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Kolegia nauczycielskie
w Łowiczu pustoszeją
W tym roku nie otwarto
kierunków języka
polskiego, matematyki
i języka francuskiego.
aukę w roku akademickim 2007/2008
rozpocznie tu zaledwie 32 słuchaczy
N
pierwszego roku, a tylko 57 kandydatów

ubiegało się o przyjęcie do tego studium.
Skromne zainteresowanie kierunkiem matematyka z informatyką oraz język polski
z kształceniem zintegrowanym spowodowało, że tych - podstawowych przecież kiedyś
kierunków - w ogóle nie otwarto. Przyjęto
słuchaczy tylko na jedną specjalizację:
pedagogikę z wychowaniem fizycznym
i zdrowotnym. Łącznie w Kolegium

Nauczycielskim w rozpoczynającym
się roku uczyć się będzie nieco ponad
130 słuchaczy.
Dyrektor Bogdan Talarowski przyczyn
szuka w niżu demograficznym oraz sytuacji
prawnej słuchacza kolegium, który nie ma
statusu studenta, a to oznacza brak uprawnień do otrzymania kredytu studenckiego,
stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych. Jeżeli tendencja będzie się utrzymywać, będzie zmuszony do poszukiwania
bardziej popularnych wśród młodych ludzi
kierunków kształcenia np. wychowanie
fizyczne z korektywą - a w ostateczności do wygaszania kolejnych kierunków
kształcenia. Do pracy w szkole przygotuje
słuchaczy 37-osobowa kadra pedagogiczna.
Wśród wykładowców jest dwóch z tytułem

profesora oraz 10 z tytułem doktora. - Na
szczególne wyróżnienie zasługują pracownicy gospodarczy kolegium, którzy włożyli
wiele pracy w przygotowanie budynku do
nowego roku szkolnego - mówił podczas
inauguracji dyrektor Bogdan Talarowski.
W ciągu wakacji udało się wymienić sieć teleinformatyczną, telefoniczną, zainstalować
sygnalizację alarmu przeciwpożarowego,
a także wymienić część opraw oświetleniowych. Pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia w budynku. To wszystko cieszy,
jednak brak chętnych kładzie się potężnym
cieniem na przyszłość placówki.
Z roku na rok spada również liczba
słuchaczy funkcjonującego w tym samym
budynku Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych. W tym roku edukację

zakończył ostatni rok języka francuskiego.
W kolejnych rocznikach naboru już nie
było. Na język angielski przyjętych zostało
wprawdzie 53 słuchaczy, na język niemiecki jednak już tylko 15. Wśród przyczyn
takiego stanu rzeczy dyrektor Kolegium
Językowego Marek Bielecki wymienia
niż demograficzny oraz mnogość szkół
wyższych publicznych i niepublicznych,
które oferują większe uprawnienia studentom. - Konieczna jest zmiana przepisów
i przyznanie kolegium prawo do nadawania
tytułu licencjata, gdyż nauczyciel po skończeniu kolegium ma uprawnienia do pensji
niższej niż obecnie najniższa krajowa, zarobi
mniej niż kasjerka w supermarkecie - mówi
dyrektor Bielecki. Łącznie w KNJO uczy
się 180 słuchaczy.
(eb)

Seminaryjna zamknięta
na pół roku

O

d piątku, 28 września,
zamknięty został przejazd ulicą
Seminaryjną pod wiaduktem
kolejowym. Wyłączenie ulicy w ruchu
przebiegło zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami drogowców, co
spowodowane jest remontem trasy
krajowej nr 2. Obecnie wykonywany
jest nasyp pod drogę objazdową,
która będzie funkcjonowała przez
około pół roku. - Trudno dokładniej
określić jak długo objazd będzie
obowiązywał. Może się okazać, że
prace związane z remontem wiaduktu
potrwają dłużej niż sam remont trasy
nr 2 - mówi kierownik robót Andrzej
Antosiak, reprezentujący generalnego
wykonawcę, firmę Strabag.
Zbudowany zostanie nowy wiadukt,
dzięki czemu ul. Seminaryjna nie
będzie, tak jak dotychczas, zwężana.
(eb)

Dziś w kwartalniku

D

o niniejszego numeru NŁ
dołączone jest kolejne wydanie
kwartalnika historycznego
„Łowiczanin”. Znajdziecie
w nim ciekawy portret pierwszego
Komisarza Rządu Polskiego na
powiat łowicki w 1918 r., lekarza
i społecznika z Bolimowa - dra Józefa
Twarowskiego, autorstwa znanego
łowickiego przewodnika Krzysztof
Marka Wiśniewskiego. Publikujemy
też wzruszające losy prostego
żołnierza wojny bolszewickiej
i września 1939 r. opowiedziane przez
Liliannę Jóźwiak-Staszewską
w szkicu „Blizny historii”.
Ponadto o osobliwych niemieckich
planszach z planami budowy
kąpieliska nad Bzurą, znajdujących
się w łowickim archiwum państwowym
oraz o największym wydarzeniu
w Łowiczu przed 200 laty: wyborach
burmistrza i kwaterowaniu w mieście
Francuzów w kolejnym eseju
historycznym pisze naczelny redaktor
kwartalnika - Marek Wojtylak - w cyklu
„Poczet burmistrzów miasta Łowicza”.
(red.)

Studenckie czapki jak co roku było widać na inauguracji roku akademickiego w MWSH-P, ale coraz ich mniej. O malejącej liczbie studentów „Mazowieckiej” piszemy na stronie 6, o kryzysie, jaki przechodzą łowickie kolegia nauczycielskie czytaj wyżej.

Dariusz M. jeszcze nie przesłuchany
Prawdopodobnie dopiero za kilka
tygodni będzie możliwe przesłuchanie radnego powiatowego Dariusza
M., zatrzymany 26 września rano pod
zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo
w załatwieniu spraw urzędowych.
Postępowanie w tej sprawie przejęła
i prowadzi Prokuratura Okręgowa
w Łodzi.

P

o tym, jak Dariusz M. wyskoczył z okna
na czwartym piętrze, do dziś przebywa
na oddziale chirurgicznym skierniewickiego szpitala. Kwestia prawidłowości
działań policji związanych z zatrzymaniem
Dariusza M. badana jest w odrębnym postępowaniu. Czynności niezbędne w sprawie
przeprowadził Ośrodek Zamiejscowy

w Skierniewicach Prokuratury Okręgowej
w Łodzi, który wystąpił do Prokuratury
Apelacyjnej o wyznaczenie prowadzącego
spoza województwa łódzkiego.
Z opinii biegłego lekarza wynika, że nie
jest on w stanie uczestniczyć w czynnościach
procesowych z uwagi na stan zdrowia - stąd
nie jest on zatrzymany. Ma status podejrzanego, gdyż zarzut płatnej protekcji został
mu przestawiony 26 września. - Za kilka
tygodni wystąpimy ponownie o zbadanie
stanu zdrowia podejrzanego i opinię, czy
może uczestniczyć w czynnościach procesowych - mówi rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.
Jeżeli biegły stwierdzi, że stan zdrowia
Dariusz M. się poprawił i może uczestniczyć
w postępowaniu - zostanie przesłuchany.
Oprócz radnego powiatowego zarzuty

płatnej protekcji przedstawione zostały
jeszcze ośmiu osobom, z tym że osoby te
miały wręczać korzyść majątkową, a nie ją
pobierać. Większość przypadków dotyczy
wręczania korzyści majątkowej w zamian
za pośrednictwo w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu w załatwieniu przydziału
lokalu komunalnego, jeden dotyczy pośrednictwa w otrzymaniu prawa jazdy.
Większość podejrzanych przyznała
się do popełnienia zarzucanych im czynów. Maksymalna wysokość wręczonej
łapówki została ustalona na 7,5 tys. zł.
Do chwili obecnej nie udało się ustalić
wysokości jednej z wręczonych korzyści.
Prokuratura przed przesłuchaniem Dariusza M. nie chce ujawniać innych szczegółów sprawy.
(eb)
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Zginęli pod wiaduktem
Trzy śmiertelne
ofiary wypadku
pod wiaduktem
pod torami kolejowymi
w Krępie. Zginęli,
gdyż kierowca
zachowywał się
jak szalony.
„Audicą” jak wariat, trąbi, miga
Jtakąedzie
światłami i wyprzedza na trzeciego... informację otrzymał około godziny

20 dyżurny oficer z łowickiej Komendy
Powiatowej. Policja nie zdążyła zatrzymać pirata - a byłoby to zatrzymanie dla
jego dobra. Kilka minut później Audi 60
uczestniczyło w wypadku pod wiaduktem w Krępie w gminie Domaniewice.
Na miejscu zginęły dwie pasażerki Audi,
a kierowca zmarł na rękach lekarzy, zanim
jeszcze został przewieziony do szpitala. To
kolejny przykład śmierci na drodze na własne życzenie -i szósty wypadek śmiertelny
w powiecie łowickim we wrześniu.
W szczątkach samochodu znaleziono dwa ciała dorosłych kobiet oraz mężczyznę w stanie krytycznym, z wieloma
złamaniami, rozcięciami, zgnieceniami
i prawdopodobnie wielonarządowymi
uszkodzeniami wewnętrznymi. Po chwili on również zmarł. W samochodzie był
jednak też dziecięcy fotelik oraz ubranka. Zachodziło więc podejrzenie, że
mógł być jeszcze jeden mały pasażer.
Podczas gdy jedna ekipa policjantów
zajmowała się zabezpieczaniem miejsca wypadku i oględzinami, inni szukali
w promieniu kilkuset metrów od miejsca
wypadku dziecka, które mogło wypaść

Najnowocześniejsze konstrukcje nie pomogą, gdy kierowca nie ma wyobraźni. Z Audi zostało coś, co niekoniecznie
przypomina wyglądem samochód.
z fotelika w wyniku uderzenia. - Pas na foteliku był przecięty, więc zakładaliśmy, że
w samochodzie mogło też być małe dziecko.
Nie zdążyliśmy zapytać nikogo z ofiar wypadku, czy faktycznie tak było... - powiedział
nam naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
w łowickiej komendzie, podinspektor Leszek Okoń. Po odnalezieniu we wraku
samochodu dokumentów kierowcy oraz
dwóch pasażerek okazało się, że zginęło małżeństwo Marcin (39 lat) i Maria O.
(38 lat) z Białegostoku oraz ich kuzyn-

ka Wioletta D. (lat 33) z Warszawy. Małżeństwo O. miało dziecko, które powinno
podróżować w foteliku - o pomoc poproszona została więc Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Podczas gdy w
Łowiczu trwały gorączkowe poszukiwania
dziecka, policjanci z Białegostoku ustalili, że dziecko małżeństwa O. pozostało u
rodziny i nie podróżowało razem z rodzicami. Fotelik i inne dziecięce przedmioty
miały być prezentem związanym z odwiedzinami za granicą.

Nastoletni rozbójnicy zatrzymani w pościgu
Poturbowali 17-latka,
potem drogami lokalnymi uciekali
przed policją. Zatrzymali się
dopiero w rowie w Lipcach
Reymontowskich, do którego
wpadli po staranowaniu szlabanu
kolejowego i rozbiciu dwóch
stojących przed nim samochodów.
Dalej uciekali pieszo.

P

olicja w bezpośrednim pościgu ujęła jednego z uczestników tego napadu, do którego doszło w sobotę,
29 września, około godz. 22.15 w Bełchowie w gminie Nieborów: 20-letniego Sebastiana K. z Łowicza. W samochodzie
między siedzeniami próbowała się ukryć
19-letnia Anna B., również z Łowicza.
Wkrótce udało się ustalić personalia trzech
pozostałych uczestników napadu. Ofiarą
agresji był 17-letni Eryk W. z powiatu skierniewickiego. Chłopak jechał rowerem i zo-

stał przez napastników zatrzymany. Bijąc
go i kopiąc, zmusili go do oddania telefonu
komórkowego Nokia wartości około 200 zł
oraz gotówki w wysokości 20 zł.
Dyżurny KPP w Łowiczu poinformował
o napadzie patrole. Wiadomo było, że bandyci poruszają się Fiatem 125p. Mieszany
patrol składający się z jednego policjanta
z „drogówki” i jednego z prewencji, zauważył uciekający samochód w Zielkowiacach.
- Dali mu sygnał do zatrzymania, ale nie zatrzymał się. Podjęto pościg, w którym Fiat
jechał z nadmierną prędkością, zajeżdżając
radiowozowi drogę - mówi Leszek Okoń,
rzecznik Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu. Trasa ucieczki wiodła z Zielkowic przez Parmę, Zawady, Grudze Stare,
Kuczków, Zakulin, Pszczonów, Chlebów i
Lipce Reymontowskie. W Lipcach samochód uderzył w rogatki zamkniętego przejazdu kolejowego, które staranował i uderzył w dwa pojazdy stojące na przeciwnym
pasie ruchu. W jednym z nich obrażeń do-

znał 45-letni Wojciech G. z Warszawy. Za
przejazdem Fiat wpadł do rowu, z którego
już nie udało mu się wyjechać. Jadące nim
osoby zaczęły uciekać. Podjęto za nimi dalszy pościg. Nie było to łatwe, bo teren był
nieoświetlony. Zatrzymano Annę B., schowaną między przednimi a tylnymi siedzeniami w samochodzie, oraz uciekającego
Sebastiana K. Okazało się, że zatrzymany
mężczyzna ma na swoim koncie warunkowo zawieszony wyrok za inny rozbój. Tym
razem sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego 3-miesięczy areszt.
Kobieta też była znana policji - 22 września, a więc dokładnie tydzień wcześniej,
była jedną z uczestniczek rozboju na dworcu
PKS w Łowiczu. Wtedy zastosowano wobec niej dozór policyjny. Teraz ponownie
zastosowano wobec niej dozór.
Policja ustaliła personalia trzech pozostałych sprawców napadu, ale nie udało się ich
jeszcze zatrzymać. Wszyscy są z Łowicza.
(mwk)

Radny zwolnił się sam

P

aweł Pabjan, zasiadający w Radzie
Gminy Łowicz, od 1 października rozwiązał umowę o pracę w spółce Agros
Nova na mocy porozumienia stron. Informację taką otrzymaliśmy od rzecznika spółki, Joanny Bancerowskiej. Przed tygodniem
pisaliśmy, że na sesji Rady Gminy Łowicz 21 września radni nie wyrazili zgody
na zwolnienie Pabjana.
(mwk)

Jak doszło do tragedii?
Wypadek zdarzył się w czwartek,
27 września, około 20.10, a więc już po
zapadnięciu zmroku. Policja nie ma wątpliwości, że to właśnie kierujący Audi A6
39-letni Marcin O., jadący od strony Łowicza w kierunku Łodzi, wymusił pierwszeństwo przejazdu dla jadących z przeciwka
i uderzył w nadjeżdżającego TIR-a cysternę
marki MAN, kierowanego przez 49-letniego
Czecha Antonina S.
dok. na str. 6

kronika
policyjna
n 26 września policja przyjęła zgłoszenie
dotyczące włamania do kiosku na ul. Kurkowej
w Łowiczu. Nieznani sprawcy ukradli proszki
do prania, baterie, karty telefoniczne, okulary
i żyletki na łączną kwotę 400 zł.
n 28 września policja przyjęła zgłoszenia
dotyczące kradzieży, do której dojść miało tego
dnia między godz. 13 a 16 w sklepie „Szyk” przy
ul. Zduńskiej. Nieznany sprawca ukradł z torebki
portfel, w którym znajdował się dowód osobisty
oraz kwota 400 zł. Poszkodowaną jest Edyta A.
z powiatu skierniewickiego.
n 29 września o godz. 0.40 doszło do
włamania na terenie Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej przy ul. Blich w Łowiczu. Nieznani
sprawcy, po oberwaniu kłódki, dostali się do
magazynu i wynieśli sery o wartości 3.300 zł.
Skradzione sery porzucili za ogrodzeniem.
n 29 września policja przyjęła zgłoszenie
o kradzieży w Złakowie Kościelnym w gminie
Zduny. Nieznani sprawcy ukradli dwie siatki
zatrzymujące piłki o wysokości 9 m i długości
35 m każda, o łącznej wartości 3.000 zł na szkodę
LKS Start Złaków Borowy.
n 29 września nieznani sprawcy przecięli
kłódkę i włamali się do piwnicy bloku na os.
Reymonta w Łowiczu. Ukradli rower wartości
600 zł na szkodę Elżbiety G.
n 30 września o godz. 10.20 w Zielkowicach
w gminie Łowicz 23-letni Marcin W., kierujący
osobowym Renault, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącym
z przeciwka Polonezem, kierowanym przez
19-letniego Piotra Z., spychając go do rowu.
W wyniku wypadku urazu głowy i kręgosłupa
doznał kierowca Poloneza. Obaj uczestnicy tego
wypadku byli trzeźwi.

Oświetlenie uliczne
nie przez całą noc

P

roblem zbyt wczesnego wyłączania
oświetlenie ulicznego w Kiernozi
sygnalizował naszemu reporterowi
mieszkaniec tej miejscowości.
Mówił on, że około godz. 5 rano,
kiedy wiele osób wyrusza do pracy,
w Kiernozi jest ciemno jak w środku
nocy. Sekretarz gminy Jarosław Bogucki pytany o oświetlenie ulic mówi,
że w najbliższym czasie planowane
są duże zmiany w trybie ich włączania
i wyłączania. Przez całą noc
- od zmierzchu do świtu - włączone
będą tylko te lampy, które znajdują się
w ciągu drogi wojewódzkiej,
czyli na ul. Łowickiej,
na Rynku T. Kościuszki i drodze
do Osmolina.
Przy pozostałych drogach
w Kiernozi oraz w pozostałych
wioskach lampy świecić się będą
od zmierzchu do godz. 23.00,
a nie tak jak dotychczas
- przez całą noc.
Zmiana czasu włączania oświetlenia
związana jest z dużymi wydatkami
na energię elektryczną,
które w skali roku sięgają 100 tysięcy
złotych.
(mwk)

Pijana para cyklistów

P

arę pijanych rowerzystów
zatrzymali policjanci 29 września
o godzinie 12.25 w Podsokołowie
w gminie Bolimów.
Czterdziestosiedmioletnia Ewa W.
miała 0,57 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc
i wydany przez skierniewicki sąd
zakaz prowadzenia rowerów.
Jej towarzysz, 57 - letni Ignacy K.,
miał 0,92 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc.
Obydwoje skierowani zostali
do ukarania w trybie przyspieszonym.
n 30 września o godz. 17.20 w Lipnicach
w gminie Kocierzew 34-letni Leszek P., jadąc
motocyklem Kawasaki, stracił panowanie nad
nim i uderzył w płot posesji. Mężczyzna ma złamanie lewego obojczyka, ranę tłuczoną twarzy.
Pobrano mu krew do badania.
n 30 września na stacji PKP w Domaniewicach z przejeżdżającego składu towarowego
wykoleiły się 3 wagony z węglem. Przyczyny
zdarzenia oraz straty są w trakcie ustalania.
n 1 października policja przyjęła zgłoszenie
o kradzieży, do której dojść miało 29 września
około godz. 19 na ul. Zduńskiej w Łowiczu.
Nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę
46-letniego Stanisława K., ukradł mu portfel,
w którym znajdowały się: dowód osobisty,
książeczka wojskowa, karta bankomatową oraz
legitymacja pracownika ochrony.
n W poniedziałek 1 października o godz.
15.50 na dworcu PKP w Łowiczu czterech
nieznanych sprawców ukradło 15-letniemu
Jakubowi S. z powiatu skierniewickiego telefon
komórkowy Samsung wartości 500 zł.
n We wtorek, 2 października, w Kocierzewie
31-letni Andrzej R., cofając samochodem BMW
na prywatnej posesji, potrącił 91-letnią Antoninę
K. Kobieta doznał obrażeń w postaci złamania
nosa i podejrzenia wstrząśnienie mózgu.
n 2 października policja przyjęła zgłoszenie kradzieży, do której dość miało 10 lipca
na ul. Zduńskiej w Łowiczu. Przedmiotem kradzieży miał być rower górski, robot kuchenny,
odkurzacz i radioodtwarzacz samochodowy,
zegarek na rękę i dokumenty bankowe. Poszkodowaną jest Beata S., która straty oszacowała
na 4.700 zł.
n 2 października o godz. 18. na ul. Stanisławskiego w Łowiczu 20-letni Artur R.,
jadąc Daewoo Nubira, potrącił na przejściu dla
pieszych 72-letnią Krystynę D. Kobieta trafiła
do szpitala z podejrzeniem złamania lewej nogi
i lewego obojczyka. Uczestnicy tego wypadku
byli trzeźwi.
Kronikę opracował Naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego podinspektor Leszek Okoń
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Kolonoskop w prezencie dla pacjentów szpitala
70.000 zł na zakup nowego
kolonoskopu dla szpitala
w Łowiczu przeznaczyła
na sesji 27 września
Rada Miejska w Łowiczu.
Kolonoskop to urządzenie
do diagnostyki chorób
jelita grubego.
atusz sam przygotuje i przeprowadzi
przetarg na zakup urządzenia, po czym
R
podejmować będzie uchwałę o przekazaniu
go szpitalowi na własność lub w nieodpłatne
użytkowanie. Decyzja co do formy przeka-

zania nie została jeszcze podjęta. W chwili obecnej Wydział Organizacyjny ratusza
czeka na opis przedmiotu zamówienia, który przygotować ma szpital. Gdy wiadomo
będzie dokładnie, czy jego koszt przekracza 14.000 euro, wszczęta będzie procedura przetargowa zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zdaniem sekretarz
miasta Marii Więckowskiej, sfinalizowania
zakupu można się spodziewać w październiku - listopadzie.
O dramatycznej sytuacji na łowickiej chirurgii, spowodowanej wyeksploatowanym
sprzętem, pisaliśmy na naszych łamach
przed 2 tygodniami. Wtedy to dowiedzieli-

śmy się, że dwa kolonoskopy uległy awarii, co uniemożliwiło przeprowadzanie badań oraz zabiegów operacyjnych. Lekarze
bili na alarm, bo mieli obawy, czy sprzęt na
który czekają ich pacjenci, nadaje się jeszcze do naprawy.
Okazało się, że kolonoskopy nadają się
do naprawy, ale koszt naprawienia jednego wynosi około 35 tys. zł, co poddaje wątpliwość sens wykonania naprawy,
skoro nowe urządzenie kosztuje około
70 tys. zł. W chwili obecnej szpital nie dysponuje żadnym sprawnym kolonoskopem.
- Zdecydowanie powinniśmy iść w kierunku wymiany tych urządzeń niż naprawiać

urządzenia 10-letnie - mówi ordynator
oddziału chirurgicznego Adam Rogowski - Tylman.
omysł na zakup nowego kolonoskopu pojawił się kilka dni temu, podczas spotkania dyrektora szpitala z władzami miasta i przewodniczącymi komisji
Rady Miejskiej. Jak relacjonuje wiceburmistrz Bogusław Bończak, powstała
dyskusja na temat formy, w jakiej miasto może pomóc szpitalowi. Bo szpital
jest wprawdzie powiatowy, a nie miejski,
więc podlega staroście, a nie burmistrzowi, ale mieści się w Łowiczu i mieszkańcy miasta z niego korzystają. Z powodu

P

awarii urządzenia pacjenci muszą jeździć na badania do innych miast, a to jest
uciążliwe, więc władze miasta zdecydowały się pomóc.
Piotr Pochwała, przewodniczący komisji społecznej Rady Miejskiej i jednocześnie chirurg pracujący w łowickim szpitalu
mówi, że w Łowiczu ze specjalistycznych
urządzeń potrzebne są ponadto laparoskop,
gastroskop i tomograf, do tego sale operacyjne, itd. - To nie są pobożne życzenia, tylko prawdziwa potrzeba, którą można zrealizować, a to pokazują nam takie szpitale
jak np. w Łęczycy.
(mwk)

Camperowcy - fajni ludzie
- Jest nas w Polsce 100 tysięcy, tylko że poza naszą garstką osób nie
wszyscy zdają sobie jeszcze z tego
sprawę - mówią żartem wielbiciele
camperów, czyli samochodów campingowych, którzy w miniony weekend zorganizowali zlot na campingu
w Nieborowie.

S

potkać tam można było campery z całej Polski: Wodzisławia Śląskiego, Poznania, Warszawy, Tychów, Kutna,
z Pomorza itd. Łącznie około 40 samochodów campingowych.
O to, co jest fajnego w posiadaniu campera, spytaliśmy uczestników zlotu ukrywających się pod tajemniczymi nickami,
na przykład Martez czy Eeik. Po pierwsze
posiadacze camperów to „fajni ludzie”. To nie znaczy, że jeśli nie masz campera,
jesteś niefajny - mówi Martez. - Ale ty za
jakiś czas kupisz sobie campera - dodaje
ze śmiechem. Po drugie posiadanie takiego samochodu daje niezależność. - Jeździł
z nami kolega, który kupił przyczepę campingową, przypinaną do samochodu. Po
dwóch, trzech wyjazdach sprzedał przyczepę i kupił campera.
Uczestnicy zlotu zwracają też uwagę na
to, jak miło jest spędzić czas wraz z rodziną
i przyjaciółmi posiadającymi tę samą pasję.
- Bardzo ważne jest też dla nas spędzanie

Projekt plakatu, który niebawem ma szanse pojawić się na ulicach Łowicza,
opracowali Agnieszka i Krzysztof.

Młodzi zachęcają do głosowania

P

od takim hasłem akcję propagującą konieczność decydowania o losach kraju
postanowiło zorganizować w Łowiczu
dwoje młodych ludzi, tegorocznych absolwentów I LO w Łowiczu: Krzysztof Szachogłuchowicz, obecnie student pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Agnieszka Wąsikowska, studentka pierwszego roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Krzysztof Szachogłuchowicz był już
organizatorem Dnia Armii Krajowej 6 lipca w ŁOK. Agnieszka i Krzysztof zamierzają rozkleić plakaty z hasłem „Nie bądź

szarakiem - Zagłosuj!”. Obecnie poszukują sponsorów do pokrycia kosztów ich wydrukowania.
- Narzekamy, bo nic się nie zmienia.
A jeśli się zmienia - narzekamy, że na gorsze. Zapominamy o kwestii najistotniejszej mianowicie o tym, że to właśnie my mamy na
te zmiany wpływ największy. Dlatego wszyscy powinniśmy zabrać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych - dowodzi
Agnieszka Wąsikowska. - Mamy wpływ na
losy naszego kraju. Decydujmy o Polsce decydujmy o sobie - dodaje Krzysztof Szachogłuchowicz.
(eb)

Gmina Domaniewice

Każdy dostanie książkę o gminie

O

15.707 zł zwiększono na sesji Rady
Gminy Domaniewice 27 września
wydatki na promocję gminy, a to
w związku z planowanymi na 17 listopada obchodami 650-lecia istnienia gminy
oraz parafii w Domaniewicach. W przygotowaniu jest około 60-stronicowa książka
na temat gminy w formacie A-5. Notę historyczną opracowuje historyk Zbigniew
Zagajewski. Książka zostanie zilustrowana fotografiami Radosława Taflińskiego,
podróżnika i fotografa. Zostanie wydrukowana w ilości 2 tys. egzemplarzy.

- Na terenie gminy jest 1.400 gospodarstw, każdy więc otrzyma książkę bezpłatnie. Pozostały egzemplarze będziemy
przekazywali gościom w ramach promocji gminy - mówił na sesji wójt Mirosław
Grzegorz Redzisz. Do książki na temat gminy dołączona zostanie książka telefoniczna,
obejmująca tylko obszar gminy Domaniewice. W związku z tym radni oraz sołtysi
zbierali od mieszkańców zgodę na umieszczenie nazwiska i numeru telefonu w książce telefonicznej.
(eb)

Camperowcy stawiają też na dzieci. A te bardzo lubią bawić się w otoczeniu
aut campingowych.
wolnego czasu z dziećmi - mówią, wskazując na całą gromadę urwisów biegającą
między camperami ustawionymi w formie
okręgu, tak jak niegdyś wozy osadników podróżujących przez amerykańskie prerie. - Z

tamtych czasów wywodzi się właśnie nasz
ruch. Wciąż zatem ustawiamy wozy w taki
sposób, by w razie czego odeprzeć atak Indian - mówią uczestnicy zlotu.
(wcz)

Bielik został zastrzelony

W ostatnim czasie liczebność bielika
w Polsce systematycznie wzrasta i sięga obecnie ponad 700 par. Dolina Bzury jest dla nich ze względu na znajdujące się w niej rybackie stawy hodowlane
bardzo atrakcyjna. W okresie migracji,
a nawet w czasie okresu lęgowego ptaki te są często w tej okolicy spotykane.
Polują nie tylko na ryby, które są podstawą ich diety, ale sporadycznie na
inne ptaki, płosząc ptaki określane na
stawach jako szkodniki - kormorany
i czaple, które także czasami trafiają do
jego menu. W ten sposób ptak ten staje
się sprzymierzeńcem hodowców ryb,
choć nie bezinteresownie.
Bielik był pierwszym ptakiem szpoiało bielika, jak stwierdzono saniastym otoczonym w Polsce ochroną
micy, w ubiegłym tygodniu zogatunkową, co stało się na początku
stało prześwietlone w ZOO w ŁoXX wieku i pierwszym ptakiem dradzi. Nie było wątpliwości: w ciele
pieżnym, dla którego wprowadzono
był śrut. - Sprawa trafiła w poniew latach 70. ochronę strefową miejsc
działek, 1 października do prokuralęgowych. Bieliki są ptakami monotury, liczymy, że organy ścigania zajgamicznymi, tak jak np. łabędzie:
mą się poważnie sprawą i sprawdzą
raz związane w parę pozostaną som.in. kto tego dnia polował na terenie znajdującym się blisko miejsca Ogromna, ważąca ok. 6 kg i o rozpiętości skrzy- bie wierne do końca życia. Dariusz
znalezienia ptaka - powiedział nam deł 2,5 m samica bielika padła w okolicach Bo- Anderwald z KOO powiedział nam,
gorii Górnej.
Anderwald.
że ponieważ martwy bielik okazał
Fakt, że przy znalezionym biesię dorosłą samicą, mógł należeć do
liku był karp, może świadczyć o tym, że lega karze pozbawienia wolności do pary. - Do tego nieszczęścia doszło na jedrapieżnik mógł zostać postrzelony w są- 2 lat. Skąd dorosły bielik pod Łowiczem? sieni, więc są szanse, że samiec po śmierci
siedztwie stawów hodowlanych.
Wiele osób zadaje nam to pytanie. Obec- samicy znajdzie sobie nową partnerkę na
Kodeks karny mówi w artykule 181, ność tego ważącego ok. 6 kilogramów nowy okres lęgowy. Ten zaczyna się od wiże osoba, która niszczy lub uszkadza ro- i o rozpiętości skrzydeł prawie 2,5 me- dowiskowych, godowych popisów w pośliny lub zwierzęta, będące pod ochro- tra, największego europejskiego drapież- wietrzu, już w lutym.
ną powodując istotną szkodę, pod- nego ptaka, nie jest jednak aż tak dziwna.
(tb)
- W ciele orła znaleźliśmy
śruciny z broni myśliwskiej,
będące bezpośrednią
przyczyną jego śmierci powiedział nam Dariusz
Anderwald z Komitetu
Ochrony Orłów, pracownik
Centrum Edukacji
Przyrodniczo - Leśnej
w Rogowie, dokąd - jak
pisaliśmy w poprzednim NŁ
- trafił martwy dorosły orzeł
bielik znaleziony
20 września w Bogorii
Górnej.

C
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Ważne informacje
dla wyborców
Ponad 20 łowiczan, których nie
będzie w Łowiczu w czasie wyborów do Sejmu w dniu 21 października, pobrało już z Wydziału
Spraw Obywatelskich w ratuszu
zaświadczenia o prawie do głosowania.
to przede wszystkim studenci i pracowfirm w innych miastach. NaczelSnikąnicy
wydziału Edyta Fabiańska powiedziała

Kilkudziesięciu motocyklistów z Łowicza i okolic zakończyło 29 września tegoroczny sezon motocyklowy. Swoimi czoperami, ścigaczami i skuterami, bo te też się z zdarzały, wzbudzając duże zainteresowanie, objechali łowickie ulice. Potem świętowali w swoim gronie w Mariance za Łowiczem.
(wcz)

Nie będzie
przenośnych trybun
Ratusz unieważnił
ostatecznie przetarg
na dostarczenie i montaż
przestawnych trybun dla
potrzeb Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łowiczu.
połowie sierpnia ratusz wyłonił
W
w przetargu firmę „Doublet-Polflag”
z Bielska-Białej, która za 250 tys. zł miała
zrealizować zamówienie, konkurencyjna
firma „Best Sport Pro” z Żywca skorzystała jednak z prawa do złożenia protestu dotyczącego wyniku przetargu. Zamawiający
uznał protest za zasadny i ponownie rozpatrzył ofertę zwycięskiej firmy, dopatrując

się w niej nieprawidłowości związanych
z przedstawionymi certyfikatami produktu. W specyfikacji zamówienia ratusz stawiał warunek przedłożenia certyfikatu na
znak budowlany „B”, przedłożono zaś certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”. Zamawiający stwierdza, że Deklaracja Zgodności załączona przez firmę Doublet-Polflag
nie może być traktowana zamiennie z dokumentem, jaki faktycznie wymagał Zamawiający w SIWZ i w wyniku tego stwierdzono,
że oferta firmy Doublet-Polflag nie posiada
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, co skutkuje odrzuceniem ich oferty - napisano w uzasadnieniu.
Grzegorz Pełka, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, który miał czuwać
nad realizacją zamówienia, powiedział
nam, że na obecną chwilę ratusz nie zamieDorodnego podgrzybka mierzącego
kilkanaście centymetrów wysokości
znalazł w lesie w Piaskach
pod Nieborowem 8-letni Damian
Dziedzic z Mysłakowa.
Chłopiec w niedzielę, 30 września,
był na grzybach z rodzicami i babcią.
Grzybobranie było bardzo udane,
ale najbardziej zadowolony wrócił
z niego Damian.
Ponieważ chciał się wybrać
ze swoim grzybem do redakcji
Nowego Łowiczanina, do poniedziałku
rodzice przechowali grzyba
w lodówce.
(mwk)

nam, że liczba ta wzrośnie najprawdopodobniej do 70 - tak było w czasie poprzednich wyborów. Zachęca więc, by nie czekać
na ostatnią chwilę. Zaświadczenia te są wydawane w wydziale do 19 października
do godziny 1600.
Urząd prowadzi także do 11 października do godziny 1600 rejestrację tych wyborców, którzy będą czasowo przebywać na
obszarze miasta Łowicza w dniu wyborów,
dotyczy to także osób zameldowanych na
pobyt czasowy oraz nigdzie niezameldowanych. Osoby te na własny wniosek zostaną

rza przystąpić do ogłaszania kolejnego zamówienia na zakup przestawnych trybun.
Pomysł zakupu trybun zrodził się zaraz po
tym, jak Pelikan dostał się do drugiej ligi.
Miały one być wykorzystywane przez niego jako dodatkowe trybuny, zwiększające
ilość miejsc siedzących w czasie meczów,
by stadion spełniał warunki PZPN do rozgrywek drugoligowych. Obecnie jednak
klub wypożycza takie trybuny, a na przyszłość rozważa budowę trybuny stałej. Na
potrzeby miejskich imprez, np. na Nowym
Rynku - o czym też się mówiło - nie potrzeba trybun aż tak dużych.
250 tys. złotych, które rezerwowano
w budżecie na zakup trybun, zostanie
wykorzystane na sfinansowanie budowy
oświetlenia nad modernizowanym stadionem OSiR, gdzie zakończono wymianę podbudowy i rozpoczęto układanie
sztucznej murawy. Prace te mają się zakończyć do 10 października i jak mówi Pełka,
Hurtownia Eurocash powstaje przy ul.
wszystko wskazuje na to, że wykonawcy
w listopadzie.
uda się zmieścić w terminie. Przypomnijmy, ratusz chce ustawić nad boiskiem
8 masztów o wysokości ok. 20 metrów, na
których zamontowane zostaną lampy dające światło o mocy 60 kW. Przetarg ma
zostać ogłoszony na dniach.
(tb)
W sąsiedztwie Zakładu Energetyki Cieplnej i hurtowni materiałów budowlanych Damir przy ul.
Fabrycznej w Łowiczu trwa budoziałająca od 10 września toaleta na No- wa nowej hurtowni.
wym Rynku ponownie padła ofiarą
wandali. Najprawdopodobniej w sonwestorem jest ogólnopolska sieć hurbotę, 29 września, ktoś urwał od wewnątrz
towni Eurocash, która w drugiej połoklamkę oraz próbował rozkręcić śruby wie listopada planuje otworzyć tutaj samow mechanizmie zamka. Joanna Mika, dy- obsługową hurtownię. W jej asortymencie
rektorka ZGM, w którego administracji znajdą się artykuły spożywcze, chemia
jest toaleta, powiedziała nam, że spowo- gospodarcza, wyroby tytoniowe i alkohoduje to ponad tygodniowe zamknięcie to- lowe. Jak się dowiedzieliśmy w centraalety. 2 października pracownicy zakładu li spółki, całkowita powierzchnia obiektu
próbowali naprawić drzwi, jednak okazało wynosić będzie 2.160 m2, a zatrudnienie
się, że potrzebne są oryginalne części, któ- w niej znajdzie około 18 osób. Nie bęre zamówiono.
dzie do niej kart wstępu, ale przeznaczo(tb) na będzie tylko dla podmiotów gospodar-

dopisane do spisu wyborców, nie muszą one
przy tym posługiwać się zaświadczeniem
o prawie do głosowania wydanym przez
właściwy dla ich miejsca zamieszkania
urząd gminy czy miasta. Wydział samodzielnie przekaże tam informację o rejestracji, ale tylko jeśli nastąpi ona w terminie.
Wydział czeka także do 11 października na wnioski od osób niepełnosprawnych
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania,
dostosowanym dla potrzeb tych osób.
Oprócz tego w dniach 8 - 19 października wyborcy będą mieli możliwość sprawdzić, czy znaleźli się w spisie wyborców
i czy ich dane są prawidłowe. Dotyczy to
m.in. osób, które w ostatnim czasie zmieniały adres zamieszkania.
W wyżej podanych sprawach należy się
zgłaszać do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary
Rynek 1 pokój nr 25, więcej informacji pod
numerem telefonu (O-46) 830-91-27.
(tb)

Fabrycznej. Otwarcie planowane jest

Hurtownia Eurocash
już za miesiąc w Łowiczu

Urwali klamkę do toalety

D

I

czych prowadzących działalność handlową.
Eurocash to prężnie rozwijająca się grupa, w skład której wchodzi 96 hurtowni,
2.560 sklepów „abc”, 72 placówki KDWT
zajmujące się dystrybucją wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych - kart
telefonicznych - oraz sieć 266 supermarketów pod nazwą „Delikatesy Centrum”,
znajdujących się w południowo-wschodniej
Polsce.
Łowicz jest jednym z kolejnych miast,
w których w tym roku powstają hurtownie
Eurocash. Na liście tej znalazły się ponadto: Pabianice, Ciechanów, Wągrowiec, Kwidzyn, Skarżysko-Kamienna oraz Lębork.
Głównym celem hurtowni Eurocash jest obsługa małych i średnich sklepów spożywczo-przemysłowych.
(mwk)
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Spece od zewnętrznych
pieniędzy

O

Przede wszystkim o baszcie

d poniedziałku, 1 października, w łowickim ratuszu działa Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński po- Zofia Kroc została
wiedział na konferencji prasowej w minio- wybrana przewodniczącą
ny wtorek, że jego pracownicy będą się zajmować śledzeniem istniejących i nowych zarządu osiedla Stare
możliwości pozyskania pieniędzy zewnętrz- Miasto w Łowiczu na
nych, pisaniem wniosków, pozyskiwaniem kadencję 2007-2011.
firm, które będą się tym dla miasta zajmowały oraz rozliczaniem realizowanych Zebranie mieszkańców
i wykonanych zadań współfinansowanych tej części miasta odbyło
w ten sposób. Do tej pory zajmował się się 1 października i było
tym do spółki Wydział Promocji, Kultury,
pierwszym
Sportu i Turystyki oraz Wydział Inwestycji
i Remontów, dzieląc te zadanie z wieloma z cyklu sprawozdawczoinnymi. Nowy wydział ma poprawić efek- wyborczych zebrań
tywność pozyskiwania zewnętrznych piesamorządów osiedli, które
niędzy dla miasta.
W wydziale znalazły się cztery osoby, trwać będą do końca
jego naczelnikiem został wiceburmistrz przyszłego tygodnia.
Bogusław Bończak, pozostali urzędnicy to:
Robert Oberman, Sylwia Cybulska-Krzeonadto wybrano 9-osobowy zarząd
ślak i Renata Kostrzewa, wszyscy od lat
osiedla, do którego weszli: Anna Niepracujący w ratuszu.
kraś, Jerzy Lędzion, Waldemar Jędrzejczak,
(tb) Leokadia Kosiorek, Marta Kroc, Zenon
Czapnik, Andrzej Zakrzewski, Franciszek
Trzoska i dotychczasowa przewodnicząca
Maria Szymańska.
iotr Jarosz, startujący w ostatnich wyW spotkaniu brało udział 37 mieszborach samorządowych z listy Koalicji
kańców,
wielu z nich zgłaszało wnioski
Ziemi Łowickiej, podczas sesji Rady
Miejskiej 27 września został zaprzysiężo- do przyszłorocznego budżetu. Dotyczyły
ny na radnego. Był już nim w poprzedniej one: wykonania kanalizacji sanitarnej na
kadencji. Należał wtedy do radnych najrza- ul. Magazynowej i Napoleońskiej, wykodziej zabierających głos, często wcale nie nania chodnika na ul. Turystycznej, wyuczestniczył w sesjach. Teraz został radnym miany chodnika na ul. 1 Maja od sklepu
po wygaszeniu mandatu Krzysztofa Więc- Polo do ul. Magazynowej.
ka, który zmarł. W ostatnich wyborach zdoZgłaszanych problemów i wniosków
był w swym okręgu 90 głosów.
(mak) było jednak więcej. Zdaniem mieszkań-

P

Piotr Jarosz ponownie radnym

P

Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania przewodniczącego zarządu
osiedla Stare Miasto.
ców na ul. gen. Klickiego potrzebne jest
ograniczenie prędkości, przejście dla pieszych na wysokości ul. Turystycznej, ponadto więcej koszy na śmieci, w tym pojemników na segregowane odpady (szkło,
plastik). Obecny na spotkaniu starosta Janusz Michalak przychylnie wypowiadał
się na temat prośby o usunięcie dwóch

Każdemu się spieszy
Mieszkańcy kilku
ulic na Korabce żądają
prac właśnie u nich
- i każdy ma rację.
Radni będą jednak
musieli wybrać.
onad 50 mieszkańców zjawiło się we
wtorkowy wieczór w SP3 w ŁowiP
czu na spotkaniu samorządu mieszkańców

dzielnicy Korabka. Najliczniej reprezentowana była ul. Chełmońskiego. Jej mieszkańcy nie ukrywali, że przyszli, by przekonać
burmistrza i radnych do konieczności wybudowania kanalizacji sanitarnej w ich ulicy.
Mieszkają tam od kilkudziesięciu lat, a nadal korzystają z szamb. Poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że po większych deszczach szamba przesiąkają i zdarza się, że
muszą być opróżniane kilka razy w miesiącu. Budowa kanalizacji była im obiecywana
od dawna - a dotychczas nie ruszyła.
Burmistrz Krzysztof Kaliński odpowiedział, że w ratuszu przygotowywany jest
wniosek o pozyskanie funduszy zewnętrznych na kompleksową rozbudowę sieci
kanalizacyjnej w Łowiczu. Chodzi m.in.
o ulice Łódzką, Poznańską, Sochaczewską
i właśnie Chełmońskiego. Wartość koniecznych do wykonania prac sięga 10 mln zł.
Skala jest więc taka, że o pieniądze trzeba

się starać. Jeśli wniosek będzie pozytywnie
rozpatrzony, jest szansa na szybkie prace,
jeśli nie - trzeba będzie wybierać, co robić
w 2008 roku za mniejsze pieniądze.
I tu burmistrz nie miał dla mieszkańców Chełmońskiego dobrych wieści. Nie
ukrywał, że jego zdaniem, jeśli chodzi o tę
dzielnicę, w pierwszym rzędzie trzeba robić kanalizację w ul. Sochaczewskiej, której reprezentanci też byli na zebraniu. Tam
też mieszka już wielu ludzi, a nie ma ani kanalizacji, ani drogi. Na Chełmońskiego jest
chociaż dobry asfalt.
Do jakości tego asfaltu też były jednak zastrzeżenia. Sygnalizowano miejsca,
w których po deszczach zbiera się woda.
Te miejsca burmistrz polecił zanotować,
z myślą o drobnych usprawnieniach. Ale
co do kanalizacji, to obiecał mieszkańcom
jedynie to, iż jeśli pieniędzy z zewnątrz nie
da się pozyskać, to w roku 2008 wykonany zostanie projekt kanalizacji, a jej budowa będzie w 2009.
oruszano też kilka innych spraw, m.in.
potrzeby ekranu dźwiękochłonnego na
wiadukcie w ul. Poznańskiej, naprawy nawierzchni w ul. Legionów, braku przejścia
dla pieszych przez Poznańską przy skrzyżowaniu z Chełmońskiego. Ekranu ani tego
przejścia jednak nie będzie - gospodarzem
drogi nie jest miasto, bo to droga krajowa,
a projekt przebudowy nie przewidywał. Próby interwencji burmistrza w tych sprawach

P

w dyrekcji dróg krajowych nie dały rezultatu. A co do przejścia przy Chełmońskiego
należy się cieszyć, że w ogóle skrzyżowanie tej ulicy z Poznańską zostało zachowane, bo drogowcy najchętniej w ogóle by je
zamknęli. Dla bezpieczeństwa lepiej jest
dochodzić lub dojeżdżać (jest przecież od
niedawna przejazd ul. Listopadową) do Armii Krajowej i tam, na światłach, przekraczać Poznańską.
lica Legionów - istotnie bardzo dziurawa - w najbliższej przyszłości gruntownie modernizowana nie będzie, bo są
większe potrzeby na innych ulicach. Raczej oczekiwać więc należy dalszego łatania dziur. Zaś na ul. Bocznej, prowadzącej
do cmentarza ewangelickiego, o której też
była mowa, po Wszystkich Świętych będzie
robiona kanalizacja - ale na nawierzchnię
trzeba będzie poczekać dłużej. Są pilniejsze ulice, jak choćby Żołnierska.
Podczas zebrania wybrano nowego
przewodniczącego i nowy zarząd osiedla. Przewodniczącym, na miejsce Jerzego Wiatra, który ponownie nie kandydował, wybrano Cezarego Kłodziejskiego,
dyrektora ZUK (35 głosów). Jego kontrkandydatka Jolanta Wojciechowska uzyskała 15 głosów. Weszła jednak w skład
zarządu osiedla, obok Mirosława Cieślaka,
Jana Jaski, Heleny Kołodziejskiej, Stanisława Pawełkowicza i Jerzego Uczciwka.
(wal)

U

uschniętych drzew, rosnących przy odnodze ul. Klickiego prowadzącej do pałacyku Klickiego.
Wnioskowano o zlikwidowanie możliwości parkowania na ul. Pijarskiej, ze

względu na jej szerokość i zły stan nawierzchni. Uczestnicy spotkania pytali też o plany powstania płatnych parkingów, monitoringu miasta, utworzenia
straży miejskiej.
Wiceburmistrz Bogusław Bończak
przyjął wnioski dotyczące inwestycji i odpowiadał na pytania. Deklarował, że jest
zwolennikiem powołania straży miejskiej,
ale rachunek ekonomiczny wskazał, że to
rozwiązanie drogie, dlatego zdecydowano
się na płatne patrole policyjne. Jego zdaniem spełniają one swoje zadanie w zakresie sprawdzania czystości i porządku czy
prawidłowego parkowania. Mieszkańcy
nie całkiem się z tym zgadzali, wskazując
chodniki na Starym Rynku, które nie zawsze są sprzątnięte.
Bończak mówił też, że planowany jest
monitoring na Starym Rynku, ul. Zduńskiej i Nowym Rynku. Co do płatnych
parkingów przyznał, że opinie łowiczan
są podzielone, a decyzja na ten temat leży
w kompetencjach Rady Miejskiej. On
uważa, że wprowadzenie opłat uporządkowałoby parkowanie w centrum miasta.
Proponowane stawki to 50 gr za pierwszą
godzinę i 1 zł za kolejną, ale byłaby możliwość zakupu karnetów, np. miesięcznych, lub parkowania bezpłatnego na zapleczu ratusza.
dok. na str. 6

Zebrania osiedlowe trwają

D

o końca przyszłego tygodnia odbywać się będą zebrania sprawozdawczo-wyborcze samorządów osiedlowych Łowicza. Wnioski na nich składane
będą rozważane przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na 2008 roku.
§ Dzisiaj, tj. w czwartek 4.X, o 18.00 odbędzie się spotkanie mieszkańców os. Zatorze w świetlicy ogródków działkowych przy
ul. Bolimowskiej.
§ W piątek 5.X o 18.00 zebranie mieszkańców osiedla Nowe Miasto w sali USC
przy ul. Podrzecznej.

§ W poniedziałek 8.X o 18.00 w SP nr 1
rozpocznie się spotkanie mieszkańców os.
Starzyńskiego.
§ We wtorek 9.X o 18.00 w hali OSiR
przy ul. Jana Pawła II - spotkanie mieszkańców osiedla Przedmieście.
§ W środę 10.X o 18.00, również w hali
OSiR, zebranie mieszkańców os. Kostka.
§ W czwartek 11.X o 18.00 - zebranie
mieszkańców os. Górki - Przedszkole Wiosenka przy ul. Wiosennej.
§ W piątek 12.X o 18.00 - zebranie mieszkańców os. Dąbrowskiego - SP nr 2. (mwk)
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dok. ze str. 2

Zginęli pod wiaduktem
ustaleń policji wynika ponadto, że Audi
wyprzedzało stojącą przed wiaduktem
Z
od strony Łowicza kolumnę samochodów.
- Kierowca próbował zdążyć przez jadącym
z przeciwka TIR-em. Nie zmieścił się pod
wiaduktem i zahaczył prawym bokiem
o ścianę wiaduktu. Odbiło go wprost
pod cysternę i potem jeszcze raz uderzył
w ścianę wiaduktu - powiedział nam naczelnik Okoń.
Z samochodu osobowego niewiele zostało. Cysterna z granulatem spożywczym
wpadła za wiaduktem do przydrożnego
rowu - jej kierowcy nic się nie stało. Po-

licjanci odnajdywali części Audi odrzucone nawet prawie sto metrów od miejsca,
w którym doszło do wypadku. - Gdyby nie
aluminiowy kołpak, to z jednej strony ciężko było poznać, że to był samochód - mówi
naczelnik Okoń.
Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Łowiczu
oraz zastępcy komendanta powiatowego
policji w Łowiczu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, podróżujący samochodem Audi jechali z Białegostoku do
Holandii.
(mak)

dok. ze str. 5

Przede wszystkim o baszcie
N

ajwięcej emocji wzbudził jednak temat baszty będącej własnością Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej,
ponieważ część mieszkańców tego osiedla
uważa, że władze miasta powinny odebrać
ten obiekt fundacji. O konflikcie między
Miejsca postojowe dla taksówek są już wyznaczone, w środę jednak nie było żadnej: wszystkie miejsca były zajęte fundacją a mieszkańcami niejednokrotnie
przez prywatne samochody.
pisaliśmy na naszych łamach. Kilkakrotne
spotkania z wiceburmistrzem Bończakiem,
których tematem była właśnie baszta, zorganizowane w tym roku, nie doprowadziły do
zakończenia konfliktu Na poniedziałkowym
spotkaniu prawną stronę sprawy tłumaczyNa Nowym Rynku od wtorku, centrum miasta, dla wielu mieszkańców jak jowego dla taksówek. Ma ono powstać na ły radca prawny Urzędu Miejskiego Jolan2 października, działa trzeci w Łowi- i przyjezdnych, którzy zaczynają zakupy od os. Bratkowice. Wstępna lokalizacja mówi ta Służalska-Mrożewska oraz sekretarz miaczu postój taksówek. Pozostałe są Starego Rynku, idąc ul. Zduńską, postój na o ul. Medycznej, niedaleko skrzyżowania
na Starym Rynku i przed dworcem Nowym Rynku może okazać się wybawie- z ul. Topolową i miejsca, gdzie niegdyś
niem przed spacerem z torbami do domu - postój był wyznaczony, ale nie korzystało Powiat łowicki
Głównym PKP.
z niego zbyt wiele osób - z tym że sytuacja
tłumaczy decyzję.
Postój na Nowym Rynku nie jest duży. w usługach taksówkarskich od tego czasu
aczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w ratuszu Paweł Gawroński po- Umożliwia parkowanie trzem samocho- się zmieniła.
Teraz taksówki częściej wyjeżdżają
wiedział nam, że w sprawie nowych miejsc dom. Jak podkreśla Gawroński, jest ogólUchwałę poręczającą kolejny - wepostojowych zwrócili się taksówkarze nie dostępny dla taksówkarzy ze wszystkich w trasy zgłaszane przez telefon, a nieod
dług
słów dyrektora szpitala ostatz jednej z trzech grup działających na terenie trzech grup zajmujących się przewozem bezpośrednio dochodzącego do samochoni
już
- kredyt restrukturyzacyjny
du
klienta.
Więcej
postojów
skróci
czas
doosobowym.
Nie
muszą
one
płacić
dzierżaŁowicza. Analizie poddawanych było kilka
dla
łowickiego
ZOZ, przyjęła Rada
jazdu i zapewni miejsce na oczekiwanie na
miejsc, gdzie mógłby powstać postój, jed- wy za wyznaczone miejsce.
Powiatu
Łowickiego
na sesji 1 paźzamawiającego.
Naczelnik
dodaje,
że
trwają
prace
nad
nak po dodatkowych konsultacjach z przedziernika.
(tb)
woźnikami wybrano Nowy Rynek. - To ustaleniem jeszcze jednego miejsca posto-

Taksówki staną na Nowym Rynku

Zarząd poręczy kolejny kredyt

N

Coraz mniej studentów na Mazowieckiej N

- Nie chcemy zapeszać. Jeszcze
poczekamy z informowaniem - mówił 2 października podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008
w Mazowieckiej Wyższej Szkole Pedagogiczno-Humanistycznej w Łowiczu rektor prof. dr hab. Wiesław
Balcerak.

B

yła to odpowiedź na pytania biskupa
seniora Alojzego Orszulika na temat
rozmów co do zamiarów Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie względem Mazowieckiej. - Senat
UKSW wyraził zgodę na prowadzenie rozmów w sprawie ewentualnego utworzenia
filii w Łowiczu. Rozmowy toczą się na etapie

przedwstępnym. Uniwersytet jest otwarty na
tę możliwość, ale nie ma jeszcze konkretnych
ustaleń - wyjaśnia Agnieszka Burda z biura
rzecznika UKSW w Warszawie.
MWSH-P w Łowiczu rozpoczęła piętnasty rok kształcenia mszą świętą w bazylice
łowickiej. W swym przemówieniu rektor
Balcerak narzekał na trudną sytuację uczelni niepublicznych pod względem prawnym, mówił o gilotynie ZUS, który kładzie
się ciężarem na finansach uczelni, a także
o malejącej liczbie studentów spowodowanej niżem demograficznym. - Trudności finansowe wpływają też na jakość kształcenia. Mazowiecka nie pójdzie tym śladem,
a nasi absolwenci muszą zdobyć wymagane
kwantum wiedzy - kontynuował wystąpie-

W hołdzie przyjmującym Korabka
Z różańcem ulicami miasta
zrzuty pod Chąśnem

W

niedzielę, 7 października,
odbędzie się uroczystość
związana z rocznicą
poświęcenia i odsłonięcia pomnika
upamiętniającego przyjęcie
zrzutów lotniczych na Zrzutowisku
„Kilim” w rejonie Chąśna przez
żołnierzy placówki „Żołądź” Armii
Krajowej.
Program uroczystości przewiduje
o godz. 11.15 mszę świętą w kaplicy
w Chąśnie, po jej zakończeniu
odbędą się przemówienie i złożenie
kwiatów pod pomnikiem, około godz.
13. uczestnicy uroczystości spotkają
się na wspólnym posiłku na sali
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chąśnie.
(tb)

sta Maria Więckowska. Wyjaśniały one, że
odebranie baszty fundacji nie jest możliwe,
a ewentualna jej sprzedaż - a tego obawiają
się mieszkańcy - jest prawem, jakie fundacja jako właściciel ma cały czas. Zdaniem
prawników nie ma podstaw do podważenia aktu sprzedaży baszty. Fundacja istnieje, nie zmieniła swojego statutu i jest prawnym właścicielem baszty.
Jolanta Służalska - Mrożewska zachęcała
mieszkańców osiedla do współpracy z fundacją, a zrezygnowania z walki. Wypowiedź
ta została jednak podsumowana stwierdzeniem sugerującym, że prawniczka wypowiada się jak rzecznik fundacji.
(mwk)

W

sobotę, 6 października, ulicami Korabki przejdzie procesja różańcowa.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz.
19.00 w kościele Matki Bożej Nieustającej
Pomocy przy ul. Brzozowej.
(mwk)

ie jest to pierwszy kredyt poręczany
przez starostwo. W roku ubiegłym
było to 7,5 mln zł. Obecnie szpital przygotowuje się w ramach trwającej
w nim restrukturyzacji do wzięcia kredynie rektor. W ciągu 14 lat funkcjonowania tu w wysokości 2,4 mln zł. Zarząd powiatu
wyższej uczelni w Łowiczu wykształciła
ona ponad 10 tys. studentów, w minionym Gmina Łowicz
roku akademickim tytuł magistra i licencjata otrzymało zaś 520 osób.
Rektor w swoim wystąpieniu wspomniał
tylko o malejącej liczbie studentów, nie poednogłośnie radni gminy Łowicz zadał zaś liczby osób, które rozpoczęły studia
twierdzili zmiany w tegorocznym buw roku akademickim 2007/2008. Informadżecie na sesji 21 września. Zmniejszocji tej nie podał również pytany przez NŁ. no z 45 tys. zł do niecałych 35 tys. zł dotację
Immatrykulacji trojga studentów dokonał na drogi gruntowe, z uwagi na wcześniejdr Tadeusz Żaczek.
szą rezygnację z budowy drogi w BocheWykład inauguracyjny na temat „Wy- niu. Zwiększona została ponadto dotacja
chowawczych funkcji współczesnej rodzi- na dodatkowe lekcje języka angielskiego
ny polskiej” wygłosił prof. dr hab. Henryk w szkołach podstawowych z 90 tys. zł na
Bednarski. Po wręczeniu dyplomów chór 115 tys. zł. Zwiększono ponadto dotacje na
zaśpiewał „Gaudeamus”.
(eb) zasiłki stałe i okresowe o 3.253 zł. Zmniej-

musi zatem poręczyć drugie tyle tej kwoty
- 4.800.000 zł.
Pieniądze przeznaczone są na pokrycie
zobowiązań publicznoprawnych, w tym
na uregulowanie należności dla ZUS, wraz
z odsetkami. Jest to ostatnia kwota, która
zakończy restrukturyzację.
Dyrektor szpitala Andrzej Grabowski,
powiedział, że miesięczne straty generowane przez łowicki ZOZ są niwelowane.
W maju było to 130 tys. zł miesięcznie,
w czerwcu i lipcu 100 tys. zł, w sierpniu
90 tys. zł.
(wcz)

Roszady w budżecie

J

szono natomiast o 40 tys. zł pieniądze na
wymianę odcinka sieci wodociągowej
w Jastrzębi. Przyłącza będą stopniowo realizowane ze środków bieżących. O 17 tys.
zł zwiększono pieniądze na modernizację
mostu w Ostrowie do 77 tys. zł. Dodatkowo przekazano 25 tys. zł na ułożenie kostki przy nowych przystankach. Zmniejszono
o 30 tys. zł plan wydatków na zakup gruntów.
O 12,5 tys. zł zwiększone zostały wydatki na
rady sołeckie.
(eb)
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Jak wspomagać
producentów pomidorów?
Przedstawiciele ponad 20 grup
producenckich z całej Polski,
zrzeszających producentów
pomidorów przeznaczonych
do przetwórstwa, dyskutowali
28 września w Łowiczu na temat
sposobu przyznawania dotacji
w kolejnych latach.
Organizatorem spotkania
było Zrzeszenie Plantatorów
Owoców i Warzyw w Łowiczu.
roblem w tym, że plantatorzy pomidorów pomoc unijną otrzymywać mają
P
jeszcze tylko przez 4 lata, dlatego ważne
jest to, jak ją rozdzielać. W spotkaniu brała udział Małgorzata Dąbrowska z Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaczątkiem do dyskusji było pismo Jana
Krzysztofa Arendarskiego, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Rolnictwa, na temat
prac nad reformą wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw w Polsce. Treść tego pisma większość grup producenckich znał już
przed przyjazdem do Łowicza. Organizacje
plantatorskie organizowały spotkania z rolnikami, których reprezentują. Przedstawiały
im problem i wypracowały stanowisko.
Owa reforma ma na celu zlikwidowanie
dopłat do przetwórstwa owoców i warzyw, co
ma nastąpić za 5 lat. Pierwsza propozycja Ko-

misji Europejskiej zakładała nawet, że przez
najbliższe 4 lata kwota przeznaczona w Polsce na te dopłaty, a jest to 6,7 mln euro, wliczona zostanie do puli przeznaczonej na dopłaty bezpośrednie. Wszyscy korzystający
z niej polscy rolnicy dostaliby wtedy o około 2 zł do 1 ha dopłat bezpośrednich więcej.
Na to nasza kraj nie wyraził zgody. Przez najbliższe 4 lata dopłaty mają funkcjonować, ale
wiadomo, że obowiązywać będą inne zasady
niż dotąd. Dotychczasowa dopłata związana
była z wielkością produkcji. Za każdy wyprodukowany w tym roku kilogram pomidorów
rolnik odstawiający je do zakładuAgros Nova
otrzymuje 18 groszy plus dopłata 13,5 gr (jeśli dostarcza je sam, za transport dodatkowo
otrzymuje 2,5 gr). 7% produkcji było kontrolowane przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Według nowych zasad dopłaty mają
być przyznawane proporcjonalnie do obszaru
uprawy, jednak nie ma tam zapisu o konieczności należenia do grupy producenckiej.
Wariant I przygotowany przez ministerstwo zakłada rozdysponowanie połowy kwoty na te dopłaty według powierzchni upraw,
drugą część tej kwoty otrzymać by mieli ci
producenci, którzy produkowali pomidory przemysłowe wcześniej. Stawka dopłaty
w latach 2008-2011 byłaby więc zmienna.
Wariant II to tzw. historyczna płatność obszarowa, która z założenia miałaby być sta-

Za drugim wariantem,
z pewnymi “ale”

Małgorzata Dąbrowska z Ministerstwa Rolnictwa oraz Ireneusz Znyk ze Zrzeszenia Plantatorów w Łowiczu.
py producenckiej - jeszcze przed spotkaniem mówił NŁ prezes zrzeszenia w Łowiczu Ireneusz Znyk. Dotąd bowiem rolnicy
otrzymywali do produkcji dopłaty tylko
przez grupę, grupa brała udział w zawieraniu umów kontraktacyjnych. Grupa inwestowała w opakowania i maszyny rolnicze,
z których korzystali członkowie. Mimo to
Nie będzie polskich
ilość producentów pomidorów dla przepomidorów?
mysłu szybko spada. Kilka lat temu było
- W propozycji ministerstwa nie ma ich w okolicach Łowicza ponad 500, obecmiejsca dla dalszego funkcjonowania gru- nie jest niewiele ponad 300. Prezes uważa,
ła. Trafiać by miała do producentów, którzy
w tzw. okresie referencyjnym produkowali
pomidory. W wariancie tym był jednak zapis, że nie byłoby to uwarunkowane koniecznością kontynuowania produkcji, a nowi
producenci nie otrzymaliby dopłat.

Zawody pożarnicze
w Nieborowie

P

owiatowe zawody pożarnicze jednostek
OSP odbędą się w najbliższą niedzielę, 7 października, od godziny 10.00 na
boisku sportowym w Nieborowie.
Zawody organizowane są co dwa lata.
Ostatnio rozegrane zostały na boisku OSiR
w Łowiczu. W tym roku publiczność podziwiać będzie zmagania aż 36 drużyn, wśród
których część to drużyny żeńskie. (wcz)

Pożyczka na kanalizację

R

Dawna paszarnia ożywa. Parasole, kiełbaski i kaszanka z grilla oraz piwo tak witał 3 października swoich potencjalnych klientów Grzegorz Strzelczyk,
właściciel pierwszego z ożywionych budynków na terenie dawnej paszarni
przy ul. Klickiego. Centrum budowlano-usługowe oferuje oprócz hydrauliki,
ceramiki, farb, chemii budowlanej, gotowe wzory boksów łazienkowych. Provimi Rolimpex, właściciel firmy „Dobropasz”, ma do sprzedania jeszcze dwie z
wydzielonych działek.
(eb)

że jeśli dotacji nie będzie, a zakład nie podniesie cen, może ich pozostać około 100. Mamy obawy, że przemysł nie będzie chciał
pokrywać zwiększających się kosztów produkcji, bo może sprowadzić koncentrat z zewnątrz: Chin, ale też krajów Unii - Włoch,
Hiszpanii. Tam są duże plantacje, lepszy
klimat do tej uprawy, więc wyższe plony
i niższe koszty.
Teraz plantatorzy mają sami występować
o dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Grup producentów
pomidorów mamy w Polsce 28 i powstały
one po to, aby dostać dopłaty - mówił jeden
z gości spotkania. Przedstawicielka ministerstwa szybko dodała, że celem grupy nie
jest otrzymanie dopłat. - Świadomość się
zmienia, a grupa jest po to, aby łatwiej było
funkcjonować na rynku - mówiła.

adni gminy Łowicz zadecydowali jednogłośnie 21 września o zaciągnięciu
pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Zabostowie Dużym i Małym.
1.324.384 zł gmina pożyczy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 250 tys. zł zostanie wykorzystanych jeszcze w tym roku,
reszta w kolejnym. W tym roku do pożyczonych 250 tys. zł gmina dołoży ze środków
własnych 300 tys. zł.
(eb)

Wszyscy przedstawiciele grup producenckich opowiedzieli się za wariantem
II, który jest w ich ocenie korzystniejszy.
Wnioskowali jednak o dokonanie zapisów na temat konieczności członkostwa
w grupie producenckiej oraz faktycznego
uprawiania warzyw, bo w przeciwnym wypadku nie byłaby to dopłata, ale rekompensata za poprzednie lata. Ich zdaniem najkorzystniejszym okresem referencyjnym
będą 3 kolejne lata kalendarzowe. Rozwiązanie to oznacza, że wielkość dotowanej w tych latach produkcji zostanie przeliczona na dotowaną powierzchnię. W ten
sposób obliczona będzie wielkość dopłaty
do 1 hektara.
Ministerstwo Rolnictwa ma do końca
października czas na przedstawienie swojej
propozycji Komisji Europejskiej. Na ostateczną decyzję nie tylko łowiccy plantatorzy będą niecierpliwie czekać.
(mwk)

Ponad 100.000 z Ameryki
na autobus dla gminy
38 tys. dolarów, czyli 106.455 zł,
gmina Domaniewice otrzymała jako
darowiznę z parafii Najświętszej
Trójcy w Harwich w Stanach Zjednoczonych, gdzie wikariuszem jest
ks. Marek Chmurski, pochodzący
ze Strzebieszewa w gminie Domaniewice.
przekazaniu darowizny pośredniczył
proboszcz parafii św. Bartłomieja
W
w Domaniewicach, ks. Sławomir Sobieraj-

ski. - Darowizna od początku miała określony cel. Pieniądze miały być przeznaczone na zakup autobusu do transportu dzieci
- mówi wójt gminy Domaniewice Mirosław Grzegorz Redzisz. Zapis na ten temat
znalazł się w akcie notarialnym darowizny.
W dni wolne od zajęć lekcyjnych zakupiony autokar ma być wykorzystywany na
potrzeby parafii. Ks. Chmurski utrzymuje

cały czas kontakt z parafią w Domaniewicach i co roku spędza urlop w rodzinnym
Strzebieszewie.
Na ostatniej sesji 27 września Radni
Gminy Domaniewice wprowadzili darowiznę do budżetu gminy z przeznaczeniem
na zakup autobusu służącego do dowozu
uczniów. Gmina ma obecnie trzy autokary,
dwa z nich wyjeżdżają codziennie w trasy.
Jeden pojazd wykorzystywany jest w sytuacjach awaryjnych. Autokar ten jest już
w złym stanie i powinien być wymieniony. - Darowizna okazała się jak najbardziej
celowa - dodaje sekretarz gminy Zofia Sut.
Rada Gminy Domaniewice będzie jednak
musiała dołożyć pewną sumę z budżetu do
zakupu autokaru. Na najbliższych posiedzeniach komisji radni zastanowią się, czy
150 tys. zł wystarczy na zakup autobusu
i ile ostatecznie trzeba będzie wygospodarować ze środków własnych.
(eb)
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Duże sklepy
czeka rejestracja
Około 20 istniejących
placówek handlowych
w Łowiczu dotyczy
nowa ustawa
o tworzeniu i działaniu
wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.

P

lacówek spełniających kryteria (powierzchnia sprzedaży powyżej 400 m2)
jest tak dużo, bo ustawa dotyczy nie tylko
supermarketów, ale także salonów samochodowych, sklepów meblowych, odzieżowych i składów budowlanych.
Ustawa, która weszła w życie 18 września, zobowiązuje właścicieli sklepów
o powierzchni przekraczającej 400 m2 do
złożenia wniosku do burmistrza miasta
(w naszym przypadku, w innym wójta lub
prezydenta) o wydanie zezwolenia. Przedsiębiorcy muszą złożyć wnioski w ciągu
30 dni od wejście w życie ustawy, to zna-

czy do 17 października. W ich przypadku
burmistrz wydawać będzie zgodę bez zasięgania opinii Rady Miejskiej.
Powstawanie nowych obiektów, ale
też zmiana częściowa lub całkowita powierzchni obiektów już istniejących, odbywać się będzie według nowych przepisów. Burmistrz wydawać będzie zgodę
w przypadku zgodności lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu z planem
zagospodarowania przestrzennego (lub
decyzją o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy nie ma przyjętego planu),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Miejskiej. Zgoda wydawana będzie bezterminowo.
W przypadku obiektów o powierzchni powyżej 2.000 m2, procedura jest jeszcze bardziej skomplikowana. Burmistrz,
wydając zezwolenie, dodatkowo będzie
sprawdzał zgodność lokalizacji z planem
zagospodarowania przestrzennego województwa, konieczna również będzie pozytywna opinia Sejmiku Województwa
Łódzkiego.

Alina Guszlewicz, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, mówi, że choć złożenie
wniosku to obowiązek przedsiębiorcy, ratusz wysyła już pisma z informacją o wejściu w życie nowej ustawy. Ma nadzieję,
że wszyscy wnioski złożą na czas, a proces
odbędzie się automatycznie i bez problemu. Właściciele istniejących placówek nie
wnoszą żadnych opłat za zezwolenie.
- Ile dokładnie jest takich obiektów, będziemy wiedzieć po 17 października, gdy
wnioski już spłyną, a właściciele określą
się w nich, jakimi powierzchniami dysponują.
Warto dodać, że nowa ustawa zaskarżona została do Trybunału Konstytucyjnego
przez Polską Konfederację Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”. Zdaniem ekspertów nie tylko z tej organizacji nowa ustawa nie spełni oczekiwań, dla jakich została przyjęta - a miał to być zrównoważony
rozwój. Zanim Trybunał wyda orzeczenia,
ustawa obowiązuje.
(mwk)

Tylko planowe wycinki drzew w lasku miejskim
rzeraziła mnie ilość wyciętych brzóz zaraz przy torach kolejowych i wjeździe
P
od strony ul. Łyszkowickiej. Pnie były po-

cięte tak, jakby ktoś chciał je wykorzystać
do palenia w kominku - powiedziała nam
3 września w czasie rozmowy telefonicznej jedna z naszych czytelniczek, zaniepokojona cięciami, jakich dokonano w lasku
miejskim w Łowiczu. Prosiła nas, byśmy
wyjaśnili, dlaczego dokonuje się tak radykalnych, jej zdaniem, cięć w drzewostanie
lasu, który rośnie i ma służyć mieszkańcom Łowicza.
W lesie istotnie prowadzono cięcia, teraz pozostały już tylko ślady po pniach, bo

pozyskane drewno już zniknęło. - Nie ma
w tym nic nadzwyczajnego - powiedział
nam leśniczy Lech Szychowski - Faktycznie, w tym miejscu dokonaliśmy cięć, ale
nie nazwałbym ich drastycznymi. Były to
cięcia sanitarne - usuwaliśmy drzewa, które obumarły. Ostatnie takie prace na tej powierzchni były w 2002 roku. Leśniczy powiedział nam, że w ramach robót, wycięto
15 brzóz i pozyskano 8 m3 drewna, które
zostało od razu pocięte i sprzedane jako
opał, np. do kominka. Ilość nie jest duża,
biorąc pod uwagę obszar ponad 2,5 ha,
z jakiego drewno pozyskano. - Takich cięć,
wynikających z rocznego planu gospoda-

rowania lasem, w ciągu roku prowadzimy
sporo. Dużo ich jest np. w głębi lasu, ale
tam są one niezauważalne dla spacerowiczów - tłumaczy Szychowski.
Cięcia te są spowodowane wyłącznie
względami sanitarnymi lub koniecznością
dokonania trzebieży młodnika, tak jak będzie to miało miejsce w ciągu kilku tygodni,
gdy prześwietlany będzie trzynastoletni las
sosnowy w centrum kompleksu. Pozyskane
w ten sposób drewno jest sprzedawane, często kupujący sam dokonuje cięć wyznaczonych drzew, co wchodzi później w rozliczenie kosztów pozyskanego drewna.
(tb)

Gmina Bielawy

Kilkadziesiąt kilometrów rowów
Spółka Wodna w gminie Bielawy,
wykorzystując nową, bo zakupioną
w ubiegłym roku, koparkę, oczyściła
do chwili obecnej aż 24 km rowów.

W

poprzedniej kadencji do wykorzystania była stara koparka na gąsienicach, która nie była zbyt mobilna mówi Zbigniew Liberski, który w tym roku
został prezesem spółki. Dotychczas odmulono rowy w okolicach Borówka, Bogumina, Borowa, Droguszy, Piasków Bankowych i Starych oraz Janinowa. Do końca
roku spółka prowadziła będzie prace w Emilianowie, Sobocie, Przezwiskach i Leśniczówce. Prawdopodobnie oczyszczonych
zostanie jeszcze 15 km. Plan może zburzyć

jedynie pogoda. We wrześniu natomiast
spółka ma zamiar podpisać umowę z firmą
windykacyjną, która zajmie się ściąganiem
zaległy składek od rolników, którzy posiadają zmeliorowane grunty. Składka wynosi 6 zł za hektar. Pobierana jest raz na kwartał przy racie podatku rolnego. Ściągalność
w gminie Bielawy nie jest imponująca. Rolnicy tłumaczyli w poprzedniej kadencji,
że nie będą płacić składki, gdyż spółka nic
nie robi, ale po oczyszczeniu około 30 km rowów w tym roku powinni uiszczać należne
składki - mówi Zbigniew Liberski.
W sąsiedniej gminie Głowno od kilku lat
ściągalność składek wynosi ponad 95%. Tutaj zastosowano egzekucję komorniczą.
(eb)

Domaniewice

Firma z Głowna zbuduje kanalizację
Spośród czterech ofert, które zostały złożone w przetargu na wykonanie kanalizacji gminy Domaniewice, najkorzystniejszą złożyła firma
„Wodociągi i kanalizacje” Krzysztofa Kucińskiego z Głowna, proponując 4.659.209 zł.

W

tym tygodniu zostanie podpisana
umowa na wykonanie inwestycji.
Najdroższa oferta opiewała zaś na
kwotę 5.251.389 zł. Gmina zagwarantowała na tę inwestycję 4.700.000 zł.
Inwestycja została rozłożona na trzy
lata. Termin zakończenia prac określono na
30 października 2009 roku. Obejmie kana-

lizację w pierwszym etapie - Domaniewic,
w drugim - Skaratek, Podrogóźna i Krępy
do stacji PKP.
Koncepcja kanalizacji całej gminy opiera się na oczyszczalni w Domaniewicach.
W tym roku podłączone zostanie do niej centrum Domaniewic, wraz z instytucjami położonymi przy ul. Głównej. Prace mają kosztować około 750 tys. zł, z czego 600 tys. zł
to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Łodzi. W przyszłym
roku zostanie podłączona do oczyszczalni pozostała część Domaniewic do ul. Kolejowej
oraz Skaratki, Podrogóźno i Krępa. Ostatni
etap to budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków w pozostałych wsiach w gminie. (eb)

Bolimów

Uwzględnić ścieżkę rowerową

P

rzebudowa drogi wojewódzkiej Skierniewice - Bolimów - Sochaczew jest
dopiero na etapie planów, jednak
chcielibyśmy podjąć starania, aby w projekcie budowy znalazło się wykonanie
ścieżki pieszo-rowerowej w Bolimowie,
z jednej strony Rawki na drugą - powiedział podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bolimów, 14 września, wójt Stanisław
Linart. Jego propozycję poparli też gminni radni.

Gmina chce, aby ścieżka rowerowa powstała między dwoma mostami, na starorzeczu Rawki i na Rawce, czyli na odcinku około 400 metrów, po stronie północnej
drogi. - Mieszkańcy od dłuższego czasu
alarmują, że jest to odcinek niebezpieczny, szczególnie dla pieszych i rowerzystów,
dlatego uważam, że podjąć trzeba starania o wybudowanie tej ścieżki - powiedział
wójt. Stanowisko gminy przekazane zostanie zarządowi wojewódzkiemu dróg. (wcz)

Gmina Bolimów

Co zrobić z dłużnikami
14 września, podczas dyskusji
nt. wykonani budżetu gminy Bolimów
w I półroczu, radny Stanisław Cwalina
zainteresował się tym,
jakie kroki podejmuje gmina
w związku z zaległościami podatkowymi.
- Może nie są to wielkie kwoty,
ale jeśli się je zsumuje, to jakaś kwota
jednak wychodzi - mówił.
Sekretarz gminy Krystyna Pilaszek
poinformowała radnych, że wystawiono
ogółem 568 upomnień skierowanych
do opieszałych płatników podatku
gruntowego, 98 wezwań
do zapłaty i 129 tytułów wykonawczych.
Część zaległości podlega już ściągnięciu
przez komornika, jednak sekretarz przyznała,
że sprawy się ślimaczą. Dopiero teraz zawalony
zleceniami komornik zaczął realizować sprawy
z 2003 roku. Są już pierwsze efekty tych działań,
w Urzędzie Gminy pojawili się pierwsi dłużnicy
chcący uregulować należności,
bo komornik zablokował im konta.
- W naszych działaniach posunęliśmy
się już do tego, że w 18 przypadkach
wystąpiliśmy z wnioskiem o wpis hipoteczny
do ksiąg wieczystych - powiedziała skarbnik.
Wpis taki pozwoli gminie, w razie ewentualnej
sprzedaży zadłużonego gruntu,
odzyskać zaległe kwoty podatku.
- W tym roku zauważamy w końcu pozytywne
zmiany - powiedział z kolei wójt Stanisław Linart.
- Po wystosowaniu upomnień coraz więcej osób
przychodzi do urzędu, podejmuje rozmowy
co do rozliczenia zaległości.
(wcz)
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Potężne roboty na “dwójce”
Uważnie trzeba
jeździć pod
Łowiczem drogą nr
2. Na zostawionym
dla ruchu pasie
starego asfaltu
samochód
znajduje się
blisko metr ponad
prowadzonym
równolegle
wykopem.

Asfalt już jest między innymi na
docinku drogi w okolicach Zabostowa. Nie jest to jednak jeszcze ostatnia warstwa ścieralna, na
której będzie malowane oznakowanie poziome.
- Mamy teraz bardzo dużo pracy
związanej z wymianą gruntu pod
drogą. To duże przedsięwzięcie mówi kierownik budowy Andrzej
Antosiak, reprezentujący generalnego wykonawcę, firmę Strabag.
I faktycznie, z bazy materiałowej,
którą firma zorganizowała w sąsiedztwie stacji paliw „Haczykowscy SC” w ciągu godziny pracy
wyjeżdża co najmniej kilkanaście
ciężarówek wypełnionych kruszyodczas prowadzonej gruntow- wem lub piachem. Każdy spośród
nej modernizacji drogi krajo- kilkunastu kierowców obsługuje
wej nr 2 na odcinku od ulicy Ko- jeden odcinek robót. Musi wie-

P

Nie udało się jednak całkowicie
uniknąć objazdów.

W poprzedni
piątek „zaślepiono”
Seminaryjną
Rozebrany zostanie także istniejący nad ulicą Seminaryjną wiadukt
- i zbudowany nowy, przez co Seminaryjna nie będzie musiała być
zwężana. Przed przystąpieniem do
robót rozbiórkowych wykonawca
urządza już drogę objazdową. Zgodnie z założeniami ruch pod wiaduktem zostanie zamknięty pod koniec
tego lub na początku przyszłego tygodnia. - Zdjęliśmy już humus ze
znacznej części wiaduktu. Wycięte
zostały drzewa w bezpośrednim sąDo Warszawy jeździ się jedną stroną, na drugiej połowie praca wre.

Przy tak słabej, starej podbudowie koleiny ma „dwójce” musiały się tworzyć. Budowa nowej, przy
ciągłym ruchu, wymaga maksymalnej uwagi i od robotników, i od kierowców.
pernika w Łowiczu aż do granic
miasta przy wylocie na Warszawę
i dalej aż do granicy województwa
mazowieckiego wymianie podlega
nie tylko nawierzchnia asfaltowa.
Robotnicy wymieniają też grunt
pod drogą - i to głęboko, nawet do
85 cm. Ruch jest prowadzony wydzielonymi, węższymi niż normalne, pasami po części drogi.
Usuwana jest stara podbudowa, cegły klinkierowe i piach pod
nimi. W to miejsce trafia nowa
podbudowa z kruszywa stabilizowana betonem. Dopiero po wielokrotnym uwalcowaniu podbudowy wylewane są warstwy asfaltu.

dzieć, po jaki materiał przyjechał,
ile ma czasu na załadunek i gdzie
ma z nim pojechać. Roboty są jednocześnie prowadzone na kilku
odcinkach placu budowy. Projekt
zakładał częściowe wykorzystanie starej podbudowy spod drogi, jednak ze względu na jej stan
praktycznie nie będzie ona wykorzystywana.
Przebudowie będzie podlegało także każde skrzyżowanie na
tym odcinku. Żeby całkowicie
nie blokować wyjazdów z dróg
dochodzących do „dwójki”, zjazdy zostały wykonane w pierwszej
kolejności.

siedztwie wiaduktu od strony seminarium. Tamtędy poprowadzony
będzie objazd wiaduktu. Żeby usypać odpowiedni nasyp, na którym
ułożone zostaną betonowe płyty,
należało teren dodatkowo odwodnić oraz trzeba przesunąć istniejącą sieć energetyczną. - Energetycy
powinni wejść lada dzień - powiedział nam we wtorek, 25 września,
kierownik Antosiak.

Prace przy wykonaniu objazdu wiaduktu na ul. Poznańskiej ruszyły pełną parą - nawieziono góry
ziemi, na których zostanie ułożona tymczasowa nawierzchnia.

szawskiej z Poznańską. Zamknięta już została istniejąca tam jeszcze
niedawno stacja paliw, a na skrzyżowaniu będą wydzielone: lewoskręt
z „dwójki” w Warszawską (dla pojazdów jadących od strony Sochaczewa), prawoskręt dla pojazdów
jadących od strony Zdun i skręcających w Warszawską oraz dodatStacja paliw
kowy pas ruchu dla samochodów
już zamknięta
wyjeżdżających z Warszawskiej
Istotną zmianą będzie też prze- i skręcających w prawo - włączabudowa skrzyżowania ulicy War- jących się do ruchu na „dwójce”.

Intensywne roboty na tym skrzyżowaniu mają zacząć się za około
2-3 tygodnie. Już teraz jest tam magazynowany materiał.

Utrudnienia
do końca roku
Prowadzone na odcinku ponad
13 kilometrów roboty będą kosztowały blisko 90 milionów złotych. Do końca roku mają być definitywnie zakończone. Tak jest zapisane

w umowie. Mam nadzieję, że zdążą
wszystko zrobić - powiedział nam
Paweł Chojnacki, kierownik Zarządu Dróg Krajowych w Łowiczu.
- Kierowcy narzekają na utrudnienia i nie można się temu dziwić. Na
całym odcinku trzeba jeździć z maksymalną prędkością 50 km/godz. powiedział nam naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego Leszek Okoń.
Od początku rozpoczęcia modernizacji „dwójki” policja odnotowała
w rejonie prac pięć kolizji. (mak)
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Dać szansę młodym
nauczycielom
Dwudziestu ośmiu
emerytowanych nauczycieli
zatrudnionych zostało
w tym roku szkolnym
w placówkach
oświatowych podległych
łowickiemu starostwu,
i to mimo wniosku komisji
rewizyjnej Rady Powiatu,
która przed wakacjami
wnioskowała
do zarządu, żeby wpłynął
na dyrektorów szkół,
aby dawali szansę młodym
nauczycielom.

Ekonomik jest jedyną łowicką szkołą średnią, w której nie było potrzeby zatrudniania emerytowanych nauczycieli. Jak widać, uczniowie lubią młode, ambitne nauczycielki.
6 matematyki, 14 języka polskiego,
3 wychowania przedszkolnego,
2 języka angielskiego i 1 niemieckiego. Podczas posiedzenia komisji
24 września obecni byli niemal
wszyscy dyrektorzy szkół, których
poproszono o wyjaśnienia w tej
sprawie: dyrektorów pytano o to,
ilu emerytów zatrudnili, ile przyjęli

podań od nowych nauczycieli i czy
poszukiwali nauczycieli zarejestrowanych w urzędzie pracy.
Dyrektorzy tłumaczyli różnie.
Na przykład w I LO poszukiwano
bez skutku informatyka i nauczyciela przysposobienia obronnego,
zatrudniono więc emerytów. Emerytka uczy też języka rosyjskiego,

Kostka w Wiciu musi poczekać

Łowickie starostwo wystąpiło z zapytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy może finansować
zakup kostki na ułożenie
jej w wyjeździe strażnicy
Ochotniej Straży Pożarnej
w Wiciu. Do czasu otrzymania odpowiedzi, kostka
- mimo że jest już do Wicia
dostarczona - nie może być
układana.
sprawie pisaliśmy jakiś czas
temu. Zarząd Powiatu ŁowicO
kiego podjął decyzję o zakupie kost-

ki i ułożeniu jej przy drogach powiatowych. Na mocy porozumienia

aby komisja odniosła wrażenie,
że na siłę zatrudnia się w szkołach
emerytów. Są jednak sytuacje, gdy
do obsadzenia w placówce jest 5 do
10 godzin. Można to rozwiązać
w ten sposób, że jeden nauczyciel
pracował będzie w 2 - 3 szkołach.
Dyrektorzy wolą jednak w takim
przypadku zatrudnić emeryta.
Radni Waldemar Wojciechowski i Mieczysław Szymajda zwrócili uwagę, że w niektórych przypadkach liczba godzin wcale nie jest taka
mała i pozwoliłaby na zatrudnienie
młodych nauczycieli.
Jak wygląda sprawa z wolnymi godzinami okaże się naprawdę
w przyszłości. Materiały przedstawione radnym zawierały tylko wykaz godzin nauczycieli emerytów,
nie pokazywały natomiast, ile godzin
ponadwymiarowych mają inni nauczyciele. To okaże się dopiero z arkuszy organizacyjnych, które niedłu-

W szkołach średnich istnieje zwyczaj, że
pozwala się nauczycielom przechodzącym
na emeryturę, aby uczyli jeszcze przez rok
w swojej klasie i doprowadzili uczniów do
matury.

o ciekawe, w ubiegłym roku zaC
trudnionych było około 10 emerytów. Czy jest to lekceważenie po-

wiatowych radnych?
- Uważam, że nauczyciele emeryci maja jakieś źródło utrzymania.
Jest natomiast duża liczba osób
z wykształceniem, które chciałyby
zacząć pracować w szkole, zarabiać, założyć rodzinę i nie mają takiej możliwości - mówi Jolanta Kępka, przewodnicząca tejże komisji.
Emeryci są zatrudniani w powiatowych szkołach, podczas gdy
w Powiatowym Urzędzie Pracy
na pracę czeka 2 nauczycieli nauczania początkowego, 1 biologii,
9 wychowania fizycznego, 4 historii,

W szkołach średnich istnieje zwyczaj, że pozwala się nauczycielom
przechodzącym na emeryturę, aby
uczyli jeszcze przez rok w swojej
klasie i doprowadzili uczniów do
matury. Dlatego właśnie w I LO pracuje nadal były dyrektor Henryk Zasępa. W większości to jest właśnie
jednym z powodów zatrudniania
emerytów. Dyrektorzy deklarowali podczas komisji, że od przyszłego roku szkolnego na miejsce tych
osób zatrudnieni zostaną młodzi nauczyciele.
Drugą przyczyną jest brak na
rynku nauczycieli przedmiotów zawodowych, o czym mówił m.in.
dyrektor ZSP na Blichu Mirosław
Kret. Osoby zgłaszały się co prawda do niego, jednak dowiadując się,
ile dostaną na rękę jako nauczyciele stażowi, rezygnowały z podjęcia pracy. Większość nauczycieli
w jego szkole to osoby młode, jed-

z gminami Powiatowy Zarząd Dróg
kupował tylko kostkę, natomiast
układać miały ją gminy. W większości gmin proces ten jest już zakończony. W Wicu o kostkę wystąpił zarząd OSP. Kostka miała tam
być układana w pasie drogowym,
przy powiatowej drodze, strażacy wnioskowali też jednak, aby
300 m2 ułożyć w wyjeździe z boksów garażowych, który to teren nie
należy już do powiatu. Jak głosi
wyjaśnienie powiatowego zarządu
z 23 września, przedstawione dzień
później podczas komisji rewizyjnej
Rady Powiatu: jednostka w Wiciu
“(...) została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W związku z tym zobowiązana jest
przepisami ustawy (...) być w ciągłej gotowości”.
Zarząd zastrzega jednak: „(...) powyższy wniosek zostanie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu Łowickiego dopiero po wyjaśnieniu kwestii
prawnych związanych z w/w przedsięwzięciem.”
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Andrzej Stajuda wyjaśniał
podczas posiedzenia wspomnianej
komisji, że kostka, co prawda, znajduje się w Wiciu, jednak nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego
jej przekazanie, czyli że w każdym
momencie, w razie niezgodności
z prawem,możezostaćzabrana. (wcz)

jednak jest to przypadek, gdy wychowawca chce doprowadzić do
końca swoją klasę i po tym roku
szkolnym odejdzie. W szkole zatrudniona jest zresztą już młoda rusycystka, która zbiera obecnie doświadczenie, by od przyszłego roku
przejąć całkowicie obowiązki nauczycielki emerytki.

nak przedmiotów zawodowych muszą uczyć emeryci.
Radny Dariusz Mroczek zauważył podczas komisji, że uzasadnione jest umożliwienie nauczycielom
emerytom doprowadzenia swojej klasy do matury. - Co prawda
w urzędzie pracy zarejestrowane są
młode osoby z wykształceniem pedagogicznym, ale i do mnie zgłaszają
się osoby poszukujące pracy, których
bym nie zatrudnił - mówił.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski, odpowiedzialny w powiecie za
edukację, powiedział, że nie chce,

go spłyną do starostwa z kuratorium
oświaty. Starosta Janusz Michalak
powiedział, że w związku z tym powiat da ogłoszenie o zapotrzebowaniu na określonych nauczycieli, ze
wskazaniem, aby podania spływały
do starostwa. - Zdaję sobie sprawę,
że takie sterowanie odgórne nie jest
dobre, ale jest widocznie taka potrzeba - zauważył.
Przewodnicząca Jolanta Kępka
deklaruje, że komisja wróci do sprawy, kiedy dostępne będą arkusze organizacyjne.
(wcz)

Najstarsze szkoły
obradowały w „Chełmońskim”
Delegacje 30 szkół
zrzeszonych
w Stowarzyszeniu
na rzecz Najstarszych
Szkół w Polsce spotkały
się w minionym tygodniu
w Łowiczu. Wybrano
nowy zarząd, do którego
ponownie wybrany został
Henryk Zasępa jako
przedstawiciel I LO
w Łowiczu.

W

programie zjazdu, poza obradami, znalazło się zwiedzenie Łowicza, Nieborowa, Arkadii i Sromowa. - Goście
mówili, że nasz region jest tak piękny, że będą chcieli organizować tu
szkolne wycieczki - mówi Henryk
Zasępa. Łowicki zjazd był już 24.
tego typu spotkaniem, bo zwykle
odbywają się dwa w roku. W tym
roku wyjątkowo było jeden, ponieważ zaplanowane wiosną spotkanie w Nysie przesunięto ze względu na fakt, że miało się odbyć tego
samego dnia, co spotkanie Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, do
którego część najstarszych szkół
również należy.
Każde ze spotkań ma wiodący
temat, tym razem było ono okazją do podsumowania 3-letniej kadencji zarządu i komisji rewizyjnej
oraz wyboru nowych władz. Prezesem ponownie wybrany został Józef Świeboda z I LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie,
Henryk Zasępa jest I wicepreze-

Przedstawiciele stowarzyszenia podczas obrad w I LO w Łowiczu.
sem. Zarząd liczy 11 osób, oprócz
niego wybrana została 3-osobowa
komisja rewizyjna.
Ponadto w Łowiczu dyskutowano na temat planowanego wydania albumu najstarszych szkół.
Problem w tym, że ustalenie historycznych początków obecnych
szkół średnich nie jest takie proste.
Część historyków uważa bowiem,
że szkolnictwo średnie liczyć należy od XVI wieku, a np. LO im.
Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku sięga do tradycji
średniowiecznych - 1180 rok, zaś
łowickie liceum do roku 1433,
czyli daty powstania kolegiackiej
szkoły, która była filią Akademii
Krakowskiej.
Nasz rozmówca ma nadzieję, że
podczas kolejnych spotkań uda się
wypracować wspólne stanowisko

na temat wydawnictwa. Na razie
wiadomo, że jego wydanie bez honorariów autorskich to koszt około 200 tys. zł. W planowanym wydaniu każdej z najstarszych szkół
- a jest ich prawie 100 - poświęcone będzie od 7 do 15 stron. W całym albumie znaleźć się ma około
1.000 zdjęć.
Zanim album powstanie, zarząd
stowarzyszenia wydał biuletyn,
w którym znalazły się informacje
o 46 najstarszych szkołach, ułożone w kolejności - według „starszeństwa”. Zamieszczono informacje o wszystkich tych szkołach,
które nadesłały materiały o sobie.
Nie zabrakło informacji o I LO
im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Każdej szkole poświęcono 2 strony.
(mwk)
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Zakładnicy ścieżki rowerowej
Ścieżka rowerowa
i chodnik, które miały
poprawić bezpieczeństwo
na ul. Łęczyckiej
w Łowiczu, stały się
prawdziwą zmorą dla
części mieszkańców.
Skarżą się oni na błędy
przy projektowaniu i na to,
że nikt z Zarządu Dróg
Wojewódzkich nie chce
uznać, że ścieżkę źle
zaprojektowano,
choć co chwilę prace
przy niej są wstrzymywane
by dokonać poprawek.

J

ak spadł deszcz, samochód nie mógł
wyjechać z posesji - mówi Tomek Płóciennik, mieszkaniec ulicy Łęczyckiej. Podjazd jest zbyt stromy, koła ślizgały się
na mokrej kostce - mówi pokazując czarne
ślady, które pozostały na podjeździe. - Co
będzie jak przyjdzie mróz i ta woda zamarznie? Wtedy na pewno już nie wyjadę, a ja
muszę jeździć, bo z tego żyję - dodaje.
Mieszkańcy ul. Łęczyckiej wytykają Zarządowi Dróg Wojewódzkich, że w czasie
projektowania ciągu pieszo-rowerowego
nikt nie zwrócił się do nich o konsultację
planu. Wszystko zrobiono najmniejszym
kosztem pracy, odtwarzając np. zjazdy
do posesji w miejscach, gdzie one już są,
wynosząc nawierzchnie z kostki na wysokość ogrodzenia, a w niektórych miejscach
ponad. - Projektant nie wziął pod uwagę
ukształtowania terenu. Jestem zdania, że
jego tu w ogóle nie było, a wszystkie prace zostały wykonane zza biurka - mówi
sąsiadka Płóciennika, Urszula Gawinek. To dlatego, sugeruje, część zjazdów
w bramy posesji jest pod niemal trzydziestostopniowym kątem. Przy wjeździe samochody szorują błotnikami lub
podwoziem o ziemię. - Syn nie wjeżdża samochodem na podwórko, boi się że uszkodzi podwozie, od kilku tygodni zostawia go
w ulicy naprzeciwko - mówi Gawinek.

Nie tylko zjechać z podjazdu na posesję jest trudno, ale także sforsować kra- Przy sklepie Krynickich na Łęczyckiej parkuje dużo samochodów, potrzeba
więc miejsc postojowych.
wężnik, który jest jest bardzo wysoki.
Wojda pertraktowali z projektantem jak
i zarządem dróg obniżenie krawężników
na większej długości niż szerokość wjazdu do posesji. Chcieli miejsc postojowych
minimum na 5 samochodów plus dojazd
dla samochodu dostawczego.
Dopiero w ostatnich dniach udało się
wywalczyć obniżenie krawężników na całej szerokości posesji. Właściciel sąsiedniego sklepu Jacek Wojda przyznał, że ma nadzieję, że to wystarczy. Z drugiej strony jak
zwrócił nam uwagę jeden z czytelników
Arkadiusz Przybylski parkowanie samochodów na ścieżce i chodniku spowoduje jej powolne niszczenie oraz utrudnianie
w poruszaniu się nią.

Zagrożenie dla sklepów
- Bez miejsc postojowych przy Łęczyckiej
interes padnie, zwłaszcza że chcą tu postawić, jak słyszałem, zakaz postoju. W sklepie,
w który zostały zainwestowane duże pieniądze, zatrudnionych jest 15 osób, liczę się z
tym, że w niedługim czasie większość będzie musiała być zwolniona - powiedział
nam ponad tydzień temu Mariusz Krynicki
właściciel sklepu przy ul. Łęczyckiej. On
jak i właściciel sąsiedniego sklepu Jacek

prawiali w innych miejscach - mówi Urszula Gawinek.
Kierownik Rejonu Dróg Publicznych
w Łowiczu, której podlega inwestycja na Łęczyckiej Grażyna Kaczor rozkłada ręce i mówi, że wszystkie prace
tam prowadzone są wykonywane według projektu. Z kolei dyrektor technicz-

W

łaściciel innego sklepu, z asortymentem mięsnym Czesław Stanicki,
z szerokim uśmiechem na ustach opowiadał nam o absurdalnym pomyśle projektanta, który zaplanował przed jego posesją zatokę pod przystanek autobusowy.
Od posesji miał on być oddzielony metalowymi barierkami uniemożliwiającymi
wejście na jej teren, w tym także do sklepu. Oczywiście o miejscach postojowych
nie było mowy, zatrzymanie w zatoczce
nna mieszkanka tej ulicy, Krystyna grozi mandatem.
Wierzbicka starała się uzyskać od adRatuszowe interwencje
ministratora drogi zgodę na wykonanie zjazdu dla samochodu do swojej poW tego typu sprawach na Łęczycsesji. Nic nie wskórała i choć mogłoby kiej interweniował u drogowców burbyć inaczej, będzie mogła dostać się na mistrz Krzysztof Kaliński. - Inwestycja
nią po schodkach i przez furtkę. - A jeśli nie jest nasza, ale problemy jakie są z nią
będę chciała wejść z wózkiem, to co mam związane dotyczą naszych mieszkańców
zrobić? Na Łęczyckiej nie jest ona jedy- więc staramy się ich reprezentować - poną osobą, która przegrała z zarządcą dro- wiedział nam. Projektant zrezygnował
gi w tej sprawie.
z przystanku w tym miejscu i zgodził się,
Pyta też co będzie z wodą opado- by został on umieszczony na parkingu
wą, która spłynie ze ścieżki i z uli- przed sklepem PSS. Ratusz był inicjatocy wykonywanymi właśnie spustami. rem kilku spotkań z kierownictwem zaCo ciekawe, by je zrobić, wykonawca musiał rozebrać ułożoną już kostkę. Woda spłynie do rowu, pomiędzy nasyp
a moją posesję i tam zostanie, bo nie zadbano o jej dalszy przepływ. To mają być,
jak nam powiedziano, odparowniki. Ale
jak deszcz będzie obfity, woda dostanie się
na moją posesję i popłynie pod dom.

I

rządu dróg i mieszkańców, skierował też
do drogowców wiele pism formułując
w nich swoje uwagi dotyczące tych zjazdów, jak i rowów. Naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych w ratuszu Paweł
Gawroński powiedział nam, że właściwie miasto przeprojektowuje wcześniejszy projekt nanosząc na nim swoje po-

„Z górki na pazurki” można byłoby sobie zażartować, ale mieszkańcom Łęczyckiej nie jest do śmiechu.
prawki. Wcześniej, w fazie projektu nie
było to możliwe, bo choć konsultowano
z nim projekt, to tylko w zakresie skrzyżowań z ulicami miejskimi.
Skargi mieszkańców dotyczą także wykonawcy, firmy A.T.Z. z Głowna, która „projekt bubel” zarządu dróg
wojewódzkich traktuje poważnie i wykonuje wszystko co jest na nim naniesione, często bez zastanowienia. - Teraz
może będą to rozbierać, tak jak już po-

ny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że
projekt spełnia wszystkie konieczne wymogi i obwinił za kłopoty przy ścieżce
samych mieszkańców, mówiąc, że gdy
w 2006 roku opracowywano projekt
i można było zgłaszać uwagi, nikt takich
nie miał. Jego zdaniem mieszkańcy wiedzieli o planach budowy, informacje o
tym były podawane m.in. na spotkaniach
z władzami miasta, które odbywały się

w tej dzielnicy. Teraz, gdy inwestycja
jest w toku, problemy się mnożą z dnia
na dzień.
ie potrafił powiedzieć o ile wzrośnie
cena inwestycji przez poprawianie
tego co już wykonano zgodnie z projektem. Przypomnijmy, że po przetargu prace
miały kosztować blisko1,8 mln złotych.
- Nie jesteśmy zamknięci na uwagi deklaruje jednak. - Zarząd dróg będzie
je wprowadzał w życie, zresztą już teraz
wprowadził ich bardzo dużo - powiedział.
Problemem jest jednak to, że jego zdaniem, wiele osób nie rozumie, iż przy drodze o randze regionalnej o dużym natężeniu ruchu nie ma mowy o tym by budować
miejsca postojowe, tym bardziej prywatnym handlowcom, nie ma też obowiązku
by udostępniać zjazdy do posesji. Zarząd
jak twierdzi i tak poszedł mocno na rękę
właścicielom sklepów, obniżając krawężnik na większej długości, czy zgadzając się
na przesunięcie zatoki dla autobusu.
- To co można tam zmienić, by właścicielom prywatnych posesji mieszkało się
lepiej, zrobimy na pewno - zadeklarował.
Ale o stromych podjazdach dowiedział się
od nas. Przyznał, że prace nad poprawkami ciągle trwają, może więc wszystkiego
nie wiedzieć. Sprawę rowów i odprowadzenia z nich wody skwitował natomiast,
mówiąc - Zobaczymy jak sprawdzą się odparowniki. Jeśli będą problemy, będziemy
starali się sprawę rozwiązać inaczej.
Kwiatkowski przypomina, że walka
o ścieżkę rowerową i chodnik przy Łęczyckiej ciągnęła się od kilkunastu lat. Powstaje ona, by poprawić bezpieczeństwo
na tej ruchliwej ulicy. Realizacja jej musi
być jednak kompromisem między oczekiwaniami właścicieli posesji a osób poruszających się pieszo i na rowerach.
(tb)

N
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Kto daje
i odbiera...

ieszę się, że Wojciech Olejniczak
czyta „Nowego Łowiczanina”
ze szczególnym uwzględnieniem
moich felietonów i wyciąga wnioski.
Starszych należy słuchać i prawidłowo
wychowana młodzież o tym wiedzieć
powinna. Nie dalej, jak cztery tygodnie
temu napisałem na tych łamach felieton,
którego głównym założeniem było zwrócenie uwagi na ciągle u nas niedocenianą
kolej, i proszę. W telewizorach pojawiły się
przedwyborcze reklamówki, w których szef
SLD obiecuje Polakom rozwój kolejnictwa.
Jak wygra wybory, rzecz prosta. Jest to
oczywiście mało prawdopodobne, choć
z przecieków, jakie posiadam, wynika,
że LiD-owi rośnie. Ale jak kto młody i przystojny to mu lepiej rośnie. Zgodnie z teorią,
z którą trudno się nie zgodzić, że lepiej być
młodym, przystojnym, zdrowym i bogatym niż starym, brzydkim, schorowanym
i na dodatek biednym. Jeśli jeszcze lewicująca młodzież posłucha swych starszych
kolegów, pardon, towarzyszy, to PZPRowskie: „Partia z Narodem, Naród z Partią”
przetransponuje na „LiD z ludem, lud z LiDem”. Drżyjcie wtedy Kaczyńscy i Tuskowie
(choć Tuska na szczęście mamy jednego
i ostatnio coś bardzo spokorniałego).

C

dniach ostatnich Naród, zwany
teraz elektoratem, sporo dyskutował i pewnie na tym nie
poprzestanie, o polityce, która w mediach
zdominowała niemal wszystko. Czasem
tylko lekarze ze swymi żądaniami przebijali się na pierwszy plan w telewizyjnych
i radiowych serwisach informacyjnych.
Tu i ówdzie nie bacząc na przysięgę
Hipokratesa (choć to chyba idzie raczej
o Hipokrytesa czy też Hipokryta) poskładali
w miejscach pracy wymówienia i plecami odwrócili się od chorych i biednych,
bo najbogatsi i tak się leczą w prywatnych
szpitalach (w dużych miastach są takie
i miewają się bardzo dobrze), a lekarzy
wybierają sobie sami. Może jestem
naiwny, ale chciałem zadać pytanie.
Jeśli Panowie Doktorzy nie chcą pracować
w służbie zdrowia, to gdzie chcą, bo przecież rodzinę, a i samego siebie, z czegoś

W

trzeba utrzymać. Marna bo marna ta pensja,
ale jak mawiają Wasi pacjenci, lepszy rydz
niż nic (rydze ostatnio spotkałem na bazarze
po dwadzieścia złotych za kilogram). A jakoś
nie chce mi się wierzyć, żeby na cały lekarski
Mielec, Radom i pół Częstochowy, naturalnie ze świetną znajomością angielskiego,
czekała robota w branży na Wyspach
Brytyjskich. A nie było przecież żadnej możliwości, bo i skąd, odłożyć cokolwiek z tej
marniutkiej pensji w lecznictwie zamkniętym
(groziło, że zamkniętym na amen), więc
zaskórniaki „na czarną godzinę” pewnie
w świecie medycznym znane są tylko
ze słyszenia. Ale tak to już niestety jest, nad
czym i ja ubolewam, że cwaniacy mają się
lepiej, a uczciwie pracujący gorzej. Tak było
za ciężkiej komuny, tak jest i teraz w systemie
pozornie demokratycznym.

K

oszty utrzymania rosną nie tylko
w Polsce i pewnie dlatego Cosa Nostra czyli mafia sycylijska ostatnio
podniosła sobie pensje nawet dwukrotnie.
Media donoszą, że sam szef tej organizacji
„zarabia” teraz czterdzieści tysięcy euro
miesięcznie. Koszta ma jednak spore,
bo od kilkunastu lat musi się ukrywać.
Wpływy Cosa Nostra ma jednak wysokie
i stałe, a pochodzą one głównie z haraczy
i handlu narkotykami. Ciekaw jestem, jak
włoska policja dotarła do mafijnej listy płac
i co dzieje się z nadwyżką. U nas o mafiach
ostatnio cicho. Haracze jednak się zdarzają,
podobnie, jak zdarzył się dealer narkotyków w Kancelarii Prezydenta. Haracz
najświeższej daty, za „ustawienie” przetargu
na Helu, wyniósł dwieście pięćdziesiąt tysięcy
do podziału między burmistrza Helu Mirosława W. i posłankę PO Beatę Sawicką
(ciekawe: on jest W., a ona Sawicka).
Skonsumować tego dużego szmalu jednak nie zdążyli, bo pieniądze pochodziły
z kasy CBA, dokąd zaliczka musiała wrócić.
Pieniądz po prostu musi, jak mawiają biznesmeni, pracować. Za jakiś czas te same
banknoty wystąpią więc pewnie w charakterze sprowokowanej łapówki pod innym
adresem. Jako dzieci mawialiśmy, że „kto
daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera”.
Ale nie było wtedy CBA.

Dzisiaj to mogę przyjąć
prywatnie
(...) 22.08 br. uczestniczyłam w wypadku samochodowym. Samochód prowadziła moja córka, obok niej siedział wnuk, a ja
z tyłu za nimi. Wszyscy na szczęście mięliśmy zapięte pasy. Niestety z drogi podporządkowanej wyjechał samochód i uderzyliśmy w niego. Było to blisko szpitala,
ponieważ ja bardzo źle się czułam, zabrało
mnie pogotowie. Prześwietlili, udzielili pomocy i chcieli mnie zostawić w szpitalu.
Ja nie zgodziłam się, bo nie wiedziałam, w
jakim stanie jest córka i wnuk, jak dostaną
się do domu (60 km od Łowicza), miałam
przy sobie klucze od mieszkania, gdzie były
ich rzeczy itp. Umówiłam się z lekarzem,
że gdyby coś się działo, mam natychmiast
wrócić do szpitala.
W czwartek i piątek źle się czułam i leżałam w łóżku - bóle w klatce piersiowej,
zawroty głowy, wymioty. Potem był weekend, w poniedziałek udałam się do lekarza
rodzinnego, który skierował mnie do neurologa. We wtorek (28.08 br.) udałam się do dr.
W. przy ul. Krakowskiej, odczekałam w kolejce, weszłam do gabinetu. - „Co się dzieje?” Więc mówię, a lekarz na to „Pierwszy
wolny termin, kiedy mogę panią przyjąć, to
12 września po południu”. Ja na to - Panie
doktorze, ja teraz źle się czuję, a to są skutki
wypadku”. „No, nie śpieszyło się pani, jak
dopiero dziś się zgłasza”. Więc tłumaczę,
dlaczego dzisiaj, na to lekarz: „Dzisiaj to
mogę panią przyjąć prywatnie - ja nie jestem
Judymem, widzi pani, jak nas traktują”.

Nogi mi się ugięły, ze łzami w oczach
wyszłam z gabinetu. Dopiero potem przyszła refleksja, bo mogłam powiedzieć, a ja
nie jestem filantropką i ze swojej niskiej
emerytury (800 zł) nie będę panu wypychać kieszeni panie W.! Ciekawa jestem,
czy ten lekarz nie byłby oburzony, gdyby
ktoś tak potraktował jego matkę?
Lekarze strajkują, może mają niskie płace, ale ciągle mogą może kosztem wolnego
czasu zarabiać duże pieniądze - co widać:
wille, drogie auta, wakacje w atrakcyjnych
miejscach świata itp. Natomiast emeryt nie
ma żadnej możliwości dorobienia do swoich głodowych emerytur i często musi dokonywać wyboru - leki, opłaty czy na życie.
Takim lekarzom naprawdę trzeba przypominać prosty slogan, że w każdej sytuacji
trzeba widzieć człowieka i być człowiekiem!
Z.M.
(imię, nazwisko i adres znane redakcji)

Niechciana data 1920
W nr 33 „NŁ” w artykule o obchodach
Święta Wojska Polskiego wspomniano
o stojącym w centrum Zdun pomniku upamiętniającym „poległych za wolność ojczyzny w latach 1918-1920, na którym
znajduje się 27 nazwisk”. W rzeczywistości napis na fundamencie pomnika brzmi
tak: „Synom naszym i braciom poległym
w walce o wolność ojczyzny 1914-1920.
Gminiacy”.
Pomnik przetrwał okupację, po wojnie „nieznani sprawcy”, doskonale znani
mieszkańcom Zdun, systematycznie ście-

rali datę „1920”, gdyż przypominała walkę z bolszewickim najeźdźcą. Ale inną też
znaną ręką, natychmiast białą farbą odnawiano ów rok 1920! Pomnik był ogrodzony estetyczną żeliwną barierką, otoczony
zielenią i kwiatami. Dziś po ogrodzeniu nie
ma śladu, wokoło często walają się śmieci, butelki itp.
Jest to jeden z piękniejszych pomników
w pow. łowickim. Jego kształt przypomina
stylizowaną Księżankę w łowickiej kiecce.
Kamienie, stanowiące jego istotę, zebrano
z pól okolicznych wiosek, z których pochodzili polegli. Autorem pomnika był Konrad Dargiewicz (1897-1970), artysta, malarz, nauczyciel łowickich szkół średnich,
po wojnie profesor Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zduński monument
odsłonięto 11 listopada 1938 r. w dwudziestą rocznicę odzyskania Niepodległości.
Dobiesław Jedrzejczyk
(Zduny Kościelene)

Bednary

Za rok ciąg dalszy renowacji wojennego cmentarza
Zakończyły się prace na cmentarzu wojennym w Bednarach
w gminie Nieborów, gdzie spoczywają żołnierze Września 1939.

T

rwały one od dłuższego czasu, jednak
na samych kwaterach nie było tego
widać, gros prac odbywało się w zakładzie kamieniarskim Mirosława Lebiody z Arkadii.
Na renowację cmentarza gmina Nieborów otrzymała kwotę 14.940 zł, po-

chodzącą z Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. W ramach tych pieniędzy
zdemontowane zostały stare płyty, a w ich
miejsce założono 18 nowych płyt granitowych. Dodatkowo gmina przy pomocy
własnych robotników wykarczowała stare, zdziczałe już nasadzenia i uporządkowała cały teren.
Gmina liczyła na większą dotację
z Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, za
którą wykonałaby od razu wszystkie przewidziane prace. Wobec mniejszych pienię-

dzy druga część inwestycji wykonana zostanie w przyszłym roku. Na cmentarzu
do tej pory nie było krzyży, a tylko poziome płyty. Dalsza część prac zakłada postawienie najprawdopodobniej lastrykowych
krzyży mogilnych.
Nie jest to pierwszy wojenny cmentarz
na terenie gminy odnowiony za pieniądze
ze wspomnianego źródła. W 2004 roku za
dotację w kwocie 30 tys. zł odnowiony został cmentarz w Kompinie.
(wcz)
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GOK Kiernozia

Kiedy jakie zajęcia

U

stalony jest już harmonogram zajęć,
jakie w tym roku szkolnym prowadzić będzie ośrodek kultury w Kiernozi. We wrześniu rozpoczęły się zajęcia w
ramach kółka plastycznego (odbywają
się w piątki w godz. 15-17). Pozostałe zajęcia odbywają się od października.
Zajęcia z modelarstwa odbywać
się będą w świetlicy GOK we wtorki
w godz. 15-17. Pierwsze były 2 października. Również we wtorki placówka zaprasza na aerobik. Zajęcia odbywają się na
sali gimnastycznej w szkole podstawowej
w godz. 17.30-18.30. Pierwsze zaję-

cia odbyły się 2 października. W środę 3 października rozpoczęło swoją
działalność kółko teatralne. Zajęcia
w świetlicy GOK w godz. 15.30-17.30.
Kurs tańca rozpoczyna się dzisiaj,
tj. w czwartek 4 października, o godz. 16.00
w sali gimnastycznej szkoły. Próby Zespołu
Pieśni Ludowej „Kiernozianie” od października odbywają się w środę w godz.
18-20. Zajęcia z języka angielskiego rozpoczną się w sobotę 6 października, poszczególne grupy według odrębnego harmonogramu.
W sumie trwają w godz. 9-18 .
(mwk)

Uznanie dla Brzozowskich i dla Ciuka

P
Sam naczelnik łowickiej „drogówki” instruował, jak należy bezpiecznie przechodzić przez jezdnię.

Niepełnosprawni też muszą być bezpieczni na drodze
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Parmie, grupujące osoby niepełnosprawne, przystąpiły do policyjnego konkursu fotograficznego „Razem bezpieczniej”, który
organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
prócz tego WTZ porozumiały się z łowicką Komendą Powiatową Policji
O
i w poniedziałek, 24 września, gościły
u siebie naczelnika Sekcji Ruchu Drogo-

wego, podinspektora Leszka Okonia, policjanta na motocyklu Honda oraz policjantkę zajmującą się zagadnieniami związanymi
z nieletnimi.
- Przeczytaliśmy w Nowym Łowiczaninie,
że jest taki konkurs i postanowiliśmy nawiązać najpierw współpracę z naszą łowicką
policją. To było bardzo miłe i wartościowe
spotkanie - powiedziała nam Ewa Urbanek
ze stowarzyszenia „Tacy sami”, które prowadzi warsztaty w Parmie. Policjanci pokazali uczestnikom warsztatów radiowóz

od środka, radar do mierzenia prędkości,
sprzęt radiowy itd. Można było też założyć policyjny kask od motocykla i usiąść
na policyjnej Hondzie. Na ulicy trenowano
też właściwe przechodzenie przez jezdnię.
- Część z uczestników warsztatów w Parmie porusza się sama, bez opiekunów, więc
zwróciliśmy uwagę na podstawowe zasady
bezpieczeństwa pieszych na drodze - powiedział nam naczelnik Leszek Okoń. Spotkanie udokumentowano ponad setką zdjęć.
(mak)

rywatne muzeum rodziny Brzozowskich w Sromowie oraz gospodarstwo
agroturystyczne „Stajnia u Kowala”
w Nieborowie są dwoma podmiotami
z terenu powiatu łowickiego, które na walnym zgromadzeniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego,
10 września w Łodzi, otrzymały dyplomy oraz statuetki Juliana Tuwima, będące imitacją rzeźby z ulicy Piotrkowskiej,
w podziękowaniu za pomoc, przyjaźń
i współpracę przy realizacji projektów
z zakresu promocji turystycznej Łodzi i regionu łódzkiego.
Przypomnijmy, że Ludowe Muzeum
Brzozowskich w Sromowie założył przed
35 laty artysta rzeźbiarz Julian Brzozowski, a obecnie prowadzi je i rozwija syn artysty, Wojciech. Gospodarstwo w Nieborowie działa od 3,5 roku i prowadzi je wraz
z żoną Roman Ciuk, który jest też m.in. zaklinaczem koni, czyli specjalistą od bezstresowego układania wierzchowców. Jego
gospodarstwo jako jedyne gospodarstwo
agroturystyczne z województwa łódzkiego
zostało w ten sposób wyróżnione. Nigdzie

Dofinansować tych,
co po raz pierwszy
Czy na turnusy rehabilitacyjne
dofinansowywane przez
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu jeździły
przez ostatnie lata ciągle te
same osoby? Czy aby ktoś inny
otrzymał taką pomoc, musiał
najpierw napisać skargę do
starostwa? Jakie były kryteria
przyznawania tych pieniędzy,
a jakie są teraz?
i inne pytania nasuwają się po tym,
jak dyrektor PCPR Robert Wójcik przeTkazałakie
komisji rewizyjnej Rady Powiatu Ło-

wickiego pismo mieszkanki Łowicza, która wcześniej skarżyła się do tejże komisji,
iż jej dziecku nie przyznano dofinansowania do turnusu. Kiedy pieniądze się znalazły
i dziewczynka otrzymała dofinansowanie,
matka 4 lipca wystosowała pismo - właśnie

to, z którym dyrektor zapoznał komisję z prośbą o przyjęcie jej rezygnacji. Co ciekawe, druga ze skarżących się pań, dla której także znalazły się pieniądze, w ogóle
z pomocy nie skorzystała, nie podając nawet przyczyny.
- Jakiś czas temu spędziłam kilka godzin
nad dokumentami w PCPR. - mówi przewodnicząca komisji Jolanta Kępka. - Analizując nazwiska osób z trzech ostatnich lat,
jakie otrzymywały dofinansowanie do turnusów, znalazłam około 80 nazwisk, które powtarzały się w każdym kolejnym roku.
Uważam, że takie dofinansowanie otrzymać
winny w pierwszej kolejności osoby starające się o nie po raz pierwszy.
- Tylko w ostatnim roku dofinansowanie
do turnusu otrzymało 405 osób - mówi z kolei dyrektor Robert Wójcik. - Czy te 80 osób
to jest naprawdę tak duża liczba? Tym bardziej że co roku zwracamy jakąś pulę niewykorzystanych pieniędzy na turnusy. W ubie-

Jak to wygląda w praktyce
Przeciętnie pobyt w jakimkolwiek
ośrodku kosztuje około tysiąca zł, jednak
korzystający z turnusu musi wziąć pod
uwagę także koszty dojazdu. Osoby
z pierwszą grupą niepełnosprawności
otrzymują dofinansowanie 650 zł,
z drugą - 600 zł i trzecią - 550 zł.
Opiekunowie dostają dofinansowanie
430 zł.

głym roku było to 30 tys zł. Dochodziło już
nawet do tego, że pracownice PCPR dzwoniły do takich osób, nakłaniając je do skorzystania z dofinansowania. I tutaj rodzi się
dylemat: czy zwracać te pieniądze, czy też
pozwolić wyjechać osobie, która z dofinansowania korzysta drugi lub trzeci raz. Jeśli nie ma chętnych na turnusy, skąd zatem

Kocierzew Południowy

Jubileusz kółek rolniczych
Jubielusz 145-lecia kółek rolniczych
i 140-lecia kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich odbędzie się w sobotę,
13 października, w Kocierzewie Południowym.

O

bchody będą mieć charakter regionalny, bo
do wzięcia udziału w nich zaproszono około
350 osób z powiatu łowickiego, ale też z Lipiec Reymontowskich, Słupi, Dmosina, Nowej Su-

chej, okolic Rawy Mazowieckiej, Białej Rawskiej.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 mszą św.
w kościele parafialnym w Kocierzewie. Po nabożeństwie goście przejdą do remizy miejscowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej części uroczystości przewidziano przypomnienie historii kółek rolniczych, przemówienia i wręczenie odznaczeń resortowych. Jubileusz zakończy się częścią artystyczną
oraz poczęstunkiem.
(mwk)

wzięły się skargi osób, które dofinansowania nie otrzymały? Wiąże się to z faktem
częstej rezygnacji z turnusu osób, którym
pieniądze już zostały przyznane. W ubiegłym roku złożono 580 wniosków, pieniędzy starczyło dla 405 osób, z których część
jednak zrezygnowała. Kiedy proponuje się
potem pieniądze osobom, które nie „załapały się” na dofinansowanie w pierwszym
terminie, te często nie są już zainteresowane. Poza tym PCPR otrzymuje zwykle pod
koniec roku jakąś dodatkową pulę pieniędzy
na turnusy. Wtedy jednak oczekujący mówią zwykle, że oni woleliby jechać na turnus
w sezonie letnim.
Panie, które skierowały skargi do komisji rewizyjnej, nie otrzymały dofinansowania
w pierwszym terminie, jednak wiadomo
było wtedy, że będą dodatkowe pieniądze
i ich podania rozpatrzone zostaną po raz
drugi. W drugim terminie dofinansowanie
otrzymały. Obydwie nie zdecydowały się

Roman Ciuk ze „Stajni u Kowala” jest
dumny z wyróżnienia, jakie otrzymał
za swoją działalność.
indziej w województwie nie ma też takiego
fenomenu, jakim jest wyróżnione muzeum
w Sromowie.
(wcz)
z niego skorzystać. - Po co więc było pisać
te skargi do komisji rewizyjnej? - pyta dyrektor. Przewodnicząca Kępka widzi sprawę nieco inaczej. - Aby wyjechać na turnus,
trzeba mieć jakąś kwotę własnych pieniędzy.
Nie można winić tych osób, za to że później
nie mogły już z turnusu skorzystać, bo różne mogły się zdarzyć w międzyczasie wypadki losowe.
- No cóż, jeśli ktoś składa wniosek, musi
się liczyć z koniecznością zgromadzenia
także własnych pieniędzy - kwituje dyrektor Wójcik.
W minionych latach wniosków o dofinansowanie nie było wcale tak dużo i niewykorzystana część pieniędzy była zwracana, teraz z roku na rok chętnych jest coraz
więcej. Dotychczas, gdy pieniędzy wystarczało, o otrzymaniu dofinansowania decydowała kolejność składania wniosków,
teraz dyrektor powołał komisję, która bierze pod uwagę stopień niepełnosprawności
i to, czy osoba korzysta z dofinansowania
po raz pierwszy. Komisja preferować ma
też wyjazdy dzieci i młodzieży. Ponieważ
zainteresowanie dofinansowaniem turnusów wciąż się zwiększa, dyrektor wydał
zarządzenie o zmniejszeniu kwot dofinansowania. Będą one wynosić tyle, ile podaliśmy w ramce. - Mamy na ten cel 280 tys zł.
Zmniejszenie kwot zaowocuje tym, że dofinansowanie otrzyma około 80 osób więcej - mówi dyrektor Wójcik. Może wtedy
nie będzie takich, którzy „się nie załapią.”
(wcz)
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Wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski wręcza główną nagrodę dziewczętom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Najlepszy haft koralikowy
Uczniowie ze Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego
w Łowiczu zdobyli
pierwszą nagrodę
w powiatowym konkursie
„Haft tradycyjny”,
który został rozstrzygnięty
1 października w Muzeum
w Łowiczu.
rganizatorem konkursu była
Gminna Rada Kobiet gmiO
ny Łowicz. Na konkurs wpłynęło
w tym roku 37 prac wykonanych

różną techniką: haftem gładkim,
krzyżykowym i koralikowym.
Prace oceniało jury pod przewodnictwem Marii Sołtyszewskiej,
członka Zarządu Rady Nadzorczej
warszawskiej „Cepelii”, przez 40 lat
prowadzącą „Sztukę Łowicką”.
- Pierwszą nagrodę otrzymali
uczniowie ze Specjalnego Ośrodka, gdyż pięknie wykonane prace
były ich pierwszymi pracami prezentującymi haft krzyżykowy - mówiła Beata Rokicka, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet gminy
Łowicz. Drugą nagrodę otrzymała
Agata Miazek, trzecią - Agniesz-

ka Gładka. Przyznano ponadto
11 wyróżnień: Justynie Wróbel,
Aleksandrze Moskwie, Katarzynie Kaczor, Justynie Zabost, Martynie Walczak, Agnieszcze Burzyńskiej, Annie Zabost, Annie
Graszce, Małgorzacie Kaczor, Michalinie Kosiorek oraz Dominice
Stańczyk.
- Tak liczny udział młodzieży
w konkursie kultywującym tradycję
haftu ludowego napawa mnie optymizmem na przyszłość. Dzięki nim
sztuka ta nie zaginie - mówiła Maria Sołtyszewska.
(eb)

Szkolenie o eksporcie w Cechu Rzemiosł
20 osób wzięło udział
w szkoleniu zorganizowanym 12 i 13 września w Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Łowiczu,
a dofinansowanym w ramach unijnego projektu
„Przygotowanie do eksportu”. Szkolenie obejmowało 16 godzin i nosiło tytuł
„Strategia eksportowa jako
element strategii rozwoju
przedsiębiorstwa”.

P

rzeznaczone było dla małych
i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych obecnie w działalność eksportową, lub mających
taką działalność podjąć w przyszłości. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji uczestników

w zakresie tworzenia ofert w poszukiwaniu nowych zagranicznych
rynków zbytu, a także realizacji kontraktów eksportowych.
W szkoleniu uczestniczyli zarówno właściciele zakładów, jak
i ich pracownicy. Zapoznali się oni
z zagadnieniami związanymi z strategią eksportową i jej znaczeniem
dla firmy. Dowiedzieli się jak wybierać rynki eksportowe, badać rynki, ustalać źródła i zdobywać niezbędne informacje, oceniać pozycję
konkurencyjną na wybranym rynku zagranicznym oraz analizować
otoczenie danego kraju. Omówione zostały również czynniki decydujące o sukcesie firmy na rynkach
zagranicznych oraz korzyściach płynących z działalności eksportowej.
Każdy uczestnik szkolenia otrzy-

ma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Uczestnicy szkolenia
mają dodatkowo możliwość wyjazdu studyjnego do jednego z państw
Unii Europejskiej o największym
potencjale importowym, organizowanych w czasie trwania dużych
targów branżowych. W programie
wizyty składają się spotkania z organizacjami branżowymi i agentami handlowymi, jak i wizyty w centrach handlowych w celu poznania
praktycznych aspektów prezentacji produktów i zarządzania marką. Pierwszy wyjazdy uczestników
z branży piekarskiej i cukierniczej do
Stuttgartu w Niemczech odbędzie się
w dniach 5 - 8 października. Wezmą
w nim udział dwie osoby z Łowicza:
Ryszard Rutkowski i Agnieszka Wilczyńska.
(eb)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Władysław Marek Kowalski
ładysław Kowalski urodził się 12 listopada 1930 roku w wielodzietnej
W
rodzinie w Białej Rawskiej niedaleko Rawy

Mazowieckiej. Dorosłe życie spędził jednak w Łowiczu. Rodzice pracowali w małym gospodarstwie rolnym. Pan Władysław
miał trzech braci i dwie siostry. Od najmłodszych lat pomagał rodzicom w gospodarstwie. Rodzina nie należała do majętnych,
więc dzieciństwa nie miał tak łatwego, jak
wielu jego rówieśników.
- Ojciec bardzo kochał wnuki, ale nie
przeszkadzało mu być wobec nich bardzo wymagającym. Obydwaj musieli pomagać w przygotowaniu posiłków, dziadek nauczył ich pielenia w ogródku, pracy
w polu. Uważał, że jak ktoś nauczy się pracować od małego, to sobie zawsze w życiu
poradzi - opowiadał nam syn pana Władysława, Krzysztof.
Zaraz po wojnie pan Władysław sprowadził się do Łowcza, zamieszkał w kamienicy
przy ulicy Stanisławskiego i zaczął pracować jako pomocnik murarza, wkrótce potem ukończył szkołę i kursy dzięki czemu
został samodzielnym murarzem. Gdy miał
25 lat ożenił się Marianną Gołębiowską
z Łowicza. Niedługo potem urodził im się

(1930- 2007)

pierwszy syn - Krzysztof. Rok później urodził się syn Paweł, a za kolejne dwa lata córka Katarzyna. - Ojciec był dla nas bardzo
dobry, ale wychowywał nas twardą ręką.
Zdarzało się, że mieliśmy zakazy opuszczania pokoju za przewinienia, za które innym
kolegom czy koleżankom rodzice tylko grozili palcami. Ja na przykład miałem tygodniowy „szlaban” za to, że skłamałem, że idę do
kolegi, a poszedłem do koleżanki. To mnie
oduczyło kłamać - wspomina syn Krzysztof. Państwo Kowalscy dostali mieszkanie
na osiedlu Kostka.
Władysław Kowalski był przedsiębiorczym i zaradnym człowiekiem. Oprócz
tego, że pracował jako murarz, zajmował
się też wykonywaniem innych drobnych
remontów i naprawianiem sprzętów domowych. Znał się zarówno na elektryce,
jak i na hydraulice. Pracował sumiennie
i dlatego zleceń mu nie brakowało. - Jak
coś się popsuło u znajomych, to dzwonili po ojca i on szedł naprawiać. Wzywali
go nie tylko do cieknącego kranu, ale też,
żeby naprawiać pralkę. Ojciec szedł i tak
długo dłubał przy urządzeniu, aż doszedł
do tego, co jest zepsute i naprawił - wspomina syn Krzysztof.

Państwo Kowalscy stanowili bardzo
zgodną parę. Często wychodzili na długie
spacery. Chętnie odwiedzali znajomych
i rodzinę. Pan Władysław był ciepłym,
dobrodusznym człowiekiem, przyjaźnie
nastawionym do innych ludzi. Lubił opowiadać dowcipy i często nimi zaskakiwał
na spotkaniach rodzinnych. Zawsze miał
jakiś nowy dowcip. Miał też dar do opowiadania śmiesznych historyjek z życia
codziennego. Miał spokojny charakter,
zawsze był uśmiechnięty.
Przeżył silny wstrząs po śmierci żony.
Zmarła nagle na nowotwór. Stał się bardziej skryty, zamknięty w sobie, przestał
odwiedzać znajomych. W dobry nastrój
wprawiała go obecność wnuków oraz
najbliższej rodziny. Bywały jednak momenty, że zamyślał się i potem nagle wychodził do innego pokoju. Mówił, że to
powracały wspomnienia i że chce wtedy
być sam. Czasami w jego oczach było
widać łzy. Zmarł nagle 10 lipca, chociaż nie miał kłopotów ze zdrowiem. Po prostu nie mógł sobie psychicznie poradzić po śmierci żony - powiedział nam
syn Krzysztof.
(mak)

odeszli od nas

17 września: Stanisław Miziołek, l.73; Józef Durczyński, l.83, Wyskoki; 19 września: Mirosław Antczak, l.56, Kadzielin; 20 września:
Genowefa Szcześniak, l.83, Głowno; 21 września: Cecylia Szymczak, l. 95,
Głowno; Stanisław Wolny, l.82, Głowno; 22 września: Wiesława Chojnacka, l.70; Teresa Krakowiak, l.80, Niedzieliska; Chwałkowski, l.62, Głowno;
23 września: Radosław Kostrzewa, l.32, Reczyce; 27 września: Anna Karalus,
l.85; 28 września: Włodzimierz Tarnowski, l.77; 1 października: Amelia Uczciwek, l.99; Jan Błażejczyk, l. 72.

Uderzyła, ale nie znęcała się

“Poemat katyński” w 4 językach S

kiej. Gdzie walczył, nie wie, ale musieli być
za Bugiem, skoro trafili do niewoli. - Przysłał dwie karty, ostatnia była z marca. Pisał, że wkrótce przyjedzie, że zobaczymy się
na Wielkanoc... Karty nie ocalały, bo dom
Kostrzewów w Lipsku nad Wisłą spalił się.
Matka Zbigniewa Kostrzewy o ojcu z nim
nie rozmawiała. Nie doczekała też uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę Memoriału - miejsca pamięci,
która w Katyniu odbyła się 4 czerwca 1995
roku. Zmarła 4 miesiące wcześniej. Kostrzewa była tam wtedy pierwszy raz.
Jak podkreśla jednak autor, 15 lat temu
miał przesłanki do przypuszczeń, że jego ojciec był więźniem Ostaszkowa. Było to dość
dziwne, bo tam trafiali funkcjonariusz policji, Straży Ochrony Kolei, a jego ojciec był
oficerem artylerii. Jak udało mu się później
wyjaśnić, faktycznie był jeńcem Starobiel-

ska. Wyjaśnienie tego faktu było dla niego
bardzo ważne.
Wiersze powstawały z potrzeby synowskiego obowiązku wobec ojca i innych ofiar
Katynia. I z potrzeby chrześcijańskiego wybaczenia, o którym mówił Jan Paweł II.
- Mam nadzieję, że sięgnie po nie każdy, kto będzie chciał mieć pamiątkę. Katyń to miejsce, w którym powinniśmy czcić
pamięć, zapytać o czas. W nowej publikacje zamieszczone są te same wiersze co
w pierwszym wydaniu, choć autor dokonał na nich swoich „zabiegów”. - Są pewne różnice w tekście. Jedno słowo, metafora
zmienia czasem charakter wiersza - mówi
Kostrzewa.
Inicjatorem wznowienia książki byli Maria i Wojciech Urbanek - współwłaściciel firmy Bracia Urbanek, która była sponsorem
przedsięwzięcia. Żona pana Wojciecha zaproponowała przetłumaczenie wierszy na
3 języki i była też korektorką wydania. Efekt
tej pracy - „Poemat katyński” - w cenie 12
zł dostępny jest już w Łowickim Ośrodku
Kultury, księgarniach Akrybia na ul. Zduńskiej i diecezjalnej na Starym Rynku.
- W Katyniu byłem kilkadziesiąt razy.
Miejsce to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, dlatego wiele osób z Łowicza namawiałem na odwiedzenie Katynia, a nawet ze
sobą zabierałem. Po raz pierwszy Wojciech
Urbanek był tam we wrześniu 2002 roku,
z przedstawicielem firmy ze Smoleńska,
z którą prowadzi współpracę handlową. - To
dla nas, Polaków, szczególne miejsce i dlatego powinniśmy o nim pamiętać, jeździć
tam również na pielgrzymki - mówi. (mwk)

mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, § 28 września o godz. 17.45
na ul. Wojska Polskiego w Łowiczu
45-letni Sławomir M. kierował Polonezem, mając 1.32 mg/dm3, § 28 września
o godz. 19.45 w Boczkach w gminie
Kocierzew Południowy 52-letni Stanisław K. jechał rowerem, mając 1.07 mg/
dm3, § 28 września o godz. 23.10 na ul.
Katarzynów w Łowiczu 32-letni Dariusz
W. jechał rowerem, mając 1,23 mg/
dm3, § 29 września w Serokach godz.

11.00 w gminie Łyszkowice 58-letni
Mieczysław K. jechał rowerem, mając
1,37 mg/dm3, § 29 września o godz.
14.30 w Karnkowie w gminie Chąśno
63-letni Józef G. jechał rowerem, mając
0,42 mg/dm3, § 30 września o godz.
1.10 na ul. Długiej w Łowiczu 34-letni
Mariusz B. jechał rowerem mając
0,75 mg/dm3, § 2 października o godz.
16.35 w Rogóźnie w gminie Domaniewice 34-letni Tomasz D. jechał rowerem, mając 1,28 mg/dm3.

Nakładem 1.000 egzemplarzy
wznowiona została publikacja Zbigniewa Kostrzewy „Poemat katyński”. Od pierwszego wydania, które
ukazało się przed 15 latami, tomik
poezji znacznie się różni. W nowym
wiersze łowickiego poety i lekarza
wydrukowano nie tylko po polsku,
ale także po angielsku, niemiecku
i rosyjsku.

T

łumaczenia podjęły się łowiczanki:
Dorota Obrębska, Bożena Plichta oraz
Krystyna Uczciwek i Ludmiła Stopińska. Wśród wierszy umieszczono ilustracje wykonane przez Waleriana Warchałowskiego.
We wtorek, 9 października, o godz. 18.00
w łowickim muzeum odbędzie się prezentacja publikacji. Kilka zdań o Katyniu powie burmistrz Krzysztof Kaliński, młodzież
ze szkół pijarskich przedstawi program artystyczny, w którym pojawią się nie tylko
wiersze Kostrzewy, ale też proza Włodzimierza Odojewskiego. Spotkanie będzie
mieć ma charakter otwarty, autor zaprasza
do udziału w nim.
Podobnie jak pierwsze wydania, publikacja dedykowana jest Stanisławowi Kostrzewie, ojcu autora. Zginął on z rąk NKWD
w kwietniu lub maju 1940 roku. Miał zaledwie 37 lat. Zbigniew Kostrzewa ojca nie
pamięta, choć ma jedną migawkę z nim
związaną. Miał wtedy 5 lat i dostał karabinek - zabawkę, którą zabrał ze sobą podczas
polowania na kuropatwy. Wie też, że ojciec
powołany został do 8 Pułku Artylerii Lek-

Autor „Poematu katyńskiego” Zbiegniew Kostrzewa (z lewej) z pomysłodawcą nowego wydania, Wojciechem Urbankiem.

Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu
W ostatnich dniach policja zatrzymała następujących nietrzeźwych
rowerzystów i kierowców:
§ Zatrzymany przez policję 21 września w Sierzchowie w gminie Bolimów
pijany rowerzysta miał 1,35 mg/dm3
alkoholu w powietrzu wydychanym
z płuc. Trzydziestoletni Rafał B. skierowany został do ukarania w trybie
przyspieszonym, § 28 września o godz.
5.10 w Nieborowie 23-letni Rafał M.
kierował Fordem Fiesta, mając 0,56

(17.09.-1.10.2007 r.)

ąd Rejonowy w Łowiczu w wyroku
przeciwko Anecie S. uznał, że 4 stycznia tego roku pobiła ona swojego synka
Kubusia, zmieniając tym samym kwalifikację prawną czynu. Wymierzył jednocześnie karę 8 miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na maksymalnie długi okres
próby - 5 lat.
Ponadto nałożył obowiązek powstrzymywania się od alkoholu oraz poddania się terapii w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy
PCPR w Łowiczu. Oskarżona objęta zostanie nadzorem kuratora w okresie próby. To
stosunkowo łagodny dla niej wyrok, gdyż
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu oskarżyła Anetę S. o znęcanie się nad synkiem ze
szczególnym okrucieństwem.
W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd
podkreślił, że z zeznań ponad 20 świadków przesłuchanych w toku postępowania,
nie wynikało, aby oskarżona w okresie od
stycznia 2006 roku do stycznia 2007 roku

znęcała się nad swoim synem. Informacja
wskazująca na to, że oskarżona znęcała się
nad synkiem pochodziła tylko od jednej
osoby, która odmówiła składania zeznań
przed sądem.
Ponadto z opinii biegłego lekarza medycyny wynikało, że obrażenia dziecka wynikały z jednego incydentu, nie stwierdził
on śladów wcześniejszego maltretowania
dziecka. Sąd uznał, że Aneta S. tylko jednego dnia, 4 stycznia tego roku, przekroczyła granice zwykłego karcenia i nie sprawdziła się jako matka. Kilkakrotnie uderzyła
w twarz dziecko i wytargała je za uszy.
Jej syn od 9 marca tego roku przebywa
w rodzinie zastępczej niespokrewnionej.
Anecie S. zawieszone zostało sprawowanie
władzy rodzicielskiej. Przysługuje jej prawo
do złożenia wniosku o zmianę postanowienia w kwestii opieki rodzicielskiej. Jeżeli
tego nie zrobi, syn będzie przebywał w rodzinie zastępczej do 18 roku życia.
(eb)

Wójt nie był winien

Z

końcem września Prokuratura Rejonowa w Łowiczu po raz drugi umorzyła postępowanie przeciwko wójtowi gminy Bielawy Sylwestrowi K. z uwagi
na brak znamion przestępstwa. Pierwsze
postanowienie o umorzeniu zostało wydane 28 marca, ale po zażaleniu rodziny Prokuratura Okręgowa przekazała sprawę do
uzupełnienia.
Ponownie wszczęto zatem śledztwo przeciwko Sylwestrowi K., który jadąc Oplem
Omega 18 grudnia ubiegłego roku uderzył
61-letniego pieszego, Tadeusza W., który
poniósł śmierć na miejscu. Przypomnijmy,
że do wypadku doszło w Piotrowicach. Sylwester K.,wyprzedzając ciężarówkę, potrącił pieszego idącego z przeciwnego kierun-

ku i prowadzącego rower. Kierujący Oplem
był trzeźwy, ofiara - nie. Pieszy szedł z rowerem środkiem ulicy.
Śledztwo zostało uzupełnione o drugą
opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego, tym razem z listy Sądu Okręgowego
w Warszawie. - Z ustaleń śledztwa wynika,
że wyłączną winę, w związku ze sprzecznym
z zasadami bezpieczeństwa zachowaniem,
można przypisać pokrzywdzonemu, który
zginął w tym wypadku. Podejrzany Sylwester K. w zaistniałej sytuacji nie mógł podjąć manewrów obronnych, w wyniku których mógłby uniknąć potrącenia pieszego
- wyjaśnia prokurator rejonowy w Łowiczu Marek Kryszkiewicz.
(eb)
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Sanniki

Różne oblicza
lokalnej tradycji
Zespół ludowy z Czermna w powiecie płockim zagrał i zaśpiewał
ludowe piosenki i przyśpiewki,
a zespół flecistek „La Szmer”
z Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia w Płocku grał muzykę Corellego, Telemanna oraz
ragtime „The Easy Winners”
w sannickim pałacu 27 września,
na imprezie kończącej projekt
„Z przeszłością w przyszłość”.
połączenie było bardzo trafne przy
podsumowaniu projektu, którego ideą
Tjestakie
przekazanie młodym ludziom tego, co

Urokliwe zdjęcia z życia rodziny Dziewulskich dostarczyły m.in. Elżbieta
Jabłońska i Stefania Szałek.

Zespół z Czermna tańczył i śpiewał „La Szmer” grał muzykę klasyczną
na ludową nutę.
i rozrywkową.
w tradycji najcenniejsze. Projekt trwał od
początku kwietnia do końca września, a realizowany był przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Udział w nim brały
wszystkie szkoły z gminy Sanniki wraz
z Ośrodkiem Specjalnym w Mocarzewie oraz Szkoła Podstawowa w Słubicach
w powiecie płockim.
W ramach tegorocznej edycji zorganizowano m.in. cykl warsztatów z twórczyniami ludowymi, kiermasz wyrobów, które powstały podczas tych zajęć, wystawę
„Anioły i obrzędy w malarstwie Teresy

Wojno”, plener rzeźbiarki w Koszelówce.
Ponadto Zespół Regionalny Sanniki wyjechał na warsztaty do Domu Pracy Twórczej
w Chlewiskach, gdzie przez 3 dni miał intensywne próby z choreografem i dał dwa
występy.
Trwałym śladem projektu jest folder
„Sanniki - sztuka ludowa i jej twórczynie”,
którego pierwsze egzemplarze otrzymali
wszyscy uczestnicy imprezy. W folderze
znalazły się zdjęcia twórczyń ludowych
aktualnie tworzących (Daniela Tomasik,
Teresa Wojno, Barbara Wieczorek, Anna
Krystyna Cieślak, Maria Odalska, Elżbie-

ta Siedlarek, Grażyna Stańczak i Jolanta
Mikołajczyk oraz Mirosława Amroziak,
która z powodu choroby zaprzestała działalności), ich nieżyjących poprzedniczek
(Zofia Fortuna, Józefa Szafrańska, Małgorzata Kowalczyk, Marianna Siedlarek, Janina Żytnicka oraz dwie panie noszące takie
samo imię i nazwisko - Zofia Makowska)
oraz ich wyrobów - wycinanek, bibułowych
kwiatów, bukietów z piór, pająków oraz jaj
wielkanocnych zdobionych wycinankami.
W części opisowej znalazł się opis tego, co
w sannickiej sztuce ludowej jest najbardziej
charakterystyczne oraz kilka zdań o każdej
z twórczyń.
Na finałowej imprezie można było też
obejrzeć efekty konkursu fotograficznego
„Zachować od zapomnienia”. W konkursie tym zgłaszano do skopiowania zdjęcia archiwalne oraz zdjęcia z zachowanych
charakterystycznych miejsc, obrazujących
ślady przeszłości. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, nie stopniowano
nagród. Pojawiły się na nim zdjęcia z życia
dawnych Sannik, m.in. fotografie rodziny
Dziewulskich, którzy byli dziedzicami majątku w Sannikach.
Aleksandra Głowacka dziękując za
udział w konkursie, wymieniła nazwiska
wszystkich uczestników. Archiwalne zdjęcia z rodzinnych albumów dostarczyli: Elżbieta Jabłońska, Stefania Szołek, Maria Tomasik, Marta Traczyk, Elżbieta Siedlarek
z Sannik, Irena Śmiałowska, Bogumiła
Mańkowska, Daniela Garstka, Stanisław
Skonieczny i Marta Smardzewska.
Nowe zdjęcia przedstawiały najczęściej
stare chaty w Lwówku i Krubinie, zachowane młyny w Lwówku i Sannikach, kapliczki i popadający w ruinę zespół pałacowy w Studzieńcu. Zdjęcia wykonali: Michał
i Marcin Wrońscy, Anna Olczak, Beata Jabłońska i Artur Maślankiewicz.
(mwk)

Z wizytą u dinozaurów
Na wycieczkę do Dinoparku w Kołacinku uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej
Dąbrowie zaprosili dzieci z Domu
Dziecka w Gostyninie.
o jeden z przejawów trwającej od kilku lat
współpracy. W trakcie zwiedzania Parku
TJurajsko-Botanicznego
uczniowie z wycho-

wankami mieli okazję zobaczyć m.in. naturalnej wielkości dinozaury, poznać ich życie
oraz wziąć udział w grach i zabawach plastycznych przybliżających wygląd gadów
prehistorycznych. Była to jedna z wielu inicjatyw młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. Często
z okazji oddawania krwi przekazują
czekolady dla swoich podopiecznych.
14 września dawcy krwi ze Zduńskiej Dąbrowy podarowali dzieciom 46 czekolad.
(mak)
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Twórcy czy wandale?
Organizatorzy festiwalu graffiti,
jaki odbył się w łowickiej
Pracowni Sztuki Żywej
w dniach 28 - 30 września
w notce reklamowej przysłanej
do naszej redakcji powołują
się na autorytet Ryszarda
Kapuścińskiego, który graffiti
nazwał „formą graficznego
krzyku”. Piszą, że graffiti
jest prężnie rozwijającym się
kierunkiem w sztuce.

Rozsadzić system?
Kiedy zaczynamy rozmawiać z samymi
twórcami, nic nie wydaje się już takie proste.
- Graffiti nie jest sztuką - mówi Hytsz z Poznania. - To jest ruch. Wysadzanie systemu od
dołu. Graffiti nie da się prowadzić na smyczy,
bo inaczej zdechnie. Nasz rozmówca mówi,
że niektórzy mają zasadę, że nie malują na
nowych budynkach, ale on się do niej nie

wszem, prace stworzone na ścianach
O
wokół dziedzińca pracowni, szczególnie praca znanego w kraju i za granicą M-

Motywy łowickie w graffiti poznaniaka. Różnica z bochomazami na bramie
jest wyraźna.

Czy to nadal jest sztuka, czy może
jednak zwykły bezmyślny i naprawdę
w ogóle nie zabawny wandalizm?
City, wyglądają pięknie. Tylko jak wytłumaczyć to wszystko właścicielom budynku
dawnego sądu przy ulicy Podrzecznej, którego bramę ktoś pomazał sprayem?
Na festiwal graffiti zjechało do Łowicza około 20 twórców z Poznania, Szczecina, Gdańska czy Łodzi. Na dziedzińcu
pracowni mieli do dyspozycji 300 metrów
kwadratowych muru, który zapełnili graffiti nawiązującym do folkloru łowickiego.

uczelnie artystyczne. Kupują drogą, specjalistyczną farbę, której nikt nie będzie marnował na byle bazgroły, ich twórczość wymaga czasu i precyzji, a nie pośpiesznego
gryzmolenia po ścianach.

Organizatorzy chcieli połączyć dwa światy: sztuki ludowej i sztuki ulicznej, dlatego
w sobotę, gdy grafficiarze pracowali nad
swoimi rysunkami, na dziedzińcu stoiska
rozstawiły łowickie twórczynie ludowe.
I wszystko ładnie, tylko że oprócz dziedzińca pracowni, w Łowiczu nie ma wyznaczonych miejsc, w których legalnie można
uprawiać graffiti. Czy w takiej sytuacji propagowanie u nas graffiti, nie jest propagowaniem zwykłego wandalizmu?
Jarosław Michalski z Pracowni Sztuki
Żywej mówi, że wspomnianej bramy nie
pomazał nikt związany z festiwalem. - To
była raczej przypadkowa osoba, która najprawdopodobniej znalazła puszkę z farbą
w koszu na śmieci. Ponieważ jednak organizowaliśmy wtedy nasz festiwal, skontakto-

waliśmy się z właścicielem i zadeklarowaliśmy, że usuniemy szkodę.
Michalski pyta nas, czy widzimy jakiś
związek między bazgrołami na murach,
w typie RTS, które od lat pojawiają się
w różnych miejscach miasta, a dziełami jakie powstały na dziedzińcu pracowni. - To
jest forma sztuki a nie wandalizm. M-City,
który zamalował ścianę ŁOK, ma swoje prace na całym świecie, w Stanach, Niemczech,
Londynie. To duże wyróżnienie, że ktoś
o tak uznanej marce chciał zrobić coś swojego w Łowiczu. Graffiti ma dwa oblicza,
a jednym z nich jest to chuligańskie. My poprzez nasz festiwal chcieliśmy pokazać, że
jest to też forma sztuki.
Michalski mówi, że 95 procent z tych
którzy przyjechali do Łowicza, kończyło

stosuje. Jego zdaniem bilbordy, reklamy, też
włażą z buciorami w ludzkie życie, też atakują z miejskich murów i przejeżdżających
autobusów. Są o wiele brzydsze od tego co
robią grafficiarze, szpecą miasta, tyle że ktoś
może za ich powieszenie w danym miejscu
zapłacić, więc wszystko jest ok.
Graffiti dla innego poznaniaka - Greya,
to mniej niż sztuka i więcej niż sztuka. Zaczynał od bazgrania na murach nazwy klubu
piłkarskiego Lech Poznań, dziś jednak nie
maluje na nowych budynkach. - Mówię, że
robię graffiti i to się zaraz ludziom źle kojarzy - opowiada. - A to nie ten klimat, o jakim wszyscy myślą. Ja chcę, aby to co robię podobało się ludziom.
(wcz)
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RENAULT Kangoo 1.8 DCI 2003 rok,
22900 zł, srebrny, I właściciel, 5 drzwi,
klimatyzacja, osobowy, Diesel, 		
tel. kom. 0604-564-296.

FORD Focus, 1998/99, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0509-061-804.

FORD Escort 1.6 16V 1997 rok, 7600 zł,
114000 km, fioletowy, I właściciel, salon,
bezwypadkowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom. 0501-211-484.

SKODA Favorit benzyna + gaz 1991 rok,
niebieski tel. (046) 837-23-65, 		
tel. kom. 0605-768-816.

FIAT Uno 1.0 1999 rok, 6300 zł, 90000 km,
bordo metalik, 5-drzwiowy, I właściciel,
bezwypadkowy, tel. kom. 0508-080-135.
NISSAN Primera sedan 2.0 D 1995 rok,
6800 zł, ciemnozielony, 			
tel. kom. 0608-427-135.
OPEL Astra II combi 1.7 DTL Turbo Diesel
1999 rok, tel. kom. 0504-221-009.
OPEL Astra 1999/2000 rok, 53000 km,
I właściciel, salonowy, stan idealny, 		
tel. kom. 0511-842-115.
VW Transporter T4 1.9 TD 1998 rok, biały,
dostawczy, tel. (046) 838-88-89, 		
tel. kom. 0513-999-445.
AUDI 80 B3 1.8 gaz 1991 rok, 4500 zł,
tel. kom. 0507-507-174.
Autoskup - gotówka, 			
tel. kom. 0500-167-670.
Kupię uszkodzone, gotówka, 		
tel. kom. 0513-019-003.
Cinquecento lub Tico - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Punto lub Felicją - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Astrę lub Lanosa - kupię, 		
tel. kom. 0500-420-702.
Absolutnie auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 0664-053-583.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ, tel. (046) 831-01-29,
tel. kom. 0601-317-076.
Skrzynia POLONEZa po 1992 roku + inne
części, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię każdy samochód, 		
tel. kom. 0605-948-751.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI.
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW,
tel. kom. 0605-695-882.
FIAT 126p 1998 rok, 2000 zł, zielony, stan
bdb, tel. kom. 0600-300-700,
0600-380-155.
Absolutnie kupię wszystkie modele
DAEWOO, FIATA, OPLA, RENAULT,
SKODY, SEATA, VW, PEUGEOTA,
TOYOTY; nie starszy niż 12 lat oprócz
FIATÓW 126p, 			
tel. kom. 0500-026-841.
Skupujemy wszystkie auta osobowe,
wszystkie marki w stanie obojętnym,
tel. kom. 0692-639-555.
Kupię ŁADY Samary, 2105, 2107, 		
tel. kom. 0512-476-760.
Kupię całe i uszkodzone, 		
tel. kom. 0606-238-179.
Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż
części, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię Punto, 5-drzwiowe, 		
tel. kom. 0694-216-417.
Kupię OPLA Corsę, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0606-436-231.
Kupię OPLA Astrę II, zadbaną, 		
tel. kom. 0695-502-628.
Aktualnie kupię osobowy cały 		
lub lekko uszkodzony, 		
tel. kom. 0604-706-309.
Astra 5-drzwiowa, 			
tel. kom. 0695-509-226.
DAEWOO Lanos, 1998-2000 rok, 		
tel. kom. 0695-883-441.
DAEWOO Matiz w dobrym stanie, 		
tel. kom. 0887-292-253.
DAEWOO Nubira 1.6, gaz, XII.1998 rok,
sedan, tel. kom. 0502-482-511.
Kupię absolutnie auta bezwypadkowe, całe,
uszkodzone, tel. kom. 0506-688-670.
Kupię absolutnie wszystkie marki 		
w całości lub powypadkowe, 		
tel. kom. 0503-366-861.
Skupujemy powypadkowe samochodowe,
tel. kom. 0605-100-574.
VW Golf, 1996-1998 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0790-250-804.

HONDA Concerto 1.5 gaz 1994 rok, czerwony, tel. kom. 0603-166-505.
FIAT 126p 1998 rok, 			
tel. kom. 0517-204-193.
FIAT Punto 1.7TD 1995 rok, 167000 km,
wspomaganie, elektryczne szyby, jedna
poduszka, 5500 zł do negocjacji, 		
tel. kom. 0602-293-484.
HONDA Civic 1.5 Sedan 1993 rok,
4-drzwiowy, zarejestrowany w Polsce,
tel. kom. 0696-468-331.
SKODA Favorit 1990/1991 rok, hak, 		
tel. kom. 0607-321-049.
FIAT Ducato Max 2.8 JTD 1998 rok,
170000 km, tel. kom. 0511-123-016.
AUDI B4 1,9 TDI 1994, 275000, 		
tel. kom. 0509-428-679.
VW T4 1.9 TD 1997 rok, 20500 zł, 		
tel. kom. 0502-259-435.
CITROEN Berlingo 2.0 HDI 2003 rok,
osobowy, 5-drzwiowy, 			
tel. kom. 0601-239-779.
FORD Escort gaz 1992 rok, cena 		
do uzgodnienia, tel. (046) 838-45-19, 		
tel. kom. 0602-529-436.
OPEL Vectra 1.6B + gaz IX 1996 rok,
salonowy, tel. kom. 0602-666-758.
OPEL Vectra combi 2000 rok,
86000 km, bogate wyposażenie, 		
tel. kom. 0662-149-463.
MERCEDES 190E 2.0 1987 rok,
219000 km, beżowy metalik, stan bdb,
bezwypadkowy, tel. kom. 0510-051-314.
FORD Mondeo combi 1.8 TD 2000 rok,
20700 zł, stan bdb, 			
tel. kom. 0601-303-261.
FORD Scorpio D 1991 rok, I właściciel,
stan bdb, tel. kom. 0501-044-546.
OPEL Omega combi 2.5 TD 1996 rok, pełne
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki,
tel. kom. 0601-441-563.
FIAT Doble 2004 rok, 			
tel. kom. 0608-354-272.
FORD Mondeo combi TD 1994 rok
tel. (046) 830-37-72, 			
tel. kom. 0697-814-640.

FIAT Uno 1.7 D 1996 rok, 		
tel. kom. 0603-596-316.

ALFA ROMEO 2.4 D 1999 rok, 		
tel. kom. 0698-682-454.

SKODA Felicia Pickap 1.9 D 1999 rok
tel. (046) 838-76-45, 			
tel. kom. 0515-686-621.

ROBUR 1990 rok, I właściciel, stan bdb.
Bednary, tel. kom. 0668-765-370.

MERCEDES A klasa 1.7 CDI, 95 KM
2002 rok, 36000 zł, 66000 km, czarny
metalik, automat, klimatyzacja, skóra, 		
tel. kom. 0609-688-488.
OPEL Corsa 1.5 TD 1998 rok, 12000 zł,
niebieski, 3-drzwiowy, ABS, elektryczne
szyby, 2 poduszki, centralny zamek, alufelgi, szyberdach, tel. kom. 0602-578-812.
FIAT 126p 2000 rok, 44000 km, stan dobry,
tel. kom. 0509-186-342.
SKODA Felicia combi 1997 rok, 		
tel. kom. 0664-701-331.
FIAT Uno 1.0 1998 rok, 			
tel. kom. 0603-842-541.
ŻUK diesel - kontener 1995 rok
tel. (046) 838-35-10, 			
tel. kom. 0609-561-326.
FIAT 126p 1989 rok, opłacony, 		
tel. kom. 0607-321-049.
FIAT 126p ELXSX 650 1997 rok, 2500 zł,
zielony, radio, alarm, komplet kół zimowych, tel. kom. 0508-132-400.
OPEL Omega 2,0 + gaz 1989 rok, tanio,
tel. kom. 0664-642-452.
FORD Escort 1,3 benzyna + gaz 1997 rok,
tel. kom. 0607-896-323.
FORD Escort 1,9 benzyna, 1991 rok,
kombi, klimatyzacja, automatyczne pasy,
radiomagnetofon, dodatkowo komplet opon
zimowych - cena do uzgodnienia, 		
tel. kom. 0507-581-634.
VW Polo 1.6, 1994/95 rok, 		
tel. kom. 0504-019-557.
ALFA ROMEO 146 1995 rok, stan bdb,
tel. kom. 0602-187-540.
AUDI 80 TD 1984 rok, tanio, 		
tel. kom. 0602-187-540.
FIAT Seicento gaz 1999 rok, 		
tel. kom. 0696-085-337.
MERCEDES C 250 TD 1997/98 rok,
srebrny, combi, pełne wyposażenie, oprócz
skóry, tel. kom. 0603-430-992.
FORD Escort combi 1.6 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0694-055-908.
FIAT Cinquecento 1996 rok, niebieski,
tel. (046) 838-69-73.

OPEL Astra sedan 1.4 gaz 1997 rok, 		
tel. kom. 0607-735-903.

OPEL Corsa 1.2 16V gaz 2003 rok, czerwony, garażowany, tel. kom. 0509-392-236.

TOYOTA Yaris 1.0 benzyna 1999 rok,
170000 km, czerwony, tanio, 		
tel. kom. 0505-096-996.

FORD Escort składak 1.6 1995 rok,
3-drzwiowy, szyberdach, alarm + opony
zimowe, tel. kom. 0500-290-516.

FORD Escort 1.6 16V 1993 rok, wspomaganie, centralny zamek, 2 poduszki, radio
CD, hak, tel. kom. 0603-355-939.

OPEL Omega B 2.0 16V 1998 rok, stan bdb,
2 komplety opon, tel. kom. 0606-384-498.

CHRYSLER Cirrus 2.5 V6 1995 rok, 11000
zł, pełna elektronika, klimatyzacja, gaz,
automat, skóra, tel. kom. 0603-389-155.
RENAULT 19 1,9D 1994 rok, 		
tel. kom. 0697-634-226 po 17.00.
FIAT Brava 1.2 1999 rok 		
tel. (024) 277-73-45.
FORD Escort combi 1.6 16V + gaz 1993 rok,
1600 zł, tel. kom. 0602-121-312.
OPEL Corsa B 1.2, błękitny, 		
tel. kom. 0609-856-886.
OPEL Vectra B 1.8 16V, złoty, 		
tel. kom. 0602-288-075.
FIAT 126Elx 2000 rok, 			
tel. kom. 0608-205-317.
FORD Transit Max 2.5 TD 1993 rok, 		
tel. kom. 0600-326-597.
Przyczepka samochodowa 2-osiowa 		
z plandeką, tel. kom. 0600-326-597.
POLONEZ, gaz, hak, immobilizer, pilnie
sprzedam, tel. kom. 0668-947-428.

FORD Mondeo sedan 1.6 1997 rok, grafit,
stan bdb, tel. kom. 0602-660-785.
FORD benzyna gaz 1989 rok, 		
tel. kom. 0510-165-150.
CC 900, zielony, tel. kom. 0505-651-180.
PEUGEOT 405 1.4 benzyna gaz 1993 rok,
1500 zł, tel. kom. 0605-896-130.
POLONEZ Caro 1.6 GLE 1992 rok, tanio,
tel. kom. 0507-268-200.
OPEL Tigra 1.6 16V 1995 rok, full opcja,
tel. kom. 0604-349-047.
OPEL Vectra 1.8 16V 1996 rok, 		
tel. kom. 0503-048-068.
FIAT 126p 1999 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0512-271-268 po 18.00.
Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec,
tel. kom. 0504-065-348.
Sprzedam wywrotkę RENAULT 7 t 		
w dobrym stanie, tel. (024) 277-63-81.

POLONEZ Caro 1.4 V benzyna gaz
1994 rok, autoalarm, centralny zamek, hak,
tel. kom. 0692-028-007.
POLONEZ Atu 1.6 GLI benzyna gaz
1997 rok, stan bdb, 			
tel. kom. 0604-676-608.
FORD Mondeo combi 2.0 135 kM Ghia
1995 rok, 9000 zł, pełna elektryka, 4x4,
skóra, klima, 2xairbag, 			
tel. kom. 0602-183-799.
OPEL Astra Classic 1.4 gaz 2000 rok,
granatowy, I właściciel, 			
tel. kom. 0605-324-456.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0604-542-009.
MAN TGA 18.460, 2001 rok + naczepa
chłodnia Schmitz, leasing, kredyt, 		
tel. kom. 0500-167-670.
NISSAN Primera 1999 rok, klimatyzacja,
I właściciel, tel. kom. 0500-167-670.
WARTBURG 1987 rok, 500 zł, zarejestrowany, stan dobry, tel. (046) 838-99-20, 		
tel. kom. 0517-847-526.
FIAT 126p 1996 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0600-352-716.
STAR 1142 1989 rok, 6600 zł, stan dobry,
tel. kom. 0604-792-718.
FIAT Uno 1.0 instalacja gazowa 2000 rok,
srebrny metalik tel. (046) 863-03-04.
AUDI B4 1.9 TDI 1992 rok, 		
tel. kom. 0791-108-542.
FIAT CC 900 1993 rok, Citroen AX 1.4D,
1990 po 2000 zł, tel. kom. 0698-367-366.
Lanos 1.5 gaz 1999/2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 0668-315-571.
Laguna II Expression 2002 rok, z salonu,
I właściciel, historia przeglądów, bezpieczny, zadbany, w dobre ręce, 		
tel. kom. 0600-917-474.

DAEWOO Matiz 1999 rok, 78000 km,
srebrny metalik, bezwypadkowy, 		
tel. kom. 0602-290-302.
FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 9-osobowy,
krótki, raz podwyższony, hak, 		
tel. kom. 0507-150-786, 0600-765-674.
FIAT Uno 1,4 1997 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0504-185-949.
RENAULT Clio 1,2 16V 2001r., niebieski
metalik, salon, stan bdb, 			
tel. kom. 0513-606-013.
FIAT Punto 1997 rok, 3-drzwiowy, idealny,
tel. kom. 0603-872-897.
Seicento 1999 rok, tel. kom. 0603-872-897.
FORD Escort 1994 r. 1,6 16V stan bdb, pełne wyposażenie, tel. kom. 0504-988-989.
SKODA Felicia 1.3 + gaz 1997 rok, biały,
stan dobry, tel. kom. 0502-498-990.
FORD Fiesta 1.1 1993 rok, 2000 zł, stan
dobry, tel. kom. 0661-091-068.
OPEL Santra van 2.2 TD 1998 rok,
24000 zł, 7-osobowy, centralny zamek,
elektryczne szyby, 4 poduszki, ABS, 		
tel. kom. 0502-425-274, Rawa Maz.
Cinquecento 900 1996 rok, 		
tel. kom. 0695-942-575.
FORD Sierra combi 2.0 benzyna
1991 rok, grafit, hak, stan dobry,
tel. (046) 838-95-66.
Lanos 1.5 gaz 1998/99 rok, Uno 0.9
2002 rok, 5-drzwiowy, Punto 1.1 1997 rok,
5-drzwiowy, HYUNDAI Atos 1.0
1999/2000 rok. www.auto-agro.gratka.pl,
tel. kom. 0604-391-711.
DAIHATSU Rocky 2,7 D 1991, 6-osobowy,
tel. kom. 0608-470-562.
Przyczepa kempingowa Award Nord Star,
2000r., full-wersja, 6m długości, 2 osie;
przyczepa do przewozu miniładowarek,
małych koparek, tel. kom. 0604-771-777.
VW Passat sedan 1.8 + gaz 1994 rok, granatowy metalik, stan bdb, 		
tel. kom. 0606-737-576.

Punto SX 1996 rok, 			
tel. kom. 0600-245-021.

PEUGEOT 206 rejestracja 2000 rok, 		
tel. kom. 0600-607-170.

VOLVO V70 2.4 benzyna 2001 rok, beżowy, salonowy, tel. kom. 0602-392-512.

BMW 520 2.0 gaz, 			
tel. kom. 0608-409-694.

DAEWOO Tico 1998 rok, mocno uszkodzony, tel. kom. 0695-156-576.

MERCEDES 190D 1987 rok, 8100 zł, 		
tel. kom. 0605-346-343.

OPEL Astra 1992 rok, 3-drzwiowy, stan
dobry, tel. kom. 0691-033-754.

OPEL Corsa C 1,7 DTI 2001 rok, 17000 zł,
do poprawy lakierniczej, 			
tel. kom. 0694-779-418.

Przyczepka samochodowa do wykończenia,
tel. kom. 0669-034-210.
VW Passat 1.8 T + gaz 1999/2000 rok,
I właściciel, tel. kom. 0509-299-676.
VW Polo 1.9 SDI 1998 rok, 11000 zł, 		
tel. kom. 0880-653-685.
SKODA Felicia gaz 1998, garażowany,
tel. kom. 0660-686-837.
HONDA Concerto 1.5 1994 rok, czerwony,
stan bdb, tel. (042) 715-09-04.
ROBUR, stan bdb, tel. (046) 874-73-66
wieczorem, tel. kom. 0508-566-854.
RENAULT Megane 1,4 1996 rok,
8000 zł, I właściciel, 			
tel. kom. 0606-242-693.
AUDI 80 B4 B3 2.0 benzyna, silnik, skrzynia, drzwi i inne części, 			
tel. kom. 0660-903-063.
FIAT 126p EL 1996 rok, czerwony, 		
tel. kom. 0608-369-201.

RENAULT Clio 1.2 1997 rok, bordo metalik, 5 drzwi, tel. kom. 0600-394-592.
SKODA Fabia 1.4 MPI 2000 rok,
15600 zł, srebrny metalik, wspomaganie,
radio, centralny zamek, zadbany, 		
tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra hatchbag 1.4 1999/2000 rok,
11900 zł, 76000 km, granatowy, 2 poduszki,
centralny zamek, radio, serwisowany, 		
tel. kom. 0694-036-487.
OPEL Astra Classic 1.6 1997 rok, 9500 zł,
czarna perła, poduszka, centralny zamek,
salonowy, tel. kom. 0694-036-487.
Uno Fire benzyna, gaz 2000 rok, 		
tel. kom. 0886-218-982.
Matiz 1999 rok, tel. (046) 863-60-14.
OPEL Zafira gaz sekwencja 2001/2002 rok,
I właściciel, klimatyzacja, pełne wyposażenie, tel. kom. 0502-482-511.

Camping Niewiadów 126 1988 rok, stan
dobry, tel. kom. 0504-128-902.

RENAULT Laguna 1.8 16V benzyna
2000 rok, 106000 km, granat metalik, stan
idealny, garażowany, bardzo bogate wyposażenie, tel. kom. 0509-963-064.
POLONEZ Caro 1.6 gaz 1997 rok, groszkowy, tel. kom. 0509-963-064, Łowicz.
DAEWOO Nubira 1.6 16V gaz 1998 rok,
9800 zł, srebrny metalik, 			
tel. kom. 0500-026-841.
DAEWOO Matiz 2000 rok, 7700 zł, niebieski, I właściciel, tel. kom. 0608-409-744.
FIAT Brava 1.4 gaz 1997 rok, 7700 zł, biały,
bogate wyposażenie, 			
tel. kom. 0500-026-841.
SEAT Cordoba 1.4 gaz 2001 rok, 16400 zł,
I właściciel, tel. kom. 0606-395-256.
OPEL Astra 1.7 TD 1997 rok, zielony
metalik, zarejestrowany, bezwypadkowy,
tel. kom. 0668-445-178.
DAEWOO Matiz 1999 rok, złoty metalik,
wspomaganie, bezwypadkowy, 		
tel. kom. 0668-445-178.
DAEWOO Lanos 1.5 16V gaz 1998 rok,
bordo metalik, tel. kom. 0606-899-489.
SKODA 120, stan idealny,
tel. (042) 717-76-94.
Nubira 1.6 gaz 1998 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 0502-482-511.
OPEL Vectra 1.8 16V + gaz 1997 rok,
199000 km, airbag, elektryczne szyby,
lusterka, tel. kom. 0501-940-229.
FIAT Seicento 1.1 gaz 2000 rok, 		
tel. kom. 0503-601-732.
OPEL Vectra 1.6 16V 1995/96 rok, wspomaganie, szyberdach, ABS, 2x airbag, centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka,
tel. kom. 0605-535-396.
TOYOTA Corolla 1.4 1998/99 rok, wspomaganie, ABS, 5-drzwiowy, 		
tel. kom. 0509-900-004.
DAEWOO Tico 1999 rok, zielony metalik,
stan bdb, tel. kom. 0606-330-976.
VW Golf III 1.9 TD 1992/93 rok, 11000 zł,
tel. kom. 0604-213-682.
OPEL Vectra 2.0 16V CD 1996/97 rok,
Sedan, niebieski metalik, salon Polska,
pełne wyposażenie, stan bdb. Tanio, 		
tel. kom. 0888-790-228.
VW Golf III 1994 rok, 2x airbag, ABS,
wspomaganie, tel. kom. 0602-592-053.
SEAT Ibiza 1.4 CCM, niebieski, 2002 rok,
3-drzwiowy, pełna wersja, klimatronic,
tel. kom. 0602-439-819, 19500 zł.
OPEL Vectra 2.0 DTI 2000/2001 rok,
24500 zł, 5-drzwiowy. Sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. (046) 835-33-08.
FORD Fiesta 1.2 1998 rok, bogate wyposażenie, 5-drzwiowy, 			
tel. kom. 0501-094-213.
OPEL Corsa 1.2 2002 rok, 20800 zł,
5-drzwiowy. Sprzedam lub zamienię na
tańszy, tel. (046) 834-81-14.
Fiesta 1.4 1998 rok, bezwypadkowy, 		
tel. kom. 0606-490-951.
OPELAstra II 1.6 gaz 2002 rok, 5-drzwiowy,
zadbany, tel. kom. 0604-564-269.
Kupię Astrę I, zarejestrowaną, 		
tel. kom. 0692-829-882.
Kupię VW Polo, zarejestrowanego, 		
tel. kom. 0608-108-139.
POLONEZ Caro, stan bdb, 		
tel. kom. 0888-088-490, 0508-132-773.
AUDI A4 Sedan 1,8 20V benzyna
1995 rok, 210000 km, zielony metalik, stan bdb, klimatyzacja, bogate
wyposażenie, 6 miesięcy w kraju,
atrakcyjna cena, 			
tel. kom. 0662-112-121.
MAZDA 323 1.7 D, 1990 rok, 240 tys. km,
czerwona, centralny zamek, stan dobry,
3700 zł, tel. kom. 0504-137-043.
AUDI A4 1.9 TDI X 1995 rok, 		
tel. kom. 0791-139-172.

VW Golf III 1.6 benzyna 1993 rok, grafit,
5-drzwiowy, tel. kom. 0608-420-169.

OPEL Astra 1.6 gaz 1996 rok, cz., szyberdach, ABS, nowe opony letnie, 		
tel. kom. 0600-827-535.

Seicento gaz 2001 rok, 			
tel. kom. 0603-241-360.

Seicento 900, rok 2000, stan bdb, 		
tel. kom. 0507-105-983.

CITROEN Berlingo, 1.9 D, 1997 rok,
niebieska perła, osobowy, elektryka, 		
6 miesięcy w kraju, 13.300 zł, 		
tel. kom. 0511-298-664.

SEAT Cordoba 1.6 gaz 1999 rok, srebrny,
bogate wyposażenie, uszkodzony, 		
tel. kom. 0505-959-200.

OPEL Corsa, 1.0, 12V, 2002 rok,
3-drzwiowy, stan idealny, wspomaganie,
tel. kom. 0691-863-517.

FORD Escort combi, 1991, hak, centralny
zamek, srebrny metalik, 		
tel. (042) 710-91-64.

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

VW Golf III combi 1.8 + gaz 1994 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 0608-450-864,
0660-512-442.

TOYOTA Corolla gaz 1996 rok, srebrna
perła, 5d, ABS, alufelgi, wspomaganie
kierownicy, podgrzewane fotele, spryskiwacze reflektorów, garażowany, 2 poduszki
powietrzne, tel. kom. 0602-518-826.

ŻUK z gazem 1987 rok, 			
tel. kom. 0669-575-700.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kwiaciarnia „ikebana” przy ul. bielawskiej (róg nowego rynku);  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep
P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...”
p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga
W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep Wielobranżowy P. Kwiatkowskiego W Zdunach 25

FIAT Uno instalacja gazowa 1996 rok,
pełny komplet felgi i opon zimowych, 		
tel. kom. 0606-197-518.

rynek.

VW Passat D, 1995-1997 rok, 		
tel. kom. 0694-216-417.

Lakiery samochodowe - sprzedaż, 		
tel. kom. 0512-391-051.

VW Passat sedan 1.9 TDI, 110 KM
1998 rok, srebrny, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, hak, alufelgi, 		
tel. kom. 0504-863-745.
FORD Escort,1.6, 16V, 1994 rok, 		
tel. kom. 0508-570-370.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary

19

4.10.2007 r.

AUDI A4 1.8 benzyna + gaz sekwencja
1995 rok, tel. kom. 0662-197-907.
FIAT 126p 1998 rok tel. (046) 839-63-73,
tel. kom. 0605-283-860.
RENAULT Megane combi 2001/2002, granatowy, bogate wyposażenie, klimatyzacja,
cena 15900, tel. kom. 0512-250-482.
OPEL Vectra A 2.0i 1994 rok, pilnie sprzedam, tel. kom. 0505-614-046.
CC 700 1995 rok, zielony metalik, stan
idealny, tel. kom. 0660-680-306.
Vectra B benzyna gaz 1996 rok, 11700 zł,
granatowy metalik, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0660-680-306.

RENAULT 19 1,4 gaz 1995 rok, składak,
elektryczne szyby, centralny zamek, cena
do negocjacji, tel. kom. 0788-823-578.
Astra II 1.7 TD 1999 rok, 		
tel. kom. 0516- 010-203.
Astra II 1.6, gaz, 2002 rok, 5-drzwiowa,
bezwypadkowa, I właściciel, 		
tel. kom. 0604-564-269.
AUDI 100, 1987 rok, gaz, tanio, 		
tel. kom. 0669-476-550.
BMW E36 318TDS, 1996 rok, zamian,
tel. kom. 0500-469-738.
Cinquecento 700, 1998 rok, 		
tel. kom. 0604-258-667.

CITROEN Xsara 1.8 1998 rok,
10300 zł, 3-drzwiowy, ABS, alufelgi, 		
tel. kom. 0691-235-039.

Cinquecento 700, 1993 rok, centralny zamek, alarm, metalik, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0665-460-050.

NISSAN Sunny 1.4 1994 rok, sprowadzony,
tel. kom. 0509-713-289.
PEUGEOT Partner 1.9 TD, stan bdb, sprowadzony, tel. kom. 0506-713-289.

Corsa C 1.2 16V, 2002 rok, 5-drzwiowa,
srebrny metalik, 20800 zł, możliwość rat,
zamiany, sprzedam, 			
tel. 046/834-81-14.

FIAT Punto 1.1 1996 rok, 100000 km,
czerwony, tel. kom. 0662-354-356.

DAEWOO Lanos 1.4, 2001/2002 rok, gaz,
stan bdb, tel. kom. 0665-163-718.

OPEL Astra 1.4 1995 rok, 2 poduszki pow.,
wspomaganie, radio CD, 			
tel. kom. 0695-313-684.

DAEWOO Lanos 1.5, X.1998 rok, I właściciel, gaz, 150 tys. km, bezwypadkowy,
tel. kom. 0602-383-587.

OPEL Vectra 1.8 16V 2000 rok, 		
tel. kom. 0662-046-407.

DAEWOO Matiz, 2000 rok, srebrny metalik, cena 7600 zł w rozliczeniu przyjmę
Tico, tel. kom. 0604-706-309.

SKODA 1991 rok, biały, stan dobry,
tel. (046) 839-63-10.
POLONEZ Caro gaz 1994 rok, 130000 km
tel. (046) 861-21-94.
POLONEZ Atu benzyna + gaz 1997 rok,
tel. kom. 0506-912-471.
FIAT Seicento 1.1 benzyna gaz 2001 rok,
tel. kom. 0502-639-575.
FIAT Uno 1.0 1996 rok, 3700 zł, 95000 km,
niebieski metalik tel. (046) 837-54-88.
AUDI B3 1.6 1990 rok, 			
tel. kom. 0668-424-376.

DAEWOO Nubira, 1988 rok, bordo, stan
dobry, lekko poobijana, 			
tel. kom. 0507-549-467.
DAIHATSU Charada 1.3 16V, 1995 rok,
95 KM, stan bdb, cena 5200 zł. 		
W rozliczeniu przyjmę Tico lub Matiz, 		
tel. kom. 0604-706-309.
FIAT 126 elegant, 2000 rok, I właściciel,
tel. kom. 0506-018-007.
FIAT 126p, 1998 rok, 			
tel. kom. 0781-791-055.

CC 900 gaz 1995 rok, 			
tel. kom. 0500-492-405.

FIAT Cinquecento 900, 1996 rok, srebrny
metalik, stan bdb, tel. kom. 0509-822-409,
0505-258-578.

FIAT Panda 1.1 2003 rok, I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom. 0694-477-740.

FIAT Palio Weekend 1.2, 1999 rok, benzyna, gaz, tel. kom. 0606-179-572.

AUDI combi 2.5 TDI 2002 rok, pełne
wyposażenie, świeżo sprowadzony, bezwypadkowy, stan idealny, 		
tel. kom. 0501-428-565.

FIAT Punto 1.2 SX, 1994/95 rok, szary
metalik, bogate wyposażenie, stan bdb,
garażowany, tel. kom. 0600-915-548.

FORD Escort combi gaz 1993 rok, 		
tel. kom. 0691-090-215.
POLONEZ Atu Plus 1.4, 			
tel. kom. 0603-972-528.
SEAT Ibiza 1.4 1997 rok, zielony,
5-drzwiowy, tel. kom. 0608-467-711.
PEUGEOT Boxer 2.5 D 1995 rok,
12000 zł, tel. kom. 0693-833-073.
FIAT Seicento van 1.1 gaz 2003 rok, alarm,
centralny zamek, tel. kom. 0506-177-591.
PEUGEOT Boxer Maxi 2.5 D 1994 rok,
10500 zł, 6-osobowy, wspomaganie, hak,
tel. kom. 0609-961-768.
FIAT Uno 1.4 1995 rok, 			
tel. kom. 0697-506-853.
126, 2000 rok, bezwypadkowy, 		
tel. kom. 0697-686-801.

FORD Ka, 1998 rok, sprowadzony, 		
tel. kom. 0669-476-550.

RENAULT 21, 1989 rok, 			
tel. kom. 0500-133-814.

FORD Mondeo combi 1.8 TD, 1998 rok,
czarny, tel. kom. 0602-461-341.

RENAULT Megane 1.4, 1996 rok, salon,
stan bardzo dobry, tel. 046/833-05-35.

FORD Sierra, Alfa Romeo, 		
tel. kom. 0691-621-062.

ROVER 416 SI, 1995 rok, pełna elektryka,
gaz sekwencyjny, tel. kom. 0516-124-874.

FORD Transit 2.5D, 1997 rok, osobowy,
tel. 046/833-12-19 po 18.

SEAT Cordoba 1.6 + gaz, 1997 rok,
7000 zł, tel. kom. 0697-136-174.

Golf 1.6 D, 1987 rok, 5-drzwiowy, granatowy, I właściciel, 3800 zł, 		
tel. kom. 0504-129-814.

Seicento 1.1, 2002 rok, benzyna, srebrny,
8800 zł, tel. kom. 0601-204-034.

Golf II 1.3, 1986 rok, benzyna, sprowadzony, tel. kom. 0783-963-840.
HONDA Civic 1.4 + gaz, 1997 rok, srebrny
metalic, 5-drzwiowy, 			
tel. kom. 0501-742-540.
KIA Sephia 1.6, 1997 rok, benzyna, sedan,
I właściciel, granatowy metalik, 6800 zł,
tel. kom. 0601-204-034.

Siecento 900, 1998 rok, benzyna, gaz,
7500 zł, tel. kom. 0504-129-814.
SKODA Octavia 1.6, 1999 rok, serwisowana, bezwypadkowa, gaz, 16500 zł, 		
tel. kom. 0505-445-464.

MAZDA 323F 1.8i 16V, 1997 rok, cała
elektryka, stan bdb, książka, 		
tel. kom. 0607-401-419.

VW Golf III combi 1.9 TD, 1994 rok, 		
tel. 046/831-81-22, 0504-057-366.

MERCEDES Vito 110, 1998 rok, osobowy,
tel. 046/833-12-19 po 18.
Nubira 1.6, 1998 rok, benzyna, gaz, sedan,
6500 zł, tel. kom. 0601-204-034.
Nubira II 1.6, gaz, tel. kom. 0602-722-641.
OPEL Astra 1.4 16, 1996 rok, pełna opcja,
bezwypadkowy, zarejestrowany, rok 		
w kraju, tel. kom. 0607-521-398.

Sprzedam Simsona S51, 1985 rok, stan bdb,
tel. (046) 838-09-48.
Simson skuter, 1989 rok, stan bdb,
1900 zł., tel. kom. 0509-260-732.
Skuter 150 cm3, 2001 rok, 		
tel. kom. 0691-715-496.
Sprzedam ETZ 150, 1988 rok, 850 zł, 		
tel. kom. 0668-995-030.
Komar, 200 zł, tel. kom. 0697-505-791.
Skuter mało używany, 			
tel. kom. 0602-517-961.

VW Passat 1.9 TDI 110 KM, 1997 rok,
bogate wyposażenie, 			
tel. kom. 0661-280-215.
VW Passat B5 combi 1.8, 1999 rok, benzyna, 20V, granatowy metalik, 4×airbag,
elektryczne szyby, lusterka, relingi, 		
tel. kom. 0603-436-594.

Wielostanowiskowe garaże dla samochodów osobowych pod wspólnym dachem
od 30 września. Łowicz. Tanio, 		
tel. kom. 0501-074-060.
Garaż do wynajęcia os. Szarych Szeregów,
tel. (046) 837-46-49, 			
tel. kom. 0502-605-721.
Głowno, ul. Kopernika, 		
tel. (042) 719-24-39.

VW Bora 1.9Di, 2002 rok, bogata wersja,
tel. kom. 0607-339-336.
VW Golf II 1,6 D, 1994 rok, cena 3000 zł,
tel. kom. 0665-382-121, 046/815-62-09.

OPEL Astra I 1.4, 2000 rok, gaz, elektryka,
dwie poduszki, wspomaganie, 10900 zł,
tel. kom. 0605-100-574.

VW Passat 1.9 TDI, 2000 rok, climatronic,
elektryka, pół skóra, stan bardzo dobry,
tel. kom. 0667-989-991.

OPEL Calibra 2.0 16V, 1992 rok, gaz, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0693-477-785,
0602-717-202.

ŻUK, 1989 rok, instalacja gazowa, stan
dobry, tel. kom. 0601-961-431.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo
rolne Łowicz - okolice, 		
tel. kom. 0601-257-098.
Kupię działkę budowlaną, 		
tel. kom. 0503-327-347.
Pilnie kupię, wynajmę halę produkcyjną, min. 500 mkw., 			
tel. kom. 0609-052-002.

OPEL Kadett 1.6, 1989 rok, na części,
tel. kom. 0509-330-935.

Sprzedam przyczepę 12 t (sztywna), 		
tel. kom. 0603-993-060.

Sprzedam samo siedlisko lub z 1 ha gruntu,
gm. Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.

FIAT Uno I, gaz, 1994 rok, 		
tel. kom. 0504-638-986.

Passat 2.0, 1991 rok, benzyna, gaz, Sedan,
automat, 5500 zł, tel. kom. 0601-204-034.

Gospodarstwo rolne Wola Stępowska, 		
gm. Kiernozia, tel. kom. 0660-524-453.

FORD Escort 1.6 16V, 1997 rok, gaz, 		
tel. kom. 0509-182-480.

Sprzedam skrzynię biegów do SEATA Ibizy,
2000 rok (uszkodzony 5 bieg), 		
tel. kom. 0791-246-028.

PEUGEOT 106 1.1, 1999 rok, 79 tys. km,
bezwypadkowy, stan dobry, 		
tel. 046/833-60-20, 0507-031-055,
046/833-26-89.

FORD Galaxy, 1997 rok TDI, sprowadzony,
pełne wyposażenie, 			
tel. kom. 0601-891-388.

POLONEZ Caro Plus 1.6, 2000 rok, benzyna + gaz, tel. 046/814-53-11.
POLONEZ Caro, 1992 rok, tanio,
tel. kom. 0669-285-422.

Ziemia 0,4 ha w Kiernozi, ul. Żychlińska,
tel. (024) 277-90-10, 			
tel. kom. 0693-824-671.
Rolna z możliwością zabudowy 1,40 ha,
20zł/mkw., 10 km od Łowicza, 		
tel. kom. 0782-152-923.

Atrakcyjne mieszkanie 40 mkw., Głowno,
os. Sikorskiego, nowe bloki, IV piętro, 		
tel. kom. 0504-155-233.
Działka budowlano-rolna 1,6 ha, Czajki
(za Zakładem Karnym), 			
tel. kom. 0502-778-128.
M-3, 49 mkw, Głowno, Kopernika, 		
tel. kom. 0506-622-702.
Działkę 1065 mkw. w Łowiczu usługowomieszkaniową, tel. kom. 0660-528-714.

Działka 1200 mkw. + chałupa wiejska drewniano-murowana, 16 km od Łowicza 		
w kierunku Kiernozi., tel. (046) 837-57-32.

OPEL Astra 1997 rok, gaz, 		
tel. kom. 0661-746-737.

PEUGEOT 306 1.4, 1994 rok, 5-drzwiowy,
tel. 046/831-81-22, 0607-932-999.

Działka 0,52 ary, okolice Łowicza, 		
tel. kom. 0604-135-251.

VW Polo 1.4, 1995 rok, benzyna, 		
136 tys. przebiegu, 2-drzwiowy, sprowadzony, tel. kom. 0601-891-388.

FIAT Seicento, 2003 rok, 			
tel. kom. 0501-624-790.

FORD Fiesta 1.4 GT, 1998 rok, bezwypadkowy, tel. kom. 0606-490-951.

Sprzedam 2 ha ziemi w Mąkolicach,
tel. kom. 0665-110-318.

Ziemia 1,25 ha w Lipce, 			
tel. kom. 0695-586-098.

OPEL Vectra 2.0 DTI, 2000 rok, rejestracja
2001 rok, bordo metalik 24500 zł, możliwość zamiany rat, sprzedam, 		
tel. 046/835-33-08.

FORD Fiesta 1.2, 1998 rok, 5 drzwi, bogate
wyposażenie, 9800 zł, 			
tel. kom. 0501-094-213.

Sprzedam 0,5 ha lasu w Michałówku, 		
tel. kom. 0604-089-021.

VW Passat combi 2.0, 1996 rok, 12000 zł,
tel. kom. 0502-299-100.

Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.

FIAT Seicento, 2001 rok, 			
tel. kom. 0500-262-560.

Sprzedam mieszkanie, os. Reymonta, 		
44 mkw., tel. (046) 837-51-50 wieczorem.

M-3, 39 mkw., środkowe, III piętro, 		
os. Noakowskiego, tel. kom. 0697-650-819.

OPEL Omega A 2.0, 1992 rok, gaz, elektryczne szyby, centralny zamek, alufelgi,
tel. kom. 0692-463-698.

FIAT Punto 1.2, 1997 rok, gaz, I właściciel,
tel. kom. 0504-936-997.

Mieszkanie 60 mkw., Głowno, 		
tel. kom. 0880-631-924.

Ziemia 2,26 ha, 17 zł/mkw., Łowicz Przedmieście, tel. kom. 0608-558-376.

TOYOTA Corolla 1.3, 1995 rok, 		
tel. kom. 0609-779-181.
Uno, 2002 rok, I właściciel, 		
tel. kom. 0602-517-961.

MERCEDES 207D, 1979 rok, 		
tel. kom. 0693-844-687.

Rower z silnikiem spalinowym 1 l/100 km,
tel. kom. 0662-089-951.

Sprzedam Tawrię na chodzie i przyczepkę,
tel. kom. 0602-384-524.

Lublin II, 1999 rok, kontener, stan bdb.
Tanio, tel. kom. 0607-643-290.

MAZDA 626, 1993 rok, gaz, tanio sprzedam, tel. kom. 0502-248-673.

Skuter Piaggio, tel. kom. 0505-231-079.

Skup aut, stan obojętny, 		
tel. kom. 0510-100-449.

Sprzedam M4 w Łowiczu, os. Dąbrowskiego, cegła, środkowe, II piętro,
tel. (046) 839-28-14, 			
tel. kom. 0516-159-808.

Getin Bank kredyty, 			
tel. kom. 0500-167-670.

Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha
z zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.

Kompletny silnik ze skrzynią OPEL Corsa
Swing 1.0, tel. kom. 0506-368-819.

Działka 4600, Łowicz, 			
tel. kom. 0502-163-313.

Sprzedam części MERCEDES 207D, 		
tel. kom. 0887-436-630.
Sprzedam felgi aluminiowe, 18”, po odnowieniu wraz z oponami, tanio, 		
tel. kom. 0600-269-658.
Profesjonalne instalacje nagłośnienia samochodowego. Montaż i sprzedaż CB-radio
oraz wszelkiego sprzętu car-audio.
Łowicz, tel. kom. 0509-963-064.

Warsztat wulkanizacyjny z budynkami,
tel. kom. 0502-163-313.
Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, 		
tel. kom. 0516-199-906.
Sprzedam działkę pod Łyszkowicami
o pow. 2818 mkw., tel. kom. 0660-424-578.
Działka budowlana 939 mkw., z budynkiem
drewnianym, wszystkie media w Łowiczu,
tel. (046) 837-05-22.

Sprzedam nowe opony zimowe Pirelli
155/65 R14, tel. (046) 837-14-15.

Starzyńskiego, 4 pokoje, 			
tel. kom. 0603-709-279.

Sprzedam felgi aluminiowe 16 do Volvo
S40 V40, tel. kom. 0506-110-807.

Działki budowlane pięknie położone 		
w Domaniewicach - sprzedam. Domir, 		
tel. kom. 0504-104-530.

Sprzedam przyczepkę samochodową,
nową, samoróbkę, 2x1,30 m, 		
tel. kom. 0516-241-741.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
wibrator do pustaków, 			
tel. kom. 0608-171-821.

Ziemia 5 ha, tel. kom. 0696-309-685.
Działka budowlana 26 arów, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0663-690-073.
Mieszkanie 48 mkw., I piętro, os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-69-65.
Czerwony plastikowy kiosk typu Ruch
na małą działalność gospodarczą,
na os. Bratkowice przy bloku 24, prąd,
lokalizacja, tel. kom. 0606-319-335.

Skuter 50 Malagutti Centro, 1998 rok, 		
tel. kom. 0606-246-936.

Działka budowlana 2900 mkw., częściowo
zalesiona z dostępem do Bzury, przy
ul. Nadbzurzańskiej ( na przeciwko byłej
masarni) cena 35 zł/mkw., 		
tel. kom. 0604-452-398.

Dwa pokoje z kuchnią, os. Broniewskiego,
tel. kom. 0697-689-872 wieczorem.
Sprzedam działkę budowlano-usługową
w Bednarach w pobliżu dworca PKP,
tel. (046) 838-62-52.
Działka z budynkiem mieszkalnym, stan
surowy, Popów k. Łowicza, 		
tel. kom. 0696-152-179.
Wydzierżawię budynek 600 mkw. pod
działalność gospodarczą i dom mieszkalny
z podpisaniem umowy. Teren utwardzony.
Wjazd TIR-em. Zacywilki, gm. Rzgów,
tel. kom. 0502-553-569.
Dom i budynki gospodarcze na działce
3600 mkw., Zduny k. Łowicza, 		
tel. kom. 0660-514-409.
Sprzedam działkę budowlaną na wsi
2600 mkw., koło drewniane,
tel. (046) 838-00-75.
Sprzedam działkę w Piaskach, 		
tel. kom. 0503-977-862, 0502-155-897.
Sprzedam działkę 0,52 ha, okolice Łowicza,
tel. kom. 0604-135-251.
Sprzedam ziemię z budynkami, 2,60 ha,
Polesie 42, koło Bełchowa, 		
tel. kom. 0600-648-645.
Mieszkanie 60,5 mkw, II piętro, os. Bratkowice Łowicz, tel. kom. 0889-148-335.
Zagospodarowana działka rekreacyjna 		
z drewnianą altaną (woda, światło),
przy ul. Sochaczewskiej, tel. (046) 837-36-35,
tel. kom. 0504-352-822.
Sprzedam domek w Głownie lub zamienię
na bloki, tel. kom. 0506-258-400.
Działka koło Łowicza o pow. 0,24 ha, 		
tel. kom. 0668-602-143.
Mieszkanie 32,30 mkw., 123000 zł w Łowiczu, tel. kom. 0692-673-659.
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, os. Starzyńskiego, tel. kom. 0660-340-035.
Budowlana niedaleko Głowna, 		
tel. kom. 0507-569-401.
Mały domek murowany, na wsi,
tel. (046) 838-40-93.
Ziemię 1 ha, III, IV klasa między Sromowem a Płaskocinem, 			
tel. (046) 838-56-39.
Działka 3016 mkw, okolice Brzezin, 		
tel. kom. 0604-844-505.
Sprzedam 8,7 ha, Gaj, 			
tel. kom. 0516-192-717.
M-5 na os. Dąbrowskiego, 		
tel. kom. 0605-065-790, 0509-824-479.
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Sprzedam mieszkanie w Warszawie 56 mkw.,
3 pokoje, I piętro, winda, po wymianie okien,
dobra lokalizacja, miejsce parkingowe, 		
tel. kom. 0509-019-916.
Sprzedaż działek budowlanych Nieborów
Zachodni, tel. kom. 0601-679-801.
Sprzedam działkę 1500 mkw. + pole
11000 mkw., tel. kom. 0782-547-139.
Sprzedam działkę w Nieborowie, 		
tel. kom. 0505-413-20.
Sprzedam działkę pod budowę w centrum
Zdun, tel. (046) 838-76-98 po 19.00.
Sprzedam M-4 72 mkw. na os. Bratkowice,
tel. kom. 0605-636-201.
Sprzedam mieszkanie 36 mkw., 		
tel. kom. 0787-962-137.
Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 5000 mkw., tel. kom. 0607-318-467.
Działka 1,5 ha, blisko Skierniewic, 		
tel. kom. 0691-621-062.
Działkę budowlaną 2,60 ha lub 3 ha, domek,
media, Rawa Mazowiecka ul. 1 Maja 34.
Sprzedam 2,3 ha ziemi z budynkami, 		
w tym 25 ar nad rzeką, gm. Czerniewice,
tel. kom. 0604-701-113.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną
w Rawie Mazowieckiej, 			
tel. kom. 0501-298-673.
Mieszkanie 60,5 mkw., os. Widok, I piętro,
tel. kom. 0693-284-879.
Dom 60 mkw., z budynkami na działce
3500 mkw., 3 km od Lipiec, 		
tel. kom. 0781-278-853.
6,5 ha sadu owocowego, 			
tel. (046) 831-43-86 po 18.00.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 		
1 ha i 1,5 ha ziemi ornej, 			
tel. kom. 0695-318-897.
Działka budowlana 1500 mkw., Mokra Prawa, tel. kom. 0600-551-553 po 20.00.
Dom w Skierniewicach, 			
tel. kom. 0691-911-914, 0606-990-597.
Sprzedam działkę z nieruchomością. Franciszków, tel. kom. 0513-057-810.
Sprzedam działki budowlane, Sierakowice
Lewe, tel. kom. 0604-262-759.
Kiosk metalowy przenośny, docieplony
16 mkw., tel. kom. 0507-199-606.
Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami, tel. kom. 0604-238-805.
Działka w Skierniewicach, ul. Łódzka, 		
tel. (042) 651-05-30, 			
tel. kom. 0692-424-741.
Działka w Chrząszczewie, 1,12 ha, 		
tel. kom. 0668-187-369.
Sprzedam las, tel. (046) 814-04-32.
Domek - przyczepa 7,5m/3m, typ Holenderski, pełna instalacja, wyposażony, niedrogo,
tel. kom. 0663-646-930.
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Do wynajęcia pomieszczenia handlowousługowe 250 mkw., 450 mkw., Łowicz,
tel. kom. 0603-993-065.

Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare
silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego, inne starocie, tel. kom. 0516-907-429.

Pustaki, tel. (046) 839-42-21.

Przyjmę studentkę na pokój i wynajmę
garaż, tel. (046) 837-72-86 po 18.00.

Kupię różne monety kolekcjonerskie,
obiegowe, przedwojenne, powojenne,
współczesne, tel. kom. 0887-221-227.

Ziemia czarna, Łowicz (bez dowozu), 		
tel. kom. 0697-650-819.

Młode małżeństwo poszukuje M-2 w Łowiczu. Pilnie, tel. kom. 0602-232-521.
Do wynajęcia mieszkanie M-3 40 mkw.,
Kopernika Głowno, 			
tel. kom. 0668-859-225.

Lokal 200 mkw. do wynajęcia. Plac
Przyrynek, tel. kom. 0601-345-299.
Nowe lokale biurowe do wynajęcia.
Duże powierzchnie. Centrum Łowicza, tel. kom. 0695-406-195.
Lokal do wynajęcia 30 mkw, ul. Zduńska
18, tel. (046) 837-68-42, 			
tel. kom. 0501-065-313.
Lokale do wynajęcia ul. Krakowska, 		
tel. kom. 0692-725-590.
Do wynajęcia lokal sklepowy 		
w centrum Łowicza, od 100 		
do 200 mkw., dwie duże wystawy,
tel. kom. 0602-118-332.
Do wynajęcia lokal na ul. Krakowskiej, tel. kom. 0512-225-093.
Do wynajęcia lokal 40 mkw., na działalność, Łowicz, tel. (046) 837-10-69.

Do wynajęcia pokój studentkom, 		
tel. kom. 0791-886-006.

Styropian 10-12 cm; skrzynka elektryczna,
budowlana; studzienka rewizyjna; tynk
silikonowy; piasek pustynny, 		
tel. kom. 0665-723-997.

Sprzedam słupki ogrodzeniowe dł. 2,16, śr.
51, tel. kom. 0660-789-719.

Telewizor Samsung 29”, tanio, 		
tel. kom. 0660-265-133.

Grzejniki żeliwne i piec akumulacyjny, stan
bdb, używane, tel. (046) 838-80-31.

Szafa 3-drzwiowa z lustrem, zakupiona
w sklepie Black Red White, stan idealny,
tel. kom. 0603-934-760.

Kupię piec akumulacyjny i piec Bartek,
tel. kom. 0885-172-798.

Okna drewniane, nowe, 			
tel. kom. 0667-118-194.

Kupię srebrne i złote monety przedwojenne,
tel. kom. 0603-199-743.

Nowe okna drewniane, powystawowe, 		
tel. kom. 0501-074-060, Łowicz.

Kuchnie węglową Grudziądz, 		
tel. kom. 0885-172-798.

Stare kołkowe firanki kupię, 		
tel. kom. 0604-101-165.

Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, drewniane,
stalowe, balustradowe, schodowe, po wymianie, stan dobry, Łowicz, 		
ul. Klickiego 66.

Sprzedam przęsła ogrodzenia metalowego,
stan dobry; palety drewniane (2 zł/szt.),
tel. (046) 837-63-74.

Do wynajęcia kwatery w Głownie tanio,
tel. kom. 0698-783-854.
Sprzedam lub wydzierżawię lokal handlowy, 16 mkw., tel. kom. 0605-849-555.
Wynajmę mieszkanie w domku, częściowo
umeblowane, Łowicz, 			
tel. kom. 0505-613-986.

Kupię betoniarkę 150 w bdb stanie, 		
tel. kom. 0692-147-706.

Pokój do wynajęcia w centrum Łowicza,
tel. (046) 838-13-05.
Poszukuję niedużego lokalu w centrum
Łowicza na biuro, ewentualnie propozycje
współpracy, tel. kom. 0602-593-995.
Pilnie szukam małego mieszkania do wynajęcia, może być w starym budownictwie,
tel. (046) 837-12-77.
Do wynajęcia domek z działką, Bratoszewice, tel. kom. 0885-172-798.
Do wynajęcia M-3 Głowno, Kopernika,
tel. (042) 719-21-10.
Do wynajęcia samodzielny pokój dla studentów, Łowicz, tel. (046) 837-44-50.
Wynajmę tanie pokoje noclegowe,
tel. (046) 837-99-16, 		
tel. kom. 0512-098-358.

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, tel. kom. 0501-658-261.
Ubikacje drewniane, 			
tel. kom. 0605-142-474.
Suknia ślubna dwuczęściowa, 		
z organtyny, rozm. 34/36, cena 		
do uzgodnienia, 			
tel. kom. 0695-551-572.
Meble kuchenne, pokojowe, zlewozmywak
stalowy, tel. kom. 0605-061-354.
Producent deski podłogowej i brykietu, niskie ceny. Głowno,
tel. (042) 719-42-83, 			
tel. kom. 0607-992-181.
Produkcja i sprzedaż betoniarek,
tel. kom. 0602-249-683.

Do wynajęcia domek w Głownie, 		
tel. kom. 0506-258-400.

Sprzedam drewno kominkowe, 		
tel. kom. 0886-427-375.

Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy
na targowicy w Łowiczu, 		
tel. (046) 837-88-12.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność
usługowo-biurową, 			
tel. kom. 0660-230-318.
Małżeństwo z dzieckiem pilnie poszukuje
mieszkania do wynajęcia M-2 lub M-3 		
w Łowiczu, tel. kom. 0609-699-048,
0609-836-926.
Szukam mieszkania do wynajęcia
2-pokojowego w Łowiczu,
tel. kom. 0669-765-811.
Do wynajęcia 65 mkw., pietro, ul. Zduńska
(gabinety, biura), tel. kom. 0602-154-969.

Do wynajęcia kwatery pracownicze, 		
10 osób, Stryków, tel. kom. 0501-579-477.

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, około
90 mkw. w kamienicy w centrum, 		
tel. kom. 0604-908-664.
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
160 mkw. I piętro w centrum Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0606-952-277.
Do wynajęcia lokal 160 mkw. Piwnice, plac
950 mkw. centrum Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0606-952-277.
Posiadam lokal do wynajęcia 49 mkw.,
lub podejmę współpracę Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0502-955-459.

Betoniarka 150; silnik 2,4 Diesel Mercedes,
tel. kom. 0502-322-564.
Sprzedam stemple budowlane, 		
tel. kom. 0602-551-264.
Komputer - 200 zł, tel. kom. 0500-204-559.

Pilnie poszukuję mieszkania
1- lub 2-pokojowe na terenie Skierniewic,
tel. kom. 0502-102-728.
Stancja- student/uczeń jako współlokator,
Skierniewice, tel. kom. 0512-181-453.
Poszukuję do wynajęcia lokalu 		
ok. 80 mkw., w centrum Skierniewic, 		
tel. kom. 0609-577-362.

Zamienię dwa mieszkania na dom w Łowiczu, tel. kom. 0502-223-546.

Komputer z monitorem, stan dobry, 		
tel. kom. 0607-385-722.
Telewizor Samsung 21”, 		
tel. (046) 830-38-37.
Regał młodzieżowy Jacek, stan bdb, 		
tel. kom. 0603-788-118.
Wieszaki stojące sklepowe, 		
tel. kom. 0698-783-854.
Sprzedam hiszpańską suknię ślubną rozm.
38, tel. kom. 0696-170-790 wieczorem.
Sprzedam segment młodzieżowy z biurkiem, tel. (046) 837-88-18.
Koparko-spycharkę Białoruś. Cena 		
5,5 tys. zł., tel. (042) 719-63-50, 		
tel. kom. 0603-650-224.

Sprzedam wózek dziecięcy, kojec, chodzik,
garniturek do chrztu rozmiar 68, 		
tel. kom. 0663-464-731.
Nokia 6020, 160 zł, 			
tel. kom. 0602-513-558.
Dwie kuchnie z wężownicami, grzejniki,
wapno, tel. kom. 0501-546-057.
Silnik elektryczny 11 i 15 kW, 		
tel. kom. 0691-033-754.
Paleciak z wysięgnikiem, 1,5 m podnoszenie, tel. kom. 0691-033-754.
Przewód 4x10 w gumie, 			
tel. kom. 0669-034-210.
Tokarnia, wiertarka stołowa,		
tel. (042) 719-19-44.
Tanio sprzedam rozsuwany tapczanik jednoosobowy oraz telewizor panoramiczny
Panasonic 32”, tel. kom. 0602-159-462.
Szafa dwudrzwiowa jasna, gięciarka 		
do blachy, tel. (042) 719-17-30.
Trójskok Minerwa z oprzyrządowaniem,
tel. (047) 715-09-04.
Nowy materac przeciwodleżynowy, wysoki
podgłówek, tel. (046) 837-42-22.
Sprzedam meble pokojowe, system BRW,
kolor olcha, tel. kom. 0509-296-810.

Szatkownik, tel. (046) 838-36-55, 		
tel. kom. 0662-903-838 po 20.00.

Overlok Rimoldi „5” sprzedam, 		
tel. kom. 0504-019-557.

Używana pralka automatyczna, kuchnia
gazowa, tel. (042) 719-24-93.

Rower Trek, tel. kom. 0662-061-851.

Agregat prądotwórczy 1,5 KW, 		
tel. kom. 0602-187-540.

Grzejniki aluminiowe, nowe, duże ilości,
tanio. Centrum Budowlane, Górki, 		
ul. Łęczycka 64, Łowicz.

Sprzedam betoniarkę 400 l, tanio, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 0606-985-390.

Kamienie polne, tel. (046) 838-71-42.

Sprzedam sofę 2-osobową, 		
tel. kom. 0517-204-193.

Nową wannę z hydromasażem Sanplast
90x140 okazja, tel. kom. 0607-385-406.

Sprzedam wypoczynek (3-osobowy) 		
+ 2 fotele, tel. kom. 0600-393-104.

Heblarka, kotlina kowalska, 		
tel. kom. 0662-130-937.

Kocioł grzewczy kondensacyjny Viessman
Vitodens 200, mało używany, 		
tel. kom. 0663-510-558.

Szyny kolejowe lekkie, 12 szt., dł. 4 m,
tel. kom. 0505-261-079.

Ange 2U z produkcji, 			
tel. kom. 0606-967-338.

Pojemniki plastikowe 1000 l 2 szt.,
tel. (046) 862-36-99, 			
tel. kom. 0606-465-790.

Sprzedam telewizor Sony 29” 100 Hz 		
ze stolikiem; magnetowid i DVD, 		
tel. kom. 0609-810-777.

Podkłady kolejowe używane w dobrym
stanie, tel. kom. 0605-896-130.

Sprzedam paleciak, tel. kom. 0603-993-060.
Kosmetyki homeopatyczne, wspomaganie
leczenia chorej skóry, Głowno, 		
tel. kom. 0501-671-060.
Silniki elektryczne, motoreduktory, wentylatory, pompy wodne, 		
tel. (042) 719-59-36.
Ule z pszczołami, tel. (046) 874-75-23.

Lodówka, tel. kom. 0667-118-108.
Sprzedam niedrogo zestaw mebli czarnych,
2-osobową jasną sofę, tel. (046) 837-34-49,
tel. kom. 0888-221-611.
Firma sprzeda regały sklepowe, 		
tel. kom. 0603-993-065.
Pustak Suporex szary, 24x24x59. Tanio,
tel. kom. 0604-897-644.
Meble dziecięce Ikea sprzedam, 		
tel. kom. 0663-021-467.
Oddam drzewo śliwkowe za wyrwanie.
Bednary, tel. (046) 838-62-52.
Deski podłogowe, sosnowe, suche, 		
tel. kom. 0503-639-101.
Topola i śrutownik bijakowy, 		
tel. kom. 0696-832-397.
Silniki elektryczne 7,5kW, 1450 obrotów;
5,5kW, 1450 obrotów; 0,8kW, 940 obrotów,
tel. kom. 0608-577-899.
Grzejniki żeliwne, stemple budowlane,
tel. (046) 838-48-81.
Tunel metalowy 6mx6mx2,7m, 		
tel. kom. 0509-739-202.
Schody drewniane, Nieborów, 		
tel. kom. 0604-605-297.

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy
35 mkw., os. Bratkowice, 		
tel. (046) 837-68-90.

Cykliniarka 220 V USA, bezpyłowa, 		
tel. kom. 0502-321-194.

Kanapa, 2 fotele, tel. (046) 837-82-11.

Szafki kuchenne i szafę 3-drzwiową,
tel. (046) 837-87-19.

Palety 1,0x1,2, tel. (046) 838-66-82.

Wynajmę pokoje studentom obok
uczelni, ul. Batorego, 			
tel. kom. 0512-106-964.

Kominek wolnostojący nowy 6 kW, 		
tel. kom. 0668-015-565.

Klatki z siatki ocynkowanej (lisy, kóliki),
tel. (046) 838-76-14.

Komplet mebli kuchennych drewnianych
(dąb), piec CO miałowy 2,6,
tel. (046) 839-63-46, 			
tel. kom. 0607-516-918.

Wynajmę mieszkanie w Skierniewicach
lub okolicy, tel. kom. 0510-784-525.

Kwatery pracownicze - noclegi, Skierniewice, tel. kom. 0507-333-144.

Tunel foliowy z rurek 12x4,70, 2 koła
16x650, tel. kom. 0608-291-854.

Sprzedam wózek bliźniaczy, trzyfunkcyjny,
tel. kom. 0663-096-275.

Akwarium 300 l + 2 x po 50 l, rybki 		
i osprzęt, tel. kom. 0889-889-288.

Sprzedam lodówkę, alufelgi z oponami 15”,
tel. kom. 0500-255-156.

Parter domu dla studentów,		
tel. kom. 0609-737-019.

Dam gruz, tel. (046) 838-90-52.

Piec c.o. miałowy Pleszew 2,7, 		
tel. kom. 0604-636-674.

Maszyny dziewiarskie 2 szt. „Dera”;
sprężarka; formierki do skarpet; overlock
Textima, srebrny, tel. (046) 837-52-33.

Pilnie poszukuję do wynajęcia mieszkania
i domu w ok. Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej Tel. 0501-145-264.

Garaż z kanałem na działalność, 		
tel. kom. 0609-737-019.

Budy dla psów, huśtawki ogrodowe, pompa
do szamba, tel. kom. 0502-981-959.

Rower treningowy, nowy, 		
tel. kom. 0501-074-045, Łowicz.

Do wynajęcia pokój z kuchnią studentom
- uczniom, tel. kom. 0791-886-006.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Do wynajęcia pokój z kuchnią studentkom,
tel. kom. 0605-539-265.

Monitor Samsung 490N, 19”, półroczny,
tel. kom. 0667-115-444.

Kupię płyty drogowe Yomby lub podobne,
tel. (024) 277-63-81.

Studentka poszukuje współlokatorki 		
do M-3 w Łowiczu, 			
tel. kom. 0601-239-800.

Sprzedam gospodarstwo rolne 12 ha
z budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi. Stary Dwór koło Rawy
Mazowieckiej, tel. (046) 814-59-20,
814-62-57.

Spódnica ślubna z trenem, ecru, rozm. 40.
Tanio, tel. kom. 0665-219-621.

Do wynajęcia niezależne mieszkania 		
60 mkw. na działce 2.000 mkw., Głowno
ul. Fabryczna, tel. kom. 0601-570-784.

Wydzierżawię stację LPG, budynek na sklep
35 mkw., teren 3300 mkw., ogrodzony, woj.
mazowieckie, tel. kom. 0601-804-616.

Mieszkanie, 58 mkw., Skierniewicach 		
ul. Mszczonowska, tel. kom. 0607-383-456.

Pustak ceramiczny typ „U” Plecewice 		
600 szt., cena do uzgodnienia,
tel. (046) 837-38-01 wieczorem.

Sprzedam meble używane, 		
tel. (046) 830-38-49.

Sosna, tel. kom. 0604-560-416.

Sprzedam działkę pod inwestycje (stacja
benzynowa lub punkt gastronomiczny)
przy trasie Warszawa – Katowice o pow.
7.800 mkw., tel. kom. 0668-189-334.

Sprzedam dom w Skierniewicach, 		
tel. kom. 0500-242-522, 0500-133-817.

Kupię betoniarkę, 			
tel. kom. 0888-742-148.

Piec c.o. stalowy 0,8 mkw., krótko używany,
tel. kom. 0500-252-149.

Blachę trapezową nową, 		
tel. kom. 0605-097-071.

Blisko UKSW w Warszawie wynajmę
studentce pokój z łazienką, 		
tel. kom. 0602-220-189.

Poszukuję kawalerki w Łowiczu, 		
tel. kom. 0515-193-143, 0507-135-186.

Sprzedam działkę 53000 mkw., budowlana,
wszystkie media, domek drewniany z siedliskiem, staw, Borowiny, 		
tel. kom. 0515-140-444.

Kupię bajki do rzutnika Ania, 		
tel. kom. 0508-197-879.

Betoniarka 150, 250 l, 			
tel. kom. 0600-326-597.

Wynajmę zakład wulkanizacyjny,
Łowicz, tel. kom. 0604-206-136.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.

Ławostół, tapczan rozsuwany 2-osobowy,
drzwi balkonowe, plastikowe, okno drewniane używane, tel. kom. 0605-525-242.

Do wynajęcia na działalność 20 mkw., 		
w Łowiczu, tel. (046) 837-62-48.

Zakupię etykieciarkę do przyszywania
etykiet, tel. (046) 837-11-63.

Komputer + monitor, stan bdb, 		
tel. kom. 0500-517-240 po 15.00.

Rower z silnikiem spalinowym 1 l/100 km,
tel. kom. 0662-089-951.
Zamrażarka Mors, tel. kom. 0698-411-868.
Rury żeliwne 7 m śr. 6 cm,
tel. (046) 838-02-36, 			
tel. kom. 0608-283-588, 0600-750-544.
Wózek dziecięcy Ring Max, wielofunkcyjny, stan bdb, tel. kom. 0692-073-557.
Oddam używany eternit, 		
tel. (046) 835-31-45.
Meble antyki, atrakcyjne ceny, 		
tel. kom. 0604-565-096.
Segment stołowy (witryny) mahoń, tanio,
tel. kom. 0604-565-089.

Wiertarka stołowa, spalarka SPB 315,
170A, tel. kom. 0602-366-564.

Piec miałowy 25 KW, 			
tel. kom. 0662-042-178.
Barakowóz, tel. kom. 0696-747-339.
Migomag 380V, 160A i 180A, 		
tel. kom. 0600-428-743.
Sprzedam formy na pustaki 9, 		
tel. kom. 0604-574-299.
Wózek widłowy firmy Daewoo, 2000 rok,
udźwig 2 t, wys. podnoszenia 3 m, przesuw
boczny, 23000 zł (do uzgodnienia), 		
tel. kom. 0602-334-825.
Maszyny dziewiarskie do produkcji skarpet Ange 2U, 4 szt.-3,75”; 1 szt.-3,5”,
tel. (046) 837-69-56.
Dwuteownik 140/ dł. 7 m - 10 szt., 		
tel. kom. 0505-056-670.
Maszyny szwalnicze, krajarka krawiecka,
tel. kom. 0504-679-219.
Stół do pingponga, 			
tel. kom. 0608-354-272.
Piec węglowy, 25kW, 2-letni, cena do uzgodnienia, Łowicz, tel. kom. 0509-963-064.
Piec c.o. 1,2 Olsztyn, 			
tel. kom. 0693-405-133.
Piec miałowy 2 m, 4-letni, 		
tel. kom. 0664-732-718.

Wyprzedaż mebli i inne, 		
tel. (046) 838-56-09.

Piec co węglowo-miałowy o mocy 15 kW,
używany 2 lata, tel. (024) 285-42-56.
Sprzedam mało używaną paskarkę, 		
tel. kom. 0609-837-130.
Sprzedam drzwi wejściowe lewe 80, 		
500 zł, tel. kom. 0508-281-030.
Tanio: piec c.o. Ziębiec 1,5 mkw., nieużywany, tel. (046) 837-44-40.
Sprzedam bale topolowe 7x7 oraz ziemniaki
po cenach paszowych, 			
tel. kom. 0693-711-208.
Sprzedam szafę 3-drzwiową, przesuwane
drzwi i meble do salonu, 			
tel. kom. 0512-280-147.
Sprzedam tanio stebnówkę i dwuigłówkę,
tel. kom. 0608-592-389.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki. Gatunek II, 			
tel. kom. 0510-158-880.
Karta graficzna, GeForce 6600 GT,
cena 100 zł. Nie odpowiadam 		
na sms’y, tel. kom. 0506-573-422.
Komputer, monitor 17”, myszka, klawiatura. Stan bdb, cena 350 zł, 			
tel. kom. 0504-287-454.
Drzwi antywłamaniowe klasy B od 499 zł,
Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 7, 		
tel. 046/814-51-21.
Telefon Sony Ericsson K510i, wieża Sony,
wzmacniacz Sherwood, odtwarzacz dvd,
tel. kom. 0880-424-469.
Sprzedam drzewka wiśni, odm. Debrecen
i łutówka, tel. 046/833-63-06.
2 fotele tanio sprzedam, 			
tel. kom. 0889-202-987.
3 maszyny szyjące, elektryczne, 		
tel. 046/834-92-20.
Kompletne wyposażenie sklepu mięsnego,
tanio, tel. 046/833-47-30.
Sadzonki świerku srebrnego, tuje kolumnowe, żywopłotowe, modrzew, 		
tel. 046/831-71-05.
Sprzedam piec miałowo - węglowy, nowy,
tel. kom. 0698-663-279.
Sprzedam wersalkę, tel. 046/831-75-95,
0605-117-222.
Agregat prądotwórczy, waga 23, moc 		
5,9 kW, Honda czterosuwowy sprzedam,
tel. kom. 0507-199-606.
Sprzedam kuchnię węglową i cegłę, 		
tel. 046/833-18-36.
Regał, mahoń, stan bardzo dobry, 		
tel. kom. 0697-322-397 po 16.
Sprzedam 2 komody stylowe, lata 50., 		
tel. 046/833-03-60.
Sprzedam regał pokojowy, ławostół, kolor
ciemna wiśnia, tel. kom. 0602-250-579.
Sprzedam tuje żywopłotowe Brabant 		
i Szmaragd, tel. kom. 0602-361-029.
Kredens stołowy lata 30. do renowacji,
niedrogo, tel. kom. 0663-646-930.
Odzież używana – markowa, sprzedaż
tylko hurtowa, sortowana w miksach po
atrakcyjnych cenach. Oferuje Texpol firma
niemiecka – filia Sochaczew, ul. Trojanowska 53, tel. kom. 0668-003-057.
Czyścidła bawełniane i syntetyczne najwyższej jakości – hurtowa, Texpol, 		
tel. kom. 0668-003-057.
Sprzedam tanio szafę 3-drzwiową 		
i 2 komody w kolorze ciemnym, 		
tel. 046/833-37-45.

Getin Bank kredyty, 			
tel. kom. 0500-167-670.

Sprzedaż okien PCV. Tanio, 		
tel. kom. 0664-063-688.

PHU KIER-1 poleca w cenach promocyjnych styropian EP S-70, wełnę
mineralną URSA, 			
tel. kom. 0600-803-514.

Blachę 16 mkw., ceglasty połysk; również
blachę na złom, tel. kom. 0508-707-070.

Betoniarka 400 l, kompresor trzycylindrowy, tel. kom. 0507-142-040.

Drewno opałowe 50 zł, 		
tel. kom. 0697-403-533.
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Dmuchawy, sterowniki do kotłów, 		
tel. kom. 0601-070-363.

Zatrudnię pracownika na dziewiarnię, 		
tel. kom. 0603-627-246.

Zatrudnię do pracy w gospodarstwie rolniczym, tel. kom. 0506-015-115.

Sprzedaż drewna kominkowego i opałowego, tel. kom. 0603-624-879.

Zatrudnię pracownika na przyuczenie 		
na dziewiarnię, tel. kom. 0603-627-246.

Pracowników ochrony z licencją I i II, 		
tel. kom. 0500-041-363.

Stacja paliw w Goleńsku potrzebuje
pracownika do obsługi klienta,
www.wieteska.com, 			
tel. kom. 0504-244-604.

Tanie ogrzewanie domów, piece uniwersalne na ekogroszek, miał. Zasyp co 7 dni,
tel. kom. 0665-678-529.

Zatrudnię szwaczki, 			
tel. kom. 0607-443-788.

Firma meblarska zatrudni stolarzy
meblowych z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, 		
tel. kom. 0664-416-274.

Zatrudnię ślusarza-spawacza, murarza,
tel. kom. 0509-299-676.
Poszukuję opiekunki i pielęgniarki do osoby
leżącej, tel. (046) 874-76-42 po 20.00.

Bar kanapkowy „Payda” zatrudni osoby
do pracy. Możliwość awansu, 		
tel. kom. 0512-234-512.

Zatrudnię szwaczki, 			
tel. kom. 0694-163-595.

Biznes Partner zatrudni: pakowaczy/
pakowaczki, pracowników pomocniczych
w magazynie. Praca stała w Strykowie.
Zapewniamy transport, 		
tel. (042) 632-31-51, 			
tel. kom. 0509-402-382.

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

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny
asortyment i szlaki, przywieziemy 		
na miejsce, tel. kom. 0601-338-813.

Zatrudnię na wykańczalnię, 		
tel. kom. 0607-443-788.
Do zbioru malin jesiennych poszukuję
chętnych. 25 km od Łowicza, 		
tel. kom. 0605-444-379.
Zatrudnię pracowników przy pracach wykończeniowych i stolarskich. Praca stała,
dobre zarobki. Pracownika do pośrednictwa
bankowego, tel. kom. 0606-985-390.

Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, 		
tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny, praca całoroczna, 		
tel. kom. 0517-802-505.
Zatrudnię szwaczki, stebnówka 		
i overlock, proste szycia, stała praca,
tel. kom. 0508-191-931.
Zatrudnię pracownika na stację paliw,
Łowicz, ul. Tuszewska 41, 		
tel. kom. 0888-072-875 0609-665-023.
Salon Fryzjerski poszukuje do pracy
fryzjerkę-fryzjera, 			
tel. kom. 0511-010-676.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne
szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię szwaczki, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0661-918-207,
0661-918-208.
Zatrudnię szwaczki, 		
tel. (046) 837-17-76, 			
tel. kom. 0601-817-962, 0695-817-962.
Zatrudnimy osobę na myjnie samochodową, ul. Tuszewska 41, 			
tel. kom. 0888-072-875, 0609-665-023.
Zatrudnię malarza-gipsiarza, glazurnika
w firmie remontowo-budowlanej w Łowiczu, tel. kom. 0602-468-696.
Jeżeli chcesz decydować o wysokości swojego dochodu i masz potencjał oraz chęć działania, skontaktuj
się z menadżerem sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych
i Otwartego Funduszu Emerytalnego, e-mail: golik_l_15607@agent.
cu.com.pl, tel. kom. 0501-725-143.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Pilnie, 		
tel. kom. 0501-529-071.
Szwaczki, prasowaczki - Głowno,
Stryków, zatrudnimy w Łodzi, okolice
Brzezińskiej. Transport opłacony,
rejestracja. Zlecimy przeszycia wyrobów z tkanin, tel. (042) 679-50-80.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, 		
tel. kom. 0503-148-398.
Szwaczki - dzianina, Głowno,
tel. (042) 710-10-41, 			
tel. kom. 0607-539-008.
Firma zatrudni do prac remontowo-wykończeniowych fachowców (glazurnik, malarz,
szpachlarz). Praca na terenie Warszawy,
zapewniamy dojazd z Łowicza, 		
tel. kom. 0603-858-642.

Zatrudnię na 1/2 etatu ekspedientkę 		
do sklepu spożywczego w Łowiczu, 		
tel. kom. 0602-689-429.
Fryzjerkę lub fryzjera, kosmetyczkę 		
w Głownie. Tel. 0509-520-760.
Zlecę obsługę sprzedaży produktu 		
na aukcjach internetowych, 		
tel. kom. 0509-047-152.
Szwaczki do szycia bluzek z dzianiny, tel. (042) 719-18-43, 		
tel. kom. 0665-217-483.
Zatrudnię pracowników przy rozładunku surowca (owoce, warzywa),
tel. kom. 0606-512-220.
Szwaczkę chałupniczkę, overlock, stebnówka, bluzy polar, Głowno, 			
tel. kom. 0501-671-060.
Zatrudnię piekarza do stołu lub do pieca,
wysokie wynagrodzenie, 			
tel. kom. 0509-877-081.
Zlecę proste szycie dzianiny. Głowno, tel. kom. 0602-869-719.
Firma Bratex, ul. Warszawska 47
zatrudni do formowania skarpet, 		
tel. kom. 0668-695-945.
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego, tel. kom. 0696-022-597.
Zatrudnię magazyniera, Łowicz, 		
tel. kom. 0602-527-481.
Zatrudnię kierowcę z kat. C, 		
tel. (046) 838-44-68.
Zatrudnię kierowcę kat. C, 		
tel. kom. 0607-385-793.
Zatrudnię szwaczki do szycia garsonek.
Głowno, tel. kom. 0602-558-870.
Firma zatrudni kierowców z kat. B i C.
Praca w terenie. Dobre warunki płacowe,
tel. (041) 251-19-70 (w.22), 		
tel. kom. 0664-037-286, 0664-037-290.
Zatrudnię tokarza, frezera. Mile widziany
rencista lub emeryt, 			
tel. kom. 0605-723-334.
Szwaczki - tkanina, dzianina, stała praca,
Głowno, tel. (042) 719-13-66, 		
tel. kom. 0668-349-942.
Zatrudnię murarzy i glazurników,
tel. kom. 0502-492-700.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat.
C+E w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 0502-349-083 0501-373-073.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Praca 		
na terenie kraju, tel. kom. 0602-347-551.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik rolniczy,
tel. kom. 0506-115-015.
Zatrudnię szwaczki- rygiel, stebnówka, cak
(kostiumy kąpielowe) Głowno, 		
tel. kom. 0508-325-113.

Firma zatrudni mechaników i elektryka
do samochodów ciężarowych,
tel. (046) 837-69-81.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie
spożywczym w Łowiczu. Za dobrą pracę
bardzo dobre wynagrodzenie, 		
tel. kom. 0502-110-726.
Zatrudnię kierowcę z kat. D z Głowna 		
lub okolicy, tel. kom. 0880-587-522.
Zatrudnię szwaczki, stebnówka,
overlock, rygiel, guzikarka,
tel. (046) 837-54-26, 			
tel. kom. 0500-243-325.
Technik farmacji na staż, 			
tel. kom. 0602-255-161.
Przyjmę do pracy szwaczkę na maszyny
Rosso oraz na dziewiarnię i wykańczalnię,
tel. (046) 837-11-63.
Zatrudnię na budowę, 			
tel. kom. 0669-187-455.
Zatrudnię handlowca do sklepu komputerowego w Łowiczu, więcej na
www.ctb.com.pl Oferty ze zdjęciem
proszę kierować na e-mail: ctb@ctb.
com.pl lub listownie 96-100 Skierniewice, ul. Sienkiewicza 4a.
Szwaczki na proste szycie, Głowno, 		
tel. kom. 0508-213-640.
Zatrudnię zbrojarzy i pomocników, 		
tel. kom. 0505-931-556.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport międzynarodowy (kontener),
tel. kom. 0502-605-719.
Zatrudnię kierowców, 			
tel. kom. 0503-147-273.
Zatrudnię mężczyzn do gastronomii, 		
tel. kom. 0503-147-273.
Poszukuję ludzi chcących osiągnąć dobre
dochody, tel. kom. 0603-330-995,
0605-330-165, od 15 do 21.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych, tel. kom. 0601-922-492.
Montera i pomocnika przy montażu
okien, wysokie zarobki, 		
tel. kom. 0600-876-047.
Przyjmę emeryta do pracy emeryta, 		
tel. kom. 0603-531-989.
Commercial Union zatrudni kierownika
ds. rekrutacji. CV na adres 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1b.
Zatrudnię pomocnika lub fachowca
do prac wewnątrz budynku w Głownie, tel. kom. 0668-816-813.
Stacja paliw w Zdunach potrzebuje
pracownika do obsługi klienta,
www.wieteska.com, 			
tel. kom. 0504-244-604.

Zatrudnię opiekunkę do dziecka w Kiernozi, tel. kom. 0698-348-904.

Przyjmę do układania kostki, Łowicz, 		
tel. kom. 0604-413-669.
Zatrudnię młodego mężczyznę ze znajomością mechaniki samochodowej (demontaż
pojazdów), tel. kom. 0501-248-547.
Zatrudnię malarza, gipsiarza, glazurnika,
tel. kom. 0500-333-662.
Firma „HJS” zatrudni tokarzy, mile widziany emeryt, rencista lub młoda osoba 		
do przyuczenia, tel. (046) 837-13-79.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, z doświadczeniem w transporcie krajowym, międzynarodowym, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C, z doświadczeniem po kraju, tel. kom. 0606-457-050.
Kierowców kat. C, najlepiej emeryt 		
lub rencista, z Głowna i okolic, 		
tel. kom. 0506-169-967 do 18.00.
Montażystę paneli podłogowych 		
i drzwi, prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia lub stażu, 		
tel. kom. 0668-422-789.
Przyjmę do zbioru kapusty pekińskiej, 		
tel. kom. 0609-165-855.
Zatrudnię fryzjerkę, fryzjera Konkurencyjne zarobki, miła atmosfera, wyjątkowy
klimat salonu. Podejmę współpracę z kosmetyczką, tel. kom. 0506-505-288.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy,
monterów z okolic Łowicza, 		
tel. kom. 0504-065-376.
Zatrudnię kelnerki - Restauracja
MROGA, Głowno, Sosnowa 4 nad
zalewem. Wykształcenie średnie (minimum), operatywność, znajomość
języków obcych (mile widziana),
dyspozycyjność, 			
tel. kom. 0509-972-142.
Restauracja MROGA poszukuje pań (dochodzących) do pracy - imprezy okolicznościowe, tel. kom. 0509-972-142.
Zatrudnię pomoc domową z Łowicza, 		
tel. kom. 0601-578-613 po 16.00.
Przyjmę pracowników do młyna, Stryków,
tel. (042) 719-80-59, 			
tel. kom. 0601-066-904.
Zatrudnię szwaczki stebnówka,
overlock. Domaniewice, 		
tel. kom. 0504-203-901.
Avon, chcesz dorobić, taniej kupić kosmetyki, zostań konsultantką. W prezencie 		
8 kosmetyków, tel. (046) 838-60-60, 		
tel. kom. 0663-766-602.
Dodatkowa sprzedaż perfum, duży zarobek,
tel. (046) 838-60-60, 			
tel. kom. 0663-766-602.
Avon, teraz korzystne zmiany, wyższe
zarobki, tel. (046) 838-60-60, 		
tel. kom. 0663-766-602.

Pizzeria w Łowiczu przyjmie kierowcę,
tel. kom. 0668-199-742.
Praca, korzystne wynagrodzenie
prowizyjne 1500 - 3000 zł, 		
tel. (046) 834-80-90.
Hotel Afrodyta Spa zatrudni: kosmetyczkę,
kelnera, pokojową, tel. 046/ 857-74-05.
Zatrudnię praktykantkę do sklepu z biżuterią przy ul. Reymonta 2a w Rawie
Mazowieckiej, tel. 046/814-23-72.
Zatrudnię pracowników przy wykończania
wnętrz, możliwość przyuczenia, 		
tel. kom. 0668-309-572.
Zatrudnię cieśli, zbrojarzy i pomocników,
tel. kom. 0513-017-574.
Poszukuję osoby do opieki nad starszym
mężczyzną, na wsi 2 km od Białej Rawskiej,
tel. kom. 0661-123-288.
Poszukuję opiekunki do 1,5-rocznego
dziecka, najchętniej z okolic Boguszyc,
tel. kom. 0506-455-625.

Zatrudnię handlowca do sklepu
komputerowego w Łowiczu. Więcej
na www.ctb.com.pl Oferty z zdjęciem
proszę kierować na e-mail: ctb@ctb.
com.pl lub listownie 96-100 Skierniewice, ul. Sienkiewicza 4a.
Zatrudnię kierowcę z kat. C+E, kraj i zagranica, tel. kom. 0607-242-247.
Przyjmę do pracy elektryka w charakterze
sprzedawcy do hurtowni elektrycznej 		
w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 1.
Zatrudnię pracownika do zakładu
wulkanizacyjnego, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0607-292-163.
Zatrudnię w Rawie Mazowieckiej pracowników do biura i magazynu, wysokie
wynagrodzenie na podstawie umowy 		
o pracę, tel. kom. 0607-332-517.
Zatrudnię monterów płyt k/g, 		
tel. kom. 0608-350-462.

Zatrudnię brukarza, 			
tel. kom. 0515-730-182.

Poszukujemy osób do współpracy na umowę zlecenie. Praca w marketach TESCO
w Skierniewicach przy wykładaniu towaru,
kasy. Stawka 5,5 - 7/h. Umowa zlecenie.
Wymagania: książeczka sanepidu. Kontakt
Konrad Błaszczyk, tel. kom. 0508-040-382
WORK SERVICE.

Zatrudnię dekarzy, cieśli, murarza, ocieplenia budynków, okolice Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0503-535-827.

Commercial Union zatrudni Kierownika
ds. Rekrutacji. CV-na adres 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 1B.

Zatrudnię szwaczki, stała praca, rejestracja
na pełny etat. Zarobki nawet do 2000 zł,
tel. kom. 0501-624-411.

Poszukuję przedstawiciela handlowego,
tel. kom. 0601-157-949.

Poszukuję opiekunki do starszej pani na wsi
z zamieszkaniem, 15 km od Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0660-927-759.

Zatrudnię w Rawie Mazowieckiej pracowników ochrony oraz pracowników magazynowych i operatorów wózków widłowych.
Wysokie wynagrodzenie, 			
tel. kom. 0607-332-517.
Zatrudnię malarza, gipsiarza, 		
tel. kom. 0503-746-911.
Praca dla mężczyzn przy produkcji 		
w Skierniewicach. Długotrwała współpraca.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby dyspozycyjne. Informacje: Konrad Błaszczyk,
tel. kom. 0508-040-382.
Praca dla osób uczących się od 18 do 26 lat.
Przy produkcji płyt DVD w Piasecznie. Dowóz gratis ze Skierniewic. Stawka od 9 do 20
zł/h brutto. Umowa zlecenie. Kontakt: Konrad Błaszczyk, tel. kom. 0508-040-382.
Zatrudnię blacharza, dekarza, pomocnika,
15 zł/godzina, tel. kom. 0606-305-290.
Firma Arlen S.A. zakład produkcyjny
w Żyrardowie zatrudni szwaczki z okolic
Rawy Mazowieckiej. Organizujemy dojazd
do pracy, tel. 046/855-05-13.
Zatrudnię kierowcę z kategorią C, 		
tel. kom. 0693-843-090.
Firma zatrudni wykładowców języka
angielskiego oraz studentów zaocznych
studiów anglistyki z terenu Skierniewic
i Łowicza, tel. kom. 0604-175-178.
Zatrudnię osobę do sprzedaży ubezpieczeń,
funduszy i kredytów. Mile widziane doświadczenie, tel. kom. 0696-047-346.
Pracownika do myjni samochodowej 		
w Skierniewicach, tel. kom. 0509-916-421,
046/832-52-13.
Zatrudnimy pracowników ochrony, stawka
6 zł netto. Praca w Żyrardowie, 		
tel. kom. 0506-199-920.
Zatrudnię murarza, tynkarza, blacharza,
pracownika ogólnobudowlanego, praca na
terenie Skierniewic, 			
tel. kom. 0606-444-609.

Zatrudnię fryzjerkę, 			
tel. kom. 0604-821-052.
Firma zatrudni montażystów okien
i hydraulików, 			
tel. kom. 0600-575-555.
Zarabiaj! Zostań konsultantem Oriflame.
Wpisowe tylko 1 zł, 			
tel. kom. 0501-153-323, 046/839-62-11.
Firma krawiecka w Skierniewicach
zatrudni szwaczki, prasowaczy, pracownika krojowni, tel. 046/833-40-35
wew. 12 baza PKS, 046/832-13-32.
Belgia - praca na budowach, 		
tel. kom. 0603-665-150 		
lub quasar@poczta.onet.pl
Emeryt, rencista lub osoba młoda, kredyty
- współpraca, tel. kom. 0600-393-077.
Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę
tynkarzy, tel. kom. 0602-779-602.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, 			
tel. kom. 0602-779-602.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe 		
lub ogólnobudowlane do pracy 		
na budowie na terenie całego kraju,
tel. kom. 0 46/833-98-28 wew. 18.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych, tel. kom. (046) 833-98-28
wew. 11.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, tel. (046) 833-98-28
w. 11, 0601-298-842.
Firma samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika,
blacharza, uczniów, 			
tel. kom. 0602-528-235.

Emerytka przyjmie pracę dorywczo, 		
tel. kom. 0507-135-199.
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Poszukuję pracy na samochód VW LT-28,
ładowność 1,5 t, max długi i wysoki, 		
tel. kom. 0600-972-227.

Wideofilmowanie i fotografia ślubna,
chrzciny, komunie, studniówki, montaż
cyfrowy, tel. kom. 0500-397-604.

Młody, dyspozycyjny. Prawo jazdy kat. B.
Uprawnienia na wózki widłowe z obsługą
magazynu. Wykształcenie wyższe - szuka
pracy, tel. kom. 0602-435-412.

Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, 			
tel. kom. 0606-312-048.

Podejmę pracę chałupniczą oprócz szycia,
tel. kom. 0501-096-330.
Doświadczony w nadzorze produkcji,
uprawnienia na wózki widłowe, 		
tel. kom. 0660-099-072.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, 		
tel. kom. 0788-803-014.
Zaopiekuję się dzieckiem, 		
tel. kom. 0661-800-514.
Podejmę pracę jako kierowca kat. C 		
lub magazynier, operator wózka widłowego, ważne świadectwo kwalifikacji 		
i psychotesty, tel. kom. 0781-944-793.
Podejmę pracę na swojego Busa do 3,5 t,
tel. kom. 0785-230-005.
Kobieta podejmie dodatkową pracę biurową, tel. kom. 0504-156-439.

Wideofilmowanie, zdjęcia, 		
tel. kom. 0509-105-004.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże,
chrzty, bankiety, tel. 0509-652-759,
www.tomaszewskifoto.republika.pl
Wideo-HDV, tel. kom. 0696-011-351.
Cyfrowe Studio Foto – Wideo: nagrywanie
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne,
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener,
wirtualne tła), cyfrowa obróbka obrazu;
stacjonarna nagrywarka DVD, zapis 		
na DVD, CD, SVHS, VHS, montaż 		
na zlecenie: Biała Rawska, ul. Mickiewicza
12h, tel. 046/815-83-98, 0604-588-132.
Wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie z VHS na DVD, obróbka filmów
cyfrowa, tel. kom. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne i plenerowe, tel. 046/814-23-06, 0607-911-311.

Kucharka przyjmie wesela i inne imprezy,
również pieczenie ciast, 			
tel. kom. 0516-220-383.
Zaopiekuję się dzieckiem chodzącym lub
starszą osobą, dorywczo w Skierniewicach.
Posiadam doświadczenie, 		
tel. kom. 0693-796-981.

Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.

Wideofilmowanie - Studio Wideo „Kadr”,
tel. kom. 0607-916-001.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0600-447-843.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD, tel. (046) 837-94-85, 		
tel. kom. 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie,
tanio, tel. (046) 837-79-81, 		
tel. kom. 0606-302-466.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjecia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00,
tel. kom. 0602-633-407.
Fotografowanie, śluby, plenery, 		
tel. kom. 0606-630-448.

Cyklinowanie, układanie parkietu, 		
tel. kom. 0668-750-437.
Wykonujemy usługi minikoparką i koparką
łańcuchową, tel. kom. 0604-238-322.
Docieplenia, remonty, płytki, okna - faktury,
tel. kom. 0506-335-466.
Profesjonalne zagospodarowanie posesji:
układanie kostki, zieleń, nawodnienie,
odwodnienie, domofony, wideodomofony, bramofony, oświetlenie, ogrodzenia
(klinkier), przeróbki ogrodzeń, napędy
do bram, alarmy, tel. kom. 0608-010-034,
0606-774-310.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele, podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-095-691.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, docieplenia, tel. kom. 0502-095-691.
Dachy, obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna, podbitka, naprawa i konserwacja, tel. kom. 0515-236-149.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie
budynków, płyta k/g, malowanie, 		
tel. kom. 0693-332-598 0607-292-047.
Malowanie, gładź, płyty g/k, panele, elewacja budynków, tel. (046) 837-62-71 		
po 19.00, tel. kom. 0668-026-851.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z,
wycena gratis, faktury VAT,
tel. (046) 830-24-65 po 20.00, 		
tel. kom. 0510-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, 			
tel. kom. 0502-370-226.
Układanie kostki brukowej, 		
tel. kom. 0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań,		
tel. kom. 0668-262-745.

Wideofilmowanie „Kroton”,
tel. (046) 837-47-48, 			
tel. kom. 0504-057-550, 0500-519-724.

Malowanie, gipsowanie, 			
tel. kom. 0887-086-767.

Układanie glazury, terakoty, panele, gładź,
inne wykończenia, tel. (046) 838-20-56,
tel. kom. 0600-626-760.
Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury
VAT, tel. kom. 0600-626-760.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Cyklinowanie, układanie, 		
tel. (046) 837-42-55.
Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0501-180-959.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.
Dachy, przeróbki, roboty murarskie, 		
tel. kom. 0508-213-801.
Hydrauliczne z gwarancją. Łowicz, 		
ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0697-892-966.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265-234.

Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Układanie kostki betonowej, granitowej.
Budowa ogrodzeń betonowych,
tel. (046) 837-57-28, 			
tel. kom. 0604-208-087.
Blachy, papy, okna dachowe, konstrukcje stalowe, płyty warstwowe,
DACH-STYL Głowno ul. Piątkowska
1, tel. (042) 710-74-90, 		
tel. kom. 0512-250-466.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41
po 18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Usługi ślusarsko -spawalnicze, Bramy,
przęsła, ogrodzenia, kraty, balustrady, drzwi
stalowe. Głowno, tel. (042) 719-19-58 		
po 18.00, tel. kom. 0512-095-869.
Cyklinowanie profesjonalne, układanie, lakierowanie - „EFEKT”, 		
tel. kom. 0600-984-398.
Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy,
posadzki, tynki, ogrodzenia, 		
tel. kom. 0600-917-292, 0507-431-463.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, adaptacja poddaszy, panele podłogowe, glazura,
terakota, tel. kom. 0668-462-197.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady,
tel. kom. 0609-722-809.
Adaptacja poddaszy, panele ścienne, podłogowe, malowanie, montaż drzwi, okien,
gładź, płyty g/k, tel. kom. 0697-638-898.

Części zamienne marki Bosch, Makita,
Celma oraz serwis, naprawa. Targowica
Miejska, pawilon nr 6, 			
tel. kom. 0601-946-325.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt
g/k, poddasza, panele, 		
tel. kom. 0516-431-090.
Gipsy, szybko, solidnie, tanio, 		
tel. kom. 0664-712-854.
Glazura, terakota, 			
tel. kom. 0696-171-899.
Glazura, terakota, panele ścienne, podłogowe, malowanie, tel. kom. 0602-717-207.
Układanie glazury, terakoty, 		
tel. kom. 0887-818-290 po 19.00.
Terakota, gipsy, malowanie. Solidnie, tanio,
tel. kom. 0692-926-357.
Malowanie, gipsowanie, inne wykończeniowe, tel. kom. 0886-995-435.
Docieplanie budynków, glazura, terakota,
montaż paneli podłogowych i ściennych,
montaż drzwi i okien, 			
tel. kom. 0601-277-449.

Wypożyczanie urządzeń budowlanych
(rusztowania, młoty, betoniarki, cykliniarki,
osuszacze, zgrzewarki do PCV, szlifierki do
betonu, zagęszczarki, glebogryzarki, łaty
wibracyjne, inne. Tanio. Centrum Budowlane, ul. Łęczycka 64.
Blacharstwo, dekarstwo, blachodachówka,
papa termozgrzewalna, gonty, podbitki,
wymiana rynien, Głowno, 		
tel. kom. 0502-997-674.
Cyklinowanie; montaż parkietu, schodów;
możliwość kupna towaru. Faktury VAT,
tel. (046) 830-22-54, 			
tel. kom. 0502-321-194.
Tynki wapienne i wylewki - wykonam,
tel. kom. 0607-385-722.
Wykonam tynki wapienne, posadzki, ogrodzenia klinkierowe, 			
tel. kom. 0886-488-041.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja i montaż, 		
tel. kom. 0602-736-692, 0512-342-751.

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

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, panele,
malowanie, adaptacja poddaszy, płyty k/g,
tel. kom. 0607-734-062.

Tynki, wolne terminy, 			
tel. kom. 0516-575-976.

Malowanie, gładzie, terakota, płyta
k/g, tel. kom. 0510-303-717.

Kominki - budowa, serwis, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-84-92, 		
tel. kom. 0602-282-415.
Wykończeniowe - budowlane, 		
tel. kom. 0663-153-540.

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

Beton - cięcia, wyburzenia, rozbiórki, 		
tel. kom. 0606-192-951.

Wykończenie wnętrz profesjonalne: glazura, terakota, gipsowanie, malowanie na
terenie Łowicza i okolic, 			
tel. kom. 0791-265-333.

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne,
tel. kom. 0604-245-722.

Usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne, tel. kom. 0781-781-316.

Remonty kompleksowe, 			
tel. kom. 0608-810-953, 0602-513-558.
Profesjonalne wykończenia wnętrz. Tanio,
solidnie, tel. kom. 0663-690-070.
Sufity podwieszane, poddasza oraz generalne remonty mieszkań, 			
tel. kom. 0663-690-078.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel. kom. 0692-789-266.
Glazura, terakota, instalacje CO, w-k,
tel. (042) 278-78-16 po 16.00.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 0880-542-743.
Sufity podwieszane, malowanie, gipsowanie, panele, tel. kom. 0693-113-084.
Malowanie, gipsowanie, panele, sufity podwieszane, tel. kom. 0513-823-750.
Malowanie, gipsowanie od zaraz,
tel. kom. 0508-823-182.
Układanie kostki Kost-bruk, 		
tel. kom. 0668-171-450.

Hydrauliczne instalacje, tylko nowe budynki, wycena materiałów i robocizny od ręki,
tel. kom. 0602-882-617.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
wideodomofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe (monitoring). Remonty,
hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele,
stolarka, uprawnienia, VAT, 		
tel. kom. 0601-303-858.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
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Anteny - montaż, instalacje, 		
tel. kom. 0601-306-566.
C.O. i wod.-can. z gwarancją. Łowicz, 		
ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29,
tel. kom. 0506-064-122.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych,
tel. kom. 0602-633-407.
Instalacja domofonów, bramofonów, wideodomofonów, tel. kom. 0602-633-407.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego, tel. kom. 0601-379-355.
Hydraulik, wod.-kan., co, 		
tel. kom. 0783-697-756.

Śluby BMW, tanio, tel. kom. 0603-569-990.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje nowoczesna rozwiązania do każdego
okna również do dachowych. Vesal
Łowicz, ul. Ikara 10, 		
tel. (046) 837-44-25.
Zespół, wystawne wesela, prestiżowe imprezy, gitary, saksofon, klawisze, akordeon, perkusja, oświetlenie,
tel. kom. 0608-433-199.
Komputery - tanie usługi, 		
tel. kom. 0696-803-050.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale,
tel. kom. 0605-911-766.

Wykopy koparką - fundamenty, odwodnienia pod instalacje elektryczne, gazowe
itp. Wypożyczalnia narzędzi. Centrum
Budowlane. Łowicz, ul. Łęczycka 64, 		
tel. kom. 0501-074-060.

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

Instalacje elektryczne w budynkach, 		
tel. kom. 0604-411-878.

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

Usługi tapicerskie, naprawa mebli nowoczesnych i stylowych. Dojazd gratis, 		
tel. kom. 0691-044-202.
Anteny satelitarne, systemy alarmowe wraz
z monitoringiem, telewizja przemysłowa
- montaż, sprzedaż, modyfikacja. Łowicz,
Zielkowice, tel. kom. 0509-963-064.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - RENAULT Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy, 			
tel. kom. 0604-891-092.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Usługi transportowe Lublin kontener 		
12 m3, FVAT na życzenie, 		
tel. kom. 0601-297-794.
Śluby - VW Passat, nowy - 500 zł; Chrysler
300C - 700 zł, tel. kom. 0669-555-301.
Krajowy przewóz osób - busy 8 i 18
miejsc, tel. (046) 838-70-32, 		
tel. kom. 0602-681-541.
Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.
Zespół muzyczny: wesela, bale (akordeon,
saksofon, perkusja, gitara basowa, gitara
rytmiczna), tel. kom. 0605-128-019.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.

Naprawa urządzeń sprzątających, myjek
ciśnieniowych, odkurzaczy, 		
tel. kom. 0602-633-407.
Siatki, słupki, bramy, ogrodzenia kutopodobne, stawidła - montaż, 		
tel. kom. 0500-371-161.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0606-908-346.
Zespół z wokalistką na wesela i bale,
tel. (024) 285-41-08, 			
tel. kom. 0693-754-349.
Żwir, piasek, pospółka - Kamaz,
tel. (046) 837-06-19, 			
tel. kom. 0602-471-796.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej w zakładzie i u klienta, 		
tel. kom. 0501-431-978.
Pożyczki gotówkowe bez poręczycieli, tel. kom. 0696-426-835.
Zespół muzyczny - muzyka na żywo
(perkusja, gitara basowa, gitara rytmiczna,
akordeon i klawisze), tanio, 		
tel. kom. 0662-296-699.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych
- firma MAX, tel. kom. 0609-880-041.
Śluby BMW3, Volvo XC90. Tanio, 		
tel. kom. 0508-909-732.
Pranie dywanów, tapicerek, mycie
okien, tel. (046) 832-82-12, 		
tel. kom. 0608-172-838.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0692-584-020.

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne fasony.
Renowacja. Nietypowe usługi w skórze.
Łowicz, Bolimowska 22, 		
środy godz. 11-17.00.
Kucharka przyjmie imprezy okolicznościowe, chrzty, komunie, wesela itp., 		
tel. kom. 0503-193-001, 0508-329-763.
Zespół muzyczny: wesela,
tel. (046) 838-39-23, 			
tel. kom. 0601-854-670.
Jaguar, śluby, wszelkie imprezy,
tanio, tel. kom. 0880-484-253.
Śluby, Chrysler 300C, touring, srebrny, tel. kom. 0608-128-457.
Dekoracja sal weselnych itp., 		
tel. kom. 0784-487-536, 0693-776-474.
Pomagamy w trudnej sytuacji finansowej,
tel. kom. 0781-493-386.
Kredyty: weksel 15000zł, 72 raty, 260zł
miesięcznie; hipoteczne, również zastaw
pojazdów, bez zaświadczeń i zbędnych
formalności, tel. kom. 0781-493-386.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin i tapicerek u klienta, 		
tel. (046) 837-73-07, 			
tel. kom. 0694-876-103.
Usługi transportowe samochodem
dostawczym, 			
tel. kom. 0501-154-218.
Audi A8 zawiozę do ślubu, 		
tel. kom. 0503-977-175.
Tania dekoracja sal weselnych, 		
tel. kom. 0608-362-345.
Zaproszenia ślubne i inne oraz wizytówki. Tanio i solidnie, 		
tel. kom. 0695-551-572, Łowicz.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem 		
do klienta, tel. kom. 0504-070-837.
Naprawa sprzętu AGD, 			
tel. kom. 0603-531-989.
Śluby - VW Touareg, bardzo duża
przestrzeń, komfort, TV, DVD, 		
tel. kom. 0605-325-079.
Zespół muzyczny „Ellen”, wesela,
bale. Ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.

Zespół muzyczny „Ready Made”, 		
tel. kom. 0885-228-723.

Głowno, angielski, 			
tel. kom. 0604-229-790.

Pielęgnacja ogrodów, ścinanie drzew, 		
tel. kom. 0505-066-998.

Niemiecki, rosyjski. Tłumaczenia, korepetycje, matura, tel. kom. 0693-833-062.

Komputery - serwis, naprawa. Hardware, software, 			
tel. kom. 0501-448-203, Łowicz.

Angielski - korepetycje, 			
tel. kom. 0608-116-097.

Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon,
saksofon) - wesela, doświadczenie, 		
tel. kom. 0698-085-068.
Komunie, chrzciny, 			
tel. kom. 0505-125-512.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.
Naprawa sprzętu AGD, 		
tel. kom. 0510-158-880.
Pranie dywanów i tapicerki samochodowej, tel. 046/814-35-37, 0605-327-710,
0665-239-474.
Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki ,
Rawa Mazowiecka i okolice, 		
tel. kom. 0508-265-167.
Serwis radiowo-telewizyjny, Skierniewice,
Sierakowicka 25a, 			
tel. 046/832-30-59, 0606-537-670.
Zlecę wyrąb olchy na opał oraz sprzedam
70 zł za metr, tel. kom. 0664-001-991,
046/832-27-87.
Śluby – Audi A6, biały, tanio, 		
tel. kom. 0504-125-983.
Zespół muzyczny - laureaci festiwali “Złota
Tarka”, Opole, Dunkierka. Bale, imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 0606-958-085.
Dekorujemy sale weselne, naprawdę
ładnie, tel. kom. 0506-179-436.

Geografia, matura, 			
tel. kom. 0692-577-898.
Chemia - korepetycje, liceum i gimnazjum,
tel. kom. 0602-520-640.
Niemiecki, profesjonalnie, 		
tel. kom. 0604-153-666.
Studentka 3 roku języka angielskiego udzieli korepetycji a także dobrze przygotuje
do matury. Tanio, tel. kom. 0511-162-276.
Język polski - prezentacje maturalne, wypracowania. Pomoc, 			
tel. kom. 0608-433-138.
Chemia tanio, tel. kom. 0510-966-507.
Studentka - angielski dla dzieci, 		
tel. kom. 0691-940-284.
Angielski, szkoła podstawowa, gimnazjum.
Studentka, tel. kom. 0693-332-008.
Korepetycje z matematyki i ekonomiczne,
tel. kom. 0880-411-012.
Angielski, tel. kom. 0608-023-831.
Język polski, prezentacje, wypracowania,
matura, tel. (046) 838-88-43, 		
tel. kom. 0605-996-313.

Uwaga: pasze pełnoporcjowe dla bydła renomowanej firmy - luz. Dowóz
do rolnika gratis, 			
tel. kom. 0662-095-096.
Sprzedam pszenżyto, owies, 		
tel. kom. 0694-081-525.
Sprzedam żyto z wyką ozimą do siewu,
tel. (024) 277-68-88 po 20.00.
Sprzedam większe ilości cebuli i ziemniaków jadalnych, tel. (061) 897-85-88.
Kwota mleczna 9500 l, 			
tel. kom. 0604-074-208.
Kwota mleczna 10000 kg do OSM Łowicz,
tel. kom. 0508-192-016.
Burak pastewny, tel. kom. 0607-890-158.
Ziemniaki Irga, tel. kom. 0691-031-335.
Pszenżyto do siewu Todan, Tornado, Pawo,
Witon, sadzonki truskawek różne odmiany,
tel. (042) 719-70-84.
Sprzedam żyto i pszenżyto, 		
tel. (046) 838-76-29.
Sprzedam sadzonki truskawek odmiany Hanoja, Elsanta, 		
tel. kom. 0693-423-257.
Sprzedam pszenżyto, 			
tel. kom. 0608-450-864.
Ziemniaki Lord, Denar, Satyna, 		
tel. (046) 838-13-73.

Prezentacje maturalne, solidnie i niedrogo,
tel. kom. 0509-766-108.

Sadzonki truskawek 10 różnych odmian,
tel. kom. 0508-518-543.

Angielski - mgr anglistyki, wszystkie poziomy, tel. kom. 0507-506-905.

Sadzonki agrestu, 			
tel. kom. 0604-782-360.
Kwota mleczna, tel. kom. 0691-386-221.
Pszenżyto do siewu, 			
tel. kom. 0603-401-075.
Pszenżyto, tel. (046) 838-62-81.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie
- Łowicz, tel. (046) 837-78-71, 		
tel. kom. 0602-277-013.
Szybko i solidnie, 			
tel. kom. 0604-243-498.
Komputeropisanie - tanio. Łowicz, 		
tel. kom. 0608-070-172.

Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań, tel. kom. 0885-172-798.
Usługi transportowe: Ducato plandeka 		
19 m3 + przyczepa, dł. 5,5 mb + laweta,
tel. kom. 0607-267-277.

Matematyka, tel. kom. 0601-303-279,
Łowicz i okolice.

Uwaga: tanie komponenty białkowe
oraz dodatki paszowe. Dowóz do rolnika gratis, tel. kom. 0605-119-970.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace z języka polskiego, historii, 		
tel. kom. 0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, tel. kom. 0696-803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.
Język rosyjski, tel. (046) 837-31-83, 		
tel. kom. 0693-398-514.

Sadzonki truskawek Elkat, 		
tel. kom. 0663-360-730.
Kupię żyto, sprzedam, zamienię otręby,
odbiorę własnym transportem, 		
tel. kom. 0697-536-596.
Kupie cebulę, tel. kom. 0695-052-735.

Tanio: sadzonki truskawek, 		
tel. kom. 0608-362-771.

Kupię zboże, tel. kom. 0691-961-165.

Żyto, tel. (046) 838-90-52.

Kupię słomę, tel. kom. 0889-980-602.

Zboże, tel. kom. 0501-735-775.

Kupię siano i słomę z dowozem, 		
tel. kom. 0607-174-084, 0607-508-808.

Sprzedam pszenicę, 			
tel. kom. 0507-075-301.

Żyto - kupię, gotówka, 			
tel. kom. 0501-509-550.

Sprzedam słomę, tel. kom. 0507-075-301.

Słomę w kostkach, tel. kom. 0503-514-318.
Skup jabłek przemysłowych. Płatne gotówką, tel. kom. 0505-068-787.
Kupię cebulę, ziemniaki, buraczek, 		
tel. kom. 0695-052-735.

Chemia, tel. kom. 0508-186-335, Łowicz.

Kupię ziemniaki, każdą odmianę jadalną
w każdej ilości, odbiorę własnym transportem, tel. kom. 0504-910-771.

Angielski, studentka, 			
tel. kom. 0694-867-512.

Kupię duże ilości zbóż paszowych, 		
tel. kom. 0692-292-969.

Biologia, tel. (046) 837-61-22, Łowicz.

Matematyka, mgr, korepetycje, 30 zł 		
90 min, tel. kom. 0606-647-491.
Chemia Łowicz, tel. kom. 0601-613-963.

Biologia, Łowicz, tel. kom. 0665-110-977.

Kupię maciory, knury, przerosty,
powiat łowicki i okolice, odbiór własnym transportem, 			
tel. kom. 0667-277-322.

Język angielski - korepetycje, tłumaczenia,
tel. kom. 0693-824-741.

Kupię młodego knurka 50-80 kg, 		
tel. kom. 0888-822-173.

Angielski korepetycje, nauczyciel, 		
tel. kom. 0501-475-100.

Chemia gim., liceum, matura, 		
tel. kom. 0693-441-691.
Angielski - magister anglistyki.
Wszystkie poziomy. Przygotowanie
do: matury, FCE, CAE. Tłumaczenia,
tel. (046) 837-87-89, 			
tel. kom. 0602-715-933.
Polski, prezentacje maturalne, prace, wypracowania, tel. kom. 0504-086-942.
Język angielski, nauczyciel, gimnazjum, matura, 			
tel. kom. 0692-166-740.
Język niemiecki korepetycje studentka,
tel. kom. 0606-826-713.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
tel. kom. 0660-781-884.
Prezentacje maturalne, wypracowania, tel. kom. 0600-626-712.
Pomoc w nauce klasy 0-3, 		
tel. kom. 0600-038-357.
Magister anglistyki UŁ, nauczyciel, czynny
egzaminator OKE, przygotowanie do certyfikatów, matury, egzaminu po gimnazjum,
tel. kom. 0511-368-521.
Niemiecki, geografia (również matura),
turystyka i rekreacja (studia), 		
tel. kom. 0663-429-389.
Angielski, korepetycje, 			
tel. kom. 0669-019-987.
Tanio korepetycje z angielskiego, 		
tel. kom. 0696-072-599.

Mieszankę i żyto, sprzedam, 		
tel. kom. 0661-025-062.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna 		
lub Bolko, tel. kom. 0509-984-797.
Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze,
tel. kom. 0664-347-128.
Kupię każdy ciągnik, prasę, przyczepę, Orkana i inne, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Kosiarki listwowe Osy, zgrabiarki zawieszane czwórki Słoneczka, pługi
2- i 3-skibowe, sadzarki do ziemniaków
łańcuchowe, kopaczki do ziemniaków.
Ceny atrakcyjne, tel. (046) 838-72-80.

Autoryzowany punkt sprzedaży firmy
paszowej SCHAUMANN oferuje: koncentraty, premixy, pasze, śruty sojowe
i rzepakowe. Atrakcyjne ceny koncentratów. Dowóz do klienta gratis, 		
tel. kom. 0604-259-573, 0604-063-934.
Kwota mleczna 25000 kg,
tel. (046) 838-64-73, 			
tel. kom. 0667-667-087.
Wytłoki z jabłek - przywóz, 		
tel. kom. 0605-255-914.
Sprzedam pszenżyto, 			
tel. kom. 0696-011-813.
Sadzonki truskawek: Elsanta, Hanoya,
Sonata, tel. kom. 0668-165-645.
Wysłodki buraczane suche i mokre, 		
tel. kom. 0785-641-260, 0691-605-463.
Zboże siewne pszenica Zyta, pszenżyto
Fidelio. Szymanowice 39, 		
tel. kom. 0886-266-905, 0788-729-849.
Sprzedam mieszanka i pszenżyto, 		
tel. kom. 0511-434-045.
Sprzedam pszenżyto i jęczmień ozimy,
tel. (024) 277-63-81.
Proso, tel. kom. 0606-485-033.
Sprzedam zboża: pszenżyto, mieszankę,
jęczmień, tel. kom. 0513-791-417.
Sprzedam liście z buraka cukrowego,
tel. (024) 277-92-33.
Sprzedam jęczmień, żyto, pszenżyto, mieszankę, tel. (046) 830-37-34 po 16.00, 		
tel. kom. 0889-513-764.
Owies, tel. (046) 837-90-49.
Siano sprzedam, tel. kom. 0606-343-033.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (024) 260-77-82.

Sprzedam słomę, tel. kom. 0887-436-630.

Ślęzę sadowniczą kupię, 			
tel. kom. 0602-845-290.

Pszenżyto 20 t, tel. (046) 838-75-88.

Kopaczkę ciągnikową kupię, 		
tel. kom. 0516-415-809.
Kombajn ziemniaczany polski, 		
tel. kom. 0517-545-959.

Żyto, tel. kom. 0696-698-085.
Mieszankę zbożową, 620 zł/t. Żyto i pszenżyto., tel. kom. 0509-260-732.
Jabłka ekstra konsumpcyjne,
tel. (046) 874-73-66, 			
tel. kom. 0508-566-854.
Sadzonka czarnej porzeczki, 		
tel. kom. 0600-951-256.

Kupię kwotę mleczną, 			
tel. kom. 0503-007-351.
Kupię kwotę mleczną, 			
tel. kom. 0602-846-144.

Matematyka, tel. kom. 0662-442-269.

Owies, jęczmień, tel. (046) 838-04-91.
Sprzedam większą ilość dyni, 		
tel. (046) 838-90-42.
Jęczmień, mieszankę, pszenżyto, barakowóz, tel. (046) 837-66-52, 		
tel. kom. 0696-747-339.

Prezentacje maturalne, wypracowania, prace zaliczeniowe, tel. kom. 0509-766-108.

Paszowa mieszanka zbożowa 		
ok. 30t, tel. (046) 838-25-44, 		
tel. kom. 0601-154-765.

Mgr matematyki, korepetycje, doświadczenie, tel. kom. 0880-233-777.

Pszenica ozima, 6 t, 900 zł/t, 		
tel. kom. 0502-095-748.

Angielski, tanio, tel. kom. 0602-354-474.
Język niemiecki - korepetycje, studentka,
tel. kom. 0609-467-437.
Język angielski - korepetycje, język polski
- wypracowania, tel. kom. 0606-474-528.

Sadzonki truskawek, 			
tel. kom. 0501-065-384.

Burak pastewny, heder do kukurydzy 		
do Bizona, tel. kom. 0695-761-300.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki paszowe, luzem i w workach. Dowóz gratis, tel. kom. 0504-011-119.

Sprzedam zboże, 5 t pszenżyta, 5 t mieszanki, tel. kom. 0607-609-762, Rybno.

Gorczycę, tel. kom. 0505-056-670.
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Kukurydza na ziarno, 			
tel. kom. 0664-732-718.

Deszczownie, 			
tel. kom. 0506-140-584.

Siewnik 25 rurek, 2,5 m, 			
tel. kom. 0691-508-458.

Zetor 6718 (starsza wersja 7211), stan dobry, tel. (046) 838-65-70 po 16.00.

Sadzonki truskawek odmiany Honeoye, Filon, Marmolada i wiele innych,
tel. kom. 0600-978-590.

Silniki C-330, C-360, MF, Leyland 		
- kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.

Ursus 1224 lub 4514, 			
tel. kom. 0501-504-723.

Wybierak łańcuchowy do kiszonek, 		
tel. kom. 0697-714-837.

Zboże siewne, pszenica, odmiany Symfonia, Tonacja. Pszenżyto odmiany Borwo,
tel. (046) 838-71-02.

Kombajn zbożowy Tur 5, 		
tel. (046) 838-33-37.

Rozrzutniki Tandemy 8 t i jednoosiowe,
nowe; talerzówki, agregaty, brony, Tury,
pługi, tel. (046) 837-53-86.

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

Słoma, tel. kom. 0501-620-689.
Sadzonki truskawki Honey, tanio, Zduny,
tel. (046) 839-11-62.
Ziemniaki jadalne Augusta z materiału kwalifikowanego z zeszłego roku, Wiskienica,
tel. kom. 0600-412-223.
Sprzedam burak pastewny, 		
tel. (024) 282-26-60 po 20.00.
Sprzedam pszenżyto, Sanniki, 		
tel. kom. 0660-180-544.
Sprzedam tanio ziemniaki jadalne,
tel. (024) 277-94-87, 			
tel. kom. 0507-259-220.
Sprzedam ziemniaki do wykopania 		
o pow. 0,5 ha, tel. kom. 0604-588-220.
Sprzedam zboża + transport,
tel. (024) 277-38-81.
Sprzedam burak pastewny,
tel. (024) 277-74-45.

Nowe kabiny ciągnikowe + szyby, tury
C-360, kosiarki rotacyjne, opryskiwacze,
pługi trójki, czwórki, piątki, agregaty
uprawowe oraz części do maszyn, 		
tel. kom. 0605-531-590.
C-330, idealny, tel. kom. 0692-387-028.
Wycinaki do kiszonek Fela, Strauman,
pojedynczy, podwójny nóż, duży wybór,
20 sztuk, tel. (024) 356-27-60, 		
tel. kom. 0512-444-919.
Przetrząsarki do siana Fella, Kuhn, Claas,
tel. (024) 356-27-60, 			
tel. kom. 0512-444-919.
Beczki asenizacyjne ocynkowane, import
Niemcy, 3000 l, 4000 l, 5000 l,
6000 l, tel. (024) 356-27-60, 		
tel. kom. 0512-444-919.
Sprzedam agregat uprawowy kolczatkę,
włóka łąkowa, tel. kom. 0501-020-358.
Przyczepa zbierająca Jugosłowianka 22
+ noże, tel. (024) 285-51-05.
Sprzedam kombajn Bizon Rekord, 		
tel. kom. 0695-027-515.

Jałówki hodowlane cielne, 		
tel. kom. 0602-551-264.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu,
tel. (046) 838-74-33 wieczorem.
Sprzedam kozy, tel. kom. 0608-577-899.
Sprzedam kozy i cebulę, 		
tel. (046) 839-42-21.

Ślęza sadownicza oraz dwa termity sadownicze nowe, tel. kom. 0506-188-515.
Sprzedam przyczepę 12 t (sztywna), 		
tel. kom. 0603-993-060.
Kosiarka rotacyjna, opony 750/20,
tel. (042) 719-59-36.

Dwie jałówki cielne, 			
tel. kom. 0609-923-983.

Ciągnik MF255 z kabiną, pierwsza rejestracja, zadbany, 50% zużycia opon, 		
1989 rok, 31000 zł, praca w sadzie,
2800 MTh, tel. kom. 0500-385-907.

Owce, 130 zł/szt., 			
tel. kom. 0661-025-062.

Przyczepa 4,5 t wywrot, 6 t sztywna, 		
tel. kom. 0668-436-596.

Jałówkę na ocieleniu, 			
tel. kom. 0606-223-059.

Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 838-88-89.

Sprzedam 2 krowy na wycieleniu, drugi,
trzeci cielak, likwidacja stada.
Sypień 1, tel. (046) 838-64-73, 		
tel. kom. 0667-667-087.

Agregat uprawowy 2 m, 			
tel. kom. 0607-890-158.

Sprzedam krowę cielną, likwidacja stada,
tel. kom. 0694-604-834.
Zacielona jałówka i dwie do zacielenia,
tel. (046) 838-84-18, 			
tel. kom. 0695-301-081.
Jałówka na wycieleniu, 		
tel. (046) 838-76-87.
Sprzedam jałówkę cielną, 		
tel. (046) 838-11-90.
Sprzedam jałówki na wycieleniu, Zetora
7245, 1992 rok z przyczepą D-46, stan dobry. Strzebieszew, tel. (046) 838-30-17.

Rozrzutnik jednoosiowy, mało używany, 1985 rok firmy Czarna Białostocka,
tel. (046) 838-79-95.
Rozrzutnik 2-osiowy, 1984 rok, mało używany, firmy Czarna Białostocka, 		
tel. kom. 0606-357-786.
Sprzedam siewnik Poznaniak, rozrzutnik,
agregat, tel. kom. 0887-380-863.
Sprzedam basen do mleka 550 l; kombajn
Bizon, 1986 rok; siewnik Amazone D7;
wały ciągnikowe 5-metrowe, 		
tel. kom. 0663-470-863.
Tanio: komplet nowych łożysk do przyczepy i śrutownik, tel. (024) 282-27-01.

Krowa 2 wycielenie, termin wycielenia:
29.10.2007, tel. (046) 838-08-66.

Wywrotka 4 t niska, 			
tel. kom. 0600-568-177.

Wysokocielna jałówka, 		
tel. (046) 838-76-14.

Sprzedam pług 2-skibowy, przetrząsacz
do siana 4-gwiazdowy, 		
tel. (046) 838-46-28, 			
tel. kom. 0512-271-286.

Oseska cieliczka, rasy mlecznej, 500 zł,
tel. (046) 838-76-14.
Kaczki czarno-białe 12 sztuk, 		
tel. (046) 838-17-37.
Sprzedam 60 szt. kaczek czarno-białych.
Złaków Kościelny, tel. (046) 838-71-12.
Jałówkę na wycieleniu sprzedam, 		
tel. kom. 0661-363-405.
Jałówkę wysokocielną, 		
tel. (046) 839-22-61.
Jałówka na wycieleniu, 		
tel. (046) 838-81-12, Urzecze 69.
Krowa mleczna wysokocielna, 		
tel. kom. 0661-587-752.
Krowę na wycieleniu sprzedam, 		
tel. kom. 0692-412-299 po 15.00.
Jałówka na wycieleniu. Reczyce 84.
Sprzedam jałówkę cielną, termin
21.10.2007, tel. kom. 0661-884-691.

Sprzedam prasę rolującą Welger 12RS,
tel. (024) 285-52-13.
Kabiny C-330, C-360, opryskiwacze,
agregaty uprawowe, tury, 		
tel. kom. 0608-684-292.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest
Bielawy, tel. kom. 0506-140-584.

Sprzedam czosnek zimowy do sadzenia
i glebogryzarkę, tel. kom. 0506-552-043.
Wózek do przewozu zwierząt - sprzedam,
zamienię ciągnik C-360 3P na mniejszy,
tel. kom. 0667-118-194.
Ciągnik HJ-KASE z Turem, 		
tel. kom. 0608-075-936.
Wycinaki do kiszonki, ciągnik 110 KM
„Same”, śrutownik bijakowy ssąco-tłoczący
z mieszalnikiem, przyczepka do przewozu
koni, przyczepa wywrot 5,7 t, 		
tel. kom. 0509-293-050.

Przyczepka jednoosiowa do ciągnika, nowa,
1800 zł, Bąków Górny 107, 		
tel. (046) 830-38-37.
Pługi 3- i 4-skibowe, opryskiwacze 		
z wentylatorem, kosiarki rotacyjne, brony
talerzowe, tel. kom. 0608-684-292.
Ursus 1014, 4x4, 1993 rok, pierwszy właściciel, stan bdb., tel. kom. 0507-075-301.
Sprzedam rozrzutnik Czarna Białostocka,
dwuosiowy, 4t, stan idealny, 		
tel. kom. 0507-075-301.
Ciągnik C-360 3P, 1990 rok, prasa Z-224,
1997 rok. Wygoda 8.
Śrutownik na kamienie z motorkiem, 		
tel. kom. 0694-091-959.
Sprzedam kwotę mleczną i schładzarkę
do mleka, tel. (046) 831-20-85.
Sprzedam T-25, 1984 rok, 		
tel. kom. 0888-509-934.
Traktor T-25, 1977 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0606-246-936.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 		
tel. kom. 0693-974-930.
Pług 3-skibowy Grudziądz; kultywator
15-graczkowy; śrutownik Bąk z silnikiem,
tel. kom. 0667-950-022.
Przyczepę ciągnikową jednoosiową, 		
tel. kom. 0602-187-540.
Ciągnik rolniczy T-25A, 1979 rok, 		
tel. kom. 0606-986-063.
Agregat uprawowy, 			
tel. kom. 0601-663-385.
Dojarka, agregat, zgrabiarka, obsypnik 		
do kartofli, tel. (046) 838-73-03.
Kombajn ziemniaczany Anna Z-644,
1989 rok, tanio, tel. kom. 0507-268-200.
Ciągnik 355 + kultywator + pług 3-skibowy,
brony 3 + Kos, tel. (046) 838-36-33.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
stan bobry, 			
tel. (024) 282-27-14 wieczorem.
C-330 lub C-360, stan bdb, 		
tel. kom. 0607-809-288.
Kabina C-360, nowa lub używana, 		
tel. kom. 0604-347-128.
Orkan II, 1991 rok, prasa Z-224, 1996 rok,
tel. kom. 0664-347-128.
Prasa Z-224, tel. kom. 0608-106-614.
Pług 4-skibowy, tel. kom. 0504-181-655.
Sprzedam pług 3-, 4-skibowy obrotowy
z zabezpieczeniem non-stop, koparkoładowarkę JCB, ładowarkę Zetelmeyer,
tel. (024) 277-63-81.
Siewnik Poznaniak, 			
tel. kom. 0698-532-975.
Sprzedam maszynę śmigłową do obierania
cebuli, tel. (024) 277-92-51.
Bizon Z56, 16000 zł, 			
tel. kom. 0880-090-717.
Kopaczkę ciągnikową, 			
tel. kom. 0503-124-344.
Sprzedam koparko-spycharkę Białoruś, stan
dobry, 8000 zł, tel. kom. 0501-166-448.
Ciągnik C-330 i C-330M rocznik 1992
i 1990, stan licznika 1380 mh, 		
tel. (046) 874-61-88, 			
tel. kom. 0661-388-730.
Ciągnik C-360 3P, 1986 rok, 		
tel. kom. 0667-151-512.

Agregat przedsiewny 2,5-, 4,30-metrowy,
deszczownia Odra, siewniki zbożowe, pług
obrotowy 4-skibowy, Orkan do zielonek,
dmuchawa do zboża, 			
tel. kom. 0509-293-050.

Sieczkarnię Maral 190 260 KM, 1994 rok,
kemper, przystawki, detektor metalu, gniotownik, tel. (046) 838-24-47 wieczorem.

Prasa rolująca Claas 44, 			
tel. kom. 0607-168-196.

Siewnik i brony 3, tel. kom. 0505-547-998.

Wypożyczanie urządzeń budowlanych
(rusztowania, młoty, betoniarki, cykliniarki,
osuszacze, inne). Centrum Budowlane,
Łowicz, ul. Łęczycka 64.

Pług dwuskibowy, silnik elektryczny 13,5,
tel. (046) 874-64-07 po 19.00.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, nowy typ,
dwa wałki, tel. kom. 0509-260-732.
C-330, 1986 rok, 15.000 zł, 		
tel. kom. 0509-260-732.

Maszyna do łuskania bobu, 		
tel. kom. 0600-212-046.

C-330, 11.500 zł, T-25, 1984 rok, 		
tel. kom. 0509-260-732.

Sprzedam śrutownik Bąk, silnik 11 kW, talerzówkę do C-360, tel. (046) 874-75-93.

C-360-3P, 1986 rok, stan dobry, 		
tel. kom. 0509-260-732.

Ursus C-360 3P, prasa Z-224/1, ładowacz
Cyklop, prasa zwijająca Sipma Z-279/1,
kabina do C-360, tel. kom. 0501-504-723.

C-330, 12000 zł, C-360-3P, stan dobry,
C-330, w oryginale, 1986 rok, 		
tel. kom. 0503-124-344.

Obsypnik kopcy, tel. kom. 0697-714-837.
Przyczepa wywrotka 6 t HW6011, zarejestrowana, tel. kom. 0880-353-819.
Ciągnik Fendt, 90 KM, 1981 rok, 		
tel. kom. 0880-353-819.
Rozdrabniacz Jemioł; kopaczka 2-rzędowa,
tel. kom. 0880-353-819.
Glebogryzarkę sprzedam, 		
tel. (046) 838-95-01.
Sprzedam agregat uprawowy 2,10 m, 		
tel. kom. 0607-532-678.
Zetor 52110, 1989 rok, ze wspomaganiem;
przyczepa 6 t wywrot, 			
tel. kom. 0692-601-689.
Ursus C-360, 1985 rok; przyczepa 4,5 t wywrot; prasa Z-224, 1988 rok; ładowacz Cyklop, 1985 rok, tel. kom. 0608-420-169.
Sprzedam ciągnik Ursus 3512, 1996/97 rok,
tel. kom. 0504-202-256.
Korpusy zwolnic C-330 i C-330M, części
wysuwne przodu C-385, 			
tel. kom. 0698-038-765.
Ciągnik z przednim napędem 6385,
1980 rok; orkan 2 do zielonek, 1986 rok,
tel. kom. 0889-591-132.
Mieszalniki paszowe, wagi, śrutowniki (rozdrabniacze) bijakowe. Tanio,
tel. kom. 0602-570-397.
Brony 3, tel. (046) 838-40-93.
Kombajn Bizon Z-056, 			
tel. kom. 0515-938-370.
Beczkę asenizacyjną 3000 l, pług 3-skibowy,
obrotowy, wybierak do kiszonek, 		
tel. kom. 0608-470-562.
T-25, 1984 rok; pług 2, 			
tel. kom. 0694-573-263.

C-328, tel. kom. 0516-088-128.

Obornik gęsi, tel. kom. 0512-476-760.

Sprzedam prasę Z-224, sieczkarnię Fortschritt + 3 hedery, 			
tel. kom. 0661-918-798.

Sprzedam kwotę mleczną 4000 kg, 		
tel. kom. 0663-489-225 po 20.00.

Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 		
tel. kom. 0693-106-674.
Przyczepa 4,5 t sztywna, 			
tel. kom. 0513-184-095.
Rozrzutnik dwuosiowy, 			
tel. kom. 0607-311-240.
Sprzedam motor elektryczny 5,5 kW
oraz kabel do siły do motoru 50 m, śrutownik, tel. (046) 838-79-79.

Śrutownik Bąk - nieużywany 7 kW, 		
tel. kom. 0505-056-670.
C-360, 9500 zł, tel. kom. 0608-354-272.
Prasa Z224, 1996 rok, stan bdb, 		
tel. kom. 0664-347-128.
C-360 lub C-330, stan bdb, 		
tel. kom. 0607-809-288.
Kabiny C-360, nowe, 			
tel. kom. 0664-347-128.
Tury nowe do C-360, C-330, zwykłe 		
i hydrauliczne, nowoczesne mocowania,
tel. kom. 0608-128-670.
Tury używane do MF-255, Ursusa 3512
lub 2812, stan bdb, 2003 rok, 		
tel. kom. 0608-128-670.
MF-255, 1988/89 rok, z kabiną, 		
tel. kom. 0608-128-670.
Rozrzutnik jednoosiowy 2,5 t firmy Warfama, bardzo mało używany, 		
tel. kom. 0608-128-670.
Pługi zachodnie 4-skibowe, zagonowe, obrotowe, Kwerneland; wycinak do kiszonek
mieczowy, tel. kom. 0601-272-521.
Wały posiewne; siewki nawozowe Amazone, tel. (024) 356-20-88.
Siewnik zbożowy ciągnikowy, 		
tel. kom. 0888-509-934.
Sprzedam ciągnik C-330 + kosiarkę rotacyjną, tel. kom. 0506-296-474.
Sprzedam koparko-spycharkę Białoruś,
1995 rok, tel. (046) 861-14-82.
Kombajn ziemniaczany Bolko, 1994 rok,
tel. kom. 0604-976-452.
Pług 2-skibowy, tel. (046) 837-07-54 		
po 14.00.
Przyczepa HL 8011, stan bdb, ład. 6 t, 		
tel. kom. 0609-184-092.
Sprzedam siewnik Poznaniak, Orkan 2,
tel. (042) 719-40-29, 			
tel. kom. 0691-538-579.
Walce młyńskie 80 cm; mieszalnik pasz
na mokro 250 l; śrutownik na kamienie,
tel. (046) 837-14-73.
Rozrzutnik dwuosiowy, 1993 rok i wybierak do kiszonek, tel. kom. 0601-854-369.
Termit sadowniczy, 			
tel. kom. 0506-188-515.
Wentylator do Ślęzy lub Termita, pompę
P-140, blok do C-330, 			
tel. kom. 0506-188-515.
Siewnik 3 m, beczka asenizacyjna 4000,
siewka, tel. kom. 0501-620-689.
Prasa do bel Claas 44, pompa do beczki
do gnojowicy. Reczyce 84, 		
tel. (046) 838-37-55.

Pomiot kurzy, okolice Rawy Mazowieckiej,
tel. kom. 0698-669-842.
Sprzedam kwotę mleczną, 		
tel. kom. 0662-085-918.
Sprzedam sadzonkę truskawek Haneoye,
Kent, Marmolada, Panadora, 		
tel. kom. 0508-153-792.

Sprzedam przyczepę 3,5 t, niska wywrotka.
Kocierzew Południowy 15.
Silosy na zboże, pasze lub cement, 		
tel. kom. 0606-479-819.

Sprzedam parnik elektryczny 100 l, stan
bdb, tel. (024) 277-96-79.

KOSZENIE KUKURYDZY NA KISZONKĘ SIECZKARNIAMI CLAAS,
JOHN DEER. SKR ZDUNY, 		
tel. (046) 838-75-63 (046)838-75-98,
tel. kom. 0605-077-479.

Sprzedam koła wąskie 3 komplety traktorowe, tel. kom. 0602-486-591.

Cięcie kukurydzy na kiszonkę + odwóz,
tel. kom. 0604-463-486.

Wszelkie maszyny sprowadzone
z zachodu, tel. kom. 0602-798-304,
0606-206-957, 0880-855-578.

Świadczę usługi w zakresie wykopów buraka obławiaczem 6-rzędowym + kombajn
KC6, tel. (024) 285-39-73, 		
tel. kom. 0600-623-430.

Sprzedam kabinę do ciągnika C-360.
Pilaszków 2.

Siewnik Poznaniak, rozrzutnik dwuosiowy,
1993 rok, tel. kom. 0661-143-536.
Sprzedam rozrzutnik obornika, siewnik
Poznaniak, Orkan, rozsiewacz do nawozu
Piast, pług 3-skibowy, tel. (024) 277-48-09,
tel. kom. 0693-555-430.
Cyklop nowy typ, 2812, 2000 MTg, 96/97,
przyczepy wywrotki 4,5 i 6 t, 		
tel. kom. 0600-335-473.

Cięcie poplonów sieczkarnią + odwóz, 		
tel. kom. 0604-463-486.
Wywóz gnojówki, gnojowicy beczką
8000 l, tel. kom. 0604-463-486.
Przywóz wysłodków z jabłek i buraka, 		
tel. kom. 0604-463-490.

Bizon z kabiną, 1989 rok, beczka asenizacyjna 10000 HTS, tel. (046) 838-49-09.
Ursus 4514 KK, przyczepy do remontu 4
i 5t, tel. kom. 0600-335-473.
Glebogryzarka 1,3 m, 1000 zł, 		
tel. kom. 0600-335-473.

Kultywator ciągnikowy; opryskiwacz 		
300 l, tel. kom. 0691-715-496.
C-330, tel. kom. 0692-387-028.

Pomiot kurzy, tel. 046/815-46-36, 		
tel. kom. 0505-027-560.

Sprzedam młode bażanty, 		
tel. kom. 0601-257-098.
West - krycie, 250 zł, 			
tel. kom. 0698-612-234.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów,
www.kwotymleczne.com,
tel. (086) 273-60-26, 			
tel. kom. 0513-044-745.
Tartak objazdowy 8,5 m,
tel. (046) 838-14-75, 			
tel. kom. 0503-794-355.
Uwaga: oleje do natłuszczania pasz,
substancje zwiększające energię
i preparaty na ketozy. Dowóz do rolnika gratis, tel. kom. 0605-119-970.
Oddam obornik kurzy za słomę, 		
tel. kom. 0665-115-110.
Sprzedam kwotę mleczną 8000,
tel. (046) 837-47-48.
Kwotę mleczną 14800kg, 		
tel. 046/838-71-38 po 20.00.
Kwota 7000 kg, tel. (046) 838-71-12,
Złaków Kościelny.
Kwota mleczna 15000 kg, woj. łódzkie,
tel. kom. 0604-286-264.
Obornik koński sprzedam lub zamienię na słomę. Stadnina Koni
Gozdów.
Kwota mleczna 2000 kg, 			
tel. kom. 0508-517-161.
Działki 5,4, 3,8, 3,2 ha przy drodze asfaltowej, uzbrojone, Zacywilki gmina Rogów,
tel. kom. 0502-553-569.
Podkłady kolejowe używane w dobrym
stanie, tel. kom. 0605-896-130.
Sprzedam kwotę mleczną 20573 kg, woj.
łódzkie, tel. kom. 0606-674-132 po 20.00.
Sprzedam kwotę mleczną 6000 kg, woj.
łódzkie, tel. (046) 839-40-02 po 20.00.
Sprzedam kwotę mleczną 10000 kg, woj.
łódzkie, tel. kom. 0785-530-800.
Sprzedam kloc z topoli ścięty, 		
śr. 70-80 cm, dł. 11 m. Jasiński Jan, Krubin
22, gm. Sanniki.

Oddam młode pieski, 			
tel. kom. 0661-185-967.
Sprzedam króliki, tel. (046) 839-13-52,
tel. kom. 0667-371-717.
Szczeniaki owczarka niemieckiego, suczki,
tel. kom. 0663-428-181.
Krycie: York, Mops, Maltańczyk, Shih-tzu,
Buldog francuski, angielski, 		
tel. kom. 0662-093-975.
Sprzedam 3-miesięczne szczenięta bernardyny, tel. (046) 861-25-85.
Sprzedam 3-miesięczną suczkę owczarka
niemieckiego długowłosego, 		
tel. kom. 0664-412-705.
Gołębie pocztowe, 			
tel. kom. 0696-044-463.
Sznaucerek miniaturka - krycie, 		
tel. kom. 0512-462-209.
Owczarki niemieckie, długowłose, szczenięta, tel. (046) 833-16-31.
Szczenięta sznaucery miniaturki,
tel. (042) 710-96-17, 			
tel. kom. 0669-899-135.
Owczarki niemieckie suczki 6-tygodniowe,
tel. (046) 838-78-38.
Świnio-dziki sprzedam, 			
tel. kom. 0886-150-826.
Owczarki niemieckie, szczeniaki,
7-tygodniowe, tel. (046) 837-26-71.
Alaska Malamute szczenięta sprzedam,
tel. kom. 0887-341-475, 0609-776-068.
Sznaucery miniatury, 			
tel. kom. 0606-752-762.
Szczenięta mieszańce 5-tygodniowe oddam
w dobre ręce, tel. (042) 710-11-02, 		
tel. kom. 0662-810-422.
Yorki - sprzedam, 			
tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycie, tel. kom. 0668-156-494.

Getin Bank kredyty, 			
tel. kom. 0500-167-670.

Owczarek niemiecki, 4-miesięczny, suczka
z rodowodem, tel. (046) 837-23-33, 		
tel. kom. 0508-174-814.

Sprzedam kwotę mleczną,
tel. (046) 874-67-27, 			
tel. kom. 0513-006-286.

Suczki owczarka niemieckiego,
4-miesięczne, tel. kom. 0889-980-602.
Sprzedam kozę, tel. kom. 0505-066-998.

Kwota mleczna 21000 l, 		
tel. (024) 389-46-82.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.

Sprzedam kwotę mleczną,
tel. (046) 835-22-06.
Sprzedam kwotę mleczną 4622 kg, 		
tel. kom. 0606-823-618.
Basen 330 l; kwota mleczna 26000 kg, 		
tel. kom. 0516-192-717.

Oddam owczarka coli w dobre ręce, 		
tel. kom. 0693-957-353.
Kozy, tel. kom. 0697-714-842.

Obornik bydlęcy 30 zł/t, 		
tel. (046) 838-55-28.

Labradory szczeniaki tanio, 		
tel. kom. 0606-870-908.

T-25, 1968 rok, I właściciel, 		
tel. kom. 0698-127-941.

Sprzedam kwotę mleczną 10500 kg, 		
tel. kom. 0694-779-363.

Sprzedam owczarki niemieckie dwumiesięczne, tel. kom. 0509-579-623.

Sprzedam śrutownik bijakowy Bąk 7,5 kW,
tel. kom. 0601-662-955.

Ziemia 18 ha, Zacywilki gm. Rogów, 		
tel. kom. 0502-553-569.

Husky szczeniaki, 			
tel. kom. 0606-391-260.

Prasę Z-224, ładowacz Cyklop sprzedam,
tel. kom. 0516-415-809.

Sprzedam kwotę mleczną 1500 kg, 		
tel. kom. 0660-087-842.

Pitbull rednose, tel. kom. 0788-846-248.

Kombajn ziemniaczany sprzedam, 		
tel. kom. 0508-364-849.

Kwota mleczna 8000 kg, 			
tel. kom. 0503-468-879.

C-328 bez prawa do rejestracji, 		
tel. kom. 0517-401-759.

Sprzedam kwotę mleczną 3.500 kg, 		
tel. kom. 0502-837-671.

Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy,
tel. (046) 838-36-33.

Sadzonki truskawek, przetrząsaczo-zgrabiarkę Pająka, tel. kom. 0665-163-718.

Sprzedam śliczne szczeniaki bokserki 		
i doga-canaria, tel. kom. 0606-379-143.
Kotki oddam, Puszcza Mariańska, 		
tel. kom. 0513-120-729, 0515-135-911.
Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego, długowłosego, 			
tel. kom. 0603-618-928.
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Grzeczniejsi, ale słabsi fizycznie
Jak co roku pierwszoklasiści
z liceum o nachyleniu
obronnym w Zespole Szkół
Licealnych w Zdunach mają
szansę poczuć u progu nauki,
czym tak naprawdę jest
wojsko. Dzieje się to
za sprawą biwaku wojskowo
- integracyjnego,
który zorganizowano
w szkole w miniony weekend.
iątek 28 września, godzina 18.00 - tego
dnia 32 uczniów, zarówno chłopaki jak
P
i dziewczyny, rocznik 1991, rozpoczęli bi-

wak, który zakończył się o godzinie 10.00
w niedzielę. Spali w klasach, jednak te bardziej wyglądały jak obóz wojskowy i tak
też były traktowane. Nocą z piątku na sobotę przeszli około 15 kilometrów w pełnym
oporządzeniu, sprawdzając swoją kondycję
i ćwicząc orientację w trudnym terenie.
W sobotę od rana mieli wojskową zaprawę - biegi, rozciąganie i inne ćwiczenia. Potem czas na rozrywkę, którą stanowiła gra
w siatkówkę. Następnie była musztra, a po
niej nauka walki w bliskim kontakcie. Były
też nocne alarmy, kiedy to w zupełnej ciemności musieli w ciągu trzech minut zameldować się przed szkołą w pełnym oporządzeniu. W sobotę wieczorem pośpiewać mogli
przy ognisku. Niedziela to już tylko poranna
zaprawa i przekazanie obiektu.
- Coroczne obozy mają przygotować po
pierwsze młodzież do zadań wojskowych uczą musztry, orientacji w terenie itd. - mówi
dyrektor szkoły Danuta Zakrzewska. - Po
drugie mają za zadanie integrację uczniów,
czemu służy wieczorne ognisko.
Tradycją szkoły jest to, że dyrektor odwiedza uczniów w sobotę i spędza z nimi
wieczór przy ognisku. - Na tyle organizowanych ognisk, przyznać muszę, że pierw-

Nauka samoobrony wymagała od pierwszoklasistów nie tylko kondycji, ale
i dużej odwagi.
szy raz trafiła się nam tak rozśpiewana grupa - chwali uczniów dyrektorka.
Zajęcia prowadził major Jarosław Chrobot z jednostki w Kutnie oraz porucznik
Jacek Giżyński ze Stowarzyszenia 4 Pułku
Strzelców Konnych w Płocku. Jest to grupa rekonstrukcyjna, z którą szkoła w tym
roku podpisuje umowę, by uczniowie ze
Zdun mogli brać udział w przygotowywanych przez stowarzyszenie odtworzeniach
dawnych bitew.
Major Chrobot jest m.in. specjalistą od
walki w bliskim kontakcie, opartej na izraelskim systemie Krav Maga. Poznał wszystkie stopnie tego systemu, łącznie z ostatnim
tajnym, przeznaczonym dla jednostek specjalnych. Na razie, podczas biwaku uczniowie poznali podstawy samoobrony. Więcej
będą mieli szansę przyswoić w ciągu całe-

go roku szkolnego. Major współpracujący
z placówką od początku istnienia klas
obronnych, przez cały rok szkolny realizował będzie program autorski z samoobrony
- dwa razy w miesiącu, po 2 godziny.
Jak oficer ocenia swoich weekendowych
podopiecznych? - Dzisiejsza młodzież jest
grzeczniejsza, lepiej wychowana i bardziej
zdyscyplinowana niż kilka lat temu, jednak słabsza fizycznie - ocenia. Jego zdaniem wpływ na taki stan rzeczy ma zbyt
mała liczba godzin wychowania fizycznego
w gimnazjach i fakt, że nie każdy nauczyciel
należycie przykłada się do prowadzenia wf.
- W klasie obronnej mamy uczniów nie tylko z Łowicza, ale także ze Skierniewic, Krośniewic, Kutna i często kondycja uczniów
zależy od szkoły, z której uczniowie przychodzą - dodaje.
(wcz)
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Człowiek na ławie
oskarżonych
- Musimy dać jury nieco
więcej czasu, gdyż
przedstawienia stały
na naprawdę wysokim
poziomie i komisja
konkursowa będzie
miała twardy orzech do
zgryzienia - mówił dyrektor
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nieborowie,
Andrzej Czapnik podczas
konkursu ekologicznego
„Sąd nad...”, rozegranego
w piątek 28 września
w filii GOK w Bełchowie
Osiedlu.

N

ieborowska biblioteka była jednym z głównych organizatorów konkursu, a stanowił on pierwszy akcent dwudniowego festynu
Jesienne Granie, organizowanego
właśnie w Bełchowie.
Festyn miał na celu nie tylko
dobrą zabawę, ale także edukację
ekologiczną, przygotowane przez
uczniów przedstawienia musiały
być zatem tematycznie związane
z szeroko pojętą ochroną środowiska. W konkursie udział wzięły wszystkie podstawówki z terenu
gminy Nieborów, publiczność mogła obejrzeć sześć przedstawień.
Do tematu przewodniego uczniowie podeszli w bardzo różny sposób.
Na przykład w inscenizacji dzieci
z SP w Bełchowie, pokazana została
zaśmiecona wyspa, którą wysprzątali uczynni marynarze. Dzieci z SP
Bednary skupiły się na przesłaniu,
aby nie wypalać wiosną traw. Apelowały o to ptaszki, zajączek, który
w takim pożarze stracił swoje dzieci, oraz barwny motylek.
Aplauz publiczności wywołało
przedstawienie SP w Mysłakowie,

Balet, choć urzekł publiczność nie wystarczył do zdobycia pierwszego miejsca.
podczas którego zaprezentowano
balet z Jeziora Łabędziego, odtańczony przez chłopców w strojach
baletnic. Układ taneczny zakończył
efektowny rzut jednego z tancerzy
na ręce kolegów. Na koniec przypomniano co oznacza słowo recycling
i po co stoją na ulicy trzy rodzaje koszów na śmieci.
Pierwsze miejsce jury przyznało
natomiast dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Nieborowie. Jak relacjonują nam szóstoklasistka Anna
Szymańska, piątoklasistki Ola Ambroziak i Paulina Bednarek, ich
przedstawienie miało formę rozprawy sądowej z udziałem sędziego,
oskarżyciela, obrońcy itd. Oskarżonym był natomiast człowiek, odpowiedzialny za zaśmiecanie ziemi. Dzieci miały bardzo efektowne

„śmieciowe” stroje, sporządzone na
przykład z pustych plastikowych
butelek itp. - Konkluzja przedstawienia była taka, że to nie śmieci są winne zniszczenia środowiska naturalnego, ale człowiek, który je wyrzuca
- powiedziała nam odpowiedzialna
za przygotowanie uczniów nauczycielka Agnieszka Gratys. W nagrodę dzieci otrzymały sprzęt sportowy,
a 11 października wyjadą na wycieczkę do Torunia, gdzie zwiedzać
będą m.in. planetarium.
Tak samo uhonorowani zostali zdobywcy drugiego miejsca - SP
Dzierzgówek, oraz trzeciego - SP
Bednary. Pozostałe szkoły, z Bobrownik, Mysłakowa i Bełchowa,
otrzymały w nagrodę za uczestnictwo sprzęt turystyczno - sportowy.
(wcz)

28

4.10.2007 r.

INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba ŁSA„Pasiaczek”, Łowicz, ul. św. Floriana
7 (muszla na Błoniach), czynny: pn.,wt., czw.
w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72,

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Informacje w Głownie:
Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

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

Dyżury przychodni:
 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium
Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww.
Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania tych zakładów.
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt: ul. Łowicka 62, 		
tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 4.10. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
pt.
5.10. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
sob. 6.10. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
ndz. 7.10. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pn.
8.10. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
wt.
9.10. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
śr. 10.10. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28

sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice:
czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Kościuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30,
sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

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: 10.00, 11.30.

Wystawy:

 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0017.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności
właściciela w grupach minimum 5 osób.
 III edycja programu „Tradycja” - prezentacja
zanikających dziedzin rzemiosła i twórczości ludowej charakterystycznych dla Regionu Łowickiego
w Skansenie w Maurzycach. Do 10 października
codziennie w godz. od 9.00 do 15.00 prezentacje
z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa,
wycinankarstwa, czynne w dni powszednie w
godz. 9.00-17.00, w niedziele i święta w godz.
12.00-17.00. Zwiedzanie w obecności właściciela
w grupach min. 5 osób.
 Pałace i dwory myśliwskie - wystawa fotografii, tkanin i trofeów myśliwskich pochodzących z dworów
z całego kraju. Dom Ogrodnika w Nieborowie.
 „Żyd niemalowany. Dziewiętnastowieczne
drzeworyty sztorcowe o tematyce żydowskiej z
kolekcji Alicji B. Schottlas” - prezentacja około 200
grafik, związanych z kulturą i zwyczajami żydowskimi. Wśród nich znajdą się prace przestawiające
architekturę i mieszkańców Warszawy, Krakowa,
innych miast polskich, także Łowicza. Wystawa
czynna do 11 listopada w muzeum w Łowiczu.
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia nast.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 7.10.
ul. Targowa 14
tel. 042-719-86-89
Apteka pełni dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, 		sb. 9.00-14.00.

Dyżury przychodni:
w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00

 „Malarstwo ludowe i nieprofesjonalne w województwie łódzkim” - wystawa pokonkursowa.
Celem konkursu było wyszukanie, uaktywnienie i
promocja twórców działających na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego. Wystawa czynna
do16 listopada w muzeum w Łowiczu.

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

Piątek, 5 października:
 godz. 17.00, 19.00 - „U Pana Boga w ogródku”
Kontynuacja „U Pana Boga za
piecem”, ci sami bohaterowie - miejscowy policjant i ksiądz proboszcz,
który ma niemal całkowitą władzę
nad duszami parafian. Pojawiają się
też nowe postacie. Do Królowego
Mostu trafia najgorszy absolwent
szkoły policyjnej - ciamajda z tzw.
wysoko postawionym zapleczem
rodzinnym. Tymczasem pod lasem osiedla się świadek
koronny, któremu trzeba zapewnić ochronę.
Poniedziałek, 8 października:
 godz. 19.00 - „U Pana Boga w ogródku”
Wtorek-środa, 9-10 października:
 godz. 17.00, 19.00 - „U Pana Boga w ogródku”

Koncerty:
Sobota, 6 października:
 godz. 19.00 - koncert zespołu Bakszysz; Pracownia
Sztuki Żywej - bilety 12/15 zł.
Niedziela, 7 października:
 godz. 18.00 - koncert Marii Peszek; Kino Fenix bilety 15/20 zł.

Inne:
Piątek, 5 października:
 godz. 19.00 - pokaz filmów grupy „Filmowe Podlasie atakuje”, spotkanie z twórcami; Pracownia Sztuki
Żywej - wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 2.10.2007 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,60 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,00 zł/kg +VAT
 Różyce: 3,70 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,80 zł/kg+VAT
 Ziewanice: 3,60 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 2,70-4,00 zł/kg+VAT;
byki 4,20-5,00 zł/kg+VAT; jałówki 3,20-4,20
zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,90 zł/kg+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+VAT.

- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Wystawy:

 Wystawa fotografii kapliczek z terenu gminy
Dmosin, zabytkowych dewocjonaliów, modlitewników itp. Świetlica przyparafialna w Dmosinie,
czynna w dni robocze w godz. 14.00-18.00.

Kino w Głownie:
 Nieczynne.

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Latoszewskim z Łowicza
- państwu Kucharkom z Łowicza
- państwu Golanom z Łowicza
- państwu Bończakom z Chałupek
- państwu Bińczakom z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Podleśnym z Długiego
- państwu Sumińskim z Sokolnikowa

ślubowali sobie:

- Magdalena Słoma ze Strzelcewa
i Jacek Jaros z Łowicza
- Ewa Romanowicz z Dmosina
i Marcin Ruta z Domaniewic
- Izabella Więcek i Jakub Zabost oboje z Łowicza
- Renata Zając z Kiernozi Parcel i Robert Kucharski
z Chruślina
- Marta Pietrasik z Rudniczka i Adam Raczyński
ze Strykowa
- Justyna Muszyńska z Ząbek i Łukasz Mądry
z Uchania

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 28.09.2007 r.

jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
brokuły
cebula
czosnek
jabłka
fasola strąki
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew
ogórki
ogórek małosolny
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
sałata
sałata lodowa
seler
szczypiorek
śliwki
rzodkiewka
włoszczyzna
ziemniaki
gruszki
miód
brzoskwinie
cukinia
kalafior
maliny
orzech laskowy
orzech włoski

15 szt.
5,50
15 szt.
6,00
kg
1,00
szt.
2,00-4,00
kg
1,50-2,00
szt.
0,70-1,80
kg
1,70-3,50
kg
3,00-4,00
główka
2,50-4,00
kg
4,00
szt.
2,50-3,50
główka
2,00-3,00
pęczek
0,50-1,00
kg
1,00
kg
1,00-4,00
kg
5,00
kg
2,50-3,50
kg
4,00-5,00
kg
2,00-3,00
kg
2,50-5,00
szt.
0,50-1,00
szt.
1,00-2,50
szt.
1,50
kg
2,00-3,00
pęczek
1,00
kg
5,00
pęczek
1,50
pęczek
2,00
kg
0,60
kg
2,00-5,00
0,9 litra
22,00
kg
3,00-4,00
szt.
1,00-2,00
szt.
2,00-4,00
koszyczek 3,00-4,00
kg
8,00-10,00
kg
8,00

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 2.10.2007 r.)

 sprzedawca  pracownik budowlany  szwaczka  dziewiarz  magazynier  ślusarz  kierowca
C+E  kelnerka  cieśla  monter szalunków
 hydraulik - monter instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych  spawacz  osoba do kandyzowania
owoców  operator maszyn klejących  mechanik
maszyn i urządzeń rolniczych  dekarz  robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym  magazynier z prawem jazdy kat. B  sprzedawca paliw
 osoba do pestkowania owoców  mechanik
samochodowy  formowacz skarpet  kelner
barman  pracownik fizyczny  pakowacz z grupą
inwalidzką  pilarz  ładowacz  asystent bankowości  monter okien  robotnik ogólnobudowlany
 fakturzysta  piekarz  palacz  pomoc szwalni
 prasowacz  funkcjonariusz służby zawodowej
 ogrodnik terenów zieleni  nauczyciel wiedzy
o kulturze  teksturowacz  przedstawiciel handlowy  mechanik samochodów ciężarowych  palacz
 pracownik w hurtowni (magazynowy); OFERTY
STAŻU:  pracownik biurowy  sprzedawca
 przedstawiciel handlowy  pomoc kuchenna
 kierowca-mechanik  elektryk  doradca klienta
 technik farmacji  specjalista do spraw marketingu
i handlu  operator myjni samochodowej  sekretarka  dekorator wnętrz  szklarz  pizzermen
 kelnerka  zaopatrzeniowiec  pracownik do obsługi pralni chemicznej  kierowca kat. B  magazynier  opiekunka dziecięca  pracownik fizyczny-betoniarz  wychowawca  technik rybactwa
śródlądowego  pracownik pomocniczy  technik
rolnik  gospodarz budynku  monter elektronik
 pomoc laboratoryjna  mechanik samochodów
osobowych  architekt  sprzedawca - magazynier  pokojowa  kierowca ciągnika  księgowy
 betoniarz; PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE:
 pracownik biurowy  magazynier  mechanik
maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
 robotnik budowlany  pracownik biurowy w biurze turystycznym  pakowacz  formowacz  asystent kierownika produkcji  robotnik gospodarczy;
PRACE INTERWENCYJNE:  robotnik budowlany  fryzjer  operator mieszalni; ROBOTY PUBLICZNE:  robotnik gospodarczy
 opiekun-robotnik gospodarczy; DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY:  kelner  technik dźwięku
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

29

4.10.2007 r.

Wyższe Seminarium Duchowne

15 alumnów na pierwszym roku
Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się natomiast
6 października, od mszy św. w kaplicy seminarium o godz. 10.00.
Na I rok przyjętych zostało
15 alumnów, w sumie na wszystkich
kursach będzie ich 48. Jak mówi
ekolekcjonista na co dzień jest ks. rektor Jacek Skrobisz wszyscy
proboszczem w parafii Nowy nowo przyjęci pochodzą z diecezji
Świętów, ale też publicystą ty- łowickiej. Większość z nich to tegoroczni maturzyści, jedna osoba jest
godnika „Gość Niedzielny”.

Trzydniowe rekolekcje prowadzone przez ks. Tomasza
Horaka z diecezji opolskiej
rozpoczną 26 września nowy
rok akademicki w łowickim seminarium.

R

po licencjacie, kilka osób już pracowało. Wśród najmłodszych alumnów są trzy osoby z Łowicza - z parafii św. Ducha, Chrystusa Dobrego
Pasterza oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
- Rok akademicki rozpoczynamy
optymistycznie, bo w gronie 40 seminariów w Polsce jest też jednym
z trzech, które odnotowały wzrost
liczby powołań - mówi ksiądz rektor. Rok temu powołań było 7, najwięcej w dotychczasowej historii seminarium było w 2004 - 19.
(mwk)

Bełchów Osiedle

Wielu uczestników świetnej zabawy
Trafionym pomysłem było
przeniesienie imprezy plenerowej
Jesienne Granie z Nieborowa, gdzie
organizowano ją od kilku lat, do
Bełchowa Osiedle. Potwierdziła to
wysoka frekwencja.

L

udzi było tylu, że krzesełka szybko się zapełniły
i spora grupa wciąż napływających osób oklaskiwała sceniczne popisy na stojąco. W programie znalazł
się występ zespołu seniorów Wrzos z Domu Kultury
w Zdunach, do którego śmiało zastosować można znane powiedzenie, że wino im starsze tym lepsze. Publiczności występ bardzo się podobał, większość przebojów
bełchowanie nucili zresztą wraz z zespołem.
Publiczność miała też okazję obejrzeć brawurowy występ grupy tanecznej Obsesja działającej przy
filii GOK w Bełchowie. Grupa działa od trzech lat
w Skierniewicach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Bełchowskie dzieci dołączyły do niej rok temu
i cieszą się z każdej możliwości zaprezentowania się
na scenie. Tym bardziej, że występowały u siebie, oklaskiwane przez rodziców i dziadków. Jak nam opowiadają, ostatnio występowały też na Święcie Owoców
i Warzyw w Skierniewicach, a wcześniej w bełchowskiej filii GOK podczas obchodów Dnia Mamy. W
sobotę dziewczęta zaprezentowały m.in. charlestona,
cha-chę, czy układy taneczne o zaskakujących często
nazwach, na przykład Jackson.
Wielu młodych ludzi zdecydowało się przynieść na
festyn zużyte baterie. Po co? Impreza miała po części

Szczególnie mocno oklaskiwany był zespół taneczny Obsesja. Malowniczością i żywiołowością przewyższył inne atrakcje.
charakter ekologiczny, a za przyniesione baterie czy
makulaturę każdy otrzymał prezent - ekologiczną płócienną torbę z herbem gminy Nieborów.
Dużym powodzeniem cieszyło się także stoisko
z przysmakami przygotowanymi przez miejscowe Koła
Gospodyń Wiejskich. Z kolei poczęstunek dla wszystkich występujących tego wieczoru artystów przygotował bełchowski Klub Seniora Słoneczko.
Długa kolejka ustawiała się przy stoisku z losami loterii fantowej. Los kosztował 5 zł, a można było wygrać różne rzeczy: od maskotki do jabłek zapakowanych
w torbę z herbem gminy. Niektórzy mieli prawdziwe
szczęście: Kuba Majchrowski z Bełchowa kupił los
z nadzieją, że wygra składane krzesełko wędkarskie.
Za chwilę, po sprawdzeniu numerka losu, odchodził
od stoiska właśnie z tym krzesełkiem w ręku. - Jestem
zadowolony - powiedział reporterowi NŁ.
(wcz)
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Biegi przełajowe - V Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Łowickiego

Na początek sezonu
Łowicz, 26 września. Na tradycyjnej trasie położonej na łowickich Błoniach
odbyły się V Indywidualne Mistrzostwa
Powiatu Łowickiego w biegach przełajowych, a w zawodach organizowanych przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Łowiczu oraz OSiR wystartowało tym razem blisko czterystu młodych lekkoatletów
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Najlepszych pięciu
zawodników w poszczególnych biegach
zakwalifikowało się tym samym do finałów wojewódzkich.
 POWIATOWE IMS:
Dziewczęta: 1. Żaneta Kozłowska
(SP 1 Łowicz), 2. Aleksandra Rybus

Najlepsze dziewczęta z podstawówek.

(SP Nowe Zduny), 3. Ilona Gawęcka (SP
1 Łowicz), 4. Karolina Mamcarz (SP Kiernozia), 5. Malwina Włodarczyk (SP Kiernozia), 6. Martyna Wiankowska (SP Błędów),
7. Martyna Furman SP Błędów), 8. Justyna
Cywińska (SP 4 Łowicz), 9. Ewelina Pająk
(SP Domaniewice), 10. Martyna Nezdropa
(SP Łyszkowice).
1. SP 1 Łowicz
18
2. SP Nowe Zduny
16
3. SP Kiernozia
16
4. SP 4 Łowicz
15
5. SP 3 Łowicz
12
6. SP Bielawy
11
7. SP Domaniewice
10
Na podium chłopcy z podstawówek.
8. SP Łyszkowice
10
9. SP Popów
10
10. SP Kocierzew
10
11. SP Nieborów
7
12. SP Gaj-Wojewodza
7
13. Pijarska SPKP Łowicz
7
14. SP Bąków
6
15. SP Zielkowice
6
16. SP Bocheń
4
17. SP Niedźwiada
3
18. SP Błędów
dyskwalifikacja
Chłopcy: 1. Bernard Więcławski (PiNajlepsze gimnazjalistki.
jarska SPKPMŁowicz), 2. Olek Dutkiewicz (SP Niedźwiada), 3. Krystian Antos (SP Popów), 4. Kamil Wiankowski
(SP Błędów), 5. Wojciech Sut (SP Domaniewice), 6. Dominik Siejka (SP 4 Łowicz),
7. Piotr Pisarek (SP Popów), 8. Dominik
Dzik (SP Błędów), 9. Mateusz Kołaczyński (SP Kocierzew), 10. Dominik Bogusz
(SP 3 Łowicz).
1. SP Popów
16
13
Wśród gimnazjalistów bez niespo- 2. SP 4 Łowicz
3. SP Kocierzew
13
dzianek.

4. SP 3 Łowicz
13
5. SP Kiernozia
13
6. SP Nowe Zduny
12
7. SP Niedźwiada
11
8. SP Bąków
11
9. SP 1 Łowicz
10
10. SP Bielawy
10
11. SP Domaniewice
9
12. SP Zielkowice
9
13. Pijarska SPKP Łowicz
8
14. SP Łyszkowice
6
15. SP Nieborów
6
16. SP Bocheń
3
17. SP Błędów
dyskwalifikacja
 POWIATOWA GIMNAZJADA
SZKOLNA:
Dziewczęta: 1. Sylwia Dudzińska (GP
3 Łowicz), 2. Honorata Kwestarz (GP
Domaniewice), 3. Monika Czyż (GP 1
Łowicz), 4. Agata Masłowska (GP Nowe
Zduny), 5. Aleksandra Matuszewska (GP
Błędów), 6. Anna Fabjańska (GP Bielawy),
7. Żaneta Kowalska (GP Nowe Zduny), 8.
Katarzyna Strugacz (GP 4 Łowicz), 9. Magdalena Karwat (GP Łyszkowice), 10. Karolina Majewska (GP Kocierzew).
1. GP Nowe Zduny
17
2. GP Domaniewice
16
3. GP Kocierzew
16
4. GP Bielawy
15
5. GP 1 Łowicz
15
6. Pijarskie GKP Łowicz
12
7. GP 3 Łowicz
11
8. GP 4 Łowicz
4
9. GP Łyszkowice
4
10. GP Popów
3
11. GP 2 Łowicz
dyskwalifikacja
GP Błędów
dyskwalifikacja
GP Kiernozia
dyskwalifikacja
Chłopcy: 1. Adam Rosiński
(GP Łyszkowice), 2. Dominik Ścibor (GP 1 Łowicz), 3. Maciej Wojda
(GP Kocierzew), 4. Sebastian Wilk (GP 1
Łowicz), 5. Paweł Drożdż (GP Kiernozia),
6. Marcin Dmosiński (GP Nowe Zduny),
7. Konrad Grenda (GP 1 Łowicz), 8. Konrad Knapiński (GP Bielawy), 9. Mateusz
Pełka (GP Popów), 10. Tomasz Fabjański
(GP Bielawy).
1. GP 1 Łowicz
19
2. GP Bielawy
17

28. Flora Maraton Warszawski

Domiñczak mistrzem WP

Warszawa, 23 września. Długo
i sumiennie przygotowywał się do 28. Flora Maratonu Warszawskiego łowiczanin
- Patryk Domińczak. Ten start był dla
niego bardzo ważny. Ale okazało się, że nie
wszystko potoczyło się zgodnie z planem.
Domińczak miał w trakcie biegu, po 22 km
problemy żołądkowe i musiał chodzić z trasy. Mimo tego osiągnął całkiem dobry wynik - 2:38,18 h, który dał mu 17. miejsce
w klasyfikacji generalnej wśród ponad dwa
tysiące uczestników. Oprócz tego w zawodach tych prowadzona była klasyfikacja Mistrzostw Polski Wojska Polskiego. To nasz
biegacz liczył na podium. W klasyfikacji
generalnej Patryk, który uczy się w szkole wojskowej, zajął czwarte miejsce, natomiast w kategorii do lat 29 został najlepszym
w Polsce biegającym wojskowym.
Tegoroczny maraton wygrał Paweł
Ochal z Bydgoszczy, który trasę w Warszawie przebiegł w czasie 2:12,20 h.
Po starcie Domińczak nie do końca był zadowolony: Start w Warszawie mogę uznać
za udany, choć miałem problemy na trasie.
Do 22. kilometra biegłem zgodnie z planem.
Później natomiast miałem problemy żołądkowe i musiałem niestety kilka razy schodzić z trasy. Wybiło mnie to bardzo z rytmu,
lecz dobiegłem z niezłym czasem, zważywszy
na takie trudności. Później już tylko czekałem na dekoracje wśród najlepszych żołnierzy w Polsce, którą prowadził gen. Roman
Polko. Cieszy mnie fakt, że zostałem mistrzem Wojska Polskiego w Maratonie w kategorii do 29 lat, a w klasyfikacji generalnej
żołnierzy zająłem czwarte miejsce. O tym,

Na starcie stanęło blisko czterystu młodych lekkoatletów.
3. GP Nowe Zduny
15
4. GP Popów
14
5. Pijarskie GKP Łowicz
13
6. GP Łyszkowice
10
7. GP Domaniewice
8
8. GP 3 Łowicz
dyskwalifikacja
GP Błędów
dyskwalifikacja
GP Kocierzew
dyskwalifikacja
GP Kiernozia
dyskwalifikacja
 POWIATOWA LICEALIADA SZKOLNA:
Dziewczęta: 1. Dorota Skierska
(II LO Łowicz), 2. Joanna Piórkowska
(II LO Łowicz), 3. Sylwia Siurek (ZSP
Zduńska Dąbrowa), 4. Anna Markowska
(I LO Łowicz), 5. Beata Budzałek (ZSP 1
Łowicz), 6. Karolina Dziedzic (II LO Łowicz), 7. Elżbieta Dratwa ( I LO Łowicz),
8. Paulina Kucharska (I LO Łowicz), 9. Joanna Siekiera (ZSP 2 Łowicz), 10. Ewelina
Boczek (II LO Łowicz).
1. II LO Łowicz
22
2. I LO Łowicz
18
3. ZSP 2 Łowicz
16
4. ZSL Zduny
15
5. ZSP 1 Łowicz
14
6. ZSP 4 Łowicz
14
7. ZSP Zduńska Dąbrowa
11
8. Pijarskie LOKP Łowicz
9
Chłopcy: 1. Marcin Puszewkiewicz
(ZSP Zduńska Dąbrowa), 2. Witold Kapusta (II LO Łowicz), 3. Piotr Miazek
( I LO Łowicz), 4. Przemysław Zabost
(I LO Łowicz), 5. Kacper Woliński (ZSP
2 Łowicz), 6. Łukasz Zagawa (ZSL Zduny), 7. Rafał Gołębiowski (ZSP 2 Łowicz),

Triumfatorki rywalizacji szkół średnich.

Najlepsi przełajowcy ze szkół średnich.
8. Mariusz Trakul (ZSP 2 Łowicz), 9. Maciej Sujkowski (ZSP 4 Łowicz), 10. Emil
Ostaszewski (ZSP 1 Łowicz).
1. I LO Łowicz
18
2. II LO Łowicz
17
3. ZSP 1 Łowicz
15
4. ZSL Zduny
13
5. ZSP 4 Łowicz
13
6. ZSP Zduńska Dąbrowa
9
7. Pijarskie LOKP Łowicz
6
8. ZSP 2 Łowicz
dyskwalifikacja
(p)

Lekka atletyka - finał Czwartków LA

To ju¿ koñcówka sezonu

Łódź, 22-23 września. Na stadionie
łódzkiego AZS rozegrano jedne z ostatnich w tym sezonie zawodów lekkoatletycznych, w których wystartowali młodzi
zawodnicy UKS Korabka Łowicz (trener
Sławomir Karmelita) i UKS Jedynka
Łowicz trenerzy Marzena Pawlak i Jacek Szwarocki).
 DZIEWCZĘTA:
60m: Halszka Kalińska (Korabka) 9,05
s, Iwona Olewicz (Jedynka) 9,31 s, Iwona
Gawęcka (Jedynka) 9,51 s, Zuzanna Pisarska (Korabka) 9,56 s, Paula Wawrzyńczak
(Jedynka) 9,91 s, Karolina Panek (Jedynka)
10,12 s, Karolina Łukawska (10,21 s), Julia
Zwolińska (Korabka) 10,36 s, Magdalena
Kucińska (Jedynka) 10,50 s, Dorota DziePatry Domińczak powoli zbliża się do krajowej czołówki biegaczy.
dzic (Jedynka) 10,98 s.
600m: Weronika Walisiewicz (Jedynka)
że konkurencja na tych mistrzostwach była 3. Adam Draczyński (Oleśnica)
2:13,56 2:02,92 min.
bardzo duża, świadczy fakt, że najlepszym 17. Patryk Domińczak (Łowicz)
2:38,18
Skok w dal: Halszka Kalińska (Korabka)
żołnierzem w Polsce został Adam Dra- 1004. Witold Goszczycki (Łowicz) 3:59,42 4,33 m, Iwona Gawęcka (Jedynka) 4,13 m,
czyński, który pobiegł 2:13 h.
1204. Jack Rembowski (Łowicz)
4:10,10 Zuzanna Pisarska (Korabka) 4,10 m, DoroOprócz Domińczaka barwy Łowicza reKlasyfikacja generalna Mistrzostw Woj- ta Wojda (Jedynka) 3,87 m, Iwona Olewicz
prezentował także Jacek Rembowski, ska Polskiego:
(Jedynka) 3,55 m, Karolina Łukawska (Jektóry w ubiegłym roku zajął czwarte miej- 1. Adam Draczyński (Oleśnica)
2:13,56 dynka) 3,53 m, Karolina Panek (Jedynka)
sce w swojej kategorii wiekowej w Ma- 2. Bogdan Jarosz (Wrocław)    
2:33,35 3,50 m, Julia Zwolińska (Korabka) 3,47
ratonie Warszawskim. Tym razem Jacek 3. Krzysztof Tumko (Leszno)
2:35,37 m, Paula Wawrzyńczak (Jedynka) 3,45 m,
osiągnął gorszy rezultat. Z czasem 4:10,10 4. Patryk Domińczak (Łowicz)
2:38,18 Magdalena Kucińska (Jedynka) 3,35 m.
h zajął 1204. lokatę, a w kategorii powyżej
Klasyfikacja Mistrzostw Wojska PolskieSkok wzwyż: Karolina Kielan (Korab60 lat uplasował się na 17. miejscu.
go - do 29 lat:
ka) 147 cm.
Klasyfikacja generalna 29. Flora Mara- 1. Patryk Domińczak (Łowicz)
2:38,18
Pchnięcie kulą - 3 kg: Michalina Bura
tonu Warszawskiego 2007:
2. Krzysztof Wasyluk (Świętoszów) 2:39,44 (Korabka) 8,98 m, Sylwia Adamas (Ko1. Paweł Ochal (Bydgoszcz)
2:12,20 3. Piotr Pera (Świętoszów)
2:54,52 rabka) 8,23 m, Iwona Gawęcka (Jedyn2. Rafał Wójcik (Fart Kielce)
2:13,11
Zbigniew Łaziński ka) 7,90 m.

Rzut oszczepem: Michalina Bura (Korabka) 24,98 m, Monika Czyż (Jedynka) 23,10 m, Sylwia Adamas (Korabka)
19,04 m.
 CHŁOPCY:  
60 m: Bernard Więcławski (Jedynka)
8,95 s, Marcin Klimczak (Jedynka) 9,50 s,
Dawid Pawlak (Korabka) 9,56 s.
300m: Kamil Dudziński (Korabka) 42,75
s, Paweł Ścibor (Jedynka) 50,29 s.
600 m: Wiktor Pisarski (Korabka)
2:05,16 min.
1000m: 3. Cezary Wojda (Jedynka)
3:36,82 min 4. Jakub Owczarczyk (Jedynka) 3:47,21 min.
Skok w dal: 3. Bernard Więcławski (Jedynka) 4,52 m, Dawid Pawlak (Korabka)
4,00 m, Marcin Klimczak (Jedynka) 3,96
m, Cezary Wojda (Jedynka) 3,90 m, Wiktor
Pisarski (Korabka) 3,66 m, Jakub Owczarczyk (Jedynka) 3,40 m.
Pchnięcie kulą - 4 kg: Paweł Ścibor (Jedynka) 7,77 m, Kamil Dudziński (Korabka) 7,46 m.
Skok wzwyż: Paweł Wróblewski (Jedynka) 168 cm.
Rzut oszczepem - 600 g: Piotr Antosik
(Korabka) 55,25 m.
Rzut oszczepem - 1000 g: Paweł Wróblewski (Jedynka) 29,12 m.
400 m: Paweł Wróblewski (Jedynka)
54,40 m.
1000 m: Dominik Ścibor (Jedynka)
2:54,66 min.
(p)

4.10.2007 r.
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Piłka nożna - 5. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara

Tym razem remis
 PELIKAN Łowicz - MKP Zgierz
0:0
Pelikan: Trupinda - Gawryjałek, Koza,
Rybus - Skoneczny (65 Tkacz), Łukowski
(50 Bryła), Salamon (40 Bogus), Pochwała,
Sikora - Sołtysiak (66 Wyszogrodzki), Lepieszka (55 Przemysław Kaczor)
Łowicz, 29 września. Skończyła się seria zwycięstw młodych zawodników z rocznika 1994 w wojewódzkiej lidze Kuchara.
Jednak łowiczanie są nadal niepokonani, ponieważ na swoim boisku zremisowali bezbramkowo z drużyną MKP Zgierz.
Rywal przyjechał do Łowicza i wyszedł
na boisko w mocno defensywnym ustawieniu. Taktyka gości ze Zgierza ograniczała
się do rozbijania ataków Pelikana. Świadczyło o tym ustawienie na stoperze potężnie
zbudowanego kadrowicza Kadeckiego, który jest nominalnym napastnikiem.
Łowiczanie bardzo chcieli ten mecz wygrać ale zabrakło skuteczności. Biało-zieloni
w sumie wypracowali trzy bardzo dobre sytuacje, po których powinna wpaść choć jedna bramka, ale nie udało się. W 20. minucie
Rafał Sołtysiak wyszedł sam na sam z
bramkarzem, ale uderzył obok bramki. W
drugiej połowie w 53. minucie prowadzenie mógł zdobyć Adam Pochwała, który

Młodzi gracze Pelikana-94, mimo remisu, awansowali na drugie miejsce.
ładnie uderzył z rzutu wolnego z dwudziestu metrów i piłka trafiła w spojenie słupka
z poprzeczką. Na dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem losy spotkania mógł rozstrzygnąć Dawid Sikora, ale nie zachował
zimnej krwi i przez nikogo nie atakowany,
będąc sam przed bramkarzem uderzył prosto w niego.

Podopieczni trenera Roberta Wilka
tym razem bez zwycięstwa, ale mimo to łowiczanie awansowali na drugie miejsce w
tabeli. W kolejnym meczu „Pelikaniątka”
zmierzą się w Łodzi z ŁKS, a spotkanie to
rozegrane zostanie w sobotę 7 października
o godz. 13.00.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów, Deyny, Michałowicza i Kuchara

Pelikan-94 ju¿ jest drugi

 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
6. kolejka: UKS SMS Łódź - Mechanik
Radomsko 11:0, Ceramika Opoczno - Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 7:1, Pelikan Łowicz - MKS Kutno 0:2, Lechia Tomaszów
Mazowiecki - Orzeł Łódź 1:0, Widzew Łódź
- WKS Wieluń 5:0, Widok Skierniewice
- Piotrcovia Piotrków Trybunalski 4:1. Mecz:
GKS Bełchatów - ŁKS Łódź przełożono.
7. kolejka: MKS Kutno - Widok Skierniewice 4:2, WKS Wieluń - UKS SMS Łódź
2:1, ŁKS Łódź - Widzew Łódź 2:1, Orzeł
Łódź - GKS Bełchatów 0przeł, Piotrcovia
Piotrków Trybunalski - Lechia Tomaszów
Mazowiecki 1:0, Pogoń-Ekolog Zduńska
Wola - Pelikan Łowicz 3:1, Mechanik Radomsko - Ceramika Opoczno 1:5.
1. Ceramika Opoczno
7 21 42-6
2. ŁKS Łódź
6 15 25-9
3. GKS Bełchatów
5 15 12-1
4. Piotrcovia Piotrków Tryb. 7 13 19-13
5. UKS SMS Łódź
7 12 25-5
6. Widzew Łódź
7 12 26-10
7. Orzeł Łódź
6 12 13-10
8. WKS Wieluń
7 10 14-18
9. MKS Kutno
7 9 11-28
10. Mechanik Radomsko
7 7 12-29
11. Pogoń-Ekolog Zd. Wola
7 6 10-19
12. Lechia Tomaszów Maz.
7 4 4-16
13. Widok Skierniewice
7 3 12-29
14. Pelikan Łowicz
7 0 5-36
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
6. kolejka: UKS SMS Łódź - Mechanik
Radomsko 2:1, Mazovia Rawa Mazowiecka
- Warta Sieradz 1:1, Unia Skierniewice - Lechia Tomaszów Mazowiecki 1:0, Ceramika
Opoczno - Włókniarz Konstantynów Łódzki 2:0, GKS Bełchatów - ŁKS Łódź 2:2, Widzew Łódź - WKS Wieluń 5:2. Pauza: Mabudo-Ferax Zduńska Wola.

7. kolejka: ŁKS Łódź - Widzew Łódź
1:0 (0:0), Włókniarz Konstantynów Łódzki - GKS Bełchatów 1:1, Warta Sieradz
- Unia Skierniewice 1:3 (0:2), WKS Wieluń - UKS SMS Łódź 1:3 (0:3), Lechia Tomaszów Mazowiecki - Ceramika Opoczno
6:3, Mechanik Radomsko - Mabudo-Ferax
Zduńska Wola 3:0. Pauza: Mazovia Rawa
Mazowiecka.
1. UKS SMS Łódź
6 18 23-3
2. ŁKS Łódź
7 16 15-7
3. Unia Skierniewice
7 16 11-4
4. Widzew Łódź
7 13 18-14
5. Lechia Tomaszów Maz.
6 12 16-9
6. Mechanik Radomsko
6 10 9-7
7. Mabudo-Ferax Zd. Wola
6 9 7-8
8. WKS Wieluń
7 7 8-13
9. GKS Bełchatów
7 8 16-11
10. Włókniarz Konstantynów 6 5 9-10
11. Ceramika Opoczno
7 4 9-26
12. Warta Sieradz
6 1 4-16
13. Mazovia Rawa Maz.
6 1 6-22
 WOJEWÓDZKA LIGA DEYNY:
5. kolejka: Warta Sieradz - ŁKS Łódź 1:4,
Unia Skierniewice - Orzeł Łódź 3:2, Włókniarz Pabianice - UKS SMS Łódź 2:3, MKP
Zgierz - GKS Bełchatów 1:4, WKS Wieluń
- Widzew Łódź 1:2, LKS Czarnocin - Mazovia Rawa Mazowiecka 4:0.
1. ŁKS Łódź
5 15 33-2
2. UKS SMS Łódź
5 15 30-2
3. GKS Bełchatów
5 13 19-4
4. Widzew Łódź
5 13 12-4
5. LKS Czarnocin
5 6 5-14
6. Mazovia Rawa Maz.
5 6 5-25
7. Unia Skierniewice
5 5 7-11
8. WKS Wieluń
5 5 8-18
9. Włókniarz Pabianice
5 4 7-14
10. Warta Sieradz
5 3 4-18
11. MKP Zgierz
5 1 5-17
12. Orzeł Łódź
5 0 5-11

Piłka nożna - I Turniej Żaków „Baumit U-9”

Rosną zdolni piłkarze

Jelenia Góra, 29-30 września. Doskonałe drugie miejsce wywalczyła ekipa Pelikana-PSZS Łowicz w I Turnieju Piłki Nożnej
Żaków „Baumit U-9” w ramach programu
Junior Soccer Baumit, który rozgrywany był
na stadionie KKS Jelenia Góra.
Łowiczanie, którzy prowadzeni byli przez
trenera Dawida Ługowskiego, pierwszego
dnia odnieśli komplet zwycięstw. Najpierw
pokonali MKP Zgierz 4:3 (br.: Przemysław
Płacheta 4), w kolejnym meczu ograli gospodarzy - piłkarzy KKS Jelenia Góra 4:0 (br.:

Przemysław Płacheta 3 i Łukasz Więcek),
a w meczach popołudniowych faworyzowaną ekipę Parasola Wrocław 3:0 (br.: Przemysław Płacheta 3) i na koniec dzisiejszego dnia
łowiczanie okazali się lepsi od Olimpa Poznań wygrywając 4:2 (br.: Przemysław Płacheta 3 i Kacper Rześny). Po czterech sobotnich zwycięstwach w niedzielę łowiczanie
przegrali niestety z Zagłębiem Lubin 1:2 (br.:
Przemysław Płacheta) i wygrali z Aluminium
Konin 6:0 (br.: Przemysław Płacheta 3, Kacper Rześny 2 i Filip Golędzinowski).

 WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁOWICZA:
5. kolejka: Unia Skierniewice - Żak Godzianów 11:0, Włókniarz Pabianice - UKS
SMS Łódź 0:0, GKS Bełchatów - ŁKS Łódź
1:5, Pelikan Łowicz - MULKS Łask 2:3,
Widzew Łódź - WKS Wieluń 3:1, WOY
Opoczno - PMOS Zduńska Wola 7:1.
1. UKS SMS Łódź
5 13 27-1
2. ŁKS Łódź
5 12 22-5
3. WOY Opoczno
4 12 22-7
4. Widzew Łódź
5 12 10-6
5. Włókniarz Pabianice
5 10 9-3
6. GKS Bełchatów
4 9 13-9
7. Unia Skierniewice
5 7 17-9
8. MULKS Łask
5 4 3-16
9. WKS Wieluń
5 3 7-13
10. Pelikan Łowicz
5 1 9-18
11. PMOS Zduńska Wola
5 1 3-19
12. Żak Godzianów
5 0 1-39
 WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA:
5. kolejka: Pelikan Łowicz - MKP
Zgierz 0:0, Unia Skierniewice - UKS Trójka
Tomaszów Mazowiecki 1:3, Włókniarz Pabianice - UKS SMS Łódź 1:5, GKS Bełchatów - ŁKS Łódź 2:3, Widzew Łódź - Warta Sieradz 0:1, Ceramika Opoczno - PMOS
Zduńska Wola 3:0 (w.o.).
1. UKS SMS Łódź
5 15 32-3
2. Pelikan Łowicz
5 13 12-4
3. GKS Bełchatów
5 12 17-5
4. ŁKS Łódź
5 12 13-6
5. Widzew Łódź
5 9 16-7
6. Warta Sieradz
5 6 12-15
7. Włókniarz Pabianice
5 6 9-12
8. Trójka Tomaszów Maz.
5 6 5-19
9. Unia Skierniewice
5 6 7-22
10. Ceramika Opoczno
5 3 4-9
11. MKP Zgierz
5 1 2-12
12. PMOS Zduńska Wola
5 0 0-15
(p)
Ostatecznie wygrało Zagłębie, drugie
miejsce zajęli podopieczni trenera Ługowskiego (oba zespoły zgromadziły po 15.
punktów), a na trzecim miejscu zostali sklasyfikowani gracze MKP Zgierz (10).
Ostateczna kolejność: 1. Zagłębie Lubin,
2. Pelikan Łowicz, 3. MKP Zgierz, 4. Parasol Wrocław, 5. Olimp Poznań, 6. KKS Jelenia Góra, 7. Aluminium Konin.
W ekipie Pelikana-PSZS Łowicz grają: Damian Dudziński i Sergiusz Charążka
- Przemysław Płacheta (17. goli w turnieju), Kacper Rześny (3), Łukasz Więcek (1),
Filip Golędzinowski (1), Piotr Rześny, Mateusz Gajda, Dawid Igielski, Filip Iwański,
Damian Klimczyński i Mikołaj Kwasek
- trenerem zespołu jest Dawid Ługowski. (p)
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Piłka nożna - 5. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Pora¿ka w os³abieniu

 PELIKAN Łowicz - MULKS Łask
2:3 (1:2)
1:0 - Konrad Szufliński (5), 2:2 - Damian
Janik (50).
Pelikan: Milczarek - Wardziak, Rokicki,
Kantorek (40 Janik) - Plichta, Talarowski
(41 Grenda), Czubak, Łazęcki, Szufliński
- Kret (70 ), Trakul.
Łowicz, 29 września. Nadal kłopoty ze składem przeżywa drużyna Pelikana
z rocznika 1993. To już trzecie spotkanie,
gdzie trener Jarosław Rachubiński nie
może skorzystać z usług podstawowy zawodników. Tym razem w drużynie Pelikana
z rocznika 1993 zabrakło dwóch czołowych
snajperów - Damiana Kosiorka (choroba) i Patryka Pomianowskiego (przebywał w tym czasie na zgrupowaniu kadry
Polski U-14).
Łowiczanie w pierwszej połowie wyszli
w defensywnym ustawieniu. W napadzie
wystawiony został tylko Trakul. Jednak już
w 5. minucie biało-zieloni zdobyli prowadzenie. Na osiemnastym metrze sfaulowany
był Jakub Łazęcki. Do wykonania „wolnego” podszedł Konrad Szufliński, który
ładnie uderzył i umieścił piłkę w siatce. Niestety już w 15. minucie goście doprowadzili
do remisu. Jeszcze przed przerwą przyjezdni zdobyli prowadzenie i zapowiadało się
na ciężką walkę o punkty.

Pelikan dobrze rozpoczął drugą odsłonę.
Już na samym początku świetną okazję sam
na sam z bramkarzem zmarnował Łazęcki. W 50. minucie ten sam zawodnik ładnie
dośrodkował z rzutu rożnego, a w polu karnym najlepiej wyskoczył Damian Janik,
który głową zdobył wyrównanie. Chwilę
po tej bramce młode ptaki mogły objąć prowadzenie, ale przesunięty do ataku Maciej
Kret, mając przed sobą pustą bramkę, posłał
piłkę nad poprzeczką. Ta niewykorzystana
sytuacja zemściła się w 60. minucie kiedy
to przyjezdni wykorzystali poważny błąd
Jacka Milczarka i zdobyli prowadzenie.
Po stracie gola łowiczanie rzucili się do ataków i mogło to ich drogo kosztować, bo rywal dobrze grał z kontry, jednak Milczarek
pokazał kilka dobrych interwencji, ratując
zespół przed wyższą porażką. Szansę na
zdobycie remisu miał Wojciech Rokicki, ale w sytuacji jeden na jeden zabrakło
mu doświadczenia.
Szkoda, że znów trener Rachubiński nie
miał do dyspozycji podstawowych zawodników. Z takimi kłopotami kadrowymi trudno
będzie się utrzymać w lidze wojewódzkiej.
W najbliższą sobotę Pelikan będzie walczył o ligowe punkty w Łodzi, gdzie zagra
z ekipą ŁKS. Początek spotkania o godz.
11.00.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - 6. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów
starszych

Nadal bez punktów

 PELIKAN Łowicz - MKS Kutno
0:2 (0:1)
Pelikan: Rusek - Łukasz Fudała, Domińczak, Stępień, Gajda - Brzozowski, (65
Frączak), Dylik, Zawadzki (65 Szczypiński), Domalewski (79 Koza) - Piechowski, Kuc
Łowicz, 26 września. Nadal bez
punktów w wojewódzkiej lidze juniorów
starszych pozostaje ekipa Pelikana z rocznika 1990. W środę łowiczanie doznali już szóstej porażki, tym razem lepsi od
biało-zielonych okazali się młodzi piłkarze z Kutna.
Ekipa trenera Grzegorza Majchrzaka
momentami odważnie atakowała, ale miała problemy ze skutecznością. Już w 6. minucie bramkę mógł zdobyć Tomasz Gajda, ale przy sytuacji sam na sam jego strzał
bramkarz sparował na róg. W 26. minucie
podobna okazję zmarnował z bliskiej odległości Wojciech Kuc.
Łowiczanie bardzo dobrze zagrali w drugiej połowie. Stworzyli sporo groźnych
akcji oskrzydlających i mieli kilka sytuacji strzeleckich, ale słaba skuteczność nie

W meczu z MKS mogło być lepiej,
ale...
pozwoliła na zdobycie gola dającej im wynik remiowy. Za to rywal podwyższył wynik na 2:0.
Zbigniew Łaziński

Piłka nożna - 7. kolejka
wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Czy to ma sens?

 POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola
- PELIKAN Łowicz 3:1 (2:0)
Pelikan: Rusek - Łukasz Fudała, Domińczak, Zawadzki, Gajda - Frączak, Dylik (82
Mateusz Fudała), Szczypiński, Domalewski
- Kuc, Piechowski
Łowicz, 30 września. Po raz siódmy
w niedzielę przegrali w wojewódzkiej lidze
juniorów starszych młodzi zawodnicy Pelikana z rocznika 1990. Wyjazd do Zduńskiej Woli nie przyniósł długo oczekiwanych punktów, choć mecz ten można było
wygrać, a na pewno zremisować.
Podopieczni trenera Grzegorza Majchrzaka w pierwszej części spotkania byli
zdecydowanie słabsi. Stracili dwie bramki,
a z faktów godnych odnotowania to sytuacja sam na sam Adriana Frączaka, który
miał szansę na kontaktową bramkę do szatni w 45. minucie.
Po zmianie stron to łowiczanie byli lepszą ekipą. W 47. i w 55. minucie bliski zdobycia bramki był Wojciech Kuc, ale mając przed sobą tylko bramkarza, nie potrafił
umieścić piłki w siatce. Upragnionego gola
zdobył w 59. minucie Mateusz Piechow-

ski, który uderzył po długim rogu. Jeszcze
w 66. minucie była szansa na poprawienie
rezultatu, ale tym razem Marcin Domalewski nie wykorzystał sytuacji jeden na
jeden z bramkarzem. Szkoda takich dogodnych okazji, bo jeśli Pelikan nie zdobywa
goli, to robią to za nich rywale.
Po spotkaniu trener Majchrzak nie ukrywał rozgoryczenia. Na mecz pojechało tylko
dwunastu zawodników, a gdzie reszta? Zastanawiam się czy to ma sens? Może trzeba
pomyśleć nad wycofaniem tej ekipy z ligi wojewódzkiej i stworzyć nowy zespół razem z
piłkarzami trenera Artura Balika. Pozwoli to zaoszczędzić niepotrzebnie wydawane
pieniądze. Ja mając dziewiętnastu zawodników trenujących jadę na mecz w dwunastkę.
Reszta nie może, bo ma inne sprawy. Niech
zostaną ci, co naprawdę chcą grać w piłkę i ciężko trenować. Pozostali niech sobie
odpuszczą. Myślę, że koncepcja połączenie
dwóch zespołów i budowa silnej drużyny
na przyszły rok byłaby najlepszym rozwiązaniem - podsumował po meczu łowicki
szkoleniowiec.
Zbigniew Łaziński
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Piłka nożna - 13. kolejka II ligi

”
Okupacja
Pelikana
trwa
„

Łowiccy napastnicy nie potrafili poważnie zagrozić bramce Warty.

Piłka nożna - 13. kolejka II ligi

Wszyscy mamy ju¿ doœæ!
Nowy szkoleniowiec Warty
 PELIKAN-HORTPAK
- Bogusław Baniak miał
Łowicz - WARTA Poznań
powody do radości. Jego pod0:1 (0:0)
opieczni, po siedemnastu ko0:1 - Paweł Iwanicki (79).
lejnych meczach bez zwycięPelikan: Studziński - Pastwa, w końcu zainkasowali
can, Czerbniak, Brzózka,
trzy punkty.
Adamczyk - Stróż (46 Hyży),
Łowiczanie widząc niepoŁochowski (55 Styszko), Jóźradną grę biało-zielonych mawiak, Wodniok - Kowalczyk
rzyli w drugiej połowie choć(16 Rozkwitalski), Kosiorek.
by o remisie, ale słabnący
Warta: Szmatuła - Cudny,
Truszczyński, Otuszewski, Trener Marek Choj- „w oczach” Pelikan nie zdoIgnasiński - Magdziarz, Iwa- nacki wytrzymał łał się obronić. Fatalne nienicki (87 Napierała), Nga- w Łowiczu niespeł- porozumienie Zbigniewa
Czerbniaka i Marcina
mayama, Pawlak (64 Łuka- na miesiąc.
Pacana („Czerby” zaczął
sik) - Posmyk, Najewski (76
się kiwać ze swoim partnerem) wykoLewandowski).
Sędziował: Jacek Zygmunt (Jarosław). rzystał w 79. minucie Paweł IwanicŻółte kartki: Honorat Stróż (1), Michał ki, który z bliska pokonał debiutującego
Adamczyk (1) i Zbigniew Czerbniak (3) w łowickiej bramce Jakuba Studziń- wszyscy Pelikan oraz Paweł Posmyk (2), skiego. Kilka minut wcześniej rywale rozŁukasz Łukasik (4), Jankowski (4, na ław- poczęli szturm na naszą bramkę. Najpierw
ce rezerwowych) i Paweł Ignasiński (1) w 72. minucie mocny strzał z dwudziestu
metrów Iwanickiego trafił w poprzeczkę,
- wszyscy Warta. Widzów: 1100.
Łowicz, 30 września. Porażka z War- a minutę później w słupek z rzutu woltą i fatalna postawa w meczu z poznaniaka- nego uderzył Tomasz Magdziarz,
mi przelała czarę goryczy. Kibice w czasie a po chwili piłka dobijana głową przez
niedzielnego meczu i po jego zakończeniu Pawła Posmyka trafiła do bramki. Krót(niektórzy w niewybredny sposób) zade- ko jednak trwała radość przyjezdnych, bomonstrowali swoje wielkie niezadowole- wiem sędziowie uznali, że rosły napastnik
nie. Atmosfera ta udzieliła się także niektó- z Poznania był na spalonym.
Wcześniej łowiczanie tak naprawdę przerym działaczom i, co jest w tym wypadku
najbardziej niepokojące, niektórzy sponso- prowadzili jedną (!) dobrą akcję. W 68. mirzy. W tej sytuacji nie może dziwić decy- nucie na prawej stronie zainicjowali ją Mizja trenera Marka Chojnackiego, który chał Adamczyk i Marcin Kosiorek,
po konferencji prasowej postanowił poże- a ostatecznie piłka trafiłą do aktywnego
gnać się z Pelikanem. W łowickim klu- Bogdana Jóźwiaka. Jego strzał zablokobie przepracował niespełna miesiąc, ale w wał jednak w ostatniej chwili stoper - Martym czasie biało-zieloni nie zdobyli choć- cin Truszczyński. W pozostałych przypadkach z reguły kończyło się niecelnymi
by punktu.
Większość widzów przed meczem wie- zagraniami pomiędzy graczami Pelikana.
Niestety efektem meczu z Wartą są
rzyła w końcowy sukces i przełamanie fatalnej passy, ale i tym razem zawiedli się. kolejne kontuzje: gipsem zakończył się

ten mecz dla Radosława Kowalczyka (zszedł już po kwadransie) i Michała
Łochowskiego, a dolegliwości eliminują z gry w kolejnych meczach Czerbniaka i Adamczyka. Zatem liczba kontuzjowanych wzrosła aż do dziesięciu graczy,
z których można by dziś zestawić całkiem
ciekawy zespół: Goryszewski, Czerbniak,
Pacan, Adamczyk - Wyszogrodzki, Łochowski, Wilk, Nowotka - Kowalczyk,
Szczypciak.
Kadra Pelikana coraz węższa. Nowy
szkoleniowiec (nie wiemy jeszcze kto
zdecyduje się podjąć się tej misji) będzie
miał zatem spore kłopoty z zestawieniem
jedenastki na kolejne mecze, a pamiętajmy, iż jesienią czekają nas jeszcze cztery
(w momencie kiedy piszę ten tekst) mecze pierwszej rundy oraz dwa spotkania
rundy rewanżowej. Wiosna będzie bardzo „krótka”.
Paweł A. Doliński

Po 13. kolejce II ligi sytuacja Pelikana jest
coraz gorsza. Łowiczanie nadal „okupują”
ostatnie miejsce w tabeli. Czy ktoś wierzy
jeszcze w lepszą pozycję biało-zielonych?
Miejmy nadzieję, ze będzie wierzył nowy
trener Pelikana, który podejmie się pracy
w Łowiczu.
Liderem wciąż Piast Gliwice, a na drugie miejsce powrócił pruszkowski Znicz.
Na czele wciąż Śląsk Wrocław, a „zadyszkę”
mają wyraźnie Wisła Płock, Polonia Warszawa i coraz bardziej - GKS Jastrzębie.
Niezwykle ważne dla układu czołówki będzie zatem spotkanie derbowe Arki
Gdynia i Lechii Gdańsk. Przegrywający
straci dystans do awansu do Orange Ekstraklasy.
13. kolejka II ligi:
 WARTA Poznań - ŁKS Łomża 0:2
(0:1); br.: Łukasz Adamski (10) i Paweł Jurgielewicz (48).
 PODBESKIDZIE Bielsko Biała
- ŁKS Łomża 2:0 (0:0); br.: Krzysztof
Chrapek (68) i Dariusz Kołodziej (79).
 GKS Katowice - MOTOR Lublin
4:0 (1:0); br.: Hubert Jaromin 2 (25 i 65),

Krzysztof Kaliciak (46) i Robert Sierka
(90+4).
 KMITA Zabierzów - LECHIA
Gdańsk 2:3 (0:0); br.: Grzegorz Król (52)
i Goran Mladenović (77) - Maciej Rogalski
2 (60 i 64 karny) i Piotr Wiśniewski (87).
 TUR Turek - PIAST Gliwice 0:1
(0:0); br.: Wojciech Kędziora (76).
 ZNICZ Pruszków - ODRA Opole 2:0 (2:0); br.: Paweł Kaczmarek 2
(19 i 28).
 ARKA Gdynia - WISŁA Płock 4:1
(1:1); br.: Tomasz Mazurkiewicz (22), Marcin Wachowicz (54), Olgierd Moskalewicz
(61) i Michał Łabędzki (85) - Sławomir
Peszko (20).
 PELIKAN-HORTPAK Łowicz
- WARTA Poznań 0:1 (0:0); br.: Paweł
Iwanicki (79).
 STAL Stalowa Wola - GKS Jastrzębie 3:0 (2:0); br.: Longinus Ifeanyi Uwakwe
(17), Kamil Gęśla (25) i Abel Salami (70).
 ŚLĄSK Wrocław - POLONIA Warszawa 2:0 (1:0); br.: Wojciech Górski (31)
i Patryk Klofik (72).
(p)

1. Piast Gliwice (1)
13 27 21-12
8-3-2
6 14 15-7
7 13 6-5
2. Znicz Pruszków (3)
13 26 25-11
8-2-3
6 10 13-7
7 16 12-4
3. Śląsk Wrocław (2)
13 26 16-8
7-5-1
7 14 10-2
7 12 6-6
4. Wisła Płock (4)
13 23 23-20
7-2-4
6 13 12-7
7 10 11-13
5. Polonia Warszawa (5)
13 22 20-11
6-4-3
7 14 12-4
6 6 8-7
6. Lechia Gdańsk (8)
12 21 22-15
6-3-3
6 13 14-5
6 10 8-10
7. Arka Gdynia (9)
12 20 25-12
7-4-1
6 14 17-5
6 11 8-7
8. GKS Jastrzębie (6)
13 19 22-23
5-4-4
7 14 14-10
6 5 8-13
9. Tur Turek (7)
13 18 10-9
4-6-3
6 11 5-2
7 7 5-7
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała (13) 13 17 18-8
7-2-4
7 13 9-4
6 10 9-4
11. Odra Opole (10)
13 17 11-15
5-2-6
7 13 8-6
6 4 3-9
12. ŁKS Łomża (11)
13 16 18-18
5-1-7
6 7 10-9
7 9 8-9
13. GKS Katowice (14)
13 16 17-17
4-4-5
6 8 9-6
7 8 8-11
14. Motor Lublin (12)
13 15 15-18
4-3-6
7 8 6-6
6 7 9-12
15. Warta Poznań (15)
13 8 10-24
1-5-7
7 4 5-12
6 4 5-12
16. Stal Stalowa Wola (16)
13 8 10-28
2-2-9
6 6 6-9
7 2 4-19
17. Kmita Zabierzów (17)
13 5 9-21
0-5-8
7 3 6-10
6 2 3-11
18. Pelikan-Hortpak (18)
13 4 11-33
1-1-11 7 4 7-14
6 0 4-19
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty, stosunek
bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u
siebie i na wyjazdach. Mistrz i wicemistrz awansują do Orange Ekstraklasy, trzecia drużyna rozgrywa
mecz barażowy, w I lidze zagrają zespoły z miejsc 4-14, a zespoły z miejsc 15-18 zagrają w przyszłym
sezonie w II lidze. Arka została ukarana odjęciem 5. punktów, a Podbeskidzie - 6.

Koszykówka - Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Sieradza

Dwa zwyciêstwa w Sieradzu
Sieradz, 29 września. Kolejne mecze
sparingowe przed zbliżającymi się rozgrywkami rozegrali łowiccy kadeci Księżaka
(rocznik 1992-93). W sobotę ekipa trenera Zbigniewa Łazińskiego pojechała
do Sieradza, gdzie stoczyła dwa pojedynki w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza. Łowiczanie zagrali składem
z rocznika 1993, a wspomagała ich dwójka
zawodników z rocznika 1992 - Mateusz
Aniszewski i Radosław Wilk, jednak
ten drugi zagrał tylko trzy kwarty w pierwszym meczu, ponieważ doznał drobnej kontuzji kostki. Na turnieju zabrakło rozgrywającego Piotra Pawłowskiego.
Pierwsze spotkanie łowiczanie zagrali
z łódzkim Startem. Pierwsza kwarta była
bardzo wyrównana i zakończyła się remisem 15:15. O wyniku zadecydowała druga odsłona, którą Księżak wygrał 21:8,
dzięki zespołowej grze w ataku i mocnej obronie. Dobrze w tym okresie pokazali się Antoni Nowak i Mateusz
Wasiak. Po przerwie bardzo skuteczny
był Maciej Kucharek, który w całym
meczu zdobył 29. punktów. W ostatniej
kwarcie łowiczanie kontrolowali wynik
i pewnie wygrali 83:68.
Po pokonaniu Startu gospodarze ugościli naszych zawodników obiadem, ale już po
godzinie trzeba było walczyć na parkiecie.
Niechęć do gry była widoczna w pierwszej
odsłonie, którą Księżacy przegrali 16:24.
Jednak w kolejnych kwartach udało się nawiązać kontakt, dzięki bardzo dobrej postawie Kucharka. W trzeciej kwarcie przy
stanie 40:42 przebudził się Maciej Koper.

Łowiczanie okazali się najlepsi w sieradzkiej potyczce ze Startem i Trójką.
o jego akcjach łowiczanie dość zaskakująco
wyszli na prowadzenie 50:42 i nie oddali go
już do końcowego gwizdka, choć miejscowi byli cały czas blisko.
Na zakończenie łowiczanie odebrali
pamiątkowy okazały puchar, a Kucharek
otrzymał statuetkę dla najlepszego strzelca
zawodów (57. punktów)
 START Łódź - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 68:83 (15:15, :21, 32:32, 13:15)
Księżak: Maciej Kucharek 27 (1x3),
Mateusz Aniszewski 18, Antoni Nowak
12, Mateusz Wasiak 6 i Kajetan Mosiński
4 oraz Radosław Wilk 14 (2x3), Mateusz

Anyszka 2, Maciej Koper, Marcel Ołubek
i Łukasz Łaziński.
Najwięcej dla Startu: Maciej Zaucha
21 (3x3).
 UKS TRÓJKA Sieradz - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 66:74 (24:16, 15:18,
12:19, 15:21)
Księżak: Maciej Kucharek 30 (2x3),
Mateusz Aniszewski 17, Maciej Koper 11,
Antoni Nowak 9 (1x3) i Mateusz Wasiak 5
oraz Mateusz Anyszka 2, Kajetan Mosiński
i Marcel Ołubek.
NajwięcejdlaTrójki:MichałKowalczyk27
(2x3).
(z)
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów i młodzików

Olimpia objê³a prowadzenie
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
5. kolejka: Dar Placencja - Mazovia
Rawa Mazowiecka 0:6, Orzeł Nieborów
- Astra Zduny 2:2, Pogoń Godzianów
- Orlęta Cielądz 1:3, Victoria Chrząszczew
- Olimpia Niedźwiada 0:3. Pauza: Czarni Bednary.
1. Mazovia Rawa Maz.
5 15 34-4
2. Olimpia Niedźwiada
5 15 17-3
3. Orlęta Cielądz
5 10 15-12
4. Pogoń Godzianów
4 6 9-7
5. Czarni Bednary
4 4 11-4
6. Astra Zduny
5 4 14-15
7. Orzeł Nieborów
4 3 7-8
8. Dar Placencja
4 0 3-29
9. Victoria Chrząszczew
4 0 1-29
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
 FENIX Boczki - PELIKAN Łowicz
0:8 (0:4); br: Dawid Sut 4, Tomasz Janus 2,
Michał Marcinowski i Damian Gendek.
Pelikan: Rusek - Pająk (41 Grzanka),
Wawrzyn, Kędziora (62 Grzybek), Plichta
-Marcinowski (64 Gendek), Jarosz, Janus
(55 Przemysław Sut), Krzeszewski - Wójcik (41 Ratajczyk), Dawid Sut.
Boczki, 29 września. Piąte zwycięstwo w piątym meczu juniorów młodszych
Pelikana. Podopieczni trenera Artura Balika zdobyli równo, w każdej połowie,
po cztery gole. Mecz bez historii - od początku do końca bardzo duża przewaga moich zawodników, a przeciwnik nie stworzył
ani jednej sytuacji bramkowej - podsumował łowicki szkoleniowiec.
 START Złaków Borowy - OLIMPIA Chąśno 0:1 (0:1); br.: Andrzej Maciejewski (38).
Złaków Kościelny, 29 września. Zespół trenera Witolda Łona odniósł pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach.
5. kolejka: Laktoza Łyszkowice - Widok
Skierniewice 0:2, Start Złaków Borowy
- Olimpia Chąśno 0:1, Sierakowianka Sierakowice - GKS Głuchów 7:3, Naprzód Jamno - Rawka Bolimów 1:5, Fenix Boczki
- Pelikan Łowicz 0:8, Juvenia Wysokienice - Vagat Domaniewice 9:1 (3:0).
1. Pelikan Łowicz
5 15 33-4
2. Juvenia Wysokienice
5 12 20-6
3. Sierakowianka
5 10 18-10
4. GKS Głuchów
5 10 16-15
5. Rawka Bolimów
5 9 12-9

6. Widok Skierniewice
5 9 10-9
7. Fenix Boczki
5 7 10-16
8. Start Złaków Borowy
5 4 6-8
9. Olimpia Chąśno
5 4 6-20
10. Naprzód Jamno
5 3 12-18
11. Vagat Domaniewice
5 2 6-25
12. Laktoza Łyszkowice
5 1 5-14
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY”:
 POGOŃ Bełchów - PELIKAN Łowicz 1:5 (1:2); br.: Rafał Wojda 2, Jakub
Czerniak, Konrad Grenda i Alan Oniszk.
5. kolejka: Jutrzenka Mokra Prawa - Jutrzenka Drzewce 4:2, Białka Biała Rawska - Czarni Bednary 0:5, Pogoń Bełchów
- Pelikan Łowicz 1:5, Wulkan Wólka Lesiewska - Witonia Osiek 1:5. Mecz: Mazovia Rawa Mazowiecka - Macovia Maków
przełożono na 10 października.
1. Pelikan Łowicz
5 13 18-1
2. Mazovia Rawa Maz.
4 12 22-7
3. Czarni Bednary
5 10 29-10
4. Jutrzenka Mokra Pr.
5 8 12-16
5. Pogoń Bełchów
5 7 17-14
6. Jutrzenka Drzewce
5 6 25-18
7. Białka Biała Rawska
5 5 6-12
8. Witonia Osiek
5 3 8-17
9. Macovia Maków
4 1 4-24
10. Wulkan Wólka Lesiewska 4 0 4-26
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA:
5. kolejka: Laktoza Łyszkowice - Olimpia Jeżów 0:8, Widok Skierniewice - Orlęta
Cielądz 5:1. Pauza: GLKS Wołucza.
1. Olimpia Jeżów
4 12 23-7
2. Widok Skierniewice
4 9 19-4
3. Orlęta Cielądz
4 6 16-12
4. Laktoza Łyszkowice
3 0 2-22
5. GLKS Wołucza
3 0 2-17
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA”:
 MACOVIA Maków - START Złaków Borowy 3:3 (3:0); br.: Polańczyk, Dominik Lus i Mariusz Dylik.
Start: Blus - Polańczyk, Kołaczyński,
Głowacki, Witkowski - Dominik Lus, Karol
Siekiera (Dubiel), Krysztofiak, Adrian Lus Daniel Siekiera, Mariusz Dylik.
Maków, 29 września. Grający
w pierwszej połowie pod bardzo silny wiatr
podopieczni trenera Artura Kołaczyńskiego przegrywali już 3:0, ale w drugiej
połowie gra toczyła się wyłącznie na połowie Macovi. Młodzi zawodnicy Startu wyrównali, a nie wiele brakowało, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

5. kolejka: Pogoń Bełchów - Widok
Skierniewice 6:4, Jutrzenka Drzewce
- Astra Zduny 10:2, Fenix Boczki - Mazovia Rawa Mazowiecka 0:9, Macovia Maków - Start Złaków Borowy 3:3. Pauza:
Rawka Bolimów.
1. Mazovia Rawa Maz.
5 15 36-4
2. Start Złaków Bor.
4 10 24-9
3. Rawka Bolimów
4 9 13-3
4. Pogoń Bełchów
5 9 22-14
5. Widok Skierniewice
4 6 17-13
6. Macovia Maków
4 4 7-15
7. Jutrzenka Drzewce
3 3 10-16
8. Astra Zduny
5 0 9-38
9. Fenix Boczki
4 0 0-26
KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
 GLKS Sadkowice - Olimpia Chąśno 0:3 (w.o.)
Sadkowice, 29 września. Mecz
w Sadkowicach zakończył się co prawda
remisem 2:2 (0:1), ale w ekipie gospodarzy
wystąpiło aż pięciu przerośniętych graczy
- stąd walkower. Bramki w zespole trenera
Witolda Łona strzelili: Kamil Wiankowski (13) i Sebastian Sołtysiak (36).
Zaległy mecz 4. kolejki: Olimpia Chąśno - Sokół Regnów 7:0 (2:0); br.: Patryk
Okraska (7), Dominik Kaliński 2 (20 i 35),
Sebastian Witkowski 2 (31 i 54), Dominik
Kotlarski (41) i Kamil Wiankowski (58).
5. kolejka: Sokół Regnów - Unia Skierniewice 0:7, GLKS Sadkowice - Olimpia
Chąśno 0:3 (w.o.), Widok Skierniewice
- Pelikan Łowicz 1:0, Juvenia Wysokienice
- Mazovia Rawa Mazowiecka 1:2.
1. Olimpia Chąśno
6 14 20-2
2. Unia Skierniewice
4 10 12-0
3. Widok Skierniewice
4 9 18-4
4. Mazovia Rawa Maz.
5 9 6-10
5. Pelikan Łowicz
5 7 21-13
6. GLKS Sadkowice
5 3 5-11
7. Juvenia Wysokienice
2 0 5-8
8. Sokół Regnów
5 0 4-43
KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
5. kolejka: Pelikan I Łowicz - Unia Skierniewice 5:0, Pelikan II Łowicz - Widok II
Skierniewice 2:1. Pauza: Mazovia Rawa
Mazowiecka i Widok I Skierniewice. (p)
1. Pelikan I Łowicz
4 12 34-0
2. Unia Skierniewice
4 9 16-6
3. Widok I Skierniewice
4 6 10-12
4. Mazovia Rawa Maz.
3 3 5-8
5. Pelikan II Łowicz
3 3 2-9
6. Widok II Skierniewice
4 0 3-35

Piłka nożna - 8. kolejka ligi okręgowej seniorów

Ju¿ siedem punktów przewagi
 ORZEŁ Nieborów - PELIKAN II
Łowicz 0:2 (0:1); br.: Marcin Kosiorek (20)
i Jarosław Walczak (80).
Orzeł: Gejda - Krawczyk, Dymek, Karwat, Rychlewski - Miodek (60 Borcuch),
Michał Plichta, Bogdan Plichta, Wierzbicki - Woźniak, Papuga.
Pelikan II: Jędrzejewski (46 Studziński)
- Gawlik (46 Znyk), Górski, Knera - Surma
(46 Bury), Demidowicz, Walczak, Dziedziela, Zimecki - Szczypciak, Kosiorek
(46 Rozkwitalski).
Nieborów, 29 września. Pelikan II
wciąż ma komplet zwycięstw na koncie,
a przewaga zespołu trenera Zbigniewa
Czerbniaka nad drugim w tabeli Widokiem wzrosła do siedmiu punktów. Tym razem „na tapecie” nieborowski Orzeł.
 LAKTOZA Łyszkowice - KOPERNIK Kiernozia 3:2 (2:0); br.: Waldemar
Krajewski (5) i Sitarski 2 (28 i 75) - Tomasz
Łysio (49 karny) i Marcin Mika (82).
Laktoza: Kocemba - Tromczyński, Wojda, Sowiński (61 Bednarek), Bodek - Miziołek, Szymajda I, Siatkowski, Mostowski
- Sitarski, Krajewski.

Łyszkowice, 30 września. Laktoza
mogła wygrać jeszcze wyżej, ale w 86. minucie Kamil Szymajda nie wykorzystał
rzutu karnego. Wynik tego meczu otworzył
prezes - Waldemar Krajewski.
 ASTRA Zduny - GKS Głuchów 2:0
(2:0); br.: Artur Wolski (16) i Paweł Jankowski (38).
Astra: Koza - Węgierek, Owczarek, Modliński, Wiśniewski - Legęncki, Masłowski,
Pietrzak (75 Kubiak), Krawczyk - Jankowski, Artur Wolski.
 CZARNI Bednary - OLIMPIA Chąśno 1:0 (0:0); br.: Dominik Myczka (80).
 POGOŃ Bełchów - WITONIA
Osiek 2:1 (1:0); br.: Dzięgielewski (29 karny) i Lesiak (55) - Piotrowski (58).
 JUTRZENKA Drzewce - BIAŁKA
Biała Rawska 3:3 (3:0); br.: Perski (7),
Krystian Mikina (19) i Marcin Urbański
(35) - Gwiazdowicz (61), Wieczorek (75)
i Mariusz Wielgus (85).
 MACOVIA Maków - WIDOK
Skierniewice 2:2 (2:0); br.: Zbigniew Sałek (15) i Piotr Winciorek (25) - Jacek Budek (80 karny) i Piotr Wysocki (89).

1. Pelikan II Łowicz (1)
8 24 30-4
2. Widok Skierniewice (2)
8 17 24-11
3. Astra Zduny (5)
8 15 10-10
4. Czarni Bednary (6)
8 14 13-9
5. Białka Biała Rawska (3)
8 13 24-15
6. Olimpia Chąśno (4)
8 12 12-13
7. Jutrzenka Drzewce (8)
7 11 16-11
8. Pogoń Bełchów (9)
8 11 17-18
9. Witonia Osiek (7)
8 11 17-21
10. Laktoza Łyszkowice (10) 8 10 9-9
11. Macovia Maków (12)
7 7 8-17
12. Orzeł Nieborów (11)
8 6 11-18
13. Kopernik Kiernozia (13) 8 4 15-27
14. GKS Głuchów (14)
8 0 5-28
W 9. kolejce skierniewickiej ligi okręgowej w weekend 6-7 października zagrają:
sobota - godz. 15.00: Widok Skierniewice - Astra Zduny, niedziela - godz. 11.00:
Kopernik Kiernozia - Czarni Bednary,
Witonia Osiek - Laktoza Łyszkowice,
Pelikan II Łowicz - Jutrzenka Drzewce,
GKS Głuchów - Orzeł Nieborów, godz.
14.00: Olimpia Chąśno - Macovia Maków i godz. 15.00: Białka Biała Rawska
- Pogoń Bełchów.
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna - 8. kolejka skierniewickiej klasy A

Znowu „oczko” w dó³

 MANCHATAN Nowy Kawęczyn
- START Złaków Borowy 5:2 (1:2);
br.: Krzysztof Dubiel (30) i Michał Bluszcz
(40).
Start: Wieteska - Mirosław Witkowski,
Kujawowicz (80 Nalewajczyk), Gorzkowski, Sobański - Przemysław Witkowski,
Wojtysiak, Majer, Krzysztof Dubiel - Albiniak, Bluszcz (75 Artur Dubiel).
Nowy Kawęczyn, 30 września. Start
doznał kolejnej porażki, tym razem z Manchatanem. Jak się jednak to nie jest jedyna
strata złakowskiego klubu. Z piątku na sobotę z boiska zginęły niebieskie dwa piłkochwyty o wymiarach 9x35 m. Po co to
komu? - zastanawia się prezes Artur Kołaczyński. Może ktoś zainteresuje się czyimś
nowym „ogrodzeniem”, wszak chyba nikt
nie zrobi z tego zasłon, czy wystroju wnętrza. Uważam, że warto zamieścić tę informację, ponieważ dla nas, to strata znaczącej części rocznego budżetu.
8. kolejka: Sokół Regnów - GLKS Wołucza 1:3, Pogoń Godzianów - Sobpol Konopnica 3:2, Sierakowianka Sierakowice
- LKS Grabice 3:1, Juvenia Wysokienice
- GLKS Sadkowice 3:2, Jutrzenka Mokra
Prawa - Victoria Chrząszczew 1:0, Orlęta

Cielądz - Wola Wola Chojnata 4:6, Manchatan Nowy Kawęczyn - Start Złaków
Borowy 5:2.
1. Juvenia Wysokienice (2)
8 19 20-12
2. Sobpol Konopnica (1)
8 18 24-14
3. Manchatan N. Kawęczyn (4) 8 18 21-12
4. Sierakowianka (5)
8 15 30-16
5. GLKS Wołucza (6)
8 15 19-14
6. Orlęta Cielądz (3)
8 15 29-26
7. Pogoń Godzianów (7)
8 15 14-12
8. Victoria Chrząszczew (8) 8 10 14-15
9. Sokół Regnów (9)
8 9 11-19
10. GLKS Sadkowice (10)
8 8 14-16
11. LKS Grabice (11)
8 7 13-23
12. Wola Wola Chojnata (13) 8 6 16-23
13. Start Złaków Borowy (12) 8 6 11-18
14. Jutrzenka Mokra Prawa (14) 8 4 6-22
Mecze 9. kolejki klasy A zaplanowano
na niedzielę 7 października, a zagrają wówczas: godz. 11.00: Victoria Chrząszczew
- Orlęta Cielądz, GLKS Sadkowice - Sokół Regnów, godz. 13.30: Start Złaków
Borowy - Sierakowianka Sierakowice,
godz. 15.00: Wola Wola Chojnata - Manchatan Nowy Kawęczyn, GLKS Wołucza
- Jutrzenka Mokra Prawa, Sobpol Konopnica - Juvenia Wysokienice i LKS Grabice
- Pogoń Godzianów.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - skierniewicka klasa B

Bez bramek na szczycie
W meczu na szczycie klasy B w Boczkach Fenix bezbramkowo zremisował z Vagatem. Bohaterem tego meczu był bramkarz z Domaniewic - Tomasz Zimny,
który m.in. obronił rzut karny.
Niespodzianką zakończył się mecz Victorii i Daru. Osłabiony zespół z Placencji
przegrał z rywalami z Zabostowa Dużego
5:1 (4:1), a honorową bramkę w ekipie prezesa Dariusza Szymanika strzelił jego
syn - Marcin.
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
6. kolejka: Zryw Wygoda - Naprzód
Jamno 4:1, RTS Gągolin - Victoria Bielawy 1:5, Victoria Zabostów Duży - Dar
Placencja 5:1, Fenix Boczki - Vagat Domaniewice 0:0, Zjednoczenie Bobrowniki
Dzierzgów - Rawka Bolimów 3:0.
1. Zryw Wygoda (2)
6 15 20-7
2. Vagat Domaniewice (1)
5 13 17-2
3. Fenix Boczki (3)
5 13 12-3
4. Dar Placencja (4)
6 8 13-13
5. Victoria Bielawy (6)
4 7 10-10
6. Victoria Zabostów Duży (9) 6 6 15-21
7. Zjednoczenie (7)
5 6 5-8
8. Rawka Bolimów (5)
5 4 9-11
9. RTS Gągolin (8)
6 3 10-23
10. Naprzód Jamno (10)
6 3 8-21

W 7. kolejce klasy B, która zaplanowana została na niedzielę 7 października 2007
roku zmierzą się tym razem: godz. 11.15:
Dar Placencja - RTS Gągolin, godz. 15.00:
Rawka Bolimów - Victoria Zabostów
Duży, Naprzód Jamno - Zjednoczenie
Bobrowniki Dzierzgów, Vagat Domaniewice - Zryw Wygoda i Victoria Bielawy
- Fenix Boczki.
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
7. kolejka: Iskra-Dobropasz Babsk
- Olympic Słupia 3:4, Wulkan Wólka Lesiewska - GLKS RZD Żelazna 4:0, All Stars
Boguszyce - GLKS II Sadkowice 3:0 (w.o.),
Sorento-Zadębie Skierniewice - Olimpia Jeżów 5:0. Pauza: Miedniewiczanka Miedniewice i Lesiew Wólka Lesiewska.
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 5 15 28-4
2. Wulkan Wólka Les. (3) 	 6 13 24-18
3. Olympic Słupia (4)
5 12 35-9
4. Olimpia Jeżów (2)
5 10 15-13
5. Lesiew Wólka Les. (5)
5 9 11-11
6. Miedniewiczanka (6)
4 4
7-11
7. Iskra-Dobropasz Babsk (7) 5 3 12-15
8. GLKS RZD Żelazna (8) 4 3
8-18
9. All Stars Boguszyce (10) 6 3 12-30
10. GLKS II Sadkowice (9)
5 1
4-27
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - 10. turniej Ligi Abstynenckiej

Pasiaczek na czwartym

Łowicz, 23 września. W niedzielę,
na boisku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu na osiedlu Bratkowice odbył się dziesiąty turniej w ramach
Ligi Abstynenckiej Województwa Łódzkiego o Puchar Burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego. Organizatorem ostatniego
był łowicki Pasiaczek, którego prezesem
jest Henryk Majchrzak. W lidze wzięło udział siedem drużyn, które w turnieju
były podzielone na dwie grupy. Ostatecznie w finale spotkały się zespoły, które wygrały zmagania w grupach. Opoka Opoczno
w decydującym spotkaniu pokonała Przyjaźń Sieradz 3:0. Łowicki Pasiaczek walczył o trzecie miejsce jednak przegrał mecz
z Wielbłądem Łódź i zajął czwartą lokatę. W końcowej klasyfikacji, podobnie jak
w turnieju na Bratkowicach, wygrała ekipa

Opoka z Opoczna, a łowiczanie uplasowali
się na czwartej lokacie. W trakcie zawodów
panowała miła piknikowa atmosfera, można było zjeść kiełbaskę z grilla.
Grupa A: PASIACZEK Łowicz
- STOP Zgierz 2:0, PASIACZEK Łowicz
- PRZYJAŹŃ Sieradz 1:2, PRZYJAŹŃ
Sieradz - STOP Zgierz 2:0, PASIACZEK
Łowicz - PRZYJACIEL Bełchatów 2:1.
Grupa B: OPOKA Opoczno - WIELBŁĄD
Łódź 3:1, WIELBŁĄD Łódź - PRZYSTAŃ
ŻYCIA Gostynin 4:3, PRZYSTAŃ ŻYCIA
Gostynin - OPOKA Opoczno 0:3. Mecz
o 5. miejsce: PRZYSTAŃ ŻYCIA Gostynin - PRZYJACIEL Bełchatów 3:0. Mecz
o 3. miejsce: WIELBŁĄD Łódź - PASIACZEK Łowicz 4:1. Mecz o 1. miejsce:
PRZYJAŹŃ Sieradz - OPOKA Opoczno
0:3.
Zbigniew Łaziński
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XXVI Łowicki Półmaraton Jesieni o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza

Piêkna pogoda i du¿o biegaczy
Łowicz, 30 września. Już po raz dwudziesty szósty odbył się Łowicki Półmaraton
Jesieni, popularnie zwanym Biegiem Jesieni. Tradycyjnie imprezę organizują: łowicki OSiR, TKKF „Księżak”, Urząd Miejski
w Łowiczu oraz Powiatowy SZS w Łowiczu. W tym roku przeprowadzenie zawodów
było utrudnione, ponieważ nie można było
skorzystać z remontowanego stadionu, zatem
wszystko musiało odbywać się na ulicy Jana
Pawła II, przed budynkiem hali OSiR nr 2.
Już przed godziną 11.00 na starcie zgromadziło się aż 174. biegaczy, którym
Marian Dymek objaśnił zasady rywalizacji. Ta wysoka frekwencja, to powód do zadowolenia dla organizatorów. Świadczy ona, że łowicki bieg ma
dobrą opinię wśród zawodników warto
tu przyjechać. Jak zwykle wszyscy uczestnicy zwodów zostali nagrodzeni. Biegacze dostali tradycyjne, pamiątkowe medale i paczki z upominkami.
Start wyznaczony był z ul. Powstańców 1863 roku, naprzeciwko zakładów
Syntex, potem zawodnicy biegli pięć
pętli ulicami miasta. Dość nieoczekiwanie zwycięzcą został Jakub Wiśniewski (KS Warszawianka), który Na starcie stanęło tym razem aż 174. zawodników.
na co dzień specjalizuje się
w biegu na 3 km z przeszkoRywalizacje wśród kobiet był również ósmy. ale z czasem 1:19,22
dami. To był jego pierwszy
wygrała Barbara Twar- h, co świadczy o tym, że XXVI Łowicki
półmaraton i okazuje się,
dochleb (AZS AE Wro- Półmaraton Jesieni stał na wyższym poże pobiegł bardzo dobrze.
cław), która przebiegła dy- ziomie. Drugi z łowiczan wpadł na metę
Uzyskał czas 1:07,57 h
stans 21 km 97,5 m w czasie młody zawodnik trenujący w UKS Jei wyprzedził na mecie o trzy1:24,12 h.
dynka Łowicz - Marcin Puszewkiedzieści sekund SławomiJak zawsze ciekawie za- wicz, który z czasem 1:22,19 h wygrał
ra Kąpińskiego (TKKF
powiadała się rywalizacja klasyfikację M-16. „Puszek” planował
Płock). Jako trzeci zamelłowiczan. W tamtym roku „złamać” 1:20 i cel był blisko. Trzeci
dował się mieszkaniec dalewystartowało aż 15 łowi- łowiczaninem był Emanuel Zimny,
kiej Kirgizji - Aleksander Tym razem wygrał czan. Tym razem chętnych który reprezentuje Zespół Szkół w SoMoh, który miał stratę do li- Jakub Wiśniewski.
do rywalizacji było mniej chaczewie, gdzie jest nauczycielem wydera ponad minutę. Przypo(8). Szkoda, że nie mogli- chowania fizycznego i uzyskał on rezultat
mnijmy, że w tamtym roku
śmy zobaczyć najmocniej- 1:22,58 h. Na podium w kategorii wiekow jubileuszowym XXV bieszego naszego biegacza Pa- wej M-16, na drugim miejscu stanął Ługu zwyciężył Radosław
tryka Domińczaka, który kasz Zagawa, ale nie był on zadowoDudycz (GKS Kołczymusiał odpocząć po Marato- lony ze swego wyniku. Miał problemy
głowy), który przybiegł sanie Warszawskim. Pod jego na trasie i nie zdołał pobić swojej życiówmotnie do mety z czasem
nieobecność bardzo dobrze ki, uzyskując czas 1:29,43 h.
1.08.44 h. Jednak w tamtym
Już 18. start w tym sezonie zaliczył
pokazał się Sebastian Koroku trasa była dłuższa, bosęda, który był ósmy w kla- Jacek Rembowski, który uzyskał czas
wiem zawodnicy startowasyfikacji generalnej uzysku- 1:48,11 h, zajmując 136. miejsce w klali z tego samego miejsca,
jąc czas 1:13,02 h i jest to syfikacji generalnej, a warto dodać, że tyale robili dodatkowo pętlę Najlepszy łowiczanin jego nowy rekord życiowy. dzień wcześniej biegał Maraton w War- Sebastian Kosęda. W tamtym roku Sebastian szawie.
na stadionie OSiR.

Łowicki informator sportowy
Piątek, 5 października:
 17.00 - Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4; losowanie Mini Mistrzostw Europy „Do Euro 2012 przez
Łowicz, Łęczycę, Kutno”;
 18.00 - Pub „Ktokody-LEG” w Łowiczu, ul. Baczyńskiego; Grand Prix Łowicza
w darcie 501 d.o.;
Sobota, 6 października:
 10.00 - boisko SP 7 w Łowiczu,
ul. Młodzieżowa; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej orlików: Pelikan I Łowicz - Pelikan II Łowicz;
Niedziela, 7 października:
 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki

nożnej wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Mechanik Radomsko;
Wtorek, 9 października:
 10.00 - boisko SP 7 w Łowiczu,
ul. Młodzieżowa; eliminacje powiatowe
I Turnieju Piłki Nożnej „Szukamy talentów
- Małe Euro 2012”;
Środa, 10 października:
 9.30 - park pałacowy w Kiernozi; Powiatowe IMS w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców;
 11.30 - park pałacowy w Kiernozi;
Powiatowa Gimnazjada Szkolna w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
i chłopców;
Czwartek, 11 października:
 9.30 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce chłopców;
Piątek, 12 października:
 18.00 - Pub „Ktokody-LEG” w Łowiczu, ul. Baczyńskiego; Grand Prix Łowicza
w darcie 501 d.o.
(p)

Zapraszamy na 14. kolejkę II ligi

Pelikan jedzie do Bielska

Kolejka 14 - 6-7 października 2007 (sobota - niedziela): PODBESKIDZIE Bielsko
Biała - PELIKAN-HORTPAK Łowicz
(sobota - godz. 15.00), ŁKS Łomża - PIAST
Gliwice (S - 15.00), ODRA Opole - ŚLĄSK
Wrocław (S - 15.00), POLONIA Warszawa
- STAL Stalowa Wola (S - 17.00), WISŁA
Płock - TUR Turek (S - 18.00), GKS Jastrzębie - ARKA Gdynia (S - 18.00), MOTOR
Lublin - ZNICZ Pruszków (N - 14.40), LECHIA Gdańsk - GKS Katowice (N - 15.00),
WARTA Poznań - KMITA Zabierzów
(N - 15.00). Zaległy mecz 1. kolejki - 10 października 2007 (środa): LECHIA Gdańsk
- ARKA Gdynia (15.00). Awansem 16. kolejka - 10 października 2007 (środa): POLONIA Warszawa - TUR Turek (18.00). (p)
Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego

Antosik pi¹ty w Polsce

 KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN:
1. Jakub Wiśniewski (Warszawianka) 1:07,57
2. Sławomir Kąpiński (Płock)
1:08,28
3. Aleksander Moh (Kirgizja)
1:09,18
4. Dariusz Nożyński (Warszawa)
1:11,24
5. Krzysztof Pietrzyk (Koluszki)
1:11,29
6. Paweł Kaczmar (Olsza Olszyna)
1:11,49
8. Sebastian Kosęda (Łowicz)
1:13,02
20. Marcin Puszewkiewicz (Łowicz) 1:22,19
23. Emanuel Zimny (Łowicz)
1:22,58
33. Piotr Wójcik (Łowicz)
1:24,33
51. Łukasz Zagawa(Łowicz)
1:29,43
118.Witold Goszczycki (Łowicz)
1:44,04
136. Jacek Rembowski (Łowicz)
1:48,11
 KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET:
1. Barbara Twardochleb (Wrocław)
1:24,12
2. Monika Kaczmarek (Start Łódź)
1:25,20
3. Marta Mikołajczyk (Warka)
1:27,32
 KATEGORIA M-16 (juniorzy 1619 lat):
1. Marcin Puszewkiewicz (Łowicz)
1:22,19
2. Łukasz Zagawa (Łowicz)
1:29,43
(zł)

Słubice, 29-30 września. Bardzo
dobrze w Małym Memoriale im. Janusza
Kusocińskiego spisał się łowiczanin - Piotr
Antosik. Zawodnik UKS Korabka awansował do tych nieoficjalnych mistrzostw
Polski młodzików awansował jako jedyny przedstawiciel Ziemi Łowickiej, a podopieczny trenera Sławomira Karmelity
wywalczył ostatecznie w konkursie rzutu
oszczepem piąty miejsce. Gdyby udało mu
się zbliżyć do swojego rekordu życiowego,
który wynosi 55,25 m to dałoby mu to nawet czwarte miejsce, a konkurs ten rozgrywany był w deszczu, a nie pomagał także
sportowcom silny wiatr.
Łowiczanin w pierwszej swojej próbie
posłał oszczep na odległość 51,16 m i jak
się później okazało już ten rzut dał mu finałową ósemkę. Potem niestety dwa razy
spalił, w czwartej serii jego rzut był mniej
udany (46,72 m), potem znowu spalił
i na koniec uzyskał wynik 52,89 m.
Warty podkreślenia jest także fakt,
iż w finałowej dwudziestce znalazło się
tylko trzech zawodników z rocznika 1993
i oczywiście wynik naszego reprezentanta
był zdecydowanie najlepszy. Miejmy nadzieję, że za rok ten wynik uda mu się zdecydowanie poprawić.
(p)
1. Mateusz Poniatowski (Hańcza Suwałki) 60,36
2. Maciej Górak (Lechia Gdańsk)
59,00
3. Marcin Krukowski (Warszawianka)
57,22
4. Piotr Grzeszczuk (Orzeł Warszawa)
53,69
5. Piotr Antosik (Korabka Łowicz)
52,89
6. Patryk Danieliszyn (Zielona Góra)
48,86
7. Michał Szymczak (Warszawianka)
48,18
8. Daniel Ryż (Osa Zgorzelec)
47,93

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 4 - 10 października 2007 r.
Przysłowie ludowe o pogodzie:
„Gdy październik suchy, zima pełna pluchy”.
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtuje obszar obniżonego
ciśnienia, w weekend rozbudowywać się będzie wyż. Napływa
wilgotna i chłodniejsza masa powietrza.
n Czwartek - Piątek: Zachmurzenie umiarkowane
do dużego, miejscami wystąpią opady deszczu.
Widzialność dobra, w czasie opadów słabsza.
Wiatr zmienny, przeważnie zachodni, słaby.
Temp. max w dzień: + 15°C do + 17°C.
Temp. min w nocy: + 9°C do + 5°C.
n Sobota - Niedziela: Zachmurzenie
umiarkowane do dużego, lokalnie możliwy
opad deszczu, chłodno. Widzialność dobra,
rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr północno-zachodni i zachodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 15°C do + 17°C.
Temp. min w nocy: + 9°C do + 5°C.
n Poniedziałek - Środa: Pogodnie, zachmurzenie
małe do umiarkowanego, bez opadów. Widzialność dobra
i umiarkowana. Wiatr zachodni i południowo-zachodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 15 ºC do + 18 ºC.
Temp. min w nocy: + 9 ºC do + 6 ºC.

n Prognoza biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne
na ogół niekorzystne, w weekend poprawa.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.
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Jan Twarowski z żona Heleną z Radwanów
miał syna Zdzisława [1843-1912], który ożenił
się ze Stefanią z Rostafińskich, pochodzącą
z Kłudna, gdzie wychowywała się ze swoimi
siostrami Marią, Michaliną, Felicją i bratem
Józefem. Brat Stefanii, Józef [1850-1929] był
botanikiem – profesorem UJ. Zdzisław z żoną
zamieszkiwali w miejscowości Wólka, będącej
częścią klucza Jordanowickiego, wchodzącego dziś w skład Grodziska. Tam też przyszedł
na świat Józef, urodzony 23 lutego 1871 r., jak
i pozostałe dzieci: Maria w 1872 r. i Władysław
w 1873 r. Następnie Twarowscy przenieśli się do
Kozery pod Grodziskiem, której właścicielką była
Maria z Rostafińskich Mokronowska.

Twarowscy w Bolimowie
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mieszkał Maciej Łączyński h. Nałęcz, starosta
gostyniński ze swą żoną, Ewą ze Zborowskich.
W skład dóbr kiernozkich, prócz miasteczka
Kiernozia, wchodził m.in. dwór i posiadłość
w Czerniewie, Brodne i Kiernozkiej Wsi. We dworze
w Czerniewie wychowywali Łączyńscy swoje dzieci. Było ich siedmioro: Benedykt Józef - najstarszy,
Hieronim, Teodor Józef Marcin, Maria, Honorata,
Antonina Katarzyna i Urszula Teresa. Ich guwernerem do 1802 r. był Mikołaj Chopin.
Młodzi Łączyńscy wybrali kariery wojskowe, natomiast panny Łączyńskie znalazły bogatych kandydatów na mężów. Maria [1786-1817] wyszła za
Anastazego Walewskiego z pobliskich Walewic,
jej siostra, Antonina Katarzyna [1794-1864] za Lasockiego, następnie za Augusta Radwana [17881831], a po raz trzeci za gen. Rychłowskiego.
Z małżeństwa z gen. Augustem Radwanem miała
Antonina Katarzyna trzy córki: Helenę, Ludwikę
i Marię. Ta ostatnia wyszła za mąż za bratanka
generała wojsk kościuszkowskich, Stanisława
Mokronowskiego, Helena zaś została żoną
Jana Twarowskiego [1823-1873], syna Adama
[1783-1850] h. Pilawa. Adam Twarowski był
synem Wojciecha, którego ojcem był Stanisław
Twarowski.

Po tragicznej śmierci żony w 1878 r. Zdzisław
Twarowski objął w dzierżawę od Feliksa hr. Sobańskiego w Guzowie majątek Bolimowska Wieś
nad Rawką. Ponownie już się nie ożenił, zmarł
2 maja 1912 roku w wieku 69. lat i pochowany
został na cmentarzu w Bolimowie. Na tym samym
cmentarzu spoczął jego syn Władysław, zmarły
w 1927 r. Władysław uczęszczał do szkoły rolniczej
w Taborze w Czechach, a od 1914 r. był właścicielem Borzymówki w gminie Nowa Sucha w pow.
sochaczewskim. Do końca życia pozostał w stanie
bezżennym, natomiast jego siostra, Maria od 1896
r. przebywała w zakonie.
Józef Twarowski zamieszkał z ojcem
w majątku.
Maturę zdał w 1888 r. w Warszawie w V
gimnazjum rosyjskim. Starał się o przyjęcie
do Instytutu Komunikacji w Peteresburgu,
ale nie został przyjęty. Wstąpił na medycynę
w Warszawie. Studia kontynuował w Pradze
i w Wiedniu, m.in. na Wydziale Rolnictwa. Swój
dyplom lekarza nostryfikował w Warszawie
w 1898 r. Pracował w szpitalach warszawskich
i na Podolu. Podczas pracy nabawił się zapalenia
otrzewnej, choroby w tym czasie bardzo trudnej do
leczenia. Na kuracji przebywał u ojca. Wtedy też ,
urzeczony krajobrazem doliny Rawki, zdecydował
się pozostać na stałe na wsi.
Od 1904 roku zaczął samodzielnie prowadzić
420. hektarowe gospodarstwo. Pomimo, że nie
wykonywał zawodu lekarza, udzielał rolnikom
wielu porad. Młody gospodarz powiększył areał
uprawowy, ilość sztuk bydła w stadzie mlecznym
wzrosła do 100. Zwiększył także wielkość upraw
buraków cukrowych, które dostarczał do cukrowni
w Guzowie. Pola całkowicie zdrenował, wyremontował budynki położone na stoku malowniczej
skarpy rzeki Rawki. Przy dworze zregenerował
3-hektarowy sad ze starodrzewiem. Powiększył go
i upiększył przez nowe nasadzenia drzew
i krzewów. Nowy park projektował jego teść, Władysław Łozinski.
Za pracę patriotyczną wśród chłopów bolimowskich
był więziony w Cytadeli. Potem angażował się z Władysławem Grabskim w organizację kółek rolniczych
i ochronek dla dzieci wiejskich.
→

Zabici na podwórku Bauerów rosyjscy żołnierze
to nie jedyne trupy, jakich widok utkwił w pamięci
Stanisława. Głód w czasie I wojny światowej
doskwierał nie tylko Polakom, nie lepiej było też
w gospodarstwach Niemców. Stanisław i Feter,
aby dowieźć 2,5 metra zboża na mąkę do młyna
w Strykowie, musieli pokonać linię zaciętych walk
między Rosjanami a Niemcami na wysokości
dawnej cegielni. Gdy walki umilkły, teren zaścielił
się trupami rosyjskich żołnierzy. Aby dostać się
do młyna, obaj musieli najpierw utorować sobie
drogę przez ciała poległych.
1920 r. Stanisław Jędrzejczak został
powołany w wieku 18. lat do wojska - już polskiego. Skoszarowano
go w Tomaszowie Mazowieckim. Do końca
życia wspominał ze łzami w oczach, jak właśnie tam, przed odjazdem do Wilna, pieszo
ze Smolic do Tomaszowa przyszła do niego
matka. Przyniosła mu chleb i pożegnała. Później
na 11 miesięcy Stanisław pojechał do Wilna,
by brać udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Przez trzy miesiące był konnym zaprzęgowym
przy działach, by w końcu awansować do konnego
zwiadu. Jego starszy brat Jasio - bo tak mówiło się
na wszystkich Janów w Smolicach - został powołany do wojska rok wcześniej.
Niezwykły zbieg okoliczności sprawił,
że Stanisław, stojąc w nocy na warcie na moście rzeki Wilenki, wypatrzył go wśród żołnierzy maszerujących na front. Odprowadził go
przez chwilę, a później wrócił na swoje miejsce
warty. Po kilku dniach, znając już jednostkę,
w której stacjonuje jego brat, próbował się

z nim powtórnie spotkać, ale dowiedział się,
że niestety, tej samej nocy zginął na zasiekach.
Ze służby wojskowej w Wilnie Stanisław wspominał często rodzinie epizod przy kościele Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Pewnego dnia dowództwo wydało mu rozkaz zaprowadzenia jednego
z koni na oficerską ujeżdżalnię. Koń potknął się
na bruku przed bramą kościoła. Wychodzący
ze świątyni, złapali konia i pomogli żołnierzowi
wsiąść na niego z powrotem. Od tej chwili Stanisław często zaglądał do tego kościoła. Po 73.
latach próg tego samego kościoła przekroczył,
będący w delegacji w Wilnie, jego syn Jan, który
zamówił mszę za swojego ojca. Msza została
odprawiona 1 listopada 1993 roku.
Stanisław za udział w walkach z bolszewikami
dostał medal z rąk samego generała Józefa
Hallera. Z Wilna powrócił do rodzinnych Smolic,
ale od wojskowego munduru nie odpoczął długo.
Otrzymał wezwanie do służby czynnej w Toruniu.
Nie protestował, bo w domu była bieda. Trafił
do Oficerskiej Szkoły Artyleryjskiej. W jednostce skradziono mu portfel z medalem za walkę
z bolszewikami, legitymacją oraz jedynymi 5. zł,
które miał przy duszy. Musiał od nowa zaczynać
jako rekrut, nie mając czym poświadczyć swoich
zasług w Wilnie. Kiedy był już kilka miesięcy
w Toruniu, cała szkoła została załadowana
w pociąg i wyjechała na manewry do Brzeżan
za Lwów. Właśnie tutaj Stanisław zdołał odzyskać
swoją pozycję doświadczonego żołnierza.
W wojsku obowiązywały jasne zasady: kiedy
jedzie dowódca na koniu, inni żołnierze nie mogą
go wyprzedzać.
dok. na str. III

Sprzedaż łącznie z Nowym Łowiczaninem
i Wieściami z Głowna i Strykowa

Dr Józef Twarowski
- pierwszy Komisarz Rządu Polskiego w Łowiczu
ażdego roku Oddział PTTK w Łowiczu
organizuje w Mogiłach przy pomniku
powstańców 1863 r. uroczystości upamiętniające bitwę pod Bolimowem, stoczoną
z Rosjanami przez oddział Władysława Stroynowskiego. Odprawiana jest Msza Święta za
poległych, ksiądz proboszcz z parafii w Bolimowie
głosi okolicznościowe kazanie, a po spożytym
posiłku przy ognisku, wszyscy ruszają pieszo szlakiem powstańczym przez Puszczę Bolimowską
do Bud Grabskich.
Przewodnicy opowiadają, że pomnik powstał
wysiłkiem mieszkańców wsi Bolimów. Nigdy
jednak nie powiedziano, kto był pomysłodawcą
jego budowy. Upłynąć musiało wiele lat, abym
dowiedział się, kto był nim naprawdę. Stało się
to dzięki mojemu koledze z Koła Wychowanków, panu Zygmuntowi Twarowskiemu, któremu
w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować
za udostępnione dokumenty rodzinne.
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Rodzina Twarowskich
herbu Pilawa
Ród Twarowskich po kądzieli łączy się z Łą- Józef Twarowski (1871-1948)
czyńskimi z Kiernozi. W końcu XVIII w. w Kiernozi (Zbiory APW O/Łowicz)

Blizny historii
Epitafia nagrobne są po to,
by w kilku słowach zawrzeć
czyjeś życie. Rodzina
Stanisława Jędrzejczaka
napisała o nim tak: „Żołnierz
wojny 1920 roku i obrońca
Warszawy 1939 roku”.
Takich ludzi się nie zapomina.
Są żywymi przykładami naszej
historii - ogólnej Polski
i stron najbliższych.
tanisław Jędrzejczak urodził się 31 marca
1902 r. w Smolicach. Był jednym z dziewięciorga dzieci Marcina i Elżbiety. Liczną
gromadę młodego pokolenia Jędrzejczaków
tworzyły trzy siostry i sześciu braci. Rodzina
gospodarowała na 15. morgach lekkiej ziemi.
W domu panowała bieda do tego stopnia, że pora
obiadowa była przesypiana po to, aby nie myśleć
o głodzie. Dzieci od najmłodszych lat służyły
w gospodarstwach u Niemców. Stanisław miał
skończoną tylko jedna klasę szkoły rosyjskiej.

S

Czytać po polsku, ale tylko drukowanych liter,
nauczył się sam z mariawickiego pisma kościelnego. I zawsze był z tego osiągnięcia dumny.
Kiedy wybuchła I wojna światowa, Stanisław
miał 12 lat. Ojciec posłał go na służbę do rodziny
Bauerów - niemieckich osadników ze Smolic.
Na 20-hektarowym gospodarstwie było co robić,
a Stanisław - dobrze zbudowany i silny chłopak
- dawał sobie radę. Cieszył się, że Niemcy dają
mu jedzenie i ubranie. Ale największą radość miał
wtedy, kiedy pies gospodarzy upolował zająca.
Wówczas Stanisław niósł go do domu matce, aby
przyrządziła z niego obiad dla rodziny.
Wkrótce i on zaczął dźwigać ciężary okrutnej
wojny. Za zabudowaniami Bauerów były rosyjskie
okopy. Pewnego zimowego dnia Niemcy urządzili
jatkę na podwórku. Zginęło około 15. żołnierzy
rosyjskich. Właściciel gospodarstwa stwierdził,
że ciała trzeba przenieść do rosyjskich okopów
i zlecił tę pracę Stanisławowi. Feter - Niemiec
z gospodarstwa - wiązał powrósła ze słomy,
aby Stanisław mógł przy ich pomocy przeciągnąć
prawie 150 m po śniegu zwłoki żołnierzy. Zbiorowa
mogiła w okopach została zasypana już przez
innych mieszkańców wsi - również Polaków.
Ci sami przenieśli ją później na wspólny cmentarz,
w inne miejscu Smolic, ale ten został zniszczony
przez Niemców w 1942 roku.
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i rodzina Twarowskich już nie może odzyskać swojej
spuścizny po ojcu i dziadku.

17 marca 1922 r. zwrócił się do Komisarza ds. Repatriacji
o pomoc w dostarczeniu koni biednym gospodarzom
ze wsi Humin. Grabski, jako Nadzwyczajny Komisarz
do Spraw Repatriacji, w marcu 1922 r. odpowiedział,
iż „sprawa dostarczenia koni dla biednych włościan
Józef pozostawał zawsze wierny słowom przy- z Humina jest pomyślnie załatwiona przez „Towasięgi Hipokratesa, nawet gdy już nie był czynnym rzystwo Przyjaciół”. Komisarz informował go dalej,
lekarzem od 1904 r. Przejmując gospodarstwo że upoważnienie do obejrzenia i wybrania 20. najpo ojcu, oddał się całym sercem i umysłem pracy lepszych koni załącza do tego pisma. Jednocześnie
na ziemi. Wojna i zniszczenia spowodowały, w piśmie zobowiązał Twarowskiego, aby zajął się opieże musiał włożyć wiele wysiłku, aby jego gospodar- ką nad końmi, „aby takowe były należycie odżywiane
stwo odzyskało przedwojenną kondycję. Pomagał i utrzymane”.
także okolicznym chłopom, swoim sąsiadom zza
miedzy. Nie odmawiał pomocy, gdy zgłaszali się
do niego chorzy i prosili o pomoc. Doradzał im
nie tylko, jak się leczyć, ale i jak uprawiać rolę,
Po ustąpieniu Rosjan i ustabilizowaniu się frontu
aby osiągać najlepsze plony, jak wreszcie odbudo- wschodniego, Niemcy stali się bardziej tolerancyjni
wać gospodarstwa po zniszczeniach wojennych.
dla Polaków. Twarowski wystąpił wówczas z iniW październiku 1917 r. Twarowski został Sędzią cjatywą uczczenia pamięci poległych w bitwie nad
Pokoju oraz przewodniczącym Dozoru Szkolne- Rawką powstańców partii hrabiego Stroynowskiego w Bolimowie, odpowiedzialnym za sprawy go. Zyskała ona poparcie mieszkańców Bolimowa
szkolnictwa z ramienia Tymczasowej Rady Stanu. i okolic. Twarowski mobilizował ludzi, zbierał funW początkach 1918 r. wszedł w skład Komitetu dusze. Do pracy włączył księcia Radziwiłła i innych
do Spraw Opieki nad Reemigrantami w Łowiczu. swoich przyjaciół ziemian i chłopów bolimowskich.
Po podpisaniu 3 marca 1918 r. w Brześciu traktatu Wspólnie z Maciągiewiczem pilnował finansów,
pokojowy, w którym o Polsce nic nie wspomniano, zbierał rachunki. Był organizatorem całej uroczyorganizował miejscową ludność do składania pro- stość pod lasem, na uroczysku Strojnowskiego,
Zdjęcie pamiątkowe po odsłonięciu pomnika ku czci powstańców 1863 r. w Mogiłach testów. Wtedy jego postać, jako sędziego pokoju
przy pomniku wzniesionym wg projektu profesora
w 1917 r. (Ze zbiorów Zygmunta Twarowskiego)
i działacza, zaczęła być coraz bardziej znana. Sym- Politechniki Warszawskiej, inż. Janowskiego.
patyzował ze Stronnictwem Ludowym W trakcie odsłonięcia przemawiał proboszcz parafii
Jego siostra Maria wstąpiła do zakonu
„Zaranie”, jakkolwiek do żadnej partii nie Bolimów.
SS. Wizytek w Krakowie. Przyjęła imię
należy. Właśnie to stronnictwo podało
Budowa pomnika kosztowała w sumie 566,10
zakonne Józefa. Była szczególną projego kandydaturę do Rządu niepodległej marek. Józef Twarowski bardzo skrupulatnie
motorką Straży Honorowej Najśw. Serca
Polski. Został pierwszym Komisarzem rozliczył się z uzyskanych społecznie kwot. PrzePana Jezusa. Zmarła w 1955 r. Także
Ludowym na teren powiatu łowickiego. konują o tym udostępnione mi dokumenty. Pojej cioteczne siostry po Rostafinskich
Jego mianowanie podpisał 21 listo- mnik postawiła i wykonała krzyż firma Skalskiego
zostały w zakonie. Róża Janiszewska
pada 1918 r. prezydent Jędrzej Mora- z Żyrardowa. Za jego budowę zapłacono 253,60
u Wizytek, Zofia Rostafińska u Nazaczewski i minister spraw wewnętrznych marek, a za krzyż 57,20 marek. Kamienie
retanek, natomiast Janina [Bożena]
Stanisław Thugutt. Pismem z dnia na pomnik przygotował kamieniarz Piekarski i jeden
Staczyńska - dyrektorką gimnazjum
20 grudnia 1918 roku został powiadomiony, z kamieniarzy bolimowskich. Piekarskiemu zapłaNazaretanek w Warszawie, a następnie
iż Główna Komisja Wyborcza do Sej- cono za usługę 30 marek, zaś kamieniarzowi z BoliMatką Generalną Zakonu Nazaretanek
mu Ustawodawczego wyznaczyła go mowa 12,50 marek. Przy budowie pomnika zarobili
w Rzymie, zmarła w 1964 r.
na przewodniczącego Komisji Wyborczej także furmani. Wyjazd furmana do Żyrardowa po
Józef Twarowski 22 września 1914 r.
w Bolimowie.
krzyż kosztował 5 marek, inny furman, zatrudniony
ożenił się z dwudziestoczteroletnią panW kwietniu 1919 r. zrezygnował na miejscu, zarobił 5 marek. Świejkowski za sprzeną Marią Ludmiłą Łozińską, córką Władyna własną prośbę ze stanowiska (ko- danie szarf do dekoracji pomnika przy otwarciu
sława [1839-1928] i Ludwiki z Czeczotów
misarza) starosty, otrzymując podzię- zarobił 20 marek, a Majewski za chorągiewki 7,20
[1845-1923], pochodzących z powiatu nokowanie za oddaną służbę dla kraju. marek. Cement na budowę pomnika kosztował 100
wogródzkiego na Litwie. Wkrótce wojna
Jednocześnie minister poinformował marek, bo zużyto go aż pięć beczek, natomiast koszt
i front pozycyjny rosyjsko-niemiecki
go, że „zamianował” na jego miej- samej tablicy wyniósł 50 marek. Na zakończenie
spowodowały zniszczenia w budynkach
sce Stanisława Chrząstowskiego. Jó- uroczystości otwarcia pomnika goście zjedli u Ragospodarskich i inwentarzu. Drewno
zef Twarowski na przełomie 1919/20 dzwiłłów śniadanie, za które zapłacono 19 marek,
z rozbiórki domostw i budynków inwenroku zamieszkiwał z żoną i teściami a rachunek wystawił zarządca w Nieborowie
tarskich było zabierane do budowy niew Łowiczu na Nowym Rynku, ale rodzina Czapiga. Zestawienie kwot wydatkowanych
mieckich ziemianek i umocnień okopów.
nie ustaliła u kogo mieszkali. W tym cza- w wysokości 566 marek 10 fenigów sporządzili
Pola uprawne zostały zryte i zniszczone
sie nawiązał wiele znajomości w Łowiczu. i podpisali J. Twarowski i A. Maciagiewicz w dniu
chlorem.
Do kręgu jego znajomych należał m.in. 2 listopada 1917 r.
Dopiero w 1916 r. Twarowski rozpoczął
gospodarz z Ostrowa, Teofil Kurczak,
Postać Józefa Twarowskiego jest mało znana
odbudowę gospodarstwa, organizując
poseł do Sejmu. W tym czasie działał na na Ziemi Łowickiej. Powyżej starałem się przedstawić
jednocześnie wzajemną pomoc ludnorzecz akcji plebiscytowej „Śląsk dla Pol- jego postać na tle rodziny, działalności w gospości wiejskiej. Zatrudniając pracowników
ski”, a po wybuchu wojny bolszewickiej darstwie w Krasnowie, a także w pracy społecznej,
rolnych w swoim gospodarstwie, dbał,
1920 r. był pełnomocnikiem powiatowym tylko sygnalnie przytaczając niektóre fakty z jego
by warunki ich pracy określała umowa
Komitetu Obrony Państwa.
działalności politycznej. Z uwagi na wielką pracę
pomiędzy Związkiem Zawodowym PraPod kierownictwem Władysława i zaangażowanie w życie społeczno-gospodarcze
cowników Rolnych a Związkiem Ziemian.
Grabskiego pracował Józef Twarowski w i polityczne Józef Twarowski w pełni zasługuje
Odbudowa majątku trwała długo.
Komitecie Opieki nad Repatriantami i Po- na trwałą o nim pamięć.
Strona tytułowa „Gazety Urzędowej” z 21.12.1918 r.
Gdy dobra ziemskie Sobańskich
mocy Amerykańskiej. Pomagał biednym
Krzysztof Marek Wiśniewski
z nominacją J. Twarowskiego na Komisarza Rządu Polskiego
poddano parcelacji, ich część w wygospodarzom w sprowadzeniu koni zde* Autor przygotowuje publikację książkową
na powiat łowicki (Zbiory APW O/Łowicz)
mobilizowanych z wojska. Pismem z dnia
sokości 135. hektarów zakupił Józef
na temat życia i działalności J. Twarowskiego
Twarowski. Pieniądze na kupno ziemi
uzyskał częściowo z pożyczki udzielonej mu przez brochną Echaust-Łozińską. Obecnie zamieszkuje
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe. Nadał temu ma- w Warszawie. Jest członkiem Koła Wychowanjątkowi nazwę „Krasnów”. W roku 1925 żona zaczęła ków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnociężko chorować. Jej choroba trwała cztery lata. kształcących przy I Liceum Ogólnokształcącym
W październiku 1929 r. rozpoczął się światowy kry- im. J. Chełmońskiego w Łowiczu.
Józef Twarowski uniknął aresztowania
zys gospodarczy. Odbił się on także niekorzystnie
na stanie gospodarczym majątku, który podupadł we wrześniu 1939 r. przez Niemców, a Krasnów nie
został przez nich przejęty w przymusowy zarząd.
z powodu spadku cen zbóż.
W latach dwudziestych Józef Twarowski pełnił Rodzina przeżyła jednak tragedię wypędzenia, gdy
funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Ban- nastała nowa władza ludowa. Nakaz natychmiastoku Ziemi Łowickiej i był delegatem w wyborach do wego opuszczenia domu z rodziną (miał wówczas
Senatu. Za tę działalność został odznaczony Złotym 73 lata) otrzymał już w 2 tygodnie po „wyzwoleniu”
Krzyżem Zasługi. W domu był dobrym ojcem i mę- w 1945 r.
Twarowscy przenieśli się wtedy do stryjecznej
żem. Skromny, bogobojny, serdeczny dla ludzi, cenił
sobie sztuki piękne i dobry żart. Miał silną osobowość siostry Józefa, Janiny Twarowskiej [1883-1965],
i potrafił zainteresować swoimi opowieściami swoich córki po bracie ojca, Mieczysławie Twarowskim,
niezamężnej, założycielki w 1919 r. i dyrekrozmówców.
Wychował z żoną troje dzieci: Juliusza, Wandę torki Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej
i Zygmunta. Duże znaczenie przywiązywał do ich w Skierniewicach. Następnie znaleźli mieszkanie
wykształcenia. Syn Juliusz [1915-1977] zamiesz- w domku u kolejarza. Na stałe zabrała ich córka,
kiwał w Gorzowie Wielkoplskim, był prawnikiem, dr Wanda Bułhakowa do Trzebiechowa na Ziemi
żonaty z Sabiną Lewandowską z Poznania, Lubuskiej. Zamieszkali w domku przy sanatorium.
W dniu 12 czerwca 1948 r. zmarł Józef Twarowposiadał dwoje dzieci: Danutę i Michała. Córka
Wanda, urodzona w 1917 r., została lekarzem fty- ski i pochowany został w Poznaniu na Górczynie.
zjatrą, zamężna z Witoldem Bułhakiem[1913-1959] Jego żona Maria zamieszkała z synem Zygmuntem
z Łyczyc w nowogródzkiem. Posiadali córkę Ewę w Gdańsku Oliwie. Zmarła 22 września 1984 r.
i spoczęła przy mężu.
[1946] i Teresę [1950].
W posiadłości w Krasnowie umieszczano po
Jego najmłodszy syn, Zygmunt, urodzony
w 1920 r., ukończył Państwowe Gimnazjum wojnie ośrodki kolonijne dla dzieci, później przyim. Ks. Józefa Poniatowskiego w Łowiczu chodnię lekarską, w której zamieszkiwał lekarz tego
w 1938 r. Po ukończeniu studiów pracował ośrodka. Nowa władza, demokratycznie wybrana Kazanie ks. proboszcza parafii w Bolimowie na uroczystości odsłonięcia pomnik
w Gdańsku od 1945 do 1988 r., był żonaty z Do- w latach dziewięćdziesiątych, sprzedała majątek w Mogiłach w 1917 r. (Ze zbiorów Zygmunta Twarowskiego)
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Łowickie „szkiełka”
po niemiecku
Ponure czasy II wojny
światowej kryją jeszcze
wiele zagadek. Dziś o jednej
z nich - tajemniczym projekcie
budowy kąpieliska nad Bzurą,
które chcieli zafundować
Łowiczowi niemieccy
okupanci.

z napisem „Adolf Hitler Platz”. Z kolei w archiwum
krakowskim przechowywane są pępowiny, jakie odcinano przy narodzinach w rodzie Potockich. Jedną
z osobliwości Oddziału Archiwum Państwowego m.
st. Warszawy w Łowiczu są natomiast trzy tekturowe
plansze z czasów okupacji niemieckiej, przedstawiające rysunki projektowanego kąpieliska, a ściślej
odkrytego basenu nad Bzurą w Łowiczu (w oryginale:
Freibad in Lowitsch).
Są to kopie światłodrukowe (w jednym przypadku podkolorowane temperą) projektów architektonicznych, zatytułowanych Schaubilde
olskie archiwa przechowują w swoich (w j. niem. - grafy, wykresy) i sporządzonych
zasobach wiele osobliwości, które nie- we wrześniu 1940 r. na polecenie niemieckiego
wiele mają wspólnego z tezą o archiwach starosty Heinza Schwendera przez architekta powiajako miejscu gromadzenia i udostępniania do- towego, dra inż. Helmudta Kramera. Niewiele da się
kumentacji aktowej. W Archiwum Państwowym powiedzieć o autorze tych planów, poza tym, iż był
w Lublinie znajduje się na przykład popiersie absolwentem Wyższej Szkoły Technicznej (Politechostatniego cara Rosji Mikołaja II oraz oryginalna niki) w Gdańsku. Można też jedynie przypuszczać, że
tablica adresowa z czasów II wojny światowej stanowiły one część hitlerowskich planów regulacji
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Niemiecki projekt kąpieliska z budynkiem głównym (Zbiory APW O/Łowicz)
koryta rzeki Bzury, którą przeprowadzano rękami
łowickich Żydów, więzionych do marca 1941 r. w obozach pracy w Małszycach i na terenie dawnego młyna
na Kapitule.
ierwsza z plansz, o wymiarach 40x50 cm,
z uchwytem do zawieszenia, wskazującym,
iż znajdowała się na ścianie gabinetu architekta, przedstawia monumentalny, dwupoziomowy
gmach kąpieliska, który wznosi się na płycie rozległego tarasu, wspierającego się na słupach umieszczonych w wodzie. Po przeciwległych krańcach tarasu
widoczne są dwie czworokątne kolumny z postaciami
na szczytach. Warto zauważyć, iż zwieńczony czterospadowym dachem, budynek w kształcie podkowy
na górnym tarasie, nawiązuje częściowo formą do
gmachu łowickiego ratusza. Skojarzenie to przywołują półokrągłe okna na parterze, przede wszystkim
zaś kwadratowa wieża zegarowa z balustradą
i masztem, na którym powiewa flaga.
Na drugiej planszy, mającej wymiary 35,5x58,
widoczny jest profil poziomy całej bryły budowli
w skali 1:100, z zaznaczonymi wysokościami budynku głównego, jego więźby dachowej oraz słupów
tarasu. Umieszczony w jej górnym, prawym rogu

napis: Blatt 4, czyli rysunek 4, sugeruje, iż planów
z przekrojami budowli mogło być więcej, natomiast
podpis u dołu pod nazwiskiem architekta z datą:
23.9.1940 r. pozwala precyzyjnie określić czas sporządzenia planów. Trzecia, podkolorowana plansza,
o wymiarach 36x61, prezentuje wielką salę (Groβen
Saal) budynku, którą architekt przeznaczał na salę restauracyjną. Jej wnętrze, wyposażone w szynk piwny,
biały piec kaflowy i proste zydle przy stołach, nasuwa
skojarzenie z typową bawarską pijalnią piwa.
owicki projekt kąpieliska spod znaku swastyki nie doczekał się realizacji, tak samo
jak imperialne plany hitlerowców panowania
nad światem. Wydobyty po wojnie ze zgliszcz
dokumentów po niemieckim staroście, projekt ten
trafił przypadkiem do zasobu archiwalnego jako dar
jednego z korzystających. Nie ma on oczywiście nic
wspólnego, poza miejscem lokalizacji nad Bzurą,
z nieistniejącą już dziś restauracją „Społem”, którą
nazywali żartobliwie łowiczanie „szkiełkami”. Pozostaje osobliwą wizytówką nazistowskich planów,
archiwalnym curiosum, przypominającym jedynie
o tamtych ponurych czasach.
Marek Wojtylak

iebawem Stanisławowi przyszło rozstać się
z żołnierskim mundurem. Mieszkający
w Smolicach Niemiec, Wilhelm Radke
zażądał od Stanisława wydania munduru, narzędzi
kamieniarskich, a wkrótce potem krowy - jedynej
żywicielki trzyosobowej rodziny. Radke zagrabił również gospodarstwo Jędrzejczaków i robił wszystko,

wypytywać, skąd wraca. Ten odpowiedział mu: Twój
ojciec chce mnie utopić, ale ja umiem pływać i wypływam i opowiedział historię nienawiści Radkego.
Rozmowa ta była przyczyną poważnej kłótni w domu
Radków, w czasie której - jak opowiadał później
Stanisławowi jeden ze służących - Wilhelm Radke
miał usłyszeć od syna - Chcesz być bohaterem,
to idź na front wschodni.
Stanisław, wiedząc, że nie zazna już spokoju
w rodzinnych Smolicach, udał się po pomoc
do Buholtza z Tymianki - tego, którego uratował
od śmierci w Warszawie. Buholtz załatwił mu
pracę w Tymiance, w gospodarstwie kobiety,
której mąż i syn zginęli na froncie wschodnim.
Nadal groziła mu wywózka do Niemiec, dlatego
wraz z żoną postanowili mieć drugie dziecko.
W 1942 r. przyszła na świat ich córka Lucyna.
W 1945 r. Stanisław w wyniku reformy rolnej
otrzymał blisko 12-hektarowe gospodarstwo
po swym prześladowcy - Wilhelmie Radke. Jak
na owe czasy był to kawał ziemi, ale Stanisław
nauczony od młodości do służenia, a nie rządzenia, nie bardzo potrafił sobie z nim poradzić.
Oddał więc połowę ziemi repatriantom zza Buga.
Nie było to dobre posunięcie. Po pół roku musiał
opuścić swoje budynki, obawiając się utraty życia
ze strony zaborczych przybyszów. Wrócił z rodziną do swojego dawnego, małego domku, który
z czasem rozbudowywał.
rzez następnych 25 lat pracował jako
robotnik drogowy, uzyskując z tego tytułu
emeryturę. Był człowiekiem ciężko doświadczonym przez życie, ale kochanym i kochającym.
- Dla mnie najważniejsze w jego ojcostwie było to,
że uczył mnie tego, co umiał i umiłował. Za okupacji
mnie i moich rówieśników uczył polskiego hymnu
i pieśni patriotycznych. Nie uczył czytać ani pisać, bo
sam tego nie umiał, ale to, że od 1981 roku jestem
przewodniczącym podregionu „Solidarność” w Strykowie, to jego zasługa - mówi dziś Jan Jędrzejczak.
Kochał swoją córkę Lucynę. Był dumny ze swojego
wnuka Dariusza. Nie zapominał o swoim drugim
wnuku, Sławku. Stanisław Jędrzejczak zmarł 3 września 1984 roku. Został pochowany na cmentarzu
mariawickim w Strykowie.
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
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Wielka sala budynku kąpieliska (Zbiory APW O/Łowicz)
dok. ze str. I

Blizny historii
tanisław jednak, znając swoje umiejętności
jazdy na koniu, a dodatkowo będąc podpuszczonym przez wachmistrza, udał, że
jego koń poniósł i wyprzedził swojego pułkownika.
W konsekwencji został wezwany do raportu.
Pułkownik kazał mu powiedzieć, gdzie tak dobrze
nauczył się jeździć na koniu. Stanisław opowiedział wówczas o tym, że w Wilnie był najpierw
zaprzęgowym, a później służył w konnym zwiadzie.
Pułkownik awansował go na ordynansa. Stanisław
zyskał poważanie wśród żołnierzy i dowództwa
do tego stopnia, że chciano, aby został na stałe
w wojsku. Ale on po 27. miesiącach służby
w Toruniu postanowił, że wróci do domu.
I tu pojawia się tragiczny epizod w życiu Stanisława, który kładł się cieniem przez długie, długie
lata, również na jego dzieciach. W czasie, kiedy
w Smolicach odbywało się wesele jego siostry
Anny, Stanisława zaczepił największy zabijaka
we wsi. Motywem rękoczynów była niespełniona
miłość tamtego do Anny Jędrzejczakówny. W wyniku bójki przeciwnik Stanisława trafił do szpitala
i po kilku dniach zmarł. Stanisław dostał 1,5 roku
więzienia. Siedział najpierw w Łodzi, a później
w Łęczycy. W kryminale nauczył się fachu stolarza.
Tu poznał więziennego kucharza z Gozdowa,
który również odsiadywał swój wyrok. Ta znajomość ocaliła mu życie dwa razy: raz jeszcze
w więzieniu, w czasie bójki z innymi osadzonymi,
a drugi raz już w czasie drugiej wojny światowej.
W 1933 r. Stanisław ożenił się ze swoją sąsiadką, Józefą Miśkiewicz. Rok później przyszedł
na świat ich syn Jan. Gospodarowali na zaledwie
2,5 morgach ziemi. W lipcu 1939 r. Stanisław dostał
kartę mobilizacyjną do wojska. Trafił do Armii Łódź.
Wykorzystując to, że armia maszerować będzie
na obronę Warszawy przez Stryków, nocą przyjechał
raz jeszcze do swoich Smolic, aby pożegnać się
z żoną i pięcioletnim synem.
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Obrona Warszawy zakończyła się fiaskiem.
Stanisław widział, że przewaga przeciwnika jest
ogromna. Udało mu się przeżyć, przeżył również
jego koń, ale inne konie musiał z bólem serca
dobić. Później pod obstrzałem Niemców odwoził rannych żołnierzy do szpitala. W Warszawie
okazało się, że w polskich szeregach służy jako
trębacz Niemiec z Tymianki o nazwisku Buholtz,
którego Stanisław bardzo dobrze znał. Spotkali
się kilka razy. Gdy dowiedział się, że polscy
żołnierze mają zamiar go zlikwidować za pochodzenie, ostrzegł znajomego. Ten uciekł w strony
rodzinne, ratując swoje życie.
Po kapitulacji Warszawy, Stanisław, tak jak
wielu innych obrońców stolicy, został zgrupowany
na Polach Mokotowskich i otrzymał polsko-niemiecką przepustkę, na której zapisano: Okaziciel
niniejszej przepustki udaje się w strony rodzinne
zajęte przez władze niemieckie. Prawda była jednak zupełnie inna. Niemcy pozwolili jeszcze mszę
dla żołnierzy, rozległo się „Nie rzucim ziemi skąd
nasz ród”, a później pognano polskich żołnierzy do
Łowicza, a stamtąd pociągiem zaczęto ich wywozić
do obozów pracy.
Pociąg, którym jechał Stanisław, stanął w Kutnie. Był to ostatni moment na uratowanie życia.
Razem z innymi pięćdziesięcioma żołnierzami
zaczął uciekać w stronę Piątku. Za Piątkiem został
już sam. Był tak głodny, że słaniał się na nogach.
Dotarł do Gozdowa, gdzie od śmierci uratował go
poznany w więzieniu kucharz. Po odpoczynku ruszył w dalszą drogę do Smolic. W Koźlu, ubranego
w polski mundur, Stanisława napotkali Niemcy.
Życie uratowała mu polsko-niemiecka przepustka
oraz to, że potrafił mówić po niemiecku. Wróg
napoił go, nakarmi i pozwolił spokojnie odejść.
W Smolicach najpierw napotkał bawiącego się
we wsi syna. Z nim na rękach powrócił szczęśliwy
do domu, do żony.
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Stanisław Jędrzejczak (1902-1984)
aby wysłać Stanisława do Dachau. Kilka razy
udało mu się wyśliznąć z organizowanych
na niego łapanek. W końcu jednak wpadł
w ręce Niemców i został przewieziony do Łodzi
na ul. Łąkową. Od wywózki do obozu uratowała go
recepta na leki uśmierzające ból pleców, wypisana
kilka dni wcześniej przez strykowskigo lekarza
o nazwisku Panas - bo chorych Niemcy zwalniali
do domu. Stanisław, po przebadaniu przez lekarza,
był wolny.
Wracając do domu, spotkał syna Radkego,
uczestnika walk na froncie wschodnim, który przebywał w tym czasie w rodzinnym domu na urlopie.
Młody Niemiec, dobrze znając Stanisława, zaczął go

Ł

P

IV

4.10.2007 r.

Poczet burmistrzów miasta Łowicza

Rok 1807
Przed 200. laty Łowicz
przeżywał wielkie chwile.
Z rozkazu gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego wyznaczono
Łowicz na miejsce
zgromadzenia pospolitego
ruszenia. Formowane
tu oddziały kawalerii
narodowej zasiliły wkrótce
tworzoną armię Księstwa
Warszawskiego.

tuszu zorganizowano wieczorem „świetny i liczny
bal”, który „pomimo chęci ochoczego towarzystwa”
zakończyć się musiał o godzinie 200 po północy,
a to z powodu licznych zajęć czekających od rana
generała. Dąbrowski miał jeszcze sposobność
wejrzenia w skargę mieszczan łowickich, gnębionych nadmiernymi podatkami i wystosowania protestu do władz miasta, po czym w dniu 6 stycznia
1807 r. - owacyjnie żegnany przez mieszkańców
- opuścił gościnny mu Łowicz.

uzyskał dwa głosy więcej od swego kontrkandydata,
również jak on, kupca, Jana Żórawskiego. Wiadomość o wybraniu Nietzkiego na burmistrza Łowicza
przesłano natychmiast sztafetą do zatwierdzenia
Izbie Administracyjnej departamentu warszawskiego,
ta zaś, w dwa tygodnie później, wniosła do Ministra
Policji, któremu podlegał Wydział Miast, żądanie
uchylenia tej elekcji.
Bezpośrednim powodem zaskarżenia wyboru
zgromadzenia był protest złożony na posiedzeniu
Izby Administracyjnej przez prezydenta Warszawy,
Zwierzchowskiego, który oświadczył, iż Nietzki jest
niegodzien pełnienia urzędu publicznego, gdyż
zawiódł zaufanie jego znajomego, Floriana Błociszewskiego. Minister Policji przyjął oświadczenie
Izby, występując z wnioskiem do Komisji Rządzącej,
że do czasu, gdy Nietzki nie oczyści się z zarzutów, będzie zawieszony w urzędowaniu. Komisja
nie czekała jednak na wyjaśnienia Nietzkiego
i zaleciła przeprowadzenie w Łowiczu nowej elek-

o zwycięstwach armii francuskiej nad wojskami pruskimi jesienią 1806 r. otworzyły się
szanse zrzucenia jarzma niewoli narodowej.
W odezwie z 3 listopada 1806 r. - znani dobrze twórcy
Legionów - gen. Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki wzywali Polaków do walki ze wspólnym wrogiem,
by przekonać Napoleona, iż „Polacy godni są być
narodem”. Rozkazem wydanym 3 grudnia 1806 r.
w Poznaniu, gen. Dąbrowski nominował rotmistrzów
i polecał im formowanie chorągwi pospolitego ruszenia, które jako „siła zbrojna narodowa powinny stanąć
25-go grudnia pod Łowiczem”.
W grudniu 1806 r. Łowicz stał się miejscem
niezwykłej koncentracji wojska. Z dnia na dzień
narastał w mieście ruch pojazdów i podwód szlachty
z województw na lewym brzegu Wisły. Zapełniały
się gościńce i oberże. Z kościołach odczytywano uniwersał wojewody gnieźnieńskiego, Józefa
Radzimińskiego, mobilizującego „ku pospolitej
obronie” i nawołującego do wstępowania w szeregi armii „Niezwyciężonego Napoleona”. Dawno
zapomniany widok polskiego wojska budził radość
i entuzjazm. Na ulicach usłyszeć można było okrzyki
i wiwaty na cześć żołnierzy oraz słowa zrodzonej pod
włoskim niebem pieśni „Jeszcze Polska nie umarła”.
W tym czasie gen. Dąbrowski podążał z Warszawy przez Sochaczew i Bolimów do Łowicza.
Na krótko tylko zatrzymał się w Nieborowie, gdzie Oficer Kawalerii Narodowej na koniu (Repr. akwareli J. Kossaka ze zbiorów własnych
przed pałacem Radziwiłłów zaciągnęło wartę autora)
40. najlepszych żołnierzy, skierowanych
cji na burmistrza, wyznaczając jej termin
w przeddzień jego przyjazdu z 1. regimenna 18 czerwca 1807 r. Kolejne zgromadzenie
tu Kawalerii Narodowej i stacjonujących
wybrało burmistrzem Józefa Lipskiego, powiew pobliskim Bolimowie. W ich to asyście
rzając Nietzkiemu funkcję pierwszego radnego.
ruszył Dąbrowski do Łowicza, by ostatecznie
Do czasu złożenia przysięgi przez Lipskiego,
stanąć w mieście 28 grudnia. Łowiczanie
obowiązki burmistrza mieli w mieście pełnić
na jego cześć urządzili wspaniałą iluminację
na zmianę Fryderyk Brysenmeister i Antoni
oraz bal. W dwa dni później generał donosił
Beutlich.
w liście Wybickiemu: „Samego rycerstwa,
Sprawa zakwestionowania wyboru Kacpra
co to już stanęło mamy 3000, nadspodziewaNietzkiego na urząd burmistrza Łowicza nie do
nie moje pięknego i porządnego. Rotmistrz
końca wydawała się jasna. Z licznych pism,
Gliszczyński przymaszerował tu wczoraj
które przez następnych kilka lat słał on nieprzez kotłami, muzyką w 600 koni, tak pięknych
rwanie do władz administracyjnych Księstwa
i porządnych, że można je było prezentować
Warszawskiego wynika, iż przypuszczalnie
za stary regiment. Rotmistrz Lipski z 200. koni
stał się ofiarą osobistej zemsty za niedotrzynajlepiej umundurowanych”.
manie umowy pożyczki pieniężnej BłociszewGen. Dąbrowski miał swą kwaterę główną
skiemu, dziedzicowi dóbr Kaski w powiecie
w mocno już podupadłym ratuszu na Rynku
sochaczewskim. Uznając się za skrzywdzoneNowego Miasta. Tu przyjmował kurierów, słał
go decyzją Izby Administracyjnej, Nietzki żądał
listy, rozkazy i nominacje. W ostatnich dniach
przywrócenia go na urząd burmistrza, a przygrudnia otrzymał, przysłaną mu z Warszawy
najmniej wyznaczenia forum, przed którym
przez Wincentego Krasińskiego, buławę
mógłby wytłumaczyć się z zarzutów „złej konpo hetmanie Czarnieckim. Był szczerze rad
duity”, skierowanych przez Błociszewskiego
z tego podarunku, gdyż właśnie jego, spośród
i byłego landrata (starosty) Bonawentury Kęwszystkich bohaterów narodowych, cenił najtrzyńskiego. Zamierzał też pozwać do sądu
bardziej. Na buławę hetmana i na pałasz króla
prezesa Izby - Michała Kochanowskiego, który
Jana III miało składać przysięgę zgromadzone
podpisał zalecenie do ministra, nie mając jego
pod Łowiczem rycerstwo.
zdaniem żadnych dowodów winy, a jedynie
Przysięga rycerstwa polskiego na polach
„fałszywą potwarz” Zwierzchowskiego.
łowickich Bratkowic w dniu 1 stycznia 1807
W notach kierowanych do Rady Stanu
r. jest dobrze znane w literaturze. Pisało o
i Ministra Spraw Wewnętrznych pisał nie tylko
niej wielu historyków, pamiętnikarzy, poo niesprawiedliwości, jaka go spotkała, ale poświęcił jej również miejsce Stefan Żeromski
woływał się również na swoje zasługi dla kraju
w „Popiołach”. Dumnie brzmiały jej słowa,
przy sprawowaniu funkcji zastępcy komisarza
dyktowane przez gen. Dąbrowskiego: „Ja tu
przytomny, przed obliczem Boga zastępów, Rozkaz gen. J.H. Dąbrowskiego z 3.12.1806 r. o mo- wojennego i deputowanego do Sejmu Konstyprzed Bóstwem powstającej Ojczyzny mojej, bilizacji pospolitego ruszenia pod Łowiczem (Zbiory tucyjnego. Ostateczny finał znalazła sprawa
Nietzkiego dopiero po paru latach w postanoprzysięgam na tę buławę, którą niegdyś APW o/Łowicz)
wieniu króla Fryderyka Augusta III, zawartym
bohaterska dłoń Czarnieckiego dźwigała, na
godnie z zapisami, przyjętej na ten czas jako w protokole sekretariatu Rady Stanu z 23 listopada
ten miecz walecznego Sobieskiego, pod którymi
obowiązującej, Konstytucji 3 Maja, działający 1812 r., w którym stwierdzano, iż „kroki członków
padał polski nieprzyjaciel, iż posłuszny do zgonu
z ramienia Komisji Rządzącej, minister Alek- bywszej Izby Administracyjnej, w przyzwoitym porozkazom Wielkiego Napoleona o swobodę i całość
Ojczyzny, aż do przelania ostatniej kropli krwi mojej, sander Potocki wyznaczył dzień 2 kwietnia 1807 r. rządku i stopniu czynione, bynajmniej nie wyszły
jako termin zwołania zgromadzeń obywatelskich miast z obrębu obowiązków i przepisów zwierzchniej
walczyć będę”.
Po przysiędze poszczególne korpusy kawalerii w całym kraju do wyboru burmistrzów i prezydentów. władzy (...)”. Z tego też powodu „Skargę tegoż W-go
narodowej odbyły defiladę. Tego samego dnia w ra- W łowickiej elekcji zwyciężył Kacper Nietzki, który Kacpra Nietzkiego, jako w rodzaju zarzutu do przepi-
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sów rozdziału 5-go (o organizacji Rady Stanu - przyp.
MW.) nie stosującą się, oddala”.
woje ambicje życiowe mógł zaspokoić Kacper
Nietzki w parę lat później, zostając w 1813 r.
najpierw zastępcą burmistrza, po roku zaś
burmistrzem Sochaczewa. Pełnił ten urząd aż do
śmierci w 1828 r. Tymczasem w Łowiczu, po okresie
euforii związanej z uwolnieniem się od dokuczliwej
okupacji pruskiej, nastroje sympatii do żołnierzy napoleońskich zaczęły gwałtownie słabnąć. Francuzi
traktowali bowiem ziemie polskie jako podbite i żądali
dla siebie od miejscowej ludności pełnego utrzymania i ekwipunku. Nie inaczej było w Łowiczu, gdzie
komendę wojskową od grudnia 1806 r. sprawował ze
swymi żołnierzami pułkownik 9. regimentu kirasjerów,
Jan Jakub Le Blanc.
Na swą główną kwaterę w Rynku Starego Miasta obrał dom najbogatszego łowickiego kupca,
Antoniego Zawadzkiego, wymagając od niego „jak
najlepszego jedzenia i napojów”. Gospodarz nie
szczędził początkowo grosza w podejmowaniu
francuskich oficerów, ale ich pobyt trwał nadal,
a koszty utrzymania wciąż rosły. Po trzech miesiącach Zawadzki zdecydował się szukać pomocy
u władz miasta. Do pisma z 30 marca 1807 r.
załączył rachunek za kwaterowanie Francuzów
i prosił, „aby Magistrat raczył w tej mierze uregulowania uczynić (...), by miasto składało się
na jego (komendanta - przyp. MW) stół”. Na zwołanej
11 maja w ratuszu sesji „starszych obywateli miasta i cechmistrzów” nie podjęto w jego sprawie
żadnej decyzji, a zdecydowano jedynie zwrócić się
z pismem do warszawskiej izby departamentowej,
by otrzymać odpowiedź, w jakiej części miasto
ma pokrywać koszty kwaterowania wojska i na podstawie, jakich przepisów prawa.
Po kilku dniach Komisja Rządząca wydała rezolucję wzywającą miasto do obciążenia wszystkich
obywateli kosztami pobytu wojska francuskiego.
Magistrat przygotował listy mieszkańców, dokonując repartycji, czyli rozdzielenia między nimi
podatków. Gdy jednak 26 lipca 1807 r. przyszedł
rozkaz marszałka Davoust do komendantów placów,
by ci nie wymagali utrzymywania siebie przez miasta, magistrat łowicki odmówił natychmiast pokrycia
przedłożonych przez Zawadzkiego rachunków,
które za pół roku kwaterowania komendanta
Le Blanca urosły już do ponad siedmiu tys. zł.
Nie sposób stwierdzić, czy udało się ostatecznie
Zawadzkiemu odzyskać pieniądze, które wyłożył
na potrzeby i kwaterowanie w swym domu Francuzów. W 1817 r., gdy zwrócił się ze swymi żądaniami
finansowymi do Komisji Województwa Mazowieckiego, ówczesny jej prezes, Rajmund Rembieliński
polecił mu przygotować wszelkie dowody rachunkowe „pretensji do Rządu Francuskiego”, poświadczyć
je przez magistrat, „aby pretensja roszczona żadnej
wątpliwości niepodpadła”, a następnie przesłać
do „zalikwidowania” właściwej Komisji Obwodowej,
której przewodził komisarz obwodu sochaczewskiego z siedzibą w Łowiczu.
roczystością, mającą wymiar bardziej publiczny niż religijny, był z pewnością w 1807 r. ślub
w Łowiczu wspominanego już wcześniej płk.
Jakuba Le Blanca z córką miejscowego oberżysty,
Julianną Kosiorkiewiczówną. Para stanęła na ślubnym kobiercu 6 sierpnia w kolegiacie łowickiej przed
ks. kan. Wincentym Frydrychem. Pan młody, jak odnotowano w księgach metrykalnych, był wdowcem,
mającym 44 lata i pochodzącym z Paryża, jego zaś
oblubienicą panna, licząca lat 18 i wywodząca się
z tutejszej parafii. Świadkami zawarcia związku byli:
kpt. Larcher, przejmujący po Le Blancu komendę wojskową w Łowiczu i sędzia ziemski, Jakub Gründwald.
Ślub, prawdę mówiąc, został trochę przyspieszony
z powodu spodziewanego przyjścia na świat dziecka
państwa młodych. Urodziła je Julianna Le Blanc
w Berlinie 25 lutego 1808 r. W rok później na chrzcie
w kolegiacie w Łowiczu nadano mu wymowne imiona
- Napoleon Aleksander.
Dla Łowiczan rok 1807 oznaczał, tak jak dla
wielu Polaków, początek nadziei na odzyskanie
niepodległości, nadziei, którą rozbudził zwycięski
pochód wojsk cesarza Napoleona I Bonaparte.
Po latach uciążliwej niewoli mogli wreszcie mieszkańcy miasta zobaczyć sztandary narodowe i cieszyć
się widokiem polskiego wojska. Nastrój radości
z pierwszych dni wolności stopniowo jednak zaczął
gasnąć z chwilą pojawienia się ciężarów związanych
z utrzymaniem i dalszą mobilizacją wojska. Była to
cena, jaką musieli płacić wszyscy Polacy, poddani
króla saskiego i władcy Księstwa Warszawskiego,
które utworzył Napoleon na mocy traktatu w Tylży
7 i 9 lipca 1807 r. z ziem drugiego i trzeciego zaboru
pruskiego.
Marek Wojtylak
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