPEL Vectra kombi 1.6 16V
1997/1999 rok, 8.100 zł, 187.000 km,
zielony metalik, stan bdb, tel. (46)
838-39-96, tel. kom. 793‑000‑803.
OPEL Vectra 1.8 16V 1997 rok, do
poprawek, cena do negocjacji, tel. kom.
792‑610‑905.
OPEL Vectra 1991 rok, tanio, tel. kom.
880‑355‑559.
OPEL Zafira 1.8 gaz 2000 rok, hak,
wspomaganie, tel. kom. 606‑242‑154.
OPEL Zafira 2.0 DTI 2001 rok, błekit
metalik, I właściciel, wyposażony, tel.
kom. 668‑445‑178.

OPEL Astra II 1.7 DTI 2000 rok,
155000 km, granatowy, 5-drzwi, tel. kom.
696-714‑517 wieczorem.

PEUGEOT 1007 1.4 benzyna 2005
rok, klimatyzacja, tel. kom. 605-996-297
660‑485‑177.

OPEL Astra kombi II 1.6 1998/1999
rok, benzyna, gaz sekwencyjny,
klimatyzacja, stan bdb, 9200 zł do
uzgodnienia, tel. kom. 606‑396‑731.

PEUGEOT 206 1.4 benzyna 2001
rok, 3-drzwiowy, stan bdb, bogate
wyposażenie, tel. kom. 888‑448‑146.

OPEL Astra kombi 1.6 gaz 1996 rok,
hak, wspomaganie, 2xAirBag, tel. kom.
886‑218‑982.

PEUGEOT 307 1.4 HDI (Diesel)
2003 rok, szary metalik, 5-drzwiowy,
automatyczna klimatyzacja, 6 poduszek,
elektryka, hak, bezwypadkowy,
I właściciel, tel. kom. 609‑468‑158.

OPEL Astra 1.4 benzyna, gaz
1999 rok, sedan, stan bdb, tel. kom.
793‑390‑074.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 2001/2002
rok, full opcja, uszkodzony układ
chłodniczy, tel. kom. 606‑242‑154.

OPEL Astra 1992 rok, 2.600 zł, tel.
kom. 507‑792‑106.

PEUGEOT Boxer H3 2008 rok, 2000
km, tel. kom. 609‑530‑318.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bednary Kolonia 85, PPH „Karna” p. Lucyny Siewiery; Bobroniki 27, sklep p. Pacler; Bolimów,
sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17; Bolimów, sklep p. Głowackiego, ul. Sokołów 19; Brodne Józefów, sklep p. Tomczak; Chruślin Nowy 48, sklep p. Piechowskiej; Domaniewice, sklep p. Marczaka; Gągolinie
Płd., sklep „KOS”; GrZYBÓW dOLNY nr 54, sklep p. kŁUDCZYŃSKA; Grudze Stare nr 60, sklep p. Foks; Humin 1a, sklep p. Grefkowicz; Humin 44b, sklep p. Skopa; Jackowice 48, sklep P. Jankowskiej; Jamno 66, sklep p. Motylskiej;
Kiernozia, kiosk p. Wesołowskiej na Rynku Kopernika; Kocierzewie Płn., sklep P. Dragańskiej; Kompina, sklep p. Papiernik; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep E. Topolska; ŁOWICZ, Kiosk Lotto na os. Bratkowice; Zakład Usługowo-Handlowy RTV Zbigniew Kędziora, os. Dąbrowskiego 24 (Rampa); Łyszkowice, sklep p. Kowalczyka przy ul. Głowackiego 20; Nieborów Al. Legionów Polskich 18, sklep p. Figata; Nieborów, sklep
p. Papiernik; Osmolin, sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego, ul. Rynek 1; Osiek, sklep p. W. Kosińskiego; Ostrów 20, sklep p. Bejdy; Osmolin, sklep p. Serwach, ul. Rynek 2; Rogóźno, sklep p. Wodzyńskiego; Rybno, sklep p. Gasik
na Ul. Długiej 2; Sanniki, sklep p. Olkowicz, ul. Warszawska 183; Sobota, Sklep Wielobranżowy p. Małgorzaty Szaga przy Placu Zawiszy Czarnego 12; Sochaczew, Punkt pocztowy, ul. Płocka 46/48; Sokołów 19, sklep
p. Głowackiego; Stachlew 113a, sklep p. Wierzbickiej; Trzcianka 54, sklep P. Klimczak; Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec; Zawady 67, sklep p. Sokalskiej; Złaków Borowy 139a, sklep p. Marzeny Piecki; Złaków
Kościelny 21, sklep GS;
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; STRYKów: Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek
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PEUGEOT Boxer 1999 rok, chłodnia,
tel. kom. 784‑962‑802.
PEUGEOT Expert 2.0 HDI 2001 rok,
6-osobowy, tel. kom. 600‑135‑052.
PEUGEOT Partner 1.4 2001 rok,
5-osobowy, tel. kom. 609‑459‑539.
POLONEZ Caro Plus 1.6 GLI
benzyna+gaz 2000 rok, tel. kom.
696‑746‑393.
POLONEZ Caro benzyna+gaz 1996
rok, hak, tel. kom. 604‑159‑268.
POLONEZ Truck gaz, hak, stan bdb,
tel. kom. 602‑457‑674.
POLONEZ Truck benz.+gaz 1995
rok, obudowany, hak, przystosowany
do działalności gospodarczej, tel. kom.
602‑537‑502.

SEAT Ibiza 1.9 SDI 2005 rok, szary
metalik, I właściciel, 5-drzwiowy, tel. kom.
606‑395‑256.
SEAT Leon 170 KM TDI 2007 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.
SEAT Toledo TDI 1998 rok, tel. kom.
605‑206‑761.
SEAT Toledo 1.6 16V 1999/2000 rok,
sprowadzony, zarejestrowany, klima, stan
bdb, tel. kom. 509‑061‑804.
SKODA Fabia 1.4 2000 rok, 11400 zł,
srebrny metalik, 100% bezwypadkowy,
salonowy, I właściciel, tel. kom.
507‑105‑983.
SKODA Fabia 1.4 sedan 2003 rok,
15500 zł, zielony metalik, stan idealny,
tel. kom. 600‑226‑519.

POLONEZ gaz, tanio!, tel. kom.
664‑653‑934.

SKODA Fabia 1.4 gaz 2002 rok, 18000
km, zielony, hatchback, tel. kom.
661-800-510, 668‑129‑786.

RENAULT 19 Cabrio 1.8 1995 rok,
5.300 zł, 138.000 km, czarny, alufelgi, tel.
kom. 508‑436‑022.

SKODA Fabia 1.4 2003 rok, klima,
elektryka, idealna, tel. kom. 606‑242‑154.

RENAULT Kangoo 1.2 16V gaz
sekwencja 2003 rok, tel. kom.
606‑741‑845.

Skoda Felicja pikap,1.3 mpi, 1998 rok,
benzyna/gaz, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 518‑646‑662.

VW LT-46 109 KM 2000 rok, 22.000
zł, kontener, 8 europalet, DMC 3,5t,
kategoria B, wyposażony w agregat
chłodniczy, tel. kom. 609‑842‑718.
VW Passat 2001 rok, tel. kom.
668‑720‑126.
VW Passat 1.9 TDI 2005 rok, tel. kom.
605‑133‑771.
VW Passat 1800 benzyna, gaz 1995
rok, tel. kom. 505‑959‑200.
VW Passat B5 TDI 110 KM 1999 rok,
czarna perła, nr Allegro 1096421655, tel.
kom. 664‑765‑848.
VW Passat kombi 1.9 TDI 1998 rok,
zielony, tel. kom. 665‑543‑628.
VW Passat kombi 1.9 D 2001 rok,
21.600 zł, 165.000 km, srebrny, 131 KM,
klimatronic, alufelgi, nawigacja, tel. kom.
508‑436‑022.
VW Passat kombi 1.9 TDI 1995 rok,
9.900 zł, 191.000 km, zgniła zieleń,
110 KM, alufelgi, klimatronic, tel. kom.
508‑436‑022.
VW Passat 1.9 TDI 2003 rok,
28.200 zł, czarny metalik perła,
bogate wyposażenie, I właściciel,
bezwypadkowy (możliwa zamiana na
tańszy), tel. kom. 604‑706‑309.

RENAULT Kangoo 1.4 +gaz 1998 rok,
tel. kom. 509‑634‑590.

SKODA Octavia 1.6 2000 rok, 11900
zł, srebrna, zadbana, stan bdb, tel. kom.
600‑226‑519.

RENAULT Kangoo 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

SKODA Octavia 1.9 D 2000 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 505‑899‑244.

VW Passat 1.6 gaz 1996 rok,
niebieski, pełne wyposażenie, tel. kom.
606‑242‑154.

RENAULT Laguna II kombi
2002 rok, najbogatsza wersja, stan
bdb, tel. (46) 837-12-22, tel. kom.
608‑580‑044.

STAR 1142, stan dobry,
tel. (46) 837‑63‑74.

VW Polo 1.4 benzyna 1996 rok, tel.
kom. 798‑301‑745.

STAR 200 1987 rok, stan idealny,
garażowany, tel. kom. 601‑531‑322.

VW Polo 1.4 1997 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb., tel. kom. 660‑076‑593.

TOYOTA Corolla 1.4 D4D 2006
rok, 5-drzwiowy, hatchback, pełne
wyposażenie, tel. kom. 506‑090‑883.

VW Polo 1.4 TDI 2002 rok, bogate
wyposażenie sprzedam lub zamienię
na busa, tel. (42) 719-62-38, tel. kom.
698‑443‑347.

RENAULT Laguna 1995 rok, 4.600 zł,
tel. kom. 661‑463‑619.
RENAULT Master Max, tel. kom.
695‑052‑735.
RENAULT Megan Classic 1.4
benzyna+gaz 1996 rok, 5.800 zł, tel.
kom. 697‑689‑891.
RENAULT Megane II 1.4 16V 2003 rok,
14.400 zł, 5-drzwi, I właściciel, salon, tel.
kom. 608‑409‑744.
RENAULT Megane 1.4 16V 1999 rok
z listopada, nie sprowadzony, stan bdb,
tel. kom. 695‑416‑723.
RENAULT Megane 1.4 16V XI.1999
rok, niesprowadzony, tel. kom.
695‑416‑723.
RENAULT Scenic 2.0 benzyna 2000
rok, I właściciel, bogate wyposażenie, tel.
kom. 608‑409‑744.
RENAULT Thalia 1.4 16V 2003 rok,
14.000 zł, 85.000 km, salon, tel. kom.
602‑198‑149.
Reno Megane Cupe 1996, pojemność
1600, wspomaganie, żółty, cena 5400
do uzgodnienia, tel. kom. 512‑448‑816.
ROVER 75 2.0 CDT, alu-17 cali,
skórzana rapicerka, zachowana
w oryginalnym stanie technicznym jak
i wizualnym,25.000 zł do negocjacji, tel.
kom. 662‑224‑674.
SEAT Cordoba 1.6 benzyna+gaz 1994
rok, tel. kom. 602‑863‑046.
SEAT Cordoba 1.6 1999 rok, srebrny,
klimatyzacja, I właściciel, tel. kom.
668‑445‑178.
SEAT Ibiza 1.2 2005 rok, tel. kom.
605‑133‑771.

TOYOTA Yaris 1.4 D4D 2004 rok,
czerwony, 5-drzwiowy, salon, tel. kom.
506‑179‑691.
TOYOTA Yaris 1.0 2004/2005
rok, 33000 km, srebrny, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 506‑090‑883.

VW T4 1993 rok, 6.500 zł, tel. kom.
606‑924‑645.

TOYOTA Yaris 1.0 2002 rok, salonowa,
3-drzwiowa, tel. kom. 606‑630‑448.

VW Transporter 2008 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

TOYOTA Yaris 1.0 benzyna 2001 rok,
sprowadzona, klimatyzacja, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 697‑049‑594.

VW Transporter 2005 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

VOLVO 440 gaz, hak uszkodzone
w całości lub na części, tel. kom.
602‑457‑674.
VOLVO 740 Combi, w całości lub na
części, tel. kom. 790‑363‑330.
VOLVO V40 1.8 16V 1999 rok,
srebrny metalik, benzyna, elektryczne
szyby, lusterka, wspomaganie
kierownicy, ABS, SRS, klimatronik,
radio, komputer pokładowy, alufelgi,
halogeny, 9.800 zł - do negocjacji,
tel. kom. 669‑388‑687.

VW Transporter T4 1.9 D 1995 rok, tel.
kom. 509-700-453, 509‑171‑329.
VW Transporter 1.9 Diesel 1992
rok, 460.000 km, I własciciel, tel. kom.
601‑708‑402.
VW Turan 2.0 TDI 2004 rok, elektryka,
skrzynia DSG, 7-osobowy, skóra, tel.
kom. 889‑990‑384.
VW Vento 1.8 1995 rok, roczna
instalacja gazowa, BRC, 5.300 zł, tel.
kom. 602‑362‑910.
ŻUK 1990 rok, tel. kom. 606‑763‑709.

VW Caddy TDI 2005 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

ŻUK blaszak gaz 1984 rok, tel. kom.
669‑037‑432.

VW Golf 1.6 benzyna 1999
rok tel. (46) 837-12-68, tel. kom.
665‑365‑685.

ŻUK, diesel 2.5, kontener ocieplany,
tanio, tel. (42) 719‑44‑22.

VW Golf III 1.8 benzyna+gaz 1992 rok,
tel. kom. 600‑704‑900.
VW Golf III 1.8 gaz 1994 rok, 5 drzwi,
tel. kom. 605‑535‑396.

SEAT Ibiza 1.4 2000 rok, metalik, tel.
kom. 793‑439‑418.

VW Golf IV 1.9 TDI 110 KM 1998
rok, 5-drzwiowy, I właściciel, tel. kom.
668‑445‑178.

SEAT Ibiza 1.9 SDI 2000 rok, 12500 zł,
tel. kom. 603‑124‑865.

VW Golf 1.4 16V 1998 rok, czarny, stan
bdb, tel. kom. 603‑246‑033.

SEAT Ibiza 1.0 gaz 1996 rok,
+ zimówki, tel. kom. 607‑078‑144.

VW LT 35 1998 rok, skrzynia, stan bdb,
20.000zł, tel. kom. 691‑538‑579.

REKLAMA

VW T4 2.4 D, 6.200 zł, sprzedam lub
zamienię na ciagnik, hak, wspomaganie,
I właściciel, tel. kom. 609‑316‑663.

zamiana
Chrysler Voyager 3.3l 1997r., gaz na
Punto, Matiz, inne małe oraz sprzedam
przyczepę cempingową nierejestrowaną,
tel. (42) 719‑59‑82.

inne
Opony używane - importer, tel. kom.
602‑133‑182.
Sprzedaż przyczepek
samochodowych, www.phu-wimar.pl, tel.
kom. 608‑171‑821.

Sprzedam części Golf II, Vectra, Vectra
B 2,5 V6, Astra, Kadett, Escort, Nexia,
gaz, tel. kom. 796‑199‑706.
MTU Ubezpieczenia komunikacyjne
OC, AC, NW. Sprawdź, czy nie
przepłacasz!, tel. kom. 603‑555‑327.
Sprzedam silnik do Forda Transita
2,5l D, uszkodzony na części, tel. kom.
790‑363‑330.
Sprzedam części do Astry I, silnik 1.6,
hak i inne, tel. kom. 505‑928‑735.
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Skuter Aprilia, stan bdb., cena 2700 zł,
tel. (46) 874-74-18, tel. kom. 509‑707‑063.

Kawalerka, 38 mkw., Tkaczew,
Łowicz, tel. kom. 507‑337‑824.

Romet Ogar 1990 rok, torby, kufer,
owiewka, opłacony, 900 zł, tel. kom.
787‑167‑144.

Dom 210 mkw., działka 500 mkw.;
Łowicz, Górki, tel. kom. 507‑337‑824.

Sprzedam skuter Magnus, 2008
rok, 50 cm3, zarejestrowany, tel. kom.
608‑109‑634.
Motorower Kin Road, gwarancja, tel.
kom. 790‑502‑139.

Sprzeda opony używane 20/8 r. 38
Radial, tel. kom. 693‑552‑221.

Quad 200 cm3, 2009 rok,
zarejestrowany, tanio, tel. kom.
788‑017‑103.

Sprzedam kontener, 7,20x2,50x2,60,
agregat chłodniczy Carier Mistral, tel.
kom. 609‑810‑814.

MZ 250, 251, tel. kom. 501‑011‑257.

Sprzedam działkę, 6200 mkw., Łowicz
ul. Poznańska, tel. kom. 513‑564‑994.
Sprzedam nowy dom wykończony,
Strzelcew+duża działka, tel. kom.
697‑733‑360.
Mieszkanie M-4, os. Kopernika
lub zamienię na mniejsze, tel. kom.
500‑582‑449.
Sprzedam lokal biurowy
w Skierniewicach 20,5 mkw, tel. kom.
607‑295‑439.

Części Audi 80 B4, A4, A6, C4, C5, tel.
kom. 725‑661‑369.

Sprzedam skuter Golden BEE, 2000
rok, cena do uzgodnienia, tel. kom.
605‑440‑237.

Sprzedam lub wynajmę pawilon
handlowy na targowicy w Łowiczu, tel.
kom. 501‑072‑325.

Kupię przyczepkę samochodową, tel.
kom. 518‑413‑676.

Skuter Router prawie nowy, tel. kom.
792‑249‑946.

Dom z działką, Domaniewice, tel. kom.
785‑622‑493.

Sprzedam przyczepę kempingową, tel.
kom. 601‑403‑242.

inne

Sprzedam przyczepę kempingową, tel.
kom. 664‑183‑326.

Naprawa skuterów i quadów
4-sówowych, dojazd na miejsce, części,
tel. kom. 0691‑201‑650.

Działkę budowlana - Dmosin, tel. kom.
509‑811‑568.

Sprzedam opony 900x20, tel. kom.
503‑065‑714.
Sprzedam przyczepkę Niewiadow,
zabudowana, tel. kom. 603‑592‑345.
Pomoc drogowa, autoholowanie, tel.
kom. 609‑135‑502.
Przyczepa kempingowa Buerstner
1987 rok, stan bdb, tel. kom.
695‑660‑728.
Sprzedam lub wynajmę przyczepę
campingową N126, tel. kom.
602‑457‑674.

garaże

Dom 158 mkw, działka ok. 500
mkw., Łowicz, ul. Botaniczna 14, tel.
kom. 666‑049‑802.

Garaż blaszany 3x5m, 800 zł, tel. kom.
603‑639‑113.

Działka budowlana, w Arkadii, 1105
mkw., tel. kom. 504‑557‑962.

Sprzedam garaż, Bratkowice, tel. kom.
607‑688‑589.

Mieszkanie 38 mkw., centrum, tel.
kom. 785‑300‑332.

wynajem

Sprzedam mieszkanie, oś.
Konopnickiej, II piętro, 60 mkw., tel. kom.
516-099‑294 po 16.00.

Wynajem i sprzedaż garaży, Cech
Rzemiosł, Łowicz, Przyrynek 2, tel. kom.
501‑074‑060.

Sprzedam przyczepkę samochodową,
tel. kom. 692‑447‑493.

nieruchomości

Lakiernictwo samochodowe, 170
zł element z materiałem, tel. kom.
511‑068‑769.

kupno

kupno
AWO, WSK, SHL, Junak - kupię, tel.
kom. 518‑518‑998.
Junak, SHL, Jawa, WSK i inne, tel.
kom. 603‑444‑431.

sprzedaż
Motocykl Kawasaki Chopper; bordowy
metalik, 125 cm3, tel. kom. 697‑083‑838.
Sprzedam skuter 50 cm3, 2007 rok,
tel. kom. 600‑310‑907.
Dziurella, 2000 rok, tel. kom.
880‑375‑843.
Skuter Keeway Matrix 50 cm3 2008
rok, tel. kom. 607‑490‑021.

M4, 60,5 mkw., parter, Zabrzeźnia,
Głowno, tel. kom. 605-578‑489 po 14.00.

sprzedaż

Sprzedam alufelgi 14 z oponami
letnimi, tanio, tel. kom. 798‑966‑414.

motorowe

Dom w Łowiczu, tel. kom. 501-775‑852
po 17:30.

Działkę rolno-budowlaną przy trasie
Głowno - Łowicz, tel. kom. 504‑357‑415.
Działkę przy trasie ŁowiczDomaniewice, tel. kom. 607‑809‑288.
Mieszkanie 60 mkw, tel. kom.
516‑140‑544.

sprzedaż
Sprzedam nowe mieszkanie z cegły
30 mkw., i większe, blisko centrum
Łowicza www.osiedle-grunwaldzka.pl,
tel. kom. 601‑926‑577.
Sprzedam działki budowlane
z usługami w Bednarach, blisko dworca
PKP i szkoły, tel. (46) 838‑62‑52.
Działki budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 607‑328‑032.
Sprzedam mieszkanie, 48 mkw., os.
Bratkowice, tel. kom. 663‑340‑009.

Części do WSK-3 i Rometa, tel. kom.
7831‑31‑185.

Sprzedam działkę, pow. 1143 mkw.,
Głowno, Wyszyńskiego 10, tel. kom.
889‑071‑414.

Skuter Aprilla SR-50, 1997 rok, stan
idealny, tel. (46) 837‑10‑04.

Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 602‑797‑678.

Sprzedam quada 200 cm3, 2009 rok,
zarejestrowany, mało użytkowany, tel.
kom. 508-363‑923 po 19.00.

Dom 110 mkw., w Głownie, tel. kom.
501‑989‑141.

Działka budowlana 0,16 ha;
Niedźwiada 51, tel. kom. 798-765-635
508‑139‑430.
Sprzedam gospodarstwo rolne
o pow. 4,75 ha, wraz z budynkami
okolice Pacyny, tel. (24) 277‑96‑26.
Działka rolno-budowlana, 11000 mkw.,
gmina Bolimów, tel. kom. 693‑366‑091.
Mieszkanie 38,51 mkw., os. Tkaczew,
tel. kom. 508-282‑409 po 18.00.
Ziemia orna 1,72 ha, Wiskiennica
Górna, tel. (46) 838‑74‑33.
Działka rolno-budowlana, 2900 mkw.;
Bobrowniki, tel. kom. 609‑664‑756.
Działkę budowlaną uzbrojona 840
mkw., Głowno, Cebertowicza 8, tel. kom.
515‑132‑167.
Działka rolno-budowlana 3600 mkw.,
Rybionek, gmina Rybno, tel. kom.
609‑521‑988.
Gospodarstwo rolne 9 ha wraz
z budynkami, tel. kom. 693‑944‑099.
Firma sprzeda działkę ok 300 mkw.,
centrum Łowicza, wszystkie media, tel.
kom. 502‑163‑270.
Działka budowlana na Czajkach, tel.
kom. 691‑730‑117.
Działka budowlana 20 arów
w Bednarach, tel. kom. 604‑421‑218.
Kawalerka 24 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 602‑316‑573.

Dom stan surowy 211 mkw., Łowicz,
tel. kom. 608‑010‑508.

Mieszkanie 74,66 mkw., cegła, I piętro,
ul. Bolimowska, tel. (46) 837-48-91, tel.
kom. 509‑065‑709.

Motocykl Chopper 125/50, 2006 rok,
tel. kom. 693‑566‑232.

Sprzedam 3 ha ziemi z budynkami,
Wieś Chruślin, trasa Łowicz-Bielawy,
tel. kom. 503‑640‑824.

Bloki 48,5 mkw., cegła, środkowe, II
piętro, 2 pokoje, os. Dąbrowskiego 14,
tel. kom. 889‑126‑566.

Komar „3” + części, tel. kom.
669‑747‑962.

Pół bliźniaka w Głownie, tel. kom.
505‑065‑629.

Sprzedam dom Łowicz-Górki, z 1992
roku, pow. całkowita 240 mkw., pow.
użytkowa 160 mkw., działka 540 mkw.,
możliwosć zamieszkania dwóch rodzin,
tel. kom. 666-859‑426 po 19.00.

Skuter, 2009 rok, 2300 zł, tel. kom.
726‑716‑040.

M-3, ul. Ciemna, tel. kom. 608‑429‑547.
Działka 40 arów, Łyszkowice,
tel. (46) 838-84-06, tel. kom.
504‑039‑665.
Działka 1000 mkw., Łyszkowice, tel.
kom. 785‑839‑002.
Działka rolno-budowlana, 1,85 ha,
Łyszkowice, tel. kom. 785‑839‑002.
Sprzedam ziemię na wsi Sierżniki,
tel. kom. 500-333-660 Marek
Kołodziejczyk.
REKLAMA
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Mieszkanie 73 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 605‑212‑022.

M-4 po remoncie, garaż; Bratkowice,
tel. kom. 600‑417‑553.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
3200 mkw., tel. (46) 838‑38‑54.

Lokale do wynajęcia, tel. kom.
692‑725‑590.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw
w budynku Bolimowska 14/18/A, tel.
kom. 601‑390‑770.

Działka 3000 mkw. w miejscowości
Janów gm. Dmosin, tel. kom.
502‑981‑959.

Lokal do wynajęcia w Zdunach,
przy trasie Warszawa-Poznań, 60 mkw.,
z C.O., tel. kom. 515‑829‑344.

Kawiarnia Pub do przejęcia, w centrum
Łowicza, tel. kom. 609‑121‑169.

Sprzedam mieszkanie w centrum
Łowicza, blok ocieplony z cegły, II piętro,
tel. kom. 600-052-446 793‑999‑032.

M4 w Głownie tanio, tel. (42)
719-31-56, tel. kom. 785‑608‑039.

Pokój, wolny, tel. kom. 692‑101‑989.

Sprzedam mieszkanie 63 mkw.,
z garażem, w centrum Sochaczewa, tel.
kom. 697‑012‑229.

Cztery atrakcyjne działki budowlane,
każda po 1.200 mkw, Głowno,
ul. Moczydła, tel. kom. 662‑525‑130.

Sprzedam działkę 630 mkw., Bielawy,
ul. Partyzantów, tel. kom. 692‑473‑510.

Ziemia orna 2 ha, tel. kom.
511‑580‑179.

Działkę budowlaną w Łyszkowicach
na osiedlu za stadionem, tel. kom.
604‑938‑874.

Ziemia orna 5 ha, tel. kom.
795‑539‑905.

Mieszkanie 38 mkw.,
os. Noakowskiego, tel. kom.
516‑140‑544.

Sprzedam działkę budowlaną, 1000
mkw., w Łowiczu, przy ul. Wiatrakowej,
tel. kom. 695‑540‑915.
Działka budowlana, tel. kom.
724‑054‑391.
Sprzedam mieszkanie własnościowe,
w bloku z cegły, 70 mkw., składające się
z dwóch oddzielnych mieszkań, tel. kom.
514‑934‑409.

Ok. 6 ha gruntów rolnych, gmina
Domaniewice, tel. (42) 719-26-90,
tel. kom. 517‑802‑511.
Dom, działka 4900 mkw., Łowicz, tel.
kom. 880‑651‑700.
Sprzedam dom z działką, 1,17 ha,
dobrze zagospodarowaną, 1 km od
Łowicza, tel. kom. 509‑195‑048.
Sprzedam kawalerkę, 24 mkw.,os.
Bratkowice, tel. kom. 782‑622‑231.
Mieszkanie M2 w Głownie, Swoboda,
tel. kom. 698‑540‑738.
Sprzedam M3, 45 mkw., Łódź Bałuty,
tel. kom. 601‑700‑332.
Dom, tel. kom. 666‑217‑654.
Działka w Mysłakowie, tel. kom.
693‑974‑993.
Dom piętrowy, w centrum, tel. kom.
516‑053‑556.
Sprzedam atrakcyjną działkę leśną,
domek letniskowy, ogrodzoną 4588
mkw., media, zagospodarowana,
rozpoczęta budowa, Głowno, tel. kom.
603‑754‑597.
Sprzedam działkę w Rodzinnym
Ogrodzie Działkowym, tel. kom.
693‑275‑901.

Sprzedam dom w Łowiczu lub
zamienię na mieszkanie w blokach, tel.
kom. 728‑492‑384.
Dwupoziomowe mieszkanie
o powierzchni 114 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 508‑174‑797.

Działka 1,15 ha, z budynkami, Zakulin,
tel. kom. 501‑293‑145.

Działkę budowlaną przy trasie
Łowicz-Głowno sprzedam, tel. kom.
667‑036‑938.

Działka 30 arów, z mediami, tel. kom.
693‑552‑170.

Sprzedam dom wraz z budynkami
gospodarczymi, Domaniewice, tel. kom.
667‑036‑938.

Dom, budynki gospodarcze oraz
wolne działki, tel. kom. 662-077‑250,
Mysłaków.

Działki w Joachimowie-Mogiłach:
1700mkw., 1800 mkw., media, rzeka
Rawka, zalew, tel. kom. 728‑727‑698.

M-5, 74,5 mkw., cegła, Dąbrowskiego,
tel. kom. 664‑968‑814.

Mieszkanie M-4, Bratkowice, IIp., tel.
kom. 698‑894‑943.

Ładnie urządzone mieszkanie 48
mkw., os. Dąbrowskiego IVp., tel. kom.
694‑750‑724.

Sprzedam mieszkanie Łowicz, os.
Tkaczew, parter, 64,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, tel. kom.
602-399-860 wieczorem po 20.00.

Mieszkanie na osiedlu Kopernika, 49
mkw, Głowno, tel. kom. 505-219-856,
509‑614‑102.
Mieszkanie 58 mkw., os.
Broniewskiego, III piętro, tel. kom.
514‑371‑187.
Sprzedam super urządzone
mieszkanie 49,52 mkw., po całkowitym
kapitalnym remoncie, tel. kom.
660‑784‑786.
Dom z umeblowaniem, garażem
i budynkiem gospodarczym (murowane),
działka 1000 mkw., blisko Głowna, 180
tys., pilnie, tel. (42) 719‑56‑24 po 18:00.
Działka 1300 mkw., tel. kom.
512-586‑517, Głowno.

Sprzedam M-3, os. Starzyńskiego,
IV piętro, tel. kom. 664‑673‑569.
Sprzedam 1 ha ziemi,
w Mystkowicach, tel. kom. 607‑371‑979.
Kawalerka w centrum Łowicza, tel.
kom. 600‑016‑352.
Sprzedam 9 ha ziemi, Dąbkowice
Dolne, tel. kom. 600-016-352,
694‑880‑804.
Sprzedam mieszkanie 36,5 mkw.,
I piętro, os. Noakowskiego, tel. kom.
694‑440‑206.
Sprzedam działki budowlane,
w Nieborowie, 1200 mkw., 1500 mkw.,
tel. kom. 606‑214‑678.

Działkę przy lesie 3000 mkw. Glinki 20
km od Łowicza, tel. kom. 697‑089‑321.
Sprzedam lub wydzierżawię grunty
orne, Walewice, Gaj, Wojewodza, tel.
kom. 602‑696‑785.
Sprzedam działkę w rodzinnym
ogródku działkowym, tel. kom.
697‑634‑094.
M4 66,67 mkw., cena za metr 2.700
zł do negocjacji, tel. kom. 607-490-203,
781‑319‑592.
Sprzedam mieszkanie, 60 mkw., tel.
kom. 602‑334‑995.
Sprzedam dom, nowy, okolice
Łowicza, tel. kom. 668‑156‑494.
Pilnie sprzedam atrakcyjną działkę
rolną o pow. 19500 mkw., i szerokości
70m, w miejscowości Świące:(media,
woda, prąd), tel. kom. 509‑323‑370.
Sprzedam lub wynajmę lokal 50 mkw.
na Kopernika, tel. kom. 513-100‑435,
Głowno.
Lokal na działalność, tel. kom.
601-449‑617, Stryków.

Działka 3400 mkw., dom w budowie,
Ostrów, okolice Łowicza, tel. kom.
501‑575‑732.
Dom 205 mkw., Łowicz, tel. kom.
608‑581‑947.
M3 51 mkw. Łódź okolice Rynku
Bałuckiego, blok cegła, tel. kom.
601‑961‑781.

Sprzedam działkę budowlaną 1850
mkw., w Łowiczu, tel. kom. 606‑118‑058.

Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom.
886‑753‑869.

Do sprzedaży nieruchomość
w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy
Dąbrowskiego 29, powierzchnia
1225 mkw., media: gaz, woda,
kanalizacja; wiadomość: Kancelaria
Prawna, tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605‑578‑502.

Mieszkanie 48 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 885‑692‑973.

Sprzedam mieszkanie, 38
mkw., Zduńska Dąbrowa, tel. kom.
606‑986‑063.

Sprzedam mieszkanie 63 mkw.,
ul. Bolimowska, tel. (46) 895‑53‑14.

Pizzerię w Łowiczu sprzedam, tel. kom.
602‑797‑678.

Sprzedam mieszkanie, 42 mkw.,
Warszawa, os. Bemowo, tel. kom.
695‑596‑009.

Stryków, mieszkanie w budynku
komunalnym I piętro, 37,4 mkw do
remontu, tel. kom. 698-662-009,
608‑679‑755.

Działka z domkiem letniskowym, tel.
kom. 604‑174‑435.

Mieszkanie własnościowe ŁódźWidzew 51 mkw., stan idealny, możliwość
pozostawienia mebli, bezpośrednio przy
szkole, przedszkolu, stacji PKP; 220.000
zł, tel. kom. 794‑420‑742.

Mieszkanie, 60 mkw., Głowno, tel.
kom. 518-822-669 dzwonić w godz.
17.00‑19.00.
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną w Zielkowicach 5135 mkw., tel.
kom. 790‑640‑697.

Rolno-budowlana, duża, tel. kom.
792‑044‑525.

Działkę budowlaną 700 mkw, centrum
Łowicza, tel. kom. 603‑270‑363.

Budynek mieszkalny 48 mkw,
na działce 1000 mkw, media, do
wykończenia, tel. kom. 791‑868‑890.

Dom w Głownie, tel. kom. 606‑267‑977.

Dom w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw., os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 513‑332‑587.
Dom w Głownie z wyposażeniem 140
mkw., garaż + budynek gospodarczy,
działka 2000 mkw., tel. (42) 710-84-20,
tel. kom. 603‑621‑173.
Sprzedam działkę 1190 mkw., tel. kom.
601‑403‑242.
REKLAMA

Działka budowlana 2 ha z domem
w surowym stanie, Łowicz, tel. kom.
695‑660‑728.
Dwa pokoje z kuchnią + działka
w Łowiczu, sprzedam lub zamienię na
kawalerkę, tel. kom. 880‑141‑984.

Głowno, 60mkw, sprzedam, tel. kom.
518‑822‑669.

Sprzedam 1,10 ha ziemi, tel.
(24) 285-40-78, Wiskienica Górna.

Bliźniak do zamieszkania, kuchnia
umeblowana, w salonie kominek, działka
440m, zadbana, 2 garaże, tel. kom.
601-157-893; 606‑357‑756.

Strzebieszew, 1,77 ha, tel. kom.
502‑425‑856.

wynajem

Sprzedam lub wynajmę dom
w Łowiczu, tel. kom. 602‑878‑908.

Wynajmę 2-pokojowe z kuchnią do
remontu, Bobrowniki, I piętro, tel. kom.
507‑061‑944.

Mieszkanie 52 mkw., os.
Tkaczew, tel. kom. 662-242-495,
723‑395‑604.
Ziemia pod inwestycję, 3,5 ha, 1 km
od Łyszkowic, tel. kom. 602‑522‑478.
Działka 0,52 ha, przy drodze gminnej,
przylegającej do autostrady A2, tel. kom.
600‑068‑542.

Mieszkanie 72 mkw., parter, 225.000
zł, Bratkowice, tel. kom. 507‑105‑532.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
w Łasiecznikach lub w Piaskach, tel.
kom. 692‑881‑316.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw,
Łowicz, ul. Baczyńskiego, tel. kom.
509‑237‑794.

Zadbane mieszkanie 65,5 mkw.,
umeblowana kuchnia, na Kwiatowej,
180.000 zł, tel. kom. 791‑966‑342.

Oddam małą piekarnię w dzierżawę
lub inne propozycje, Głowno,
tel. (42) 719-10‑84 wieczorem.
Do wynajęcia lokal 73 mkw.,
w centrum Łowicza, tel. kom.
601‑253‑956.
Do wynajęcia pomieszczenia
biurowe w centrum, Łowicz, tel. kom.
509‑099‑969.

Noclegi, Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Działka 3.000 mkw z budynkami,
gmina Dmosin, tel. kom. 694‑069‑071.

Piętrowy dom o pow.105 mkw., na
działce 980 mkw., możliwa zamiana
na bloki w Głownie (dopłata),
tel. (42) 719‑26‑50 po 19.00.

Nowy dom z garażem, 180 mkw.,
działka 3500 mkw., przy lesie, Brzozów
gmina Bielawy, 395.000 zł, tel. kom.
509‑106‑552.

Sprzedam dom piętrowy,
z podpiwniczeniem, działka 540 mkw.,
tel. kom. 606‑281‑756.

Sprzedam lub zamienię bloki, 48
mkw., na dom, może być do remontu, tel.
kom. 782‑669‑469.

Sprzedam 36,6 mkw., Kostka, tel. kom.
727‑203‑047.

Wynajmę lokal użytkowy powierzchnia
130 mkw., centrum Łowicza, tel. kom.
607-442-383; 660‑230‑318.

Do wynajęcia 2 pomieszczenia pow.
35 mkw., na gabinet lekarski, biuro,
pracownię. Łowicz, Pl. Przyrynek 2, tel.
kom. 501‑074‑060.

Działkę budowlaną 0,5 ha, Kalinów, tel.
kom. 503‑124‑344.

Dom 150 mkw., działka 575 mkw.,
w Łowiczu, tel. kom. 515‑932‑316.

Do wynajęcia pomieszczenie, 50
mkw., na stacji Schell, ul. Łęczycka 107,
tel. kom. 600‑626‑789.

Sprzedam działkę Tymianka 3000
mkw. media 25zł/mkw., tel. kom.
606‑737‑364.

Działka 3800 mkw., ze starymi
budynkami, gmina Domaniewice, tel.
kom. 506‑961‑767.

Budowlana blisko Głowna, tel. kom.
507‑569‑401.

Tanie pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.

Lokal 100 mkw. w centrum
Łowicza, tel. kom. 604‑145‑259.
Hala magazynowo-produkcyjna
wysokiego składowania 3500 mkw., lub
mniej w Głownie do wynajęcie lub na
sprzedaż, tel. kom. 604‑610‑057.
Do wynajęcia M4, ul. Baczyńskiego,
tel. kom. 509‑237‑794.
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
w Łodzi, ok. Spornej, blisko Wydziału
Prawa, tel. kom. 606‑712‑892.
Do wynajęcia M4, Łowicz, tel. kom.
515‑122‑403.

Do wynajęcia mieszkanie, os.
Bratkowice, Łowicz, tel. kom.
693‑833‑100.
Do wynajęcia lokal,centrum
Łowicza, I piętro. Wejście od głównej
ulicy, lokal po remoncie , tel. kom.
512‑225‑093.
Wynajmę plac na działalność
gospodarczą, 1500 mkw., róg Klickiego/
Napoleońskiej, tel. (46) 837-42-46, tel.
kom. 605-578‑502, Łowicz.
Wynajmę lokal, 40 mkw., w pawilonie,
róg Warszawskiej/Dworcowej,
tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605-578‑502, Łowicz.
Przyjmę na pokój, tel. (46) 837‑57‑77.
Do wynajęcia lokal 12 mkw., w Łowiczu
na biuro lub zakład usługowy oraz do
sprzedania kredens, machoniowy, tel.
kom. 662‑320‑000.

Poszukuję małego lokalu do
wynajęcia 10-15m w Łyszkowicach albo
części lokalu do podnajęcia, tel. kom.
696‑127‑955.
Mieszkanie w bloku osobie starszej,
samotnej, tel. kom. 0032‑471‑619‑684.
Do wynajęcia mieszkanie,
trzypokojowe, 80 mkw., z własnym
ogrodem i parkingiem, Górki-Łowicz, tel.
kom. 692‑975‑632.
Do wynajęcia pokój 1-2 dziewczyny,
Bratkowice, tel. kom. 693‑543‑658.
Wynajmę mieszkanie przy ul.
Noakowskiego, tel. kom. 664‑723‑146.
Uczciwej mieszkanie, 48 mkw., Łowicz,
tel. kom. 782‑596‑215.
Poszukuje lokalu w Głownie do
wynajęcia 20 mkw., tel. kom.
504-966-728 dzwonić po 16.00.
Wynajmę mieszkanie 32 mkw
na osiedlu Tkaczew, tel. kom.
601‑390‑770.
Do wynajęcia M-3, os. Dąbrowskiego,
I piętro, tel. kom. 798‑622‑945.
Poszukuję lokalu 25-30 mkw.,
z łazienką, na parterze, w centrum
Łowicza, na działalność handlową, tel.
kom. 507‑002‑114.
Dwupokojowe mieszkanie, okolice
Manufaktury, tel. kom. 723‑395‑604,
Łódź.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49,
tel. kom. 608‑369‑852.
Wynajmę lub sprzedam dom
w Łowiczu, tel. kom. 602‑878‑908.
Do wynajęcia mieszkanie 38 mkw.
w pełni wyposażone, centrum Łowicza,
tel. kom. 782‑596‑202.
Do wynajęcia bar z wyposażeniem,
tel. kom. 889‑338‑747.
Mieszkanie 35,5 mkw., Łowicz, tel.
kom. 662‑736‑603.
Wynajmę lokal w Łowiczu
o powierzchni 80-150 mkw.
z przeznaczeniem na ekspozycję
samochodów, tel. kom. 601‑377‑779.
Firma Handlowa poszukuje
powierzchni magazynowo-biurowej do
wynajęcia, tel. kom. 504‑124‑838.
Wynajmę domek na wsi oraz budynki
gospodarcze, 6 km od Łowicza, tel. kom.
509‑231‑973.
Do wynajęcia mieszkanie, Warszawa,
os. Bemowo, tel. kom. 609‑103‑555.

Wynajmę firmie 2-pokojowe
mieszkanie na kwaterę w Głownie
na ul. Sikorskiego, tel. kom. 510‑966‑509.

Mieszkanie w centrum Łodzi do
wynajęcia, tel. kom. 606‑429‑634.

Głowno wynajem dla pracowników,
również weekendy., tel. kom.
511‑401‑073.

Do wynajęcia pomieszczenia
produkcyjno - biurowo - magazynowe
ok. 400 mkw. ul. Warszawska, tel.
kom. 501‑152‑088.

Wynajmę powierzchnie
magazynowe, tanio, tel. kom.
663‑231‑654.

zamiana

Do wynajęcia lokal 34 mkw.,
na działalność biurowo-usługową,
ul. Podrzeczna 24a, tel. (24) 837‑69‑20.
Sprzedam duży dom, na Armii
Krajowej, tel. kom. 512‑088‑422.
Lokal o pow. 75 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 508‑174‑797.
Poszukuję małego lokalu do wynajęcia
10-15m przy ul. Łowickiej lub Placu
Wolności (Głowno) albo części lokalu do
podnajęcia, tel. kom. 696‑127‑955.

Zamienię własnościowe, 32 mkw.,
Łowicz na większe lub podobne, Łódz,
tel. kom. 505‑187‑576.

kupno różne
Przyjmę gruz; Zabostów Mały, tel.
kom. 505‑068‑787.
Opony 10-15 do cyklopa, może być
lichy bieżnik, tel. kom. 609‑316‑663.
Olcha, topola, dąb, na pniu, tel.
kom. 514-827-272, 515‑925‑534.
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Przyjmę ziemię, piach, tel. kom.
608‑475‑473.

Sprzedam tanio komputer, z drukarką,
tel. kom. 602‑370‑470.

Przyjmę gruz, ziemię, tel. kom.
504‑514‑717.

Maszt flagowy 8m, aluminiowy, pilnie,
tel. kom. 602‑370‑470.

Przyjmę gruz i ziemię, dużą ilość,
Łęczycka 103, tel. kom. 603‑878‑783.

Wyprzedaż drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, tel. (46) 830-20-78, tel.
kom. 602‑370‑470.

Płytki chodnikowe, trelinki, ogrodzenia
betonowe, z rozbiórki, tel. kom.
886‑955‑255.

Sprzedam kwiaty Fikusy, duże, tel.
kom. 667‑882‑172.

Kupię tregry 10, 12 i 14, tel. kom.
696‑281‑189.

Kamienie polne, różne, duża ilość, tel.
kom. 512‑522‑648.

Przyjmę lub tanio kupię meble
kuchenne i kuchnię gazową, tel. kom.
667‑826‑630.

Betoniarki, części, remonty, tel. kom.
603‑072‑751.
Czarnoziem, podsypka, piaski,
żwiry, dowóz: Kamaz, koparka, tel.
kom. 506‑271‑866.

Siatkę ogrodzeniową używaną, tel.
kom. 601‑850‑805.

Sprzedam regał kuchenny, regał
pokojowy, czarny, dwa fotele, narożnik,
tel. kom. 608‑614‑266.

sprzedaż różne

Spawarka 170A 220/400, palniki,
reduktory butle do spawania gazowego,
butla CO2, tel. kom. 0602‑366‑564.

Sprzedam spawarkę i migomat, tel.
kom. 504‑221‑009.

Sprzedam konstrukcje, hale, wiaty, tel.
kom. 660‑789‑719.

Produkcja płytek chodnikowych,
płyty EKO, ogrodowa galanteria
betonowa, układanie kostki
brukowej, kręgi, przepusty, rynienka
spustowa, tel. (46) 838‑92‑14.

Sprzedam siatkę, słupki
ogrodzeniowe, tel. kom. 660‑789‑719.
Słupki betonowe do siatki,
tel. (46) 838‑92‑14.

Nowa kosa i piła spalinowa, tel. kom.
504-065-348, 660‑092‑247.

Drewno kominkowe: opałowe,
rozpałkowe, dobre metry, tel. kom.
501‑658‑261.

Samsung Monte S5620, tel. kom.
669‑609‑886.

Oddam gruz, tel. kom. 669‑034‑005.

Ziemia czarna, piasek, żwir, torf, tel.
kom. 723‑975‑482.

Bale dębowe, grubość 5 cm,
sezonowane, tel. kom. 663-690-056,
726‑255‑866.

Pospółka, piaski, żwiry, torf, tel.
kom. 600‑895‑026.

Meble holenderskie, tel. kom.
608‑475‑473.

Rusztowania warszawskie, betoniarki,
części zamienne, naprawa, tel. kom.
510‑124‑700.

Sprzedam deski podłogowe
sosnowe wysezonowane 3,8, tel. kom.
507‑105‑979.

Meble ogrodowe, ubikacje
budowlane, Nieborów, tel. kom.
605‑142‑474.

Sprzedam wózek inwalidzki, 3 kołowy,
napęd ręczny, tel. kom. 696‑219‑477.

Sprzedaż: łodzi wiosłowych; silników
elektrycznych do łodzi, tel. kom.
608‑171‑821.
Pianino, tel. kom. 604‑443‑118.
Produkcja grila ogrodowego,
tel. (46) 838‑92‑14.
Myjka wysokociśnieniowa,
ciepłowodna, 2000 rok, tel. kom.
603‑569‑970.
Suknia ślubna, tel. kom.
502‑037‑951.

Brama przesuwna + furtka, nowa,
tanio, tel. kom. 503‑044‑930.
Wózki widłowe, tel. kom.
692‑824‑327.
Sprzedam meble kuchenne,
z wyposażeniem, tel. kom. 600‑880‑267.
Tanio wózek wielofunkcyjny i nosidełko
samochodowe, tel. kom. 669‑083‑509.
Sprzedam meble ogrodowe, huśtawki,
stoły, ławki, domki dla dzieci, Jastrzębia
koło Łowicza, tel. kom. 798‑917‑363.

Rower Chopper, tel. kom. 600‑310‑907.
Sprzedam silnik do łodzi Suzuki, 8 kM.
Pali na dotyk, tel. kom. 796‑367‑062.

Regały magazynowe,
tel. (42) 719‑59‑36.
Paletopojemniki 1000 litrów na
szambo, wodę, paliwo, tel. kom.
697‑677‑530.
Sprzedam dwie bramy metalowe
z demontażu, tel. kom. 693‑781‑022.
Sprzedam narożnik kuchenny, tel.
kom. 693‑781‑022.

Piękna suknia ślubna, tanio, tel. kom.
663‑510‑544.

Wersalka, 2 fotele, pufy, bardzo tanio!,
tel. kom. 515‑198‑648.

Sprzedam stemple budowlane, około
120 sztuk, tel. kom. 506‑743‑467.

Sprzedam 2 lustra fryzjerskie
i recepcję fryzjerską, tel. kom.
603‑372‑058.
Wózek spacerowy, tel. kom.
662‑040‑303.

Nóż krawiecki taśmowy, pionowy,
stębnówka Textima, dwuigłówka Textima,
beczka ocynk, na płozach, 2000l,
tablica na reklamę (bilbord) 2x2m,
stół wibracyjny do pustaków, tel. kom.
693‑833‑090.

Lampa naświetlająca BIO5, nowa, na
gwarancji, tel. kom. 798‑301‑745.

Drewno kominkowe, opałowe
sprzedam, tel. kom. 504‑257‑615.

Łóżko piętrowe, aluminiowe, szare,
z biurkiem, półką na książki, materacem,
tel. kom. 503‑856‑154.

Drut wiązałkowy, tel. kom.
600‑284‑332.

Tanio: dekoracje na samochód ślubny,
tel. kom. 502‑037‑951.

Sprzedam bramę 4-metrowa z furtką
nową lub zrobię na zamówienie wszystko
ze stali, tel. kom. 505‑928‑735.

Rusztowanie fasadowe Poznańskie,
300 mkw., tel. (46) 838-88-29, tel. kom.
697‑634‑219.

Ziemia orna 9 ha okolice Kiernozi,
tel. (24) 277‑90‑03.

Suknia ślubna rozmiar 38, tel. kom.
608‑348‑290.

Lodówka, stan dobry, 300 zł, tel.
kom. 605‑283‑864.

Sprzedam drewno kominkowe
i bale dębowe, grubość 5 cm, tel. kom.
660‑680‑409.
Sprzedam tubę i wzmacniacz 800
wat, tel. kom. 726‑949‑292.

Nowe okna PCV Veka, drzwi
wewnętrzne białe (80 cm), łazienkowe
białe (60 cm), zewnętrzne drewniane (80
cm)+ futryny, wykładzinę dywanową (20
mkw), tel. (46) 837‑35‑19 po 18.00.

Kuchnia węglowa, pompa głębinowa,
tel. kom. 514‑539‑036.

Suknia ślubna rozmiar 38, 400 zł, tel.
kom. 603‑264‑087.

Nowa zmywarka Bosch SGS55E92EU,
tel. kom. 601‑185‑860.

Miał węglowy 420 zł/t, węgiel,
kostka 600 zł/t, eko-groszek 560
zł/t, tel. kom. 602‑630‑920.

Komputery: stacjonarny i przenośny,
tanio, tel. kom. 503‑699‑872.
Koncentrator tlenu, niemiecki,
używany, tel. kom. 605‑591‑528.
Sprzedam nową Nokię 6500 Slide, tel.
kom. 602‑370‑470.

REKLAMA
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Koło tylne do C-360, jedna sztuka, tel.
kom. 609‑316‑663.

Kupię betoniarkę, tel. kom.
888‑742‑148.

Kupię stare radia, meble, sprzęt AGD,
silniki, skrzynie łowickie, kufry, obrazy,
monety, banknoty, stroje łowickie, antyki,
tel. kom. 516‑907‑429.
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Komputer stacjonarny z monitorem
LCD 17”, tel. kom. 784‑894‑554.
Laptop używany Toshiba, tel. kom.
784‑894‑554.
Nowy migomat, tel. kom. 501‑074‑060.

Sprzedam okna plastikowe,
2,10/1,10m, 100 zł/szt.,
tel. (46) 838‑57‑54.
Sprzedam dwa rowery młodzieżowe,
tel. (46) 838‑33‑44.
Migomat 200A, tel. kom. 693‑278‑969.
Żmijka kompletna, 6m, 660-485-177,
tel. kom. 605‑996‑297.
Sprzedam przyczepę kempingową
N-126, tel. kom. 664‑049‑258.
Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 795‑293‑949.
Sprzedam lodówkę oszkloną
i używane regały do sklepu
spożywczego, tel. kom. 510‑965‑903.

Blacha trapezowa, tel. kom.
600‑284‑332.
Drzewo na opał z sadu, korzenie,
beczka 100l, brama garażowa blaszana,
tel. (46) 837‑47‑05 po 21:00.
Regał młodzieżowy, 3-elementowy, tel.
kom. 600‑993‑152.
Okna PCV, białe, nowe, 2 szt.,
wymiar otworu ściennego szer.
1,80m, wys. 1,2m, tel. (46)
837-83-40, tel. kom. 793‑071‑999.
Akordeon Weltmeister 120, efekt
gitarowy Ibanez, tel. kom. 604‑318‑472.
Rower treningowy chiński, Głowno, tel.
kom. 669‑502‑768, 18‑20.
Stół + krzesła, tel. kom. 508‑324‑557.
Kuchnia gazowa -chrom, tel. kom.
508‑324‑557.
Meble ogrodowe, huśtawki drewniane
i piaskownice, blacha alumieniowa, tel.
kom. 513‑314‑505.
Sprzedam kamień polny gruby,
drobny, tel. (46) 838‑71‑39.
Tanio segmencik, bojler, drzwi-lustro,
dywan, kanapa, półki, drzwi wewnętrzne,
tel. kom. 604‑565‑096.
Odstąpię budkę na rynku w Głownie,
tel. kom. 696‑434‑902.
Segment pokojowy, tel. kom.
691‑270‑969.
Produkcja mebli tapicerowanych,
kanapy, wersalki, tapczany, fotele,
tel. (46) 837-92-71, tel. kom.
602‑610‑569.

Okazja! Segment pokojowy,
4-częściowy, w tym szafa, długość
3,20m, wysokość, 2,1m, orzech, stan
dobry, tel. kom. 791‑571‑708.
Sprzedam betoniarkę 250, mosty
Star 266, opony 1200/20, tel. kom.
601‑977‑755.
Sprzedam meble kuchenne, pod
zabudowę, tel. kom. 607‑212‑130.
Pizzerię w Łowiczu sprzedam, tel. kom.
602‑797‑678.
Drewno kominkowe, tel. kom.
692‑101‑989.
Sprzedam lodówkę, tel. (46) 837‑24‑56.
Sprzedam zamrażalkę, 4-szufladową,
tel. kom. 517‑978‑086.
Tanio sprzedam komputer, tel. kom.
691‑405‑535.
Sprzedam rower Harley, tel. kom.
604‑757‑072.
Siatka i słupki, tel. kom. 603‑609‑674.
Oddam gruz i ziemię z rozbiórki, tel.
kom. 605‑996‑313.
Telewizor LG 21”, tel. kom.
784‑709‑518.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową, 200
m, tel. kom. 606‑625‑902.
Krajzega, z silnikiem, 5,5 kW,
plandeka, na przyczepę 6t, tel. kom.
503‑693‑732.
Kramzytowe pustaki stropowe,
tel. (42) 719-25-58, tel. kom.
601‑814‑018.

Zatrudnię elektromechanika
samochodów ciężarowych, tel. kom.
608‑059‑817.
Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 608‑059‑817.
Zatrudnię mężczyzn do pracy
fizycznej, tel. kom. 662‑530‑738.
Przyjmę do zbioru bobu na długi
okres, tel. kom. 609‑165‑855.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
697‑693‑641.
Zatrudnię fryzjera bądz fryzjerkę,
tel. kom. 501‑389‑042.
PKO BP BANKOWY PTE SA zatrudni
osoby do pracy z klientem, bezpłatne
szkolenie, także dla studentów, tel. kom.
515‑236‑056.
Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 515‑236‑056.
Zatrudnię frezera, tel. kom.
602‑249‑683.
Zatrudnię do biura, skład
węglowo-nawozowy, Łowicz, tel. kom.
602‑527‑481.
Radio Victoria zatrudni dziennikarza
do pracy w Łowiczu, cv na adres
sekretariat@radiovictoria.pl.
Zatrudnię do sprzątania mieszkania,
tel. kom. 512‑328‑812.
Kierownika betoniarni zatrudnię, tel.
kom. 602‑398‑944.

Netebook Toshiba NB 100, szary, tel.
kom. 883‑674‑848.

Zatrudnię kombajnistę na żniwa, tel.
kom. 601‑301‑829.

Ławostół ogrodowy, tel. kom.
503‑972‑071.

Zespół z bardzo dużą ilością
imprez, pilnie poszukuje wokalistki,
tel. kom. 666‑185‑267.

Suknia ślubna, rozmiar 36/38, tel.
kom. 661‑683‑041.
Skrzynki plastikowe nowe, polskie, 15
kg, tel. kom. 500‑385‑907.
Rury grubościenne, tel. kom.
880‑177‑221.
Sprzedam regały sklepowe, tel. kom.
662‑129‑896.

Telefon LG GD-330, tel. kom.
782‑411‑420.

Waga 500 kg, tel. (42) 719‑59‑36.

Sprzedam segment pokojowy,
tel. (46) 837-47‑11 18.00‑20.00.

Sprzedam wełniak łowicki,
tel. (24) 285‑28‑04.

Sprzedam maszyny szwalnicze,
przemysłowe, tel. kom. 514‑961‑213.

Lodówka, słoiki, tel. (46) 837‑78‑26.

Maszyny szwalnicze wyprzedaż, tel.
kom. 660‑989‑008.

dam pracę

Huśtawki ogrodowe akacjowe,
stoły, ławki, budy dla psów, śrutownik
na kamienie, cheblarkę, tel. kom.
502‑981‑959.

Fotelik samochodowy Maxi Cosi, tel.
kom. 793‑200‑454.

Tanio sprzedam pawilon handlowy, na
targowicy, tel. (46) 837-29-91, tel. kom.
507‑102‑870.

praca

Bryczka konna, tel. kom. 792‑249‑946.

Kiosk prasowy, tel. kom. 693‑975‑425.
Oddam gruz, tel. kom. 602‑187‑540.
Kurtkę ramoneskę i spodnie skórzane
męskie, biurko pod komputer, tel. kom.
696‑839‑136.

Do zbioru bobu, tel. kom. 664‑173‑486.

Apteka (nowa) zatrudni techników, tel.
kom. 506-012-412, Skierniewice.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
721‑864‑978.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E transport
międzynarodowy Koszajec gm. Rybno,
tel. kom. 600‑887‑683.
Zatrudnię gipsiarzy, malarzy, tel. kom.
604‑793‑390.
Zatrudnię do produkcji ogrodzeń
betonowych (akord), Stryków, tel. kom.
509‑345‑234.
Zatrudnię ucznia w zawodzie murarza,
tel. kom. 509‑373‑870.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym, tel. kom.
784-572-035; 668‑805‑128.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, tel.
kom. 603‑610‑884.
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Operatora koparki i koparkoładowarki, z doświadczeniem, tel. kom.
609‑111‑509.
Zatrudnię dorywczo operatora minikoparki, tel. kom. 501‑074‑060.
Przyjmę w zawodach budowlanych, tel.
kom. 601‑489‑796.
Zatrudnię kierowcę kat. C
z doświadczeniem, tel. kom.
662‑123‑954.
Zatrudnię ekspedientki do pracy
w sklepie spożywczym w Łowiczu, tel.
kom. 512‑088‑422.
Wspólnota Mieszkaniowa zatrudni
zarządcę-administratora oraz księgową,
tel. kom. 662‑646‑957.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
z doświadczeniem, tel. kom.
505‑083‑574.
Zatrudnię tynkarza, murarza, wiek
do 45 lat, z okolic Łowicza, tel. kom.
692‑382‑852.
Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni na stanowisko instalatora
urządzeń teletechnicznych, praca na
wysokości, prawo jazdy kat. B. CV
praca@bolimow.net.
Kierowcę kombajnu zbożowego, tel.
kom. 506‑115‑015.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
602‑347‑551.
Kasjera/Kasjerkę na stację paliw
w Łowiczu, tel. kom. 609‑999‑685.

Mężczyzn do pracy przy terenach
zielonych, tel. kom. 601‑189‑972.
Kierowcę do pracy w transporcie
międzynarodowym. Główny kierunek
jazdy, Niemcy. 10-letnie Volvo FH,
z naczepą plandeką., tel. kom.
606‑808‑083.
Przyjmę do składania pantofli
domowych 1/2 etatu (emeryt,
rencista), okolice Bratoszewic,
Strykowa, tel. (042) 719-67-77, tel. kom.
600‑055‑870.
Szukam chałupniczek, z overlokiem
i stembnówką, dwuigłówką, tel. kom.
508-952‑678 po 20.00.
Renomowany zakład fryzjerski
w Żychlinie zatrudni wykwalifikowaną
fryzjerkę na dogodnych warunkach,
tel. (24) 285-27-60, tel. kom. 608‑491‑674.
Przyjmę do zbioru ogórków, blisko
Łowicza, tel. kom. 885‑571‑411.
Poszukuję do pracy w sklepie, na
weekendy, tel. kom. 691‑119‑593.
Zatrudnię pracowników budowlanych,
kat. B lub C, tel. kom. 693‑652‑229.
Dodatkowy zarobek! Dystrybutor
oryginalnych perfum! 43% Marży! Więcej
informacji na www.DystrybutorzyFM.pl;
GG:24160457.
Zatrudnię dziewczyny do pracy
w nowej dyskotece. Praca od 10 lipca.
CV ze zdjęciem na adres m.skrzecz@
neostrada.pl.

Eksedientkę, dobre warunki w
WISKITKACH, również praktyki szkolne.
tel. kom. 691-494-808.
Firma brukarzy i pracowników do robót
drogowych z doświadczeniem. tel. kom.
693-114-370.
Firma krawiecka w Skierniewicach
zatrudni szwaczki. tel. kom. 664-399-269.
Firma zatrudni operatora koparki
obrotowej i operatora koparko-ładowarki
z doświadczeniem. tel. kom.
607-096-096.
Konsultantki Betterware, www.agabetterware.com. tel. kom. 608-642-398.
Poszukuję wagowych i nadzorcę
na plantację borówki amerykańskiej,
lipiec i sierpień, k/Jeruzala. tel. kom.
608-383-584.
Murarz, pomocnik z doświadczeniem,
siedziba firmy Nowy Dwór, prawo jazdy
kat. B, mobilny. tel. kom. 667-637-817.
Obsługa kombajnowego zbioru
porzeczek -podawanie skrzynek,
Stachlew. tel. kom. 601-055-823.
Piekarni w Kowiesach zatrudni
piekarzy. Bardzo dobre warunki
finansowe. tel. kom. 601-286-785.
PKO BP Bankowy PTE zatrudni do
pracy z klientem, bezpłatne szkolenia,
także dla studentów. tel. kom.
515-236-056.
Poszukuję cieśli do dachu, dom
jednorodzinny. tel. kom. 603-244-078.
Poszukuję opiekunki do 6-miesięcznej
dziewczynki, Rawa Maz. tel. kom.
660-366-279.

Akordeonista i saksofonista podejmie
współpracę z zespołem muzycznym, tel.
kom. 502‑518‑659.

Zatrudnię pracowników
do wykończeniówki, z doświadczeniem
w dociepleniach, budynków, poddaszy,
układaniu glazury, tel. kom. 723‑020‑352.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
600‑878‑065.

Zatrudnię kierowcę z ADR, tel. kom.
889‑338‑747.

Poszukuję osoby bezrobotnej
mogącej otworzyć własną działalność
gospodarczą z Rawy Maz. lub okolic. tel.
kom. 507-325-629.

Zatrudnię spedytora w ruchu
międzynarodowym i krajowym, tel. kom.
600‑203‑111.

Przyjmę do pracy do sklepu
spożywczego w Rybnie, tel. kom.
791‑289‑615.

Poszukuję zbieraczy do borówki
amerykańskiej, lipiec i sierpień,
k/Jeruzala. tel. kom. 608-383-584.

Szwaczki, dzianina, jedna zmiana, tel.
kom. 607-539‑008 po 15:00.

Zatrudnię murarzy, tel. kom.
601‑662‑944.

Pracowników do dociepleń, do
prac wykończeniowych. Praca w
Skierniewicach, tel. (46) 833-80-92,
dzwonić po 18-tej.

Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy, kraj, stałe punkty, tel. kom.
784‑348‑615.

Zatrudnię kierowcę kat. C, transport
krajowy, z doświadczeniem, tel. kom.
608‑059‑817.

Zatrudnię mechanika z kategorią B
z okolic Głowna, Strykowa, tel. kom.
605‑046‑558.

Zatrudnię pizzermana do przyuczenia,
tel. kom. 604-183‑003, Stryków.

Zatrudnię kierowcę kategoria C+ E
z praktyką z Łowicza lub bliskich okolic,
w transporcie krajowym, tel. kom.
608‑067‑847.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym,
w podwójnej obsadzie (Hiszpania), tel.
kom. 604‑237‑423.
Zatrudnię kierowcę kat. C+ E, na kraj,
tel. kom. 600‑326‑597.
Przyjmę do dociepleń budynków
z praktyką, tel. kom. 507‑458‑670.
Kucharza z doświadczeniem
do restauracji Dworek Biała Dama
w Nieborowie, tel. kom. 602‑574‑891.
Firma zatrudni kierowców z kat. C+E
oraz pracowników na stację LPG, tel.
kom. 519‑141‑598.
KIEROWCA - Firma Transportowa
z okolic Sochaczewa zatrudni kierowcę
w ruchu międzynarodowym, tel. kom.
501-041-404; 501‑041‑505.
Zatrudnię przy układaniu kostki
brukowej, tel. kom. 725‑710‑267.
Zatrudnię kombajnistę
z uprawnieniami, tel. kom. 604‑698‑335.
REKLAMA

Przedstawicieli ubezpieczeniowo
-finansowych zatrudnię. Stała+prowizja
CV na: slawomirkosinski@wp.pl

Zatrudnię mechanika
samochodowego z grupą inwalidzką
lub osobę do przyuczenia. tel. kom.
663-799-901.
Zatrudnię murarzy, tynkarzy. tel. kom.
504-727-671.
Zatrudnię operatorów koparkoładowarki. tel. kom. 603-167-090.
Zatrudnię osobę do sklepu
spożywczego na ul. Katowickiej w Rawie
Mazowieckiej na umowę zlecenie. tel.
kom. 509-147-305.
Zatrudnię recepcjonistkę/
recepcjonistę do Hotelu Hetmańskiego
w Rawie Mazowieckiej. Wymagania:
znajomość języka angielskiego, dobra
prezencja, wysoka kultura osobista.
Kontakt: mzalewski@interia.pl, tel. kom.
502-323-860.
Zatrudnię samotną osobę do 60 roku
życia lub parę lubiącą psy
w schronisku w Boguszycach koło Rawy
Mazowieckiej. Praca z zamieszkaniem
na miejscu, tel. (46) 814-38-59.

szukam pracy
Główny księgowy, certyfikat
10776/2005, tel. kom. 664‑973‑140.
Uczciwy, odpowiedzialny, prawo
jazdy B, C, chcący pracować, tel. kom.
608‑011‑466.

Videofilmowanie, foto, atrakcyjne
animacje komputerowe, tel.
(46) 837-79-81, tel. kom. 606‑302‑466.

Docieplenia budynków
oraz kompleksowe wykończenia domów
i mieszkań, tel. kom. 509‑313‑734.

Wideofilmowanie, tanio, solidnie, tel.
kom. 795‑267‑788.

Profesjonalne malowanie dachów,
ogrodzeń, naprawa i budowa dachów
od podstaw, tel. kom. 798‑165‑140.

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 602‑633‑407.
Wideofilmowanie, foto-usługi, www.
twojefotovideo.com, tel. kom.
608-646-739, 505‑429‑742.

Tynkowanie i murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.

Videofilmowanie, zdjęcia,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
608‑475‑473.

Malowanie, tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakora, tel. kom. 693‑824‑684.

Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, HD, Blue-ray,
obróbka komputerowa, tel.
(46) 837-94-85, tel. kom.
608‑484‑079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa, Blue-ray- tanio, tel. kom.
606‑852‑557.
Studio Master - obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
606‑506‑609.
Profesjonalna fotografia ślubna,
www.macromagic.pl, tel. kom.
608‑372‑976.

remontowobudowlane

Zaopiekuję się starszą osobą
lub dzieckiem, w Łowiczu, tel. kom.
788‑983‑226.

usługi

Studentka III roku pedagogiki
poszukuje pracy biurowej, odbyty staż
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, tel.
kom. 883‑674‑848.
Poszukuję pracy, posiadam
wykształcenie wyższe ekonomiczne, tel.
kom. 697‑555‑910.

Dachy demontaż i utylizacja
azbestu, więźba dachowa, krycie
dachów, kominy, klinkier, podbitka
dachowa, docieplenia budynków,
solidnie, tanio, wolne terminy,
materiały - ceny producenta, tel. kom.
507-056-578; wypożyczę zaginarkę
z nożem, tel. kom. 694-470-514

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.

Zatrudnię kosmetyczki i fryzjerów, tel.
kom. 501-251‑020 po 18.00.

Super praca dla konsultantek Avon,
Oriflame, itp. www.aga-betterware.com.
tel. kom. 608-642-398.

Elektromonter -własna działalność
nawiąże współpacę. tel. kom. 696-055367, 502-835-832.

Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie
spożywczym w Łowiczu, tel. kom.
502‑110‑726.

Szukam sprywtnego chłopaka na
dach, okolice Rawy Maz. tel. kom.
790-782-664.

Elektryk- konserwacja, eksploatacja.
Utrzymanie ruchu -własna działalność
gospodarcza. tel. kom. 691-219-981.

Zatrudnimy doświadczonych
przedstawicieli handlowych w branży
spożywczej. Mile widziana działalność
gospodarcza, wiek, 25-35 lat, tel. kom.
692‑927‑173.

Zatrudnię chałupniczki, przeszycia. tel.
kom. 515-182-519.

Główna księgowa z dużym
doświadczeniem. Licencja Ministra
Finansów. tel. kom. 504-800-340.

AVON- byłaś kiedyś konsultantką?
Możesz znów być z nami, skorzystaj
z super oferty na powrót. tel. kom.
502-616-468.
AVON- nowa super oferta dla
zapisujących się. Ty też możesz kupować
taniej, dostawać prezenty, zarabiać. tel.
kom. 502-616-468.
Brukarza do prowadzenia grupy.
tel. kom. 602-129-834.
Eksedientkę, dobre warunki w Puszczy
Mariańskiej, również praktyki szkolne. tel.
kom. 601-076-657.

Zatrudnię dekarza- cieślę, do 25zł/h
i pomocnika, tel. kom. 606-305-290.

inne

Zatrudnię do dociepleń. tel. kom.
512-936-341.

Catering z obsługą, wszelkie imprezy,
ciasta domowego wypieku, tel. kom.
696-387-915; 691‑937‑227.

Zatrudnię do zbioru truskawek,
Regnów. tel. kom. 667-215-646.
Zatrudnię fryzjera w Rawie
Mazowieckiej. tel. kom. 693-273-637.
Zatrudnię kierowcę C+E
z doświadczeniem- kraj, Rawa Maz. tel.
kom. 607-454-285.
Zatrudnię kierowcę C+E
z doświadczeniem w transporcie
krajowym. Korzystne warunki płacowe.
tel. kom. 602-630-653.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy, tel. (46) 831-62-96.
Zatrudnię kierowcę na C-S Polskakraje Unii z doświadczeniem. tel. kom.
663-799-901.
Zatrudnię kierowcę w transporcie
krajowym i międzynarodowym kat.
C+E, przewóz nowych aut. tel. kom.
601-271-031.
Zatrudnię kucharzy i kelnerów,
Grodzisk Mazowiecki, tel. kom.
501-680-804.
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usługi wideo
Wideofilmowanie i fotografowanie,
profesjonalnie, tanio, tel. kom.
600‑447‑843.
Wideofilmowanie, zdjęcia gratis, tel.
kom. 502‑163‑788.
www.wpaskifilm.pl.
Fotografia ślubna, tel. kom.
724‑332‑919.
Wideofilmowanie, fotografia, tel. kom.
608‑244‑400.
Fotografowanie profesjonalne, tel.
kom. 506‑109‑908.
Wideo filmowanie, obróbka
komputerowa, tel. kom. 880‑485‑598.
Usługi fotograficzne oraz video w
zakresie fotografii ślubnej, przyjęć
okazjonalnych, www.studionadachu.pl,
tel. kom. 604‑101‑516.

Wykonujemy usługi minikoparką
i koparką łańcuchową, tel. kom.
604‑238‑322.
Kominki - profesjonalny montaż, tel.
kom. 608‑101‑676.
Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,, tel. kom.
608‑101‑676.
Kominy - montaż i wykonanie wkładów
kominowych ze stali kwasoodpornej
i żaroodpornej, tel. kom. 608‑101‑676.
Gładzie, malowanie, montaż płyt
K/G, glazura, tel. kom. 691‑734‑544.
Dachy, przeróbki, roboty murarskie, tel.
kom. 508‑213‑801.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi
maszynami 220 V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 697‑892‑966.

Lastrytkarstwo, glazurnictwo, g/k,
wykończenia, tel. (42) 710-80-97, tel. kom.
601‑321‑914.

Dwie 16-latki szukają pracy na wakacje
w Rawie Maz. tel. kom. 604-343-357.

Zatrudnię blacharza lakiernika, tel.
kom. 511‑068‑769.

Murowanie, tynkowanie, faktury
Vat, tel. kom. 692‑382‑852.

Glazura, terakota, malowanie. Tanio
i solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.

Przyjmę pracownika na dachy. tel.
kom. 667-373-734.

Kierowca B,C oraz wózki widłowe
podejmie pracę. tel. kom. 697-944-811.

Dachy - konstrukcje, krycie, tel. kom.
506‑098‑358.

Dostawy piasków, żwirów, pospółki,
tel. kom. 600‑895‑026.

Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte
na gładko, super, tel. kom. 514‑142‑855.

Zatrudnię cukiernika- piekarza, pełny
etat, powiat rawski. tel. kom.
502-293-896.

Gładź, płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 516‑131‑973.

Wylewki Miksokretem, tel. kom.
605-443-826.

Kopanie stawów, tel. kom.
508‑602‑260.

Spawacza elektrycznego, tel. kom.
516‑052‑660.

Usuwanie azbestu (eternitu), tel.
kom. 692‑789‑266.

Fotografia ślubna, profesjonalnie,
tanio www.studiophoto.eu, tel. kom.
796‑170‑389.

Dyspozycyjna, 25-letnia, rzetelna,
studia, podejmie pracę, tel. kom.
663‑096‑258.

Mechanik samochodów ciężarowych
szuka pracy, umiejętność spawania, tel.
kom. 665‑455‑810.

Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 502-370-226, 506‑053‑376.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.
Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837-42-55, tel. kom.
501‑249‑461.
Brukarstwo, tel. kom. 606‑774‑310.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.
Projektowanie budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837-78-38, tel. kom.
502‑086‑592.

Układanie kostki brukowej,
prace ogólnobudowlane, tel. kom.
508‑286‑519.
Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, glazura, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 602‑383‑118.
Tynki maszynowe, elewacje,
docieplanie, solidnie, tel. kom.
501‑931‑961.
Dachy, obróbki blacharskie, papa
termozgrzewalna, podbitka, tel. kom.
515‑236‑149.
Wyrób i montaż schodów z drewna
krajowego i egzotycznego, inne usługi
stolarskie. Projektowanie komputerowe,
tel. kom. 663‑766‑557.

Ogrodzenia, bramy, balustrady,
produkcja, montaż, tel. kom.
506‑771‑822.

Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 666-137-565; 505‑011‑153.

Układanie kostki brukowej, Łowicz
i okolice, tel. (46) 838-92-14, tel. kom.
604‑413‑669.

Cyklinowanie farby, układanie parkietu,
tel. kom. 504-206-048, 668‑044‑645.

Układanie parkietu. Cyklinowanie
z polerowaniem, lakierowanie
parkietów i schodów, tel. kom.
607‑090‑260.

Glazura, terakota, tel. kom.
696‑171‑899.
Profesjonalne układanie i cyklinowanie
parkietów (bezpyłowe), tel. kom.
505‑072‑638.

Rem-Bruk usługi brukarskie, usługi
koparko-ładowarką, odwodnienia,
www.rembruk.pl, tel. kom. 721-905-070
504‑064‑991.

Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 505‑024‑964.

Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.

Tynki maszynowe, kompleksowe
wykończenia wnętrz, tel. kom.
668-383-298, 500‑651‑244.

Kompleksowe wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
602‑717‑207.

Tanio i solidnie gładzie gipsowe,
glazura, terakota, tel. kom. 785‑888‑017.

Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 697‑116‑271.
Glazura, terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
Transport piachu, żwiru, pospółki
wywrotką 20 ton,, tel. kom.
696‑345‑659.

Profesjonalne krycie dachów
papą termozgrzewalną, docieplenia
stropodachów, malowanie dachów,
rynny itp., tel. kom. 508-835-095,
668‑208‑450.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura. po 20.00, tel. (46)
837-32-41, tel. kom. 608‑685‑867.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Gipsy, glazura, terakota, prace
remontowe -wykonam, tel. kom.
516‑153‑870.
Solidne, fachowe wykończenia wnętrz:
przystępne ceny (glazura, terakota,
gipsy, malowanie, panele). Docieplanie
budynków, murowanie, tynki, posadzki,
klinkier, itp., tel. (46) 837-13-91, tel. kom.
793‑035‑025.
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Tynki maszynowe agregatem
tynkarskim cementowe i gipsowe.
Remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 505-102-406, 607‑343‑357.
Marbrukpol - układanie kostki
brukowej, tel. kom. 793‑333‑712.
Stawianie budynków gospodarczych,
przeróbki i remonty, tel. kom.
785‑333‑971.
Tynkowanie, tel. kom.
602‑660‑790.
Usługi budowlano - remontowe, tel.
kom. 883‑468‑405.
Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Ocieplanie elewacji zewnętrznej
styropianem lub watą, gładź gipsowa,
glazura, terakota, tel. (46) 839-13-73,
tel. kom. 602‑814‑481.
Stolarstwo, schody, tel. kom.
783‑487‑655.
Kompleksowe usługi remontowobudowlane, wolne terminy. Faktury
VAT, tel. kom. 602‑370‑470.
Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
693‑138‑503.
Dachy kompletne, nowe i stare,
wykonam solidnie i tanio, tel. kom.
725‑919‑624.
Układanie kostki brukowej, solidnie
i tanio, tel. kom. 667‑837‑817.
Docieplenia budynków - malowanie,
płyty k/g, panele podłogowe - ścienne.
Remonty, tel. kom. 500‑294‑425.
Dachy, tel. kom. 608‑409‑686.
Docieplenia budynków, podbitki
dachowe, parapety, malowania,
elewacje, szybko i solidnie, tel. kom.
607‑132‑890.

Układanie glazury, terakoty, podłogi
szwedzkie, tel. kom. 606‑371‑074.
Wykonam tynki wapienno-cementowe
i kwarcowe, tel. kom. 793‑387‑697.
Gipsy, malowanie, panele
podłogowe, szybko, solidnie, tanio,
tel. kom. 0664‑712‑854.
Wykonuję tynki, tel. kom. 697‑923‑472.
Bramy garażowe, automatyka,
ogrodzenia przydomowe, przemysłowe,
odkurzacze centralne. KOLO, ul. Blich
21, 99-400 Łowicz, tel. (46) 837‑66‑86.

Malowanie, gładź, glazura, terakota
i hydraulika, tel. kom. 666-281-850,
509‑617‑928.
Ogrodzenia klinkierowe, metalowe, tel.
kom. 666‑161‑328.
Ogrodzenia i elewacje z kamieni, tel.
kom. 604‑727‑412.
Krycie papą termozgrzewalną, tel.
kom. 507‑264‑746.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
600‑614‑490.

Glazura, terakota, usługi remontowobudowlane, tel. kom. 606‑633‑490.

Budowa domów, konstrukcje
dachowe, ogrodzenia klinkierowe, wolne
terminy, tanio, tel. kom. 724‑138‑875.

Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 505‑092‑767.

Żwir dowiozę na budowę, tanio, tel.
kom. 665‑734‑042.

Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.

Wykonuję usługi budowlane
oraz koparko-ładowarką, tel. kom.
602‑196‑913.

Agdam wykonuje docieplenia,
elewacje, wykończenia wnętrz, poddaszy
i zabudowy k/g i podbitki, malowanie, tel.
kom. 697‑638‑898.

Gipsy, malowanie, glazura,
wykończenia wnętrz, tel. kom.
607‑385‑861.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑661‑559.

Tynki, posadzki, wykończenia
i remonty, tel. kom. 600‑678‑393.

Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.

Malowanie dachów, ogrodzeń,
elewacji, ścian wewnętrznych i wiele
innych, tel. kom. 790‑602‑091.

Tynki, gładzie, płyty k/g, glazura,
terakota, docieplenia, faktura VAT, tel.
kom. 604‑522‑908.
Tynki szare, piaskowe,
tel. (46) 838‑66‑82.
Usługi remontowe, docieplenia
budynków, wykończenia wnętrz, galzura,
terakota, tel. kom. 880‑542‑743.
Docieplenia bdynków, tynk
strukturalny, tel. kom. 507‑458‑670.
Remonty profesjonalnie, tel. kom.
691‑774‑281.
Ogrodzenia, balustrady kute, tel. kom.
506‑272‑908.

Ogrodzenia z cegły klinkierowej i siatki,
tel. kom. 603‑444‑431.
Wykończenia wnętrz, docieplanie,
tanio, profesjonalnie, wolne terminy, tel.
kom. 661‑463‑619.
Gipsy, malowanie, płytki, zabudowa
k/g, solidnie, tel. kom. 608‑372‑976.
Bramy, ogrodzenia, balustrady, drzwi
garażowe - zrobię na indywidualne
zamówienie, tel. kom. 796‑788‑221.
Gipsy, glazura, malowanie, tel. kom.
518‑536‑425.

Sprzedam pustaki: 9-ka, 12-stka, tel.
kom. 606‑371‑074.
Sprzedam stemple budowlane, 80
sztuk, tel. kom. 605‑837‑625.
Kostka brukowa: sprzedaż
i układanie, tel. kom. 601‑303‑235.
Parkiet dębowy 12 mkw., tel. kom.
510‑577‑297.
Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 694‑686‑808.
Okazyjnie steropian, tel. kom.
698‑052‑917.

usługi
instalacyjne
Hydraulika, tel. kom. 602‑832‑738.
Chłodnictwo, klimatyzacja,
schładzarki, baseny do mleka, instalacje
elektryczne, serwis, montaż, tel. kom.
668‑346‑892.
Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
601‑306‑566.
Hydraulika, tel. kom. 608‑263‑951.
Usługi elektro instalacyjne, tel. kom.
791‑191‑109.
Hydraulik, wszystkie technologie, tel.
kom. 608‑101‑676.
Kolektory słoneczne, tel. kom.
608‑101‑676.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe.
Siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692;
512‑342‑751.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka, EIB/
KNX wideo-domofony, RTV-Sat,
bramonapędy, systemy alarmowe,
monitoring wizyjny CCTV, kontrola
dostępu, przeglądy, odbiory.
Uprawnienia, VAT, tel. kom. 601‑303‑858.

Bramy przesuwne, ogrodzenia.Siatka
ogrodzeniowa + montaż, tel. kom.
503‑572‑046.

Remonty: glazura, terakota, panele,
gładzie gipsowe, zabudowy g/k,
malowanie, hydraulika, tel. kom.
500‑041‑271.

Ocieplanie budynków, poddaszy, sufity
podwieszane, malowanie, gipsy, tel. kom.
783‑153‑006.

Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790-329-790, 662‑736‑801.

Tynki tradycyjne, gipsy i gładzie,
malowanie, tel. kom. 604-705-381
728‑382‑315.

Krycie dachów, podbitka, kominy
- klinkier, przeróbki murarskie, tel.
kom. 507‑056‑578.

Instalacja anten satelitarnych
i naziemnych, tel. kom. 602‑633‑407.

Montaż ogrodzeń (siatka, płyty), tel.
kom. 667‑837‑817.

sprzedaż

Montaż alarmów, tel. kom.
602‑633‑407.

Usługi w zakresie układania paneli
podłogowych, ściennych, gipsowanie,
malowanie, glazura, terakota, tel. kom.
608‑410‑972.

Wyroby hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (46) 837‑93‑20.

Stal nierdzewna - poręcze, balustrady,
tel. kom. 665‑147‑488.

Malowanie, glazura, terakota, gipsy,
docieplanie budynków, tel. kom.
887‑818‑290.

Ogrodzenia, bramy kute, tel. kom.
665‑147‑488.

Wylewki agregatem, tel. kom.
518‑910‑336.

Sprzedaż i montaż gruntowych
wymienników ciepła,pomp
ciepła,ogrzewania podłogowego
i osuszaczy pomieszczeń, tel. kom.
513‑960‑407.

Cyklinowanie bezpyłowe, solidnie,
gwarancja, tel. kom. 666‑088‑518.

Łazienki: glazura, hydraulika, elektryka,
tel. kom. 517‑466‑984.

Docieplanie budynków, wykańczanie
wnętrz, poddasza, tel. kom. 668‑011‑735.
Dachy, tel. kom. 785‑534‑988.
Remonty www.conkret.euroadres.
pl, tel. kom. 785‑989‑913.
Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 507-431-463; 600‑917‑292.
Docieplenia budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292; 507‑431‑463.
Docieplenia budynków i poddaszy,
podbitki, prace wykończeniowe, tel. kom.
500‑076‑158.
Tynki maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 662‑240‑771.

REKLAMA

Ogrodzenia betonowe, płyty
pod siatkę, tel. kom. 606-238-181,
504‑595‑417.

Kompleksowe usługi elektryczne,
szybko, tanio, solidnie, tel. kom.
609‑466‑990.
„EL-TRA” Instalacje elektryczne
i domofonowe, tel. kom. 604‑176‑146.

Montaż, naprawa domofonów,
wideofonów, bramofonów, napędy bram,
tel. kom. 602‑633‑407.
Usługi elektroinstalacyjne, pomiary,
przyłącza, tel. kom. 606-352-494;
502‑603‑455.
KAMERY, ALARMY, solidnie, tanio,
profesjonalnie, tel. kom.
606-851-422; 503‑347‑503.
Usługi elektryczne, tel. kom.
509-838-364; 793‑964‑099.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
515‑838‑888.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Fachowo i solidnie, tel. kom.
505-775-266; 601‑614‑035.
Usługi Hydrauliczne, tel. kom.
698‑684‑395.
Instalacje i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
601‑207‑689.
Instalacje elektryczne, kompletna
dokumentacja, wycena gratis, tel. kom.
665-659-799, 888‑279‑439.
Usługi elektryczne, instalacje nowe
i przeróbki, tanio, tel. kom. 721‑378‑230.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
tanio, solidnie, spróbuj przekonasz się
sam, tel. kom. 500‑308‑858.

Ścinanie drzew niebezpiecznych,
oczyszczanie terenu, szychowscy.com,
tel. kom. 604‑891‑092.
Śluby limuzyną, tel. kom. 604‑344‑609.
Zabytkowym autem do ślubu.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
604‑131‑581.
Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
784-487-536, 513‑748‑813.
DJ, wodzirej - wesela, bale, imprezy
okolicznościowe, www.djbizzy.110mb.
com, tel. kom. 697‑574‑161.

Studnie głebinowe, tel. kom.
508‑627‑069.

Piasek, żwir, czarnoziem, Kamaz,
transport, tel. kom. 508‑602‑260.

Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.
Zespół muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.
Fotografia ślubna, reportaż z wesela,
sesje plenerowe. Atrakcyjne ceny! www.
lidkazuchora.ho.pl, email: lidiazuchora@
wp.pl, tel. kom. 509-086‑377 po 18.00.
Przeprowadzki, cały kraj, tel. kom.
605‑303‑836.
Sprzedam syntezator Roland E 15,
tel. kom. 604‑678‑863.
Wywrotka 18t, koparko-ładowarka,
z młotem, tel. kom. 693‑565‑564.
Chłodnictwo-klimatyzacja, montażserwis, lodówki, zamrażarki, lady
chłodnicze, schładzarki do mleka,
komory chłodnicze, samochody
chłodnicze - naczepy, klimatyzacja
do biur i sklepów, klimatyzacja
samochodowa, faktury Vat, tel. (46)
838-27-74, tel. kom. 602‑344‑092.
Tania dekoracja sal weselnych, tel.
kom. 608‑362‑345.
Meble pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi,
solidnie, raty, tel. kom. 501‑707‑657.
Mycie, malowanie dachów i elewacji,
ścinanie niebezpiecznych drzew:
alpiniści, tel. kom. 694‑660‑094.
Tapicerstwo, meble nowe i na
zamówienie, renowacja mebli,
tel. (46) 837-92-71, tel. kom.
602‑610‑569.
Transport wywrotką - piach, żwir, ziemia
i inne. Przewozy autem dostawczym, tel.
kom. 503‑115‑145.
Zespół „Kris” - wesela, tel. kom.
606‑632‑267 Plus.
Tanio Bus, 9-osobowy, na każdą
potrzebę, tel. kom. 603‑709‑302.
Usługi rembakiem (gałęziarka),
rozdrabnianie gałęzi, tel. kom.
606‑370‑008.
Usługi projektowe, nadzory
budowlane,kosztorysy, usługi
budowlane, tel. kom. 509‑299‑685.
Wynajem podnośnika
samochodowego 21MB, tel. kom.
607‑295‑439.
Dekoracje okolicznościowe sal
weselnych i kościołów, tel. kom.
697-952-091, 601‑353‑657.
Nauka jazdy konnej, Głowno, tel.
kom. 506‑169‑967.
Zespół muzyczny For-Rent, tel. kom.
509-766-163; 607‑777‑304.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
607-992-169 601‑854‑670.
Zespół muzyczny-bale, wesela, tel.
kom. 507‑792‑106.
Makijaż ślubny, wieczorowy. Możliwość
dojazdu do klienta, tel. kom. 516-405-752
www.agnieszkasocha.pl.
Phu AGA zorganizuje wesela,
komunie, jubileusze, imprezy
plenerowe, tel. kom. 601‑347‑980.
Zespół „KRIS” zaprasza: bale, wesela,
tel. kom. 502‑473‑091.
Jazda konna wzamian za drobną
pomoc przy koniu, tel. kom.
602‑230‑643.

Potrzebujesz pomocy przy
komputerze? Dzwoń, tel. kom.
693‑025‑899.

Biuro rachunkowe, tel. kom.
0510‑212‑677.

Studnie głębinowe, tel. kom.
503‑743‑412.

Śluby: czarne Audi Q7; www.
slubyq7.republika.pl, tel. kom.
790‑699‑445.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 693‑441‑034.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0784‑487‑536.

Nowo otwarta kwiaciarnia „Narcyz”
w Kocierzewie zaprasza.
W sprzedaży kwiaty cięte,
doniczkowe oraz sztuczne, wiązanki,
wieńce na zamówienie. Dekorowanie
kościołów, tel. kom. 602‑246‑086.

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
666‑713‑903.

Pięknym Rolls Roycem do ślubu, tel.
kom. 514‑798‑655.

usługi inne
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Przeprowadzki, transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.

Pogotowie hydrauliczne, tel. kom.
785‑989‑913.

Instalacje elektryczne, krótkie terminy,
rozsądne ceny, tel. kom. 665‑919‑185.
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Złoty ROLLS-ROYCE SILVER
SHADOW II do ślubu, tel. kom.
796-544-775; 500‑433‑652.
Kapela, doświadczenie, tel. kom.
692‑101‑989.

Masaż, rehabilitacja, tanio, tel. kom.
605‑328‑295.
Tanio, szybko, dokładnie - meble
na wymiar (szafy przesuwne, kuchnie,
komody, itp.). Montaż gratis, tel. kom.
889‑474‑502.
BHP, P.poż, szkolenia, nadzór,
doradztwo, tel. kom. 603‑301‑600.
Podciśnieniowe pranie dywanów,
tapicerki meblowej oraz samochodowej
u klienta, tel. (46) 837-73-07, tel. kom.
694‑876‑103.
Dekoracja sal weselnych i kościołów,
tel. (46) 837-95-67, tel. kom. 512‑250‑166.
Naprawa i serwis skuterów,
quadów, tel. kom. 727‑419‑486.
Samochód do ślubu Mercedes E
Klasa 2006 rok, czarny, Mitsubishi L200
2008 rok, czarny. Dekoracja gratis, tel.
kom. 660‑438‑229.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑661‑559.
Usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.
Elektromechanika samochodowa,
diagnostyka komputerowa, pranie
tapicerki samochodowej, Dzierzgów 88,
tel. kom. 501‑431‑992.
Tworzenie stron internetowych www.
strony.lowicz.pl, tel. kom. 600‑333‑383.
Chłodnictwo, klimatyzacja,
pompy ciepłą, montaż, serwis,
sprzedaż, www.coldmar.pl, tel. kom.
509‑428‑521.
Usługi ślusarskie, toczenie, spawanie
(żeliwa), tel. kom. 510‑124‑700.
Komputery, naprawa, serwis,
składanie, tel. kom. 728‑666‑780.
Goldenegg kredyty hipoteczne, tel.
kom. 606‑986‑063.
Limuzyna do ślubu, Rover 75,
oryginał, tel. kom. 662‑224‑674.
Kamaz - przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601‑630‑882.
Naprawa pralek automatycznych,
tel. kom. 509‑428‑521.
Zespół muzyczny „Retro Na Żywo”, tel.
kom. 662‑296‑699.
Zaginęła legitymacja studencka
Andrzej Nowosad, znalazcę proszę
o kontakt, tel. kom. 601‑662‑860.
Domki grillowo-wędzarniowe
z kamienia, tel. kom. 604‑727‑412.
Terapia pijawką lekarską, tel. kom.
692‑211‑426.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej, samochodowej, tel. kom.
698‑305‑917.
Śluby: VW Passat 2007 rok, tel. kom.
503‑953‑444.
Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

matrymonialne
Pani 34 lata pozna Pana 35-40 lat,
stały związek, tel. kom. 602‑175‑082.
Poznam panią od 40 do 50 lat., tel.
kom. 798‑260‑461.
Mężczyzna stan wolny własne
mieszkanie pozna Panią do 45l., tel.
kom. 502‑453‑671.

nauka
Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96.

Masz problem z komputerem?
Zadzwoń!, tel. kom. 665‑287‑717.

Matematyka: gimnazjum, średnie,
wyższe; przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Przyjmę reklamę przy trasie nr 14, tel.
kom. 600‑858‑370.

Hiszpański, lektor z Warszawy, tel.
kom. 662‑204‑810.

Transport żwiru, piasku, pospółki,
ziemi torfowej, tel. kom. 603‑213‑798.

Angielski, wakacyjna promocja, tel.
kom. 604‑565‑096.

Ogrody, pielęgnacja, koszenie, tel.
kom. 604‑727‑412.

Korepetycje matematyka tanio, tel.
kom. 723‑606‑706.
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rolnicze – kupno
płody rolne
Skup żyta; sprzedaż otrąb lub wymiana
na żyto, tel. kom. 691‑192‑009.
Kupię jęczmień, pszenżyto, pszenicę,
waga na miejscu, tel. kom. 601‑662‑905.
Kupię duże ilości zbóż paszowych:
pszenżyto, jęczmień. Własny transport,
gotówka, tel. kom. 692‑292‑969.
Kupię jęczmień, mieszankę zbożową,
tel. kom. 606‑901‑931.
Zakupię każde zboże zapewniam
transport oraz 100% przedpłaty dzień
przed odbiorem, tel. kom. 501‑459‑374.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
667‑257‑268.

Wytłoki jabłkowe, tel. kom.
693‑025‑909.

Sprzedam jęczmień i owies,
tel. (46) 874-61-51, tel. kom. 500‑141‑250.

Pszenica, pszenzyto, mieszanka,
Małszyce, tel. kom. 605‑384‑449.

Sprzedam 2 jałówki do zacielenia, tel.
kom. 609‑875‑898.

Sprzedam kosa, siewnik konny 23
rurki, zawieszany, tel. kom. 798‑765‑412.

Żyto, tel. (46) 838‑76‑29.

Sprzedam susz jabłkowy, w workach,
ok. 4t, tel. kom. 605‑629‑839.

Słoma w balotach, niedrogo, tel. kom.
603‑513‑923.

Sprzedam kiszonkę z kukurydzy, tel.
kom. 692‑950‑352.

Słomę, kamień polny, pszenżyto 1t,
Łasieczniki, tel. (46) 838‑06‑32 po 20.00.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
883‑752‑005.

Sprzedam kaczki rosołowe
odhowane, tel. kom. 962-673-808,
Leśniczówka 52.

Łąka do ścięcia, tel. kom. 504‑717‑222.

Sprzedam pszenicę ozimą tegoroczne
zbiory 10 ton, tel. kom. 508‑250‑827.

Pszenżyto 5t; Karolew, tel. kom.
695‑981‑243.
Sprzedam 2 ha trawy, siana do
skoszenia, tel. kom. 665‑554‑486.
Sprzedam pszenicę i jęczmień, tel.
kom. 519‑122‑521.
Gorczyca czyszczona, workowana, tel.
kom. 512‑522‑648.

Pszenżyto, tel. kom. 727‑270‑360.
Sprzedam mieszankę, pszenżyto
i przyczepkę, tel. kom. 601‑851‑421.

Sprzedam siano-kiszonkę,
tel. (46) 838-20-44, tel. kom.
509‑194‑986.

Sprzedam słomę w kostkach,
ze stodoły, niedrogo i klacz 700
kg, kasztanka, 4,5 roku, tel. kom.
782‑933‑875.

Sprzedam pszenżyto i żyto,
tel. (46) 838-50-86, tel. kom.
609‑552‑503.

Pszenżyto z żytem, pszenica, tel. kom.
607‑584‑399.

Sprzedam żyto, tel. kom. 699‑932‑087.

Sprzedam owies, kukurydzę,
tel. (24) 277-74-21, tel. kom. 604‑432‑909.

hodowlane
Punkt unasienniania zwierząt
w Pilaszkowie ma najniższe ceny
w regionie, tel. kom. 667‑248‑227.
Dwie krowy, termin wycieleń: 5.07 oraz
23.07, tel. kom. 663‑491‑150.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin sierpień, tel. kom. 665‑952‑518.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu
i krowę cielną, tel. kom. 784‑479‑967.

Źrebicę zimnokrwistą, tel. kom.
501‑399‑487.
Cieliczki i jałówki hodowlane, tel. kom.
501‑538‑808.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 693‑064‑361.
Sprzedam 2 jałówki wysokocielne,
3 i 14 sierpień, tel. (42) 719-59-52, tel.
kom. 510‑814‑552.
Sprzedam jałówkę, na ocieleniu,
termin 17 lipiec, tel. kom. 665‑370‑408.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 796‑567‑896.

Kupię zboże, może być gorszej
jakości, ilość min 23t. Zapewniam
transport, płacę przed załadunkiem, tel.
kom. 509‑942‑079.

Słoma kostka, tel. (46) 838‑92‑33.
Pszenżyto, pszenicę, jęczmień, tel.
kom. 696‑770‑725.

Sprzedam 3 tony pszeżyta, 3 tony
pszenicy, tel. kom. 698-972-112, Złaków
Kościelny.

Kupię każde zboże w ilościach
samochodowych, zapewniam swój
transport oraz 100% przedpłaty, tel. kom.
501‑459‑374.

Mieszanka zbożowa, pszenżyto, 6t, tel.
kom. 600‑369‑623.

Sprzedam mieszankę, tel. kom.
511‑434‑045.

Jałówka cielna, Bednary 141, tel. kom.
697‑892‑959.

Sprzedam rozrzutnik; taśmociąg,
cena do uzgodnienia, tel. (46)
839-68-40, tel. kom. 692‑584‑020.

Pszenżyto, 10t, tel. kom. 663-690-056,
726‑255‑866.

Sprzedam zboża, tel. kom.
888‑585‑683.

Jałówka wysokocielna,
tel. (46) 838-14-75, tel. kom.
502‑404‑048.

Sprzedam kombajn buraczany
Posejdon, 1990 rok, 3500 zł,
tel. (24) 285‑83‑64.

hodowlane

Sprzedam żyto, tel. kom. 509‑837‑566.

Sprzedam pszenżyto ok. 20 ton, tel.
kom. 660‑121‑986.

Sprzedam krowę z cielakiem, tel. kom.
723-528‑058 po 20.00.

Pług Unia Tur 3+1, tel. kom.
608‑738‑088.

Sprzedam pszenżyto,
tel. (24) 277‑91‑94.

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, tel.
kom. 510-603-072, Urzecze 73.

Rozrzutnik dwuosiowy, tel. kom.
886‑279‑150.

Sprzedam ziemniaki młode odmiana
Lord, Irga, Denar, tel. kom. 602‑314‑866.

Sprzedam 2 klacze źrebną i nieźrebną,
tel. kom. 661‑610‑145.

Ładowacz chwytakowy Skrzat, 1987
rok, stan dobry, tel. kom. 785‑543‑269.

Pszenżyto, tel. (46) 838‑65‑19.

Jałówka na wycieleniu,
tel. (46) 838‑05‑62.

Brony, pługi, glebogryzarki super
promocja, tel. kom. 506‑140‑584.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
600‑434‑372.

Dmuchawa do siana, beczka 30000l,
pług 4 skibowy, agregat uprawowy,
tel. (46) 874‑76‑69.

Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
502‑460‑724.
Skup macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 603‑711‑760.
Kupię jałówkę, najchętniej rasy Jersey
100-250 kg, tel. (46) 838‑74‑33.
Cielaki kupię, tel. kom. 501‑735‑775.
Kupię bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.
Skup krów, macior i knurów, tel. kom.
608‑731‑038.
Cielaki mięsne, tel. kom. 667‑257‑268.
Kupię jałówki cielne i do zacielenia, tel.
kom. 602‑211‑613.

Pszenżyto, słoma - siano w belotach,
tel. kom. 606-145‑529, Bielawy.
Siano w kostkach,
tel. (46) 838‑91‑91.
Zboże, pszenżyto, mieszankę
zbożową, żyto, tel. kom. 604‑961‑560.
Owies, słoma, tel. kom. 604‑961‑560.
Słoma (1,50 zł/belka), tel. kom.
696‑441‑178.
Sprzedam żyto, tel. (46) 839‑13‑52.
Sprzedam pszenżyto 500 kg,
mieszankę zbożową 500 kg, słomę belki
300 szt. ze stodoły, tel. (46) 838-63‑16,
Kompina 36.
Siano w kostkach, tel. (46) 837‑27‑05
po 17-ej.

Sprzedam 10 ha słomy po kombajnie,
tel. (24) 285‑34‑68.
Żyto sprzedam, tel. kom. 721‑737‑343.
Siano, okolice Bolimowa, tel. kom.
502‑368‑961.
Sprzedam siano, tel. kom.
783‑822‑908.
Sprzedam pszenżyto i jęczmień, tel.
kom. 509‑195‑081.

Pszenica, tel. (46) 837‑90‑49.

Słoma po zniwach, Czatolin 24, tel.
kom. 692‑730‑825.

Kupujemy: kosiarki listwowe „Osy”,
grabiarki konne, zgrabiarki zawieszane
„4-ki”, „5-ki” tzw. „Słoneczka”, sadzarki
do ziemniaków łańcuchowe, kopaczki,
pługi 2-, 3-skibowe, prasy Z-224. Ceny
atrakcyjne, tel. (46) 838‑72‑80.

Jęczmień i mieszankę zbożową, tel.
kom. 502‑659‑506.

Pszenżyto, tel. kom. 885‑372‑588.

Prasę zwijającą Deutz Fahr GT 2,30,
tel. kom. 667‑780‑297.

Żyto, pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
504‑629‑438.

Kupię C-328,330,4011,360 lub T-25,
stan obojętny, bez dokumentów, tel. kom.
880‑353‑819.

Sprzedam jęczmień ozimy
z tegorocznych zbiorów, tel. kom.
509‑065‑711.

maszyny

Kombajn ziemniaczany Bolko, tel. kom.
510‑823‑225.
Kopaczkę ciągnikową, przyczepę
10 lub 11t, tel. kom. 502‑427‑116.

rolnicze sprzedaż

Słomę sprzedam (tanio),
tel. (46) 838-14-75, tel. kom.
502‑404‑048.

Sprzedam pszenżyto, tel. (46)
861-27‑20 wieczorem.
Słoma belowana, tel. kom.
696‑297‑901.
Zboże paszowe, sprzedam, tel. kom.
693‑574‑400.

Krowa cielna, 5-miesięcy, tel. kom.
664‑949‑036.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (24) 285‑39‑88.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 26.07, tel. (46) 838‑87‑03.
Prosiaki, tel. (46) 838‑33‑41.
Jałówkę na wycieleniu. Termin 7.08.,
tel. (42) 710-84-50, tel. kom. 603‑182‑423.
Jałówkę na wycieleniu,
tel. (42) 719‑48‑90 po 20.
Dwa młode knurki: biały, brązowy, ok.
100 kg, cena skupowa, tel. kom. 506833-114; 798‑160‑940.
Sprzedam krowę pierwiastkę, po
wycieleniu, po mlecznej krowie, tel. kom.
661‑587‑752.
Sprzedam prosięta, tel. (46) 838‑13‑01.

Słoma, żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, Zielkowice II 104.

Jęczmień z pszenżytem, tel. kom.
880‑682‑644.

Jałówka na wycieleniu, Mastki 54, tel.
kom. 787‑167‑144.

Pszenżyto 4t, tel. (46) 838-83-97, tel.
kom. 515‑762‑130.

Pszenżyto, tel. kom. 609‑502‑147.

Sprzedam 3 jałówki hodowlane, tel.
kom. 601‑523‑572.

Sprzedam pszenżyto, 30t, tel. kom.
601‑342‑139.
Sprzedam sianokiszonkę, 30 balotów,
zbiór 2010 rok, tel. kom. 795‑835‑432.

płody rolne

Słoma bele, 120/120, sucha, tel. kom.
696‑447‑652.

MŁÓTO BROWARNIANE PRZYWÓZ, tel. kom. 605‑255‑914.

Sprzedam pszenżyto 8t, jęczmień 3t,
tel. kom. 728-221-015 od 20.00 do 22.00.

Gorczycę sprzedam, tel. kom.
507‑075‑265.

Sprzedam pszenicę, Sierżniki, tel. kom.
605‑128‑019.

Jęczmień, owies, żyto,
tel. (46) 874‑76‑69.

Sprzedam pszenżyto, Niespusza 35,
tel. (46) 838‑13‑82.

Owies, pszenicę, żyto, pszenżyto, tel.
kom. 668-852‑130, Głowno.

Mieszanka, owies sprzedam, tel. kom.
603‑877‑390.
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Siano w belotach i sianokiszonka,
tel. (46) 838‑83‑54.

Sprzedam krowę na wycieleniu, termin
ok. 20.07, tel. kom. 784‑566‑635.

Jęczmień 10t, pszenżyto 10t,
tel. (24) 282‑22‑53.
Owies ok. 3 ton, tel. kom. 609‑241‑412.

Sprzedam pomiot kurzy, tel. kom.
693‑025‑909.

Siano w kostkach, tel. kom.
601‑181‑642.

Jałówka na ocieleniu, termin
4 września 2010 rok, tel. kom.
508‑866‑934.

Sprzedam słomę po kombajnie,
Złaków Kościelny 20, tel. (46) 838‑73‑63.
Słomę w małych belkach i duże
kamienie, Krępa 32.

maszyny

Rozsiewacz 500 kg „lejek”,
opryskiwacz 400l, tel. kom. 697‑688‑625.
Przyczepę (platforma), śrutownik,
kopaczka konna na podnośnik, tel. kom.
888‑107‑443.

Sprzedam obornik, tel. (46) 838-40-65,
tel. kom. 601‑301‑829.
Rozrzutnik obornika 1 osiowy, tel. kom.
604‑752‑472.
Beczkowóz, 2500l, tel. kom.
699‑920‑781.
Kopaczka-ciągnikowa, tel. kom.
602‑522‑478.
Chwytak do bel, tel. (46) 838‑85‑59.
Sprzedam dojarkę, tel. kom.
512‑181‑380.
Przetrząsacze karuzelowe do siana,
tel. kom. 506‑140‑584.
Sprzedam Ursus-3512, 1997 rok, tel.
kom. 501‑348‑061.
Wału strunowe, podwójne, szerokość
2,8m, tel. kom. 692‑481‑645.
Opony rolnicze 16.9/14 R28, tel. kom.
609‑514‑291.
Prasa zwijająca Sipma Farma 2, 2007
rok, I właściciel, stan bdb., tel. kom.
609‑514‑291.
Tur 2, pająk 7, cyklop, tel. kom.
605‑684‑574.
Sprzedam podajnik kubełkowy do
zboża, kompletny, silos na paszę, 6t, tel.
kom. 606‑967‑890.
Nowe Belarusy w bardzo
dobrej cenie. Bielawy, tel. kom.
506‑140‑584.
Prasa Z-224/1, garażowana, tel. kom.
667‑199‑495.
Ładowacz obornika do traktora
z siłownikiem, tel. kom. 693‑278‑969.
Ładowacz bel na tył do traktora
z siłownikiem, tel. kom. 693‑278‑969.

Kombajn zbożowy Deutz-Fahr, 1986
rok, tel. kom. 603‑569‑970.

Widły do belotów na podnośnik do
traktora, tel. kom. 693‑278‑969.

Cyklop, tel. (42) 719-56-64, tel. kom.
606‑571‑566.

Kombajn zbożowy Bizon ZO-56,
1978 rok, po 18.00, tel. kom.
509‑837‑566.

C-330, glebogryzarka, osa, tel. kom.
514‑539‑036.
Kombajn Z-056 1988 rok, stan bdb.
I właściciel; kopaczka ciągnikowa,
tel. (46) 838-63-96, tel. kom.
609‑502‑051.
Kosiarka rotacyjna, tel. (42) 719‑59‑36.
Dwie przyczepy 6t wywrotki,
tel. (46) 874‑76‑69.
Sprzedam schładzalnik do mleka,
430l, Alfa Laval, I właściciel, tel. kom.
663‑474‑301.
Wózek do hederu, tel. kom.
512‑522‑648.
Szarpacz słomy Bizon, tel. kom.
512‑522‑648.

Ciągnik T-25, bez dokumentów, tel.
kom. 604‑938‑874.
Paleciak akumulatorowy Westergaard
BV, 2.500, tel. kom. 510‑281‑982.
Wywrotka 1-osiową do ciągnika,, tel.
kom. 606‑678‑418.
Silnik do Bizona, nowy łańcuch
do podajnika kłosowego, tel. kom.
503‑730‑843.
Przyczepka jednoosiowa ciągnikowa
i spych zawieszany na tył ciągnika, tel.
kom. 503‑124‑344.
Kombajn Anna 1988 rok,
I właściciel, opryskiwacz do bielenia,
tel. (24) 285‑52‑18.

Ciągnik T-150K, tel. kom. 512‑522‑648.

Przyczepy 5t i 6t, tel. kom.
604‑961‑560.

Dwie jałówki, do zacielenia, tel. kom.
785‑622‑457.

Rozrzutnik, brony 5, kosiarka Osa,
siewka lejowa, tel. kom. 603‑609‑674.

Sprzedam silnik elektryczny 8 KW, 800
obrotów, tel. kom. 664‑485‑229.

Prosiaki, tel. kom. 510‑259‑018.

Ciągnik Case III 130 KM, 1996 rok,
tel. (46) 838‑22‑18.

Żmijka do zboża, 6m, śrutownik
bijakowy 11 kW, zgrabiarka karuzelowa
do siana, przyczepa rolnicza 5t, tel. kom.
509‑293‑050.

Pszenżyto, tel. kom. 601‑962‑832.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
607‑172‑809.

Sprzedam słomę rolowaną, Chruślin,
tel. kom. 662‑181‑413.

Sprzedam krowę, z mlekiem
do odhowu cieląt, tel. kom. 500‑327‑280.

Gniotownik do zboża i kukurydzy 3
walcowy silnik 7,5 KW producent Sipma,
tel. kom. 514‑007‑244.

Dwa ciężkie buhajki, tel. kom.
608-737‑311 wieczorem.

Pompę wtryskową do ciągnika C-360,
stan dobry, tel. (46) 838‑21‑03.

Oddam słomę i siano, tel. kom.
724‑138‑875.

Dmuchawa do siana pozioma,
tel. (46) 838‑92‑33.

Pług 4-skibowy na zabezpieczeniu
hydraulicznym, pług 3-skibowy obrotowy,
suszarnia do zboża, wycinak do kiszonki,
tel. kom. 509‑293‑050.
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Ciągnik Zetor 5211, tel. kom.
609‑261‑389.
Prasa belująca Metal-Fach Sipma
Lublin w super promocji, tel. kom.
506-140‑584, Bielawy.

Bizon Z-56, 1986 rok, kombajn
John Deere-1045, 1984 rok, tel. kom.
503‑528‑647.
Owijarki bel w promocji, tel. kom.
506‑140‑584.

Siewnik zbożowy, dmuchawa
zbożowa, śrutownik, mieszalnik, gruber,
tel. kom. 663‑647‑066.

Talerzówka, 6x4, pług 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet, 400l, tel. kom.
602‑282‑517.

Ursus-912, beczka 4000l, siewnik
Amazone, 2,5, prasa Claase-62
zwijająca, tel. kom. 792‑044‑525.

Sprzeda przyczepę samozbierającą
Polską, stan bdb, jednorzędówkę Claas
Jaguar-25, Orkan zbierak do liści, tel.
kom. 728‑116‑353.

Prasę Z-224/1 z drabinkami,
I właściciel, tel. kom. 692‑799‑842.
Rozrzutnik 1-osiowy, przyczepaplatforma, obsypnik „3”,
tel. (46) 837‑27‑05 po 17-ej.
Maszynki do bobu, tel. kom.
691‑270‑909.

Przyczepa samozbierająca Fella, do
zielonek, tel. kom. 607‑244‑368.
Ursus C-360; Ursus C-330 z turem
I właściciel, tel. (46) 838-97-11
wieczorem, tel. kom. 512‑443‑751.

Koła kompletne 8,25 R20, sztuk 4,
przyczepa D-47, stan dobry, 200 zł, tel.
kom. 503‑681‑374.

Opryskiwacze: polowy 12m;
ogrodniczy zawieszany; wózek
ciągnikowy; kultywator, brony „3-jki”;
zabytkowy maneż, tel. kom. 606‑331‑683.

Koła kompletne 10,0 R15, sztuk 2,
170 zł, rozrzutnik, stan dobry, tel. kom.
503‑681‑374.

Kraftmann, agregat tynkarski, tel.
kom. 607‑809‑288.

Sprzedam Annę, pompę do
deszczowni z silnikiem C-385, wydajność
2000l/min., tel. kom. 606‑392‑267.

C-330; 3P z turem, pług 5-skibowy,
agregat, tel. kom. 607‑809‑288.
Zetor lub MTZ, tel. kom. 607‑809‑288.

Silniki C-330,360, MF, Leyland
kompleksowy remont, 12-mcy
gwarancji, tel. kom. 506‑140‑584.

Sprzedam przyczepę HL, 6t, wywrotkę
i żmijkę do zboża, 6m, tel. kom.
606‑309‑729.

Ciągnik 2812, 1999 rok, tel. kom.
781‑589‑169.

Rozrzutnik 1-osiowy, Ursus
C-360, śrutownik bijakowy 11 kW,
tel. (46) 874‑72‑36 po 18:00.

Śrutownik bijakowy, silnik 7,5 KW 1
fazowy, tel. kom. 601‑650‑795.
Prasy rolujące, różnego typu, tel. kom.
608‑034‑501.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
602‑394‑036.
Glebogryzarki i talerzówkę 16 talerzy,
tel. kom. 508‑395‑127.
Ciągnik Ursus 3512 z turem, rozrzutnik
obornika 1 osiowy, kombajn Anna, tel.
kom. 600‑578‑992.
C330 1978 rok, tel. kom. 511‑533‑679.
Pług 2 skibowy grudziądzki, tel. kom.
509‑065‑711.
Rozrzutnik 2 osiowy do remontu, tel.
kom. 785‑245‑816.
Prasę Z-224/1, wyciąg obornika,
siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom.
607‑764‑424.
Beczka na kołach 1200l, 900 zł, tel.
kom. 601‑052‑068.
Ciągniki rolnicze różne marki,
sprowadzone, tel. kom. 501-363-951,
Biała k.Zgierza.
Schładzalnik do mleka 320l, tel. kom.
517‑483‑041.

New Holand-1540, heder 4m,
660-485-177, tel. kom. 605‑996‑297.

Orkan, tel. kom. 782‑072‑503.
Sprzedam przyczepę do belotów,
tel. (42) 719‑56‑77.
Sprzedam prasę Z-224, 1996 rok,
I właściciel, tel. kom. 506‑552‑043.
Ciągnik ES, podnośnik rozruch, tel.
kom. 662‑130‑937.
Urządzenie do stawiania bel do
owijarek - 400 zł, widły do tura - 400 zł,
tel. (46) 839-21-27, tel. kom. 694‑203‑717.
Przyczepa ciągnikowa-jednoosiowa
wywrotka, tel. kom. 600‑284‑332.

Ciągnik rolniczy Massey
Fergusson-3070, 4WD, 1990 rok, tel.
kom. 509‑634‑590.

Sprzedam prasę Sipma Z-224,
przyczepę samozaładowawczą,
okrągłych bel, tel. kom. 602‑709‑962.

zwierzęta

Ładowacz UNHZ 750, przyczepa, tel.
kom. 603‑609‑674.

Sprzedam ciągnik rolniczy C-355,
z Turem. 1975 rok, tel. kom. 510‑144‑213.

sprzedaż

Ciągnik MF-255, 1988 rok,
tel. (46) 856‑81‑89.

Prasę zwijającą polską, kombajn Annę,
rozsiewacz RCW-3 lub RCW-5, tel. kom.
508‑364‑849.

Silosy na zboże, paszę lub cement, tel.
kom. 606‑479‑819.
Prasa Z-224/1, z drabinką,
tel. (46) 838-03-46, tel. kom.
509‑425‑237.
Wóz metalowy, platforma, 5x2x0,85m,
tel. kom. 510‑577‑297.

Kosiarka Osa, tel. (46) 838‑33‑41.

Młockarnia wiejska warmianka,
Czatolin 78, tel. (46) 838‑85‑10.

Sprzedam kombajn Bolko 1991
rok, garażowany, stan dobry, tel. kom.
781‑879‑286.

Zgrabiarka karuzelowa, tel. kom.
663‑208‑580.

Sprzedam agregat uprawowy
szerokość 2,10 m, stan bdb ( brona), tel.
kom. 781‑879‑286.
Wózek ciągnikowy, kosiarka Osa
2, przetrząsacz widłowy, tel. kom.
507‑667‑838.
C-330M -I właściciel, tel. kom.
695‑027‑515.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, tel. kom.
600‑626‑789.
C-330M, tel. kom. 692‑387‑028.
Przyczepa platforma do słomy
i 4,5-tonówka do remontu, tel. kom.
516‑094‑007.

Zamienię koła duże od przyczepy, na
małe, tel. kom. 515‑748‑006.
Zgrabiarka Claas WS-310, dmuchawa,
tel. kom. 605‑996‑310.
Prasa kostka Sipma, Reczyce 84,
tel. (46) 838‑37‑55.
Vicon RT-122, 2002 rok, John
Deere-580, 1995 rok, Case
z ładowaczem, 1995 rok, tel. kom.
887‑301‑130.
Ursus C3603P, Zetor 5011, 6718, 4911,
T25A Sadowniczy, John deere 2020
sadowniczy. Zamiana, tel. kom.
504-475-567; 667-296-562; 696‑697‑395.

Prasa Z-224, kombajn Anna, Orkan,
tel. kom. 510‑823‑225.
Prasa zwijająca Welger Blanszet,
120/120, walcowa, zgrabiarka,
dwu-karuzelowa Niemeyer, 6,2m,
hydraulicznie składana, kosiarka
dyskowa Kuhn, siewnik do nawozu
Amazone, tel. kom. 607‑992‑213.
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Dwie klacze źrebne zimnokrwiste, tel.
kom. 886‑279‑150.
Rybki do oczek wodnych, tel. kom.
664‑964‑367.
Świniodziki młode, tel. kom.
694‑535‑433.
Sprzedam papugi, tel. kom.
508‑685‑362.
Konie, kuce; Karolew, tel. kom.
695‑981‑243.

Prasa pasowa John Deere-550,
zmienno-komorowa, przetrząsałka
karuzelowa 4,5m, zgrabiarka karuzelowa
Claas 3,8m, tandem, tel. kom.
607‑992‑213.

Sprzedam pieski yorki miniaturki, tel.
kom. 606‑641‑527.

Sprzedam siewnik Poznaniak, tel. kom.
695‑855‑170.

Szczenięta sznaucera, tel. kom.
502‑221‑091.

Sprzedam tanio ładowacz do bel
z siłownikiem, tel. (46) 838‑98‑08.

Szczenięta yorki, tel. kom.
692‑448‑768.

Ursus-4512, idealny, 1994 rok, tel. kom.
880‑177‑221.

Jack russell terrier, szczenięta, dorosłe,
tel. kom. 606‑752‑762.

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon
ZO-56, 1981 rok, tel. (46) 838-70-28, tel.
kom. 783‑668‑532.

Pinczer szczeniaki, tel. kom.
606‑752‑762.

Obsypnik kopcy Wulkan, tel. kom.
792‑249‑946.

Sprzedam pieska chihuahua, tel. kom.
691‑535‑063.

Sprzedam króliki belgijskie, małe
i dorosłe, tel. kom. 723‑500‑144.

Ciągnik C360, kosiarkę rotacyjną, tel.
kom. 601‑343‑854.

Sprzedam szczeniaki sznaucer
miniaturowy, beagle, tel. kom.
662‑294‑878.

Sprzedam przyczepę sztywną
platformę, tanio, tel. kom. 504‑055‑723.

Szczenięta: buldog francuski, mops,
york, shih-tzu, tel. kom. 500‑043‑501.

Przyczepa wywrotka D-732, na niskich
kołach, 1987 rok, tel. kom. 724‑098‑667.

Sprzedam ładowacz zaczepiany na
tył ciągnika do belek lub wykonam na
zamówienie, tel. kom. 665‑374‑423.

Kabina do ciągnika C-360, tel. kom.
503‑065‑714.

Owijarka bel Metal-Fach Sokółka,
2003 rok, stan idealny, tel. kom.
693‑136‑318.

Ursus C-330, 1975 rok, tel. kom.
503‑874‑903.

Pługi Kverneland zagonowe
i obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

Sprzedam króliki mięsne, tel. kom.
693‑511‑694.

Sprzedam koła 12.00/18, tel. kom.
781‑781‑321.

Przyczepa na niskich kołach, na dwa
tłoki, 1990 rok, tel. kom. 693‑136‑318.

Części używane do C-360, C-355,
C-4011, od 50 zł, tel. kom. 502‑939‑200.

Przetrząsarka, zgrabiarka,
zachodnie, tanio, tel. kom.
601‑272‑521.

Sprzedam szczeniaki minuaturki
spaniele, tel. kom. 507‑548‑684.

Agregat uprawowo-siewny, 2,70m,
pług podorywkowy-7, sieczkarnia
jednorzędowa Deutz Fahr, sadzarka
do ziemniaków Czeska, kombajn
ziemniaczany Karlik, wyciąg obornika
hydrauliczny, po demontażu, tel. kom.
663‑127‑473.

Prasa kostkująca Z-224/1 Sipma,
z podajnikiem, 2001 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Sprzedam przyczepę wywrotkę na 15,
tel. (42) 719‑60‑58.

Sprzedam yorki, 6-tygodniowe, tel.
kom. 500‑183‑788.

Pilnie sprzedam rozrzutnik
jednoosiowy, tel. kom. 698‑191‑412.

Oddam suczki w dobre ręce, tel. kom.
695‑922‑623.

Silnik T-25, tel. kom. 502‑939‑200.

Sprzedam URSUS C360 3P, 1989 r.
w oryginale, stan bdb., tel. (46) 838‑27‑79
po 20.00.

Sprzedam szczeniaki owczarki
podhalańskie, tel. kom. 661‑587‑752.

Sprzedam obornik kurzak, tel. kom.
660‑790‑868.

inne

Prasa Z-224, pług 5-skibowy, Tur,
talerzówkę, tel. kom. 603‑676‑220.

Zbiornik na mleko 330l, tel. kom.
790‑858‑831.

Sprzedam przetrząsacz karuzelowy,
sieczkarnię samobieżną Z-350/1, tel.
kom. 507‑275‑624.

Beczka na wodę 6000 i 15000 lit., tel.
kom. 691‑538‑579.

Sprzedam silnik SW-400 do kombajnu,
tel. kom. 503‑065‑714.

Prasa Z-224/1 Sipma, 1994 rok lub
1987 rok, tel. kom. 608‑420‑169.

Sprzedam opony, używane, 14.6/28,
tel. kom. 609‑171‑736.

Fendt-309 CI, 2004 rok, Fendt-308,
1990 rok, Fendt-312, 1998 rok, Valtra
A-85 z Turem, 2006 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Sprzedam wał strunowy, podwójny,
3m, talerzówkę 16, tel. kom.
603‑592‑345.

Rozrzutnik obornika Forschmit TO-88,
10t, tel. kom. 692‑601‑689.

Kosiarko-rozdrabniacz gałęzi
sadowniczych, tel. kom. 512‑586‑517.

Prasa zwijająca Z-581/1 Sipma, 2005
rok, rotor, noże, siatla-sznurek, tel. kom.
692‑601‑689.

Prasa rolująca polska Z230, sprawna
i kostkująca K442 + części, tanio, tel.
kom. 601‑523‑373.

Beczka asenizacyjna, do remontu, tel.
kom. 602‑522‑478.

Ciągnik Forshritt ZT-323A, rozrzutnik
2-osiowy, przyczepa samozbierająca
T-072, tel. kom. 600‑361‑148.

Przyczepa rolnicza, kosiarka czeska,
ładowacz, tel. kom. 506‑115‑015.

Przyczepę wyrotkę D-47, tel. kom.
697‑714‑837.
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Przyczepa samozbierająca
Jugosłowianka, tel. kom. 782‑072‑503.
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Prasy zwijające Claas Variant
280, 2003 rok, Welger RP-165,
Claas-255 Roto-cut, 2003 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Podajnik do prasy Z-224, 900 zł,
obciążnik do MF-255 lub 3512, 1000 zł,
tel. kom. 692‑601‑689.
Zetor-5245, 4x4, 1991 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Sprzedam prasę Z224, 1989 rok, tel.
kom. 694‑543‑780.
Sprzedam dmuchawę do zboża Bin 5
letnią, tel. kom. 698‑766‑772.
Opony używane 16,9-28, tel. kom.
726‑263‑487.

Części używane do T-25 Władimirec,
od 50 zł, tel. kom. 502‑939‑200.
Częsci używane C-328, C-330, od 50
zł, tel. kom. 502‑939‑200.
Silnik do C-360 3P, tel. kom.
502‑939‑200.

Sprzedam obornik i słomę, po
kombajnie, okolice Zdun, tel. kom.
727‑538‑966.

Basen na mleko 320l, 2 letnia
sprężarka 1500 zł, tel. kom. 604‑609‑628.
Sprzedam 3 kominy wentylacyjne, tel.
kom. 693‑253‑063.

Sprzedam rozrzutnik obornika,
dwuosiowy, stan bdb, tel. kom.
696‑297‑901.

Agregat prądotwórczy 20 kW, do
ciągnika, na wałek przekaźnika, tel. kom.
501‑104‑739.

Schładzalnik do mleka, 300l, na
kołach, tel. (46) 838‑30‑61.

Basen na mleko 500l, tel. kom.
609‑261‑389.

Przyczepa samozbierająca T-170,
produkcji Płock, beczkowóz 4300l,
rozrzutnik obornika dwuosiowy,
tel. (24) 282‑22‑53.

Wagę do żywca sprzedam, tel. kom.
508‑395‑127.

Sprzedam kombajn Bizon ZO-50, 1975
rok, tel. kom. 606‑763‑709.

Schładzalnik na mleko Frigomilk 550 l,
tel. kom. 507‑667‑838.
Zbiornik na mleko, tel. kom.
693‑962‑211.

Sprzedam Yorki, tel. kom. 600‑342‑927.

Labradory szczenięta 6-tygodniowe:
brązowy, biszkoptowy, czarny,
tel. (46) 838-02-44, tel. kom.
698‑007‑808.
Sprzedam kozy, tel. kom. 531‑133‑393.
Szczeniaki owczarka niemieckiego,
tanio, tel. (42) 719-67-77, tel. kom.
600‑055‑870.
Owczarki niemieckie szczeniaki,
tel. (42) 719-49-79, tel. kom. 607‑992‑191.
Boksery szczęnieta, tel. kom.
510‑333‑824.
Koziołek, 4-miesiące lub zamienię na
kózkę, tel. (46) 831‑68‑76.
Klacz małopolska, z licencją, tel. kom.
506‑267‑101.
Dwumiesięczne jamniki, brązowe,
krótkowłose, suczka i piesek, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 600‑876‑798.
Szczeniaki bernardyny, tel. kom.
723‑105‑013.
Sprzedam owczarka niemieckiego
krótkowłosy 4 miesiące tanio,
tel. (42) 719‑62‑72.

Prasa rolująca Claas-46, stan bdb,
tel. kom. 667‑459‑952.

Przyczepę samozbierającą
Jugosłowiankę, ciągnik C330, 1990 rok,
wóz konny, tel. kom. 606‑763‑709.

Rozrzutnik obornika, dwuosiowy
z nadstawkami do kukurydzy,
tel. (24) 277-74-21, tel. kom. 602‑790‑903.

Ślązę do pryskania ogrodu pług
2 skibowz, brony 3, tel. kom.
602‑267‑203.

Oś kompletna z kołami do ciągnika,
oś kompletna do samochodu,
tel. (46) 839‑63‑61.

Sprzedam rozrzutnik 2 osiowy 4T
Czarna Białostocka w bardzo dobrym
stanie, 1990 rok, 10500 zł, tel. kom.
693‑288‑334.

Sprzedam prasę Sipma Z224/1, tel.
kom. 669‑962‑645.

rolnicze - usługi

Sprzedam szczenięta Golden
Retriever, po CH.Polski, pieski do
oddania na przełomie lipca i sierpnia.
Można je obejrzeć w miejscowości
Popów 73a, koło Łowicza, tel.
(46) 837-41-56, tel. kom. 602‑875‑904.

Sprzedam rozrzutnik obornika 1984
rok w oryginale, stan idealny, tel. kom.
693‑729‑555.

Przewóz maszyn rolniczych
i budowlanych, tanio, tel. kom.
665‑734‑042.

Bardzo ładna suczka owczarka
niemieckiego, weik 3.5mc. tel. kom.
661-280-215.

Koszenie rzepaku i innych zbóż
kombajnami Claas, Medion, Mega
208, Lexion, większe areały, tel. kom.
604‑078‑564.

inne

Agregat 2,10 Słonko 7, tel. kom.
793‑718‑288.
Agregat uprawowy 180, idealny, tel.
kom. 511‑533‑679.
Przetrząsaczkę do siana 4 gwiazdową,
kosiarkę rotacyjną, przyczepę zbierającą
dmuchawę do siana, 3 tony pszenżyta,
kiszonkę kukurydzy, siano luzem,
tel. (24) 285‑34‑79.
Sprzedam C330, 1981 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 888‑895‑150.
Siewnik zbożowy Poznaniak szer. 2,7,
pług grudziądzki 2 skibowy, tel. kom.
607‑109‑599.
Sprzedam przyczepę 6 ton, sztywna
2500, tel. kom. 600‑335‑473.
Prasa zwijająca Warfama, 2005 rok,
tel. kom. 604‑948‑642.
Sprzedam basen na mleko 400l, tel.
kom. 721‑435‑360.
Widła do Tura, tel. kom. 504‑755‑253.
Sprzedam dwukólkę do przewozu
zwierząt, tel. (46) 839‑23‑83.

Motoreduktor z silnikiem, 2,2 KW,
do szufli mechanicznej, tel. kom.
697‑688‑625.
Prasa Sipma Z-224/1, z podajnikiem
lub rolująca Warfama Z-543, tel. kom.
604‑213‑682.
Sprzedam żmijkę do zboża, mało
używaną, tel. kom. 662‑470‑618.
Pług obrotowy Kuhn 4, zabezpieczenia
non stop, tel. kom. 697‑689‑832.
Ciągnik 360, 1977 rok z kabiną
po remoncie, 14800 zł, tel. kom.
600‑581‑389.
Prasa zwijalna pasowa, polska, 5500
zł, tel. kom. 667‑296‑831.

Kwota mleczna 42.168l, Łowicz, tel.
kom. 602‑439‑518.

Usługi rolnicze i budowlane ładowarką
teleskopową J.C.B. 530 70, tel. kom.
696‑130‑651.
Prasowanie, owijanie i zwożenie
sianokiszonek, Amix, tel. kom.
604‑463‑486.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 litrów, tel. kom. 604‑463‑486.
Skoszę jęczmień Claasem, tanio, tel.
kom. 607‑813‑558.

Ciągnik Same Saturno 80 4x4 80KM
17000 zł, tel. kom. 0665‑734‑042.

Transport ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych,
usługi koparko - ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.

Rozrzutnik obornika Forschritt po
odbudowie, tel. kom. 693‑830‑160.

Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
605‑629‑839.

Gruber ścierniskowy Unia Grudziądź
3m na zabezpieczeniu non stop, tel.
kom. 0693‑830‑160.

Usługi prasą rolująca z Rotorem,
tel. (46) 838-14-75, tel. kom.
503‑794‑355.

Salon fryzjerski dla psów, hotel dla
zwierząt: ul. Starościńska 5b, Łowicz,
tel. (46) 837‑52‑48.
Przychodnia weterynaryjna Tomvet,
Łowicz Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów, kotów, specjalista chorób
bydła. USG, rentgen, EKG, badania
laboratoryjne. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (46) 837‑35‑24.
Pensjonat dla piesków w „lesie
brzozowym”, 5 km od Łowicza,
Zaprasza!, tel. kom. 796‑701‑212.
Hotel dla zwierząt „PUPILEK”,
Zielkowice 23, psy, koty i inne
zwierzęta domowe, tel. kom.
607‑888‑008.
Oddam szczeniaki, tel. kom.
609‑700‑765.
Yorki krycie, tel. kom. 692‑448‑768.
Krycie chow-chow, shih-tzu, york,
buldog francuski, tel. kom. 500‑043‑501.
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
telefony
Taxi osobowe: 837-34-01; 46-191-91; 46837-35-28; 46-830-05-00
InterTaxi: 603-06-18-18
Maxi Taxi: 794-013-013
Powiatowy Urząd Pracy: 46-837-04-20;
046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej: 46-830-91-06,
046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 46-830-91-51;
Awarie oświetlenia ulicznego: konserwator 606-605-494, 692-888-144, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy: centrala 46-837-43-58,
46-837-32-38, 46-837-65-59; sekretariat
46-837-80-28;
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie
„Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana 7,
tel. 46-837-66-92, czynny codziennie (oprócz
sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. (46) 830-0363, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK
w 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 UG 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. 46-838-33-11.

informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
2219436
Informacja PKS (całodobowa)
46837-38-13
Informacja o krajowych numerach tp
118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 118-912
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

pogotowia
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
46-837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
46-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 46-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energetyczne 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy: 46-837-84-40, 46-837-16-16,
46-837-66-08, 46-837-41-02, 46-837-30-30, 46837-20-37, 46-837-47-77, 46-837-44-44,
 Warsztat konserwatorski ŁSM 46-837-65-58
Lecznice

dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19
Bielawy, tel. 46-839-20-95

apteki
Łowicz - apteka całodobowa:
Słoneczko - Stanisławskiego,
tel. (46) 830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 839-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Bielawy, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, tel. 838-33-85
Kiernozia, ul. Rynek Kopernika 12,
tel. (24) 277-91-58
Kiernozia, ul. Kościuszki 6, tel. (24) 277-97-64
Kocierzew Południowy 101, tel. 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-87-86

przegląd prasy
Łyszkowice, ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów, tel. 838-57-96
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Nieborów, ul. Przemysłowa, tel. 839-68-89
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

dyżury przychodni
Pogotowie ratunkowe - tel. 999
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
ul. Ułańska 28, tel. 46-837-56-24,
- czynna: w dni robocze w godz. 18.00-8.00,
soboty, niedziele i święta od 8.00 (przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 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;
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, 18.00;
Kościół św. Leonarda: 8.00, 10.00.

wystawy
Pierwodruki Konstytucji 3 maja - ze
zbiorów Wojciecha Krochlewskiego, czynna
do końca czerwca, Domek Ogrodnika
w Nieborowie. Autorem kolekcji jest Pan
Wojciech Kochlewski. Celem wystawy
jest przypomnienie zwiedzającym
problematyki związanej z pojawieniem
się konstytucyjnego prawa. Wszystkie
wydania Konstytucji 3 Maja z okresu jej

 INFORMATOR głowieński i strykowski
informacje
w Głownie
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Policja 997 alarmowy

telefony w Głownie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-20-76
n Urząd Miejski: 42-719-11-51, 42-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 42-719-12-91
n Taxi osobowe 42-719-10-14
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy

pogotowia
w Głownie
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 42-719-20-20; 997 alarmowy
n Straż pożarna 42-719-10-08;
998 alarmowy
n Zakład pogrzebowy: 42-719-14-40,
42-719-30-24
n Pogotowie energetyczne 42-719-10-60
n Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40;
ul. Sowińskiego 3, tel. 887-894-942
n Pogotowie wodociągowe
(MZWiK Sp. z o.o.) tel. 42-719-16-39

dyżury przychodni
w Głownie
n Przychodnia Rejonowa,
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-10-92,
042-710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna:
pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– 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. 13.00-1h: pn. 13.00-14.00
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15;
czw. 8.00-12.00
– urolog: śr. 11.00-13.00
– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12;
czw. 13.00-18.00
– 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
– stomatolog: pn. 8.00-18.25,
wt.,śr. 8.00-15.35; czw., pt. 8.00-15.35
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta:
pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
n Przychodnia w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

pogotowia

w Strykowie
n Policja 42-719-80-07; 997 alarmowy
n Straż pożarna 42-719-82-95;
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Zakład pogrzebowy 42-719-86-16
n Zakład energetyczny 42-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt 42-719-80-24
n NZOZ Medico, ul. Targowa 16,
tel. 42-719-92-30.

telefony
w Strykowie
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
042-719-84-22
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna 998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 8.07. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-60
pt. 9.07. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-60
sob. 10.07. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-60
ndz. 11.07. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-19
pn. 12.07. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-19

wt. 13.07. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-19
śr. 14.07. ul. Kopernika 19
tel. 42-710-89-60
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia
następnego; soboty i niedziele:
w godz. 8-8.00 dnia następnego.
n Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 13.07. ul. Kolejowa 11, tel. 42-719-82-71
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Apteka w Bratoszewicach:
tel. 42-719-80-41, czynna: pn.-pt. 8.30-16.00;
n Apteka w Dobrej:
tel. 42-710-98-00; czynna w dniach: pn.-pt.
8.00-15.00, sobota 9.00-14.00

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00, 7.15 (tylko w roku szkolnym),
w pierwsze piątki miesiąca 16.00, 18.00
w niedziele 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
17.00,17.40, niedziela 8.00, 9.30,
11.30, 16.00.
Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00,17.00 (od listopada do marca); 7.00,
18.00 (latem) w niedziele 7.00, 9.00, 11.00,
17.00.

obowiązywania, a szczególnie pierwodruki
są narodowymi relikwiami. Wystawa
jest wyprzedzeniem 220-letniej rocznicy
uchwalenia Konstytucji, która przypada w
przyszłym roku.
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 pięć osób.
Wystawa „Izba pamięci łowickich
Żydów”. Jej celem jest przywrócenie
pamięci o tych, którzy przez kilkaset lat żyli
w Łowiczu i byli jego aktywnymi
obywatelami, Muzeum w Łowiczu Start
Rynek 5/7,
czynne w godz. (wt.-nd.) 10.00 - 16.00.
„Dawna i współczesna ceramika
bolesławiecka” ze zbiorów Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu. Bolesławiec to
miasto od wieków słynące z produkcji
wysokiej klasy wyrobów kamionkowych.
Muzeum Ceramiki posiada zbiory
miejscowej kamionki liczące ponad
2000 obiektów. Wystawa prezentuje
bogactwo form oraz technik zdobniczych
stosowanych przez bolesławieckich
ceramików od XVIII w. po czasy
współczesne; ukazuje różnorodność
wyrobów, które dziś kojarzą się głównie z
dekoracją stempelkową. Wystawa czynna
do 5 września, Muzeum
w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w godz. (wt.nd.) 10.00 - 16.00, wstęp kosztuje 2 zł.
Wystawa pamiątek związanych
z Chopinem (m.in. akt chrztu Chopina
ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w
Łowiczu, wiele nieznanych dokumentów
ze zbiorów Muzeum w Łowiczu i Archiwum
Państwowego m.st. Warszawy oddział
w Łowiczu). Wystawa czynna do końca
sierpnia, Muzeum w Łowiczu Stary Rynek
5/7 w godz. (wt.-nd.) 10.00 - 16.00.
Wystawa materiałów archiwalnych:
Prasa łowicka - wczoraj i dziś - wystawa
czynna do 17 lipca w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Łowiczu; Łowicz,
Stary Rynek 5/7, wstęp wolny.
Prezentacja obrazów „Na jarmarku”
i „Jarmark na Kresach” ze zbiorów
prywatnych; wystawa czynna
do 29 sierpnia 2010 r.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 6.07.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:

kino
Piątek, 9 lipca:
godz. 12.00 - „Gwiazda Kopernika”
Środa, 14 lipca:
godz. 12.00 - „Obcy na poddaszu”
Piątek,16 lipca:
godz. 12.00 - „Odlot”
Piątek, 30 lipca:
godz. 12.00 - „Avatar”
Kino Racjonalizator zaprasza do MOK
na „Filmowe wakacje” tj. cykl tanich,
wakacyjnych projekcji kinowych. Dostępne
w Miejskim Ośrodku Kultury kupony
rabatowe pozwolą obejrzeć film taniej.
Jeden kupon uprawnia do zakupu dwóch
biletów po 6 zł każdy
(dla dziecka i opiekuna)

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 8 lipca:
kino nieczynne
Piątek-środa, 9-14 lipca:
godz. 18.00 - „Pan i Pani Kiler”
-Film prod. USA, 2010;
Akcja: Komedia: Thriller;
Reżyseria: Robert Luketic; Scenariusz: Bob
DeRosa, Ted Griffin; Czas: 100 min.
Jen (Katherine Heigl), seksowna
specjalistka z branży komputerowej,
poznaje na urlopie wymarzonego faceta Spencera (Ashton Kutcher). Ich wakacyjny
romans szybko kończy się na ślubnym
kobiercu. Pewnego dnia przerażona Jen
odkrywa, że jej ukochany to płatny zabójca,
który z miłości do niej wycofał się z
branży. Jednak nie wszyscy byli „partnerzy
biznesowi” akceptują jego decyzję o
przedwczesnej emeryturze. Zlecenie
na głowę eks-kolegi po fachu przyjmuje
aż pięciu kilerów. Zrobią wszystko,
żeby sprzątnąć uroczą parę. Zaczyna
się szaleńczy, bardzo emocjonujący i
widowiskowy pościg, którego nie przeżyliby
nawet Pan i Pani Smith...
godz. 20.00 - „Listy do Julii” Film prod. USA, 2010; Romans;
Reżyseria: Gary Winick;
Scenariusz: Jose Rivera, Tim Sullivan
Czas: 105 min.;
Młoda Amerykanka spędza wakacje we
Włoszech, w Weronie. Na dziedzińcu obok
słynnego domu szekspirowskiej Julii,
znajduje tajemniczy „list do Julii” - jeden z
tysięcy miłosnych listów pozostawianych
przez turystów. Postanawia odnaleźć
wspomnianych w nim kochanków.

koncerty
Środa, 14 lipca:
godz. 19.30 - XXII Międzynarodowy
Festiwal Organowy „J. S. Bach”,
Bazylika Katedralna, bilety 5 zł – ulgowy,
9 zł – normalny. Wystąpi Istvan Ella
(Węgry) - organy.

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 25.06.2010 r.

 Kiernozia: 3,70 zł/kg+VAT

buraczek czerwony

kg

3,00

 Mastki: 3,70 zł/kg+VAT

cebula młoda

kg

1,50-2,00

 Różyce: 3,80 zł/kg+VAT

czosnek

szt.

1,50

 Wicie: 4,00 zł/kg+VAT

jabłka

kg

0,80-2,00

jaja fermowe

15 szt.

6,00-7,00

jaja wiejskie

15 szt.

7,00-8,00

kapusta biała

szt.

1,20-3,50

pieczarki

kg

4,00-6,00

pietruszka

kg

3,00-3,50

por

szt.

2,00-2,50

seler

kg

2,50-3,00

 Skowroda Płd.: 3,80 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,80 zł/kg+VAT
 Chąśno: 3,90 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,80 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki:
krowy 3.60 zł/kg+VAT; byki 5.00 zł/kg
+VAT; jałówki 3,60 zł/kg+VAT;

pęczek

2,00-2,50

ziemniaki

kg

0,80-1,20

 Skowroda Płd.: krowy 3,90 zł/kg+VAT;
byki 5.30 zł/kg +VAT; jałówki 4.50 zł/
kg+VAT;

ziemniaki młode

kg

3,00

kalafior

szt.

 Różyce:
krowy 3,80 zł/ kg+VAT; byki 5,00 zł/
kg+VAT; jałówki 4,30 zł/kg+VAT;

brokuł

szt.

3,50

papryka czerwona
papryka zielona
kapusta włoska

kg
kg
szt

5,50-6,00
5,00
3,00

 Domaniewice: krowy 3,80 zł/ kg+VAT;
byki 5,00 zł/kg+VAT; jałówki 4,30 zł/
kg+VAT;

natka pietruszki

miód

0,9 litra 22,00-26,00
4,00-7,00

 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,00-5,00 zł/kg+VAT; jałówki 3.004,00 zł/kg+VAT;

wystawy
„Optymistycznie” - wystawa
fotografii Joanny Stępień, mieszkanki
Pludwin w gminie Stryków, artystka
prezentuje czarno-białe zdjęcia kwiatów,
krajobrazów, twarzy. Wystawę oglądać
można do końca wakacji w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głownie.

Na reformy
nie jest za późno

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 5.07.2010 r.)

§ fryzjer
§ blacharz samochodowy- lakiernik
§ wulkanizator- serwisant opon
§ kucharz
§ szwaczka
§ barman- kucharz; barmanka
§ konsultant w salonie tel.
§ przedstawiciel handlowy
§ operator żurawia kołowego
§ fryzjer/fryzjerka
§ kierowca kat C+E
§ asystent OFE
§ fizjoterapeuta
§ grafik komputerowy
§ sprzedawca
§ ochroniarz
§ kelnerka
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty
z pośrednikami pracy w pokoju nr 22b

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
CÓRECZKI:
 państwu Krajewskim z Łowicza
 państwu Czarnockim z Kompiny
 państwu Skowrońskim z Łowicza
 państwu Kowalskim z Kompiny
 państwu Kosiorkom z Zielkowic
Synkowie:
 państwu Krukom z Nieborowa
 państwu Jankowskim z Łowicza
 państwu Lisom z Nieborowa
 państwu Zaborowskim z Żychlina

ślubowali sobie:
 Beata Kocęba z Łowicza
i Dariusz Kujawski z Polesia
 Anna Domańska z Warszawy
i Rafał Tołwiński ze Zgierza
 Ewelina Łuczak z Dmosina I
i Tomasz Kantorski z Dmosina II

PO jest dziś najsilniejszą partią
w 21-letniej historii Polski.(...)
Problem w tym, że to już nie
ta sama partia, która wygrała
wybory w 2007 roku.
Osiadła na laurach.
Zrezygnowała z ambitnego
programu dogłębnych reform.
Niektóre zmiany markowała,
inne rozmyła, a za brak
tych najważniejszych winiła
poprzedniego prezydenta.
Po wielkich liberalnych
ideach nie ma już śladu.
Ani w programie rządu,
ani w deklaracjach nowego
prezydenta. Gorzej:
w miarę jak narastała presja
przedwyborczych sondaży
opinii publicznej, Bronisław
Komorowski wycofywał się
z ostatnich obietnic gruntownej
naprawy państwa. Nie było już
prywatyzacji szpitali, reformy
KRUS, indywidualnych dopłat
do leczenia, rozmył reformę
emerytur dla mundurowych,
a pozostałym obiecał sowitą
rewaloryzację. Ministerstwo
Edukacji obiecało, że nie
ruszy anachronicznych
przywilejów zapisanych
w Karcie nauczyciela, a sztab
Komorowskiego, czując
słabnące poparcie młodzieży,
zapowiedział zniżki dla
studentów. (...)
Z partyjnego słownika zniknęły
takie sformułowania, jak
„liberalizm”, „prywatyzacja”,
„sprawiedliwość” i „wolność
rynkowa”.(...) Rząd i prezydent
muszą zdecydować, które
z haseł wyborczych chcą teraz
realizować. Wzrost gospodarczy
czy politykę powszechnej zgody
– bezkonfliktowego zarządzania.
Czy PO chce dalej schlebiać
związkowcom i grupom
nacisku, czy w imię rozwoju
i dobrobytu przyjmie
twardy kurs zmian, mając
po swojej stronie zarówno
ustawodawczą, jak i pełnię
władzy wykonawczej. Czy
dla świętego pokoju zachowa
niesprawiedliwy system
emerytalny, świadczeń
społecznych i ochrony zdrowia,
czy zdecyduje się na roztropne
cięcie deficytu. Ochrona
nierentownych miejsc pracy
czy warunki do tworzenia
nowych, konkurencyjnych branż
przemysłu. Rada ekspertów
„DGP” przez ostatnie miesiące
monitorowała postęp rządowych
prac nad naprawą państwa.
Postęp był mierny, ale program
jest gotowy. Na zmiany nie jest
za późno. Prezydent Ronald
Reagan najodważniejsze
reformy systemowe
przeprowadzał
w drugiej kadencji. Na potrzeby
powyborczej debaty przyjmijmy,
że zaniechania ostatnich dwóch
lat były faktycznie podyktowane
zawirowaniami politycznymi.
Populistyczne hasła kampanii
wyborczej konieczne były, żeby
przekrzyczeć związkowców i
lewicowo-etatystyczną opozycję.
Niech będzie.
W takim razie to jest
ten moment, w którym
możemy zacząć poważnie
mówić o naprawie państwa.
Zaproponować spójną strategię
gospodarczą i choć raz
doprowadzić ją do końca.
Tomasz Wróblewski, redaktor
naczelny Dziennika Gazety
Prawnej. 5 lipca 2010 r.
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Piłkarki
pochodzące z Łowicza
Piłka nożna | Podsumowanie sezonu 2009/2010 Pelikana w wojewódzkiej lidze Deyny

Wiosna zdecydowanie słabsza
Drużyna Pelikana
z rocznika 1994
w ubiegłym sezonie do
ostatniej kolejki walczyła
o utrzymanie się w lidze
wojewódzkiej. W tym
sezonie łowiczanie mieli
spokojniejsze głowy,
bo już na kilka kolejek
przed końcem wiedzieli,
że nie spadną z ligi, tym
bardziej, że spadały tylko
dwa zespoły. Jednak
ten luz naszej ekipie nie
pomógł.

REKLAMA
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Sport

zdobyły złoty medal w „plażówce”. str. 40

Podopieczni trenera Roberta
Wilka na półmetku rozgrywek
zajmowali wysokie szóste miejsce i grali naprawdę dobrze.
Przypomnijmy, że dużą niespodzianką rundy jesiennej było
pokonanie w Łowiczu Trójki
Tomaszów Mazowiecki 3:1.
Łowiczanie bardzo dobrze grali na swoim terenie. Na jesieni
w Łowiczu nie przegrali żadnego spotkania. Niestety, wiosna
w wykonaniu Pelikana była
trochę gorsza. Nasi zawodnicy wygrali tylko trzy spotkania
z ekipami z dołu tabeli. Do najlepszych występów na pewno
trzeba zaliczyć remis z tomaszowską Trójką 1:1 i remis z Widzewem Łódź 3:3. Bolesna była
za to porażka z lokalnym rywalem (prowadzonym zresztą przez
łowiczanina Bernarda Wudkiewicza) teamem Unii Skierniewice 0:2, który ostatecznie
zajął siódme miejsce, wyprzedzając biało-zielonych w tabeli.
„Młode Wilki” zakończyły
ostatecznie sezon 2009/2010 na
ósmym miejscu w stawce dwunastu ekip województwa łódzkiego. Pelikan zdobył w 22. meczach 26. punktów. Nasi piłkarze
strzelili 28. bramek, a stracili 47.
Odnieśli siedem zwycięstw, doznali dziesięciu porażek i zre-
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Pelikan
w środku
Warszawa, 1 lipca. Od dziesięciu lat Polski Związek Piłki
Nożnej prowadzi klasyfikację
Fair-Play, którą Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN sporządza na
podstawie raportów delegatów
na poszczególne mecze. Ocenie
podlegają zachowanie kibiców,
ławki rezerwowych oraz postawy
piłkarzy – zarówno wobec sędziów, jak i graczy drużyny przeciwnej. Punkty zabierane są ponadto za żółte i czerwone kartki.
– Fair Play w sporcie jest wyrazem postawy na boisku, gdzie
zwycięstwo nie jest celem, który
należy osiągnąć za wszelką cenę.
Siła popularności piłki nożnej
tkwi w pozytywnych emocjach,
a te wyzwalają się tylko tam,
gdzie współzawodnictwo zawsze
jest uczciwe, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, agresję, rasizm,
dyskryminację – powiedział
Grzegorz Lato, prezes PZPN.
Co ciekawe we wszystkich
trzech klasyfikacjach powygrywały zespoły, które wywalczyły także awans. W I lidze
wygrał łódzki Widzew, w grupie wschodniej II ligi – LKS
Nieciecza, a zachodniej – Ruch
Radzionków. Pelikan został ostatecznie sklasyfikowany w środku
stawki – na dziewiątym miejsce.
W nawiasie podane są miejsca,
jakie poszczególne zespoły zajęły w klasyfikacji sportowej za
sezon 2009/2010.
P

Drużyna Pelikana-94 utrzymała się w lidze wojewódzkiej, ale zespół czeka ważna zmiana - trenera Roberta Wilka zastąpi Robert Nowogórski.

misowali pięć spotkań. Najgroźniejszym zawodnikiem w ataku
był Rafał Trakul, który na jesieni
trafiał sześć razy, a na wiosnę
cztery razy do bramki rywali.
W rundzie wiosennej przebudził
się Rafał Sołtysiak, który w sumie zdobył pięć goli. Po cztery
bramki strzelili Adam Salamon
i Adrian Wyszogrodzki, który zwykle wchodził na boisko
z ławki rezerwowych. W pomocy wyróżniali się Adam Pochwała (dwa gole) i waleczny Rafał
Bogus (także dwa trafienia), którzy konstruowali ataki Pelikana.
W obronie nie widać może decydowanego filaru, ale jest kilku

solidnych zawodników, którzy
dobrze współpracują ze sobą.
W tym sezonie nie mógł grać
kontuzjowany Albert Lepieszka, który w sezonie 2008/2009
był
bohaterem,
ponieważ
w ostatnich minutach decydującego meczu zdobył gola na wagę
utrzymania.
Po sezonie 2009/2010 łowicki
szkoleniowiec – Robert Wilk powiedział: – Ogólnie jestem zadowolony z tego sezonu. Moi podopieczni cały czas robią postępy
i to widać w grze. Rozegraliśmy
naprawdę kilka bardzo dobrych
spotkań. Były tez mecze słabsze, ale to normalne w rywali-

zacji ligowej. Wreszcie chłopcy
fizycznie dorównali rywalom
i teraz są wstanie nawiązać walkę z mocnymi ekipami z góry
tabeli. Dowodem na to są na
pewno spotkania z Trójką Tomaszów Mazowiecki. W tym sezonie szybko zapewniliśmy sobie
utrzymanie i mam nadzieję, że
w nadchodzącym sezonie będzie
tak samo. Myślę, że zawodnicy
rozwijają się dobrze,
a to jest chyba najważniejsze.
Skład zespołu Pelikana-94:
bramkarze: Jakub Trupinda
i Piotr Znajewski, obrońcy: Patryk Gawryjałek (1. bramka
w sezonie), Patryk Kaczor, Ka-

mil Koza, Dominik Łukawski,
Łukasz Rybus i Bartek Skoneczny, pomocnicy: Adam Salamon
(4), Rafał Bogus (2), Adam
Pochwała (2), Adam Bryła, Damian Durka, Mateusz Goszczycki, Przemysław Kaczor, Dawid
Sikora, Bartek Tkacz, napastnicy: Rafał Trakul (10), Rafał Sołtysiak (5), Adrian Wyszogrodzki
(4) i Albert Lepieszka – trenerem zespołu był Robert Wilk,
a kierownikiem drużyny Sławomir Lepieszka.
Ogółem meczów rozegranych:
22, zwycięstw: 7, remisów 5, porażek: 10. Stosunek bramek: 2847.
zł

II liga – grupa wschodnia:
1. LKS Nieciecza (1)

8,022

2. Wigry Suwałki (8)

7,974

3. Okocimski Brzesko (4)

7,695

4. Przebój Wolbrom (17)

7,611

5. Ruch Wysokie Maz. (7)

7,598

6. Start Otwock (5)

7,560

7. GKS Jastrzębie (14)

7,555

8. OKS 1945 Olsztyn (13)

7,546

9. Pelikan Łowicz (10)

7,450

10. Kolejarz Stróże (2)

7,407

11. Concordia Piotrków (15) 	

7,385

12. Sokół Aleksandrów (16) 	

7,348

13. Jeziorak Iława (9)

7,288

14. Stal Rzeszów (12)

7,238

15. Resovia Rzeszów (3)

7,125

16. Świt Nowy Dwór (6)

7,082

17. Olimpia Elbląg (11)

6,696

18. Hetman Zamość (18) wycofany
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Piłka nożna | Zduńska ALP Szóstek

Rozpoczęło się ciekawie
Za nami inauguracja
rozgrywek Zduńskiej
Amatorskiej Ligi Piłkarskich
Szóstek, która tym razem
rozgrywana jest w trzech
kategoriach wiekowych:
młodzików (5. drużyn),
juniorów (4. drużyny)
i seniorów (12. drużyn).
– Zgodnie z zeszłorocznymi
założeniami seniorzy rywalizują w dwóch ligach – powiedział
Maciej Perzyna, organizator
tych rozgrywek. – W I lidze grają zespoły, które w zeszłym roku
zajęły miejsca 1-6, natomiast
w II lidze zespoły, które zajęły
w ubiegłym sezonie miejsca
7-12. Dzięki temu mecze mają
bardzo wyrównany poziom i po
dwóch kolejkach ciężko wskazać
faworyta… Zwycięzca rozgrywek z poprzedniego roku – PHU
Gajek tym razem rozgrywki
rozpoczął od przegranej z OldBojem Złaków Borowy. 
P
Wielka szkoda, że ambitnej drużynie Pelikana-95 nie udało się utrzymać w lidze wojewódzkiej...

Piłka nożna | Podsumowanie sezonu 2009/2010 Pelikana Łowicz

Nie udało się utrzymać

Niestety, nie udało się
pozostać w wojewódzkiej
lidze Michałowicza
drużynie Pelikana
z rocznika 1995, która
w tym sezonie pierwszy
raz rywalizowała na tym
poziomie.

Dla podopiecznych trenera
Dawida Ługowskiego to na pewno spore zaskoczenie, bowiem
cały czas liczyli, że to zagrożenie jest nierealne. W rundzie
wiosennej łowiczanie wygrali
tylko trzy spotkania i zajmowali dziesiątą lokatę. Ale można
powiedzieć, że wynik był gorszy od gry. Mieliśmy nadzieję,
że runda wiosenna będzie dużo
lepsza i biało-zieloni utrzymają
się. No i faktycznie runda wiosenna była dobra, ale to okazało się za mało. Rywale też grali
dobrze i ostatecznie Ptaki zajęły
dziewiątą lokatę w gronie dwunastu zespołów.
Drużyna Pelikana z rocznika
1995 (druga klasa gimnazjum)
REKLAMA

na wiosnę rozegrała jedenaście
spotkań, w których zgromadziła
16. punktów (pięć zwycięstw, jeden remis i pięć porażek) . Biało-zieloni walkę o utrzymanie
przegrali z Ceramiką Opoczno
i Borutą Zgierz. Jednak na wiosnę te dwa zespoły zostały pokonane przez naszą ekipę (2:0
i 1:0). Szkoda na pewno straconych punktów z łódzkim Startem
(remis 0:0), które mogły okazać
się zbawienne w ostatecznym
rachunku. Chyba największą
wiosenną niespodzianką było
pokonanie UKS SMS Łódź
2:0, który przyjechał co prawda
w osłabionym składzie, ale pokonać lidera to zawsze coś…
Najlepszym strzelcem zespołu jest Kamil Wiankowski, który
w tym sezonie zdobył dziesięć
bramek. Drugim zawodnikiem,
który najczęściej trafiał do
siatki jest Michał Majchrzak
(siedem bramek). W obronie
jednym z najważniejszych zawodników był Krystian Mycka
(dwie bramki), który dyrygował
tą formacją. W tej rundzie do
zespołu dołączył Maciej Grze-

gory (dwa gole), który okazał
się bardzo cennym nabytkiem,
zadziwiając ambicja i zaciętością. W linii pomocy najbardziej
widoczny na wiosnę był Jacek
Koza, który również w sumie
w całym sezonie zdobył cztery gole. Dobrze prezentowali
się również Patryk Brzozowski
i Michał Świdrowski, którzy zaliczyli po dwa trafienia.
Łowicki szkoleniowiec Dawid Ługowski krótko podsumował przyczyny spadku:
– O spadku z ligi zadecydowała
słaba pierwsza runda. Zdobyliśmy w niej tylko dziewięć punktów, a to okazało się za mało.
Zapłaciliśmy trochę frycowe za
słaby poziom w naszym okręgu. W pierwszej rundzie moi
zawodnicy musieli przestawić
się na inną grę. Zabrakło trochę szczęścia i doświadczenia
w wyrównanych meczach. Kilka meczów przegraliśmy jedną
bramką. Na wiosnę zdobyliśmy
szesnaście punktów i praktycznie wykonaliśmy plan w 100 %.
Planowałem, że tych punktów
będzie siedemnaście. Jednak

suma 25. punktów okazała się
za mała aby zostać w lidze wojewódzkiej. Szkoda, bo tu gra
się na wysokim poziomie. Teraz
musimy się zastanowić co dalej
z zawodnikami z rocznika 1995.
Na pewno sam udział w lidze
okręgowej, która u nas jest słaba, to za mało dla tych zawodników. Oni muszą się rozwijać
i grać z mocnymi rywalami.
W zespole Pelikana-95 Łowicz grali: Filip Ziółkowski,
Szymon Wróbel, Przemysław
Perzyna – Kamil Wiankowski
(10. bramek w sezonie), Michał
Majchrzak (7), Jacek Koza (4),
Patryk Brzozowski (2), Maciej
Grzegory (2), Krystian Mycka
(2), Kamil Przyżycki (2), Michał
Świdrowski (2), Maciej Perzyna
(1), Mariusz Dudziński, Patryk
Fudała, Mateusz Kwasek, Mateusz Podlasiński, Mateusz Placek, Mikołaj Sobieszek i Eryk
Wideński – trenerem zespołu
jest Dawid Ługowski.
Ogółem meczów rozegranych: 22, zwycięstw: 8, remisów 1, porażek: 13. stosunek
bramek: 34-56.
Zł

1. kolejka I ligi ZALPS:
 KS Bąków – Husqvarna Łowicz 2:2 (0:1); br.: Tomasz Janus
2 – Wojciech Kuc i Grzegorz Cipiński.
 PHU Gajek – Old-Boy Złaków
Borowy 2:3 (0:1); br.: Michał
Plichta i Krystian Bolimowski -Marcin Kosiorek 2 i Łukasz Chlebny.
 Wybrzeże Klatki Schodowej –
Start Złaków Borowy 3:1 (2:1);
br.: Piotr Skoneczny, Jakub Papuga i Michał Dylik – Tomasz Łysio.
2. kolejka I ligi ZALPS:
 PHU Gajek – Wybrzeże Klatki
Schodowej 2:0 (1:0); br.: Marcin
Grocholewicz i Przemysław Plichta.

 KS Baków – Start Złaków Borowy 5:3 (4:3); br.: Tomasz Janus
4 i Paweł Janus – Rafał Pszczółkowski 2 i Tomasz Łysio.
 Husqvarna Łowicz – Old-Boy
Złaków Borowy 3:3 (2:1); br.:
Paweł Kutkowski 2 i Wojciech
Kuc – Marcin Kosiorek 2 i Łukasz
Chlebny.
1. KS Baków

2 4

7-5

2. Old-Boy Złaków Borowy

2 4

6-5

3. PHU Gajek

2 3

4-3

4. Wybrzeże Klatki Schod.

2 3

3-3

5. Husqvarna Łowicz

2 2

5-5

6. Start Złaków Borowy

2 0

4-8

1. kolejka II ligi ZALPS:
Sandały Judasza – Błękitni
Śleszyn 6:2 (3:0); br.: Kamil Przyżycki 3, Maciej Grzegory, Adrian
Polańczyk i Łukasz Kostrzewski –
Maciej Dąbrowski i Dominik Muras.
Nie wiem – Gradobicie Skrzeszewy 8:0 (4:0); br.: Rafał Bogus
4, Sebastian Krysztofiak, Łukasz
Rybus i Daniel Siekiera.
FC Bąków – Złacovia Złaków
przełożono.
2. kolejka II ligi ZALPS:
 Nie wiem – Złacovia Złaków
7:3 (3:1); br.: Rafał Bogus 3, Łukasz Rybus 2, Sebastian Krysztofiak i Tomasz Rybus – Marcin
Kośmider 3.
 Błękitni Śleszyn – Gradobicie Skrzeszewy 0:5 (w.o.)
 FC Bąków – Sandały Judasza przełożono.
1. Nie wiem

2 6

15-3

2. Sandały Judasza

1 3

6-2

3. Gradobicie Skrzeszewy

2 3

5-8

4. Złakowia Złaków

1 0

3-7

5. Błękitni Śleszyn

2 0

2-11

6. FC Bąków

0 0

0-0

W zduńskich rozgrywkach piłkarzy – amatorów od początku
spore emocje.

www.lowiczanin.info
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Superwynik „Pelikaniątek” z rocznika 1996
Chyba nikt nie spodziewał się tak dobrego wyniku
w debiutanckim sezonie w lidze wojewódzkiej
młodych piłkarzy Pelikana z rocznika 1996.
Zespół trenera Marcina Rychlewskiego w lidze okręgowej
brylował w naszym rejonie, ale
nie wiadomo było jak młodzi
chłopcy poradzą sobie na terenie województwa łódzkiego.
Okazało się, że nasi piłkarze
sprawili ogromną niespodziankę
i po rozegraniu 22. spotkań zajęli czwartą lokatę. Pelikana wyprzedziły tylko takie potęgi jak:
UKS SMS Łódź, Widzew Łódź
i Akademia Piłkarska ŁKS.
Drużyna Pelikana z rocznika 1996 (pierwsza klasa gimnazjum) po rundzie jesiennej,
w której rozegrała jedenaście
spotkań, w których zgromadziła
16. punktów zajmowała dobre
siódme miejsce w tabeli wśród
dwunastu zespołów. Mówiło się
nieśmiało, że biało-zieloni przy
odrobinie szczęścia mają na
pewno szansę nawet „na pudło”.
Na jesieni byli przecież krótko
nawet wiceliderem.
Rewelacyjna w wykonaniu
młodych Ptaków była runda
wiosenna, w której udało się
wygrać aż osiem spotkań. Na
pewno największym sukcesem
było pokonanie w wyjazdowym
pojedynku wicelidera rozgrywek – Akademii Piłkarską ŁKS
Łódź 1:0. Były też momenty
słabsze, ale o nich trzeba szybko zapomnieć. Trzeba uwierzyć
w swoje umiejętności i w przyszłym sezonie spróbować na-

wiązać walkę z UKS SMS Łódź
i Widzewem. Z tymi zespołami
nasi piłkarze przegrali bardzo
wysoko, ale to chyba też kwestia
psychiki. Takie mecze młodzi
zawodnicy przegrywają często
już w szatni.
Najlepszym strzelcem zespołu był Damian Kozieł, który razem z Dominikiem Boguszem
są motorem napędowym drużyny. Kozieł zdobył w tym sezonie
czternaście bramek, a Bogusz
dziewięć. Ten drugi w końcówce
sezonu doznał kontuzji i nie grał
w dwóch meczach. W rundzie
wiosennej swoje umiejętności
strzeleckie pokazał Daniel Bończak, który jest etatowym obrońcą, a w całym sezonie trafił aż
dziesięć razy do siatki rywali.
W linii pomocy wyróżniającym
się graczem był Michał Fabijański, który zdobył dziewięć
bramek i Tomasz Szufliński. Na
półmetku rundy jesiennej do drużyny dołączył Hubert Widawski,
którego pozyskanie było owocne
dla drużyny. Hubert w sezonie
2009/2010 zdobył osiem goli.
Ostatecznie biało-zieloni
zakończyli sezon na czwartym
miejscu. Pelikan zdobył w dwunastu meczach aż 41. punktów.
Nasi młodzi piłkarze strzelili
i stracili po 58. bramek. Odnieśli
trzynaście zwycięstw, doznali
siedmiu porażek i dwa razy zremisowali.

Ekipa Pelikaniątek z rocznika 1996 wywalczyła znakomite czwarte miejsce w wojewódzkiej lidze Kuchara.

Trener łowiczan – Marcin
Rychlewski powiedział po
o rundzie jesiennej, że w tej lidze poza zespołem SMS Łódź
wszyscy mają podobne umiejętności i można z każdym wygrać.
To się sprawdziło. Uważał, że
jego podopieczni są w stanie
zakończyć te rozgrywki w granicach piątego miejsca. To też

Piłka nożna | Dzień Sportu - Trzymaj Formę 2010

Zwycięstwo Bąkowa i Nowych Zdun
Na boisku Szkoły
Podstawowej w Nowych
Zdunach odbyła się,
23 czerwca, III edycja
Turnieju Piłki Nożnej
Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Wójta Gminy
Zduny „Dzień Sportu
– Trzymaj Formę 2010”.

W rozgrywkach wzięły
udział reprezentacje czterech
szkół, z okręgu północnego.
Wśród dziewcząt pierwsze
miejsce wywalczyła ekipa
z Bąkowa (nauczyciel w-f
Mariusz Sibielak). Statuetkę dla najlepszego bramkarza odebrała Monika Dubiel,
obrońcy – Agata Kuc (obie SP
Nowe Zduny), dla najlepszej
zawodniczki turnieju Martyna
Pińkowska (SP Bąków), która

z dwoma trafieniami okazała
się także królową strzelczyń.
Wśród chłopców I miejsce zajęli gospodarze – uczniowie SP
w Nowych Zdunach. Statuetkę
dla najlepszego bramkarza odebrał Radosław Robak, obrońcy
– Jakub Jaros, a najlepszego
zawodnika turnieju – Piotr Surma (wszyscy SP Nowe Zduny).
Królem strzelców został natomiast Kamil Słoma (SP Popów), który zdobył pięć goli.

się sprawdziło. Nasz szkoleniowiec powiedział: – Bardzo się
cieszę z osiągniętego wyniku.
To nas duży sukces. Gratuluje
chłopakom ambitnej postawy
i walki w całym sezonie. Jeszcze raz muszę podkreślić, że
miło być trenerem takiego zespołu. Skład zespołu Pelikana-96: bramkarze: Jan Ruciński

W zwycięskim teamie SP
Nowe Zduny grali: Radosław
Robak – Piotr Surma (3. gole
w turnieju), Karol Siekiera (2),
Bartłomiej Grzegory (2), Adrian Lus, Jakub Jaros, Marcin
Wożniak, Konrad Gmosiński,
Paweł Kostrzewski i Patryk Bończak – nauczyciel w-f Maciej
Perzyna.
P
Dziewczęta:
 SP Nowe Zduny – SP Bielawy
1:0; br.: Agata Kuc.
 SP Bąków – SP Popów 2:0; br.:
Martyna Pińkowska 2.
 SP Bielawy – SP Popów 0:0
 SP Nowe Zduny – SP Bąków 0:0
 SP Bielawy – SP Baków 0:0
 SP Nowe Zduny – SP Popów 0:0
1. SP Bąków

3

5

2-0

2. SP Nowe Zduny

3

5

1-0

3. SP Bielawy

3

2

0-1

4. SP Popów

3

2

0-2

Chłopcy:
 SP Nowe Zduny – SP Bielawy 2:0; br.: Karol Siekiera i Piotr
Surma.
 SP Bąków – SP Popów 0:1; br.:
Kamil Słoma.
 SP Bielawy – SP Popów 0:6;
br.: Kamil Słoma 4 i Maksymilian
Siekiera 2.
 SP Nowe Zduny – SP Bąków
1:1; br.: Karol Siekiera – Adam
Wasiak.
 SP Bielawy – SP Baków 0:0
 SP Nowe Zduny – SP Popów
4:0; br.: Bartłomiej Grzegory 2
i Piotr Surma 2.

Najlepsi w turnieju chłopców okazali się uczniowie SP Nowe Zduny.

1. SP Nowe Zduny

3

7

7-1

2. SP Popów

3

6

7-4

3. SP Bąków

3

2

1-2

4. SP Bielawy

3

1

0-8

i Kamil Krawczyk, obrońcy:
Daniel Bończak (10. bramek
w sezonie), Piotr Piorun, Patryk Pęksa, Bastian Jarosz,
Dawid Matyjas, Mikołaj Ulasiewicz, pomocnicy: Michał
Fabijański (9), Tomasz Szufliński (1), Marcel Gędek (1),
Kamil Grzegorek (1), Tomasz
Kazimierczak, Marcin Kazi-

mierczak i Wiktor Pisarski, napastnicy: Damian Kozieł (14),
Dominik Bogusz (9), Hubert
Widawski (8) i Bartosz Guzek (1) – trenerem zespołu jest
Marcin Rychlewski.
Ogółem meczów rozegranych: 22, zwycięstw: 13, remisów 2, porażek: 7. stosunek
bramek: 58-58.
Zł
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Liga już za półmetkiem
Tegoroczne rozgrywki
Wa-Li-Zy, czyli
Wakacyjnej Ligi
Zakładowej w piłce
nożnej przekroczyły
już półmetek i już tylko
jedna drużyna
– Dagram Plast Łowicz
cieszy się
z kompletu punktów.

Nie ma się jednak czemu
dziwić – ekipa Grzegorz Durki to w końcu zespół oldbojów
łowickiego Pelikana. Walka
o mistrzostwo w trzeciej edycji
rozstrzygnie się najprawdopo-

dobniej w pojedynku Dagramu
z broniącymi mistrzowskiego
tytułu nauczycielami z ZNP
Łowicz. Ciekawie zapowiada
się także walka o trzecie miejsce, na którym aktualnie znajduje się ekipa PNI Krzysztofa
Grajka. Apetyt na miejsce na
najniższym stopniu podium
mają jednak także co najmniej
trzy inne ekipy: Bo-Dach Grudze, Zakład Karny Łowicz
i OSM Łowicz.
Na czwartek i piątek 8-9
lipca 2010 roku zaplanowano
ostatnie mecze tego sezonu,
a na stadionie OSiR w Łowiczu
zmierzą się wówczas: czwartek
– godz. 17.30: Dagram Łowicz – OSM Łowicz, Bracia

Haczykowscy Łowicz – PSP
Łowicz, godz. 18.20: Agros
Nova Łowicz – ZNP Łowicz,
PNI Łowicz – Baumit Łowicz
i godz. 19.10: Bo-Dach Grudze
– Zakład Karny Łowicz, piątek
– godz. 16.00: OSM – Bracia
Haczykowscy, godz. 16.50:
PSP – Agros Nova, Zakład
Karny – Dagram, godz. 17.40:
Baumit – Bo-Dach i ZNP –
PNI. Tego dnia o godz. 18.30
zaplanowane zostało także zakończenie rozgrywek.
P

4. kolejka Wa-Li-Zy:
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łowicz – Związek Nauczycielstwa Polskiego Łowicz
3:1 (2:1); br.: Marcin Plichta (6),

Adam Grabowicz (37) – Dawid Ługowski (19).
Żółta kartka: Łukasz Sekuła (OSM).
 Dagram Plast Łowicz – Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Łowicz 2:1 (1:0); br.: Grzegorz Czerbniak 2 (6 i 22) – Michał
Kromski (13).
Żółta kartka: Tomasz Paciorek (PNI).
 Bracia Haczykowscy Łowicz
– Agros Nova Łowicz 1:2 (1:1);
br.: Przemysław Pomianowski (5) –
Konrad Plichta 2 (6 i 25).
 Bo-Dach Grudze – Państwowa
Straż Pożarna Łowicz 2:0 (1:0);
br.: Robert Wróbel (14) i Leszek Boczek (29).
Żółta kartka: Robert Wróbel (BoDach).
 Zakład Karny Łowicz – Baumit Łowicz 3:5 (0:1); br.: Marcin
Lis (22), Wojciech Dróżka (35)
i Sebastian Sumiński (39) – Łukasz
Chlebny 2 (12 i 33), Mariusz Michalak (25), Damian Zawadzki (30)
i Robert Czernecki (38).

Bardzo szybko grają w Wa-Li-Zie... Dopiero co rozgrywki minęły półmetek, a tu już zakończenie...

5. kolejka Wa-Li-Zy:
 ZNP – Zakład Karny Łowicz
5:3 (1:1); br.: Dawid Ługowski (11
karny), Paweł Kutkowski 3 (27, 28
i 30) i Mariusz Kwiatkowski (40)
– Sebastian Sumiński (16 karny),
Hubert Fijałkowski (31) i Mirosław
Kosiorek (37).
Czerwona kartka: Marek Feliga
(Zakład Karny).
 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury – Bracia Haczykowscy 3:2 (0:1); br,: Karol Moskwa
(25), Paweł Fidrych (33) i Michał
Kromski (37) – Przemysław Pomianowski 2 (10 i 28).
Baumit Łowicz – Dagram Plast
Łowicz 1:2 (1:2); br.: Marcin Kosiorek (15) – Grzegorz Czerbniak (8)
i Piotr Zapisek (18).
Żółta kartka: Piotr Zapisek (Dagram).

Piłka nożna | Nowi w Pelikanie
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Zawodnik ten jest wychowankiem łódzkiego ŁKS,
który później grał kolejno
w Widzewie II Łódź, Hetmanie Zamość, Pogoni Szczecin, ŁKS, znowu Hetmanie,
ŁKS, Śląsku Wrocław, ŁKS,
a w ubiegłym sezonie w pierwszoligowej Warcie Poznań.
Łącznie w polskiej ekstraklasie
rozegrał 44. spotkania, ale nie
zdobył ani jednej bramki.
Piłkarz ten dojechał na dwa
ostatnie dni zgrupowania biało-zielonych w Gostyninie
i wyraźnie spodobał się łowickim szkoleniowcom... Trener

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

Robert Wilk brał pod uwagę także powrót do łowickiej
drużyny Przemysława Michalskiego, który jednak nie podjął od razu decyzji (próbował
swoich sił w Wiśle Płock),
a w międzyczasie do zespołu
trafił Przybyszewski.
– Nie stać nas na kolejnego stopera – stwierdził trener
Wilk. – Zatem w środku defensywy zagrają Przybyszewski
z Krzysztofem Brodeckim,
a do drużyny dołączy także Łukasz Gołka. Poprosiłem Zbyszka Czerbniaka, żeby swoim
okiem przyjrzał się Przybyszewskiemu...
Odesłani zostali natomiast
Nigeryjczyk Michael Olakitan Sanni i Kacper Bargieł
z KS Teresin, a swoją szansę na
pokazanie się w sparingu dostał żyrardowianin – Przemysław Jakóbiak, który ostatnio
grał w Stali Grudziądz. Zespół
wzmocnili już na pewno dwaj

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza
„Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: redakcja@lowiczanin.info,
adres dla korespondencji:
skrytka pocztowa 68.

wychowankowie klubu ze Starzyńskiego: Michał Adamczyk
(ostatnio
Mszczonowianka)
i Patryk Pomianowski (Pelikan
II).
Na poniedziałkowym treningu Pelikana pojawiło się dwóch
nowych kandydatów do gry
w naszej drużynie, którzy są
wychowankami skierniewickiej
Unii: pomocnik Szymon Kiwała (rocznik 1989) i napastnik
Konrad Kowalczyk (1990).
Gorzej, że na pierwszy poobozowy trening nie dojechali
nasi gracze z Górnego Śląska.
W drodze do Łowicza, w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, ich samochód wyleciał
z trasy.
Złamania ręki i wstrząśnienia
mózgu doznał Michał Gamla,
a bez szwanku wyszli Konrad
Koźmiński i Piotr Bryk oraz
kolejny piłkarz z tego regionu
Polski, który jechał na testy do
Łowicza.
Paweł Doliński

Redakcja w Łowiczu:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Tomasz Bartos, Tomasz Dębowski
Marcin A. Kucharski, Joanna Rudak,
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Paweł A. Doliński (sport)

 Bo-Dach Grudze – Agros Nova
Łowicz 0:0
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łowicz – Państwowa
Straż Pożarna Łowicz przełożono na środę 7 lipca.
6. kolejka Wa-Li-Zy:
 Bo-Dach Grudze – Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska Łowicz
5:2 (2:0); br.: Leszek Boczek 3 (18,
19 i 37), Robert Wróbel (21) i Remigiusz Fabich (35) – Mariusz Grzelak (33) i Mariusz Woźniak (38).
Żółta kartka: Adam Grabowicz
(OSM).
 Zakład Karny Łowicz – Państwowa Straż Pożarna Łowicz
4:4 (3:3); br.: Maciej Światlak (11),
Tomasz Olczak 2 (12 i 40+1) i Sebastian Sumiński (15) – Michał Dylik (9), Marcin Chojecki 2 (13 i 13)
i Krzysztof Ambroziak (25).
Żółta kartka: Szymon Hoffman
(ZK).

Niezła końcówka rezerw

Doświadczony stoper
Wszystko wskazuje na
to, że nowym stoperem
drugoligowego Pelikana
zostanie doświadczony
– 29-letni Sebastian
Przybyszewski (191 cm
wzrostu, a waży 93 kg).

O miejsce na podium walczą i gracze PNI, i Agrosu...

Pelikan II, po dwóch latach
gry się w łódzkiej IV lidze,
nie zdołał utrzymać się
w tych rozgrywkach
w sezonie 2009/2010.
Jesieniąłowiczaniezdobylitylko 6 pkt a utrzymanie zespołu rezerw było mało prawdopodobne.
W rundzie rewanżowej podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego spisali się minimalnie lepiej zdobywając łącznie
dziesięć „oczek”. Biało-zieloni
wygrali wcześniej z rawską Mazovią, a pozostałe punkty zdobyli w trzech ostatnich kolejkach:
najpierw dopisali sobie trzy
punkty za walkowera z Pogonią
Łask Kolumna, potem pokonali
w Zgierzu miejscową Borutę,
a na koniec niespodziewanie zremisowali z Pilicą Przedbórz.
Właśnie ta drużyna oraz Ceramika uzyskały awans do III ligi,
a IV ligę opuszcza sześć
ostatnich zespołów: Czarni Rząśnia, Kolejarz Łódź,

Stale współpracuje:
mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów
nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów.
Ogłoszenia ramkowe i reklamy przyjmujemy
telefonicznie, faxem: (46 837-37-51, 46 830-34-08),
e-mailem (reklama@lowiczanin.info)

Włókniarz Moszczenica, Mazovia i Pelikan II oraz wycofana wcześniej Pogoń Łask
Kolumna. W kolejnym sezonie
łowiccy „rezerwiści” będą grali
w skierniewickiej „okręgówce”.
P
35. kolejka:
 Czarni – Pelikan II 4:2 (1:1); br.:
Michał Krzciuk (14), Marek Grabowski 2 (64 i 68) i Piotr Janik (72) – Kamil Mitrowski (42) i Dawid Sut (53).
Pelikan II: Rusek – Gajda, Jakub
Czerbniak, Janik, Mitrowski – Konrad Bolimowski, Sut, Dziedziela,
Marcinowski – Damian Kosiorek,
Jędrzejewski.
36. kolejka:
PelikanII–PogońŁask3:0(w.o.)
37. kolejka:
 MKP Boruta – Pelikan II 0:1
(0:0); br.: Konrad Grenda (57).
Pelikan II: Jędrzejewski – Zabost,
Górski, Janik, Byczek – Grenda,
Dziedziela, Demidowicz, Pszczół-

 Agros Nova Łowicz – Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Łowicz 2:1 (2:0); br.: Łukasz
Bryszewski (17) i Daniel Płuszka
(20) – Michał Kromski (30 karny).
Żółta kartka: Tomasz Kromski
(PNI).
 Dagram Plast Łowicz – Związek Nauczycielstwa Polskiego Łowicz przełożono na środę
7 lipca.
 Bracia Haczykowscy Łowicz
– Baumit Łowicz przełożono na
środę 7 lipca.
1. Dagram Łowicz (2)

5 15

17-5

2. ZNP Łowicz (1)

5 12

23-13

3. PNI Łowicz (4)

6 10

11-8

4. Bo-Dach Grudze (7)

6 10

12-11

5. Zakład Karny Łowicz (3) 6

8

6. Agros Nova Łowicz (8)

6

8

18-15
7-10

7. OSM Łowicz (5)

5

7

10-11

8. PSP Łowicz (6)

5

4

8-11

9. Baumit Łowicz (10)

5

3

11-22

10. Bracia Haczykowscy (9) 5

0

5-16

kowski – Walczak, Piechowski (70
Frączak).
38. kolejka:
 Pelikan II – Pilica 1:1 (0:0); br.:
Konrad Grenda (54) – Przemysław
Kornacki (58).
Pelikan II: Demidowicz – Pszczółkowski, Gajda, Górski, Byczek –
Frączak (70 Karmelita), Jarosław
Walczak, Dziedziela, Zwierz –
Grenda, Piechowski.
1. Pilica Przedbórz

38 78 66-37

2. Ceramika Opoczno

38 73 82-40

3. SAS Unia Skierniewice

38 72 85-40

4. Włókniarz Konstantynów 38 71 89-62
5. Zjednoczeni Stryków

38 69 72-40

6. Zawisza Pajęczno

38 68 61-49

7. Widzew II Łódź

38 65 83-43

8. KS Paradyż

38 63 72-46

9. ŁKS II Łódź

38 61 67-58

10. UKS SMS Łódź

38 60 66-54

11. Woy Bukowiec

38 58 59-59

12. Zawisza Rzgów

38 58 63-54

13. WKS Wieluń

38 53 62-60

14. MKP Boruta Zgierz

38 49 53-56

15. Czarni Rząśnia

38 44 57-77

16. Kolejarz Łódź

38 43 63-88

17. Włókniarz Moszczenica 38 30 48-86
18. Mazovia Rawa Maz.

38 29 37-94

19. Pelikan II Łowicz

38 16 28-99

20. Pogoń Łask Kolumna

38 15 22-93

lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30-18.00,
środy i czwartki w godz. 7.30-16, soboty 8.00-14.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są
osobiście w naszym biurze ogłoszeń, punktach
wymienionych na stronie 26, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
9.310 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 11.750 egz.

100%
własności polskiej

www.lowiczanin.info



Piłka nożna | Licencja na grę w II lidze

Gdzie zagra Pelikan

Pierwsza kolejka II ligi
grupy wschodniej została
zaplanowana na ostatni
dzień lipca i pierwszego
sierpnia. Tymczasem
wciąż nie wiadomo gdzie
w nowym sezonie będzie
występował Pelikan
Łowicz. Obecnie do
rozgrywek zgłoszony
został stadion w Kutnie.
Sprawa nie jest jednak
jeszcze przesądzona.

– Wymogi stawiane przez
PZPN na II ligę to przede wszystkim zadaszenie na 250 osób.
Tego warunku klub Pelikan nie
spełnia. Delegat zalecił również
drobne roboty jak utwardzenie
wejścia na trybunę VIP-owską,
wydzielenie tejże trybuny na
stałe, czyli oddzielenie jej furtką
żeby nie było przepływu kibiców
z jednej części na drugą. Oprócz
tego musimy zamontować krzesełka na trzynaście osób na
ławce rezerwowych. To dla nas
są takie kosmetycznie sprawy,
które jesteśmy w stanie zrobić
do rozgrywek. Problem będzie
z zadaszeniem, ale rozmawialiśmy już z Urzędem Miejskim
w Łowiczu i zostaliśmy zapewnieni, że to zadaszenie będzie
zrobione – objaśniła prezes Jolanta Papuga. Powiedzmy jednak
szczerze, że mało, który klub
w II lidze spełnia wymóg zadaszenia i mało prawdopodobne
wydaje się, aby PZPN nie przyznał licencji aż tylu zespołom.
– My akurat mamy tę umowę
z Kutnem i licencję dostaliśmy.
Nie przesądzam, że będziemy
grać w Kutnie, liczymy na to, że
będziemy występować w Łowiczu – dodała.

Kibice z Łowicza zadają sobie pytanie: gdzie zagra Pelikan z nadchodzącym sezonie 2010/2011.

– Takie zadaszenie to nie jest
może jakaś duża inwestycja, myślę, że dałoby radę wykonać ją
w ciągu trzech miesięcy. Są to
też kwestie przetargowe, bo są to
miejskie pieniądze. Trudno jest
mi coś w tej chwili powiedzieć.
Gdy stadion był własnością Pelikana to trybuna została wykonana w dwa miesiące, ale teraz
są inne procedury i tego się nie
przeskoczy – powiedziała w rozmowie z nami Jolanta Papuga.
Ostateczne decyzje dotyczącego tego gdzie w nadchodzącym
sezonie będą występowali białozieloni powinny zapaść około 15
lipca.
Wydaje się, że gdy tereny
stadionu były własnością klubu,
a nie miasta, to nie było takich

problemów. – To jest akurat
zbieg okoliczności. Myśleliśmy,
że PZPN da klubom, którego nie
mają tego zadaszenia czas jeszcze w tym sezonie. Inne kluby
też były zaskoczone tą decyzją,
że Związek nie przyznaje licencji ze względu na zadaszenie. Jeżeli byłoby to powiedziane pod
koniec zeszłego roku to my też
byśmy naciskali na Urząd Miejski i to zadaszenie może już by
było – tłumaczyła całe zamieszanie „prezeska”.
W internecie możemy odnaleźć wpisy, w których kibice
nie wróżą Pelikanowi dobrej
przyszłości. „Fani” przepowiadają rychły spadek do III ligi i
piszą o problemach organizacyjnych klubu. – Nie zalegamy

w ZUS, nie zalegamy w Urzędzie Skarbowym, także poważniejszych problemów finansowych nie mamy. Wiadomo, że
każdy klub boryka się z jakimiś
problemami i nie ukrywam,
że gdybyśmy też mieli jakieś
większe przychody to byłoby
nam łatwiej. Póki co nie dajemy
się kryzysowi, o którym mówią
właściciele łowickich firm, gdy
rozmawiamy z nimi o sponsoringu. Ten kryzys przekłada się
także na kluby – uspokajała Jolanta Papuga.
– Nic mi nie wiadomo o problemach organizacyjnych. Ci co
wypisują takie rzeczy są bezimienni. Co komu jest wygodnie
to pisze. Nie wiem czemu to ma
służyć – dodała.
Mateusz Lis

Piłka nożna | Wstępny terminarz rozgrywek II ligi - grupa wschodnia

Jeszcze nie wiadomo kto dostanie licencję
Polski Związek Piłki
Nożnej opublikował
wstępny terminarz
rozgrywek II ligi
w sezonie 2010/11.
Na trudno powiedzieć, czy
wszystkie drużyny przebrną
przez „licencyjne sito”. Na razie nie otrzymało jej aż sześć
klubów: Jeziorak Iława, Olimpia
Elbląg, Resovia Rzeszów, Ruch
Wysokie Mazowieckie, Start
Otwock i Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Najprawdopodobniej
w miejsce wycofanego Motoru
Lublin zagra OKS 1945 Olsztyn.
Nie oznacza to oczywiście, że
Lublin zupełnie zniknie z piłkarskiej mapy Polski. Lublinianie
mają grać w II lidze na podstawie licencji, którą Spółka Akcyjna Motor dostanie od beniaminka – Spartakusa Szarowola. Inni
także mają swoje problemy…
Sokół Sokółka swoje mecze będzie rozgrywał w Białymstoku,
GLKS Nadarzyn w Pruszkowie.
PZPN baczniej przygląda się
także poczynaniom działaczy
z Łowicza: władze związku na-

łożyły nadzór infrastrukturalny
(brak zadaszonej trybuny na 250
osób, niepooddzielane sektory,
brak wyłożonej kostki) oraz dodatkowo nadzór finansowy (długi w stosunku do PZPN jeszcze
z okresu, kiedy Pelikan grał
w „starej II lidze). Licencja dla
naszego klubu przyznana jest
po raz kolejny na stadion MKS
Kutno, ale wszyscy przy Starzyńskiego liczą, że po raz kolejny warunkowo wszystkie mecze
odbywały się będą na Stadionie
Miejskim w Łowiczu.
Ze względu na przedłużający
się proces licencyjny start rozgrywek przesunięto o tydzień
– pierwsze mecze odbędą się na
przełomie lipca i sierpnia, a Pelikan w pierwszym meczu sezonu
ma się zmierzyć z Olimpią Elbląg.
Rozgrywki rundy jesiennej
mają się skończyć w połowie
w listopada, a władze PZPN
odstąpiły od pomysłu na rozgrywanie pieszych dwóch kolejek rundy rewanżowej jeszcze
w listopadzie. Zatem wiosenne rozgrywki mają się odbyć
w weekend 5-6 marca, a koniec
sezonu zaplanowano na sobotę
11 czerwca 2011 roku.
P

1. kolejka II ligi (31 lipca – 1
sierpnia, sobota – niedziela):
Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg,
GLKS Nadarzyn – Wigry Suwałki,
Spartakus Szarowola – Resovia
Rzeszów, Sokół Sokółka – Stal
Stalowa Wola, Puszcza Niepołomice – Motor Lublin (lub OKS 1945
Olsztyn), Start Otwock – Świt Nowy
Dwór Mazowiecki, Ruch Wysokie
Mazowieckie – Wisła Płock, Jeziorak Iława – Okocimski Brzesko
i Stal Rzeszów – Znicz Pruszków.
n

n 2. kolejka II ligi (7-8 sierpnia, sobota – niedziela): Motor
Lublin (lub OKS 1945 Olsztyn)
– Pelikan Łowicz, Wigry Suwałki – Znicz Pruszków, Okocimski
Brzesko – Stal Rzeszów, Wisła
Płock – Jeziorak Iława, Świt Nowy
Dwór Mazowiecki – Ruch Wysokie
Mazowieckie, Olimpia Elbląg –
Start Otwock, Stal Stalowa Wola
– Puszcza Niepołomice, Resovia
Rzeszów – Sokół Sokółka i GLKS
Nadarzyn – Spartakus Szarowola.

Terminarz
KS Pelikan
2010/2011:
1.08 Pelikan
7-8.08 Motor
n

rozgrywek II ligi
Łowicz – sezon
– Olimpia Elbląg;
Lublin – Pelikan;

15.08 Pelikan – Stal Stalowa Wola;
18.08 Resovia Rzeszów – Pelikan;
22.08 Pelikan – GLKS Nadarzyn;
28-29.08 Spartakus Szarowola
– Pelikan; 5.09 Pelikan – Sokół
Sokółka; 11-12.09 Puszcza Niepołomice – Pelikan; 19.09 Pelikan
– Wigry Suwałki; 26.09 Pelikan –
Start Otwock; 2-3.10 Ruch Wysokie
Maz.– Pelikan; 10.10 Pelikan – Jeziorak Iława; 16-17.10 Stal Rzeszów
– Pelikan; 23-24.10 Pelikan – Znicz
Pruszków;   30-31.10 Okocimski –
Pelikan; 7.11 Pelikan – Wisła Płock;
13-14.11 Świt N. Dwór – Pelikan;
5-6.03 Olimpia Elbląg – Pelikan;
13.03 Pelikan – Motor Lublin; 1920.03 Stal St. Wola – Pelikan;  27.03
Pelikan – Resovia Rzeszów; 2-3.04
GLKS Nadarzyn – Pelikan; 10.04
Pelikan – Spartakus Szarowola;
16-17.04 Sokół Sokółka – Pelikan;
23.04 Pelikan – Puszcza Niepołomice; 30.04-1.05 Wigry Suwałki – Pelikan; 7-8.05 Start Otwock
– Pelikan; 11.05 Pelikan – Ruch
Wysokie Maz.; 14-15.05 Jeziorak
Iława – Pelikan; 21-22.05 Pelikan
– Stal Rzeszów; 25.05 Znicz Pruszków – Pelikan; 28-29.05 Pelikan
– Okocimski; 4.06 Wisła Płock
– Pelikan; 11.06 Pelikan – Świt
Nowy Dwór.
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Piłka nożna | Puchar Polski 2010/11

Pelikan zmierzy się
z Zagłębiem Sosnowiec
Warszawa, 29 czerwca.
Na posiedzeniu Wydziału
Gier PZPN rozlosowano
pary pierwszych dwóch
rund Pucharu Polski,
a rundzie przedwstępnej
łowicki Pelikan zmierzy się
w Łowiczu z Zagłębiem
Sosnowiec.
Mecz ten odbędzie się
w środę 21 lipca.
Obie drużyny spotkały się na
początku tego roku w meczu
kontrolnym. 23 stycznia 2010
roku w Sosnowcu gospodarze
wygrali 2:1 (2:1), a bramki zdobyli wówczas Krzysztof Myśliwy
(6) i Sławomir Pach (30) – dla
Zagłębia oraz Damian Chmiel
(22) – dla Pelikana. Pucharowy
pojedynek będzie piątym oficjalnym pojedynkiem tych dwóch
drużyn. Wcześniej zespoły te
rywalizowały wspólnie w rozgrywkach III ligi: w sezonie
1998/1999 i 1999/2000, a bilans
tych meczów jest remisowy: raz
wygrał Pelikan, raz Zagłębie
i dwukrotnie padał wynik remisowy. Dodatkowym „smaczkiem” jest fakt, iż trenerem Zagłębia jest były szkoleniowiec
Pelikana – Marek Chojnacki.
Jeśli podopieczni trenera Roberta Wilka pokonają drużynę
z Sosnowca, to w rundzie wstępnej 4 sierpnia spotkają się na Stadionie Miejskim w Łowiczu ze
zwycięzcą meczu Start Otwock
– Okocimski Brzesko.
W rundzie przedwstępnej
zagra szesnastu zwycięzców
Pucharu Polski na szczeblu wo-

jewódzkim i 36. zespołów II ligi
z sezonu 2009/10. Zwycięzcy
tej fazy w rundzie wstępnej
zmierzą się o czternaście miejsc
w I rundzie. Zespoły I ligi
z sezonu 2009/10 przystąpią do
rozgrywek od I rundy, a drużyny polskiej ekstraklasy z sezonu
2009/10 – od II rundy.
P
n Runda przedwstępna (środa,
21 lipca):
1. Kaszubia Kościerzyna – Olimpia Grudziądz, 2. Hutnik Szczecin – Zawisza Bydgoszcz, 3. MKS
Korsze – Bałtyk Gdynia, 4. OKS
1945 Olsztyn – Sokół Sokółka,
5. Lech Rypin – Tur Turek,
6. Unia Swarzędz – Polonia Słubice,
7. Arka Nowa Sól – Jarota Jarocin,
8. MKS Kutno – Przebój Wolbrom,
9. Orzeł Wierzbica – Wigry Suwałki, 10. Spartakus Szarowola – Stal
Rzeszów, 11. Nida Pińczów – Resovia Rzeszów, 12. Bielawianka
Bielawa – Czarni Żagań, 13. Ślęza
Wrocław – Ruch Zdzieszowice,
14. Rozwój Katowice – Concordia Piotrków Trybunalski, 15. Małopolski ZPN – GKS Jastrzębie,
16. Podkarpacki ZPN (zwycięzca dwumeczu Stal Sanok – Unia
Nowa Sarzyna) – Hetman Zamość, 17. Sokół Aleksandrów
Łódzki – Jeziorak Iława, 18.
Olimpia Elbląg – Ruch Wysokie
Mazowieckie, 19. Pelikan Łowicz
– Zagłębie Sosnowiec, 20. Start
Otwock – Okocimski Brzesko,
21. Unia Janikowo – Świt Nowy
Dwór Mazowiecki, 22. Elana Toruń
– Nielba Wągrowiec, 23. Miedź
Legnica – Ruch Radzionków,
24. Lechia Zielona Góra – Górnik
Polkowice, 25. Raków Częstochowa – GKS Tychy, 26. Kolejarz Stróże – LKS Nieciecza.

Piłka nożna | Nowy sezonu w II lidze

Cel – bezpieczne miejsce
Po raz kolejny
po zakończeniu sezonu
mamy zmianę
na stanowisku trenera
w Łowiczu.
Piotra Stacha zastąpił
wychowanek łowickiego
Pelikana, debiutujący
w roli samodzielnego
szkoleniowca Robert Wilk.
W ostatnich numerach Nowego Łowiczanina zamieszczaliśmy wywiad z „Wołkiem”.
Teraz przeczytać możemy co do
powiedzenia na ten temat ma
prezes Jolanta Papuga.
– Z tego co wiem to Piotr
Stach jeszcze na miesiąc przed
końcem sezonu mówił, że zostaje u nas, ale potem zmienił
zdanie. Są to jakieś jego sprawy
rodzinne. O ile mi wiadomo to
nie ma on żadnej propozycji pracy – wytłumaczyła prezes Pelikana. – Celem w nadchodzącym
sezonie jest bezpieczne miejsce
w tabeli – powiedziała krótko
„prezeska” o zadaniach jakie
zarząd postawił przed nowym
szkoleniowcem.
W czasie rozmowy z Nowym Łowiczaninem Robert
Wilk zdradził, że chciałby
podpisywać kontrakty na dłuższy okres czasu niż rok. Nieco inny pogląd w tej sprawie

ma prezes. – Mamy podpisywane kontrakty z młodymi
zawodnikami. To jest pewne
ryzyko podpisując umowę
z piłkarzem dopiero rozpoczynającym karierę na trzy lata.
Może się on nie sprawdzić,
a kontrakt chce wypełnić do
końca, bo ma zapewnione pieniądze. Z naszej strony to jest
jakieś zabezpieczenie, że podpisujemy umowę na rok. Jeżeli
gracz się sprawdzi to wtedy
przedłużamy współpracę – wyjaśniła Jolanta Papuga.
Tymczasem znany jest już
wstępny terminarz meczów
sparingowych biało-zielonych.
Pierwszy z nich zaplanowano
na 7 lipca, a Pelikan zagra w
Sierakowicach z Sokołem Aleksandrów Łódzki. W sobotę 10
lipca gracze Ptaków zmierzą się
ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Miejsce tego spotkania
nie zostało jeszcze dokładnie
ustalone. W środę 14 lipca Pelikan zagra z Concordią. Trzy dni
później w sobotę biało-zieloni
zagrają w Kutnie z tamtejszym
MKS. Pomiędzy meczami sparingowymi łowiczanie 21 lipca
rozegrają mecz Pucharu Polski
z Zagłębiem Sosnowiec. Sprawdzianem generalnym będzie
potyczka z beniaminkiem I ligi
– Kolejarzem Stróże. Mecz ten
odbędzie się w Gutowie Małym
w piątek 23 lipca. Mateusz Lis

Sport

Gdzie
zagra Pelikan?

Wakacyjna Liga
już za półmetkiem

– w Łowiczu, czy w Kutnie? str. 39

– w piątek zakończenie. str. 38

czwartek 8 lipca 2010 | nr 27 (888) | Rok XX

www.lowiczanin.info

Piłka siatkowa | Europejski Festiwal Drużyn Polonijnych i Miast Partnerskich Łowicza i Ziemi Łowickiej

Sokół Grodno dwa razy najlepszy
Łowicz, 29 czerwca – 4
lipca. Po raz drugi Łowicz
gościł uczestników
nieformalnych polonijnych
mistrzostw Europy w piłce
siatkowej kobiet i mężczyzn,
a nad Bzurę zjechały
zespoły z Austrii, Białorusi,
Litwy, Łotwy, Niemiec,
Włoch i kilku miasta
z Polski.
W zawodach zorganizowanych przez Fundację „Semper
Polonia”, Fundację „Polska
Siatkówka” oraz władze samorządowe Miasta Łowicza i
Powiatu Łowickiego przez wystartowało dwieście zawodniczek i zawodników, którzy nie
tylko rywalizowali na boisku,
ale mieli także okazję poznać
piękno Ziemi Łowickiej. Mieli także okazję uczestniczyć w
rozgrywanym w łódzkiej Arenie meczu Ligi Światowej Polska – Kuba.
Najlepsi w II Europejskim Festiwalu Siatkówki Drużyn Polonijnych i Miast Partnerskich Łowicza i Ziemi Łowickiej okazali
się goście z Białorusi. Zarówno
w turnieju kobiet, jak i mężczyzn wygrały zespoły Sokoła
Grodno, którym dopingowała
w Łowiczu Andżelika Borys.
Wśród kobiet drugie miejsce
zajęła włoska ekipa z Saluzzo, a
trzecie siatkarki ze Świdnicy. Na
wysokim poziomie stał finał turnieju siatkarzy, w którym Białorusini wygrali po fascynującym
pojedynku z polskimi Litwinami
z Polonii Wilno (Litwa), a trzecie miejsce wywalczyła łotewska ekipa Ezerzeme Daugavpils.
Wszyscy wyjeżdżali z Łowicza

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
Czwartek, 8 lipca:
 11.00 – boisko „Moje Boisko
– Orlik 2012” w Łowiczu, ul. Bolimowska 15/19; Akcja Sportowe
Wakacje 2010 – turniej szkół
podstawowych w piłce siatkowej
dziewcząt;
 17.30-20.00 – stadion OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8.
kolejka III edycji Łowickiej Wa-LiZy, czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce nożnej.
Piątek, 9 lipca:
 11.00 – boisko „Moje Boisko
– Orlik 2012” w Łowiczu, ul. Bolimowska 15/19; Akcja Sportowe
Wakacje 2010 – turniej szkół
gimnazjalnych w piłce siatkowej
dziewcząt;
 16.00-18.30 – stadion OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 9.
kolejka III edycji Łowickiej Wa-LiZy, czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce nożnej; godz. 18.30
– uroczyste zakończenie rozgrywek;

Finałowa potyczka stała na wysokim poziomie, a ostatecznie najlepsi okazali się siatkarze Sokoła Grodno. Polscy Białorusini pokonali Polonię
Wilno 2:0.

bardzo zadowoleni i obiecywali,
że tu jeszcze wrócą. 
P
Kobiety:
 Mecz o 7. miejsce: Wiwat Wilno
(Litwa) – KSP Fun Wilno (Litwa) 2:0.
 Mecz o 5. miejsce: Reprezentacja Miasta Łowicz (Polska) – Soleczniki (Litwa) 0:2.
 Mecz o 3. miejsce: Świdnica
(Polska) – Grodno (Białoruś) 0:2.
 Mecz o 1. miejsce: Saluzzo
(Włochy) – Sokół Grodno (Białoruś) 0:2 (18:21, 16:21).

Klasyfikacja końcowa kobiet: 1.
Sokół Grodno (Białoruś), 2. Saluzzo (Włochy), 3. Świdnica (Polska),
4. Grodno (Białoruś), 5. Soleczniki
(Litwa), 6. Reprezentacja Miasta
Łowicz, 7. Wiwat Wilno (Litwa), 8.
KSP Fun Wilno (Litwa), 9. Reprezentacja Powiatu Łowickiego.



Mężczyźni:
Mecze półfinałowe: Polonia
Wilno (Litwa) – Aviżenie (Litwa) 2:0,
Sokół Grodno (Białoruś) – Ezerz
me Daugavpils (Łotwa) 2:1.



Mecz o 11. miejsce: Lubliniec
(Polska) – KSP LUX Wilno (Litwa)
2:0.
 Mecz o 9. miejsce: Soleczniki
(Litwa) – Colditz (Niemcy) 2:0.
 Mecz o 7. miejsce: Polomannia
Aachen (Niemcy) – Reda 2:0.
 Mecz
o 5. miejsce: PSV
Segromy-Bulding Plastic (Austria)
– KS Batory (Białoruś) 2:0.
 Mecz o 3. miejsce: Ezerzeme
Daugavpils (Łotwa) – Aviżenie (Litwa) 2:0 (21:16, 21:17).
 Mecz o 1. miejsce: Sokół Grod
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Klasyfikacja końcowa mężczyzn: 1. Sokół Grodno (Białoruś),
2. Polonia Wilno (Litwa), 3. Ezerzeme Daugavpils (Łotwa), 4. Aviżenie
(Litwa), 5. PSV Segromy-Bulding
Plastic (Austria), 6. KS Batory
(Białoruś), 7. Polomannia Aachen
(Niemcy), 8. Reda (Polska), 9. Soleczniki (Litwa), 10. Colditz (Niemcy), 11. Lubliniec (Polska), 12. KSP
Lux Wilno (Litwa).



Środa, 14 lipca:
 11.00 – boisko „Moje Boisko
– Orlik 2012” w Łowiczu, ul. Bolimowska 15/19; Akcja Sportowe
Wakacje2010–turniejszkółgimnazjalnych w piłce nożnej chłopców;
Czwartek, 15 lipca:
 11.00 – boisko „Moje Boisko
– Orlik 2012” w Łowiczu, ul. Bolimowska 15/19; Akcja Sportowe
Wakacje 2010 – turniej szkół podstawowych w piłce nożnej chłopców.
P

Beach Soccer | Mistrzostwa Polski

W mistrzowskiej koronie

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie pogodny i gorący
układ wyżowy. Z południa napływać będzie
gorące i suche powietrze zwrotnikowe.
Czwartek - Piątek:
Słonecznie, zachmurzenie małe i bezchmurnie,
bez opadów oraz coraz cieplej.
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano
lokalnie zamglenia. Wiatr zachodni
i południowo-zachodni, słaby,
okresami umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 25 st. C do + 29 st. C.
Temp. min w nocy: + 16 st. C do + 13 st. C.
Sobota - Niedziela:
Słonecznie, zachmurzenie małe i bezchmurnie,
bez opadów oraz upalnie ! Widzialność dobra.
Temp. max w dzień: + 30 st. C do + 33 st. C.
Temp. min w nocy: + 20 st. C do + 17 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Słonecznie oraz upalnie, ale po południu lokalnie
będzie się chmurzyć oraz wystąpią przelotne
opady deszczu oraz burze, lokalnie mogą być
gwałtowne ! Widzialność umiarkowana
do dobrej, rano zamglenia, w opadach słaba.
Wiatr z kierunków zmiennych, słaby
i umiarkowany, w czasie burz silny i porywisty.
Temp. max w dzień: + 33 st. C do + 26 st. C.
Temp. min w nocy: + 20 st. C do + 15 st. C.

no (Białoruś) – Polonia Wilno (Litwa) 2:0 (25:23, 25:20).

Poniedziałek, 12 lipca:
 12.00 – Pływalnia OSiR w Łowiczu, ul. Kaliska 5; Akcja Sportowe
Wakacje 2010 – turniej zabawowosportowy szkół podstawowych;

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Upalna aura niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
Osłabiona sprawność psychofizyczna i fizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Zgierz, 25-27 czerwca.
Łowiczanki Karolina Szulc
(uczennica ZSP 4 Łowicz)
i Sylwia Trojanowska (szczęścia do skierniewickiej „budowlanki”) oraz mieszkanka
podłowickiego Popowa – Marta Kosiorek (jest uczennicą LO
w Bolimowie), które od kilku
lat reprezentują barwy skierniewickiej drużyny SAS Unia,
wywalczyły wraz ze swoimi
koleżankami z zespołu złoty
medal Mistrzostw Polski Kobiet w Beach Soccer`ze.
W turnieju, który rozgrywany był na stadionie Włókniarza
w Zgierzu rywalizowało sześć
drużyn w dwóch grupach,
a „Sasanki” na początek wygrały z pierwszą drużyną
Włókniarza 4:3, potem po remisie z ekipą Elwo-Etna Elbląg 3:3, przegrały w rzutach
karnych, ale i tak awansowały
do półfinału, w którym ograły
faworyzowaną drużynę Red
Devils Chojnice. W ten spo-

sób podopieczne trenera Jacka
Krulika znalazły się w finale.
W pojedynku decydującym
o mistrzowskim tytule drużyna ze Skierniewic wygrała
z UMKS Zgierz 4:2.
– Na turniej „plazowki” pojechałyśmy po raz pierwszy
i nikt nie spodziewał się, że
możemy wygrać całą imprezę.
Bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszej pracy na treningach – powiedziała Karolina Szulc, najlepsza bramkarka
zgierskiego turnieju. Do tego
tytuł najlepszej strzelczyni mistrzostw wywalczyła Kosiorek,
która zdobyła aż jedenaście
goli. 
P
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Sprzedaż łącznie z Nowym Łowiczaninem
i Wieściami z Głowna i Strykowa

policjantów wynika, iż jej ewakuacja nastąpiła
stosunkowo późno w stosunku do innych jednostek w województwie, bo dopiero rankiem
6 września. Punktem docelowym wytyczonej
marszruty miał być Lubartów.
Z powodu licznych bombardowań niemieckich można przypuszczać, że policjanci z Łowicza zeszli z niebezpiecznej trasy na Warszawę,
udając się w kierunku przeprawy na Wiśle
w Górze Kalwarii. Wobec niemożności przejścia mostem zarezerwowanym, który przeznaczono wyłącznie dla wojska, policjanci porzucili
tutaj swój tabor i obrali przeprawę łodziami. Z tą
chwilą dalsza ewakuacja odbywała się pieszo
lub przygodnym transportem.
Nie mogąc osiągnąć linii Bugu, wielu policjantów przyłączało się do jednostek wojskowych i brało udział w walkach z Niemcami,
m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.
Z tych, którym udało się dotrzeć do Chełma
Lubelskiego, utworzono oddział w sile batalionu przeznaczony do walki z dywersją
ukraińską. Resztę policji przerzucono przez

Pamięci łowickich policjantów
1928 r., ustalającego organizację Policji Państwowej na wzór wojskowy i ustanawiającego
siły policyjne częścią sił zbrojnych na wypadek
mobilizacji lub wojny, wystawiono dodatkowe
posterunki przy ważnych strategicznie obiektach oraz zwiększono liczbę patroli policyjnych.
W chwili wybuchu II wojny światowej
Komenda Policji Państwowej w Łowiczu
funkcjonowała jako jedna z 14. komend policji szczebla powiatowego, podlegających
Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi. Na terenie
powiatu łowickiego było zorganizowanych kilka
posterunków, przeważnie w większych miejscowościach będących siedzibami gmin. Po
ogłoszeniu mobilizacji służący w nich policjanci
otrzymali rozkaz stawienia się w komendzie
powiatowej. Liczba podlegających łowickiej
komendzie funkcjonariuszy zawodowych nie
przekraczała ogółem 50. osób. Nie wiadomo
natomiast, ilu zostało powołanych na terenie
powiatu rezerwistów tej formacji.

Jeszcze rosną drzewa, które to widziały
Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi
Niebo zna język, w którym komendy padały
Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi
Jacek Kaczmarski „Katyń”
a liście ofiar Zbrodni Katyńskiej widnieje kilka nazwisk łowickich policjantów
z Powiatowej Komendy w Łowiczu.
Jest tam również starszy posterunkowy
Jan Piwowarczyk, urodzony 9 lipca 1898 r.
w Kielcach, syn Jana Nepomucena i Walerii
Grzesiak, pełniący służbę w Łowiczu i Nieborowie.
Dramat jego życia dopełnia i czyni los
w dwójnasób tragiczny śmierć syna Jana
Kazimierza, ucznia Liceum Handlowego, zamordowanego w 1948 r. przez – stojących na
straży sowieckiego ładu już po II wojnie światowej – funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa
w Łowiczu. Jakie były jego wojenne losy, jak
znalazł się w sowieckiej niewoli i wreszcie, jak
wyglądała droga, której kresem okazał się las
w pobliżu Miednoje? Na wszystkie te pytania
możemy dać tylko hipotetyczną odpowiedź,
powołując się na nieliczne relacje świadków
i opracowania.

N

St. posterunkowy PP Jan Piwowarczyk,
fot. ze zbiorów rodzinnych W. Ciszewskiego
z Warszawy

Kordiana Zamorskiego zostały cofnięte urlopy
wszystkim policjantom na terenie województwa
W dwa tygodnie później na obszarze
Siły policyjne częścią sił zbrojnych łódzkiego.
całego województwa ogłoszono mobilizację reJuż 11 sierpnia 1939 r. na rozkaz Komen- zerwistów do oddziałów rezerwy policji. Zgodnie
danta Głównego Policji Państwowej Józefa z rozporządzeniem Prezydenta RP z 6 marca

Co zawdzięczamy
staroście Maćkowskiemu
Kryzys lat 30. ubiegłego wieku
dotknął również wieś łowicką.
W tej sytuacji państwo podjęło
działania zmierzające nie tylko
do aktywizacji gospodarczej,
lecz także społecznej.

powiecie łowickim realizatorem
tej idei był starosta Zdzisław Maćkowski. Urodził się 17 marca 1895
r. w Lesznie Wielkopolskim. Szkołę średnią
ukończył w 1913 r. w Krakowie, a następnie
zapisał się na prawo na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do 2. pułku Legionów.
W 1920 r. jako dowódca 7. pułku piechoty walczył z nawałą bolszewicką. Za męstwo okazane na polu bitwy był wielokrotnie odznaczany,
m.in. siedmiokrotnie Krzyżem Walecznych,
Orderem Virtuti Militari kl. V, a także Krzyżem

W

Ewakuacja Komendy
W pierwszych godzinach wojny większość
komend pozostawała w województwie łódzkim
na obszarze swego działania. Wypadki wojenne zmusiły jednak szybko jednostki policji do
samodzielnej ewakuacji posiadanym taborem
samochodowym lub konnym na wschód.
Nie jest znana pełna marszruta policjantów
łowickiej komendy. Z relacji członków rodzin

Kowel do nowego miejsca koncentracji
w Łucku. Inne oddziały zatrzymały się dopiero
w Zdołbunowie – około 30 km od granicy ze
Związkiem Sowieckim. Z kilku relacji wynika,
że to właśnie w Kowlu, Łucku i Zdołbunowie
doszło do ponownego scalenia rozbitych jednostek łódzkiej policji.

Sowiecka napaść
Wkroczenie 17 września 1939 r. Armii Czerwonej przekreśliło ostatecznie szanse dalszej
obrony. Mimo to w wielu miejscach policjanci
podjęli walkę z nowym agresorem. Spośród
policjantów przebywających w Zdołbunowie
do walki z Sowietami zorganizowano doraźnie oddział pod dowództwem nieznanego
z nazwiska chorążego Wojska Polskiego. Czy
zdołał on podjąć walkę i jakie były jego dalsze
losy – nie wiadomo. Zaskoczeni rozwojem
sytuacji, całymi jednostkami bądź pojedynczo,
policjanci byli zgarniani do niewoli przez wojska
sowieckie. Zachowały się jednak relacje, które
mówią o poddaniu się policjantów „władzy sowieckiej” dopiero 25, a nawet 28 września 1939
r. Może to sugerować, że niektórzy próbowali
uniknąć zetknięcia się z czerwonoarmistami
i przedostać się do granicy rumuńskiej lub iść
z pomocą walczącej Warszawie. T ragedia
funkcjonariuszy policji zaczęła się już w pierwszych godzinach po wkroczeniu Sowietów
w granice II RP. 
dok. na str. III

Oficerskim Polonia Restituta. Po wojnie został
dowódcą 86. pułku piechoty w Mołodecznie.
W 1924 r., mając 30 lat, został awansowany
do stopnia pułkownika Wojska Polskiego.
W marcu 1927 r. przeszedł do rezerwy
i poświęcił się służbie cywilnej. Już w kwietniu
tego samego roku został mianowany starostą
powiatowym w Siedlcach, a w połowie 1929 r.
w Radomiu. Dopiero jednak w Łowiczu, dokąd został przeniesiony w lecie 1933 r., mógł
wykorzystać w pełni swoje umiejętności. To
jemu właśnie Ziemia Łowicka zawdzięcza
m.in. budowę wielu nowych szkół, a także
nowoczesnego Domu Ludowego. Ze względu
na zły stan zdrowia w 1935 r. przeszedł na
emeryturę i zamieszkał w Warszawie, gdzie
związał się ze Stronnictwem Ludowym. Zajął
się też publicystyką społeczną i historyczną.
W 1935 r. wydał książkę pod znamiennym
tytułem „Droga do Polski Ludowej”, w której Starosta Zdzisław Maćkowski na placu budowy Domu Ludowego, fot. ze zbiorów rodzinbronił interesów chłopów. 
dok. na str. IV nych K. Stępień z Wrocławia
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Sanitariuszka „Inka”
„Jest mi smutno, że muszę
umierać. Powiedzcie mojej babci,
że zachowałam się jak trzeba”
- takie były ostatnie – zapamiętane
przez więziennego kapelana
ks. Mariana Prusaka – pożegnalne
słowa siedemnastoletniej
Danusi Siedzik „Inki”
– sanitariuszki 5 Brygady
Wileńskiej Armii Krajowej (AK),
zamordowanej przez komunistów
w areszcie przy ul. Kurkowej 12
w Gdańsku. 28 sierpnia 2010 r.
minie 64 rocznica tego
barbarzyńskiego mordu
na młodej polskiej patriotce.

konspiracyjną. W Armii Krajowej pełniła rolę
sanitariuszki, łączniczki i kurierki.
W 1945 r. po przejściu sowieckiego frontu
Danusia rozpoczęła pracę w nadleśnictwie
w Narewce na stanowisku kancelistki.
W czerwcu 1945 r. wszyscy pracownicy nadleśnictwa pod zarzutem współpracy z antykomunistycznym podziemiem zostali aresztowani
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
(UB). Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności Danusia została uwolniona przez
operujący na tym terenie patrol AK Stanisława
Wołoncieja „Konusa”. Nie mogła już wracać
do Narewki, gdzie groziło jej aresztowanie.

Danusia uczestniczyła jako sanitariuszka
w walkach szwadronów „Łupaszki” z grupami
operacyjnymi UB, MO i KBW. Podczas akcji
bojowych udzielała pomocy sanitarnej nie tylko
rannym partyzantom, ale również poszkodowanym przeciwnikom.
Żołnierze szwadronów mjr. „Łupaszki” walczyli w mundurach przedwojennego Wojska
Polskiego, wielu żołnierzy i oficerów nosiło
emblematy religijne – ryngrafy. Oddziały charakteryzowała wojskowa karność i dyscyplina.
Szwadron Zdzisława Badochy „Żelaznego”,
w którym sanitariuszką i łączniczką była
„Inka”, dokonywał wielu akcji dywersyjnych

U

rodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie na Podlasiu. Jej ojcem był
Wacław Siedzik, który w 1913 r. za
działalność konspiracyjną został zesłany na
Syberię. Do Polski wrócił w 1926 r. Poślubił
Eugenię z Tymińskich z którą miał trzy córki
– Wiesławę (*1927 †2004), Danutę (*1928
†1946) oraz Irenkę (*1931 †1978). W wolnej
Polsce cała rodzina Siedzików zamieszkała
w Olchówce koło Narewki, gdzie pan Wacław
był leśnikiem.
Po zajęciu Kresów przez Rosjan w 1940 r.
Wacław Siedzik trafił ponownie na zesłanie.
Z armią Andersa znalazł się w Iranie. Wycieńczony trudami, zmarł na obczyźnie w wieku 50. lat.
Matka Danusi – Eugenia z Tymińskich (*1905
†1943) w czasie wojny aktywnie uczestniczyła
w konspiracji. W wyniku denuncjacji białoruskich sąsiadów została aresztowana przez
Niemców. Przeszła ciężkie śledztwo i została
rozstrzelana w lesie pod Białymstokiem w 1943
r. Po śmierci matki wychowaniem sióstr zajęła
się babcia – Aniela.
Siedzikowie przykładali dużą wagę do tradycji patriotycznych i edukacji dzieci. Danusia
dorastała w atmosferze opowieści o okrucieństwie zesłania i bolszewickiej rewolucji w Rosji.
Była osobą bardzo energiczną, konsekwentną
i odważną. Bardzo ładnie grała na gitarze,

Obraz – „Inka” Aleksego Matczaka, fot. Danusia Siedzikówna – zima 1944/45, (w:)
ze zbiorów autorów z Idzikowic w gminie Piotr Szubarczyk, Powiedzcie mojej babci...,
Dalików
fot. w zbiorach autorów
Została sanitariuszką i łączniczką grupy partyzanckiej „Konusa”, przybierając konspiracyjny
pseudonim „Inka”.
Oddział „Konusa” został rozbity przez grupę
NKWD, a „Inka” została przyjęta do operującej
w tym rejonie 5 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Ponieważ działalność konspiracyjna

Symboliczny grób Danuty Siedzikówny na gdańskim cmentarzu garnizonowym przy
ul. Giełguda, fot. z archiwum autorów
śpiewała w chórze kościoła parafialnego
w Narewce, miała wielu przyjaciół, żyła pełnią
życia.
Wybuch II wojny światowej sprawił, że szczęśliwe dzieciństwo Danusi legło w gruzach.
Narewka znalazła się początkowo w radzieckiej
strefie okupacyjnej. W 1941 r. przez 3 lata
okupowali miasto Niemcy, a w1944 r. ponownie wkroczyli do niego Rosjanie. Idąc śladem
rodziców, zaangażowała się w działalność

stawała się coraz trudniejsza mjr „Łupaszko”
zdemobilizował Brygadę. „Inka” rozpoczęła
pracę w nadleśnictwie Miłomłyn koło Olsztyna w charakterze biuralistki pod nazwiskiem
Obuchowicz.
Wiosną 1946 r. mjr „Łupaszko” wznowił
działalność partyzancką, a „Inka” ponownie
znalazła się w 5 Wileńskiej Brygadzie reaktywowanej na Pomorzu. Do oddziału przystąpiła
jako ochotniczka.

broni, nie podała żadnych adresów kontaktowych, ani danych dotyczących oddziału. Nie
zgodziła się na współpracę z UB, czym prawdopodobnie uratowałaby życie. Strażniczka
o imieniu Sabina opowiadała, że „Inka” była
bita i poniżana. Że rozbierano ją do naga, że do
jej celi wpuszczano żony ubeków, którzy zginęli
w akcjach przeciwko oddziałom „Łupaszki”.
Rozprawa sądowa odbyła się 3 sierpnia 1946 r.
Fałszywe zeznania złożyli milicjanci i ubecy,
którym partyzanci darowali życie.
Tylko funkcjonariusz MO Mieczysław Mazur,
ranny pod Tulicami, zachował się przyzwoicie.
Zeznał, że sanitariuszka „Inka” dała mu opatrunek i nie potwierdził zeznań swych kolegów.
Opierając się na fałszywych zeznaniach,
dyspozycyjni „mordercy w togach” skazali Danusię na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Z relacji spowiednika „Inki” wynika, że Danusia w ostatnich chwilach życia była spokojna,
nie okazywała żadnego przerażenia. Podczas
spowiedzi wykazała się wielkim patriotyzmem
i pogodziła się z tym, że będzie rozstrzelana.
Egzekucja nastąpiła 28 sierpnia 1946 r.
o godzinie 6:15. Przed plutonem egzekucyjnym
krzyknęła głośno: – „Niech żyje Polska!” – co
potwierdzają dwie niezależne relacje świadków egzekucji. Będąc pod wrażeniem takiej
postawy dziewczyny, żołnierze z plutonu egzekucyjnego posłali kule obok. Żaden z nich najwyraźniej nie chciał mieć na sumieniu śmierci
młodej patriotki. Zabił ją oficer KBW strzałem
z pistoletu w czoło. Przedtem krzyknęła jeszcze: – „Niech żyje major „Łupaszko!”
Nawet nieżyjąca sanitariuszka była dużym
zagrożeniem dla „władzy ludowej”. Zdając
sobie sprawę z faktu, że zabójstwo siedemnastoletniej dziewczyny może być niejednoznacznie przyjęte przez społeczeństwo, już
w śledztwie zaczęto głosić fałszywe informacje
mające przyczynić się do jej czarnego obrazu.
Wskazywano na „Inkę” jako sanitariuszkę,
która zamiast nieść pomoc, dobijała rannych
i wykonywała wyroki śmierci.
Nie jest znane miejsce ostatniego spoczynku
Danuty Siedzikówny. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu garnizonowym przy ul.
Giełguda w Gdańsku.
Mimo usilnych starań, komuniści nie zdołali
wymazać ze społecznej świadomości pamięci
o bohaterach, takich jak sanitariuszka „Inka”.
Staraniem byłego dowódcy – „Leszka” oraz
siostry Wiesławy, Sąd Wojewódzki w Gdańsku
unieważnił wyrok byłego Wojskowego Sądu
Rejonowego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia
1946 r. wobec Danuty Siedzikówny, uznając,
że czyny jej przypisane były działalnością na
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
„Inka” odznaczona została pośmiertnie
w 2006 r. Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.
W Narewce został osłonięty postument
upamiętniający bohaterkę. Miejsce pamięci
i kamień pamiątkowy znajduje się także na
Skwerze Sanitariuszki „Inki” w Sopocie. Życiu
i tragicznej śmierci bohaterki poświęcony został
spektakl Teatru Telewizji „Inka 1946 – ja jedna
zginę”, którego premiera miała miejsce w 2007 r.
Polacy, którym drogie są takie wartości jak
Bóg, Honor i Ojczyzna, nigdy nie zapomną
o Danusi Siedzikównie. Będą nadal starać
się, żeby Polska była czysta jak łza, taka,
o jakiej marzyła „Inka”. Na zawsze zachowają
pamięć o swojej bohaterce, która niezłomnie
sprzeciwiała się zniewoleniu Polski, nie godziła
się, żeby barbarzyńscy przemieniali nasze
narodowe sanktuaria w domy publiczne, magazyny, chlewy i stajnie. Ona walczyła nie tylko
o swoją, ale także za naszą wolność.
Ewa i Bogumił Liszewscy

i sabotażowych skierowanych przeciw nowym
okupacyjnym władzom. Ze względu na dużą
liczbę akcji szwadronu, nie sposób wymienić
wszystkie. Do najbardziej spektakularnych
należały akcje dywersyjne na przedwojennej
magistrali kolejowej Katowice – Gdynia.
„Inka” cieszyła się dużym zaufaniem dowódców, a także uznaniem i przyjaźnią kolegów.
Z jednym spośród nich, kapralem Henrykiem Wojczyńskim „Mercedesem”, łączyła ją nić szczególnie bliskiej sympatii.
Była bardzo lubiana za swoją skromność,
a jednocześnie hart i pogodę ducha. Znosiła
trudy z równą mężczyznom, a niekiedy bardziej
zadziwiającą wytrzymałością.
13 lipca 1946 r. „Inka” na rozkaz dowódcy
Olgierda Christy „Leszka” wyjechała do Gdańska z zadaniem zakupu niezbędnych lekarstw,
środków medycznych i map dla oddziału.
Na skutek zdrady Danusia została aresztowana 20 lipca 1946 r. nad ranem w konspiracyjnym mieszkaniu sióstr Mikołajewskich.
Aresztowanie „Inki” UB potraktowała jako duży
sukces godzący bezpośrednio w dowódcę.
Danusi zarzucano m.in. udział w „bandzie Łupaszki”, nielegalne posiadanie broni, a przede
wszystkim wydanie polecenia zastrzelenia
dwóch funkcjonariuszy UB podczas potyczki
w Tulicach pod Sztumem. Ostatni zarzut był
szczególnie absurdalny, bowiem w rzeczywistości w akcji pod Sztumem „Inka”, choć zajęta
opatrywaniem partyzantów, zdążyła jeszcze
udzielić pomocy kilku rannym milicjantom –
pozostawiając im środki opatrunkowe.
W trakcie śledztwa świadkowie bez zmrużenia oka podpisywali sfingowane zeznania,
według których „Inka” wydawała rozkazy
strzelania do funkcjonariuszy i sama strzelała.
W latach 90. ub. w. fałszywi świadkowie odwołali swoje zeznania, tłumacząc, że: „ich nie
Zainteresowanych historią Danusi Siedzikówny
czytali, że się bali, że ich zmuszano”.
informujemy, iż w tomie VII „Roczników Łowickich”
Danuta Siedzikówna po długim i wyczerpu- za 2009 r. ukaże się obszerny artykuł „Danuta Siedzik
jącym śledztwie nie wydała swoich towarzyszy „Inka” - sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK.
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Pamięci łowickich policjantów
dok. ze str. I

W

ielu wziętych do niewoli policjantów
i żołnierzy było mordowanych na
miejscu. Ofiary tych mordów zapewne na zawsze zostaną bezimiennymi. Jak
pokazały liczne przypadki, nawet dostanie się
do niewoli niemieckiej nie ochroniło części
policjantów przed dostaniem się w sowieckie
ręce. Policjanci przetrzymywani na przykład
w więzieniu w Brześciu nad Bugiem zostali
przez Niemców przekazani Armii Czerwonej
wraz z miastem.
W przeciwieństwie do wojskowych Sowieci
zatrzymywali wszystkich policjantów bez względu na stopień (odnotowano tylko pojedyncze
przypadki puszczenia wolno policjantów po
uprzednim ich rozbrojeniu). Nie prowadzono
rozdziału według posiadanego stopnia, gromadząc oficerów i szeregowych policji razem,
traktując ich jako „element szczególnie wrogi
wobec Związku Sowieckiego i narzędzie burżuazyjnego ucisku klasy robotniczej”. Relacje
świadków i analiza strat wskazują, że po pewnym czasie zwalniano jedynie funkcjonariuszy
rezerwy policji.

Uwięzienie w obozach
Wziętych do niewoli kierowano początkowo
do tzw. obozów rozdzielczych. Były to najczęściej obozy w Juchnowie – Pawliszczew Bor
w obwodzie smoleńskim, Kozielszczyźnie
w obwodzie połtawskim, Szepetówce w obwodzie chmielnickim. W pojedynczych przypadkach były to inne obozy: w Putywlu (Tiotkinie) w obwodzie sumskim i w Juży (Talicy)
w obwodzie iwanowskim. Dopiero z rozkazu
ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ł.
Berii z 3 października 1939 r. zatrzymanych
policjantów zaczęto umieszczać w obozie
w Ostaszkowie. Nieliczni policjanci, głównie
oficerowie rezerwy, znaleźli się w Kozielsku
i Starobielsku. Nieokreślona liczba pozostała
w miejscach odosobnienia na terenie Białorusi
i Ukrainy.
W Ostaszkowie jeńców trzymano w kompleksie budynków poklasztornych na wyspie

Kriwienko, Aleksiej Rubanow, Nikołaj
Siniegubow, nadzorcy więzienni, a nawet
kierowcy. Ciała zamordowanych o świcie wywożono ciężarówkami nakrytymi
brezentem do wsi Jamok koło Miednoje,
gdzie na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD grzebano je zbiorowo
w dołach, które zasypywano przy użyciu
koparki. Spoczęło tu – jak się oblicza –
blisko 6300 polskich jeńców.
Według ustaleń Piotra Zawilskiego,
zajmującego się problematyką zbrodni
sowieckiej na policjantach z Komendy
Wojewódzkiej PP w Łodzi, w Kalininie
zamordowano 618. policjantów z obszaru
województwa łódzkiego, zaś 22. zmarło
w obozie ostaszkowskim bądź zginęło
w innych miejscach b. ZSRR. Daje to ok.
25% stanu osobowego łódzkiej komendy
w chwili wybuchu wojny. Ustalenie pełnej
listy ofiar wydaje się dziś jednak niemożliwe, wobec braku danych z listy białoMord na polskich jeńcach
ruskiej i z innych miejsc byłego ZSRR.
Decyzję o wymordowaniu jeńców
Z funkcjonariuszy łowickiej komendy
Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska
powiatowej zostali zamordowani: st.
oraz przetrzymywanych na terenie
posterunkowy Józef Józefowicz, st. poBiałorusi i Ukrainy podjęto na posiesterunkowy Józef Muras, posterunkowy
dzeniu Biura Politycznego KC WKP(b),
Jan Niedźwiedź, st. posterunkowy Jan Piktóre odbyło się 5 marca 1940r. Już
wowarczyk, komisarz Lucjan Wiechecki
22 marca Beria wydał rozkaz nr 00350
i funk. pomocniczy Ignacy Wróbel.
„O rozładowaniu więzień NKWD”.
Sześciu policjantów służących w poSt. post. Jan Piwowarczyk podczas patrolu na
Pierwsze trzy listy wysłano 1 kwietnia
wiecie łowickim, których zamordowali
ul. Podrzecznej w Łowiczu, fot. ze zbiorów rodzinnych
z Zarządu NKWD ds. Jeńców WoSowieci, to z pewnością nie tak dużo
W. Ciszewskiego z Warszawy
jennych i Internowanych w Moskwie
wobec 44. ofiar z komendy wieluńskiej
właśnie do obozu ostaszkowskiego. Zawie- Tutaj przewożono ich do siedziby miejscowego lub powiatowej w Łodzi – 37. Ich nazwiska
rały nazwiska 343. osób, które miały zostać NKWD, gdzie do wieczora byli przetrzymywani można odnaleźć na cmentarzu w Miednoje.
rozstrzelane na początek. Jeńców polecono w piwnicach budynku. Przebieg egzekucji opi- Warto jednak, by pamięć o łowickich policjankierować do dyspozycji Zarządu Obwodowego sał w marcu 1991 r. w zeznaniach złożonych tach – ofiarach skrytobójczego mordu przed
w Kalininie (obecnie Twer). Likwidację obo- przed rosyjskimi prokuratorami szef kalinińskie- 70. laty – została utrwalona przez współczesnych
zu rozpoczęto 5 kwietnia, zakończono zaś go NKWD Dimitrij Tokariew. Egzekucja, którą w miejscu, gdzie zostawili bliskich, wyruszając
rozpoczynano po zmierzchu, miała identyczny w swą ostatnią drogę, aby strzec porządku
19 maja.
Więźniów z Ostaszkowa wywożono na przebieg. Jeńca wprowadzano do celi, po czym i bezpieczeństwa obywateli naszego pańpodstawie 65. imiennych list ugrupowanych strzelano w tył jego głowy. W rozstrzeliwa- stwa. Przypadająca w tym roku rocznica
w 19 wykazów. Jeńców ładowano na stacji niach uczestniczyło około 30 osób. Kierował Zbrodni Katyńskiej daje ku temu stosowną
kolejowej Soroga do wagonów więziennych nimi główny kat NKWD Wasilij Błochin, który okazję.
i przez Bołogoje transportowano do Kalinina. wydawał broń, oficerowie NKWD – Michaił
Marek Wojtylak

Stołbnyj na jeziorze Seliger. Pierwsi policjanci zaczęli tu przybywać
na przełomie października i listopada 1939 r. Oprócz nich osadzono
w obozie żołnierzy Korpusu Ochrony
Pogranicza, Straży Granicznej, żandarmerii, strażników więziennych,
osadników wojskowych, księży, prawników i ziemian. Początkowo znajdowało się w obozie prawie 8400 osób,
z czasem zwolniono szeregowych Wojska Polskiego, młodocianych i osoby narodowości niemieckiej. W chwili rozpoczęcia likwidacji obozu w kwietniu 1940 r.
liczba osadzonych wynosiła 6364 osoby,
w tym 5938. policjantów i żandarmów.
Ostaszków posiadał status obozu
o zaostrzonym rygorze, co znajduje potwierdzenie w liczbie 45. osób zmarłych
w ciągu jego półrocznego istnienia.

Pomniki Jamna
„Lecz zaklinam nie niszczcie
przeszłości ołtarzy
choć macie sami doskonalsze wznieść…”
A. Asnyk

N

iewiele jest w Polsce wsi, które mogłyby się poszczycić posiadaniem na
swoim terenie aż dwóch pomników.
Jeszcze mniej jest takich, w których oba pomniki byłyby poświęcone żołnierzom związanym z tą ziemią. Z pewnością do tego grona
zaliczymy podłowickie Jamno.
Pierwszy z nich, stojący przy szkole podstawowej, upamiętnia ziomków z gminy Dąbkowice poległych w walkach o niepodległość Polski
w latach 1914-21. Pomnik był częścią szeroko
zakrojonej akcji, która miała na celu postawienie pomnika poległym w obronie ojczyzny
w każdej gminie województwa warszawskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z 27 sierpnia 1938 roku, każda
gmina została zobowiązana do przesłania do
stolicy wykazu mieszkańców poległych w walkach o niepodległość. Na liście ofiar nie mogły
znaleźć się nazwiska osób poległych w wojnie
światowej, którzy walczyli jako żołnierze armii
rosyjskiej, austriackiej i pruskiej. Honorowani
byli tylko żołnierze polskich formacji zbrojnych
i narodowych oddziałów powstańczych. Cała
akcja miała się zakończyć 11 listopada 1940 r.
Gmina Dąbkowice przygotowała listę 65.
nazwisk ziomków poległych w walkach o nie-

podległość. Byli to w dużej mierze żołnierze
polegli na froncie wschodnim w pierwszych
latach tzw. Wielkiej Wojny oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. na kresach. Komitet
budowy pomnika zebrał się na pierwsze spotkanie 29 sierpnia 1938 r. Stawiło się 13. członków komitetu na czele z Józefem Górajkiem
rolnikiem z Otolic, wójtem gminy i Kazimierzem
Janowskim, sekretarzem gminy Dąbkowice.
Początkowo planowano postawić głaz z wyrytymi nazwiskami poległych. Zdecydowano
się jednak na postument z cegły zwieńczony
uszczerbionym orłem (czyli bez korony, którą
doprawiono po 1989 r.). Projekt pomnika był
gotowy 4 września 1938 r. Jego autorem był
inż. budowlany z Łowicza Ryszard Pawłowski,
a wykonany został przez łowickiego mistrza
kamieniarskiego Feliksa Tomczyka.
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 11 listopada
1938 r. wraz z poświęceniem i otwarciem pobliskiej szkoły. Nie zabrakło akademii patriotycznej przygotowanej przez jej uczniów. Na temat
przebiegu samej uroczystości wiele informacji
można odnaleźć w aktach gminy Dąbkowice
z siedzibą w Jamnie, przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Łowiczu.
Młodszy pomnik od swojego przedwojennego sąsiada stoi samotny i zrujnowany
na drugim końcu wsi przy wyjeździe w kierunku Łowicza. Jego historia jest zupełnie
odmienna niż jego zadbanego „przyjaciela”.
Zaraz po przejściu frontu w styczniu 1945

r. – wspominają mieszkańcy wsi - młodzi
z okolicy postanowili zorganizować sobie
„pograjkę” na tzw. Smugu. Zapomnieli jednak,
iż zgodnie z rozporządzeniem Komendanta
Wojennego Armii Czerwonej od godz. 19 do
5 rano obowiązuje nadal, jak za niemieckiej
okupacji, tzw. godzina policyjna. Tymczasem
o potańcówce dowiedzieli się funkcjonariusze milicji oraz miejscowej placówki NKWD.
W nocy znienacka podjechali pod dom, w którym odbywała się zabawa. Chłopców zabrano
do aresztu w Łowiczu, natomiast dziewczętom
nakazano sprzątać posterunek MO w Jamnie.
Za wstawiennictwem milicjantów uwolniono po
kilku godzinach młodych, ale nie za darmo.
W zamian za wolność nakazano im zbudowanie pomnika ku czci Armii Czerwonej. Składał
się on ze słupa z klinkierowej cegły, otynkowanego na czerwono. Na jego szczycie umieszczono metalową gwiazdę, a pod nią od frontu
sierp i młot – symbole władzy sowieckiej. Pod
pomnikiem znaleźli miejsce wiecznego spoczynku żołnierze radzieccy polegli w okolicy.
W 1949 r. ich ciała ekshumowano i przeniesiono na inny cmentarz.
Warto wspomnieć, iż pod pomnikiem odbywały się przez wiele lat uroczystości z okazji
różnych świąt ludowych. W 1989 r. zmieniła się
władza i zmienił się system. Bohaterowie spod
ruskiej kapliczki odeszli w niepamięć. A i ona
sama utraciła swoje insygnia. Gwiazda, sierp
i młot zostały zdjęte przez lokalnych samorzą-

Pomnik ku czci poległych w walkach o niepodległość mieszkańców gminy Dąbkowice
w Jamnie z 1938r., fot. autora
dowców i słuch o nich zaginął. Niewielu jest
zresztą takich, którzy potrafią dziś powiedzieć,
skąd wziął się ten przydrożny postument.
Warto natomiast pamiętać o ludziach, którzy
walczyli o to, by wyzwolić nas z niemieckiej
niewoli – o zwykłych, prostych, radzieckich
żołnierzach.
Grzegorz Trafalski
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Co zawdzięczamy
staroście Maćkowskiemu
dok. ze str. I

O

publikował też wspomnienia i studia
wojskowe z czasów I wojny światowej
oraz kampanii 1920 r. W 1938 r. przeniósł się do Zamościa, dalej działając w ruchu
ludowym i pracując z młodzieżą.
We wrześniu 1938 r. Zdzisław Maćkowski
zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej,
biorąc czynny udział w organizacji jednostek
zapasowych. Po wybuchu wojny włączył się
aktywnie do prac nad uaktywnieniem Stronnictwa Ludowego (kryptonim „Roch”), kolportował
wiadomości z nasłuchu radiowego, pomagał
w magazynowaniu broni i organizacji służby
kurierskiej. Aresztowany 17 marca 1941 r.
wraz z całą rodziną, został przewieziony do
Oświęcimia, gdzie zmarł z wycieńczenia
i tortur 4 grudnia 1941 r. Obaj jego synowie,
Zdzisław (ur. w 1923) i Jan (ur. w 1926) byli
rozstrzelani w październiku 1942 r. Natomiast
żonę Pelagię (z Sikorskich) wywieziono do
obozu w Ravensbrück, gdzie stała się „królikiem doświadczalnym”. Do kraju wróciła
w 1945 r. Taki był los najbardziej wartościowych
jednostek pokolenia II Rzeczypospolitej.
We wspomnianej książce „Droga do Polski
Ludowej” przedstawił w sposób krytyczny
ówczesną sytuację wsi polskiej. Nakreślił
w nim również program niezbędnych reform,
odwołując się w pierwszym rzędzie do doświadczeń wyniesionych z czasów, gdy był
starostą łowickim. Uważał, iż „fundamentem
siły państwa jest człowiek, a więc i suma wartości obywateli państwa, gdzie każdy człowiek
jest jednostką twórczą, czyli produkującą”.
Z kolei wartość obywatela zależy od jego pracy
i wykształcenia, zatem w interesie państwa
leży „najdalej idąca troska o obywatela, o jego
postęp kulturalny, o jego wykształcenie”.
W Polsce w latach 20. i 30. miał jednak
miejsce wszechstronny upadek szkoły powszechnej, czyli podstawowej komórki ustroju szkolnego. Dziecko wiejskie uczyło się
w takich warunkach, że jego przejście do szkół
średnich, a później wyższych, było praktycznie
niemożliwe. Nic też dziwnego, że budowa sieci
nowoczesnych szkół na wsi była fundamentem
programu Z. Maćkowskiego. Jako starosta
i przewodniczący Wydziału Powiat owego
w Łowiczu opracował w lipcu 1934 r. „Program
Budowy Szkół w powiecie łowickim”, który miał
być wzorem dla innych regionów Polski. Jego
powieloną wersję otrzymały wszystkie urzędy
gminne, instytucje społeczne, a także kierownicy szkół. Natomiast rozszerzona wersja,
z pełną dokumentacją prawną i finansową,
weszła w skład wspomnianej pracy.
W przekonaniu Maćkowskiego powiat łowicki posiadał wszelkie dane, aby przodować
w budowie i organizacji szkół powszechnych
wyższego typu organizacyjnego. Był to bowiem
powiat stosunkowo zamożny, z dobrymi glebami i dużymi gospodarstwami. Wielkie gminy
zbiorcze (11 na 100 000 ludności rolniczej),
o budżetach rocznych sięgających 70 000 zł,
posiadały wystarczające dochody, aby corocznie przeznaczać poważne kwoty na budowę
szkół. Mimo jednak tej korzystnej sytuacji,
szkoły I stopnia (czyli tzw. jednoklasówki),
stanowiły w powiecie łowickim aż 77%.
W latach 1919-1934 wybudowano tylko dwie
wyżej zorganizowane szkoły powszechne oraz
kilka „dzikich” jednoklasówek. Jednocześnie
notowano w powiecie niespotykanie wysoki
odsetek młodzieży wiejskiej z wykształceniem
średnim i wyższym. Był to rezultat posyłania do
szkół „miejskich” dzieci zamożnych gospodarzy,
przy raczej obojętnym stosunku wobec nauki
ogółu obywateli. Najlepszym tego przykładem
była wieś Bocheń, o której pisał Z. Maćkowski,
że „nie może zdobyć się od lat na budowę szkoły powszechnej, natomiast liczy dziesiątki osób
ze średnim i wyższym wykształceniem”.

Akcja budowy szkół wiejskich opierała się
na mocnych podstawach, wykorzystując dla
swych celów przede wszystkim samorządy
gminne. Ważną rolę, szczególnie w kwestiach
finansowych, odegrało też Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Szczegółowy plan przewidywał wzniesienie 7. nowych,
murowanych szkół: w Łyszkowicach, Nieborowie, Kiernozi, Sobocie oraz Kocierzewie.
Planowano również dokończenie budowy 3
szkół: w Popowie (gmina Lubianków), w Starym Borowie (gmina Bielawy) oraz w Bąkowie
Górnym (gmina Bąków). Stare szkoły działały
w niezwykle trudnych warunkach. W Sobocie

długoterminowa i niskooprocentowana pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wielki wkład w budowę
szkoły mieli sami mieszkańcy Zdun i okolic.
Dobrowolne opodatkowanie wszystkich,
nawet najbiedniejszych rodzin, przyniosło
w efekcie blisko 6 000 zł. Ważny był też własny
wkład pracy, np. przy zwożeniu materiałów,
pracach murarskich czy stolarskich. Wydział Powiatowy kontrolował jedynie finanse
gminy, udzielając też niewielkiej pomocy
w materiałach budowlanych.
Nowe szkoły miały nie tylko podnieść poziom wykształcenia wsi i umożliwić im awans

Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Ludowego w Łowiczu
- 28 marca 1934r., fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w łowiczu
szkoła mieściła się w starej, zrujnowanej
karczmie, w Kiernozi – w czterech punktach,
w małych, ciemnych izdebkach, natomiast
w Łyszkowicach aż w sześciu miejscach rozrzuconych po osadzie. W dodatku w Nieborowie szkoła spaliła się w 1933 r. i nie została odbudowana.
Sukces programu oświatowego, który niemal
w całości został zrealizowany w latach 1934
(jesień) - 1935 (wiosna-lato), był niewątpliwie
rezultatem świetnie skonstruowanego planu
finansowego. W 1934 r. ogólny koszt robót
wynosił ponad 300 000 zł, z czego 135 000 zł
stanowi długoterminowa, i co najważniejsze,
bezprocentowa pożyczka we wspomnianym
Towarzystwie Budowy Szkół Powszechnych.
Pozostałą kwotę stanowiły zasoby samorządu powiatowego, gmin, gromad oraz kredyty
towarowe. Fundusze gminne zostały nader
szczegółowo zbadane i realnie ocenione,
a wynik tych obliczeń został ujęty protokolarnie
i podpisany przez powiatowego inspektora
samorządu gminnego i zarząd danej gminy.
Z kolei Wydział Powiatowy udzielał zapomóg,
ale z reguły tylko w postaci materiałów budowlanych. Dyscyplina finansowa była więc głównym gwarantem powodzenia tego odważnego
i nowatorskiego przedsięwzięcia.
Prekursorem budowy szkół własnym wysiłkiem, przy niewielkim tylko wsparciu powiatu,
była ówczesna gmina Bąków z siedzibą w Zdunach. Budowa szkoły powszechnej trzeciego,
a więc najwyższego stopnia organizacyjnego,
rozpoczęła się w Zdunach Kościelnych dokładnie 10 kwietnia 1932 r., a więc jeszcze
przed wejściem w życie „planu Maćkowskiego”.
Zduńska szkoła, która w 1935 r. przyjęła imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego, była budowana
sposobem gospodarczym, własnym wysiłkiem
finansowym. Koszt budowy wynosił dokładnie
41 518 zł, z czego aż 31 518 zł pochodziło
z zasobów gminy i jej mieszkańców.
Natomiast brakujące 10 000 zł stanowiła

społeczny, lecz być także znakiem nowoczesności w dosłownym i przenośnym tego słowa
znaczeniu. Gmachy szkolne wprowadzały do
przestrzeni wiejskiej nowoczesne formy architektoniczne i rozwiązania technologiczne.
Przykładem może być świetna bryła gmachu
szkoły w Zdunach Kościelnych, nawiązująca
do najlepszych wzorów architektury funkcjonalnej okresu międzywojennego. Dziś, niestety,
idea ta została zniszczona bezsensowną
przeróbką w stylu „gargamela”. Architektura
szkolna stanowiła też wzór do naśladowania
przez mieszkańców, stawała się, jak pisał
Z. Maćkowski, „znakiem nowej ery”. Z reguły
znakomicie wkomponowywała się w istniejący krajobraz, jak chociaż drewniana szkoła
w Bąkowie Górnym. Inne z kolei budynki
szkolne nawiązywały swą architekturą do tzw.
stylu dworkowego, budując ciągłość kulturową
wsi łowickiej.
Ważną rolę w modernizacji wsi łowickiej
miały też odgrywać domy ludowe jako ośrodki
życia społecznego i kulturalnego. Budowę
pierwszego domu ludowego rozpoczęto jeszcze w 1930 r. w Zdunach Kościelnych. Akt
erekcyjny wmurował sam prezydent Ignacy
Mościcki. Jego budowę finansowała w wysokości około 6 tys. zł miejscowa Spółdzielnia
Budowlana. Ukończony w 1937 r. zduński
dom ludowy służył całej społeczności gminy.
Na parterze mieściła się mleczarnia i sklep
spółdzielni spożywców „Przyszłość”. Natomiast na piętrze znajdowała się sala teatralna
o wymiarach 14,4 x 9,66 m, scena 3,7 x 9,66
m oraz biblioteka z czytelnią o powierzchni
przeszło 40 mkw. Z domu korzystały wszystkie organizacje kulturalno-oświatowe ze Zdun
i pobliskich wsi. Wykorzystywany był m.in.
przez szkołę powszechną, a także działającą
wówczas prężnie Akcję Katolicką i Związek
Strzelecki. W czasie okupacji niemieckiej był
miejscem tajnego nauczania.

Najbardziej jednak znany pozostaje Dom
Ludowy w Łowiczu, którego budowę zainicjował również starosta Zdzisław Maćkowski.
Miał on kreować programy oraz idee, które
następnie realizowaliby mieszkańcy wsi. Został wybudowany kosztem ponad 160 000 zł,
co na owe czasy wielkiego kryzysu, było kwotą
niewyobrażalnie wielką. Posiadał dużą salę
zebrań na 1500 osób ze sceną oraz małą salę
na 120 osób. Znajdowały się tu również pomieszczenia szeregu organizacji społecznych,
rolniczych, oświatowych i innych. Członkami
Domu Ludowego był Samorząd Powiatowy
12. gmin i 70. gromad wiejskich, a także 40.
różnych organizacji. Każda instytucja lub organizacja, będąca jego członkiem, wpłacała co
najmniej jeden stuzłotowy udział. W ten sposób
stan udziałów wynosił 42 000 zł. Członkowie
mieli tyle głosów, ile mieli wpłaconych udziałów stuzłotowych. Żeby jednak jedna lub dwie
instytucje nie mogły zmajoryzować całości,
w statucie istniało zastrzeżenie, że żaden
członek nie może mieć więcej głosów niż 195.
uprawnionych do głosowania. Łowicki Dom Ludowy, zainicjowany w styczniu 1934 r., został
oddany w drugiej połowie lipca 1934 r.! Jego
nowoczesna, funkcjonalna bryła, znakomicie
wpisywała się w historyczną zabudowę łowickiego Starego Miasta, kierując rozwój miasta
w stronę nowoczesności.
Jak pisał w swoich wspomnieniach znany
działacz ludowy Tomasz Kazimierowicz, łowicki Dom Ludowy od razu „stał się ośrodkiem
chłopskiej roboty kulturalnej i gospodarczej”.
Tam też, w małej lub wielki sali, odbywały się
różne zebrania i wiece Stronnictwa Ludowego. Na wielkiej sali uruchomiono kino, które
było czynne trzy razy w tygodniu. Oprócz tego
były tam urządzane poranki dla młodzieży
oraz imprezy oświatowe i kulturalne. W oparciu o własne dochody została też założona
biblioteka, która w 1939 r. liczyła blisko
2500 tomów. Książki w każdorazowo dobieranych kompletach obsługiwały 62. punkty
czytelnicze.
Po odejściu starosty Z. Maćkowskiego władze niechętnie patrzyły na działalność Domu
Ludowego, ich zdaniem zbyt lewicującego.
Jednak zamach na Dom Ludowy w 1937 r.
nie udał się, mimo rozwiązania pierwszego
i drugiego walnego zgromadzenia Towarzystwa. Za trzecim razem delegaci wybrali ten sam
skład zarządu. Domem Ludowym do wybuchu
II wojny światowej kierował właśnie T. Kazimierowicz, który zawsze podkreślał wielką rolę
starosty Z. Maćkowskiego w jego powstaniu.
Życie i działalność Zdzisława Maćkowskiego są dziś niemal kompletnie zapomniane.
A przecież należał on do pokolenia, które
całe życie poświęciło Polsce. Najpierw jako
żołnierz walczący o jej niepodległość, a później
budowniczy jej zrębów cywilizacyjnych. Jako
starosta łowicki dążył do ożywienia społecznego i kulturalnego wsi łowickiej. Potrafił zmobilizować jej mieszkańców do pracy na rzecz
dobra wspólnego. Swą pasją i działalnością
udowodnił, jak ważną rolę w życiu miasta i powiatu może odegrać samorząd lokalny. Może
też być wzorem moralnym i profesjonalnym
dla dzisiejszych działaczy samorządowych,
którzy często zapominają, że działają z mandatu społecznego, mają służyć wszystkim
mieszkańcom Ziemi Łowickiej, a nie tylko
partykularnym interesom różnych grup.
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