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Strażak Olejniczak
pokazał, co umie
Wojciech Olejniczak, lider
SLD i poseł na Sejm RP,
pokazał, że strażackie
doświadczenia z OSP są
jak najbardziej przydatne.

W

poniedziałek 29 października wieczorem, goszcząc u znajomych na
warszawskim Powiślu, poczuł dym,
który wypełniał klatkę schodową. Szybko
udało mu się ustalić, gdzie się pali, bo dym
wydostawał się spod drzwi. W mieszkaniu znajdowała się kobieta, która wołała
o pomoc. Z klatki schodowej nie można było
się do niej dostać, antywłamaniowe drzwi
były zamknięte.
- Wyskoczyłem piętro niżej na balkon
sąsiedniego mieszkania, w którym nikogo
nie było - opowiada nam Olejniczak. W tym

czasie przestał już słyszeć głos wołającej
o pomoc. Pieńkiem drzewa, które znalazł
na balkonie, uderzył w okno mieszkania,
w którym się paliło. Udało się stłuc szybę,
ale niemożliwe było wejście do środka, bo
w mieszkaniu od wewnątrz zamontowane
były kraty. Okazało się, że kobieta leżała
półprzytomna blisko okna, w pokoju. Dopływ świeżego powietrza uratował jej życie.
Wkrótce na miejsce zdarzenia przybyła
straż, która sforsowała drzwi i ugasiła pożar
powstały w kuchni.
Wielu czytalników NŁ pamięta, że
Olejniczak był czynnym strażakiem
w OSP w rodzinnej miejscowości, w Waliszewie Starym w gminie Bielwy. Brał
udział i w akcjach gaśniczych i w zawodach sportowo-pożarniczych. Pytany o to
przyznaje, że nie była to pierwsza akcja,
w jakiej brał udział i na pewno „zadziałały”
wyuczone zachowania.
(mwk)

Gdzie parkować
o Wszystkich Świętych: przy cmentarzach
Zmiany organizacji ruchu drogo-

Dziś piszemy
 O komunikacji

w święta.
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i organizacji ruchu.
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 O seminarzystach,

którzy będą
kwestować
na cmentarzach.
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 O mszach świętych

na łowickich
nekropoliach

w dniu 1 listopada.
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 O upadku

zaduszkowych
obyczajów
pisze Agnieszka Jasińska.
czytaj na str. 15

wego przy łowickich cmentarzach
należy się spodziewać w związku ze
zbliżającym się świętem Wszystkich
Świętych i Dniem Zadusznym.

P

odobnie jak w latach poprzednich
wyłączona z ruchu będzie ulica Blich
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Seminaryjną do rozwidlenia dróg na
ulicy Mostowej w okresie od godziny
16.00 w środę 31 października do godziny
22.00 w piątek 2 listopada. W tym samym
okresie wyłączona z ruchu będzie też ulica
Tuszewska na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Młodzieżową do skrzyżowania
z ulicą Piaskową i Mickiewicza.
Oprócz tego od godziny 6.00 we wtorek
30 października do godziny 22.00 w niedzielę 4 listopada na ulicy Blich w Łowiczu
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania
pojazdów.
Na ten czas zorganizowane zostaną
dodatkowe parkingi. I tak, w pobliżu cmentarza katedralnego parkować będzie
można na terenie straży pożarnej przy ulicy
Seminaryjnej, na zamkniętym odcinku tej
ulicy - za budynkiem straży pożarnej, na
placu manewrowym przy szkole na Blichu
oraz na parkingu przy Zakładzie Energetycznym przy ulicy Mostowej. dok. na str. 2

Sprzątanie liści wokół grobów, mycie pomników, ustawianie kwiatów - łowiczanie szykują się do Wszystkich Świętych.

Bo pamiętamy
- To wyjątkowy dzień. Dla mnie
bardziej wyjątkowy niż Boże Narodzenie. Przeżywam go bardzo
osobiście - powiedziała nam o dniu
Wszystkich Świętych pani Anna,
która w miniony poniedziałek
29 października sprzątała rodzinny gród na cmentarzu Emaus
w Łowiczu. Lubi tego dnia zostać
dłużej na cmentarzu i gdy tłumy się
przerzedzą, w blasku zniczów być
myślami z tymi, którzy odeszli.

P

ani Stanisława Razum, inna łowiczanka
spotkana przez nas na grobie bliskich,
mówi zaś, że Wszystkich Świętych to dla
niej dzień, gdy żyjący spotykają się z nieżyjącymi, by ponownie być razem. Dla niej ten
dzień jest także wyjątkowy. W czasie sprzątania poprzedzającego Wszystkich Świętych
nie zapomina o grobach znajdujących się
obok jej rodzinnego grobowca, na których

nikt nie posprząta, bo rodziny zmarłych
opuściły Łowicz lub nie został nikt wśród
żywych. - Sprzątam, bo znałam go, to był
to bardzo porządny człowiek. Koło takich
grobów nie można przejść obojętnie, nie
tego dnia - mówi z przekonaniem.
Dla pani Alicji, także spotkanej na
cmentarzu, Wszystkich Świętych to dzień
podróży z jednego cmentarza na drugi, by
odwiedzić groby rodzinne. - Szkoda tylko,
że dla młodych dzień ten jest dniem spaceru
po cmentarzach, a dla bogatych dzień,
w którym stroją się pokazać, jacy są zamożni - dodała, choć ma nadzieję, że w głębi
ducha pamiętają oni, jaka jest prawdziwa
intencja wizyty na cmentarzu. Pani Bożena
zaś zapowiada, że tradycyjnie tego jednego dnia przyjedzie jej syn z Wrocławia,
córka z Płocka oraz siostra z Warszawy
z dziećmi. Spotkają się tego dnia też u niej
w domu, w takim komplecie po raz pierwszy
od dwóch lat.

Już od ponad tygodnia na łowickich
cmentarzach ruch. Łowiczanie przychodzą na
groby bliskich, by myć pomniki i grabić liście.
Największy ruch był w miniony weekend, ale
pewnie dziś, w środę, będzie jeszcze większy
- wszak to ostatni dzień przed świętem. - To
już taka tradycja, wpojona przez rodziców,
że trzeba tu przyjść. Sprzątam zwykle ponad
godzinę, w ciszy, i mam czas, by się pomodlić
o dusze i zbawienie mojego ojca, brata, cioci.
Czuję, że to co robię ma dla nich wartość dzieli się swą refleksją pani Zofia Kociak.
A spotkany przez nas podczas sprzątania kilkunastoletni Tomek powiedział, że
zastępuje na cmentarzu rodziców, którzy
w tym tygodniu pracują po południu. - Obiecałem, że posprzątam, ale robię to z chęcią,
i tak bym tu przyszedł z mamą, by pomóc
- deklaruje - Nie znałem nikogo, kto jest tu
pochowany, to wujkowie, ciocia i dziadek,
którzy zmarli przed moim urodzeniem, ale
czuję, że powinienem tu być.
(tb)

Dyrektor muzeum odwołany
Decyzja o odwołaniu zapadła dzień wczeOd poniedziałku 29 października
Walerian Warchałowski nie jest już śniej, 25 października, na posiedzeniu zarządu,
dyrektorem łowickiego muzeum większością głosów, przy jednym wstrzymującym się głosie wicestarosty Eugeniusza
i w nim też nie pracuje.
Bobrowskiego. Wcześniej Zarząd Powiatu,
26 października przed południem człon- zgodnie z obowiązującą procedurą, zasięgnął
kowie zarządu powiatu łowickiego, Wojciech w sprawie odwołania opinii Ministerstwa
Miedzianowski oraz Dariusz Kosmatka, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie
w towarzystwie sekretarz powiatu Magda- władze powiatu wyjaśniały, że decyzja została
leny Pietrzak chcieli wręczyć dyrektorowi podjęta po przeanalizowaniu pracy dyrektora,
muzeum odwołanie. Walerian Warchałow- poparta została wnioskami z kontroli przeproski dokumentu nie podpisał, co jednak nie wadzonej w dniach 24 lipca do 22 sierpnia.
Głównymi powodami odwołania było,
ma skutku prawnego, gdyż o zwolnieniu
został powiadomiony osobiście przez organ według organu prowadzącego, niewłaściwe
wykonywanie obowiązków przez dyrektora
prowadzący w obecności świadków.

a przede wszystkim: nieprzeprowadzenie
inwentaryzacji w obowiązujących terminach, zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji
poprzedniej, a także przeprowadzenie i rozliczenie kolejnej inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości,
jak również gospodarowanie majątkiem
i środkami finansowymi muzeum w sposób
niezgodny z zasadami celowości, gospodarności i legalności. Chodzi o zwolnienie głównej
księgowej oraz kadrowej z wiążącymi się
z tym faktem odprawami, a następnie ponowne zatrudnienie tych samych osób, ale już jako
emerytów, na tych samych stanowiskach.
dok. na str. 4
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Wyższe stawki podatku
od nieruchomości
Od początku przyszłego
roku wzrosną stawki
podatku od nieruchomości
w mieście Łowiczu
- zadecydowali
25 października radni.

Z

Bal integracyjny pracowników Agros Nova. Około 260 osób bawiło się w nocy z 27 na 28 października na balu
łowickiego zakładu Agros Nova. Bal organizowany jest przez związki zawodowe „Solidarność” i przez nie dofinansowywany. Pracownicy płacili tylko 10 zł, ich współmałżonkowie 60 zł. - Z roku na rok mamy więcej uczestników
tej zabawy organizowanej już po sezonie, kiedy nie ma już nawału pracy - mówi przewodnicząca „Solidarności”
w Agros Nova, Teresa Kowalska. Oprawę muzyczną zapewniał zespół „Akord”, który prowadził również szereg
konkursów. Do udziału w zmaganiach zachęcały nagrody: żelazko, suszarki do włosów, pilarki, radio itp. Tańce
trwały do białego rana, a dzięki zmianie czasu o godzinę dłużej.
(eb)

Może być więcej taksówek
Aż 30 nowych licencji na wykonywanie usługi taksówkarskiej będzie
mogło być wydanych w przyszłym
roku - postanowili radni miejscy.

Z

daniem 18 radnych, którzy głosowali za
tą uchwałą, ograniczanie liczby nowy
licencji na taksówki byłoby ograniczaniem
swobody działalności gospodarczej. W pierwotnym kształcie uchwała przewidywała, że liczba nowych licencji do wydania
w 2008 roku będzie wynosiła 7. Uchwała
ta jednak nie zyskała pozytywnej opinii komisji gospodarczej i rozwoju miasta, która
zaproponowała właśnie zwiększenie liczby
nowych licencji do 30. Obecnie na rynku łowickim działają 23 taksówki.
Zanim uchwała trafiła pod obrady radnych Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej skierował pisma do
Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Re-

gionalnego Zrzeszenia Transportu w Skierniewicach zrzeszającego łowickich taksówkarzy i do indywidualnych przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą
w tym zakresie. Wydział pytał w piśmie
o to, czy jest według nich zapotrzebowanie
na usługi taksówkarskie w mieście.
Skierniewickie RZT stanęło na stanowisku, że wydane dotychczas licencje w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców
Łowicza i innych potencjalnych klientów.
Było za tym, aby utrzymać obecną liczbę
wydanych licencji.
Pozostali przedsiębiorcy, w tym Świt sp.
z o.o., uważali, że powinna być ustalona liczba nowych licencji. Ich zdaniem zapotrzebowanie na usługi taksówkarskie jest większe, a
wydanie nowych licencji spowoduje wzrost
konkurencyjności i obniżenie cen.
Rzecznik Konsumenta Agnieszka Kopczyńska pozostawiła kwestię limitów licen-

dok. ze str. 1

Gdzie parkować przy cmentarzach

W

pobliżu cmentarza parafii Chrystusa Dobrego Pasterza będzie
można parkować samochody na parkingu przy markecie Intermarche oraz na
osiedlowych parkingach i uliczkach. Dla
osób, które zdecydują się postawić samochód trochę dalej od cmentarza do dyspozycji będzie też parking przy Tesco.
Nieco łatwiej ma się też jeździć po drogach krajowych. Wykonawcy robót otrzy-

mali polecenia od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, aby w miarę możliwości usunąć sprzęt budowlany i maszyny.
Na drodze krajowej nr 2 Warszawa - Poznań
zalecenie obowiązuje od godziny 15.00
w środę 31 października do piątku 2 listopada rano. W czasie weekendu prace mają
być prowadzone ze względu na zbliżające
się terminy ich zakończenia.
(mak)

cji na usługi taksówkarskie organowi wydającemu, czyli miastu. Do rzecznika nie
wpływały bowiem żadne skargi konsumentów związane z tymi usługami.
Komisja gospodarcza i rozwoju zaopiniowała negatywnie uchwałę proponującą
ustalenie liczby licencji do wydania na 7.
- Zamiast 7 licencji proponujemy wstawić
w uchwale liczbę 30. Będzie to taki bezpiecznik tego, że jak ktoś będzie chciał rozpocząć
taką działalność, to będzie mógł to zrobić powiedział w imieniu komisji jej wiceprzewodniczący, radny Ryszard Szmajdziński.
Zanim taksówkarz zdobędzie upragnioną
licencję ,odbywa specjalne szkolenie, zdaje egzamin z topografii miasta, przechodzi
badania lekarskie, a także test psychotechniczny. Konieczne jest również otrzymanie
świadectwa o niekaralności. Na koniec czeka go zakup i autoryzacja kasy fiskalnej.
(mak)

kronika
policyjna
n 25 października o godz. 7.20 w Łyszkowicach kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes 34-letni Paweł L. z powiatu piotrkowskiego zderzył się czołowo z Volkswagenem Polo,
którym kierował 30-letni Rafał D. ze Skierniewic. Kierowca Volkswagena doznał
ogólnych potłuczeń i został zatrzymany na
obserwacji w szpitalu. Uczestnicy wypadku
byli trzeźwi.
n 26 października około godz.10 policja
została poinformowana o kradzieży około
2.800 zł z pokoju w motelu przy stacji paliw
przy ul. Poznańskiej w Łowiczu na szkodę
Mariana M. z Brzegu.
n 26 października o godz. 10.50 na
targowisku miejskim od strony ul. Starzyńskiego w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli
Eugeniuszowi P. portfel z prawem jazdy,
dowodem rejestracyjnym samochodu i pieniędzmi w kwocie około 300 zł.

a m2 budynków mieszkalnych lub ich
części zapłacimy od 1 stycznia 2008
roku 47 zamiast dotychczasowych 44 groszy (wzrost o 7%), za m2 budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 16,50 zł (dotychczas było 15,64 zł/m2 - wzrost o 5,5%).
Pozostałe stawki przedstawiamy na końcu artykułu.
- Wzrost podatków jest zawsze niepopularny - mówił na sesji 25 października burmistrz Krzysztof Kaliński. - Trzeba jednak
pamiętać o równowadze pomiędzy zgłaszanymi przez Państwa inwestycjami a wzrostem podatków. Są nam potrzebne pieniądze
na inwestycje. Według burmistrza podwyżka podatków była konieczna i jest wyższa
niż tegoroczna inflacja, ale i tak nie jest to
„ogromny fiskalizm miasta”.
Radny Maciej Mońka pytał o politykę
podatkową burmistrza. - W jakim kierunku
ta polityka zmierza? Czy będą to zmiany co
roku o wysokość inflacji, czy burmistrz będzie proponował co innego? - pytał. Według
burmistrza podatki w przyszłych latach powinny być zwiększane więcej niż wskaźnik
inflacji. - Trzeba podnieść podatki z prostych
względów. Na przykład w 2009 roku trzeba

Zmiana planu dla Zielkowic

N

będzie robić most na Bzurze. To nasz most.
Potrzeba będzie na to około 14 milionów
złotych - argumentował burmistrz.
- Podatki w Łowiczu, nawet po podwyżkach, są i tak niższe niż obecnie obowiązujące w ościennych miastach - zapewniał
skarbnik miasta Arkadiusz Podsędek.
Radnego Roberta Wójcika zaniepokoił
natomiast wzrost o 25% stawki podatku za
tzw. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizację
pożytku publicznego (z 20 na 25 groszy
za m2). - To podwyżka zaledwie o 5 groszy
i jest ciągle niższa od stawki maksymalnej
proponowanej przez ministerstwo - wyjaśniał skarbnik Podsędek.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zmieniającą od początku przyszłego roku stawki podatków od nieruchomości. Pozostałe
stawki podatku będą kształtować się następująco: - za m2 budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,69 zł/m2 (było
7,47 zł/m2 - wzrost o 3%), za pozostałe budynki - 4,01 zł/m2 (było 3,75 zł/m2 - wzrost o 7%),
za m2 budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł/m2 (bez
podwyżki), od budowli - 2% (bez podwyżki),
od m2 gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - 0,60 zł/m2 (było
0,57 zł/m2 - wzrost o 5,5%), za 1 ha gruntów pod jeziorami lub zbiornikami wodnymi - 3,20 zł/ha (było 3,11 zł/ha - wzrost
o 3%).
(mak)

Sanniki

Zginęła potrącona na pasach

a wniosek właściciela działki
budowlanej w Zielkowicach, Rada
Gminy Łowicz podjęła uchwałę
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
fragmentu tej wsi. Właścicielowi
nieruchomości przeznaczonej pod
budownictwo jednorodzinne zależało
na poszerzeniu działki o przylegające
do niej tereny rolnicze. Pokryje on
koszty zmiany planu. Inni mieszkańcy
Zielkowic, zainteresowani zmianami
fragmentu planu, mogą składać wnioski
do wójta gminy do 9 listopada.
(eb)

środę 24 października o godz.
11 na ul. Warszawskiej
w Sannikach śmierć poniosła
76-letnia Józefa B., mieszkanka tej
gminy. Kobieta potrącona została
przez samochód ciężarowy marki DAF,
kierowany przez 31-letniego Dariusza
P. Do wypadku doszło na wysokości
zakładu fotograficznego.
Przybyła na miejsce zdarzenie policja
stwierdziła, że kierujący ciężarówką
był trzeźwy. Przyczyny wypadku
nie są na razie znane.
(mwk)

n 26 października o godz. 14.05 na drodze
krajowej nr 14 w okolicach Jamna policja
zatrzymała 34-letniego Aleksandru B. z Rumunii, który usiłował w Rydułtowach oszukać
Alicję W., sprzedając jej sygnet i łańcuszek
z tombaku jako wyroby ze złota.
n 26 października o godz. 18.45 policja została poinformowana o zniszczeniu przez nieznanych sprawców ościeżnicy przy drzwiach
balkonowych prowadzących do Zespołu Szkół
Integracyjnych na os. Bratkowice w Łowiczu.
Straty oszacowano na około 1 tys. zł.
n W nocy z 26 na 27 października w Strugienicach w gminie Zduny nieznani sprawcy
ukradli z pomieszczenia gospodarczego ciągnik rolniczy Ursus C-360 o wartości około
20 tys. zł. na szkodę Dariusza K. Tej samej
nocy ciągnik C-330 o wartości około 17 tys.
zł nieznani sprawcy ukradli z gospodarstwa
Łukasza K. w Maurzycach w gminie Zduny.
n 27 października o godzinie 12.35 na
ul. Blich w Łowiczu dwaj nieznani sprawcy,
trzymając 15-letniego Piotra W. za ręce,
przeszukali mu kieszenie i ukradli telefon
komórkowy o wartości około 600 zł na szkodę
Ryszarda W.
n 27 października policja otrzymała zgłoszenie kradzieży portfela 23-letniej Milenie M.,
do czego doszło w okolicach targowiska miej-

skiego od strony ul. Sikorskiego w Łowiczu.
Poszkodowana straciła pieniądze w kwocie
około 100 zł, kartę bankomatową, dowód
osobisty oraz dowód osobisty Jana M.
n 27 października policja otrzymała
zgłoszenie z Lisiewic Dużych, gdzie z terenu
dwóch posesji nieznani sprawcy ukradli łącznie 42 sztuki krzewów ozdobnych o łącznej
wartości 1.200 zł na szkodę Dariusza R.
i Stanisława Cz. z Łodzi.
n 27 października około godzi. 19 na
przejściu dla pieszych przez ul. Długą
w Łowiczu 21-letni Maciej D., jadąc samochodem marki Citroen Saxo, nie zachował
należytej ostrożności i potrącił 47-letnią
Annę K. Piesza z niegroźnymi obrażeniami
ciała trafiła do szpitala.
n 28 października na ul. Bielawskiej
w Łowiczu nieznani sprawcy uszkodzili
skrzynkę złącza kablowego na szkodę
Zakładu Energetycznego Łódź Teren SA
z siedzibą w Łowiczu. Zakład oszacował
stratę na około 1 tys. zł.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracował Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego podinspektor Leszek Okoń
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Dyrektor muzeum
odwołany
M

Z wiaduktu nad Seminaryjną została tylko kupa gruzu, a wkrótce i tego nie będzie.

Wiaduktu już nie ma
Wiadukt nad ulicą
Seminaryjną przy
przejeździe kolejowym
w ciągu trasy krajowej
nr 2 w Łowiczu został
zburzony w ostatnią
sobotę, 27 października.
astępnego dnia zamiast wiaduktu możN
na było zobaczyć tylko dużą hałdę gruzu i ziemi. Budowlańcy od razu

też przystąpili do rozkruszania największych kawałków gruzu i wywożenia niepotrzebnej ziemi. - Gruz i grunt będą usunięte do końca, żeby odkryć fundamenty
i też je wymienić - powiedział nam kierownik budowy całej ulicy Poznańskiej, Andrzej Antosiak z firmy Strabag. Mostow-

cy zapowiadają, że rozbiórka powinna
zakończyć się w najbliższy poniedziałek
lub wtorek, jeśli nie będzie żadnych niespodzianek z nią związanych. - Nie dysponujemy projektem technicznym tego
wiaduktu, nie zachował się. Największą
niewiadomą są fundamenty - dowiedzieliśmy się na budowie.
Nowy wiadukt ma natomiast zostać
oddany do użytku w tym miejscu dopiero
wiosną przyszłego roku. Zastosowana ma
do tego celu być specjalna, łączona z części
na miejscu, stalowa rura - metoda Supercor.
Ulica nie będzie w tym miejscu zwężona tak, jak to było do tej pory. - Szczegółowy
projekt techniczny dopiero powstaje, ponieważ zastosowana będzie nowa metoda
budowy wiaduktu. Zastosowanie metody
ze stalową rurą pozwoli ograniczyć stosowanie metody „na mokro” - mówi kierownik Antosiak.

Niestabilny objazd
wiaduktu?
Czy wybudowany w wyjątkowo szybkim
tempie objazd tego wiaduktu jest bezpieczny?
Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę,
że w ostatni weekend naprawiana była nawierzchnia na dopiero co oddanym do użytku
objeździe. Przedstawiciele wykonawcy, którzy wybudowali na czas robót objazd, twierdzą, że na objeździe nie dzieje się nic złego.
Andrzej Antosiak z firmy Strabag, która jest
głównym wykonawcą robót na ulicy Poznańskiej, odparł, że do wykruszenia się asfaltu doszło w miejscu łączenia objazdu ze starym,
sfrezowanym asfaltem. - Wygląda na to, że
było za płytko sfrezowane. Poprawiliśmy to
i powinno być już wszystko w porządku - powiedział. Według niego grunt pod objazdem
jest wystarczająco dobrze uwalcowany i ustabilizowany, żeby przejąć cały ruch. (mak)

inisterstwo nie zgłosiło zastrzeżeń do Wyjaśnienie złoży też do Ministerstwa Kulzamiaru odwołania dyrektora. - Wzy- tury i Dziedzictwa Narodowego. - Czuję się
waliśmy dwukrotnie dyrektora na po- dotknięty i poszkodowany, bo powody zwolsiedzenie zarządu w związku z nieprawidło- nienia są bardzo ogólnikowe i nie mają one
wościami, jednak nie mogliśmy zgodzić się odniesienia w protokóle i zaleceniach poz jego tłumaczeniem - mówi Dariusz Ko- kontrolnych.
smatka. - Jak można było zwolnić główDodaje, że po kontroli przeprowadzonej
ną księgową, tłumacząc się koniecznością w muzeum składał wyjaśnienia, wykonał
oszczędzania, a po wypłaceniu odprawy za- część zaleceń pokontrolnych w wyznaczotrudnić ją z powrotem? Taka sama sytuacja nym czasie - przed 20 października. Pozodotyczyła też kadrowej.
stałe miały być wykonane do
Na decyzję wpływ miały
końca roku. 19 października
również inne drobniejsze sprazłożył staroście pismo w tej
wy związane z zarządzaniem
sprawie, tymczasem w uzamuzeum, jak choćby korzysadnieniu wymówienia nie
stanie z energii elektrycznej na
ma ustosunkowania się do
koszt muzeum, a wykorzystytych spraw.
wanej w służbowym mieszUważa, że określenia na tekaniu. Z wyjaśnień dyrektora
mat niegospodarności i nielesprzed kilku tygodni wynigalności jego działań jako dykało, że nie ma możliwości
rektora są na tyle poważne, że
zainstalowania podlicznika.
nie może na nie nie zareagoTymczasem w chwili obecnej
wać. Jeśli będzie to konieczWalerian Warchałowski ne, sprawę wytoczy zarówno
podlicznik już działa.
Zgodnie z kodeksem praWojciechowi Miedzianowcy stosunek powołania może być rozwią- skiemu, jak też Marcinowi Kosiorkowi zany w każdej chwili nawet bez podania przewodniczącemu Rady Powiatu.
uzasadnienia. Starostwo łowickie uzasadOdwołanie ze stanowiska dyrektora munienie sformułowało. Z uwagi na łatwość zeum Walerian Warchałowski odbiera jako
rozwiązania stosunku pracy okres wypo- efekt działań formalnych i nieformalnych
wiedzenia wynosi tu 3 miesiące, w którym Miedzianowskiego jako członka zarządu.
to okresie pracownik nie świadczy pracy, ale
arzuty Miedzianowskiego na temat pootrzymuje wynagrodzenie w dotychczasozyskiwania środków komentuje dwoma
wej wysokości.
słowami „krętactwo absolutne”. Mówi,
Obecnie obowiązki dyrektora muzeum że gdyby muzeum nie pozyskiwało środków
zostały powierzone dotychczasowemu kie- - (a środki to nie tyko pieniądze, ale też zwolrownikowi administracyjnemu Andrzejowi nienia z ponoszenia kosztów niektórych wyPikulskiemu. Konkurs na stanowisko dyrek- staw), powiat nie byłby w stanie utrzymać
tora muzeum ma być ogłoszony na dniach. - muzeum już od 8 lat, nie byłoby np. możliSzukamy osoby dynamicznej, otwartej na no- wości montażu kościoła w skansenie. Nie wie
wości w muzealnictwie i lepsze wykorzystanie też, na podstawie czego Miedzianowski twierzasobów naszego muzeum, która ponadto bę- dzi, że wizerunek muzeum jest niewłaściwy,
dzie sprawniejsza w pozyskiwaniu grantów skoro Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zaunijnych i pieniędzy z zewnątrz. Mamy na- bytków, jako niezależna instytucja, dokonudzieję, że nowa osoba poprawi też wizerunek jąc oceny, uważa, że muzeum w Łowiczu jest
muzeum w Łowiczu - mówi Wojciech Mie- placówką pozytywnie wyróżniającą się.
dzianowski, członek Zarządu Powiatu.
- Perspektywa oceny Wojciecha Miedziaalerian Warchałowski uważa, że de- nowskiego to GOK w Bielawach, a moja
cyzja o odwołaniu go jest krzywdząca - to kierowanie instytucją kultury - tak Wari niesprawiedliwa, ponadto uzasadnie- chałowski ocenia różnicę spojrzenia na
nie niezgodne z prawdą, bo nie postawiono te same zagadnienia przez siebie i członmu zarzutu złamania prawa, dlatego zamie- ka zarządu.
(eb, mwk)
rza się od niej odwoływać do Sądu Pracy.

Z

W

Kanalizacja w Bocznej po Wszystkich Świętych Kursy autobusów na Wszystkich Świętych

Kończą się prace przy budowie konanie tej inwestycji ZUK, prace rozpoczkanalizacji sanitarnej w ulicy Niciar- ną się najprawdopodobniej w tygodniu po
dniu Wszystkich Świętych - po definitywnianej i Polnej.
nym zakończeniu robót na Niciarnianej
akład Usług Komunalnych w Łowiczu, i Polnej oraz po zamieszaniu, jakie wywojak powiedział nam jego dyrektor Ce- łują dziesiątki samochodów parkujących
zary Kołodziejski, zajmie się teraz kolejną w tym okresie także na ulicy Bocznej.
Kanalizacja w Bocznej, której długość to
inwestycją kanalizacyjną, którą będzie kolektor sanitarny wraz z przyłączami w ulicy około 300 metrów, będzie kosztowała ponad
Bocznej, łączącej Mostową z cmentarzem 90 tys. zł. Jej budowa umożliwi w przyszłokatedralnym od strony cmentarza ewange- ści wybudowanie na tej ulicy nawierzchni,
licko-augsburskiego. Ratusz zlecił już wy- czego mieszkańcy domagali się od lat. To

Z

będzie możliwe po zakończeniu budowy
kanalizacji, choć jak powiedział nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Grzegorz Pełka, przygotowanie tego zadania jest w fazie koncepcji. Ulica będzie
posiadała na pewno nawierzchnię z kostki i szerokość około 6 metrów, pod murem
cmentarza planowanych jest kilkanaście
miejsc postojowych dla samochodów tych
osób, które z tamtego miejsca mają najbliżej na groby swoich bliskich na poszerzającym się cmentarzu katedralnym.
(tb)

A

utobusy linii 1, 2, 3 Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu
będą zatrzymywać się 1 i 2 listopada na przystankach przy Zakładzie Energetycznym na ulicy Mostowej. 1 listopada autobusy będą kursować zgodnie ze
świątecznym rozkładem jazdy, 2 listopada zgodnie z rozkładem dni roboczych.
Autobusy linii nr 3, ze względu na prace przy wiadukcie na ulicy Poznańskiej,
jeżdżą drogą okrężną: ulicą Podrzecz-

ną, Mostową i Armii Krajowej dalej za
Poznańską. Autobusy PKS będą 1 listopada jeździły zgodnie z rozkładem obowiązującym w niedzielę. Wyznaczono tylko jeden dodatkowy kurs na linii Łowicz
- Kutno, który będzie jechał przez Zduny
i Bąków. Z Łowicza wyjedzie on o godz.
9.50, a w drogę powrotną z Kutna o 12.20.
2 i 3 listopada autobusy będą kursować
zgodnie z rozkładem sobotnim a 4 listopada zgodnie z rozkładem niedzielnym. (tb)
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Szkoła w Rogóźnie
sprzedana

N

iebawem podpisany zostanie akt
notarialny na sprzedaż budynku
po dawnej szkole podstawowej
w Rogóźnie. Budynek za 111.500
zł kupiła Teresa Śliwińska. Cena
wywoławcza wynosiła
110 tys. zł. Gmina robiła kilka podejść
do sprzedaży tej nieruchomości.
Dawna szkoła ma powierzchnię
188 mkw. Na działce o pow. 3188 mkw.
znajduje się ponadto m.in. budynek
gospodarczy. Działka jest częściowo
ogrodzona i ma dostęp do sieci
energetycznej i wodociągowej.
Przeznaczona jest w studium
zagospodarowania przestrzennego pod
tereny zieleni parkowej, rekreacyjnej,
ochronnej. Plan zagospodarowania
na tym terenie jeszcze nie obowiązuje.

Gmina Zduny

Radni zaostrzyli regulamin śmieciowy
Regulamin porządku
i czystości obowiązujący
mieszkańców gminy
Zduny, po zmianach
jakie przyjęli radni na
ostatniej sesji, będzie
bardziej restrykcyjny.

W

ójt Jarosław Kwiatkowski powiedział nam, że ilość koszy w gospodarstwach, mimo obowiązku, jest ciągle
niezadowalająca, dlatego gmina zwróci się
do tych właścicieli posesji, którzy jeszcze

ich nie posiadają, o jak najszybsze ich nabycie i rozliczanie się z ich odbioru. Wójt
nie wyklucza, że jeśli apele nie poskutkują,
gmina będzie musiała zacząć to egzekwować mandatami, wspólnie z policją.
Radni dokonali 12 października zmian
w regulaminie, bo zobowiązywała ich do
tego nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gmin. Wiele
z istniejących zapisów zostało uzupełnionych i ukonkretnionych. Na przykład gmina wprowadziła całkowity zakaz spalania
odpadów komunalnych, zarówno na terenie
otwartym, jak i w domowych piecach. Należy je zapakować w worki dostarczane przez
odbiorcę nieczystości i wystawić do odbioru

w ustalone przez niego dni. Wprowadzono
zakaz wykorzystywania studni przydomowych do gromadzenia i przetrzymywania
nieczystości zarówno płynnych, jak i stałych. Uściślono, że pojemniki na odpady
znajdujące się w gospodarstwach domowych nie mogą być mniejszej pojemności
niż 120 litrów, a te znajdujące się na ulicach
nie mniejszej niż 30 l. Do pojemników tych
nie wolno wyrzucać gruzu budowlanego,
w przypadku braku możliwości zagospodarowania go przez gospodarzy, powinien on
zostać odebrany przez firmę zbierającą odpady w ustalony przez nią dzień. To samo
dotyczy odpadów wielkogabarytowych
i zepsutych sprzętów RTV i AGD.

Wójt w rozmowie z nami powiedział,
że największą troską gminy w ostatnich latach było zwiększenie ilości koszy na śmieci na terenie gminy w prywatnych gospodarstwach. Przez kilka ostatnich lat gmina
organizowała konkursy czystości w sołectwach, jednym z warunków uczestnictwa
była duża ilość koszy na śmieci w gospodarstwach. Dzięki temu w obecnej chwili
na terenie gminy ponad 60% gospodarstw
jest wyposażonych w kosze. Teraz gmina
będzie chciała przez apele kierowane do
mieszkańców jeszcze zwiększyć ich ilość.
Ostatecznością, jak powiedział wójt, będzie
skorzystanie przez gminę z prawa karania
opornych mandatami.
(tb)

ZGM remontuje w Alejach
Prawie 75 tys. złotych zapłaci
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Łowiczu za prace remontowe
prowadzone w dwóch posesjach
komunalnych pod numerami 52
i 58 przy Alejach Sienkiewicza.

J

ak powiedziała nam dyrektor zakładu Joanna Mika, prace zostały wymuszone złym stanem elewacji budynków znajdujących się na na posesjach,
co jest widoczne przede wszystkim od
strony Alei. Roboty zaczęły się od podwórzy i są tam jeszcze prowadzone.
Na starym tynku układa się siatkę, którą przykrywa się tynkami akrylowymi,
te ostatecznie będą miały odcień różu
oraz beżu i żółci.
Dodatkowo na budynkach zostanie
przeprowadzona naprawa papą i lepikiem
poszycia dachów, który w wielu miej-

scach jest uszkodzony. W budynku pod
numerem 52 zostaną naprawione balkony, a pod nr 58 kominy i zostaną pomalowane okna, które w odróżnieniu do posesji 52 nie zostały w tym roku wymienione
i przez kilka następnych lat wymieniane
nie będą, bo w ocenie ZGM są jeszcze
w dobrym stanie.
Prace remontowe wykonują dwie firmy, na pierwszym budynku Tombud
z Domaniewic, który za roboty otrzyma 29.300 zł, a 45.500 zł otrzyma łowicka firma Budomix za remont drugiego
budynku. Prace mają się zakończyć do
15 listopada.
Joanna Mika powiedziała nam, że jeszcze w tym roku może zostać wykonany
remont kolejnego budynku komunalnego,
znajdującego się przy ul. Chełmońskiego
3. Tam prace będą miały podobny zakres.
(tb)

Nie będzie salonu gier
przed dworcem
Negatywnie zostały zaopiniowane przez Radę Miejską w Łowiczu wnioski firm Casino Vegas Sp.
z o.o z Warszawy oraz Club Fair
Play Sp. z o.o z Opola, które chciały przy ulicy 3 Maja 15 w Łowiczu na wprost dworca PKS - otworzyć
salon gier na automatach.

O

pinia taka jest niezbędna przy składaniu wniosku do Ministra Finansów
o wydanie zezwolenia na prowadzenie
salonu gier. Jednogłośnie podjęta przez
radnych miejskich uchwała (25 października) zamyka firmom drogę do otwarcia
tego rodzaju salonów.
Obydwie spółki chciały zainstalować
w lokalu w Łowiczu od 15 do 70 automatów do gry i prowadzić wyłącznie tę
działalność, ewentualnie z towarzyszącą
małą gastronomią.
- Mamy wystarczająco dużo uzależnień
w mieście. Nie są nam potrzebne kolejne,
a przecież hazard jest takim uzależnieniem, które często trzeba leczyć na oddzia-

Tak kończy swój żywot stacja benzynowa położona na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Poznańskiej
w Łowiczu. Stacja likwidowana jest w związku z rozpoczętą przebudową tego skrzyżowania. Nie zostanie
po niej żadna pamiątka. Koparka skuje asfaltową nawierzchnię, zniknie daszek, z ziemi wydobyte zostaną
(wcz)
łach psychiatrycznych. Jestem bezwzględ- zbiorniki na paliwo. W poniedziałek wydobyty został pierwszy z nich.
nym przeciwnikiem lokalizacji tego typu
inwestycji w mieście - mówiła na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu radna Ewa Zbudniewek. Zanim sprawa stakoło godziny 13 we wtorek
23 października, na ulicy
nęła na sesji Rady Miejskiej, pozytywne
Powstańców 1863 roku doszło
opinie dla uchwały negatywnie opiniującej wnioski wyraziły Komisja Spraw do poważnej awarii wodociągowej.
Społecznych i Komisja Rozwoju Miasta. W czasie prac prowadzonych przez
Negatywnie do lokalizacji salonu nasta- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych, polegających na
wiona była też Komenda Powiatowa Poobsadzaniu w skraju drogi wpustu
licji w Łowiczu, do której zwrócił się Wy- kanalizacji deszczowej, doszło do
dział Spraw Lokalowych i Działalności uszkodzenia przyłącza zasilającego
Gospodarczej. KPP motywowała to tym, w wodę pobliskie bloki, ZSP 3
że w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują oraz Specjalny Ośrodek Szkolno
się dworce PKP i PKS, które to obiekty - Wychowawczy. Na miejscu
są miejscem gromadzenia się młodzieży interweniowała Brygada Wodociągowo
i dzieci, oczekującej na autobus lub po- - Kanalizacyjna ZUK. Jej pracownicy
ciąg. - Usytuowanie tego rodzaju lokalu musieli pogłębić wykop i założyć
w takim skupisku zwiększyłoby zagroże- opaskę uszczelniającą na powstałe
nie przestępczością przeciwko mieniu, uszkodzenie. Prace zakończyły się
przed godziną 16. Mimo uszkodzeń
życiu i zdrowiu na szkodę małoletnich udało się utrzymać ciągłość dostawy
- czytamy w uzasadnieniu przesłanym wody do wszystkich wymienionych
przez KPP.
odbiorców. ZUK kosztami naprawy
(mak) obarczy PRID. (tb)

Na Powstańców awaria wody

O
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Jak ogrzewać przedszkole
Dwa lata temu zaprojektowali
ogrzewanie oparte na
solarach i kotłowni na pelet
(czyli sprasowaną biomasę)
i ekogroszek i gaz. Dziś, gdy
inwestycja jest kończona,
przyznają, że ulegli ówczesnej
modzie i wnioskują, żeby
zrezygnować z kotłów
na pelet i ekogroszek
na korzyść ogrzewania
gazowego.

P

aria Nowak, właścicielka biura projektowego Hydromont z Płocka, które
M
projektowało przebudowę budynku komu-

nalnego w Sannikach, gościła 25 października na sesji Rady Gminy Sanniki. Oprócz
niej do Sannik przyjechał przedstawiciel
firmy dostarczającej urządzenia do kotłowni Andrzej Piórkowski oraz jej wykonawca Jarosław Migdalski. Starali się przekonać obecne na niej osoby, że lepiej będzie
zmienić decyzję dotyczącą sposobu ogrzewania obiektu. Chodzi o budynek przy ul.
Chopina, do którego już w przyszłym roku
przeniesione ma zostać przedszkole, gminna biblioteka, ośrodek pomocy społecznej
i Sannickie Centrum Informacji.
W pierwotnej wersji budynek miał mieć
16 kolektorów słonecznych, które mają być
źródłem ogrzewania wody bytowej i wspomagać mają centralne ogrzewanie, ponadto kotłownię główną na pelet i ekogroszek.

- Mamy XXI wiek i odejdźmy od technologii z czasów króla Ćwieczka - przekonywali fachowcy. Od lewej Andrzej Piórkowski, Maria Nowak i Jarosław Migdalski.
Dodatkowo w miesiącach, w których mógłby wystąpić deficyt ciepła, byłaby możliwość uruchomienia 2 kotów gazowych
o mocy 120 kW.
Maria Nowak przyznała, że „popełniła”
kilka tego typu kotłowni na pelet i groszek,
ale teraz widzi, że są z nimi problemy. Wyjaśniała, że deklaracje producentów tych urządzeń typu „pełna automatyka” czy „tania
eksploatacja” nie pokrywają się z rzeczywistością. Urządzenia te pracują dobrze tylko
zimą, gdy odbiór ciepła jest duży, w miesiącach cieplejszych ich automatyka nie reagu-

je tak szybko jak w kotłowniach gazowych
czy olejowych. Poza automatyką problemy
są z mechaniką, np. ślimakiem podającym
paliwo. - Obecnie ceny peletu i groszku nie
są już tak atrakcyjne, dlatego wnioskuję
o to, aby w budynku była tylko kotłownia
olejowa - mówiła projektantka - Mamy XXI
wiek i w swoich decyzjach nie powinniśmy
wracać do króla Ćwieczka!
ej wniosek poparł obecny na sesji dostawca tych urządzeń, który dodał, że
dym z kominów osiadać będzie na solarach, przez co zachodzić będzie konieczność

J

Gmina Kiernozia

Kto odśnieży gminne drogi

W

piątek 9 listopada w Urzędzie Gminy
w Kiernozi odbędzie się przetarg na
wyłonienie podmiotu, który w tym
sezonie odśnieżać będzie drogi gminne. Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty
będzie najniższa cena za jedną godzinę pracy pługu. Sekretarz gminy Jarosław Bogucki
mówi, że w gminie jest około 60 km głównych dróg dojazdowych, które w przypadku
opadów śniegu trzeba odśnieżyć, aby nie sparaliżować ruchu w gminie.
(mwk)

Nowy asfalt w Bednarach i Błędowie

P

oszerzanie i nowa nakładka asfaltowa na
drodze w Bednarach, na 600-metrowym
odcinku - od skrzyżowania z drogą NieTopole na placu targowym w Kiernozi zostaną wycięte jeszcze w tym roku.
borów - Kompina, prawie do samego kościoła, są już skończone. Na ukończeniu są
Kiernozia
też prace na drodze powiatowej w Błędowie. Obydwie inwestycje realizował PRID
z Łowicza. Prace w Błędowie są kontynuacją
Gmina Kiernozia otrzymała targ na przeprowadzenia tych prac. Dwa modernizacji drogi Łowicz - Różyce - Wejsce,
zgodę z łowickiego starostwa na z przeznaczonych do wycinki drzew są połączone zostaną dwa odcinki przebudowa(wcz)
wycięcie 8 topól rosnących na uszkodzone, prawdopodobnie po uderze- ne w latach wcześniejszych.
placu targowicy od strony połu- niu pioruna, pozostałe mają wiele połamanych przez wiatr gałęzie, co stwarza
dniowej.
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Złą konmiejsce każdego wycinanego drzewa dycję drzew potwierdziły próbne odwiergmina zobowiązana została do posa- ty pni, które wykazały, że są one częściodzenia 5 młodych drzewek. Decyzja jest wo spróchniałe.
Na placu targowym pozostaną tylko
ważna do końca marca przyszłego roku,
ale wycinka planowana jest jeszcze przed 2 zdrowe topole, rosnące od strony boiska.
(mwk)
zimą. Wkrótce ogłoszony zostanie prze-

Osiem topól do wycięcia

W

Gmina Chąśno

Jedna nowa droga i trzy nakładki
Zakończyły się już prace przy
inwestycjach drogowych przewidzianych w tym roku na terenie
gminy Chąśno, pochłonęły one
w sumie ponad 600 tys. zł.
uż w lipcu oddano do użytku odcinek
liczący ponad 1,4 kilometra nowej droJgi łączącej
Skowrodę Południową z Mast-

kami. Powstała ona od podstaw, ma szerokość ponad 3 m, a jej realizacja kosztowała
278 tys. zł. Z czego 40 tys. zł dołożył do niej,
w formie dotacji, Urząd Marszałkowski, po-

wymiany ich obudowy. Gdyby ogrzewanie
było bardziej nowoczesne, solary obliczone
są na 30 lat - bo są to urządzenia, w których
nie ma się co zepsuć.
o zbyt długim - w ocenie radnych wywodzie na temat czynników, jakie wpływają na wydajność różnego typu
kotłowni, specjalista od systemów grzewczych powiedział, że wydajność kotłowni
gazowych wynosi od 80 do 105% - przy
założeniu wykorzystania kondensacji pary
wodnej, a sprawność węglowych to maksymalnie 60-70%. Dodał też, że dodatkowe
czynniki przemawiające za gazem to brak
konieczności zatrudniania palacza i zapewnienia mu pomieszczenia socjalnego, ale też
mniejsze zanieczyszczenie środowiska a za emisję spalin w budynkach użyteczności publicznej trzeba wnosić opłaty.
Radni mieli szereg pytań na temat kosztów eksploatacji obu rodzajów kotłowni,
ale nie na wszystkie projektanci odpowiedzieli. Radni Teresa Tyszka i Franciszek
Bujakowski pytał o koszty instalacji kotłowni olejowej, ale okazało się, że są
one porównywalne do kotłowni na paliwo stałe.
Radny Franciszek Kamiński pytał o bezpieczeństwo kotłowni gazowych i porównanie kosztów eksploatacji. W odpowiedzi
usłyszał o zabezpieczeniach temperatury
wody, spalin, ciśnienia, czujkach wyłapujących gaz w przypadku wydostania się go
z instalacji. Następuje wtedy automatyczne
odcięcie dopływy gazu, włącza się alarm
dźwiękowy i świetlny.

nieważ droga stanowi dojazd do gruntów
ornych. Wykonaniem jej zajęło się Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Jamna.
Kolejne 345 tys. złotych pochłonęło wykonanie trzech odcinków nakładek asfaltowych, na drodze w Goleńsku - 600 m,
Karnkowie - ponad 1,6 km, w Karsznicach
Dużych - ponad 1,1 km. Prace zrealizował
Podkarpacki Holding Budowy Dróg Drogbud ze Strzyżowa. Roboty związane z układaniem nakładek asfaltowych w całości obciążyły budżet gminy.
(tb)

Najtrudniej było odpowiedzieć na pytania dotyczące kosztów eksploatacji. Zdaniem przedstawiciela dostawcy kotłów, różnica ceny między ekogroszkiem a gazem
propan-butan, wynikająca tylko z wartości
opałowej, to 20%.
Dyskusję na temat kotłowni zakończył
wójt, który przyznał, że to w jego kompe-

Budynek przy ul. Chopina będzie miał
16 solarów na dachu, a obok nich kominy. Jakie spaliny będą się z nich wydostawać - zależy od władz gminy.
tencjach będzie podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie sposobu ogrzewania budynku.
Z jego wypowiedzi wynikało, że decyzji nie
podjął, ale skłania się ku sugestiom projektantów. Powtórzył argumenty przedmówcy
o opłatach za emisję spalin, opłaceniu kosztów palacza, do czego dodał problem z zakupem węgla w tym roku. Na 2 przetargi,
jakie gmina przeprowadziła w tym roku, nie
wpłynęła żadna oferta. Gmina zmuszona
jest kupować po 1-2 tony węgla na ogrzanie urzędu, szkół i przedszkola.
(mwk)

Ratusz szuka
pracowników
- Jestem prawie sam, mam
jednego pracownika i inspektora
nadzoru. Bardzo ciężko w takim
składzie prowadzi się kilka
inwestycji jednocześnie - mówi
naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów łowickiego
ratusza Grzegorz Pełka.
eszcze niedawno w wydziale pracował
nowo zatrudniony urzędnik, ale w końcu
Jzrezygnował.
Ogłoszono dwa konkursy na

stanowisko inspektora. Najpierw nikt się nie
zgłosił, potem wpłynęła jedna kandydatura,
która została odrzucona ze względu na nie
spełnienie warunków formalnych. Teraz ratusz ogłosił trzeci konkurs, kandydaci mają
się zgłaszać do 5 listopada. Otwierając szerzej furtkę dla kandydatów, ratusz obniżył
wymagania, jakie im stawia, np. dotyczące
wykształcenia, przyszły inspektor nie musi
już mieć wykształcenia wyższego budow-

lanego, ale średnie budowlane, elektryczne lub instalacyjne. Pozostało jako wymóg
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe i znajomość ustawy o zamówieniach
publicznych. Inspektor ma się zająć w wydziale przygotowaniem, prowadzeniem
i rozliczaniem inwestycji.
Lepiej było z zainteresowaniem pracą na stanowisku inspektora w Wydziale
Promocji, Kultury Sportu i Turystyki - na
ostatni konkurs zgłosiło się 8 kandydatów.
Burmistrz Krzysztof Kaliński powiedział
nam, że komisja konkursowa miała proste
zadanie. Nowym pracownikiem został Jacek Rybus, przewodnik PTTK, który zachwycił znajomością miasta i pomysłami
na jego promocję. Ma się on zajmować prowadzeniem miejskiego portalu internetowego, przygotowaniem materiałów promocyjnych, koordynowaniem działań miasta
w zakresie kultury, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
(tb)
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chcą mieć
Bobry idą pod lufę Piotrowice
wodociąg
Gmina Bielawy

Wojewódzki Konserwator
Przyrody wydał zgodę
na odstrzał pięciu
bobrów na rzece Nidzie,
przepływającej przez
Mastki i Karsznice.
Zwierzęta wyrządzają
rolnikom wiele szkód,
woda piętrzona przez ich
tamy podtapia pola
i laski, bobry ścinają
nawet potężne topole.

ilka lat temu jedno z takich drzew
K
spadło na linię energetyczną, przewracając słup. Wtedy ku uciesze rolni-

ków kilka z tych ssaków zginęło porażonych prądem.
- Wystąpiliśmy o odstrzał ośmiu sztuk,
liczbę podaliśmy orientacyjnie, bo nikt
tak naprawdę nie wie, ile bobrów w tej
chwili jest na Nidzie - powiedział nam
wójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski Zwierzęta są bardzo aktywne. W tym roku
dwa razy musieliśmy rozbijać tamy, które wybudowały na Nidzie. Bobry jednak
w ciągu tygodnia wszystko naprawiły.

Na jednym kilometrze rzeki zwierzęta
potrafią wybudować nawet trzy tamy, by
uzyskać odpowiednie spiętrzenie wody.
W brzegach Nidy budują kilkunastometrowe korytarze, w których się gnieżdżą,
na tej rzece nie ma bowiem możliwości
wybudowania żeremi, z których są najbardziej znane. Nory powodują, że grunt
miejscami przestaje być stabilny. Rolnicy już od kilku lat owijają grubą folią lub
nawet obijają blachą pnie drzew rosnących nad brzegiem, by zniechęcić bobry
do ich ścinania.
Wojewódzki Konserwator Przyrody
Andrzej Wiercioch powiedział nam, że
to nie jedyna zgoda na odstrzał bobrów,
która została wydana na terenie województwa łódzkiego w tym roku, w sumie jest ich kilkadziesiąt. Po raz pierwszy
dotyczy ona jednak powiatu łowickiego.
- Nie tylko wydajemy pozwolenia na odstrzał, ale jesteśmy zmuszeni płacić także
za szkody, jakie wyrządzają te zwierzęta
- i są to poważne pieniądze - powiedział
nam. Zgody na odstrzał są wydawane od
kilku lat, najczęściej dotyczą one gmin
znajdujących się nad Pilicą, Wartą, także
Rawką. - Gdy bóbr był wprowadzany ponownie do środowiska, robiono to z myślą
o tym, że w momencie gdy jego populacja

wystarczająco wzrośnie, zostanie zdjęta
z niego ochrona gatunkowa, której ciągle podlega i stanie się zwierzęciem łownym. Ale niestety, myśliwi nie są chętni,
by wprowadzać go na listę zwierząt łownych. Powód? Upolować bobra to prawdziwa sztuka - dodaje Wiercioch.
ak trudna może świadczyć to, że odkąd wydawane są pozwolenia na odstrzał, do WKP nie dotarła żadna informacja zwrotna o tym, by udało się zabić
ssaka. Powody są dwa: jest to zwierzę bardzo skryte, trudne do zauważenia, bo najbardziej aktywne po zmroku, oprócz tego
szybkie i zwinne. Polskie prawo łowieckie
wyklucza możliwość polowania z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju pułapek,
a wyłącznie przy użyciu broni palnej.
Dlatego przed nie lada zadaniem stanie
myśliwy Piotr Szwarocki z Chąśna, którego gmina, po porozumieniu się z nim, wyznaczyła oficjalnie do dokonania odstrzału. Odstrzał ma zostać dokonany pomiędzy
1 listopada 2007 a 15 stycznia 2008 roku,
czyli w okresie pozalęgowym. Jeżeli nawet nie uda się jednak odstrzelić bobrów,
to może i tak jak to bywało w innych miejscach, nadmierna penetracja terenu w czasie prób odstrzału sprawi, że bobry opuszczą ten fragment Nidy.
(tb)

J

Odwiert w rurociągu
paliwowym pod Kiernozią
Odwiert w rurociągu, którym
przesyłany był olej napędowy, został ujawniony w ostatni czwartek,
25 października, około godziny
2 w nocy w okolicy Kiernozi.

P

olicję zaalarmował anonimowy rozmówca, który zauważył w nocy ludzi
kręcących się po polu. Oprócz tego po kilkunastu minutach rozszczelnienie instalacji przesyłowej zostało odnotowane przez
specjalne czujniki wykorzystywane przez
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych w Płocku. Na szczęście nie doszło do dużego wycieku paliwa. Podczas
nocnej penetracji terenu policjanci z Łowicza oraz z Kierniozi znaleźli schowane
w krzakach cztery plastikowe baniaki
z około 110 litrami oleju. Prawdopodobnie
tylko tyle udało się złodziejom wypompować z rurociągu.
Od razu po stwierdzeniu nielegalnego odwiertu wstrzymano tłoczenie oleju napędowego i zamknięto zasuwy na odcinku rozszczelnienia, co ograniczyło wypływ paliwa

i jej wyciek do gruntu. Następnego dnia rano
rurociąg został naprawiony opaską i wznowione zostało tłoczenie paliwa.
W okolicy Kiernozi biegnie podziemna magistrala należąca do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych
(PERN) „Przyjaźń”, łącząca Płock z Koluszkami. Rurociągiem tym transportowane są gotowe wyroby z Polskiego Koncernu
Naftowego Orlen w Płocku do bazy magazynowej w Koluszkach.
Do odwiertów na rurociągach dochodzi
dość często, w ubiegłym roku we wszystkich rurociągach PERN było około 20, pomimo stosowania coraz bardziej czułych
mierników przesyłu paliwa montowanych
na magistrali. Mierniki takie reagują nawet
na małe różnice ciśnień pomiędzy odcinkami rurociągu. Dlatego też złodzieje muszą wypompowywać paliwo powoli, co jest
obarczone większym ryzykiem.
Policja i służby PERN nie ujawniają,
w jaki dokładnie sposób złodzieje dostali się
do magistrali, żeby nie ułatwiać procederu
innym złodziejom.
(mak)

54 podpisy widnieją pod wnioskiem skierowanym do wójta gminy Bielawy Sylwestra Kubińskiego
w sprawie zwodociągowania wsi
Piotrowice. Na sesji Rady Gminy
29 października wójt przekonywał
radnych, że warto inwestycję tę
zaplanować na 2008 rok.

W

odociągiem zainteresowane są gospodarstwa indywidualne, a także
mieszkańcy bloków, sklep GS oraz
istniejąca tam firma Eko-Win. W miejscowości tej powstał już Społeczny Komitet Budowy Wodociągu, na konto którego
osoby zainteresowane wpłacają obecnie po
200 zł. Kwota ta ma być dla władz gminy
argumentem za tym, że istnieje wola podłączenia się do gminnego wodociągu i wniesienia stosownych opłat.
Piotrowice są ostatnią miejscowością
gminy, spośród 39 sołectw, w której wodociągu nie ma. Do tej pory jednak mieszkańcy w tak masowy sposób nie wyrażali
takiej woli, choć część osób wodociągiem
była zainteresowana We wszystkich innych
wsiach wodociąg projektowano wszystkim

Jaśniej w gminie Nieborów
W najbliższym czasie pobudowane zostanie oświetlenie uliczne w Bełchowie i Dziergówku.
W niedługiej przyszłości jest szansa, że lampy uliczne zyskają inne,
tonące dziś w mroku odcinki na terenie gminy.

Pasowanie na ucznia w Waliszewie. 25 października 12 pierwszoklasistów zostało przyjętych
w poczet uczniów Zespołu Szkół
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II.

Medale dla energetyków

P

odczas gali jubileuszowej z okazji
70-lecia istnienia Zakładu Energetycznego Łódź-Teren SA w Filharmonii
Łódzkiej zostały wręczone odznaki honorowe „Za zasługi dla energetyki” również
pracownikom Rejonu Energetycznego Łowicz. Otrzymali je: Stefan Bartos, Zbigniew
Faliszewski oraz Hanna Kobierecka. Ponadto wręczone zostały pamiątkowe medale jubileuszowe emerytowanym pracownikom,
w tym również Rejonu Energetycznego Łowicz. Otrzymali je: Genowefa Kosiorek,
Wanda Sobczak i Wiesław Urysiak. (eb)

domostwom, które były nim zainteresowane. Nie wszyscy jednak mają przyłącza
i z niego korzystają, bo nie wnieśli całej
kwoty wyznaczonej przez gminy, która wynosiła około 2 tys. zł.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
odbiorcę można obciążyć kosztami projektu inwestycji oraz przyłącza, pozostałe koszty ponieść musi gmina, która może
starać się o pożyczkę np. w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wójt Kubiński szacuje, że trzeba będzie
wybudować około 7,5 km sieci, aby zwodociągować całe Piotrowice, a koszt tej inwestycji wynieść może od 300 do 500 tys.
zł. Koszt trudno oszacować, bo nie ma projektu inwestycji, a cena zależy też od ilości
przyłączy i ofert złożonych w przetargu.
Główna sieć ciągnięta będzie prawdopodobnie od strony Chruślina, a z drugiej strony
nowa sieć podłączona byłaby do istniejącej
już w Gaju - Wojewodzy.
Radni przyjęli wniosek ze zrozumieniem, decyzję podejmą przy głosowaniu
nad przyszłorocznym budżetem. (mwk)

w dwóch wymienionych miejscowościach stanie 12 słupów z uliczŁnymiącznie
lampami: w Bełchowie od osiedla

w kierunku zalewu, w Dzierzgówku na początku wsi od istniejącego tam rozwidlenia dróg. Przeznaczono na ten cel 16 tys. zł
z pieniędzy zaoszczędzonych przez gminę
na przetargach.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy,
w poniedziałek 29 października, radni podjęli też decyzję o zorganizowaniu wyjazdowej komisji budżetu, która sprawdzi,
w jakich miejscach oświetlenie jest jeszcze
potrzebne. - Są takie niewielkie odcinki, jak
choćby ten od od szkoły w Bednarach do
sklepu, czy inne odcinki, w Mysłakowie,
Bełchowie czy Dzierzgówku - mówi wójt
Andrzej Werle. Oświetlenie zyska też najprawdopodobniej kawałek drogi od stacji
kolejowej w Bednarach - czyli droga na
tzw. graniczce. Spożytkowane zostaną na
ten cel pieniądze z dokonywanej właśnie
sprzedaży gruntów.
(wcz)

Dzień Patrona w II LO
Dokładnie w rocznicę uroczystego nadania II Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu imienia Mikołaja Kopernika odbył się
Dzień Patrona. Uczniowie klas
pierwszych złożyli po raz drugi
w historii szkoły ślubowanie na
sztandar.

zień 25 października Rada Pedagogiczna ustaliła jako święto patrona również
D
na pamiątkę uroczystego przekazania sztandaru - powiedziała organizatorka tegorocz-

nej uroczystości, nauczycielka historii w tej
szkole, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska.
Do uroczystości sprzed roku nawiązał również poprzedni dyrektor II LO Tadeusz Żaczek. Zachęcał m.in., by uczniowie szkoły kontynuowali tę tradycję, gdyż nadanie
szkole imienia było w jej historii bardzo
ważnym wydarzeniem.
Wyświetlono film, który został nakręcony rok temu, zaprezentowano odkrycie Mikołaja Kopernika, ale również sprawdzono
wiedzę uczniów klas pierwszych na temat
ich patrona w krótkim konkursie. (mak)

8

31.10.2007 r.

Bliżej do mostu
w Strugienicach
- Po dokonaniu zamiany
gruntów będziemy już
na prostej drodze, by
przygotowywać się
formalnie do budowy
mostu, co mam nadzieję
będzie możliwe już w 2008
roku - powiedział wójt
Jarosław Kwiatkowski
12 października na sesji
Rady Gminy Zduny, tuż
przed podjęciem uchwały
o zamianie gruntów
z właścicielem dawnego
młyna przy moście nad
Bzurą na drodze Bocheń
- Strugienice.
rewniany most jest w opłakanym stanie technicznym, ale
D
wójt ma nadzieję, że jego konstruk-

cja wytrzyma do czasu budowy nowego. Mimo to, na wszelki wypadek, gmina jeszcze w tym roku
przeprowadzi modernizację dróg
gruntowych łączących wspomnianą
drogę z mostami w Wierznowicach
i Strugienicach, tak by w przypadku
uszkodzenia mostu w okresie zimowym i konieczności wyłączenia go
z użytkowania rolnicy mieli szybszy
dojazd do swoich pól znajdujących
się za rzekę.
Gmina ma przygotowaną już
koncepcję budowy nowego mostu
w Strugienicach. Projektanci musieli go jednak przesunąć o kilkadziesiąt metrów w stosunku do obecnej
budowli na wschód. Okazało się to
koniecznością po wyliczeniach tak
zwanej wody stuletniej, czyli najwyższego możliwego stanu wody

ierwsza działka znajduje się
w Zdunach przy boisku sportoP
wym. Ma niewielką powierzchnię
wynoszącą 4 ary, jest bardzo wąska i nie nadaje się pod zabudowę,
dlatego o jej zakup zwrócili się są-

Gmina Zduny dąży do tego by most istniejący przy budynku młyna w Strugienicach został przeniesiony o ok. 200 metrów w kierunku wschodnim.
na Bzurze. Zgodnie z tymi wyliczeniami, most trzeba byłoby w jego
starym miejscu znacząco podnieść,
tak że jego nawierzchnia wypadałaby na wysokości okien znajdującego się tuż obok młyna. Kłopotliwe
stałoby się więc dostanie do samego budynku jak i do zamieszkałego
budynku po drugiej stronie ulicy.
Poza tym właściciel młyna zamierza
uruchomić w nim elektrownię wodną. Konieczne jest więc spiętrzenie
wody, co mogłoby zostać wykonane
za pomocą zastawek pod mostem.
Realizacja inwestycji łączących kapitał prywatny i samorządowy jest

jednak trudna do realizacji ze względów prawnych.
hęć budowy nowego mostu
w nowym miejscu sprawiła, że
konieczne stało się nabycie gruntów, po których zostanie poprowadzona droga dojazdowa. Część
gruntów, należących do skarbu
państwa, gmina skomunalizowała.
Pozostały jeszcze dwie działki należące do właściciela młyna. Radni zgodzili się na propozycję złożoną przez wójta, by nabyć te działki
w zamian za dwie inne. Gmina odda
w sumie 3 ary, w zamian dostanie
7 arów. Powstała różnica ma zo-

C

siedzi, którzy chcą w ten sposób
powiększyć swoją nieruchomość.
Nabywca będzie musiał jednak liczyć się z koniecznością rozebrania znajdującego się tam domu
mieszkalnego.
Druga działka o pow. 76 arów
jest położona na zapleczu dawnej bazy Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Zdunach, którą gmina sprzedała prywatnemu,
lokalnemu przedsiębiorcy, gdzie
prowadzi on sprzedaż materiałów
budowlanych. Do działki nie można inaczej dojechać, jak tylko przez
nieruchomości położone obok, dlatego ewentualny kupiec musi być

jej sąsiadem. Rada Gminy Zduny wyraziła także przychylność
na sprzedaż dwóch działek rolnych o łącznej powierzchni ponad 2,2 ha w Maurzycach, które
były przez ostatnie lata w dzierżawie. Jest nimi także zainteresowany przynajmniej jeden potencjalny nabywcy.
Wszystkie działki, na których
sprzedaż zduńscy radni wyrazili
zgodę, muszą teraz zostać poddane wycenie i ogłoszeniu. Dopiero
w styczniu będą mogły zostać
wystawione na sprzedaż w drodze
przetargu nieograniczonego.
(tb)

Koparka pilnie poszukiwana
Gmina Zduny po raz drugi
ogłosiła przetarg na zakup
używanej koparki i po raz
drugi 29 października przetarg został unieważniony
z powodu braku ofert.
mina przystąpi teraz do zakupu urządzenia z wolnej ręki,
G
poprzez bezpośrednie negocjacje

ze sprzedającymi.
W budżecie zarezerwowano na
to zadanie 80 tys. złotych. Po sfinalizowaniu zakupu koparka zo-

Na początku listopada ruszą ponownie prace budowlane na terenie gminnego
boiska w Bielawach.

D

opiero w czwartym przetargu
udało się gminie wyłonić drugiego wykonawcę modernizacji boiska gminnego, którym jest
firma „Return” z Sannik. Wcześniej
wykonawcą inwestycji wybrano firmę Eko-Piec, ale po śmierci właściciela procedura została wszczęta ponownie.
W tym tygodniu prowadzone
były jeszcze uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim, który dotuje inwestycję kwotą 260 tys. zł,
oraz Urzędem Zamówień Publicznych w sprawie ostatecznego określenia zakresu prac do wykonania
jeszcze przed końcem roku. Ustalono ostatecznie, że pierwszy etap
ma zakończyć się do 9 stycznia
2008 roku. Po zasięgnięciu opi-

nii Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach co do możliwości posiania
trawy w styczniu, przesunięto te
prace do drugiego etapu inwestycji, który ma być zakończony do
30 kwietnia 2008 roku. Prawdopodobnie do etapu drugiego przesunięta zostanie także budowa
budynku oraz trybun. Wykonawca obawia się szybkiego spadku
temperatur poniżej zera, co może
wpłynąć na jakość wykonanych
prac. W tym roku położona zostałaby kostka brukowa oraz ogrodzenie boiska.
Obecnie zerwana jest murawa boiska i żużel z bieżni. W grę
wchodzi w pierwszym etapie nawiezienie ziemi, montaż oświetlenia, przyłącze wodociągowe do
nawadniania boiska, bieżnia, parking z kostki oraz remont trybun
i budynku z szatniami dla sportowców.
(eb)

Gmina Zduny

Gmina Zduny
sprzeda trzy działki
Rada Gminy Zduny na
ostatniej sesji 15 października wyraziła zgodę na sprzedaż trzech nieruchomości
należących do gminy. Wójt
Jarosław Kwiatkowski powiedział, że jest konkretne
zainteresowanie potencjalnych kupców ich nabyciem.

Niebawem ruszą prace
w Bielawach

stanie przekazana w formie użyczenia Gminnej Spółce Wodnej,
której prezes Stanisław Kubica
na początku tego roku zwrócił się
z apelem do radnych o pomoc.
Koparka, którą teraz dysponuje
spółka, liczy już bowiem 27 lat
i w ostatnim czasie rocznie spółka
dokłada do niej do 10 tys. złotych
w związku z usuwaniem kolejnych
napraw. Kondycja finansowa spółki nie pozwala jej na zakup używanej koparki, a tym bardziej nowej.
Zgodnie z porozumieniem zawar-

tym z gminą, spółka przekaże jej
20 tys. złotych.
Gmina w specyfikacji przetargowej określiła m.in. że koparka ma
mieć rok produkcji nie wcześniejszy niż 1997, silnik spalinowy nie
słabszy niż 100 kM, napęd na cztery koła z możliwością odłączenia
pierwszej osi. Artur Więcławski
zajmujący się w gminie zakupem
koparki, powiedział nam, że gmina
w czasie negocjacji będzie też bardziej elastyczna co do wcześniej
określonych wymagań.
(tb)

stać rozliczona pomocą właścicielowi młyna w skompletowaniu dokumentacji, m.in. hydrologicznej,
którą będzie mógł wykorzystać do
przygotowania dokumentacji dotyczącej elektrowni wodnej. W okolicach młyna powstanie bowiem spiętrzenie wody, które skieruje ją pod
młyn i znajdujące się tam turbiny
napędzające prądnice.
Gdy gmina stanie się właścicielem działek będzie mogła skompletować dokumenty konieczne
do wydania pozwolenia na budowę mostu.
(tb)

Rusza łatanie wyrw

P

o raz drugi w tym roku, w przyszłym tygodniu rozpocznie się
łatanie dziur w drogach asfaltowych na terenie gminy Bielawy. Wiosną zniwelowane zostały wszystkie
zgłoszone wyrwy na drogach gminnych. Jednak jesienią problem powrócił, często obok załatanych wyrw
powstawały nowe. Z końcem października dotarł do Bielaw aż ze
Śląska transport 25 ton masy asfaltowej. Firma ze Śląska wygrała bowiem przetarg na dostawę asfaltu. (eb)

Dodatkowe lampy przy “dwójce”
Firma Elektromet z Kutna
ustawi na zlecenie urzędu
gminy w Zdunach latarnie
uliczne przy dwóch skrzyżowaniach z drogą krajową
Warszawa-Poznań. Prace
będą kosztowały 49 tys. zł.

D

wa słupy staną przy skrzyżowaniu „dwójki” z drogą prowadzącą do Zduńskiej Dąbrowy, a trzy przy skrzyżowaniu
z droga łączącą Jackowice z Bogorią Dolną. Wniosek o wykonanie
oświetlenia w tym miejscu podnosił w poprzedniej kadencji Rady
Gminy były radny Janusz Domżał,
zauważając, że oba skrzyżowania
nie są w ogóle oświetlone. Wójt
Jarosław Kwiatkowski powiedział
w czasie sesji Rady Gminy 12 paź-

dziernika, że gmina nie mogła wcześniej przystąpić do realizacji oświetlenia w tym miejscu, gdyż trwały
uzgodnienia z Generalną Dyrekcją
Dróg i Autostrad w Łodzi. Oprócz
tego firma ustawi 6 słupów i wykona sieć w Maurzycach, począwszy
od „dwójki”, uzupełniając oświetlenie uliczne w tej wsi. Roboty przy
budowie oświetlenia mają się rozpocząć na przełomie października
i listopada.
Nie są to pierwsze prace przy
oświetleniu na terenie gminy Zduny, kilka tygodni temu zakończyła
się wymiana prawie dwustu opraw
oświetleniowych w sołectwach
Złaków Borowy, Złaków Kościelny, Złaków Nowy oraz Nowe Zduny. Te roboty kosztowały gminę
127 tys. zł.
(tb)

Gmina Zduny w Związku Bzura

ada Gminy Zduny bez dyskusji przyjęła trzy następujące po
R
sobie uchwały dotyczące Międzygminnego Związku Komunalnego
Bzura. Pierwszą, uchylającą wcześniej podjętą o przystąpieniu do niego, później po raz kolejny o przystąpieniu do niego wraz z innymi
26 samorządami, a na końcu przyj-

mującą statut. - Mam nadzieję, że po
raz ostatni już wchodzimy do związku i uda się go w końcu powołać powiedział nam po sesji wójt Jarosław Kwiatkowski. Przypomnijmy,
że gminy zawiązujące związek Bzura już po raz trzeci przyjmują zmieniający się statut.
(tb)
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Policja pod dyskoteką
Dziesięciu
policjantów
poruszających się
po powiecie łowickim
w pięciu radiowozach
brało udział w akcji
„Dyskoteka”,
jaką przeprowadzono
w nocy z 27 na 28
października.

D

o udziału w akcji zaproszony
został dziennikarz NŁ. W policyjnym radiowozie wraz z rzecznikiem KPP w Łowiczu Leszkiem
Okoniem przejechaliśmy tej nocy
około 140 km. Policja przygotowując akcję ustaliła, że w sobotę odbędą się dwie wiejskie zabawy w Różycach w gminie Kocierzew oraz
w Bąkowie w gminie Zduny.
Akcja nie dała bardzo spektakularnych wyników, jakimi mogłyby być rekordowe ilości stwierdzonych wykroczeń czy przestępstw
(jak choćby prowadzenie pojazdu
pod wpływem alkoholu), ale chyba to akurat jest powód do zadowolenia.

Różyce
Stroboskopy i głośna dyskotekowa muzyka już z daleka wskazują drogę do celu. Widać sznur zaparkowanych samochodów po obu
stronach drogi. Zwalniamy, jedziemy na drugim biegu, koła wolniutko się toczą. Trzeba uważać, aby
nie najechać na roznegliżowane nastoletnie dziewczęta. Zadziwia, że
w samochodzie w kurtce nie jest gorąco, zaś na dworze w koszulkach
na ramiączkach, spódniczkach długości 30 cm oraz przy krótkiej koszulce odsłaniającej pępek - daje
się wytrzymać. Na maskach samochodów urządzone są często stoliki barowe, na których nie brakuje
wódki i piwa. Wykorzystywane są
też w innym celu. Służą jako oparcie dla obściskujących się, w większości nastoletnich par, zupełnie nie
skrępowanych tłumem wokół. Tego
typu zachowania są tu raczej trendy.
Alkohol zresztą jest atrybutem niemal każdego. Tylko niektórzy kierowcy czekający w samochodach na
hasło powrotu do domu przysypiają,
grubo odziani, za kierownicą.

Dojeżdżamy do Kocierzewa,
gdzie już pracują policjanci z Kiernozi, sierż. Andrzej Gajewski oraz
st. post. Przemysław Zakrzewski.
Właśnie zatrzymali Poloneza, którego kierowca był trzeźwy, miał
sprawny samochód. Odjechał więc
po kontroli. Nie stoją w jednym
miejscu, lecz co kilkadziesiąt minut je zmieniają, aby zaskoczyć jadących na zabawę. Policjanci zdają sobie sprawę, że wieści o patrolu
szybko rozchodzą się wśród uczestników zabawy. Zdarza się, że informacje tego typu ogłaszane są przez
mikrofon. Do godziny 23 patrol
skontrolował kilkunastu kierowców.
Szczęśliwie żaden z nich nie zasłużył nawet na upomnienie.
Jedziemy z powrotem w kierunku
dyskoteki w Różycach, gdyż przez
radio informowano o rzekomej bójce. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że uczestnicy zabawy nie
biją się, albo też szybko przestali,
gdy zauważyli policję. Kilkanaście
minut obserwacji uspokoiło atmosferę. Organizatorzy oraz pilnujący
porządku strażacy zostali pouczeni
o konieczności utrzymywania porządku. Policjanci otrzymali numer
telefonu komórkowego od głównego organizatora.
Z Różyc ponowie jedziemy do
Kocierzewa. Patrol ruchu drogowego z KPP w Łowiczu zaparkował
przy cmentarzu. Sierż. sztab. Tomasz
Stępień oraz sierż. sztab. Jacek Wójcik kontrolują w tym samym czasie
dwa pojazdy. Kierowcy badani są
na zawartość alkoholu, sprawdzane
są bagaże oraz dokumenty pojazdu.
W ciągu kilkunastu minut zatrzymano sześć pojazdów, wszystkie były
sprawne a kierowcy trzeźwi.

Bąków
Z Kocierzewa kierujemy się do
gminy Zduny. W Bogorii Dolnej,
przed niewykończoną jeszcze strażnicą, czeka już patrol „drogówki”.
Tej nocy pracują w tym rejonie trzy
radiowozy - dwa z ruchu drogowego i jeden ze Zdun. Na poboczu stoi
Fiat Brava, kierujący nim jest w policyjnym radiowozie, dmuchał w alkosensor po raz pierwszy. Policjant
instruuje go jak to zrobić. Wdmuchiwał powietrze do urządzenia
zbyt krótko, więc musiał czynność
powtórzyć. W międzyczasie z drugiej strony radiowozu zatrzymany

został kolejny pojazd. I ten kierowca dmuchał bez obaw, wynik zerowy i sprawne auto spowodowały, że
pojechał dalej.
Pytamy o liczbę kontroli przeprowadzonych do tej pory. Było
ich ponad 20. Jedziemy dalej.

niej niż towarzystwo w Różycach.
Nieliczni pojawiają się na drodze,
a i przed wejściem na salę mniejszy
tłok. Pojawia się Ford Transit i rozpoczyna kontrole powracających
z dyskoteki. Każdy kierowca badany jest alkosensorem.

Warto było
Leszek Okoń uważa, że akcję
warto było zorganizować. Skontrolowano 126 pojazdów, wylegitymowano 133 kierujących i pasażerów. Policja nałożyła 11 mandatów

Ten kierowca został zatrzymany przy cmentarzu w Kocierzewie przez patrol łowickiej drogówki.
Na szczęście był trzeźwy.
Przez radiostację słychać komunikaty dyżurnego o tym, co się dzieje
w powiecie. W większości są to interwencje policji w mieście.
Po drodze w kierunku Bąkowa
dowiadujemy się, że w Różycach
patrol drogówki zatrzymał nietrzeźwego kierującego samochodem
marki Nissan Primera. Nie zatrzymał się przy radiowozie, lecz kilkadziesiąt metrów dalej, a potem uciekał w pola. Po 3 minutach wrócił
do samochodu. Okazało się, że powód ucieczki był istotny. 17-letni
Piotr S. miał 0,43 mg/dm3. Przeciwko niemu policjanci skierowali
wniosek do Sądu Grodzkiego o ukaranie, gdyż nie dość, że pił, to jeszcze
nie posiadał on ponadto uprawnień
do kierowania pojazdami. Z Różyc został odwieziony do aresztu
w Skierniewicach, gdyż „dołek”
w KPP w Łowiczu został zamknięty z powodu remontu.
Przejeżdżamy pod dyskoteką
w Bąkowie. Wydaje się, że tutaj
młodzież zachowuje się spokoj-

Przez radiostację dowiadujemy
się, że w Wejscach zatrzymany został nietrzeźwy kierowca Fiata Cinquecento. Leszek Okoń dopytuje
dyżurnego na bieżąco o szczegóły.
W trakcie kontroli okazuje się, że
kierowca, 51-letni Marian L. miał
0,48 mg alkoholu w wydychanym
powietrzu. Ponadto, po sprawdzeniu
w policyjnym rejestrze, okazało się,
że 2 lata wcześniej był już karany za
jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz
odpowie z art. 244 kk za niestosowanie się do wyroków sądu. Także
on został przewieziony do aresztu
w Skierniewicach.

na kwotę 1.100 zł, głównie za przekroczenie prędkości, zły stan techniczny pojazdu oraz brak oświetlenia. Zatrzymano 2 prawa jazdy
i 5 dowodów rejestracyjnych. Wydano 38 pouczeń. Na pewno niemożliwe jest skontrolowanie wszystkich,
ale ci, którym udało się uniknąć patrolu będą wiedzieć, że pod dyskoteką mogą się tego spodziewać. Lepiej
więc mieć dokumenty, założyć kurtkę (bo potwierdzanie danych nieraz
trwa dość długo) - no i oczywiście
nie siadać za kierownicą, jeśli spożywa się alkohol.
Eliza Błaszczyk

Wszystkich Świętych

Policja wystawi
posterunki
regulacji ruchu

P

osterunki regulacji ruchu
w pobliżu łowickich
cmentarzy oraz punkty
kontrolne na drogach
dojazdowych do Łowicza
wystawi od 31 października
do 4 listopada Komenda
Powiatowa Policji. Akcja „Znicz”
ma ułatwić ludziom bezpieczny
dojazd i powrót z nekropolii.
- Oprócz posterunków
regulacyjnych będzie
co najmniej jeden patrol,
obsługujący ewentualne kolizje
- dodaje naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego łowickiej
Komendy Powiatowej Policji
podinspektor Leszek Okoń.
Policja zaleca ostrożność
jeszcze przed świętem
Wszystkich Świętych. Przygotowując groby zmarłych
pamiętajmy, aby na cmentarz
nie zabierać ze sobą
wartościowych przedmiotów,
dużej ilości gotówki i większych
bagaży. W czasie
porządkowania i strojenia
miejsc pochówku bliskich nie
pozostawiajmy, ani na chwilę
torebek czy saszetek bez
opieki, nie prośmy o pomoc
przygodnie napotkanych ludzi.
Zwłaszcza osoby starsze
i samotne powinny zapewnić
sobie na ten czas towarzystwo
krewnych lub znajomych.
Starajmy się opuszczać
nekropolie przed zapadnięciem
zmroku - wymienia jednym
tchem porady naczelnik Okoń.
Policja proponuje również,
żeby drogie ozdoby, znicze
i kwiaty kłaść na grobach
tuż przed świętem, tak,
aby zminimalizować ryzyko
kradzieży. Dwa lata temu
w tym czasie policjanci
zatrzymali tzw. „hieny
cmentarne”, które okradają
nagrobki, a przedmioty
uzyskane w ten sposób
odsprzedają. (mak)
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Kaplica w sercu szkoły P

O papieskich odwiedzinach

ielgrzymki papieskie Jana Pawła II
stały się tematem przewodnim
uroczystości zorganizowanej
19 października w ZSP nr 1
w Łowiczu. W formie prezentacji
multimedialnej młodzież wspominała
podróże do naszej ojczyzny papieża
Polaka oraz pielgrzymkę obecnego
papieża Benedykta XVI. W roli
narratora wystąpiła uczennica klasy
III Technikum Informatycznego, Ula
Szczepanek. Młodzież
wspominała kolejne pielgrzymki Jana
Pawła II, a wśród nich tę z roku 1999,
na trasie której znalazł się Łowicz.
Mówiono też o pielgrzymce do Polski
Benedykta XVI z roku 2006.
Chór szkolny wyśpiewał pieśni
szczególnie bliskie naszemu
rodakowi. Swój występ młodzież
zakończyła wzruszającym
przyrzeczeniem: „Ojcze Święty,
odszedłeś do domu Boga, ale my
pamiętamy i nigdy Ciebie nie
zapomnimy”. Scenariusz uroczystości
przygotowali katecheci: Emilia
Adamowicz i Tomasz Walczak,
a oprawę muzyczną opiekunowie
chóru szkolnego: Tomasz Walczak
i Piotr Słoma.
(eb)

Choć kompleks budynków
szkół pijarskich w Łowiczu
powstaje od 12 lat i z roku
na rok przyjmuje więcej
uczniów, to dopiero w piątek
26 października gmach zyskał
swe serce: poświęcono
szkolną kaplicę.
rzy asyście nauczycieli, rodziców
i kilkuset uczniów wszystkich trzech
P
szkół pijarskich w Łowiczu - liceum ogól-

nokształcącego, gimnazjum i podstawówki - biskup ordynariusz diecezji łowickiej
Andrzej Dziuba dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy położonej w centralnym miejscu szkoły. Wcześniej wszyscy
wzięli udział we mszy świętej, skrótowe
omówienie homilii biskupa zamieszczamy w ramce.
Jak powiedział nam obecny na uroczystości ojciec Eugeniusz Śpiołek, były rektor

Sześciu do drugiego etapu
19 października w ZSP 1 w Łowiczu
odbyły się szkolne zmagania
Od lewej ojciec Eugeniusz Śpiołek - inicjator budowy szkoły - i artystka Grażyna Guzińska-Foglietta, która poproszona Olimpiady Wiedzy Technicznej,
przez niego stworzyła malowidła w kaplicy szkoły pijarskiej.
organizowane corocznie
przez Federację Stowarzyszeń
z resztą powiedział na uroczystości biskup,
tworzy się największe dzieła. Mam na- Naukowo-Technicznych NOT.
kaplica ma być tej szkoły sercem.
By Chrystus nie był tu sam dzieję, że Chrystus w tej kaplicy nigdy nie Uczniowie kl. II, III i IV technikum
Wykonaniem zdobiącego ścianę nad ołmechanicznego, energoelektronicznego
zkolna kaplica będzie miała sens tylko będzie sam - podkreślił biskup.
tarzem głównym malowidła zajmowała
i mechatronicznego startowali w grupie
Kaplica
jest
znakiem
tego,
że
w
szkowtedy
powiedział
w
homilii
podczas
się Grażyna Guzińska-Foglietta. Jej praca
mszy św. przed poświęceniem kaplicy łach pijarskich celem jest integralne wy- mechaniczno-elektrycznej. Do udziału
trwała od połowy stycznia do niedawna.
przystąpiło 24 uczniów, którzy mieli za
biskup
Andrzej Dziuba - gdy będziecie do chowanie: nie tylko psychiczne, fizyczByła żmudna i trudna. Jak nam mówiła arzadanie odpowiedzieć na 15 pytań
tystka w czasie jednego z wywiadów - Do niej przychodzić. Gdy będziecie tam szu- ne, ale i duchowe. Tylko tak wychowując, testowych i rozwiązać po 3 wybrane
można
dać
właściwy
fundament
pod
dokać
Chrystusa,
wierząc,
że
On
tam
czeka.
każdego centymetra trzeba wracać cztezadania. Sześć prac z największą
ry - pięć razy, aby osiągnąć zadowalający Kaplica, jak każdy kościół, jest znakiem rosłe życie. W klasach będziecie wzrastać liczbą punktów zostało przesłanych
obecności Boga wśród ludzi, stąd jest tak w mądrości - mówił bp Dziuba - ale tylko do Komitetu Okręgowego OWT
efekt malarski.
Malarka, która jest absolwentką Akade- okazała. Niech Wam pomoże wzrastać w wzrastanie w mądrości przed obliczem w Łodzi, a uczniowie uzyskali oceny
mii Sztuk Pięknych w Turynie, przez ostat- świętości - bo tylko dążąc do świętości, Pana ma sens.
bardzo dobre z wybranych
nie 20 lat przebywała we Włoszech, pracując
przedmiotów zawodowych.
W czasie uroczystości prowincjał zako- gdzie poprzez modlitwę znajdowali wyci- Jednocześnie zakwalifikowali się oni do
przy renowacji szeregu świątyń. Jej dzieło łączy w sobie dwie techniki: fragmenty symbo- nu pijarów w Polsce ojciec Józef Tarnaw- szenie, spokój i nadzieję. Do tego samego II stopnia olimpiady wiedzy technicznej.
Przygotowania do kolejnego etapu
liczne - znajdujący się na samej górze znak ski porównał kaplicę m.in. do źródła, za- zachęcał uczniów.
Kaplica nie jest jeszcze w pełni ukończo- rozpoczęli: Patryk Kochanek - kl. III,
Opatrzności Bożej, niżej Gołębica, czyli sym- chęcając uczniów do „picia” łask Bożych
bol Ducha Świętego, ukazane zostały zbliżo- zawsze, gdy będą mieli na to ochotę. Ka- na, rektor Collegium oo. Pijarów w Łowiczu Mariusz Łuczak - kl. III, Henryk
ną do płaskorzeźby techniką reliefu. Maryja plica będzie bowiem dostępna dla uczniów, o. Andrzej Pilch przyznał, że brakuje w niej Kosiorek - kl. IV, Adrian Gawinek
oraz adorujące Trójcę Świętą dzieci, znajdu- rodziców, pracowników szkoły. Warto przy- ławek, ale liczy on, że w dość szybkim cza- - kl. III, Michał Kosman - kl. III
(tb) oraz Łukasz Wróblewski - kl. II.
jące się u podstawy, namalowano techniką pomnieć, że w każdy poniedziałek w szko- sie uda się ją doposażyć.

S

Malowidło w szkolnej kaplicy w całej
okazałości.
zakonu pijarów w Łowiczu i inicjator budowy szkoły, oddanie kaplicy do użytku jest
ukoronowaniem zapoczątkowanego przed
laty dzieła. Przyznał, że w czasie uroczystości czuł wzruszenie i zadowolenie. Uczucia
te, jak i troskę o dzieci i młodzież uczącą się
w szkole, zawarł w modlitwie zamieszczonej w wydanej z tej okazji książeczce.
Warto przypomnieć, że kaplica została
zaprojektowana przez architekta Piotra Sobańskiego, w ślad za koncepcją architektoniczno-przestrzenną zgłaszaną właśnie
przez o. Śpiołka. Jest wysoka, ma szklany
dach - ale powierzchniowo nie jest wielka.
Można do niej zaglądać ze szkolnych korytarzy. Znajduje się na wprost głównego wejścia do gmachu, w samym sercu szkoły. Jak

polichromii. W wizerunku Matki Bożej odnajdujemy Madonnę z Medjugorie. Po lewej
stronie ołtarza widzimy założyciela zgromadzenia pijarów, o. Józefa Kalasancjusza, otoczonego dziećmi, które prowadzi do krzyża,
wiary i wiedzy. Centralne miejsce malowidła
wypełnia potężny, drewniany, prosty krzyż,
poniżej niego znajduje się tabernakulum.

le prowadzona jest - przez rodziny dzieci
i przyjaciół szkoły - adoracja Najświętrzego Sakramentu w intencji uczniów. Biskup
ordynariusz Andrzej Dziuba powiedział zaś
podczas poświęcenia, iż pamięta ze swego
dzieciństwa spędzonego na wsi, że zawsze
przed lekcjami, wraz z grupką swoich przyjaciół, zaglądali do pobliskiego kościoła,
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EMPIK będzie w Galerii Łowickiej
Pierwsze zakupy w salonie Empik, który powstaje w Galerii Łowickiej będzie można zrobić już 5 listopada, choć oficjalne otwarcie punktu
nastąpi 10 listopada. Łowicz będzie
drugim po Legionowie niedużym
miastem poniżej 100 tys. mieszkańców, w którym powstanie salon.

Z

najdą się w nim następujące działy: prasa, książka, film i muzyka oraz multimedia (gry i programy komputerowe).
W Empik-u organizowane będą również
imprezy kulturalne, a pierwsze koncerty
uświetnią już galę otwarcia salonu. 10 listopada wystąpi Krystyna Prońko oraz zespół Verde.
Empik posiada 100 salonów sprzedaży
w największych miastach w Polsce. - Uznaliśmy, że rynek w dużych miastach jest już
wystarczająco nasycony. W ciągu kolejnych

2 - 3 lat chcemy otworzyć około 100 salonów w mniejszych miastach Polski - mówi
Marcin Maciejewski, dyrektor powstającego salonu. Łowicz jest najmniejszym miastem, w którym będzie funkcjonował salon
Empik-u, a to dzięki temu, że Galeria Łowicka została wybrana na jedną z dwóch
pilotażowych lokalizacji w Polsce, które to
mają zapoczątkować ekspansję Empik-u
w mniejszych miastach. W województwie
łódzkim salony Empiku znajdują się jedynie w Łodzi, a w mazowieckim w Warszawie i Płocku oraz właśnie otwarty salon
w Legionowie, który to jest drugą lokalizacją pilotażową.
Empik jest 14. sklepem otwierającym się
w Galerii Łowickiej. Zajmie powierzchnię
260 m2. Przypomnijmy, że na początku lipca
otworzył się salon Play, a od 31 marca działa 11 sklepów odzieżowych i obuwniczych
oraz piekarnia-cukiernia.
(eb)

Spotkali się miłośnicy Stachury

K

„Jest już za późno nie jest za późno”,
„Z nim będziesz szczęśliwsza”, „Jak”, „Nie
brookliński most” i innych utworów Stachury można było wysłuchać w formie recytacji Młodzi muzycy nie zawiedli łowickiej publiczności: Maria Machowska oraz Grzegorz Mańkowski.
bądź też śpiewu w wykonaniu Anny Myssury, Agnieszki Dąbrowskiej, Izabeli Waśkiewicz, Dani Gajdy, Pauliny Małeckiej, Sylwii Pisarkiewicz, Patrycji Adamas, Marty
Stańczyk, Celiny Majcher oraz Bartłomieja Woźniaka.
Uczestnicy „Stachuriady” obejrzeli ponadto amatorski film zatytułowany „Śladami Stachury”, wykonany przez pracowników domu kultury w Aleksandrowie
Łódzkim, gdzie się wychowywał.
(eb)
Z uwagi na problemy zdrowotne zbiera laury. Na XIII Międzynarodowym
artysty nie było dane łowiczanom Konkursie im. Henryka Wieniawskiego
wysłuchać koncertu Stanisława w Poznaniu otrzymała V nagrodę. WyDrzewieckiego, który zaplanowano stępowała w niemalże wszystkich krajach
na wieczór 26 października w Gale- europejskich oraz w Japonii, Izraelu, Karii Browarna, ale wschodzącą gwiaz- nadzie i USA. Grała z orkiestrami większodę polskiej pianistyki zastąpiła god- ści polskich filharmonii, współpracowała
nie inna utalentowana, młodziutka z wieloma wybitnym dyrygentami i solistaartystka - skrzypaczka Maria Ma- mi, m.in. z Idą Haendel i Konstantym Andrzejem Kulką. Jest córką wybitnego aktochowska.
ra Ignacego Machowskiego.
W 1996 roku jako ośmioletnia solistka
jciec Stanisława, prof. Jarosław Drzewicki, zastąpił syna sam grając i spro- zagrała dla papieża Jana Pawła II w Wawadzając do Łowicza dwoje innych arty- tykanie. - Jej zdjęcie z Janem Pawłem II
stów. Słuchaczom przybyłym na koncert obiegło cały świat, znalazło się w wielu
wyjaśniał, że syn tego samego dnia przed kalendarzach - opowiadał przed koncerpołudniem trafił on do szpitala w związku tem Jarosław Drzewiecki. Profesor podze stwierdzoną kamica nerkową. Zamiast kreślał również zaangażowanie właściciepianisty Stasia Drzewieckiego, określa- la Galerii Browarna Andrzeja Biernackiego
nego mianem cudownego dziecka, przed w krzewienie kultury w Łowiczu. OkreMłodzież z „Ekonomika” tuż przed występem.
liczną publicznością wystąpił więc jego oj- ślił go mianem „działacza”, wprawiając w
ciec oraz duet młodych artystów: słynna na wesołość publikę, a samego Biernackiego Prof. Jarosław Drzewiecki (z prawej)
całym świecie mimo młodego wieku Ma- w nieukrywane zakłopotanie.
określił Andrzeja Biernackiego miaKomplementy profesora pod adresem nem „działacza”.
ria Machowska z gitarzystą Grzegorzem
twórcy galerii były jednak uzasadnione. Sala
Mańkowskim.
Nie była to, bynajmniej, zamiana na gor- galerii po raz kolejny rozbrzmiewała pięk- głównie ze swojej ostatniej płyty zatytułosze. Marysia Machowska, urodzona w 1987 ną i pięknie wykonaną muzyką. Piątkowy wanej „Tańce na 10 strun”. Słuchacze wyroku, naukę gry na skrzypcach rozpoczęła koncert poświęcony był utworom tanecz- słuchali m.in. tańców słowiańskich Franw wieku 6 lat. Ukończyła Ogólnokształcą- nym. Prof. Jarosław Drzewiecki przedstawił ciszka Schuberta oraz suity obrazującej
ce Liceum Muzyczne im. Zenona Brzew- antologię tańca Karola Szymanowskiego, historię tanga, autorstwa Astora Piazzolli.
skiego w Warszawie, gdzie uczyła się gry w postaci 12 krótki etiud. - Każda barwna, Młodzi artyści bardzo spodobali się łowicna skrzypcach pod kierunkiem Mirosła- każda inna - wprowadzał prof. Drzewiec- kiej publiczności, która ponownie zgromawa Ławrynowicza. Obecnie jest studentką ki. Młodzi muzycy wystąpili zaś w drugiej dziła się tak licznie, że miejsc siedzących
(eb)
Akademii Muzycznej w Warszawie - ale już części koncertu, prezentując również tańce, brakowało.
ilkadziesiąt osób odpowiedziało na zaproszenie Biblioteki Powiatowej w Łowiczu oraz ZSP 4 w Łowiczu i wzięło
udział w piątkowym wieczorze poetyckim
poświęconym twórczości Edwarda Stachury. „Stachuriada” został przygotowana
w kontekście słów poety „Wędrówką jedną życie jest człowieka”, w atmosferze nostalgii i zadumania.
Narrację prowadziła nauczycielka z ZSP
nr 4 Danuta Gierczak. Gościnnie wystąpił
z gitarą i piosenkami Stachury Jacek Rybus, animator Łowickich Warsztatów Literackich, a także uczennica Gimnazjum nr 2
Martyna Gawrońska.

Młodzi artyści
zawładnęli Browarną
O

Jubileuszowy slam

W

środę 7 listopada o godz. 19.00
w kawiarni Vinci na Starym
Rynku w Łowiczu odbędzie się
jubileuszowy XXX Slam Poetycki.
Gościem specjalnym będzie
dr Zbigniew Kostrzewa, łowicki poeta,
który zaprezentuje swój „Poemat
Katyński”. Wstęp wolny.

Wkrótce wystawa z Muzeum ASP

W

listopadzie w Galerii Browarna
udostępniona będzie wystawa
polskiego malarstwa z lat 50.-80.,
składająca się z prac udostępnionych
przez Muzeum ASP w Warszawie.
Prezentowane będą na niej prace
Edwarda Dwurnika, Bożeny
Wahl, Franciszka Maśluszczaka,
Leona Tarasewicza i Jarosława
Modzelewskiego. Termin otwarcia
wystawy nie został jeszcze ustalony.
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Jak Wojtek (Olejniczak)
został strażakiem...
tóż z nas nie zetknął się w dzieciństwie z wierszykiem Czesława Janczarskiego: „Jak Wojtek
został strażakiem”? Wierszyk powstał
blisko sześćdziesiąt lat temu i prawie
natychmiast wszedł do lektury obowiązkowej pierwszoklasistów. Janczarski pisał
właściwie wyłącznie dla dzieci, co wśród
znawców sztuki literackiej uważane jest
za wielką umiejętność, bo wiadomo,
że do psychiki dziecka nie jest łatwo trafić.
Apan Czesław potrafił i to wyjątkowo. Szczególnie udała mu się postać Misia Uszatka,
a na podstawie jego serii o sympatycznym
misiu powstał serial telewizyjnych bajek
dla najmłodszych liczący sobie ponad sto
odcinków. Niewiele chyba jest na świecie
podobnych produkcji. W tym roku Miś
(literacki) obchodził swoje pięćdziesięciolecie i na ten złoty jubileusz spotkała go
nie lada przyjemność, bo wersję filmową
kupili Japończycy.

K

róćmy jednak do Wojtka-strażaka. Nie wszyscy pewnie pamiętają, co też takiego dokonał
ów siedmiolatek, że został strażakiem. Ja
też pamiętałem niewiele (poza tytułem),
ale sięgnąłem po stosowne pomoce
naukowe i teraz się z Państwem swą
wiedzą podzielę. Otóż ten trochę niesforny
(nieładnie jest przecież strzelać z procy
w stronę koleżanek!) chłopiec bardzo
chciał zostać strażakiem. Chyba jeszcze
bardziej niż ja komentatorem sportowym.
Dorośli nie chcieli, przynajmniej chwilowo,
o tym słyszeć, bo takich młodzieżowych
zastępów wówczas nie tworzono, ale życie jak wiadomo potrafi płatać figle. Trafił
się pożar, Wojtek uratował z płonącego
domu małego Henia, a potem jeszcze
zawiadomił straż, która nie miała wyjścia
i ogień ugasiła.

W

ostatni poniedziałek nie mniej
dzielny okazał się najbardziej
chyba znany z łowickich Wojtków: Olejniczak. Znalazł się bowiem
w sytuacji, jak z wierszyka Janczarskiego
i wykazał się wielką odwagą. Był akurat

W

u kolegi w jednym z domów przy Czerniakowskiej, gdy zaczęło się palić mieszkanie położone piętro niżej. Z mieszkania
na czwartym piętrze dobiegało wołanie
o ratunek, więc nasz łowicki Wojtek niewiele się namyślając zeskoczył na balkon
na tym niższym poziomie, wybił szybę
w drzwiach balkonowych, by wyprowadzić
z pożaru starszą panią. Sprawa okazała się o tyle skomplikowana, że wejść
do mieszkania staruszki się nie dało, bowiem dostępu broniła krata. Ale kontakt
ze staruszką sprawił, że Wojtek uratował ją
zapewne przed prawdopodobną śmiercią.
Rychło przyjechała z fachową odsieczą
straż ogniowa gasząc pożar. Zjawiło się
też pogotowie, które zajęło się dalszym
ratowaniem staruszki.
ie przeczę, że panu Waldkowi
Pawlakowi bardzo jest do twarzy
w generalskim strażackim uniformie z lampasami oraz ozdobnymi wężykami na czapce i pagonach, na które to dystynkcje jako prezes strażaków-ochotników
zapewne sobie zasłużył. Od jakiegoś czasu
jest jednak człowiekiem bardzo zajętym
przy tworzeniu nowego rządu, na czele
którego ma stanąć jeden z najlepszych
piłkarzy wśród polityków, któremu nadałem
przydomek Donaldinho. Olejniczak, też
niezły futbolista (słyszałem w niedzielny
poranek, jak na antenie Radia Zet bronił honoru Łowicza i Pelikana) w przeciwieństwie
do Pawlaka wolnego czasu ma teraz więcej. Nie tylko rządu nie tworzy, ale nawet
podobno z funkcji wicemarszałka nowego
Sejmu jeden z partyjnych kolegów już go
de facto wygryzł. Może więc strażacy
wystąpią z oddolną inicjatywą, by teraz
generalski mundur to właśnie naszemu
łowickiemu Wojtkowi przysługiwał, choć
pan Waldek też nam za odległy nie jest,
bo Pacyna to przecież właściwie rubieże
Ziemi Łowickiej. Ale taka zmiana kadrowa
po tym, co działo się w poniedziałkowy
wieczór przy Czerniakowskiej w Warszawie byłaby bardzo zasadna. A więc
druhowie – do dzieła!

N

Jak radni z wicewójtem
Rada Gminy Sanniki
przegłosowała na sesji
25 października uchwałę
o przeznaczeniu
w miejscowym urzędzie
pomieszczenia dla Rady
Gminy.
rzewodniczący Rady Gminy Bogdan
Cieślak uważa, że w dotychczasowym
P
pomieszczeniu nie ma warunków na to,
aby on przyjmował w nim interesantów,
skoro pracuje w nim zastępca wójta. Interesantów przyjmuje więc na korytarzu.
Oprócz nich z gabinetu korzystają także prawnicy urzędu. Mimo tego tłoku wójt
Gabriel Wieczorek nie planuje większych
zmian. Mówi, że do dyspozycji radnych
jest sala obrad oraz dotychczasowe pomieszczenie przewodniczącego.
Na sesji radni 13 głosami za przegłosowali wniosek radnego Grzegorza Kucharskiego o przeznaczeniu lokalu dla
Rady Gminy, jedna radna wstrzymała się
od głosu. Wcześniej radni wyrazili swoją opinię na temat warunków, jakie mają
w urzędzie od września. Wcześniej zastępcą wójta był Piotr Skonieczny, urzędnik
pracujący w innym pomieszczeniu. Przewodniczący dzielił pomieszczenie tylko
z dwoma prawnikami, z których każdy pracuje na ćwierć etatu.
Radny Franciszek Kamiński powiedział,
że to śmieszne i niepoważne, aby dwie tak
ważne osoby w gminie miały jedno pomieszczenie. - To zmniejsza rangę samorządu. Czy my na kolanach mamy pracować?
- mówił oburzony. Potem dodał również, że
skoro przy wejściu do Urzędu Gminy jest
tablica z napisem Rada Gminy, to znaczy,
że tutaj ma ona swoją siedzibę. Do radnych
mogą zgłaszać się różne osoby i potrzebne
jest miejsca na spotkanie z nimi.
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan
Cieślak dodał, że wójt, zatrudniając zastępcę, powinien zabezpieczyć mu warunki
pracy. - Nie chcę dyskutować, czy słusznie

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Cieślak oraz zastępcy, z lewej Franciszek Bujakowski, z prawej Grzegorz Kucharski.
został zatrudniony, ale nie powinno tak być,
żeby zabrać pomieszczenie Rady Gminy.
Radna Teresa Tyszka dodała, że pomieszczenie przewodniczącego to jedyne w budynku pomieszczenie, z którego korzysta
Rada Gminy. Dodała też, że nie tylko jest
ono potrzebne, ale też jego wyposażenie
jest niewystarczające.
Wójt Gabriel Wieczorek ocenił żądania radnych za przesadne. Na sesji mówił, że w razie potrzeby wszystkie pomieszczenia w gminie są dla radnych
dostępne i tylko rada chce mieć pomieszczenie oddzielne.
d 1 września zastępcą wójta gminy
Sanniki jest Henryk Podsiadły, pełniący tę funkcję wcześniej Piotr Skonieczny nadal jest urzędnikiem. Oprócz spraw
związanych z rolnictwem, powierzono mu
gospodarkę zasobami komunalnymi, jego
wynagrodzenie nie zmieniło się.
Nikt z obecnych na sesji nie pytał o zakres obowiązków Podsiadłego ani o jego
wynagrodzenie. My z tymi pytaniami
zwróciliśmy się do sekretarza Jarosława
Zawadzkiego.

O

Zastępca wójta ma w swoich obowiązkach nadzór nad oświatą oraz pracownikami fizycznymi pracującymi na oczyszczalni, przy wodociągach oraz wykonujących
roboty publiczne. Wicewójt zatrudniony
został na czas nieokreślony, a jego wynagrodzenie wynosi około 1800 zł netto.
Sekretarz wyjaśnił nam też, że od września obowiązuje nowy regulamin Urzędu
Gminy. Zmiana była koniczna, bo dotychczasowa struktura była niedostosowana do
potrzeb. Zmiany polegały m.in. na likwidacji stanowiska inspektora oświaty, który
pracował na pół etatu (zwolniona została
Wiesława Olczak) oraz utworzeniu nowego stanowiska do spraw pozyskiwania
środków zewnętrznych i promocji (zajmuje się tym Honorata Kaźmierczak. przeniesiona z innego stanowiska).
Zlikwidowano też nieprawidłowość polegającą na tym, że skarbnik gminy podlegał sekretarzowi. Obecnie są to równorzędne stanowiska, podlegające bezpośrednio
wójtowi. Wójtowi podlega też jego zastępca oraz dwóch radców prawnych.
dok. na str. 19
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Bolimów

Najważniejsze są zdrowie i zgoda
Sześć par
małżeńskich spośród
ośmiu zaproszonych,
brało udział
w uroczystości
z okazji ich Złotych
Godów, która odbyła
się 26 października
Zwycięzcy i wyróżnieni w międzygminnym konkursie o życiu w Bolimowie.
i twórczości Bolesława Prusa.

Małgorzata wiedziała
najwięcej o Prusie
25 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach odbył się międzygminny konkurs pod
hasłem „Życie i twórczość
Bolesława Prusa”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bocheniu, Gminną Bibliotekę
Publiczną w Łyszkowicach
i Gminny Ośrodek Kultury
w Domaniewicach.

K

onkurs nawiązywał do 95.
rocznicy śmierci i 160. rocznicy urodzin pisarza. Wzięli
w nim udział uczniowie klas VI
szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Komisji konkursowej przewodniczyła Alina Szwanke, kierownik MBP Filia nr 10 w Łodzi,
która była jednocześnie autorem
wszystkich pytań.
Konkurs składał się z dwóch
części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczestnicy odpo-

wiadali na 25 pytań. W części
ustnej z kolei odpowiadali na wylosowane zestawy składające się
z trzech pytań. Pierwsze miejsce
zajęła Małgorzata Kuśmierek
ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach. Drugie miejsce wywalczyła Klaudia Lenarczyk
z Gimnazjum w Popowie, trzecie Karolina Redzisz z Gimnazjum
Publicznego w Domaniewicach,
czwarte - Martyna Wodzyńska
z tej samej szkoły, piąte - Agnieszka
Dobrzycka z Gimnazjum w Popowie, szóste - Kamila Kędzierska
z szkoły w Stachlewie.
W przerwie, po części pisemnej
odbył się pokaz iluzjonistyczny
Macieja Dudy „Damatusa”, który
obejrzało 160 osób, tj. uczestnicy konkursu wraz z opiekunami
oraz uczniowie szkół z Gimnazjum
w Domaniewicach, Gimnazjum
gminy Łowicz w Łowiczu i Gimnazjum w Łyszkowicach.
(eb)

M

edale za długoletnie pożycie
małżeńskie wręczył jubilatom
wójt gminy Bolimów Stanisław Linart. - Dziękujemy za wszystko, co
zrobili dla swoich rodzin i społeczeństwa - mówił wójt życząc im
dalszych pomyślnych lat. Życzenia składały także przewodnicząca
Rady Gminy Aleksandra Kołosowska oraz zastępca kierownika USC
Elżbieta Kłosińska.
Medale otrzymali: Daniela
i Zygmunt Kołosowscy, Wiesława i Stanisław Leszczyńscy, Helena i Mieczysław Owczarek, Wanda
i Władysław Drązikowscy, Dniela i Feliks Jażdżyk, Weronika i Jan
Jankowscy. 50. rocznicę ślubu obchodzą w tym roku także Wacława
i Taduesz Rześni oraz Teresa i Jan
Jankowscy, którzy nie byli obecni
na uroczystości.
Obchodzącym 50. rocznicę ślubu parom małżeńskim przygrywała kapela ludowa z Bełchowa. Zapraszając jubilatów na poczęstunek
wójt Linart żartował, że przy takim
święcie wesele powinno trwać przynajmniej 3 dni, skoro kiedyś weselnicy bawili się 2 dni. Wesela tak
hucznego nie było, ale były rozmowy i wspomnienia.

Daniela i Zygmunt Kołosowsy z Joachimowa Mogił, byli jedną z sześciu par biorących udział
w uroczystości.
- Pięćdziesiąt lat szybko minęło. Kiedyś się tak nie liczyło, teraz
liczy się, bo szybciej płyną - mówi
Wiesława Leszczyńska. Ze swoim mężem Stanisławem ślub brali
27 kwietnia w Bolimowie. Przez
lata zajmowali się gospodarstwem,
pani Wiesława przez 28 lat pracowała też w zlewni mleka. Doczekali
2 dzieci, 2 wnuczek i 4 wnuczków.
- Trzeba być cierpliwym, zgodnym i umieć ustępować - mówi
Helena Owczarek z Kolonii Boli-

mowskiej Wsi, matka 2 córek, syna,
babcia 3 wnucząt. - Ja zawsze ustępowałam, bo mąż nie umiał. Helena i Mieczysław Owczarek kościelny ślub brali 9 czerwca, cywilny
2 sierpnia 1957 roku. Pan Mieczysław przed ślubem pracował jako
nauczyciel w Grotnikach pod Zgierzem, w wojsku trafił do pracy w kopalni Kleofas w Katowicach. Do rodzinnej wsi wrócił wtedy, gdy jego
rodzeństwo pozakładało rodziny.
Wraz z żoną zajmował się gospo-

darstwem, przez 22 lata był też inseminatorem.
- Trzeba w zgodzie żyć. Nie kłócić
się, nie wypominać - mówi Daniela
Kołosowska z Joachimowa Mogił,
żona Zygmunta. Kołosowscy również pracowali na roli, ale pan Zygmunt od 1963 pracował też w cukrowni w Guzowie. Dziś cieszą się rodziną
składającą się z 2 dzieci, 3 wnucząt
i prawnuka. - Teraz dla nas najważniejsza są zdrowie i zgoda. Cieszę się
(mwk)
z tego, że żyje się tyle lat.

Dostali stypendia premiera
Jedenastu
uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu łowickiego
oraz jedna uczennica
technikum w Bolimowie
otrzymało stypendia
Prezesa Rady
Ministrów.

Z

ostały one uczniom uroczyście wręczone na spotkaniu
z wicewojewodą Witoldem
Gwiazdą, przedstawicielami kuratorium oświaty, powiatu i dyrektorami szkół, które odbyło się w piątek,
26 października w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul.
Podrzecznej w Łowiczu.
Stypendium przyznawane jest
na wniosek szkoły - po zasięgnięciu opinii m.in. rady nauczycielskiej
i samorządu szkolnego, za najlepsze wyniki w nauce. Średnia ocen
na ostatnim świadectwie musi wynosić co najmniej 5,0. Uczeń, który jest nominowany do stypendium
nie może też wyróżniać się in minus
zachowaniem.
Stypendia otrzymali: Katarzyna
Aniszewska z Technikum Technologii Żywności w ZSP 2 RCKU na
Blichu w Łowiczu, Marta Brzezińska z technikum w ZSP w Bolimowie, Przemysław Stanisław Panek

Teodor Świątkowski z Pijarskiego LO Królowej Pokoju i Katarzyna Dębska z I LO w Łowiczu odbierają gratulacje od starosty Janusza Michalaka.
z technikum w ZSP 3 w Łowiczu,
Rafał Krzysztof Jabłoński z Technikum Hotelarskiego w ZSP 3 w Łowiczu, Edyta Laskowska z Liceum
Profilowanego w ZSP 4 w Łowiczu, Monika Strzelczyk z Technikum Ekonomicznego w ZSP 4
w Łowiczu, Aneta Pszczółkowska
z Liceum Ogólnokształcącego w
ZSP 4 w Łowiczu, Jarosław Paweł Skierski z II LO w Łowiczu,

Katarzyna Dębska z I LO w Łowiczu, Aleksandra Skierska z ZSL
w Zdunach, Małgorzata Katarzyna Szwajewska z ZSP w Zduńskiej
Dąbrowie oraz Teodor Tomasz
Świątkowski z Pijarskiego Liceum
Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu.
Stypendium wynosi 258 zł miesięcznie i jest przyznawane na cały
rok szkolny.
(mak)
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Bez posłuszeństwa jest chaos
Dzieci trzeba
wychowywać
do posłuszeństwa
- przekonywał
w Łowiczu
wiceminister
edukacji narodowej
Stanisław
Sławiński.

W

ności, jakie z nim mają rodzice, ale
i jakie ono ma z samym sobą. Jest
początkiem wielu problemów opiekuńczo-wychowawczych, bywa
pierwszym sygnałem wykolejania
się dziecka. Co więcej: jego brak
jest też problemem w świecie dorosłych. Rozkład wielu instytucji
polega na tym, że nie ma w nich
już posłuszeństwa.
Według Sławińskiego, mimo
tak ewidentnego niedostatku posłuszeństwa wokół nas, niechęć do
samego tego pojęcia, a tym bardziej
do wychowywania doń, jest wynikiem niezrozumienia, co ono faktycznie oznacza. Mylimy bowiem
posłuszeństwo z wymuszonym
podporządkowaniem. Gdy dziecko robi to, co mu się każe, czego się odeń oczekuje, to albo ono
się nam podporządkowuje - i wtedy mamy prawdziwe posłuszeństwo, albo jest nam podporządkowywane, bo zabrano mu wolność
wyboru, bo boi się zachować inaczej. Posłuszeństwo jest sposobem
używania wolności, a nie jej utratą. Wyraża się w tym, że dziecko
wie, iż w domu rządzą rodzice,
a w szkole nauczyciel, że rozumie
to i działa zgodnie z tym hierarchicznym porządkiem.
Bardzo istotnym zadaniem wychowawczym jest więc zapraszanie

iceminister, wcześniej znany pedagog, przyjechał
w minioną środę 24 października do szkół pijarskich w Łowiczu,
na organizowane w nich co mieStanisław Sławiński
siąc spotkanie z rodzicami. Temat prelekcji wielu słuchaczy zaże on to powiedział, a nie dlatego,
skoczył, ale też kto dziś w ogóle
że dysponuje środkami przymuważy się publicznie poruszać tesu. Przymus nie może być zasadą
mat posłuszeństwa - i to jeszcze
wychowania, a jedynie elemenmówić, że jest ono konieczne?!
tem pomocniczym, okazjonalnie
Sławiński miał tego świadomość;
stosowanym.
swą wypowiedź zatytułował: „Posłuszeństwo jako zapomniany cel
Dlaczego
wychowania”. Zapomniany, nieposłuszeństwo?
popularny, zgoła wypychany poza
krąg naszej refleksji. - W wielu śroBo żyjemy w układzie zbiodowiskach mówić o posłuszeństwie
rowym. Większość ważnych dla
oznacza narazić się niemal na lincz
nas rzeczy dzieje się przez wysi- powiedział.
łek zbiorowy. Życie stałoby się
Niechęć do posłuszeńniemożliwe, gdyby każdy
stwa ma różne źródła:
robił co chce i kiedy chce.
odreagowywanie komu- Posłuszeństwo jest sposobem Wszyscy winniśmy ponistycznego terroru i znie- używania wolności, a nie jej słuszeństwo władzy po to,
wolenia, opaczne rozumieby był realizowany wspólnie wolności, Owsiakowe utratą.
ny cel. Posłuszeństwo jest
nawoływania „róbta co
formą przyjęcia odpowiechceta”. A przecież brak posłu- do działań w wolności, ale zgod- dzialności za ład społeczny - w roszeństwa ze strony dzieci jest jed- nie z tym porządkiem. By dziec- dzinie, w szkole, w państwie. Jest
nym z głównych powodów skarg ko rozumiało, że gdy nauczyciel podstawą współpracy w tworzeniu
nauczycieli - i rodziców. Nieposłu- czy rodzic do czegoś wzywa, to ładu - a nie formą dyskryminacji.
szeństwo dziecka jest źródłem trud- powinno ono to zrobić dlatego, Powinieneś słuchać, bo w ten spo-

wiedzialności - ale też nie będzie
potrafił odmówić, gdy zażądają
od niego postępowania niegodnego. Taki człowiek nie powie nigdy
„non possumus”, nie odmówi. Nie
ma przyswojonego poczucia odpowiedzialności - ale też nie będzie miał poczucia winy. - Można
z nim zrobić każde draństwo - mówił Sławiński.
Obywatel wdrożony w dzieciństwie do posłuszeństwa daje
potem w życiu dorosłym swemu
zwierzchnikowi prawo do dysponowania swoją aktywnością - ale
może to prawo cofnąć.

Przypadek III Rzeszy
sób tworzymy wspólny porządek to podstawowy przekaz, jaki należy
kierować do dzieci.

Oni nie powiedzą
Nie pozwalam”
„
Minister Sławiński określił posłuszeństwo mianem fundamentu
ładu społecznego wolnego społeczeństwa. Trzeba uczyć dzieci
i młodzież posłuszeństwa - bo
w ten sposób wychowujemy obywateli zdolnych do życia w społeczeństwie, w którym nie jest
potrzebny i nie jest możliwy terror, w społeczeństwie wolnym.
I przeciwnie: uległość, kształtowana przemocą od małego, przyniesie opłakane efekty, a ład przez
nią ukształtowany będzie ładem
pozornym. Rodzic czy nauczyciel, który nie pracuje nad kształtowaniem w dzieciach zdolności
do współpracy w duchu posłuszeństwa, lecz je terroryzuje, ma zwykle i słabsze wyniki nauczania i zestresowane dzieci.
A „efekty” jego pracy zatrują po latach tkankę społeczną. Bo
wymuszona uległość jest podstawowym źródłem wypaczeń w życiu społecznym. Człowiek, który
w dzieciństwie nie przyswoił sobie wartości posłuszeństwa, tylko
przyzwyczaił się do ślepego, wymuszonego słuchania - jako dorosły będzie spętany, nie będzie
uczestniczył w życiu społecznym.
Nie podejmie świadomie odpo-

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi

Nowy zestaw
dla logopedy

Z

espół szkół na
Bratkowicach w Łowiczu
otrzymał w połowie
października specjalistyczny
zestaw do diagnozy
i terapii zaburzeń
psychosomatycznych u dzieci.
Zestaw przeznaczony jest do
pracowni logopedycznej, jego
wartość to około 20 tys. zł,
a sfinansowany został
z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Szkolny logopeda, obsługujący
urządzenie, będzie brał udział
w szkoleniu na temat
przesiewowych badań słuchu,
wzroku i mowy.
Możliwości nowej pomocy
polegają na: diagnozie zaburzeń
wzroku, słuchu i mowy,
rozwijaniu mowy i języka, terapii
jąkania korektorem mowy.
- W naszej placówce jest duża
potrzeba zajęć tego typu.
Logopeda obejmuje pomocą
liczną grupę dzieci, która ma
różnego rodzaju problemy mówi dyrektor Maria Wojtylak.
- Dzięki nowym możliwościom
zajęcia są ciekawsze, dzieci
więc chętnie na nie przychodzą,
bo lubią coś nowego.
(mwk)

Według ministra odrodzenie wychowania polskiego zależy od tego,
czy potrafimy wrócić do właściwego pojmowania posłuszeństwa.
Odrzucanie samej jego idei jest niebezpieczne. Republika Weimarska
- Niemcy lat 20-tych, państwo przeżarte moralną zgnilizną, stały się
państwem chaosu tak uciążliwego,
że życie w nim jawiło się obywatelom jako niemal nie do zniesienia.
Gdy pojawił się ktoś, kto obiecał
przywrócenie porządku nawet za
cenę dyktatury - dostał na to zgodę. Droga do władzy była dla Adol- Zduny
fa Hitlera otwarta.

To ja, służebnica...
Minister podkreślił wreszcie,
że posłuszeństwo ma nie tylko
wymiar społeczny, ale i duchowy. Wychowanie do posłuszeństwa jest równocześnie przygotowaniem do dojrzałego życia
chrześcijańskiego. Sensem tego
ostatniego jest wszak wolne posłuszeństwo nienarzucającej się woli
Boga. Oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według Twego słowa - powiedziała Maryja
w scenie zwiastowania; Twoja,
nie moja wola niech się stanie mówił Jezus przed męką. Oboje
mogli odpowiedzieć „nie”, byli
wolni w swoich decyzjach - ale
byli posłuszni ze względu na autorytet, który uznawali. Ich posłuszeństwo było kluczem do sukcesu, do dokonania tego, do czego
byli powołani.
Wojciech Waligórski

Kupili nowe komputery
20 tys. złotych wydała
gmina Zduny na nowe
wyposażenie pracowni
informatycznej w Szkole
Podstawowej w Nowych
Zdunach. Od nowego roku
szkolnego uczniowie mają do
dyspozycji 10 nowych zestawów
komputerowych. W skład
każdego z nich wchodzi
monitor, klawiatura, myszka.
Dodatkowo zakupiono
oprogramowanie: Windows,
Pakiet Office, uzupełnia je
program Beniamin, który nie
pozwala na łączenie się
komputerów z wybranymi
stronami zawierającymi na
przykład treści pornograficzne.
Nowe komputery zastąpiły,
zakupione już kilka lat temu
komputery marki Macintosh
i najstarsze PC. Oprócz tego
pracownia zyskała nowe
wyposażenie: krzesła i biurka.
(tb)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Jest szkoła jego imienia
ks. Tadeusz Stokowski (1923-1990)
Jest w Polsce szkoła nosząca
imię rodowitego łowiczanina. I nie
chodzi tutaj o szkoły imienia Stefana Starzyńskiego, bohaterskiego prezydenta Warszawy, który
urodził się w stolicy, a w Łowiczu
spędził dzieciństwo. Mowa tutaj
o postaci księdza Tadeusza Stokowskiego, urodzonego w Łowiczu w 1923 roku, zamordowanego w czerwcu 1990 roku przez
nieznanych sprawców, w trakcie
sprawowania posługi proboszcza w parafii w Michalczewie nieopodal Warki.

z Kutna. Jakby tego było mało, Tadzik przyprowadził do domu porzuconego ośmioletniego chłopca.
W roku 1945 w domu chłopca zakwaterowano trzech żołnierzy radzieckich,
w tym Gruzina Lonię, chłopka wychowanego według komunistycznej ideologii w nienawiści do kościoła i religii, który
chełpił się przykładami wieszań i rozstrzeliwań popów w Związku Radzieckim. I
nagle ten właśnie Gruzin, pod wpływem
Tadzika, poznaje Boga, uczy się religii, do-

iektórzy uznają tragicznie zmarłego kapłana za ostatniego męczennika komuN
nizmu. Dnia 1 czerwca 2006 roku Publiczna

Szkoła Podstawowa w Watraszewie w tamtej okolicy przyjęła imię księdza.
W tym roku parafia Św. Rodziny w Michalczewie obchodzi swoje pięćdziesięciolecie. Główne uroczystości zaplanowano na 20 października. Tydzień później
- w sobotę 27 października, w przeddzień
imienin księdza Tadeusza Stokowskiego,
odprawiona została msza święta w łowickiej katedrze. Celebrował ją biskup Józef
Zawitkowski, a obecna na niej była delegacja nauczycieli i uczniów ze wspomnianej szkoły w Watraszewie. Wydarzenia te
są przyczynkiem do przypomnienia wszystkim sylwetki i tajemniczych okoliczności
śmierci kapłana.
Ksiądz Tadeusz Stokowski urodził się
26 grudnia 1923 roku w Łowiczu. Był najmłodszym - czwartym dzieckiem, wychowującym się w ubogiej rodzinie. To właśnie bieda spowodowała, iż matka chłopca,
jeszcze przed porodem, miała chwilę zwątpienia, czy wystarczy środków na wychowanie jeszcze jednego dziecka. Pociecha
przyszła w świątyni, gdzie zalana łzami
kobieta prosiła Boga o przebaczenie i jako
zadośćuczynienie ofiarowała Stwórcy nienarodzone jeszcze dziecko. Nie myślała
jednak wtedy, że jej najmłodszy syn zostanie księdzem.
Dzieciństwo chłopca nie było łatwe.
Służył do mszy świętej, często się modlił,
chodził na dziecięce piesze pielgrzymki do
Sanktuarium Matki Bożej w Miedniewicach. Nic dziwnego, że po latach zanotowano, iż wśród rówieśników chłopiec wyróżniał się gorącą wiarą.
W czasach okupacji chłopiec uczęszczał
na tajne komplety. Mimo większego jeszcze ubóstwa jego matka ukrywała w swoim
mieszkaniu kobietę z Warszawy i chłopaka

Pierwszy listopada to
w Polsce dzień wyjątkowy.
Dzień Wszystkich Świętych
to dla nas wszystkich
czas zadumy, zamyślenia,
wyciszenia i zastanowienia się
nad tym, co już minęło. A mimo
to, patrząc na niektóre polskie
dzieciaki, widzę, że bliżej im do
amerykańskiego Halloween niż
do Święta Zmarłych. Dlaczego?
Warto poszukać odpowiedzi
na to pytanie.

C

zy istnieje moda cmentarna?” Takie pytanie zostało postawione przez jedną
z polskich rozgłośni radiowych. I z reportażu wynika, że tak, cmentarna moda jak
najbardziej istnieje. Dowiadujemy się od
sprzedawców, że w tym sezonie najmodniejsze są odcienie złota, a fiolet już dawno wyszedł z „cmentarnej” mody. Zresztą
nie trzeba było słuchać tych wypowiedzi,
żeby wiedzieć, iż pierwszego listopada
panuje na cmentarzach swego rodzaju pokaz mody (nowe buty, najmodniejszy kapelusz, najdroższe futro). Kto z nas z ręką

mi, pełnych dołów po wybranym piachu.
Mimo oporów ze strony władz Polski Ludowej parafianie pod przewodnictwem
księdza, niczym pierwsi chrześcijanie
tworzący swoją małą wspólnotę, zaczęli zmieniać oblicze tego terenu. Powstał
cmentarz, dzwonnica, ziemne wały, w
środku których planowano budowę nowej świątyni. Na tych wałach stanęły stacje drogi krzyżowej. Pojawiły się kapliczki i figury świętych, zakwitły kwiaty. Po
latach wybudowano duży kościół, który
stoi do dziś.
Ze strony władz nasyłano kolejne kontrole, były przesłuchania, zatrzymania
księdza w areszcie, kolegia karne, szykany i najścia.
roboszcz nie poddawał się. Jak wspominają parafianie, liczył się jednak
z możliwością nagłej śmierci. Prosił, aby
w przypadku naturalnej śmierci pochować
go na cmentarzu, jednak gdyby zmarł śmiercią tragiczną, ma zostać pochowany przy
pierwszej stacji drogi krzyżowej. Dla wielu jest to dowód, iż kapłan przeczuwał zagrożenie ze strony SB.
Wspomniane szykany faktycznie każą
się zastanawiać, czy dokonane na kapłanie morderstwo nie miało charakteru politycznego. Ksiądz zamordowany został w sobotę 2 czerwca 1990 roku przez
nieznanych sprawców na swojej plebani
w Michalczewie. Do dziś nie ustalono, kto
i dlaczego go zabił. Czy był to napad rabunkowy, czy też proboszcz był ostatnią ofiarą komunizmu?
Tamtego dnia kapłan, jak co dzień, odprawił popołudniową mszę świętą. Następnego dnia, w niedzielę, zaplanowana
była wizyta biskupa i uroczystość bierzmowania. Pochłonięty ostatnimi przygotowaniami, proboszcz krzątał się jeszcze chwilę
wokół świątyni.
Około 16.00 parafianie widzieli przy kościele czwórkę nieznanych osób - trzech
mężczyzn i kobietę. Kilkanaście minut
później do drzwi plebani zapukał niechlujnie wyglądający mężczyzna. Obecne wtedy osoby zapamiętały, że domagał się rozmowy z księdzem na osobności. Był niby
głodny, dostał więc od gospodyni małą paczuszkę z jedzeniem i wyszedł.
Dwie godziny później, ksiądz dzwoni jednak na komisariat w Warce, informując o jakichś obcych osobach kręcących się wokół kościoła. Kiedy godzinę
później zjawia się radiowóz, próbuje całą
rzecz zbagatelizować, widać jednak, że
coś go niepokoi.
dok. na str. 19

P

wiaduje się tego czego nikt wcześniej mu
nie przekazał - że jest życie wieczne, że jest
Bóg. Brzmi to wszystko jak wyjątek z żywota świętego, ale to prawda - zachowały
się listy Loni z frontu, pełne wdzięczności
i próśb o modlitwę. Ostatni list przysłał już
kolega Gruzina. „Lonia umierał, dziękując
Tadziowi, że zaprowadził go do Boga” pisał żołnierz.
o wojnie Tadeusz wstępuje do Seminarium Duchownego w Warszawie.
Święcenia przyjmuje 17 grudnia 1950 roku
w kościele Najświętszego Zbawiciela
w Warszawie, a ręce na jego głowę nakłada
sam prymas Stefan Wyszyński.
Zostaje wikariuszem w Warce, gdzie
w krótkim czasie gromadzi wokół siebie
grupę parafian, wraz z którymi potajemnie - bez zgody władz świeckich - buduje
w Michalczewie pierwszą kaplicę z drewna i supremy. Kardynał Wyszyński był pod
wrażeniem wiary i uporu młodego księdza.
Erygował parafię w Michalczewie, a jej
pierwszym proboszczem mianował jej założyciela - księdza Tadeusza Stokowskiego.
Kaplica stanęła na nieużytkach - porośniętych dziko pleniącymi się krzaka-

P

odeszli od nas

Zaproszenie na szlak
Cichociemnych
Łowicki oddział PTTK i Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha” zapraszają na Rajd Szlakiem Cichociemnych Czatolin 2007, który
odbędzie się 4 listopada.

C

elem rajdu jest uczczenie 66. rocznicy
zrzutu Cichociemnych na polach wsi
Czatolin (gm. Łyszkowice). W tym
roku program rajdu przewiduje dla uczestników do pokonania dwie trasy rajdu: pieszą i rowerową. Osoby, które wybiorą trasę pieszą, spotykają się o godz. 9.15 na
dworcu PKS przy ul. 3 Maja. Stamtąd dojadą autobusem do Łyszkowic, skąd pieszo pokonają trasę Czatolin - Domaniewice - Rogóźno - Dąbkowice Górne (w sumie
16 km). Z Dąbkowic wrócą do Łowicza
autobusem MZK. Jest także możliwość
przejścia trasy skróconej z Łyszkowic do
Domaniewic, skąd także jest możliwy powrót autobusem do Łowicza. Osoby, które
wybiorą trasę rowerową spotykają się
o godz. 9.00 na Starym Rynku przed biurem
PTTK, stamtąd wyjadą w trasę Wygoda Zakulin - Łyszkowice - Czatolin - Domaniewice, Rogóźno - Dąbkowice - Pilaszków
- Łowicz (około 40 km).
Wszystkie grupy spotkają się pod pomnikiem poświęconym zrzutowi Cichociemnych w Czatolinie, tam złożą kwiaty i zapalą znicze. Zapisy do 2 listopada w biurze
PTTK, można tel. 046/837-32-69.
(tb)

je wiele firm sprzątających, które na brak
zleceń przed Wszystkimi Świętymi narzekać nie mogą. Czy aby o to w tym święcie chodzi? Wydaje mi się, że czas Święta
Zmarłych powinien być czasem poświęconym pamięci zmarłych. Jednakże nie
pamięci w stylu: „zadzwonię, niech ktoś
umyje te pomniki, a potem wyśle mi zdjęcie, czy zrobił to dobrze”. Chyba nie o to
w tym wszystkim chodzi.
Rozumiem, że wszyscy są dzisiaj zajęci, zapracowani i zabiegani. Jednakże
może warto odpuścić sobie po pracy jeden
odcinek ulubionej telenoweli w telewizji?
Sprzątanie nie jest przecież ciężką pracą.
Wystarczy popatrzeć na te wszystkie starsze panie krzątające się wokół nagrobków
przed Wszystkimi Świętymi. Pamiętajmy,
że pierwszego listopada zazwyczaj spoty-

co jest dobre, a co złe. Czy te argumenty nie
wystarczą, aby udać się dzień wcześniej na
cmentarz i umyć pomnik?
Być może więc dzieci, patrząc na nas,
nie chcą powtarzać hipokryzji i robienia
rzeczy na pokaz? Być może wszczepiliśmy
im za mało szacunku dla tego święta?
Dwa poprzednie święta zmarłych spędziłam Wielkiej Brytanii. W tym roku patrzę, co się dzieje w kraju i nie mogę się
temu nadziwić. Ludzie gonią za zniczami, zatrudniają ekipy sprzątające do porządkowania grobów i biegają po sklepach w poszukiwaniu butów czy futra.
A gdzie istota tego dnia? Jeśli nie chcemy, aby następnemu pokoleniu ten czas
kojarzył się tylko i wyłącznie z Halloween
- zróbmy coś z tym.
Agnieszka Jasińska

Klerycy będą kwestować
1 i 2 listopada wszyscy klerycy
z Wyższego Seminarium
Duchownego w Łowiczu prowadzić
będą kwestę na niektórych
cmentarzach diecezji łowickiej.
15 kleryków z I roku pojedzie do
swoich rodzinnych parafii (w tym
w Łowiczu) i tam będą prowadzić
kwestę. Pozostali klerycy od II do VI
roku (jest ich 30) kwestować będą
na cmentarzach m.in. w Rawie
Mazowieckiej, Sochaczewie, Kutnie
i Skierniewicach.
Kwesta trwać będzie od godzin
rannych do popołudniowych. Zebrane
pieniądze przeznaczone będą na
utrzymanie seminarium, takie jak np.
zakup żywności, opłacenie kosztów
ogrzewania czy zakup pomocy
naukowych. Rektor uczelni, ks. dr
Jacek Skrobisz mówi, że listopadowa
kwesta to jedna z wielu form pomocy
w utrzymaniu seminarium, która
uczy kleryków odpowiedzialności za
seminarium, które jest ich wspólnym
domem.

Msze św. na łowickich cmentarzach

1 listopada na cmentarzu katedralnym
w Łowiczu przy ul. Blich oprawione
będą trzy msze św. o godz.
10, 12 oraz 15. Procesja
z wypominkami po cmentarzu
rozpocznie się o godz. 11.30.
Na cmentarzu Emaus przy ul.
Tuszewskiej msza św. rozpocznie się
o godz. 12.
(mwk)

Oni zagra¿aj¹
naszemu życiu

W okresie od 25 października policja
zatrzymała następujących nietrzeźwych kierowców i rowerzystów.
§ 25 października o godzinie 1.05 na
ulicy Tkaczew w Łowiczu 23-letni Sylwester K. jechał rowerem (1,13 mg/dm3
na sercu może przyznać, że ubiór na Dzień kamy się nad pomnialkoholu), § 25 października o godzinie
Wszystkich Świętych w ogóle się dla nie- kami osób, bez których
8.50 w Zielkowicach w gminie Łowicz
nie byłoby nas na świego nie liczy?
62-letni Tadeusz K. jechał rowerem
W tej samej rozgłośni słucham kolejne- cie. To dzięki nim jeste(0,50 mg/dm3 alkoholu), § 28 paźgo reportażu. Tym razem o sprzątaniu na- śmy, oddychamy, żyjemy. To oni nauczyli dziernika o godzinie 1.15 w Różycach
grobków. Okazuje się bowiem, że istnie- nas patrzeć na świat. To dzięki nim wiemy, w gminie Kocierzew 17-letni Piotr S.

Pierwszy listopada

(11.10.-26.10.2007 r.)

11 października: Bolesław Rosak, l.85, Bratoszewice; 13 października: Władysław Jackowski, l.74; 14 października: Eugenia Koza, l.71;
Marcin Kaźmierczak, l. 24, Łowicz; Mieczysława Stanisławska, l. 58, Głowno;
15 października: Emilia Kaczor, l.71. 16 października: Elżbieta Cywińska, l. 63;
Kazimierz Czubatka, l. 72, Lasocin; Ryszard Pakuła, l. 56, Głowno; 17 października:
Cecylia Sut, l. 79, Wiesiołów; 18 października: Zbigniew Plichta, l. 39, Patoki;
20 października: Helena Kolec, l. 93, Głowno; 21 października: Irena Szypuła,
l. 75; 22 października: Marianna Ciechocińska, l. 83, Głowno; Grażyna Zielińska,
l. 56, Głowno; 23 października: Emilia Panek, l. 78, Łowicz; 24 października:
Antoni Wysocki, l. 88, Placencja; 25 października: Piotr Wojtysiak, l. 87; 26 października: Marianna Tomczak, l. 72, Tydówka.

jechał samochodem marki Nissan
(0,43 mg/dm3 alkoholu) § 28 października w Wejscach w gminie Kocierzew
51-letni Marian L. jechał Fiatem Seicento (0,48 mg/dm3 alkoholu). Oprócz
tego kierowca ten miał orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych w ruchu lądowym.
§ 28 października o godzinie 16.05
na ulicy Chełmońskiego w Łowiczu
49-letni Wiesław P. jechał rowerem
(1,41 mg/dm3 alkoholu).
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Pełno ciekawostek
na archiwalnych półkach
- Mamy w zasobach księgę
meldunkową z Bobiecka
z końca XVIII wieku, w której
- o ile dobrze pamiętam figuruje pańskie nazwisko
- mówi na powitanie reportera
Nowego Łowiczanina szef
łowickiego Oddziału Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy
Marek Wojtylak. A widząc
zaskoczenie wysłannika
gazety, dodaje: - Nasze
archiwum, to nie tylko nudne
dokumenty.

31.10.2007 r.

materiałów archiwalnych”. Znalazł się
w doborowym towarzystwie - panel poprowadził profesor Andrzej Garlicki, głos
zabierali przedstawiciele warszawskiego Muzeum Historycznego, Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowego Biura Badań Historycznych. Na temat Polaków w obozie
w Bergen - Belsen głos zabrał profesor Karl
Liedke z Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten.
- Trzy lata temu w „Kronice Warszawy”
opublikowałem artykuł o exodusie ludności
stolicy po powstaniu, tak więc mój dyrektor
miał pełne zaufanie, że to, co przedstawię
przed 150 osobowym audytorium, spełni
pokładane oczekiwania - mówi Wojtylak.
- Dzięki owej wystawie było w stolicy o Łowiczu naprawdę głośno. Udział naszego archiwum był naprawdę znaczący i wyraźny.
Mamy z tego dużą satysfakcję.

Wystawa osobliwości
Łowickie archiwum wyróżnia się zresztą
dosyć mocno na tle innych mazowieckich

awet pan sobie nie wyobraża, jakie
ciekawostki można tutaj znaleźć. SłyN
szę czasem, jak ludzie przechodzący pod

naszymi oknami dziwią się, co ma wspólnego warszawskie archiwum z Łowiczem
i nie zdają sobie sprawy, że przechowywane tutaj zasoby wiążą się właśnie z naszym
miastem. A w zasobach tych znaleźć można takie ciekawostki, jak na przykład pochodzący z czasów okupacji, niemiecki projekt
kąpieliska na Błoniach, czy dziewiętnastowieczny wyrok oczyszczający mieszkańca
Wilna z zarzutu poróbstwa, czyli gwałtu,
za sprawą przesłanek, które dziś na pewno nie zostałyby uznane za okoliczności
łagodzące.
Sylwetki Marka Wojtylaka - człowieka
instytucji - nie trzeba chyba nikomu bliżej
przedstawiać. Warto natomiast, aby czytelnicy zapoznali się z wielością przedsięwzięć Marek Wojtylak
wykraczających poza nasz teren, w jakich
uczestniczy za jego sprawą łowickie archi- wstania Warszawskiego. Z archiwaliów
wum. Szczególnie ostatnio.
wynika, że w powiecie łowickim zarejestrowanych zostało 40 tysięcy uchodźców
- którzy trafili głównie na podłowickie wsie.
Wypędzeni w Łowiczu
W samym Łowiczu, jak wynika z rejestrów
Oto bowiem w Muzeum Historycznym Rady Opiekuńczej Powiatowej, znalazło się
m. st. Warszawy trwa obecnie wystawa 6600 dzieci, w większości sierot i półsierot.
pod tytułem „Wypędzeni z Warszawy 1944.
Dzieci miały letnie ubrania, żadnych środLosy Dzieci”. Prezentowane tam fotografie, ków do życia. Zachowane do dziś sprawozdajak i szereg dokumentów, pochodzą właśnie nia - m.in. sióstr bernardynek, mówią o pilnej
z archiwum w Łowiczu. - Przeprowadzili- potrzebie ciepłej odzieży, lekarstw, bo wiele
śmy trwającą blisko miesiąc, bardzo dużą dzieci było chorych. - Wstrząsające wrażenie
i poważną kwerendę. Sam jestem pod wraże- robią listy kobiet do Rady Opiekuńczej Poniem, że tak wiele udało się znaleźć - mówi wiatowej z prośbą o przydział butów, odzieMarek Wojtylak. - To co przesłaliśmy, uzna- ży. I listy matek poszukujących swoich dzieci,
ne zostało za wyjątkowo cenny i wartościo- z którymi zostały rozdzielone - mówi Wojtywy materiał.
lak. Nie mniej wstrząsające są wypełniane
Znalezione w Łowiczu dokumenty malu- przez dzieci ankiety, w których wielokrotnie
ją straszny obraz tamtych wydarzeń. Szcze- powtarzają się np. dane: matka w obozie, ojgólnie przemawiają do widza fotografie ciec zginął w powstaniu.
Wystawa otwarta została 10 września, naz budynku i dziedzińca dzisiejszej Szkoły
Podstawowej nr 1, gdzie Rada Opiekuń- tomiast 12 odbył się panel naukowy. Marek
cza Powiatowa wydawała w 1944 roku Wojtylak poproszony został o wygłoszenie
posiłki dla małych warszawiaków, wypę- referatu na temat: „Losy dzieci warszaw- Plakat promujący warszawską wystawę, na której oglądać też można zdjęcia
dzonych ze swych domów po upadku Po- skich po powstaniu w świetle łowickich pochodzące z łowickiego archiwum.

Łowiccy kupcy byli swego czasu tak
majętni i wpływowi, że zrzeszali się nie
w zwykłej konfraterni, ale arcykonfraterni. A to jest strona tytułowa ich księgi.
oddziałów. Tak za sprawą swoich zbiorów,
jak i działalności kierownika, który potrafi
te ciekawostki wydobyć na światło dzienne.
Jest w czym myszkować - w budynku przy
ul. 3 Maja znajduje się grubo ponad 600
metrów akt, usystematyzowanych w blisko 300 zespołach. Nic dziwnego, że Marek
Wojtylak poproszony został przez Naczelną
Dyrekcję Archiwów o przygotowanie materiałów o osobliwych pamiątkach znajdujących się w łowickich zasobach. Materiały
będą częścią wystawy organizowanej przez
Archiwum Główne Akt Dawnych, planowanej na koniec roku, a prezentującej różne
archiwalne ciekawostki i osobliwości.

Frycówka chłopców
kondycji kupieckiej
W Łowiczu takich osobliwości jest wiele. Wymienić można chociażby księgę o tajemniczym tytule: „Prawo albo Frycówka
chłopców kondycji kupieckiej” pochodzącą sprzed blisko 300 lat. Panami frycami
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w księdze owej określani są chłopcy początkujący w zawodzie kupieckim. Frycówka
to natomiast zakres ich obowiązków, jakich
muszą przestrzegać w czasie trwania czterotygodniowego jarmarku św. Mateusza na
Rynku Nowego Miasta w Łowiczu. Najprawdopodobniej jest to fragment prawa
zwyczajowego, obowiązującego ówcześnie
w łowickiej konfraterni kupieckiej.
Prawa i obowiązki fryców składają się
z 10 punktów i dotyczą m.in. zasad pilności i gotowości służenia czeladnikom
i mistrzom, pilnowania ich towarów, wystrzegania się pijaństwa, zakazu urządzania zabaw i uczt, oddawania się grom
szulerskim itd. Przy każdym punkcie zapisana jest liczba plag, czyli batów, grożących
w przepadku nieprzestrzegania zasad. Kary
może były surowe, jednak jak tłumaczy Marek Wojtylak, miały głównie na celu nauczenie nowicjuszy kupieckich posłuszeństwa
i dyscypliny, a także szacunku wobec czeladników i mistrzów.

Biblioteka w Kiernozi

Docenić tych,
co cenią książki

N

iektórzy dorośli czytelnicy biblioteki
w Kiernozi wypożyczyli w tym roku
już ponad 110 woluminów. Do placówki zapisane są też dzieci, które w tym
roku wypożyczyły nawet 60 książek.
Kierownik placówki, Zofia Serwach,
planuje docenić osoby, które lubią czytać
i zaprosić je na wspólne spotkanie, na którym otrzymają upominki. Na razie nie wyznaczono daty spotkania, bo bibliotekarka
szuka sponsorów, którzy dofinansują zakup
nagród. Ma nadzieję, że uda się jej nagrodzić kilkunastu dorosłych czytelników i tyle
samo dzieci.
(mwk)

Żydowskie tradycje
w Sannikach

Porubstwo czy nie
Na wspomnianą wystawę przygotowywana jest większa jeszcze ciekawostka - wyrok sądu krakowskiego z 1811
roku w sprawie o porubstwo, czyli gwałt
na mieszczce. Gwałtu dokonać miał niejaki Witkowski z Wilna. W uzasadnieniu
napisano, iż oskarżony został uwolniony od zarzutu, gdyż kobieta nie potrafiła
powiedzieć, czy oskarżony włożył w jej
miejsce intymne palec, czy też „członek
wstydliwy”...

Istniała przed wojną tradycja, że 10. Pułk, po każdych manewrach prezentował się mieszkańcom Łowicza na Starym
Rynku. To zdjęcie budzi tęsknotę za tamtymi czasami, kiedy słowa Bóg, Honor i Ojczyzna naprawdę coś znaczyły.
Szczególne wrażenie robią archiwal- zać się jeszcze w tym roku nakładem Naczelne fotografie, na przykład przedwojenny nej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
dzień targowy na Nowym Rynku, zdjęcie łowickich harcerzy - uczniów gimna- W poszukiwaniu prawdy
zjum imienia księcia Józefa Poniatowskieo Żelazowej Woli
go, wyruszających na wojnę bolszewicką
w 1920 roku, zdjęcie z wizyty generała JóMarek Wojtylak nie tylko jest szefem
zefa Hallera z 1919 roku czy Boże Ciało archiwum, nie tylko redaktorem naczel-

o czym nie wszyscy wiedzą, kryją się
prawdziwe skarby - kwituje Marek Wojtylak. - A w sprawie tego nazwiska i poszukiwania korzeni rodziny - bo taką pomocą także służymy - zapraszam pana
w wolnej chwili - dodaje, wyciągając rękę
na pożegnanie.
Wojciech Czubatka

To właśnie w tej księdze, tajemniczo
nazwanej Frycówka, zapisano, ile batów można dostać za pijaństwo, gry
szulerskie i inne tego typu zajęcia.

Wnętrze budynku dzisiejszej SP nr 1 w Łowiczu. To tutaj w 1944 roku dzieci wypędzone ze stolicy po klęsce Powstania
Warszawskiego, otrzymywały ciepły posiłek.

Jest co pokazać
Jak wiele jest takich ciekawostek w łowickim muzeum pokaże ukończony właśnie przez Wojtylaka nowy informator
o zasobach. Opublikowany w 1993 roku
poprzedni informator zawierał krótką charakterystykę zasobu, trochę informacji
o dziejach, trochę ilustracji. Jest dziś nieaktualny - ilość materiałów przechowywanych w archiwum powiększyła się
w tym czasie dwukrotnie. Ponadto stanowił
tylko spis zespołów archiwalnych. Nowy informator, poza wstępem prezentującym dzieje
archiwum, jego zasoby i zasady korzystania,
zawierał będzie przede wszystkim charakterystykę poszczególnych zespołów archiwalnych, a także reprodukcje najciekawszych
dokumentów.
Dzięki tym ostatnim zobaczyć będziemy
mogli na przykład księgę wydatków archikonfraterni kupców łowickich z 1701 roku.
Dlaczego archikonfraterni, a nie konfraterni? Gdyż tak wysoka była wtedy majętność
i pozycja kupców pelikaniego grodu. Będzie
też dekret prymasa Michała Poniatowskiego
z odręcznym podpisem z 1792 roku,czy paszport austriacki Jana Krukowieckiego, jednego
z dyktatorów powstania listopadowego, który
po złożeniu dymisji chciał opuścić kraj.

z 1937 roku. Na reporterze NŁ szczególne wrażenie zrobiła fotografia z prezentacji 10. Pułku Piechoty na Starym Rynku.
Marek Wojtylak wyjaśnia, że przed wojną był zwyczaj, iż 10. Pułk, po powrocie
z manewrów, każdorazowo prezentował się
mieszczanom.
W informatorze znajdą się też reprodukcje obwieszczeń z czasów okupacji. Archiwum ma zgromadzonych ponad
1000 afiszów, które w tamtych czasach budziły prawdziwą grozę - to na nich, wśród
przewidzianych do rozstrzelania, mieszkańcy Łowicza z drżeniem serca szukali nazwisk swoich bliskich. Co ciekawe, afisze
głoszą, że wymienione osoby przewidziane
są do ułaskawienia, jednak najstarsi pamiętają, że były to tylko czcze słowa i znalezienie się na takiej liście równało się z wyrokiem śmierci.
Inną ciekawostką jest list z 1944 roku,
z prośbą o pomoc mieszkańców Łowicza,
podpisany przez słynnego aktora Władysława Hańczę, znanego m.in. z ról Kargula, Boryny czy księcia Janusza Radziwiłła w Potopie. Aktor przebywał w niemieckim obozie i
wraz ze współtowarzyszami prosił o ciepłą
odzież, bieliznę, tytoń, mydło i żywność. Praca nad informatorem zajęła mi około 6
miesięcy - mówi Wojtylak. - Powinien uka-

nym kwartalnika „Łowiczanin” - dodatku historycznego do NŁ. Na jego barkach
spoczywa też przygotowywanie do publikacji „Roczników Łowickich”. To nie
wszystko - ostatnio na prośbę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina znalazł się też w składzie zespołu powołanego dla przeprowadzenia szczegółowych
badań źródłowych, służących przywróceniu prawdziwego wystroju wnętrza dworu
w Żelazowej Woli. - Do tej pory cała wiedza o tym miejscu opierała się na obiegowych opiniach, błędach, przeinaczeniach
i nieścisłościach, powielanych przez kolejne opracowania i przewodniki. W 2000
roku Wojtylak opublikował w XII tomie
Roczników Mazowieckich artykuł „Tajemnice dworu w Żelazowej Woli”, który
odbił się w środowisku szerokim echem.
Dlatego właśnie zwrócono się do niego
o pracę w zespole, w którym zasiadają m.in.
historycy, muzykolodzy czy historycy sztuki. Zadaniem zespołu będzie zebranie pełnej dokumentacji dotyczącej dworu w Żelazowej Woli, i tutaj znów kłaniają się zasoby
łowickiego muzeum. To właśnie u nas znajdują się bowiem akty notarialne czy spisy
inwentarzowe dotyczące tego obiektu.
- Sam pan widzi, że cały czas coś
się tutaj dzieje. Że w naszych zbiorach,

S

anniki zapraszają na kolejną imprezę
narodową, która odbędzie się 18 listopada o godz. 14.30 w pałacu. Tematem tegorocznej imprezy będzie kultura
żydowska.
W sali koncertowej pałacu wystąpi klezmerska grupa „Di galitzyaner klezmarin”,
co z tłumaczeniu z jidysz oznacza „Muzykanci galicyjscy”.
Grupa istnieje od 1996 roku, tworzą ją
muzycy, którzy są absolwentami Akademii
Muzycznej w Krakowie. Ich twórczość to
kompozycje własne oraz aranżacje muzyki
tradycyjnej, które nawiązują do tradycji kapel żydowskich. Oprócz klezmerów w Sannikach wystąpi aktor lub aktorzy z Teatru
Żydowskiego w Warszawie. Aktorzy prezentować będą humor żydowski.
W sali wystaw zaprezentowana zostania
wystawa udostępniona przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, zatytułowana „Synagogi i cmentarze Polski południowo-wschodniej”.
- Będzie czas na refleksję, ale też na muzykę i humor - tak, jak w życiu - mówi, zapraszając na imprezę Aleksandra Głowacka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Sannikach. Dodaje, że imprezy narodowe
odbywają się od 1986 roku i już dwukrotnie
poświęcone były kulturze żydowskiej. Ponieważ spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, wiele osób pytało o kolejny
dzień żydowski.
(mwk)
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dok. ze str. 12

Jak radni z wicewójtem

podlegają samoSteż ekretarzowi
dzielne stanowiska pracy, on
zajmuje się administracją urzędu, skarbnikowi podlega referat finansowy.

Spór o pomieszczenie
czy o osobę?
Wójt gminy Sanniki broni swojego zastępcy i wiąże z nim duże
nadzieje. Podsiadły zajmuje się
wszystkimi sprawami bieżącymi
i z obowiązków wywiązuje się, zdaniem wójta, dobrze. Współpracuje
ze strażą, policją, zajmuje się współpracą z lokatorami zamieszkującymi
w lokalach komunalnych. Wójt Wieczorek ma też nadzieję, że jego zastępca reaktywuje klub piłki nożnej

w gminie, bo jest w zarządzie UKS.
Wójt w swojej pracy chce skupić się
na pozyskiwaniu pieniędzy spoza
gminy, co deklarował już w chwili
objęcia tego stanowiska. Pozyskano
już ponad 1,5 mln zł, a jeszcze nie
ruszyły programy unijne, z którymi
gmina wiąże duże nadzieje.
Wójt uważa, że podłoże sporu jest
polityczne, bo Henryk Posiadły jest
postrzegany jako osoba, która przed
rokiem w wyborach przyczyniła się
do przegranej poprzedniej wójt, Marii Fudały. Z listy komitetu wyborczego, z którego startowała, do Rady
Gminy weszła duża grupa radnych.
Może to prawda, jednak nie tylko
oni chcą, aby w urzędzie było dla
Rady Gminy pomieszczenie. Wieczorek ma nadzieję, że przewodni-

czący i zastępca wójta nie będą sobie
przeszkadzać, bo Cieślak przyjmuje
interesantów raz w tygodniu przez
2 godziny, więc w tym czasie Podsiadły może zaplanować pracę poza
gabinetem. Poza gabinetem do dyspozycji radnych jest sala obrad. Mamy w urzędzie większe problemy,
jak np. biurka o wymiarach 60x60,
przy których pracują urzędnicy. Ich
wymiar związany jest ze zbyt małą
powierzchnią w urzędzie.
W przyszłym roku warunki
zmienią się nieco, bo zwolnione
zostały 3 lokale mieszkalne, których najemcy przeprowadzili się
do nowego budynku przy ul. Fabrycznej. Pomieszczenia zostaną przystosowane raczej dla pracowników urzędu.
(mwk)

dok. ze str. 15

Jest szkoła jego imienia

ogło to mieć związek z niedawnym napadem na plebaM
nię, kiedy to skradziono trzy milio-

ny starych złotych i kielich mszalny.
Przed tamtym włamaniem jakiś
obcy także prosił o kromkę chleba.
Ksiądz Stokowski ogłosił z ambony,
że wie, kto dokonał kradzieży. Zagroził, że jeśli sprawca nie zwróci
skradzionych przedmiotów, zawiadomi o wszystkim policję. Czy rzeczywiście znał nazwisko sprawcy?
Nigdy już się nie dowiemy.
Następnego dnia przybyłych na
poranną mszę powitały zamknięte drzwi kościoła. Nigdzie nie było
też księdza. Za to księże owce
w zagrodzie strasznie beczały. Jedna
z kobiet odważyła się w końcu wejść
na plebanię. Znalazła leżącą na podłodze martwą 55-letnią gospodynię.
Księdza - żywego lub martwego - nigdzie nie było. Dopiero po południu,
przypadkiem, w stercie siana w stodole odkryto ciało kapłana. Obydwoje - gosposia i ksiądz - uduszeni zostali wiskozowym sznurkiem. Sprawcy
lub sprawca tego bestialskiego mordu nigdy nie zostali ustaleni.

Adam Stokowski, bratanek ks. Stokowskiego oraz poczet sztandarowy szkoły w Watraszewie noszącej jego imię podczas mszy św.
27 października celebrowanej przez bp. Józefa Zawitkowskiego.
Dziś każda parafialna uroczystość zaczyna się u grobu tragicznie zmarłego proboszcza.
W czerwcu 2006 roku prymas Polski,
w wigilię jego śmierci, poświęcił
nowy sztandar szkoły w Watraszewie i nadał jej imię księdza Stokowskiego. „Rodzice, dyrektor szkoły
(...) i Rada Pedagogiczna mają (...)
nadzieję, że wartości, zgodnie z ja-

kimi żył ksiądz, a które zamykają się
w miłości Boga i ludzi oraz cechy
jego charakteru, takie jak: wytrwałość w dążeniu do jasno określonego celu, nawet jeśli trzeba iść pod
prąd, pracowitość i skromność wyznaczają tor myślenia, według którego będą postępować uczniowie.”
- czytamy w miesięczniku informacyjnym gminy Chynów.
(wcz)
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FIAT 126p 1999 rok, tel. kom. 0609810-853.
OPEL Kadett 1.6D, tel. kom. 0509-138304.
Tarcze z oponami zimowymi 165/70/R/3,
tel. kom. 0661-263-432.
OPEL Vectra 1994r., 6500zł, zielony
metalik, gaz, pełne wyposażenie, tel.
kom. 0607-161-984.
NISSAN Primera 1,6 16V 1996r., klimatyzacja, instalacja gazowa, tel. kom.
0609-688-461.
OPEL Astra combi gaz 1993 rok, tel. kom.
0604-529-656.
Kredyty samochodowe, tel. kom. 0500167-670.
POLONEZ GLD 1994r., zarejestrowany,
jeżdżący, tel. kom. 0512-250-744.
Seicento, tel. (042) 719-71-39.
Lakiery samochodowe - sprzedaż, tel.
kom. 0512-391-051.
Autoskup - gotówka, tel. kom. 0500167-670.
Kredyty samochodowe gotówkowe, tel.
kom. 0500-167-670.
Cinquecento lub Tico - kupię, tel.
kom. 0500-420-702.
FIAT 126p 1998 rok, 2000 zł, zielony, stan
bardzo dobry, tel. kom. 0600-300-700,
0600-380-155.

Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
VW Transporter T4 1.9 TD 1998 rok, biały,
dostawczy, tel. (046) 838-88-89, tel. kom.
0513-999-445.
RENAULT Clio 1.2 benzyna 2004 rok,
17900 zł, granatowy, 3-drzwiowy, tel. kom.
0509-599-939.
ROBUR, stan bdb, tel. (046) 874-73-66
wieczorem, tel. kom. 0508-566-854.

Punto lub Felicją - kupię, tel. kom.
0500-420-702.

Corsa, 1.0, zielony metalik, IX. 1999
rok, salon Polska, stan bdb, tel.
kom. 0505-667-099.

Kupię Łady Samary, 2105, 2107, tel. kom.
0512-476-760.

FIAT 126p 1996 rok tel. (046) 838-1370.

Kupię całe i uszkodzone, tel. kom.
0606-238-179.

POLONEZ Caro 1.4 16V benzyna + gaz
1995 rok tel. (046) 838-88-46.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji
od ręki. Możliwość odbioru. Sprzedaż
części, tel. kom. 0602-123-360.
Kupię wszystkie auta, zaświadczenie o kasacji, tel. kom. 0889539-501.
Skrzynia Poloneza po 1992 roku + inne
części, tel. kom. 0504-199-580.
Astrę lub Lanosa - kupię, tel. kom.
0500-420-702.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do Wydziału Komunikacji przyjmuje i płaci za
pojazdy stare, rozbite, wyeksploatowane. Nieborów 230, tel. (046) 83855-41, tel. kom. 0507-141-870.
OPEL Corsa 1.2 B 1994 rok, błękitny, tel.
kom. 0609-856-886.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel.
kom. 0605-695-882.
Kupię każdego Fiata, Daewoo, Skodę.
Płatne gotówką. Dojazd do klienta, tel.
kom. 0501-032-036.
Absolutnie auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 0664-053-583.
Absolutnie kupię każdy model Daewoo,
Fiata, Opla, Renault, Seata, Peugeota,
Toyoty, Volkswagena, tel. kom. 0500026-841.
ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE,
CAŁE - KUPIĘ, tel. (046) 831-01-29,
tel. kom. 0601-317-076.
Absolutnie kupię wszystkie krajowe i
zagraniczne w całości, również powypadkowe, tel. kom. 0503-366-861.
Absolutnie kupię wszystkie modele Fiata,
Daewoo, Opla, Seata, Renault, Peugeota,
Volkswagena, BMW, tel. kom. 0606899-489.
Aktualnie kupię osobowy cały lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 0604706-309.
Astra 5 drzwi lub combi, tel. kom. 0692829-882.

SKODA Octavia 1.6 gaz 2001 rok, tel.
kom. 0601-292-287.
PEUGEOT Boxer 1996 rok, 150000
km, dostawczy, oryginał, sprowadzony z
Niemiec, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
NISSAN Sunny 1988, tel. kom. 0500296-192.
Okazja, wyjazd na Zachód, MAZDA
323, gaz, inne dodatki, 2200 zł, tel. kom.
0602-537-502.

AUDI A6 Quatro 2,5 TDI 180KM 2000r.,
48000zł, 199000km, czarny, bardzo
bogate wyposażenie, hak, tel. kom. 0509293-050.
POLONEZ Caro 1992 rok, tanio, tel. kom.
0608-075-936.
Uno, po wypadku na części lub w całości,
tel. kom. 0513-187-002 0502-403-981.
TOYOTA Yaris 1.0 2000 rok, tel. kom.
0798-906-444.
CITROEN AX 1989 rok, sprzedam tanio,
tel. kom. 0660-768-244.
FORD ESCORT combi 1,8 TDI 1995r.,
tanio, tel. kom. 0609-788-409.

NISSAN Micra 1.2 2004 rok, 21000 zł,
czerwony, klima, tel. kom. 0509-208502.
MITSUBISHI Carisma 1,8 1998r., tel.
kom. 0609-501-381.
FORD Puma 1.4 16V, XII. 1998 rok,
14500 zł, stan techniczny bdb, wspomaganie, 2x airbag, elektryczne
szyby, klimatyzacja, ABS, tel. kom.
0888-283-374.
RENAULT 19 1995 rok, tel. kom. 0608295-214.
OPEL Vectra 1.8 16V 1999 rok, tel. kom.
0662-235-580.

ŻUK skrzyniowiec, stan bdb, tel. (046) 83922-52.

FIAT Marea 1600 SX 2000 rok,
błekit metalik, rejestracja 2001 rok,
ABS, klimatyzacja, poduszki x4,
wspomaganie, centralny zamek,
immobilizer, garażowany, tel. kom.
0606-307-014.

PASSAT 1990r. tel. (046) 837-06-39, tel.
kom. 0607-619-210.

Punto 1.1 1998 rok, tel. kom. 0601613-952.

VW Golf III 1.8 gaz 1994 rok, 8300 zł,
czarny, zarejestrowany, tel. kom. 0667470-878.

CC 900 1996 rok, zielony metalik, tel.
kom. 0665-586-142.

FIAT 126p el 1995r., stan dobry, tel. kom.
0604-230-539.

MERCEDES C200 D, wersja Elegance,
1994 rok, tel. kom. 0508-186-353.

NISSAN Micra 1.2 super SLX 1991 rok,
3000 zł, czarny metalik, stan dobry, tel.
kom. 0606-633-490.

OPEL Vectra 1.8 gaz 1997/98 rok, 11500
zł, tel. kom. 0601-804-616.

Dwie nowe opony 13/185 i 4 używane
13/155, tel. kom. 0608-012-660.

PEUGEOT 206 1.4 2001 rok, 17800 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0601-804-616.

FORD Ka 1996 rok, tel. kom. 0503067-846.

SEAT Cordoba 1.6 1995 rok, 7700 zł, tel.
kom. 0601-804-616.

Punto 1996 rok, tel. kom. 0792-061-009.
TOYOTA Carina E 1.6 benzyna 1995 rok,
tel. kom. 0602-138-524.

FORD Fiesta 1.3 1998 rok, stan bdb, tel.
kom. 0695-814-670.

SEAT Toledo 2.0 16V 1996 rok, 8500 zł,
tel. kom. 0601-804-616.

AUDI 80 1,9 D 1990r., biały, stan dobry,
tel. (046) 861-25-60.

VW Polo 1.4 1996/97 rok, 10500 zł, zielony metalik, tel. kom. 0601-804-616.

ŁADA 2107 na gaz 1992/93 rok, stan
dobry, tel. kom. 0693-610-064.

OPEL Astra combi 1.7 D 1994 rok, 6500
zł, tel. kom. 0601-804-616.

VW Passat 1.9 TDI 110 kM combi 1999
rok, klima, ABS, radio, tel. kom. 0608335-377.

LUBLIN II 1997 rok, towarowo-osobowy,
tel. (046) 838-63-68 po 20.00.

FORD Mondeo combi 2.0 benzyna 2001
rok, tel. kom. 0607-144-264.

Alufelgi do Audi A4 i Audi 80 B4, tel. kom.
0509-020-872.

SKODA FELICIA 1,6 1998/99, srebrny
metalik, tel. kom. 0691-148-824.

VW Polo combi 1.9 D 1998 rok, tel. kom.
0880-653-685.

SUZUKI Maruti 1994 rok tel. (046) 83837-25.

OPEL Astra 1.4 gaz 1998 rok, bordo
metalik, stan techniczny bdb, tel. kom.
0511-815-271.

MERCEDES klasa C 2.5 TDI 1999/2000
rok, srebrny metalik, klima, ABS, radio,
tel. kom. 0504-748-511.

CC 700 1995 rok, 1750 zł, uszkodzony, tel.
kom. 0601-358-325.
FORD Mondeo 1.8 125 km 2003 rok,
95000 km, II właściciel, kupiony w
salonie, tel. (046) 837-06-91, tel. kom.
0601-301-373.
MERCEDES Sprinter 1999r., kontener
4,10m z agregatem chłodniczym, tel. kom.
0606-479-819.
FORD Mondeo kombi 1,8 TD 1998r.,
czarny, stan bdb, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 0600-175-604.
HONDA Concerto 1.5 gaz 1994 rok, czerwony, tel. kom. 0603-166-505.
Części do Citroena BX, tel. kom. 0602380-833.
MERCEDES 207 1987 rok, do remontu,
tel. kom. 0501-639-536.
RENAULT Laguna 2.0 benzyna, gaz
1996/97 rok, niebieski metalik, tel. kom.
0605-836-466.
FORD Escort 1.8 D 1994 rok, tel. kom.
0604-931-629.
AUDI A3 1.9D 1998 rok, tel. kom. 0500186-867.
AUDI A6 combi diesel 155 kM 2002 rok,
44000 zł, tel. kom. 0500-186-867.

Astra sedan, tel. kom. 0695-502-628.

Nowe przeguby do Tawrii, tel. kom.
0609-541-312.

Corsa 5-drzwiowa, tel. kom. 0606-436231.

Golf V 1.6 FSI 2004 rok, srebrny metalik,
stan bdb, tel. kom. 0605-324-456.

Skupujemy wszystkie auta osobowe, wszystkie marki w stanie obojętnym, tel. kom. 0692-639-555.

MERCEDES 123 D 1980 rok, MERCEDES 123 D na części, tel. (046) 837-14-73,
tel. kom. 0603-345-355.

Daewoo Lanosa z wspomaganiem, tel.
kom. 0790-250-804.

FIAT 126p Elegant 1995 rok tel. (046) 86125-31.

Powypadkowe kupię, tel. kom.
0669-557-167.

FIAT 126p 1992 rok tel. (046) 838-2188.

Punto 5-drzwiowe, tel. kom. 0695-509226.

TARPAN F233 1988 rok, tel. kom. 0660835-801.

Seicento, 1998-2000 rok, tel. kom. 0608108-139.

TRABANT 601, sprzedam, tel. (046) 83800-72.

Vectra z silnikiem diesla zarejestrowaną,
tel. kom. 0695-883-441.

TOYOTA Corolla 1995 rok, tel. kom.
0691-621-098.

VW Polo 5-drzwi lub Classic, tel. kom.
0694-216-417.

MERCEDES 190 1,8 1991r., bez korozji,
tel. (046) 838-16-06.

PEUGEOT 106 1995 rok, zielony,
3-drzwiowy, szyberdach, Łowicz, tel.
kom. 0698-746-221.

PEUGEOT 309 1.1 gaz, benzyna 1994 rok,
tanio, tel. kom. 0501-247-990.

Omega 2.0 16V sedan 1994 rok, srebrny
metalik, benzyna + gaz sekwencja, tel.
kom. 0694-132-701.
Xsara Picasso 2.0 HDI 2002 rok, full opcja,
tel. kom. 0604-081-248.

MAZDA 323 1991 rok, pilnie, tel. kom.
0601-571-103.

OPEL Kadett 1.6 D 1986 rok tel. (046) 83883-22.

POLONEZ Truck gaz 1996 rok, 2200 zł,
tel. kom. 0601-076-850.

Uno 1.4 1995 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
0698-816-615.

Cinquecento, stan bdb, niedrogo. Głowno,
ul. Spacerowa 18 koło szpitala po 17.00.

FORD Focus sedan GHIA 1.6 1998/1999
rok, bordo metalik, bezwypadkowy, tel.
kom. 0695-288-200.

FORD Escort 1.6 16V 1994 rok, stan bdb,
tel. kom. 0508-570-370.
HYUNDAI Atos 1.0 van, VAT1 2001/2003
rok, 8500 zł, tel. kom. 0509-208-502.
POLONEZ gaz 1998r., 1700zł, tel. kom.
0604-891-092.
ŁADA Samara 1.5 + gaz 1990 rok,
4-drzwiowy, tel. kom. 0788-455-853.
OPEL Corsa 1.2 16V 1999 rok, 10500
zł, 104000 km, wspomaganie kierownicy, ABS, szyber dach, alufelgi 14, hak,
3-drzwiowy czarny, przyciemniane szyby,
stan bdb, tel. kom. 0607-317-177.
OPEL Vectra B 1.8 16V gaz sekwencja
1996 rok, stan bdb, klimatyzacja, garażowany, bogate wyposażenie, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0512-354-610.
FORD Galaxy 2.0 DOHC gaz sekwencyjny 1996 rok, 18900 zł, 176000 km, I właściciel w kraju od 3 lat, full opcja bez skóry,
stan idealny, tel. kom. 0691-243-247.

FIAT Brava 1.6 16V gaz 1996 rok, stan
idealny, tel. kom. 0692-673-659.
HONDA Accord 1.8 16V benzyna + gaz
sekwencja 2000 rok, 113000 km, srebrny
metalik, 136 KM, bogato wyposażony,
26500 zł (możliwość negocjacji), tel. kom.
0664-830-570.
NISSAN Primera 1.6 16V, gaz 1995 rok,
4500 zł, pełna elektryka, alufelgi, alarm,
tel. kom. 0663-675-148.
OPEL Astra combi 1.6 16V 1999 rok, 8000
zł, srebrny metalik, ABS, 2 poduszki, tel.
kom. 0606-439-612.
VW Bus LT28 1990 rok, tel. kom. 0697606-992.

OPEL Vectra 1.7 D 1989 rok, 3200 zł, tel.
kom. 0602-465-042.
TOYOTA Carina II powypadkowy, tel.
kom. 0783-417-014.
PEUGEOT 405 1,4 benzyna + gaz 1994r.,
grafit metalik, hak, alufelgi, tel. kom.
0602-694-782.
VOLKSWAGEN T4-2,4D, 1994 rok,
faktura VAT, tel. kom. 0601-204540.
Seicento 1.1 gaz XI 2002 rok, mały
przebieg, elektryczne szyby, centralny
zamek, alarm, radio CD, tel. kom. 0693398-516.
GOLF III 1,4 1993r., granat, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0500-204-628.
AUDI 100 2,4 d combi 100 1992r.,
11000zł, czarny metalik, tel. kom. 0503977-175.
VW Golf TDI 1996r., 13000zł, granatowy
metalik, pełna elektryka, tel. kom. 0503977-175.
FIAT Seicento 1999 rok, 92000 km, wiśnia
metalik, I właściciel, bezwypadkowy, tel.
kom. 0607-781-200.
RENAULT Megane 2.0 gaz 1998/99 rok,
bogate wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
0605-535-396.
FIAT CC 700 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0605-535-396.
FIAT Punto 1.6 1995 rok, wspomaganie,
klimatyzacja, el. szyby, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0509-900-004.
DAEWOO Nexia 1.5 1996 rok, I właściciel, tel. kom. 0602-386-302.
POLONEZ Truck, sprzedam, tel. kom.
0504-573-160.

NISSAN Primera combi 2.0 TD 1998 rok,
12900 zł, biały, pilnie sprzedam, tel. kom.
0609-119-593.
FIAT 126p 1991r., sprawny, zarejestrowany, tel. kom. 0607-314-088.
SAAB 9000 CSE 2.3 Turbo 1992 rok, czarny metalik, automat, 200 KM, webasto,
5-drzwiowy, serwisowany, bezwypadkowy, stan bdb, full opcja, tel. (046) 83845-43 wieczorem.
FIAT Punto 1.2 2000 rok, 5-drzwiowy,
absolutnie bezwypadkowy, garażowany,
stan bdb, tel. kom. 0507-105-983.
OPEL Corsa C 1.0 12V gaz sekwencja
2002 rok, 5-drzwiowy, tel. kom. 0509061-804.
FORD Focus 1.8 16V 1998/99 rok,
5-drzwiowy, garażowany, stan bdb, tel.
kom. 0691-863-517.
FIAT Punto gaz 1995 rok, tel. kom. 0608338-302.
Vectra 2.0 DTL combi 1997 rok, lub zamienię na mniejszy, tel. kom. 0785-230-970.
VW Transporter T-4 DOKA 1.9 D 1991
rok, 6 osób + skrzynia, tel. kom. 0691270-829.
Sprzedam komplet opon zimowych
185/65/15, tel. (046) 838-34-21.
CITROEN C-15, tel. kom. 0600-005156.
Części VW Golf II, tel. kom. 0695-431961.
RENAULT Megane 1.6 1996 rok, tel. kom.
0503-700-764.
OPEL Combo 1.7DTi 2003 rok, 35900 zł,
I właściciel, salon, 5-osób, klima, ABS,
bezwypadkowy, serwisowany, tel. kom.
0504-184-457.
VW Polo 1.4 gaz sekwencja 2001 rok,
17800, granat metalik, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0606-975-932.
NISSAN Primera 1.6 gaz 1998 rok, 12500,
srebrny metalik, bezwypadkowy, z Polski,
tel. kom. 0606-975-932.
OPEL Omega C combi 3.0 V6 gaz sekwencja 2000 rok, 22500, kupiony 2001 rok,
morski metalik, salon, bezwypadkowy, full
opcja, tel. kom. 0600-975-932.
Tico SX 1999 rok, stan bdb, immobilizer,
faktura zakupu, 4300 zł do uzgodnienie,
tel. kom. 0667-423-028.
FORD Escort Sedan gaz 1993 rok, 4200 zł
do uzgodnienie, tel. kom. 0500-098-817.
OPEL Astra II sedan 2001, I właściciel, salon, super stan, tel. kom. 0602-367-765.

FORD Transit, sprzedam, tel. kom. 0504573-160.

FORD Focus combi benzyna, salon Polska,
I właściciel, bezwypadkowy, full opcja, tel.
kom. 0509-369-540.

POLONEZ Caro 1993/94 rok, 80000 km,
I właściciel, stan techn. dobry, tel. kom.
0602-318-971.

BMW E36 coupe 2.0 gaz, tel. kom. 0609814-457.

SKODA Octavia 1.6 16V gaz sekwencja
2004 rok XII 2003 rok, 102 KM, 75 kW,
czerwony ciemny, I właściciel, salon,
bezwypadkowy + dodatkowe wyposażenie, cena około 20000 zł, tel. kom.
0608-042-472.

OPEL Omega 2.0 benzyna, gaz 1989 rok,
tanio sprzedam, tel. kom. 0664-642-452.
PEUGEOT Partner 1.9 D 1997 rok, 9500,
zielony, tel. kom. 0889-838-460.
HONDA Civic combi 1.4 1998 rok, 11500,
srebrny, tel. kom. 0889-838-460.

OPEL Vectra combi, osobowy 2.0 TDI
ecotec Turbo Diesel 1999/2000 rok,
19500 zł, srebrny metalik, klimatyzacja,
bogate wyposażenie, I właściciel, tel. kom.
0501-221-040.

SEAT Ibiza 1.4 1998 rok, 8900, czerwony,
3-drzwiowy, tel. kom. 0889-838-460.

STAR 1142 1994 rok, tel. kom. 0696021-755.

NISSAN Primera 1.6 1994 rok, 6500,
zgniła zieleń metalik, tel. kom. 0889838-460.

CC, 3500 zł, tel. kom. 0660-780-742.
FIAT Punto III 1.2 gaz 2004 rok, 60000
km, metalik, I właściciel, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0668-445-178.
OPEL Astra 1.4 1993 rok, 70000 km,
5-drzwiowy, I właściciel, idealny, tel. kom.
0606-395-256.
TOYOTA Yaris 1.0 2001 rok, 22300 zł,
granat metalik, I właściciel, serwisowany,
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, tel. kom.
0606-395-256.
OPEL Astra sedan 1.6 gaz 1998 rok, 11200
zł, zadbany, tel. kom. 0668-445-178.
RENAULT Megane 1.4 1998 rok, 94000
km, czerwony, stan bdb, tel. kom. 0692639-555.

FIAT 125 gaz 1986 rok, tel. kom. 0510099-950.

FIAT Punto 1.1 gaz 1997 rok, zielony,
5-dzrwiowy, elektryka, stan bdb, tel. kom.
0692-639-555.

FIAT Uno 1.4 1997 rok, 95000 km, bordo
metalik, garażowany, I właściciel, tel. kom.
0667-213-702 0692-596-114 po 16.00.

OPEL Corsa 1.2 1997 rok, 6700 zł,
bezwypadkowy, II właściciel, tel. kom.
0692-639-555.

TOYOTA Yaris 1.0 1998 rok, 16500,
złoty metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
0889-838-460.

DAEWOO Lanos benzyna gaz 1998/99
rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0600970-588.
FIAT CC Sporting 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 0516-723-275.
Punto 1.1 gaz, 1999 rok, MERCEDES 190
1.8 E gaz, 1992/93 rok, HYUNDAI Atos
1.0 gaz 1999 rok, Felicia 1.3 MPI 1999
rok, tel. kom. 0604-392-876.
OPEL Astra sedan 1.4 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.
FIAT Punto 1.2 1998 rok, stan bdb, tel.
kom. 0600-970-598.
DAEWOO Tico benzyna gaz 1998 rok, tel.
kom. 0516-723-275.
OPEL Vectra sedan 1992 rok, zadbany, tel.
kom. 0501-818-524.
FIAT Uno benzyna gaz 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0516-723-275.
VOLVO 460 TD 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 0660-517-613.

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
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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AUDI 80 1.6 gaz 1983 rok, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0609-481-919.

Seicento 0,9 2000 rok, 7800 zł, tel. kom.
0512-381-522.

Sprzedam części do Seicento 900 (silnik +
reszta), tel. kom. 0698-248-900.

FIAT Siena 1.6 + gaz 1998 rok, zadbany,
tel. kom. 0606-535-457.

CC 700 1996 rok, tel. kom. 0660-680306.

126p, 2000 rok, bezwypadkowy, stan
idealny, tel. kom. 0607-521-398.

Siena benzyna + gaz 1998 rok, tel. kom.
0609-556-033.

OPEL Astra II ,1.7 TD, 1999 rok, tel. kom.
0516-010-203.

CITROEN C35 2.5 D 1986 rok, samochód
ciężarowy, stan bdb, tel. kom. 0887396-779.

OPEL Astra II 1.4 16V, 1999 rok, salon
Polska, 5 drzwi, serwisowana, 17500 zł,
sprzedam ewentualnie zamienię na tańszy,
tel. kom. 0694-216-417.

VOLVO 440 1.8i 1994 rok, full opcja, tel.
kom. 0697-546-957.
FORD Ka 1998 rok, tel. kom. 0880631-917.

BMW E36 318is, 1993 rok, pełna opcja
bez klimy, benzyna, gaz w kole, tel. kom.
0661-280-215.

PEUGEOT 306 1996 rok, 5900, tel. kom.
0606-473-381.

FIAT Cinquecento 700, 1997 rok, tel. kom.
0660-081-582.

PEUGEOT Partner 1.8 benzyna gaz
1999 rok, kupiony w salonie, centralny
zamek, el. szyby, przeszklony, 5-osobowy,
tel. (042) 719-71-68.
Matiz 1999 rok, 73000 km, niebieska perła,
bezwypadkowy, tel. kom. 0507-773-536.
OPEL Astra 1.4 gaz 1992 rok, tel. kom.
0664-171-783.
FIAT Cinquecento 900 1993 rok, 4800 zł,
90000 km, bordo metalik, I właściciel, bezwypadkowy, stan bdb, gaz na gwarancji,
tel. kom. 0508-201-551.
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999 rok,
2-osobowy, sprowadzony, tel. kom.
0506-713-289.

Citroen Saxo, 1999 rok, zadbany, tel. kom.
0602-129-482.
Citroen Xsantia 1.8, 1994 rok, benzyna,
cena 4200 zł, tel. kom. 0601-289-054,
(046) 815-83-83.
OPEL Corsa C 1.2 16V, 2001 rok,
5-drzwiowa, bezwypadkowy, 17500 zł,
możliwość rat, zamiany, sprzedam, tel.
kom. 0608-108-139.

SKODA Felicia, 1996 rok, zadbana, tel.
kom. 0602-129-482.

POLONEZ Caro 1.4 16V 1995 rok, + hak,
tel. (046) 837-67-68.

Fiat SC 1.1 + gaz, 2003 rok, wiśnia metalik, tel. kom. 0501-742-540.

FIAT Punto benzyna + gaz 2000 rok,
5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, tel. kom. 0694-036487.

Fiat Seicento 0.9, 2000 rok, tel. kom.
0669-033-951.

PEUGEOT 106 1.1 (60kM) 2000 rok,
srebrny metalik, szyberdach, 4x air bag,
tel. kom. 0798-865-536.

MITSUBISHI Carisma 1.9TD, 2000 rok,
klima, nawigacja, po opłatach, tel. kom.
0506-108-519.
NISSAN Vanette 2.0D, 1989 rok, cena
2000 zł, tel. kom. 0601-289-054, (046)
815-83-83.
OPEL Astra 1.4, 1992 rok, 3-drzwiowy,
benzyna, zarejestrowany, tel. kom. 0603624-879.
OPEL Astra Classic Combi 1.4, 2000/2001
rok, granatowy, bezwypadkowy, pierwszy
właściciel, cena 11.200zł, możliwa zamiana (tańszy lub lekko uszkodzony), tel. kom.
0604-706-309.
OPEL Astra Combi 1.6 16V, XII.1999 rok,
tel. kom. 0605-668-820.
OPEL Corsa 1.2, 1996 rok, cena 6700 zł,
tel. kom. 0604-233-371.
OPEL Corsa, 1995 rok, 5 drzwi, tel. kom.
0602-129-482.

OPEL Vectra B 1.8 16V, 1998/99 rok,
grafitowy metalik, bogate wyposażenie,
cena 14800 zł, możliwa zamiana (tańszy
lub lekko uszkodzony), tel. kom. 0604706-309.

Fiat Cinquecento 700, 1996 rok, stan
dobry, benzyna, błękit, tel. kom. 0602374-461.

VW Passat combi 1.9 TDI 1998 rok, 21400
zł, tel. kom. 0502-507-768.

VW Golf III 1.4, 1991 rok, B+G, cena
6500zł, tel. kom. 0886-724-929, 0603059-956.

FORD Escort 1.6 16V, 1997 rok, gaz, czerwony, 5 drzwi, tel. kom. 0509-182-480.

Astra II 1.4 1999 rok, 17500 zł,
5-drzwiowy, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0694-216-417.

Corsa C 1.2 2001 rok, 17500 zł,
5-drzwiowy, sprzedam ewentualnie zamienię, tel. kom. 0608-108-139.

LUBLIN III, 2001 rok, izoterma, stan bdb,
tel. kom. 0601-271-031.

OPEL Vectra 1.6, gaz, 1996 rok, sedan, tel.
kom. 0504-221-035.

Fiat 126p, 1997 rok, tel. kom. 0606889-229.

OPEL Astra 2003 rok, 23800 zł, 87000
km, 4-drzwiowy, serwisowany, tel. kom.
0694-036-487.

DAEWOO Tico, 1995 rok, tel. kom.
0692-525-144.

Daewoo Tico, 2000 rok, tel. (046)83359-95.

OPEL Vectra sedan 1.6 + gaz 1996 rok, tel.
kom. 0504-221-035.

OPEL Astra 1998/99 rok, 10800 zł,
80000 km, 5-drzwiowy, serwisowany, bardzo ładnie utrzymany, tel.
kom. 0694-036-487.

KIA Ceres 2.3D, izoterma, 1999 rok,
przebieg 60000 km, biały, 14800 zł,
możliwa zamiana (osobowy), tel. kom.
0604-706-309.

Fiat Seicento 1.1, 2003 rok, bordo metalik,
bezwypadkowy, stan idealny, cena 11.100
zł w rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
0604-706-309.

POLONEZ Atu Plus, 1998 rok, gaz, Bolimów, tel. kom. 0603-574-868.
POLONEZ Caro 1.6 GLI, gaz, 1997 rok,
zielony, 1500 zł, tel. kom. 0600-685-796
po 16.
POLONEZ Caro, 1997 rok, gaz, tel. kom.
0600-685-796.
POLONEZ Truck 1.6, 1998 rok, benzyna,
gaz, 5-osobowy, cena 3500 zł do negocjacji, tel. kom. 0788-846-248.
SEAT Cordoba 1.6, 1993 rok, cena 4500
zł, tel. kom. 0880-599-252.

Fiat Siena 1.6, gaz, 1998 rok, bezwypadkowa, zadbana, tel. kom. 0606-535-457.

FIAT Seicento 0.9, 2000 rok, bordowy metalik, 7800 zł, tel. kom. 0512-381-522.

Ford Escort 1.8D, 1995 rok, zielony, 170
tys. km, tel. kom. 0781-780-968.

SKODA Fabia1.4 mpi, XII.2002 rok,
gaz, cena do uzgodnienia, tel. kom. 0508116-282.

Ford Transit, 1992 rok, max na bliźniakach, 4800 zł, tel. kom. 0691-235-338.
Honda Civic 1.3, 1994 rok, gaz, Tel. kom.
0602-129-782.
PEUGEOT 405 Combi 1.6 B+G, + drugi
silnik i skrzynia, cena 2500zł, tel. kom.
0603-059-956.
POLONEZ 1.6, 1997 rok, bordowy, 2300
zł, tel. kom. 0509-918-343.

SKODA Favorit, 1991 rok, gaz, tel. kom.
0509-729-276.
TOYOTA Corolla, 1998 rok, krajowa,
kolor zielony, dodatki, tel. kom. 0665314-253.

VOLVO S40, 2001 rok, gaz, czarna perła,
full, idealny, tel. kom. 0693-477-785.

VW T4 1.9TD, 1999 rok, 6-osobowy,
po opłatach, przerejestrowany, tel. kom.
0662-124-918.
ŻUK blaszak, ocieplony, tel. (046) 83140-28.

Minicross 125, tel. kom. 0880-689-422.
Skuter, 2006 rok, tel. kom. 0513-802258.

Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.
Skup aut, stan obojętny, tel. kom.
0510-100-449.
Auto -kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez,
Fiat, Peugeot, BMW, Audi, Renault,
Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507141-870.

Kupię garaż w Łowiczu, os. Bratkowice
(z prądem), tel. kom. 0609-135-411.

Garaż, os. Bratkowice, tel. kom. 0885825-347.

Wynajmę garaż no os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 0511-087-747.
Garaże dla samochodów osobowych.
Łowicz, tel. kom. 0501-074-060.
Garaż do wynajęcia, tel. (046) 83756-47.

Kupię lewe, przednie, drzwi do Opla Astry
I, tel. kom. 0607-516-966.

Opony CC, tanio sprzedam, tel. kom.
0663-531-505.

Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo rolne Łowicz - okolice, tel.
kom. 0601-257-098.

Radio Pionier z głośnikami, tel. kom.
0696-481-794.

Kupię działkę budowlaną w Łowiczu lub w
okolicach, tel. (046) 837-33-52, tel. kom.
0601-390-770.

Sprzedam przyczepkę samochodową
przygotowaną do rejestracji, nowa, wymiar
2x1,25 m, tel. kom. 0516-241-741.

Działek poszukujemy - okolice Placencji,
Zielkowic, Parmy, Bobrownik, tel. kom.
0791-188-898, 0509-548-368.

Złomowanie pojazdów, zaświadczenia,
odbiór, tel. kom. 0502-432-182.

M-3 kupię, tel. (046)833-78-55.

Sprzedam koła 175x65x14, wielosezonowe w bardzo dobrym stanie R14, 4 otwory,
2 szt., 180 zł, tel. kom. 0667-248-202.
Części samochodowe oryginalne, używane, osobowe. Skierniewice, ul. Czerwona
4a, tel. kom. 0516-189-517.

Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, tel. kom.
0516-199-906.
Ziemia 1,25 ha w Lipce, tel. kom. 0695586-098.

Przyczepka lekka samochodowa, tel. kom.
0667-257-106.

Sprzedam działkę w Nieborowie, tel. kom.
0505-413-209.

Sprzedam felgi + opony zimowe do Fiata
126p, tel. kom. 0508-244-737.

Sprzedam całe gospodarstwo 7,50ha,
okolice Ostrowców, cena 480000zł, tel.
kom. 0669-394-585.
Mieszkanie 48 mkw., I piętro, os. Starzyńskiego, tel. (046) 837-69-65.

VW Passat combi 1.9 TDI, 1998 rok,
21400 zł, sprzedam lub zamienię na tańszy,
tel. kom. 0502-507-768.

Sprzedam działkę budowlaną, pow. 2900
mkw., w miejscowości Dębowa Góra, tel.
kom. 0665-220-393.
Skuter 150 cm3, 2001 rok, tel. kom. 0691715-496.

Mieszkanie, Łowicz, cegła, tel. kom.
0698-094-150.

Hulajnoga elektryczna, tel. kom. 0660686-837.

Dom, działka 915 mkw., Głowno, ul. Spółdzielcza, tel. kom. 0605-261-466.

CZ-175, stan bdb, zarejestrowany,
tel. kom. 0698-629-924 po 19.00.

Sprzedam mieszkanie 48 mkw., os.
Starzyńskiego, po remoncie, tel. kom.
0668-233-856.

Skuter Kingway Fenero XL50, VII.2007r.,
stan dobry, cena do negocjacji, tel. kom.
0503-837-465.
Sprzedam skuter Peugeot, do remontu,
tel. (046) 838-24-75, tel. kom. 0603343-264.

Uzbrojona działka 66 arów, Marywil, tel.
kom. 0792-128-260.
Pilnie: bloki 50 mkw. + pomieszczenie gospodarcze, tel. (046) 837-24-16 po 16.00,
tel. kom. 0694-143-824, Jasionna.
Działka budowlano-rolna 1,6ha, Czajki,
tel. kom. 0502-778-128.
Dom 120 mkw. + budynek gosp. 90 mkw.
na 0,5-hektarowej działce pod Głownem,
rok budowy 1994, 370000 zł, tel. kom.
0668-947-427.
Sprzedam działkę budowlaną 1850 mkw.
i działkę rolną 4860 mkw., przy trasie
Poznańskiej, całość 80000 zł, tel. kom.
0501-926-633.
Budowlana 1500 mkw., media 5 km od
Głowna, tel. kom. 0507-975-217.
Sprzedam działkę w Zielkowicach, tel.
kom. 0602-497-980, 0601-374-863.
Wolnostojący dom w Łowiczu, około 260
mkw., w tym garaż, kotłownia. Atrakcyjna
lokalizacja, tel. (046) 837-02-27, 046/83898-15 po 20.00.

Termoking naczepowy SB1, tel. kom.
0505-044-060.

Opony 185/R15C do Lublina oraz 225/45/
R17, stan dobry. Tanio sprzedam, tel. kom.
0508-186-353.

Sprzedam działkę 4 ha, Łowicz, ul. Poznańska, tel. (046) 837-90-70.
Gospodarstwo rolne 7,75 ha + budynki,
20 km od Łowicza, wszystkie media,
tel. (022) 631-81-55.

ŻUK blaszak, tel. (046)831-40-28.
ŻUK Diesel, 1995 rok, podwójna kabina,
tel. kom. 0692-525-144.

Sprzedam dom ok. 100 mkw. na działce
3000 mkw. w Jackowicach, tel. kom.
0696-441-703.

Mieszkanie 51 mkw., Łowicz, os. Kostka
20, tel. (046) 837-72-54 po 18.0.
Sprzedam działkę 1500 mkw. + pole 11000
mkw., tel. kom. 0782-547-139.
Sprzedam działkę 4200 mkw. koło Łyszkowic, tel. (046) 838-33-44.
Sprzedam działkę 55 arów, budowalną, z
lasem, tel. kom. 0693-625-267.
Sprzedam działkę budowlaną 4100 mkw.,
Zawady 1, po 14.00.
Kiosk, Łowicz, ul. Długa, tel. kom. 0600854-329.
Nowe mieszkanie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, pow. około 100 mkw., tel.
kom. 0508-174-797.
Bratkowice, 65 mkw., tel. kom. 0603061-819.
Os. Noakowskiego, 39 mkw., III piętro,
bez możliwości wynajmu. Niskie koszty
utrzymania, tel. kom. 0697-650-819.
Mieszkanie 72 mkw., os. Dąbrowskiego,
tel. kom. 0605-065-790, 0509-824-479.
Działka 2450 mkw., tel. kom. 0505-733920 po 20.00.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.
Sprzedam 54 mkw., Bratkowice, 3800 zł/
mkw., tel. kom. 0609-348-402.
Zagospodarowana działka rekreacyjna z
drewnianą altaną (woda, światło), przy ul.
Sochaczewskiej, tel. (046) 837-36-35, tel.
kom. 0504-352-822.
Sprzedam 3 ha, Wrzask, tel. kom. 0667513-562.

M-5, 60mkw., 210000 zł, tel. kom. 0600400-019.

Działka budowlana 12780 mkw., Wola
Cyrusowa, tel. kom. 0697-499-719.

Ziemia 2,26 ha z możliwością przekształcenia, 17 zł/mkw. Łowicz, tel. kom.
0600-950-708.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
Domaniewice, 3200 mkw., tel. (046) 83838-54 wieczorem.
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Mieszkanie 60,5 mkw, II piętro, os. Bratkowice Łowicz, tel. kom. 0889-148-335.

Działki budowlane 2000 mkw. i 1000 mkw.
w Głuchówku, tel. kom. 0605-853-771.

Działka budowlana w Zielkowicach 5300
mkw., tel. kom. 0669-419-347.

Mieszkanie, 51 mkw., w pobliżu
dworca PKP w Skierniewicach, tel.
kom. 0501-581-840.

Działka 1200 mkw., + chałupa wiejska,
drewniano-murowana, 16 km od Łowicza
w kierunku Kiernozi, tel. (046) 83757-32.
Działka 1200 mkw. + chałupa wiejska
drewniano-murowana, 16 km od Łowicza
w kierunku Kiernozi, tel. (046) 83757-32.
Działki budowlane, Sierakowice Lewe, tel.
kom. 0501-598-376.
Mieszkanie 38 mkw., IV pietro, w centrum
Łowicza, tel. kom. 0664-929-456.
Działka z budynkiem mieszkalnym w
stanie surowym, Popów k. Łowicza, tel.
kom. 0696-152-179.
Mieszkanie w Łowiczu 32,30 mkw., tel.
kom. 0660-340-035.
Mieszkanie, os. Broniewskiego, tel. kom.
0667-036-938.
Zabudowania z 1 ha ziemi k. Łowicza, tel.
kom. 0512-347-422.
Mieszkanie M-3 (50 mkw.) nowe, wysoki
standard, niezamieszkałe z pełnym wyposażeniem. Głowno pod Kurantem, I piętro,
tel. kom. 0601-385-535.
Działka budowlana 26 arów, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0663-690-073.
Sprzedam działkę wraz z budynkami o
powierzchni 1140 mkw. w Łowiczu, ul.
Plac Koński Targ 3. Wiadomość na miejscu
w godz. 8.00-16.00.
Dwie budowlane + 1,3 ha, media, asfalt, zadrzewione, okolice Głowna,
tel. (042) 719-59-82.
M-5, 57 mkw., os. Starzyńskiego, tel.
kom. 0601-858-988 po 15.00.
Działka rolna o powierzchni 1,6 ha w Wiciu, gm. Kocierzew, tel. (046) 838-45-69.

Poszukuję 2-pokojowego mieszkania do
wynajęcia blisko dworca PKP Łowicz, tel.
kom. 0609-884-823.

Sprzedam działkę rolną o powierzchni
1,5 ha w Białej Rawskiej, tel. kom. 0698614-524.

Poszukuję mieszkania M-3, M-4 lub domu
(z wszelkimi wygodami) do wynajęcia w
Łowiczu lub okolicach, tel. kom. 0604125-767.

Sprzedam dom w Grzymkowicach, tel.
kom. 0503-496-641.
Mieszkanie 53 mkw., 2 pokoje, I piętro, tel.
(046) 833-98-43, 0607-302-114.
Działki budowlane Mokra Prawa, tel. kom.
0600-551-553 o 20.00.
Kawalerka 32,3 mkw., nowe budownictwo, tel. kom. 0608-647-734.
Sprzedam budynek sklepu 80 mkw. i działkę 600 mkw., Wólka Krosowska 4, gmina
Lipce, tel. kom. 0604-247-805.
Sprzedam działkę o powierzchni 1ha 60 ar
w Przewodowicach, 6 zł/mkw., tel. kom.
0603-215-557.
Sprzedam 3-pokojowe, osiedle Widok, tel.
kom. 0602-578-173 lub (046) 833-70-50.
Sprzedam mieszkanie 64 mkw., 3 pokoje,
kuchnia Maków. 96-124, ul. Zwierzyniec
7/18, tel. 46/831-24-83, 0662-011-139.
Działka budowlana 58 arów, Bełchów koło
Łowicza, tel. kom. 0691-409-378.
Sprzedam działki budowlane, Sierakowice
Lewe, tel. kom. 0604-262-759.
Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami, tel. kom. 0604-238-805.

Lokal 200 mkw. do wynajęcia. Plac
Przyrynek, tel. kom. 0601-345-299.
Blisko UKSW w Warszawie wynajmę
studentce pokój z łazienką, tel. kom.
0602-220-189.

M-4, Bratkowice, 235000zł, pilnie, tel.
kom. 0791-188-898, 0509-548-368.

Do wynajęcia kwatery w Głownie tanio,
tel. kom. 0698-783-854.

M-4, Starzyńskiego, 190000 zł, tel. kom.
0791-188-898, 0509-548-368.

Wynajmę tanie pokoje noclegowe,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom. 0512098-358.

M-3, Puławskiego, Łódź, 158000zł, tel.
kom. 0791-188-898, 0509-548-368.

Do wynajęcia mieszkanie ok. 90mkw. w
kamienicy w centrum Łowicza, tel. kom.
0604-908-664.

M-2, Turoszowska, Łódź, 120000zł, tel.
kom. 0791-188-898, 0509-548-368.

Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.

Biuro Obrotu Nieruchomościami „Własność-Łowiczanin”. Kupno, sprzedaż,
wynajem mieszkań, domów, działek, lokali
użytkowych. Porady Prawne, tel. kom.
0509-548-363, 0791-188-898.
Gospodarstwo rolne, okolice Kiernozi, tel.
kom. 0791-188-898, 0509-548-368.
Siedlisko, Strzelcew, tel. kom. 0791-188898, 0509-548-368.
Cegła, 72 mkw., 2 balkony, tel. kom.
0660-780-742.
Budowlana niedaleko Głowna, tel. kom.
0507-569-401.
Działkę 1065 mkw. w Łowiczu usługowomieszkaniową, tel. kom. 0660-528-714.
M-4, 60 mkw., IV piętro, os. Bratkowice,
tel. kom. 0695-608-781.
Działka rolna 3,71 ha, Narty, gmina Biała
Rawska, tel. kom. 0506-175-661.
Domek drewniany, zmodernizowany na
działce 400mkw., Przewodowice, tel. kom.
0508-504-570.
Sprzedam M-4 w Rawie Mazowieckiej na
oś. Solidarności, tel. kom. 0695-088-085.

Lokal ok. 40mkw., ul. Długa - do wynajęcia, tel. (046) 837-83-86 po 18.00.
Do wynajęcia lokal 20mkw. + zaplecze
16mkw., ul. Długa, tel. kom. 0665-313213 po 18.00.
Do wynajęcia pokój w 3-pokojowym, samodzielnym mieszkaniu osobie pracującej
lub studentce, tel. kom. 0604-597-129,
0600-276-638.
Do wynajęcia pokój, os. Bratkowice, tel.
kom. 0506-109-913.
Wydzierżawię 27 ha ziemi ornej, blisko
Głowna, tel. kom. 0608-641-020.
Nowe lokale na biura, gabinety, do
wynajęcia, ul. Krakowska, tel. kom.
0692-722-045.
Lokale do wynajęcia ul. Krakowska, tel.
kom. 0692-725-590.
Do wynajęcia lokal na ul. Krakowskiej, tel. kom. 0512-225-093.
Do wynajęcia 2-pokojowe, umeblowane,
Łowicz, tel. (022) 636-67-60.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność, tel. (046) 837-10-69.

Do wynajęcia kawalerka 24 mkw., os.
Bratkowice, tel. (046) 837-49-22, tel. kom.
0503-833-891.
Do wynajęcia lokal sklepowy pow. 60
mkw., Łowicz, ul. Podrzeczna 11, tel. kom.
0601-372-037.
Poszukuje do wynajęcia mieszkanie w
Łowiczu, tel. kom. 0663-147-826 0721397-141.
Wydzierżawię plac o powierzchni 30
arów, teren ogrodzony, możliwość dostępu do wagi samochodowej, tel. kom.
0502-432-182.
Do wynajęcia M-4, III piętro, osiedle
Sikorskiego, Głowno, 500 zł miesięcznie
+ opłaty, tel. kom. 0502-213-373.
M-2, pilnie, tel. kom. 0791-188-898,
0509-548-368.
Pilnie poszukujemy mieszkań dla pracowników i studentów, tel. kom. 0791-188898, 0509-548-368.
Wydzierżawię zakład na produkcję cukierniczą lub inną, tel. kom. 0692-285-943.
Do wynajęcia lokal w centrum Głowna na
I piętrze, tel. kom. 0661-951-257.
Lokal do wynajęcia 360 mkw., w całości
lub w części, w Rybnie, tel. kom. 0667296-582.
Kawalerka do wynajęcia, tel. kom. 0508364-394.
Wynajmę zakład fryzjerski, tel. kom.
0515-122-403.
Wynajmę lokal handlowo-usługowy
250mkw. i 450mkw. oraz pomieszczenie
biurowo-usługowe 120mkw., Łowicz, tel.
kom. 0603-993-065.
Do wynajęcia lokal usługowy przy ul.
Zduńskiej 40, tel. kom. 0501-011-217.
Do wynajęcia pokój w Rawie Mazowieckiej, Solidarności 18 m. 37, tel. kom.
0609-073-544.
Wynajmę pomieszczenie na warsztat,
magazyn lub inne o powierzchni 200 mkw.,
przy trasie Łódź - Skierniewice, tel. kom.
0788-371-223.
Kwatery pracownicze dobre warunki,
okolice Mszczonowa, trasa Grójec, tel.
kom. 0600-202-248.
Do wynajęcia pokoje noclegowe, Rawa
Mazowiecka, tel. kom. 0509-440-390.
Poszukuję mieszkanie do wynajęcia
w Skierniewicach, tel. kom. 0609621-628.
Garaż z kanałem na działalność, tel. kom.
0609-737-019.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Kupię różne monety kolekcjonerskie,
obiegowe, przedwojenne, powojenne,
współczesne, tel. kom. 0887-221-227.
Kupię betoniarkę, tel. kom. 0888-742148.
Kupię beczkę 2000-3000l do przewozu
wody, tel. kom. 0661-385-120.

Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy
na targowicy w Łowiczu, tel. (046) 83788-12.

Sprzedam hektar ziemi rolno-budowlanej
+ działkę 3000 mkw. pod lasem, tel. kom.
0695-318-897.

Do wynajęcia na działalność lokale 30
mkw., 50 mkw., 80 mkw., Zduny k. Łowicza, tel. kom. 0606-520-456.

Sprzedam mieszkanie na os. Widok M-4,
tel. (046) 832-82-80 po 17.00, 0608749-771.

Dom drewniany w Złakowie Kościelnym,
tel. (046) 839-13-83.

Kupie używane przepusty betonowe, średnica 60, tel. kom. 0880-345-139.

Do wynajęcia mieszkanie z łazienką o
pow. 60 mkw. w samodzielnym budynku
na działce, 2000 mkw., Głowno, tel. kom.
0601-570-784.

Kupię makulaturę (gazeta, książka,
karton), cena 0,10/kg, Skierniewice,
ul. Graniczna 52, pn.-pt. 9.00-16.00,
tel. (046) 835-90-83.

Kupię pustaki, deski, tel. kom. 0692617-239.
Skup złomu, metali nieżelaznych. Wysokie
ceny, Łowicz, Klickiego 66.

Cegła podwójna, biała; drut zbrojeniowy
14, tel. kom. 0506-833-114.
Styropian, tel. kom. 0504-181-655.
Sprzedam 3-letni piec c.o. węglowy, tel.
kom. 0500-041-363.
Wkład kominowy (prostokąt), stalowy, tel.
kom. 0500-041-363.

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

Nagrywarka do komputera LG, tel. kom.
0502-840-489.

Ubikacje drewniane, tel. kom. 0605142-474.

Czasza satelitarna, duża z konwerterem
Tanio, tel. kom. 0500-041-363.

Suknia ślubna dwuczęściowa, biała,
rozm. 34/36, tel. kom. 0695-551-572,
Łowicz.

Używany piec olejowy 40 kW w pełni
sprawny, tel. kom. 0609-468-158.

Producent deski podłogowej i
brykietu, niskie ceny. Głowno,
tel. (042) 719-42-83, tel. kom. 0607992-181.
Wieszaki stojące sklepowe, tel. kom.
0698-783-854.
Blachę trapezową nową, tel. kom.
0605-097-071.
Komputery używane, laptopy, notebooki bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (WarszawaPoznań), tel. kom. 0601-946-286.
Pierze gęsie, tel. kom. 0514-242-188.
Maszyny dwuigłówki, tel. kom. 0605261-466.
Paletopojemniki, zbiorniki 1000l, tel. kom.
0601-558-669.
Styropian 10, klej do styropianu, siatki,
grunt, drut średnica 6, tel. kom. 0506335-466.
Sprzedam wózek dziecinny, 3-funkcyjny,
nowy, tel. kom. 0606-928-156.
Stół, ciekawa półka, drzwi łazienkowe,
szafka (buty), lustro, tel. (042) 71919-83.
Obrazy o tematyce bajkowej. Idealne na prezent dla dziecka, tel. kom.
0695-551-572.
Garniturek do chrztu, rozm. 62, wózek
dziecięcy, stan dobry, tanio., tel. kom.
0691-671-092.
Szafa z pawlaczem i szafkę do przedpokoju, tel. (046) 830-21-38.
Sprzedam paleciak, tel. kom. 0603-993060.
Sprzedam przyczepę 6 t (sztywna) przyczepa 12 t (BDF), tel. kom. 0603993-060.
Pokrycia dachowe, blachodachówki, papy - promocyjne ceny. PSB
Grzegory, Zduny 107b (k/Łowicza),
tel. (046) 838-81-00.
Tunel foliowy 7mx30m, boczne ściany
proste; 2 piece c.o. 8m i 14m, 2 kominy
stalowe wys. 6,4m i 9,5m, tel. kom.
0600-972-227.
Bojler elektryczny 40 l, 2 fotele, łóżeczko,
tel. kom. 0668-162-199.
Dwa tapczaniki rozkładane, biurko z
nadstawką, tel. (046) 837-16-13.
Rowerek, tel. kom. 0606-881-048.
Komplet mebli młodzieżowych, stan
bdb, tel. (046) 837-69-58, tel. kom. 0692800-851.
Duży, mocny tunel foliowy, tel. (046) 83913-83.

Kawalerka 33 mkw. w Łodzi, centrum przy
ul. Piłsudskiego, tel. (046) 815-48-59 po
godz. 18.00.

Mieszkanie 3-pokojowe, 63 mkw., garaż
18 mkw., Siedlce, tel. kom. 0605-444608.

Antyczne meble, srebra, porcelanę, militaria, bibeloty, za gotówkę, tel. kom.
0601-336-063.

Pilnie poszukuje do wynajęcia M-3, tel.
kom. 0509-156-858.

Sprzedam 2,9 ha ziemi z budynkami w tym
0,5 ha sadu, gm. Czerniewice, tel. kom.
0604-701-113.

Działkę leśno-budowlaną, 2,7 ha, Bratoszewice, tel. kom. 0503-491-347.

M-4, Dąbrowskiego, 260000zł, tel. kom.
0791-188-898, 0509-548-368.

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy
35 mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 83768-90.

Sprzedam piecyk węglowy, szamotowy,
tel. (046) 838-17-64.
Budy dla psów, huśtawki ogrodowe, pompę do szamba, tel. kom. 0502-981-959.
Sprzedam piec miałowy, tel. kom. 0693975-425.
Lada chłodnicza, witryna chłodnicza,
krajalnica - sprzedam, tel. kom. 0693126-258.
Suknię ślubną białą, krój princeska, rozm.
42-44, tren 1,5 m, welon gratis, tel. kom.
0606-126-957.

Kolumny estradowe 2x300W, perkusja
SPD6, tel. kom. 0665-243-225.
Łóżko piętrowe i segment młodzieżowy,
tanio, tel. kom. 0602-463-226.
Rusztowania warszawskie 20szt., tel. kom.
0605-346-343.
Heblarko-wyrównarkę niemiecką,
tel. (046) 838-47-12.
Sprzedam grzejniki żeliwne, 260 szt., stan
dobry; kanapę w dobrym stanie, tel. kom.
0516-765-605, 0602-716-695.
Komplet mebli kuchennych drewnianych
(dąb), piec CO miałowy 2,6, tel. (046) 83963-46, tel. kom. 0607-516-918.
Grzejniki aluminiowe, nowe; kotły c.o.
na ekogroszek firmy Elektromet; piecyki
gazowe, łazienkowe. Tanio. Centrum
Budowlane, Górki, ul. Łęczycka 64,
Łowicz.
Osuszacze powietrza, urządzenie przyspieszające wysychanie ścian i sufitów
po malowaniu, gipsowaniu itp., sprzedaż,
wypożyczanie. Centrum Budowlane,
Łowicz, Łęczycka 64.
Regulatory temperatury do kotłów c.o.
Centrum Budowlane, Łowicz, ul. Łęczycka 64.
Nowe okna drewniane, powystawowe, tel.
kom. 0501-074-060, Łowicz.
Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, drewniane, stalowe, balustrada schodowa, Łowicz,
ul. Klickiego 66.
Używana kanapa, 2 fotele. Tanio, tel. kom.
0501-074-060.
Paleciak, 1,5 m wysięgnik; silnik elektryczny 11, 15 kW, tel. kom. 0691-033754.
Komputer z monitorem. Tanio, tel. kom.
0500-204-559.
Regał pokojowy, długość 3,80 m, 300 zł,
tel. (046) 839-63-55.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0664347-128.
Wiertarka stołowa, spawarka SPB 315,
170A, tel. kom. 0602-366-564.
Sprzedam wózek bliźniaczy i pojedynczy
+ fotelik samochodowy, tel. (046) 86125-51.
Komputer; drukarka laserowa. Tanio, tel.
kom. 0503-699-872.

Leżaczek-bujaczek (z zabawkami) do 9 kg
Fisher Price, tel. kom. 0601-662-865.
Segment pokojowy o wym. 3x2,30 w
bardzo dobrym stanie, w całości lub
poszczególne elementy, tel. kom. 0609688-461.
Kredyty, tel. kom. 0500-167-670.
Angi 2U z produkcji, sprężarka 270/900
pion, tel. kom. 0606-967-338.
Cegła Max 250mm, 600 szt., 2200zł,
tel. (046) 837-38-01 po 17.00.
Nokia 2610, nieużywany, nowy, na gwarancji; LG-2050, 2-letni, mało używany,
tel. kom. 0606-145-529.
Komputer AMD Athlon 2500+ z monitorem 17”, tel. kom. 0787-202-030.
Kserokopiarka Konica 3331, używana;
pralka Whirlpool 3,5kg, tel. (046) 837-6483, tel. kom. 0609-810-777.
Telewizor Sony 25”, tel. kom. 0600880-267.
Barokowóz, tel. (046) 837-66-52.
Sprzedam 2 topole i paleciak używany, tel.
kom. 0693-729-555.
Sony Ericsson K-700i; kurtka z lisa, rozm.
40. Tanio, tel. kom. 0696-444-930.
Pralka automatyczna Candy, tel. kom.
0692-455-463.
Piec grzewczy na butlę, tel. kom. 0889195-722.
Chłodnicza witryna przeszklona, regały
sklepowe, wagę elektroniczną, kuchenki
mikrofalowe, przepływowe ogrzewacze,
umywalki, tel. kom. 0501-065-384.
Strój łowicki do I komunii dla dziewczynki, tel. kom. 0667-990-921.
Sprzedam kaloryfery żeliwne, tel. kom.
0608-684-292.
Skrzypce lutnicze Paolo, Magini Germany,
tel. (046) 831-62-12.
Kuchnia węglowa, tel. kom. 0503-349308.
Piec c.o. z dmuchawą i komputerkiem,
używany, 700zł, tel. kom. 0661-826-840
po 18.00.
Sprzedam drewno kominkowe, tel. kom.
0886-427-375.
Sprzedam drzewo śliwkowe, cięte, na opał,
tel. kom. 0691-666-967.
Motor dziecięcy na akumulator, tel. kom.
0880-631-917.
Stół do ping-ponga; stół z kwasówki
1,20x2,80 m; agrowłóknina, szer. 62
cm; przyczepki rolnicze różne, tel. kom.
0667-296-582.
Sprzedam drewno opałowe brzoza, budowlane, tel. kom. 0691-397-338.
Futro z lisa 3/4, rude, rozm. M/L, tel. kom.
0697-665-661.

Kuchnia węglowa, kamień polny, tel. kom.
0603-609-674.

Sprzedam piecyk szamotowy „Żar”, tel.
kom. 0604-569-679.

Futro z nutrii, czarne, tel. (046) 83942-44.

Plantacja świerku - poszukuję odbiorców,
Jesion suchy, sprzedam, tel. kom. 0660528-708.

Sprzedam ciągniki, wycinaki, przyczepy
do zielonek, siewniki zbożowe do kukurydzy, beczki asenizacyjna, kosiarki rotacyjne dyskowe, tel. (023) 662-73-85, tel. kom.
0509-637-723, 0512-343-361.
Sprzedam wóz paszowy, siewki do nawaozów, brony aktywne, bierne, talerzówki,
pługi Kverneland, prasy, tel. (023) 66273-85, tel. kom. 0509-637-723, 0512343-361.
Części zamienne do maszyn zachodnich,
tel. kom. 0509-637-723, 0512-343-361.
Sprzedam wózki widlaki, tel. kom.
0692-824-327.
Odsprzedam nowe rynny dachowe z blachy ocynkowanej, tel. (046) 838-62-12.

Zbiornik (hydrofor), 8 m ,tel./fax (042) 71946-76.

Regał młodzieżowy z biurkiem, tel. (046) 83721-78.

Tanie piece c.o. miałowe, węglowe ze
sterowaniem elektronicznym, kominki
grzewcze z płaszczem wodnym poleca
producent, tel. kom. 0501-627-469,
Skierniewice.

Sprzedam smarownicę nożną, piec c.o.
Komino żeliwny 13,2 kW, tel. (046) 83712-77.
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Krajzegę drewnianą z piłą z paskiem,
silnikiem 5,5 kW na kółkach, 500 zł, tel.
kom. 0661-140-395.

Sprzedam stemple budowlane, tel. kom.
0507-185-370.

Sprzedam maszyny szwalnicze, stebnówki, dwuigłówki, overlock 5, guzikarkę,
renderkę, stół prasowalniczy, tel. kom.
0507-942-055.
Drzwi do komory przechowalni 2,5 x 3m,
tel. (046) 813-89-49.
Sosna czarna, wys. od 1,5 m do 3 m, tel.
kom. 0889-133-700.
Migomag, tel. kom. 0691-235-338.
Sprzedam drzewka orzecha włoskiego, tel.
kom. 0503-571-268.
Tanio sprzedam wózek trzyfunkcyjny i rowerek dziecięcy, tel. kom. 0501-151-543.
Sprzedam deski sosnowe oraz drewno
opałowe, tel. kom. 0517-224-668.
2 fotele i ławostół, tanio, tel. (046) 83359-41.
Sprzedam elektryczną maszynę do szycia,
tel. (046) 834-92-20.
Wielka wyprzedaż artykułów hydraulicznych. Niskie ceny, tel. (046) 815-94-56.
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Sprzedam włoską suknię ślubną, rozmiar
36, tel. kom. 0601-958-593.

Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom. 0605094-165.

Zatrudnię kierowcę kat. C na terenie kraju,
tel. kom. 0602-347-551.

Lada chłodnicza 1,5 m, 1500 zł, tel. kom.
0607-446-647, 0601-942-551.

Zatrudnię pracowników na budowę, tel.
kom. 0669-187-455.

Zatrudnię pracowników do układania kostki brukowej, tel. kom. 0697-778-557.

Akwarium, 200 litrów, pełne wyposażenie,
tel. kom. 0501-509-576.

Szwaczki zatrudnię, Głowno,
tel. (042) 672-76-24, tel. kom.
0692-406-127.

Zatrudnię w ogrodnictwie do cięcia
kwiatów. Praca dorywcza, tel. kom.
0503-818-177.

Zatrudnię w firmie remontowej w Łowiczu gipsiarza-malarza, tel. kom. 0602159-095.

Zatrudnię cukiernika (mężczyznę). Głowno, tel. kom. 0601-946-523.

Ondulina dachowa, brązowa 100 sztuk,
wymiary 97 x 200 cm, suporeks biały 170
sztuk pełny, tel. kom. 0698-051-112.
Sprzedam cegłę MAX, 288-188×220, dwa
okna PCV 160×126, 4 m³ keramzytu, tel.
(046) 831-55-33, 0606-933-268.
Sprzedam nową kuchnię elektryczną, tel.
kom. 0604-669-710.
Sprzedam kocioł CO 18KW oraz grzejniki
żeliwne, tel. kom. 0696-533-555.
Karta graficzna, GeForce 6600 GT,
cena 100 zł. Nie odpowiadam na
sms’y, tel. kom. 0506-573-422.
Tanie ogrzewanie domów, piece uniwersalne na ekogroszek, miał. Zasyp co 7 dni,
tel. kom. 0665-678-529.

Szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, stała praca, rejestracja,
Głowno, tel. kom. 0602-457-089.
Przyjmę pracownika - mechanik ciągników i maszyn rolniczych, tel. kom.
0608-420-169.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii w
weekendy, tel. kom. 0660-733-348.
Krojczego do szwalni - nóż taśmowy, stała praca, Głowno, tel. kom.
0602-457-089.
Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy,
Głowno, ul. Strażacka 3, tel. kom. 0501669-440.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie, tel.
kom. 0506-115-015.

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, praca całoroczna,
rejestracja, tel. kom. 0661-918-207,0661918-208.
Szwaczki, prasowaczki - Głowno,
Stryków, zatrudnimy w Łodzi, okolice Brzezińskiej. Transport opłacony,
rejestracja. Zlecimy przeszycia
wyrobów z tkanin, tel. (042) 679-5080, tel. kom. 0679-508-1 w godz.
8.30-17.00.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, tel. kom.
0503-148-398.
Przyjmę do pracy szwaczkę na maszyny
Rosso oraz na dziewiarnię i wykańczalnię,
tel. (046) 837-11-63.
Zatrudnię szwaczki, stebnówka i
overlock, proste szycia, stała praca,
tel. kom. 0508-191-931.
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.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na kraj, dobre zarobki, tel. kom. 0604-237-423.
Zatrudnię do prac dekarskich. Dach Styl
Głowno, tel. kom. 0512-250-466.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię szwaczki, całorocznie,
spodnie, tkanina, tel. kom. 0509571-801.
Zatrudnię szwaczki, całorocznie,
spodnie, tkanina, tel. kom. 0509571-801.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym i szwaczki na stebnówkę, tel. kom. 0502-085-441.
Duża firma odzieżowa podejmie
współprace w Łowiczu na zasadzie
franczyzy. www.impulsymody.pl, tel.
kom. 0606-462-985 0604-902-940.

Firma „Bratex” Łowicz zatrudni
doświadczonych dziewiarzy oraz
przyuczy do zawodu, tel. kom.
0668-479-265.
Zatrudnię operatora na minikoparkę, umowa o pracę na czas nieokreślony, wysokie
wynagrodzenie, tel. kom. 0501-036-022.
Kierowca C+E, transport międzynarodowy, tel. kom. 0600-352-099 k/Łowicza.
Zatrudnimy do księgowości w
Łowiczu, również na staż, tel. kom.
0604-988-647 18.00-20.00.
Zatrudnię do pracy na warsztacie, wiek
do 28 lat, praca w Łowiczu przy montażu
prostowników samochodowych, tel. kom.
0503-052-966.
Firma „Bratex” Łowicz zatrudni
do formowania skarpet oraz do
pomocy na dziewiarni, tel. kom.
0668-695-945.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie
spożywczym z Łowiczu. Za dobrą pracę,
bardzo dobre wynagrodzenie, tel. kom.
0502-110-726.
Zatrudnię pizzermena, kucharza, kelnerkę
(możliwość przyuczenia w/w zawodach),
tel. kom. 0510-250-687, 0501-539-675.
Zatrudnię osobę do prowadzenia biura, tel.
kom. 0509-234-001.
Zatrudnię tokarza, szlifierza oraz niewykwalifikowanego pracownika porządkowego, Głowno, tel. kom. 0601-076-850.
Sklep spożywczo -przemysłowy w Głownie zatrudni sprzedawcę, tel. (042) 71913-89.
Zakład stolarski zatrudni stolarzy.
Wysokie zarobki, tel. kom. 0668184-728.
Pracowników ochrony z licencją lub bez,
tel. kom. 0503-699-872.
Zatrudnię kierowcę na TIR, międzynarodówkę. Praca na nowych autach. Atrakcyjna płaca, tel. kom. 0660-493-490.
Zatrudnię osobę z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, tel. kom.
0696-477-071.
Zatrudnię kierowcę kat. C, może być bez
doświadczenia, tel. kom. 0698-645-426.
Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym,
tel. kom. 0512-088-422.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
ogólnospożywczego w Łowiczu, tel.
kom. 0607-090-260.

Poszukuję szwaczki lub tapicera, tel. kom.
0502-172-185.

Zatrudnię szwaczki w Głownie na dzianinę, tel. kom. 0663-026-050.

Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym
z zakwaterowaniem, wyżywieniem +
wynagrodzenie, warunki bardzo dobre,
tel. kom. 0888-083-134.

Avon, chcesz taniej kupować kosmetyki i
zarabiać zostań konsultantką w prezencie
9 kosmetyków, tel. (046) 838-60-60, tel.
kom. 0663-766-602.

Zlecę proste szycie dzianiny, Głowno, tel. kom. 0602-869-719.

Dodatkowa sprzedaż perfum, wysoka
prowizja, tel. (046) 838-60-60, tel. kom.
0663-766-602.

Zatrudnię do zieleni w Łowiczu, tel. kom.
0695-634-141.
Zatrudnię kierowcę z kat. D z Głowna
lub okolicy, emeryt też, tel. kom. 0880587-522.
Kierowca B+C, magazynier, handlowiec,
tylko Łowicz i okolice, tel. (046) 838-4468 od 15.00. do 18.00.
Zatrudnię przy dociepleniach, tel. kom.
0693-332-588.

Głowno, zatrudnię szwaczki (szycie
garsonek, płaszczy), tel. kom. 0602558-870.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka w Bielawach (2 dni w tygodniu), tel. kom.
0662-144-869.
Zatrudnię pracownika magazynowego z uprawnieniami na wózek
widłowy, tel. kom. 0691-979-310.

Zatrudnię osobę do pracy w dziale księgowym z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w pełnej księgowości,
tel. (046) 837-45-96.
Zatrudnię hydraulika + pomocnika,
tel. kom. 0691-991-000.
Zatrudnię dziewczynę do sklepu odzieżowego, tel. kom. 0605-636-176.

Commercial Union zatrudni kierownika ds.
rekrutacji. CV - na adres 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego m1B.

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

Zatrudnię pracowników do ociepleń,
monterów k/g, również do przyuczenia,
tel. kom. 0781-022-798.

Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606312-048.

Praca dodatkowa - roznoszenie
ulotek, tel. (046) 834-80-90.

Fotografowanie, śluby, imprezy okolicznościowe, studniówki, tel. kom. 0606630-448.

Piekarnia w Kowiesach zatrudni przedstawiciela handlowego-kierowcę kat. B, tel.
kom. 0601-286-785.
Zatrudnię murarzy, tel. kom. 0606-929536.
Ekspedientkę na dobrych warunkach,
również do przyuczenia do sklepu w
Kamionie obok przystanek PKS, tel. kom.
0601-076-657.

Wideofilmowanie Studio Video Mewa +
zdjęcia, tel. kom. 0608-475-473.
Usługi fotograficzne w zakresie fotografii
ślubnej, przyjęć okazjonalnych oraz reklamy, tel. kom. 0604-101-516.
Cyfrowe wideofilmowanie, nowoczesna
obróbka, tel. kom. 0603-451-221.

Przyjmę uczennicę-fryzjerstwo, tel. kom.
0600-369-658.

Fotografia artystyczna, wesela, zdjęcia
okolicznościowe, reportaż. FotoStyle, tel.
kom. 0505-650-497.

Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę tynkarzy,
tel. kom. 0602-779-602.

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0608-244-400.

Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, tel. kom. 0602-779-602.

Wideofilmowanie, zdjęcia, tel. kom.
0509-105-004.

Firma Wirbud Meble w Osmolinie, gm.
Sanniki zatrudni: stolarzy, lakierników
i osoby do przyuczenia w zawodzie,
tel. (024) 277-62-44.

Firma budowlana zatrudni inżyniera o
specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane do pracy na budowie na
terenie całego kraju, tel. (046) 833-98-28
wew. 18.

Fotografia ślubna, plenery, reportaże,
chrzty, bankiety, tel. kom. 0509-652-759,
www.tomaszewskifoto.republika.pl

Zatrudnię kierowcę, kat. B, auto dostawcze, tel. kom. 0503-115-145.

Firma zatrudni kierownika robót drogowych, tel. (046) 833-98-28 wew. 11.

Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki, krojczego i pracowników wykańczalni, Mode
Star - 0601-635-056, Faktor - 0606-958480, Fabia - 0665-202-100.

Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i
drogowym, tel. (046) 833-98-28 w. 11,
0601-298-842.

Foto-Video “Clip” wideofilmowanie,
fotografowanie, wesela, studniówki itp.
Cyfrowo i profesjonalnie, tel. kom. 0606218-624.

Zatrudnię sprzedawców do pracy w
nowym sklepie odzieżowym FROG.
CV ze zdjęciem przesyłać na adres:
macieklustyk@wp.pl, tel. kom.
0513-144-874.

Firma samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów, tel. kom. 0602528-235.

Nowo otwarty zakład w Głownie zatrudni
szwaczki, dzianina, tel. kom. 0503-014494.
Zatrudnimy: szwaczki, stebnówka,
dwuigłówka, overlock, kierownika
produkcji na 1/2 etatu;, tel. (042) 71941-78, tel. kom. 0601-204-540.

Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, tel.
kom. 0601-385-525.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na terenie
kraju, tel. kom. 0602-347-551.
Zatrudnię do opieki do starszej osoby, tel.
kom. 0669-177-237, Smolice.
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, ul. Bolimowska 27, tel. kom.
0501-011-198.
Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwozu
gazu, tel. kom. 0510-264-038.
Dodatkowe zarobki dla ludzi sukcesu, tel.
kom. 0603-330-995 po 15.00.
Zatrudnię osoby do obróbki selera,
tel. (046) 837-23-23, tel. kom. 0604965-446.
Kierowców w transporcie krajowym, tel.
kom. 0601-271-031.
Zatrudnię technologa w zakładzie
odzieżowym, ze znajomością obsługi komputera, tel. (046) 855-05-13.
Agencja ochrony zatrudni sprawnych
emerytów i rencistów, praca w Radziejowicach, tel. kom. 0665-544-167, (022)
407-56-52. Od godz.14.00-18.00.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0601-335-648.
Praca w ochronie na terenie Rawy Mazowieckiej, emeryci i renciści, tel. kom.
0501-261-689.
Firma „PED-BRUK” zatrudni na
atrakcyjnych warunkach brukarzy
i kierowców z kat. C+E. Praca na
wywrotkach w okolicy Skierniewic,
tel. kom. 0606-940-523.
Ekspedientkę na dobrych warunkach
do sklepów spożywczych w Puszczy
Mariańskiej oraz w Wiskitkach, tel. kom.
0601-076-657.
Zatrudnię kelnerkę, tel. kom. 0887-961081.

Biuro rachunkowe Łowicz. Odbiera dokumenty, tel. (046) 837-38-17, tel. kom.
0604-973-140.
Technik farmacji podejmie pracę w aptece
na stażu, tel. kom. 0697-395-451.
Podejmę każdą pracę chałupniczo, tel.
kom. 0693-738-382.
II grupa, poszukuje pracy, może być jako
dozorca, prawo jazdy kat. B, tel. kom.
0889-038-258.
Podejmę pracę jako tłumacz, biuro lub
osoba towarzysząca (biegła znajomość
języka niemieckiego w mowie i piśmie),
tel. kom. 0500-204-555.
Przyjmę szycie na overlock, stebnówkę,
tel. kom. 0889-195-722.
Poszukuję pracę na VW LT28, blaszak
Max, tel. kom. 0600-972-227.
Podejmę się pracy na szydełku, tel. kom.
0604-410-298.
Kucharka przyjmie wesela i inne imprezy,
również pieczenie ciast, tel. kom. 0516220-383.
Poszukuję pracy, kierowca kat. C, na
rencie, tel. kom. 0691-235-338.

Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.
Avon - konsultantki, wysokie prowizje.
SMS/Tel. 0501-032-348.
Avon - konsultantki, atrakcyjne prezenty i
wysokie opusty, tel. (042) 719-44-47, tel.
kom. 0501-032-348.
Avon - bez wpisowego. SMS/Tel. kom.
0502-616-468, (046) 832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel. kom. 0512-115-030.

Zatrudnię pracowników budowlanych,
spawacza i ślusarza, tel. kom. 0509299-676.
Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni samodzielnych montażystów stolarki okiennej, tel. (046)
832-31-75.
Zatrudnię fryzjerkę, tel. kom. 0505053-560.
Szwaczki, rejestracja, całoroczne oporowe
szycie. Zarobki ok. 2000 zł, tel. kom.
0501-624-411.

Studio Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 83747-48, tel. kom. 0504-057-550.
Wideofilmowanie - Studio Wideo „Kadr”,
tel. kom. 0607-916-001.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0600-447-843.

Wideo-HDV, tel. kom. 0696-011351.

Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne i
plenerowe, tel. (046) 814-23-06, 0607911-311.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, docieplenia, tel. kom. 0502-939-374.
Gipsy, szybko, solidnie, tanio, tel. kom.
0664-712-854.
Kominki - budowa, serwis, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-84-92, tel. kom.
0602-282-415.
Beton - cięcia, wyburzenia, rozbiórki, tel.
kom. 0606-192-951.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne,
tel. kom. 0604-245-722.
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. 0502321-194.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel.
kom. 0602-736-692, 0512-342-751.
Remonty kompleksowe, tel. kom. 0608810-953 0602-513-558.
Układanie kostki brukowej, granitowej, tel. kom. 0692-789-266.
Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, tel. kom. 0698-778-366,
0692-619-692.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0501-782-451.
Terakota, glazura, panele, gipsy, malowanie. Solidnie, tanio, tel. kom. 0661786-469.

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. 0502370-226.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel.
kom. 0668-262-745.
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) 83742-55.
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.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265234.
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.
Blachy, papy, okna dachowe, konstrukcje stalowe, płyty warstwowe,
DACH-STYL Głowno ul. Piątkowska
1, tel. (042) 710-74-90, tel. kom.
0512-250-466.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele, podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota,
tel. kom. 0502-939-374.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie budynków, płyta k/g, malowanie, tel.
kom. 0693-332-598 0607-292-047.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.

Szybko nauczę nowego zawodu - stylistka
paznokci, tel. kom. 0603-808-300.

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

Układanie kostki betonowej, granitowej. Budowa ogrodzeń betonowych,
tel. (046) 837-57-28, tel. kom. 0604208-087.

Zatrudnię pizzermena, niekoniecznie z
doświadczeniem, atrakcyjne zarobki,
Skierniewice, tel. kom. 0887-961-081.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio, tel. kom. 0606852-557.

Cyklinowanie profesjonalne, układanie, lakierowanie - „EFEKT”, tel.
kom. 0600-984-398.

Glazura, terakota, tel. kom. 0515-477762.
Malowanie, gipsowanie, tel. kom.
0783-153-006.
Ocieplanie poddaszy, montaż ścianek,
sufitów, gipsowanie, malowanie wnętrz,
układanie płytek, paneli, inne, tel. kom.
0886-700-243.
Usługi projektowe, tel. kom. 0509-299685.
Gipsy, malowanie, poddasza, inne, tel.
kom. 0887-438-119.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35,
tel. kom. 0600-294-318.
Usługi ślusarsko -spawalnicze, bramy,
przęsła, ogrodzenia, kraty, balustrady,
drzwi stalowe. Głowno, tel. (042) 719-1958 po 18.00, tel. kom. 0512-095-869.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0697-116-271.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Wykańczanie wnętrz od A do Z (gładzie,
sufity podwieszane, panele podłogowe),
tel. kom. 0662-247-116.
Panele podłogowe i ścienne, hydraulika.
Głowno, Brzeziny, Stryków, tel. kom.
0515-466-326.
Dachy, obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna, podbitka, naprawa i konserwacja, tel. kom. 0515-236-149.
Usługi remontowo-budowlane, klinkier,
tel. kom. 0692-497-058.
Układanie glazury, terakoty, gładzie
gipsowe, panele podłogowe, tel. kom.
0609-659-365.
Dachy, obróbki blacharskie, krycie papą
termozgrzewalną, tel. kom. 0692-376224.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0510864-326.
Tynki gipsowe, wylewki maszynowo, tel.
kom. 0500-037-006.
Układanie glazury, terakoty. Modernizacje łazienek. Profesjonalnie, tel. kom.
0602-648-497.
Wypożyczalnia urządzeń budowlanych
(rusztowania, młoty, betoniarki, cykliniarki, osuszacze, zgrzewarki do PCV, szlifierki do betonu, zagęszczarki, glebogryzarki,
łaty wibracyjne, inne. Tanio. Centrum
Budowlane, ul. Łęczycka 64.
Usługi hydrauliczne i kompleksowe
wykańczanie wnętrz, tel. kom. 0697499-719.
Usługi koparkoładowarką,
tel. kom. 0888-095-793.
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Blacharsko -dekarskie, tel. kom. 0606663-868.

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

Gładzie, malowanie, glazura, terakota, płyty k/g, tel. kom. 0509171-392.

Przeprowadzki, tel. kom. 0605-303-836.

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 0880-542-743.
Firma brukarska oferuje układanie kostki, budowanie schodów i
tarasów z palisad, tel. kom. 0604413-669.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane, poddasza, panele podłogowe,
glazura i terakota, tel. kom. 0505-024964.
Wyburzanie ścian, posadzek i fundamentów, tel. kom. 0504-221-009.
Sprzedaż i układanie betonowej
kostki brukowej. „Budomix” Łowicz, ul. Armii Krajowej 45 c,d,
tel. (046) 837-49-54 (-55).
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0697-892-966.
Usługi hydrauliczne wraz z materiałami na 7% VAT, tel. kom. 0507043-684.
Sufity podwieszane, ścianki działowe, gładź gipsowa, malowanie, panele,
tel. (046) 837-84-72 po 18.00.
Wykonujemy usługi budowlane
w zakresie docieplania elewacji
budynków, adaptacji poddaszy,
prace remontowo-wykończeniowe.
Damir-Bud, tel. (046) 837-33-24, tel.
kom. 0691-979-310.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel.
kom. 0502-086-592.
Brukarstwo, domofony, wideodomofony,
ogrodzenia (klinkier), przeróbki ogrodzeń,
napędy do bram, alarmy, 0606-774-310.
Malowanie, gipsowanie, montaż
płyt g/k, poddasza, panele, tel. kom.
0516-431-090.
Malowanie gipsowanie, panele podłogowe,
płyta karton/gips, glazura, terakota, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0668-462-197.
Wykańczanie wnętrz, tel. kom. 0663153-540.
Docieplenie budynków, tel. kom. 0505011-153.
Tynki wykonuję, tel. kom. 0697-923472.
Ocieplenia poddaszy, tel. kom. 0506123-597.

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.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe (monitoring). Remonty,
hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601-303-858.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego, tel. kom. 0601-379-355.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Usługi tapicerskie, naprawa mebli nowoczesnych i stylowych. Dojazd gratis, tel.
kom. 0691-044-202.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel.
kom. 0504-877-307 0508-862-015.
Hydraulik, wod.-kan., co, tel. kom.
0783-697-756.
Wykopy koparką - fundamenty, odwodnienia pod instalacje elektryczne, gazowe
itp. Wypożyczalnia narzędzi. Centrum
Budowlane. Łowicz, ul. Łęczycka 64, tel.
kom. 0501-074-060.
Instalacje elektryczne w budynkach, tel.
kom. 0604-411-878.
Hydrauliczne instalacje, kotły ekogroszek,
kominki z płaszczem wodnym, odkurzacze
centralne. Montaż, doradztwo, wyceny.
Głowno, tel. kom. 0602-882-617.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 0501-707-657.
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. 0601297-794.
Krajowy przewóz osób - busy 8 i 18
miejsc, tel. (046) 838-70-32, tel. kom.
0602-681-541.

Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego
okna również do dachowych. Vesal
Łowicz, ul. Ikara 10, tel. (046) 83744-25.

Składanie nowych komputerów, naprawa
i serwis uszkodzonych. Dojazd do klienta.
Najtaniej na rynku. Łowicz, tel. kom.
0509-963-064.
Transport 2 t, 4,2 m dł. - przeprowadzki,
towary 8 palet. Tanio, tel. kom. 0664013-145.
Zespół, tel. kom. 0604-318-472.

Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale,
tel. kom. 0605-911-766.

Bramy, ogrodzenia metalowe, tanio i
solidnie, tel. kom. 0509-112-148.

Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.

Zespół na wesela, tel. (024) 285-41-08, tel.
kom. 0693-754-349.

Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693543-604 0698-068-388.
Siatki, słupki, bramy, ogrodzenia kutopodobne, stawidła - montaż, tel. kom.
0500-371-161.

Centrum Odchudzania i Odżywiania
w Łowiczu. Schudnij do Sylwestra.
Zacznij już dziś, tel. kom. 0696227-297.

Zespół, wystawne wesela, prestiżowe imprezy, gitary, saksofon, klawisze, akordeon, perkusja, oświetlenie, tel. kom. 0608-433-199.

Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych
- firma MAX, tel. kom. 0609-880-041.

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i
okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.

Zespół, tel. kom. 0606-908-346.

Wesela, obsługa napoi i alkoholi, tel. kom.
0887-797-225.
Komputery - tanie usługi, tel. kom.
0696-803-050.
Zespół muzyczny - muzyka na żywo
(perkusja, gitara basowa, gitara rytmiczna, akordeon i klawisze), tanio, tel. kom.
0662-296-699.

Szybki kredyt, tel. kom. 0500-167-670.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0514-961-218.
Zespół + solistka na wesela oraz imprezy okolicznościowe. Profesjonalnie,
tel. (046) 837-63-37.
Usługi transportowe, fiat Ducato Maxi,
faktury VAT, tel. kom. 0604-259-573.
Komputery - serwis, naprawa.
Hardware, software, tel. kom. 0501448-203, Łowicz.

Zespół muzyczny: wesela, tel. (046) 83839-23, tel. kom. 0601-854-670.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel.
kom. 0601-792-179.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie - Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel.
kom. 0602-277-013.
Komputeropisanie - tanio. Łowicz, tel.
kom. 0608-070-172.
Komputeropisanie, skanowanie, wszystko
szybko i profesjonalnie, GG 1337861, tel.
kom. 0604-776-823.

Dekoracja sal weselnych itp., tel. kom.
0784-487-536, 0693-776-474.

Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do
klienta, tel. kom. 0504-070-837.
Śluby - VW Touareg, bardzo duża
przestrzeń, komfort, TV, DVD, tel.
kom. 0605-325-079.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace z języka polskiego, historii, tel. kom.
0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, tel. kom. 0696803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.

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

Zespół muzyczny (skrzypce, akordeon,
saksofon) - wesela, doświadczenie, tel.
kom. 0698-085-068.

Matematyka, mgr, korepetycje, 30 zł 90
min., tel. kom. 0606-647-491.

Zespół muzyczny „Ellen”, wesela,
bale. Ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.
Biuro rachunkowe Łowicz. Odbiera dokumenty, tel. (046) 837-38-17, tel. kom.
0604-973-140.
Usługi projektowe, wyceny, kosztorysy,
tel. kom. 0509-299-685.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady,
tel. kom. 0609-722-809 8.00-17.00.

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

Angielski - magister anglistyki.
Wszystkie poziomy. Przygotowanie
do: matury, FCE, CAE. Tłumaczenia,
tel. (046) 837-87-89, tel. kom. 0602715-933.
Polski, prezentacje maturalne, prace, wypracowania, tel. kom. 0504-086-942.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
tel. kom. 0660-781-884.

Poprowadzimy imprezy okolicznościowe,
bale, osiemnastki, wesela, poprawiny.
Profesjonalny sprzęt, fachowa obsługa,
tel. kom. 0503-399-196.

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

Usługi informatyczne, tel. kom. 0791384-320.
Audi A8 zawiozę do ślubu, tel. kom.
0503-977-175.
Zespół - wesela, tel. kom. 0606-632-267.
Usługi spawalniczo-ślusarskie, tel. kom.
0693-278-969.
RTV serwis naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne, autoryzacje firm Sony,
Philips, Samsung, JVC, Tomson, Loewe,
Pioneer, Elemis, Funai, Telestar i inne. Ul.
Krakowska 11, tel. (046) 837-28-85.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 0501-431-978.

Matematyka, tel. kom. 0601-303-279,
Łowicz i okolice.
Nauczyciel języka niemieckiego udzieli korepetycji. Tanio i profesjonalnie,
wszystkie poziomy. Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Angielski korepetycje, tel. kom. 0665264-821.
Chemia, Łowicz, tel. kom. 0601-613963.
Angielski, matura, korepetycje, nauczyciel, tel. kom. 0502-268-619.
Korepetycje, język angielski, tanio, tel.
kom. 0691-171-202, 0605-527-036.
Mgr matematyki, korepetycje, doświadczenie, niedrogo, tel. (046) 837-53-15, tel.
kom. 0880-233-777.
Korepetycje z chemii, tel. kom. 0501249-892.
Szukam korepetytora angielskiego, chemii, tel. kom. 0503-046-617.

Zespół muzyczny - bale, wesela, wolny
sylwester, tel. kom. 0665-243-225.

Angielski - korepetycje, tel. kom. 0667248-216.

DJ na wesela, tel. kom. 0697-574-161
www.djbizzy.110mb.com.

Język polski, korepetycje w domu ucznia,
tel. kom. 0509-766-108.

Limuzyna Lincoln, tel. kom. 0605-305579.

Studentka anglistyki UŁ udzieli korepetycji (weekendy, szkoła podst., gimnazjum,
liceum). Zduny, tel. kom. 0667-566-265.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0501-782520.
Firma posiada samochód Fiat Ducato Maxi
poszukuje współpracy na przewozy po
kraju do 1,4 t, tel. kom. 0604-259-573.

Sprzedam słomę, tel. kom. 0503-065714.

Język angielski, korepetycje, tel. kom.
0669-034-008.

Sprzedam pszenżyto, tel. (046) 83862-81.

SPRZEDAM ŻYTO. DAM GRUZ
BETONOWY, tel. kom. 0512-544156.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel. kom.
0600-421-548.
Żyto, tel. kom. 0663-252-571.
Ziarno kukurydzy, wysuszone, około 5
t, tel. (046) 838-55-21, tel. kom. 0694657-347.
Kupię żyto, sprzedam, zamienię otręby,
odbiorę własnym transportem, tel. kom.
0697-536-596.

Sprzedam liście buraczane dobrej jakości
lub zamienię na obornik, tel. (024) 28539-73.

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

Sprzedam ziemniaki jadalne Satyna, Lord,
Denar, tel. (046) 838-13-75.

Skup jabłek przemysłowych. Płatne gotówką, tel. kom. 0505-068-787.

Sprzedam sadzonki truskawek, różne
odmiany, tel. kom. 0508-518-543.

Kupię jabłka deserowe, tel. kom. 0505630-402.

Sprzedam kwotę mleczną, 20000 kg, woj.
mazowieckie, tel. (046) 861-17-43.

Kupię pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel.
kom. 0695-102-426.

Sadzonki Honeoye oraz ziemniaki paszowe, tel. kom. 0604-309-580, 0698531-158.

Kupię jęczmień, pszenżyto paszowe, możliwość odbioru własnym transportem, tel.
kom. 0887-560-896.

Geografia. Matura. Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.
Studentka - angielski dla dzieci, tel. kom.
0691-940-284.

Sprzedam siano w kostkach, pszenżyto,
tel. (046) 838-50-86.
Sprzedam pszenicę, tel. (046) 838-15-36.
Owies, tel. kom. 0602-689-205.

Jałoszki odchowane (półroczne, roczne),
tel. kom. 0608-643-187.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna lub
Bolko, tel. kom. 0509-984-797.
Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze,
tel. kom. 0664-347-128.

Kupię Ursus 3512 lub 4514; C-360; C-330;
C-363P; Zetora. Mogą być do remontu, tel.
kom. 0501-630-255.
Kupię każdy ciągnik, prasę, przyczepę, orkan i inne. Również do
remontu, tel. kom. 0664-347-128.
Kupię pilnie siewnik konny „13”, tel. kom.
0887-147-903.

Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 83811-48.
Sprzedaż otrąb oraz wymiana na
zboże, tel. kom. 0501-713-862.
Owies z domieszką jęczmienia, żyto
sprzedam, tel. (042) 710-83-78.
Sprzedam mieszankę zbożową i jęczmień,
tel. kom. 0509-171-283.
Zboże, siano, tel. kom. 0608-659-507.
Sprzedam większą ilość żyta, ziemniaki
Irga, Lord, baloty z mieszanki GPS, tel.
kom. 0888-985-856.
Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 83873-94.
Sadzeniaki ziemniaka w sprzedaży w Centrali Nasiennej. Łowicz,
tel. (046) 837-50-28.
Sprzedam mieszankę zbożową, tel. kom.
0886-098-053.
Pszenżyto poworkowane 4 t, tel. kom.
0608-539-444.
Słomę, tel. kom. 0501-620-689.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0506-115-015.
Sprzedam pietruszkę, tel. (046) 83847-25.

Dachówkę czerwoną, ze starych
budynków - kupię, tel. kom. 0602390-809.

Truskawki odmiany Honeoye, tel.
kom. 0600-978-590.
Sadzonki truskawki. Nowość, tel.
kom. 0600-978-590.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0665-802-096.
Sprzedam mieszankę, tel. kom. 0511434-045.

Biologia, Łowicz, tel. kom. 0665-110977.

Język niemiecki - korepetycje, studentka.,
tel. kom. 0609-467-437.

Obrazy o tematyce bajkowej. Idealne na prezent dla dzieci, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.

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

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

Zespół: wesela, bale, zabawy. Tanio i
solidnie, tel. kom. 0507-792-106.

Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pieńków, tel. kom. 0667-115-455.

Mieszanka paszowa, tel. kom. 0880037-088.

Język rosyjski, tel. (046) 837-31-83, tel.
kom. 0693-398-514.

Kucharka przyjmie wesela oraz inne
imprezy okolicznościowe, tel. (046) 83784-46.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0607-777-304,
0509-766-163.

Jęczmień, tel. (046) 837-66-52.

Sprzedam mieszankę, tel. (046) 83817-64.

Ślęzę sadowniczą kupię, tel. kom. 0602845-290.

Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne i inne, tel. kom. 0695-551-572,
Łowicz.

Ziemniaki Irga, tel. kom. 0691-031-335.

Prezentacje maturalne, wypracowania, tel. kom. 0608-433-138.

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

Zespół muzyczny, tel. kom. 0692-584020.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w
skórze. Łowicz, Bolimowska 22, środy
godz. 11-17.

Pisanie prac, tel. kom. 0507-602-368.

Sadzonki agrestu, tel. kom. 0604782-360.
Kwota mleczna 25000 kg, tel. (046) 83864-73, tel. kom. 0667-667-087.
Wytłoki z jabłek - przywóz, tel. kom.
0605-255-914.
Jabłka ekstra konsumpcyjne, tel. (046) 87473-66, tel. kom. 0508-566-854.
Sprzedam sadzonki truskawek Elkat, Honeoye, Kent, tel. kom. 0667-115-451.
Sprzedam sztobry porzeczki czarnej (Menhope), tel. kom. 0665-734-002.
Sadzonki truskawek, tel. kom. 0501065-384.
Sprzedam cebule, tel. kom. 0664-909913.
Zboże, tel. (046) 838-76-29.
Sprzedam drzewka odmiana Gloster, na
podkładce M9, tel. (046) 861-17-04, tel.
kom. 0504-128-578.
Pszenżyto. Tanio, tel. kom. 0602-615126.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę, większe
ilości oraz słomę i siano, Sokołów Towarzystwo 2, tel. (024) 277-97-27.
Irga, jadalne, sprzedam, tel. kom. 0696526-474.
Pszenica; ziemniaki Wineta, Satina, tel.
kom. 0510-099-950.
Sprzedam wysłodki suche i mokre - zboże,
tel. kom. 0513-072-182.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0513-958-823.
Łubin wąskolistny, nie pryskany, tel. kom.
0501-526-331.
Burak pastewny, tel. kom. 0693278-958.

Sadzonki truskawki Elsanta, tel. kom.
0504-717-048.
S p r z e d a m b u r a k p a s t e w n y,
tel. (046) 838-22-00.
Sprzedam mieszankę, pszenżyto z żytem
i żyto, tel. kom. 0785-622-468.
Sprzedam pszenicę, tel. kom. 0695068-710.
Sprzedam 1 t ziemniaków jadalnych,
tel. (024) 277-94-87, tel. kom. 0507259-220.
Sprzedam burak pastewny, tel. (024) 27797-14 po 18.00.
Młóto browarniane. Przywóz, tel.
kom. 0605-255-914.

RSP Boczki Domaradzkie sprzeda prosięta i loszki zaproszone, tel. kom. 0505027-582.
Dwie jałówki zacielone i koziołka (tanio),
tel. kom. 0888-107-443.
Sprzedam jałówkę zacieloną, biało-czerwona, tel. kom. 0668-959-073.
Sprzedam jałówki na wycieleniu, tel. kom.
0608-861-854.
Jałówki cielne i do zacienia, tel. (046) 83884-18, tel. kom. 0695-301-081.
Jałoszki hodowlane, tel. kom. 0693552-221.
Sprzedam tanio roczną jałówkę,
tel. (046) 839-28-13.
Jałówka wysokocielna, Bednary 115, tel.
kom. 0691-744-268.
Jałówka na ocieleniu, tel. kom. 0601613-952.
Sprzedam krowę małą, 5 lat, tel. (046) 83864-77.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. (046) 83120-89.
Jałówka cielna, tel. (046) 838-14-87.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0660437-464.
Sprzedam króliki, tel. (046) 839-13-52,
Retki.
Jałówkę na wycieleniu, tel. kom. 0782583-272.
Jałówkę wysokocielną, tel. kom. 0507284-169.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 874-68-14.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin
14.11.2007, tel. kom. 0602-213-726.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (046) 838-14-14.
Sprzedam koziołka 8-miesięcznego,
tel. (046) 863-60-14.
Sprzedam byczki czarno-białe, tel. kom.
0697-298-966.
Sprzedam krowę cielną 3 miesiące, tel.
kom. 0783-985-848.
Jałówka na wycieleniu, 94% HF,
tel. (046) 838-47-74, tel. kom. 0506805-614.
Jałówka wysokocielna, tel. kom. 0692370-686.
Sprzedam byczka półmięsnego, tel. kom.
0691-666-967.
Sprzedam króliki mięsne, większa ilość,
tel. kom. 0697-634-257.

Siano w kostkach, pierwszy pokos, tel.
kom. 0664-713-405.
Łubin słodki „Zeus” 1 t, tel. kom. 0606145-529.

Sprzedam prasę rolującą Welger 12RS,
tel. (024) 285-52-13.

Burak cukrowy 4t, tel. (046) 838-11-24.

Wycinaki do kiszonek Fela, Strauman,
pojedynczy, podwójny nóż, duży wybór,
20 sztuk, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.

Sprzedam zboże, tel. (046) 839-13-52,
Retki.

Sadzonki czarnej porzeczki Kiten, tel.
kom. 0600-951-256.

Otręby pszenne, jęczmienne, żytnie,
węgiel brunatny. PSB Grzegory,
Zduny 107B, Złaków Borowy 24.
Niskie ceny, tel. (046) 838-81-00.

Wysłodki buraczane - przywóz, tel. kom.
0605-255-914.

Sprzedam owies i mieszankę zbożową, tel.
kom. 0693-922-742.

Obsypnik kopców, tel. kom. 0697-714837.
Mieszalniki paszowe, wagi, śrutowniki (rozrabniacze) bijakowe. Tanio,
tel. kom. 0602-570-397.
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Orkan 2A, tel. kom. 0697-714-837.
Kultywator ciągnikowy; opryskiwacz 300
l, tel. kom. 0691-715-496.
Wszelkie maszyny sprowadzone z
zachodu, tel. kom. 0602-798-304,
0606-206-957, 0880-855-578.
Ciągnik 3011, inne maszyny rolnicze.
Likwidacja gospodarstwa, tel. kom.
0888-107-443.

Siewnik 25 rurek, 2,5 m, tel. kom. 0691508-458.

Sprzedam przyczepę rolniczą HL, ładowność 8 t, tel. kom. 0662-235-975.

Kombajn Bizon 1989 rok, ładowacz
Cyklop, beczka 10000 l HTS, tel. kom.
0600-335-473.

C-355, po kapitalnym remoncie, tel. kom.
0501-615-395.

Rozsiewacz Amazone 600 i 1200 kg, tel.
kom. 0693-830-160.

Kombajn Bizon Z046, 1986 rok, kabina,
rozdrabniacz, przystawka do kukurydzy;
John Deere, 1984 rok, rozdrabniacz,
klimatyzacja; śrutownik bąk, tel. kom.
0503-528-645, 0604-178-976.

Ursus C-360,1989 rok, oryginał, tel. kom.
0501-504-723.

Kopaczkę, 1982r., stan dobry, cena 2800zł,
tel. kom. 0669-394-585.

Sprzedam śrutownik walcowy nowy, tel.
kom. 0509-112-148.

Ciągnik MF255, I rejestracja 1992 rok,
zadbany, 3900 Mhg, tel. (042) 710-83-44,
tel. kom. 0505-630-402.

Serwo-mechanizm do Zetora sprzedam,
tel. kom. 0692-146-594.

Beczkowóz asenizacyjny Kaweco 5000
l, ocynkowany, kompletny, tel. kom.
0509-542-220.
Wycinak Strautman mały, na podwójnym
nożu, do kukurydzy; rozsiewacz do nawozów 604, 1200 l, z hydrauliką, stan bdb, tel.
kom. 0509-542-220.
Wycinaki do kiszonek 25 szt., duży wybór,
Strautman, Kuhn, Fella, Triolett; rozsiewacz do nawozu Amazone 603, 803, 1200
l; Rauh 900, 500 l, tel. (024) 356-27-60, tel.
kom. 0512-444-919.
Pług 4-skibowy, obrotowy Gassner;
4-skibowy, obrotowy, odkładnie ażurowe
Potinger, regulowana szerokość orki,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Beczki asenizacyjne, 3000, 4000, 5000,
6000 l, ocynkowane, import Niemcy,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Siewniki zbożowe 2,5, 3 m Amazone
D-7, D-8, Izaria, Hasja, Fiona, Nordsten,
15 szt., tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
Taśmociągi do warzyw, duży wybór;
sortownik do ziemniaków ze stołem przewierczym, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
Siewnik do kukurydzy z nawozami Becker,
Hasia, Eberhard, Monosen, tel. (024) 35627-60, tel. kom. 0512-444-919.
Sprzedam Orkan II, siewnik Poznaniak,
Gruber, tel. (042) 719-70-29, tel. kom.
0691-538-579.
Kabiny C-330, C-360, opryskiwacze,
agregaty uprawowe, wałki strunowe, brony
polowe, tel. kom. 0608-684-292.
Prasa Z-224, I właściciel, stan idealny,
tel. (024) 285-52-37.
Zetor 4712, tel. kom. 0691-715-496.
Sprzedam przyczepę 6 t (sztywna) przyczepa 12 t (BDF), tel. kom. 0603993-060.
Ciągnik C-360 1984 r., pługi 3-skibowe
Grudziądz 2 szt., pług 5-skibowy podorywkowy, brony 5, tel. kom. 0502-290-728.
Śrutownik walcowy z silnikiem,
tel. (046) 838-11-67.
Rozsiewacz nawozów hydraulicznie
otwierany, poj. 1000 l, 2002 rok, stan bdb,
tel. kom. 0665-505-704.

Sprzedam bronę talerzową 16 talerzy,
tel. (046) 838-02-79.

Sprzedam przyczepę wywrotkę, kultywator, opryskiwacz, tel. kom. 0692617-239.

Sprzedam C-355, przerobiony na C-360,
tel. kom. 0661-914-347.
Grabiarka 7, tel. kom. 0512-861-293.

Agregat przedsiewny 2,5-, 3-metrowy,
deszczownia Odra, siewniki zbożowe, pług
obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,
dmuchawa do zboża, beczkowóz 5000l,
tel. kom. 0509-293-050.

Sprzedam agregat uprawowy przedsiewny
3,40, Kocierzew Południowy 15, tel. kom.
0691-270-829.

Wycinaki do kiszonki, śrutowniki bijakowe (różne typy), przyczepka do przewozu
koni, żmijki do zboża, tel. kom. 0509293-050.

Przyczepa 6 t polska, 2-stronny wywrot,
stan dobry, tel. kom. 0668-409-727.

Śrutownik bijakowy 7,5kW z mieszalnikiem pionowym 1t, tel. (046) 838-95-28.
Kosiarka rotacyjna, zgrabiarka 7, karuzela, rozrzutnik 2-osiowy, tel. (046) 83823-30.
Agregat uprawowy, szer. 2,10; sortownik
do ziemniaków. Tanio, tel. (046) 838-2029, 046/838-25-05.
Opryskiwacz Pilmet, zawieszany, 300 l;
przyczepa samozbierająca, do siana TO72; pielnik do buraka; pług podorywkowy
5-skibowy, tel. kom. 0605-997-370.
Zbiornik stalowy (walczak) na gnojówkę,
ścieki, paliwo, dł. 6 m, średnica 2,40 m,
tel. kom. 0501-074-060.
Wózek widłowy spalinowy. Tanio, tel.
kom. 0501-074-060.
Ursus 3512, 1996 rok, tel. (046) 83713-24.
Sieczkarnia Fortschritt + 3 przystawki,
1989 rok, stan bdb; przyczepa zbierająca
do siana T-072; rozsiewacz nawozu Lej;
siewnik do zboża kutnowski, tel. kom.
0600-361-148.
Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-360,
1985 rok, tel. kom. 0504-226-976.
Ursus C-330, I właściciel, stan idealny,
1986 rok, 17000 zł do negocjacji, tel. kom.
0504-910-771.
MTZ 80 zamienię na mniejszy, C-330
nowy, Białoruś, Anna, C-360, agregat
160kW, tel. kom. 0504-475-567.
Kopaczka ciągnikowa, tel. kom. 0604875-858.
Sprzedam wózek widłowy, udźwig 4,5 t,
betoniarkę 150 l, tel. (046) 861-25-51.

Ursus U904 z przednim napędem; pług
4-skibowy; prasa Z-224/1, tel. kom.
0500-222-737.

CIągnik C-360, 1984 rok, oryginał z kabiną, beczka asenizacyjna 3000 l, kabina
Sokółka do C-360. Wygoda 8.

Ursus 3512; prasa zwijająca Z-279/1; ładowacz Cyklop, tel. kom. 0501-504-723.

Ciągnik Ursus C-395, silnik i skrzynia
po kapitalnym remoncie, tel. kom. 0604994-808.

C-360, stan bdb, tel. kom. 0607-809-288.

Prasę Sipma Z224/1, 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 0609-846-254.

Przekładnia główna do Neptuna Z-413,
elektromagnesy, tel. (024) 285-39-73.

Sprzedam zbiornik 520 l Alfa Laval, I
właściciel, tel. kom. 0600-934-138.

Rozrzutniki, tależówki, agregaty, brony,
tury, pługi, tel. (046) 837-53-86.

Sprzedam Cyklop, stan bdb i żmijkę do
zboża, 6 m, tel. (046) 861-11-07.

Sprzedam rozrzutnik, prasę, kosiarkę
rotacyjną, rozsiewacz nawozów, tel. kom.
0604-754-415.

Ursus C-363P lub C-360, tel. kom. 0501504-723.

Bizon Z-056. Sprzedam lub zamienię na
ciągnik rolniczy, tel. (046) 838-90-06.

C-330, T-25-A2, tel. kom. 0505-140-388.

Sprzedam dojarkę 2-konwiową,
tel. (046) 838-74-18.

Prasa Sipma zwijająca, 2004 rok; Cyklop,
tel. kom. 0695-024-222.
Kombajn ziemniaczany Anna,
tel. (046) 838-88-89.
Zetor 7211, 1988 rok, stan bdb, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0667-380-351.
Rozrzutnik 2-osiowy, 1993 rok, stan bdb,
tel. kom. 0661-143-536.
Sprzedam pług 2-skibowy, tel. (046) 83707-54 po 14.00.
Ciągnik MF-255, 1987 rok, tel. kom.
0698-103-362.
Przyczepa 4,5t sztywna, śrutownik na
kamienie, tel. kom. 0513-184-095.
Siewniki zbożowe 2,5m, 3m, wybierak,
dmuchawa, tel. kom. 0663-647-066.
C-360 z Turem lub bez; pług 3-skibowy
grudziądzki; kultywator; sadzarka czeska;
rozsiewacz Kos, tel. (046) 838-98-44.
Ciągnik Zetor 7245, 1989r., tel. kom.
0507-284-169.
Kopaczka ciągnikowa do ziemniaków;
siewnik Poznaniak, szer. 2,5 m; przetrząsarko-zgrabiarka, taśmowa, tel. (046) 83863-71, tel. kom. 0664-726-237.

Orkan 2, tel. kom. 0664-347-128.
Kabina nowa do C-360, tel. kom. 0664347-128.
Prasa Z-224, tel. kom. 0608-106-614.
Prasa Class 46, 120/120, siatka, sznurek,
tel. kom. 0601-297-783.
Ursus 5314 4x4, 1997r., 2200 MtH;
przyczepa 6t wywrotka, tel. kom. 0608420-169.
C-360, 1987r., ładowacz Cyklop, 1985r.,
tel. kom. 0692-601-689.
Deszczownie, tel. kom. 0506-140584.
Sprzedam prasy rolujące Krone, Grelland,
Claas, Galelignani, tel. (046) 838-20-14,
tel. kom. 0511-494-701.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest Bielawy, tel. kom. 0506140-584.
Sprzedam pług Kwerneland 4-skibowy
obrotowy, zabezpieczenia resorowe i kołowe, 2 szt., dmuchawy do zboża 5,5 kW
Konskilde, agregaty pożniwne różne, tel.
kom. 0606-792-712.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy,
podłoga do remontu, tel. (046) 83836-33.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, tel. kom. 0668-734-335.
Ursus U902 lub Ursus 904, tel. kom.
0501-504-723.
Ursus 5314, bdb, tel. kom. 0501-504723.
Prasa Z-224/1, tel. kom. 0501-504-723.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan dobry, cena do uzgodnienia,
tel. (024) 277-35-30, tel. kom. 0787167-416.
Bizon Z-056, 1988 rok; prasa Z-224, 1988
rok, 9500 zł; ładowacz Cyklop, tel. kom.
0500-222-737.
Rozsiewacz nawozu; maszt od widlaka,
kompletny, tel. kom. 0661-880-458.
Ciągnik sadowniczy Pronar 320, 2003
rok, 400 MTG; opryskiwacz sadowniczy
Agrola, wysoki maszt, tel. kom. 0667296-582.

Sprzedam podbierak do sieczkarni Fortschritt E281L, 1000 zł, tel. kom. 0503686-789.

Tury do C-330, C-360, T-25, zwykłe, na
linkę, hydrauliczne, wysokość podnoszenia do 3 m, szerokość łyżki 104-140 cm,
najnowszy system mocowań, ceny konkurencyjne, tel. kom. 0608-128-670.

Ciągnik Fendt, 1981 rok, 90 KM, kabina,
wspomaganie, tel. kom. 0880-353-819.

Kombajn Anna, 1987 rok; rozrzutnik
2-osiowy, tel. kom. 0608-128-670.

Śrutnownik Bak, 7,5 kW - bijakowy; Bąk
5,5 kW, tel. kom. 0880-353-819.

Prasa zwijająca Sipma Z-276/1, 1995 rok,
tel. kom. 0608-128-670.

Maszyna do formowania redlin, do wysiewu nasion, tel. kom. 0880-353-819.

Ciągnik 6718, sprowadzony z Niemiec,
tel. (046) 838-65-70 wieczorem.

Rozdrabniacz do buraku i warzyw Jemioł,
1,5 kW; Jemioł bez silnika, stan bdb, tel.
kom. 0880-353-819.
Prasa Z-224, 1998 rok, I właściciel, Zabostów Duży 53.
C-360, 1987 rok, stan bdb, 14000 zł, tel.
kom. 0509-260-732.
Ursus 360-3P, 1985 rok, stan bdb, nowe
opony, rok po remoncie silnika, kabina,
tel. kom. 0509-260-732.

Obornik koński sprzedam lub zamienię na słomę. Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 0608-284-758.
Obornik bydlęcy; drewno opałowe (brzoza). Piaski k. Nieborowa, tel. kom. 0506833-114.
Kwota mleczna 5000 kg, tel. kom. 0503468-879.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0663318-492.
Sprzedam kwotę mleczną, woj. mazowieckie, tel. (046) 861-36-70, tel. kom.
0605-664-643.
Sprzedam kwotę mleczną 23000,
tel. (046) 838-74-18.
Sprzedam kwotę mleczną, 15000 kg, tel.
kom. 0660-087-842.
Sprzedam kwotę mleczną 10000 km,
łódzkie, tel. kom. 0785-530-800.
Sprzedam kwotę mleczną 25000, łódzkie,
tel. kom. 0606-786-748.

Szczeniaki owczarka niemieckiego, tel.
kom. 0602-118-332.
Klaczka dwuletnia, gniada, Wola Zbrożkowa 74.
Sprzedam szczeniaki dogi niemieckie, tel.
kom. 0603-241-360.
Sprzedam pieski sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 0602-394-036.
Sprzedam owczarki z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.
Sprzedam wyżła szorstkowłosego, suka
jednoroczna po rodzicach polujących,
tel. (046) 838-78-35, tel. kom. 0503830-451.
Wilk - roczna suczka, tel. (042) 71963-87.
Sprzedam szczenięta Bernardyna,
tel. (046) 839-28-16.
Yorki, szczenięta, tel. kom. 0600-268506.

Sprzedam kwotę mleczną 7000,
tel. (024) 277-70-01.

Sprzedam 2-letnią suczkę owczarka
niemieckiego, Kiernozia, tel. kom. 0698535-722.

Kwota mleczna 5000 kg, tel. kom. 0600713-396.

Sprzedam klacz 1,5 roku, tel. (046) 83885-06 po 18.00.

Wyciąg obornika, linowy, tel. (046) 86304-98.

Szczeniaki owczarki niemieckie mocnej
budowy, po agresywnych rodzicach.
Rodzice na miejscu. Tanio, tel. kom.
0782-547-693.

Kwota mleczna 7000 kg, tel. kom. 0606145-529.
Sprzedam sztachety z olchy 480 szt.,
oraz przyczepę 1-osiową, tel. kom. 0603988-121.
Sprzedam młode kózki, owczarki niemieckie, średni włos, 8 tygodni, pszenżyto, tel.
kom. 0697-025-388.
Sprzedam słomę w kostkach, okolice
Rawy Mazowieckiej, tel. kom. 0515706-364.
Sprzedam kwotę mleczną 4200, tel. (046)
813-80-53.

Suki owczarka niemieckiego 5-miesięczne,
tel. kom. 0889-980-602.
Bernardyna 3-letniego, tel. (042) 71083-78.
Yorki, tel. kom. 0668-156-494.
Yorki - krycia, tel. kom. 0668-156-494.
Sprzedam sznaucerki miniaturki, tel. kom.
0602-394-036.
Klacz 8 lat, źrebica 11 miesięcy, tel. kom.
0691-707-684 po 20.00.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. (046)
831-14-08.

Sprzedam szczeniaki sznaucer miniatura,
8-tygodniowe, szczepione, tel. kom. 0601971-604 po 16.00.

Sprzedam kwotę mleczną 2248 kg, Skierniewice, tel. (046) 833-00-36.

Owczarki niemieckie, szczenięta, tel. kom.
0694-898-511.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. (046)
831-27-74.

Sznaucerki, tel. kom. 0505-222-049.

Sprzedam kwotę mleczną 5.012kg, tel.
kom. 0506-257-644.

Sznaucer miniatura krycie, tel. kom.
0668-254-240.
Tanio: suczka Bernardyna, 4 miesiące,
tel. (046) 831-61-09.
Sprzedam młode kotki, tel. (046) 83835-42.

Firma „Woźniak” świadczy usługi
zbioru kukurydzy na ziarno kombajnem New Holand TC56, tel. kom.
0602-709-962.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
wołek zbożowy, tel. (044) 725-02-95 , tel.
kom. 0504-171-191.
Wy k o n u j e k o s i a r k i s a d o w n i c z e ,
tel. (046) 832-14-57.

Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturka,
8-tygodniowe, szczepione, tel. kom. 0601971-604 po 16.00.
Sprzedam owczarki szkockie Collie szczenięta, tel. kom. 0427-196-185.
Sprzedam klacz 2,5-roczną gniadą, tel.
kom. 0507-773-536.
Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego 8-tygodniowe, mocnej budowy, tel.
kom. 0692-650-224.
Sprzedam klacz ładnej budowy, gniada.
Krępa 32.
Szczenięta - darmo, tel. kom. 0504-715536. Sznaucerek dorosły 60zł, tel. kom.
0694-055-884.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów, www.
kwotymleczne.com, tel. (086) 273-60-26,
tel. kom. 0513-044-745.
Tartak objazdowy 8,5m, tel. (046) 83814-75, tel. kom. 0503-794-355.
Sprzedam kwotę mleczną 8000,
tel. (046) 837-47-48.

Prasa rolująca Z-569/1 Sipma, 2002 rok,
stan bdb, tel. kom. 0608-420-169.

Prasa Z-224, tel. kom. 0664-347-128.
Tur do C-360, tel. kom. 0604-347-128.

Kwota mleczna 957 kg, tel. (046) 83791-52.

Opsypnik potrójny i kosiarka gałęziarka,
tel. (046) 832-14-57.

T-25, stan bdb, oryginał, tel. kom. 0607809-288.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. (046) 86125-31.

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.
York z rodowodem - krycie, nr tatuażu
5056, tel. kom. 0505-639-859, Chąśno.
Klacz 3-letnia, tel. kom. 0515-709-048.

Sprzedam szczeniaki Pitbula, 4 miesiące,
tel. kom. 0512-381-554.
Amstaff, suka 7-miesięczna, tel. kom.
0502-779-007.
Sprzedam sukę owczarka niemieckiego,
wiek 16 miesięcy, tel. kom. 0607-222439.
Sprzedam ogiera zimnokrwistego z licencją, 6 lat, tel. kom. 0694-073-773.
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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,

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

046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40;
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

KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt: 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:
śr. 31.10. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
czw. 1.11. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66

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,
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.
 „Żyd niemalowany. Dziewiętnastowieczne drzeworyty sztorcowe o tematyce żydowskiej z kolekcji
Alicji B. Schottlas” - prezentacja około 200 grafik,
związanych z kulturą i zwyczajami żydowskimi. Wystawa czynna do 11 listopada; muzeum w Łowiczu.
 „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
do 16 listopada w muzeum w Łowiczu.
 „Pejzaże” - wystawa malarstwa Iwony Wyszatyckiej; Pałac w Sannikach; czynny do 5 listopada.

pt.
2.11. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
sob. 3.11. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
ndz. 4.11. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
pn.
5.11. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
wt.
6.11. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
śr.
7.11. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
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. 4.11.
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

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek, 2 listopada:
 godz. 17.00 - „I Ty możesz zostać bohaterem”
Historia młodego fana Baseballu, który wyrusza w
podróż przez kraj by odzyskać zaginiony kij gwiazdy
drużyny New York Yankees - Babe Rutha. Wierzy, że
tylko z nim jego idol doprowadzi swoją drużynę do
zwycięstwa.
 godz. 19.00 - „Odważna”
Kobieta z trudem powraca do zdrowia po brutalnym
napadzie. Po zmianie otoczenia przygotowuje się
powoli do zemsty...
Sobota-niedziela, 3-4 listopada:
 godz. 15.00 - „I Ty możesz zostać bohaterem”
 godz. 17.00 - „Simpsonowie”
Homer musi ocalić świat przed katastrofą, którą
niechcący sprowokował. Musi odkręcić całą sprawę nim
prezydent Schwarzenegger wyda rozkaz, aby zmieść
Springfield z powierzchni ziemi.
 godz. 19.00 - „Odważna”
Poniedziałek, 5 listopada:
 godz. 19.00 - „Odważna”
Wtorek-środa, 6-7 listopada:
 godz. 17.00 - „I Ty możesz zostać bohaterem”
 godz. 19.00 - „Odważna”

Inne:
Środa, 7 listopada:
 godz. 19.00 - XXX Jubileuszowy Slam Poetycki;
Kawiarnia „Vinci”; wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 29.10.2007 r.)

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

- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30.

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Krukom z Niedźwiady
- państwu Strzelczykom z Mysłakowa
- państwu Wojciechowskim z Łowicza
- państwu Zakrzewskim z Łowicza
- państwu Szarym z Gągolina
- państwu Pankom z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Kapustom z Brodnego Józefowa
- państwu Gładkim z Wejsc
- państwu Rykałom z Parmy
- państwu Rutom z Mysłakowa
- państwu Krysztofikom ze Stępowa

ślubowali sobie:

- Agnieszka Niedzielska i Rafał Koza,
oboje z Łowicza
- Agnieszka Czapnik z Kompiny i Robert
Wawrzyniak z Bednar
- Karolina Szablewska z Łodzi
i Sylwester Konieczny z Dmosina
- Iwona Stańczyk i Mariusz Sekuła, oboje z Łowicza
- Aneta Laska i Rafał Pietruczenko, oboje z Łowicza
- Aleksandra Kucharek i Rafał Baranowski, oboje z
Łowicza
- Magdalena Cipińska z Łowicza i Adam Krysicki
z Psar

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 26.10.2007 r.

jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
brokuły
cebula
czosnek
jabłka
kapusta
kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew
ogórki
papryka
pieczarki
pietruszka
por
rzodkiewka
sałata
sałata lodowa
seler
szczypiorek
śliwki
włoszczyzna
ziemniaki
gruszki
miód
maliny
pomidory
winogrono krajowe

15 szt.
15 szt.
kg
szt.
kg
szt.
kg
główka
kg
szt.
główka
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
pęczek
szt.
szt.
kg
pęczek
kg
pęczek
kg
kg
0,9 litra
koszyczek
kg
kg

5,50
6,00
1,00
2,00-4,00
1,50-2,00
0,70-1,80
1,70-3,50
2,00-4,00
2,50
2,50-3,50
2,00-3,00
0,50-1,00
1,00
1,00-5,00
2,50-3,50
4,00-5,00
2,00-3,00
0,50-1,00
1,50
2,50
1,50
2,00-3,00
1,00
5,00
2,00
0,60
2,00-5,00
20,00
3,00-4,00
2,50-5,00
5,00
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REKLAMA

27

28

SPORT 

SPORT 

SPORT 

SPORT

Sport szkolny - zawody rejonowe w sztafetowych biegach przełajowych

Dwa razy na podium

31.10.2007 r.

I Bieg Ekologiczny „Do Gorących Źródeł”

Kosêda znów na podium

Uniejow, 21 października. W Uniejowie zorganizowano I Bieg Ekologiczny „Do
Gorących Źródeł” na dystansie 10 kilometrów. Jest to miejscowość, gdzie znajdują się
źródła geotermalne i w przyszłości będzie tu
uzdrowisko. Na zawody udała się mocna grupa czterech łowiczan. Najlepiej zaprezentował się Sebastian Kosęda, który puka do
czołówki krajowej. Zawodnik ten reprezentuje barwyAZS WAF Warszawa. W Uniejowie
Sebastian zajął piąte miejsce, a drugie miejsce w kategorii wiekowej 20-latków. Nieźle
na trasie poradził sobie Łukasz Zagawa,
który uzyskał czas 36,42 h i uplasował się na
25. miejscu w „generalce” i czwarte w klasy- Sebastian Kosęda
fikacji nastolatków. Oprócz tej dwójki, którzy
traktują bieganie bardzo sportowo, zawody ny. Szkoda tylko, że sezon powoli się kończy
zaliczyło dwóch biegaczy, dla których wynik bo w nogach mam coraz większy „ogień”.
nie jest najważniejszy: Witold Goszczyc- Udało się stanąć na drugim stopniu pudła
w kategorii wiekowej. Oby tak dalej!
ki i Jacek Rembowski.
32,12
Kosęda po biegu dla czytelników NŁ po- 1. Artur Kozłowski (Sieradz)
32,15
sumował swój kolejny sukces: Bieg był uda- 2. Michał Stawski (Łódź)
32,16
Dziewczęta reprezentujące SP Nowe Zduny zajęły trzecie miejsce w rejonie. ny i dobrze zorganizowany. Trasa w miarę 3. Krzysztof Pietrzyk (Koluszki)
32,50
przyjemna ale miejscami zbyt miękka. Uda- 5. Sebastian Kosęda (Łowicz)
36,42
ło mi się uzyskać dobry czas 32,50 h i jestem 25. Łukasz Zagawa (Łowicz)
6. SP Nowe Zduny
66:51,70 4. GP Cielądz
34:36,95
44,48
z niego zadowolony. Forma rośnie z zawo- 92. Witold Goszczycki (Łowicz)
7. SP 5 Skierniewice
67:22,65
5. GP Kocierzew
35:06,11
47,20
dów na zawody, co nie jest dla mnie zasko- 111. Jacek Rembowski (Łowicz)
 SZKOŁY GIMNAZJALNE:
6. GP Bedlno
35:22,95
Zbigniew Łaziński
czeniem, wiedziałem, że na jesień będę mocDziewczęta:
7. GP 2 Skierniewice
35:36,14
1. GP Boguszyce
32:14,95
8. GP 3 Skierniewice
35:39,95
2. GP 1 Kutno
32:42,44
Mistrzowski tytuł wywalczyli repreSport szkolny - Wojewódzka Gimnazjada Szkolna
3. GP Bedlno
32:51,48
zentanci Gimnazjum nr 1 w Łowiczu,
w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
4. GP Bielawy
32:52,32 a w zwycięskim składzie biegli: Dominik
Ścibor, Kamil Kardjalik, Robert Jarzębski,
5. GP 2 Skierniewice
34:07,79
6. GP Błędów
34:46,91 Wojciech Wójcik, Adrian Zawadzki, Pa7. GP 1 Rawa Maz.
nie ukoń. tryk Pomianowski, Konrad Grenda, Łukasz
Gawroński, Dominik Olczak i Michał OstaChłopcy:
31:16,0
Łódź, 25 października. Na szóstym 1. GP 5 Bełchatów
1. GP 1 Łowicz
34:09,09 powicz oraz Rafał Bukowski - nauczyciel
31:22,0
miejscu zakończyli swój start w Wojewódz- 2. GP Świnice Warckie
w-f Waldemar Kret.
2. GP Żychlin
34:09,74
31:35,0
(p) kiej Gimnazjadzie Szkolnej w sztafetowych 3. GP Pyrrusowa Wola
3. GP Biała Rawska
34:13,89
31:42,0
biegach przełajowych chłopców z Gimna- 4. GP Wróblew
zjum nr 1 w Łowiczu (nauczyciel w-f Wal- 5. GP Żychlin
31:47,0
Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt
demar Kret).
6. GP 1 Łowicz
32:32,0
7. GPG Sieradz
32:50,0
8. GP 46 Łódź
33:01,0
9. GP Wola Krzysztoporska
33:02,0
10. GP Kleszczów
33:10,0
Łowicz, 26 października. Aż siedem
11. GP 12 Łódź
33:11,0
zespołów wystartowało w tegorocznych
12. GP Łęczyca
33:12,0
mistrzostwach powiatu łowickiego SZS w
W drużynie Gimnazjum nr 1 w Łowipiłce ręcznej dziewcząt. Ostatecznie najczu wystartowali: Dominik Ścibor, Kalepsze w turnieju Powiatowej Licealiady
mil Kardjalik, Robert Jarzębski, Wojciech
Szkolnej okazały się reprezentantki II LO
Wójcik, Adrian Zawadzki, Patryk PomiaŁowicz (nauczycielka w-f Zofia Kucharnowski, Konrad Grenda, Łukasz Gawska), które w finale pokonały swoje koleroński, Karol Szkup i Michał Ostapożanki z III LO Łowicz (nauczycielka w-f
Chłopcy z Gimnazjum nr 1 Łowicz za- wicz oraz Rafał Bukowski - nauczyciel
Katarzyna Charążka). Najciekawszym
jęli szóste miejsce w województwie.
w-f Waldemar Kret.
(p)
był bez wątpienia jednak mecz półfinałowy,
w którym „szczypiornistki” II LO wygraSport szkolny - mistrzostwa województwa łódzkiego
ły z ZSP 3 Łowicz (nauczyciel w-f Arkadiusz Anyszka) po dwóch dogrywkach
SZS w indywidualnych biegach przełajowych
i serii rzutów karnych.
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
 ZSP 3 Łowicz - ZSL Zduny 4:3 (1:0);
br.: Małgorzata Foks 2, Katarzyna Łon
i Anna Grabowicz - Aleksandra Szafarowicz Mistrzem powiatu łowickiego w „szczypiorniaku” ekipa II LO Łowicz.
Ostrów k/Łasku, 5 października. bianice), 28. Honorata Kwestarz (PG
2 i Anna Pawłowicz.
Dwa miejsca w pierwszej dziesiątce wywal- Domaniewice), 56. Aleksandra Matu II LO Łowicz - I LO Łowicz 4:1
Pauza: III LO Łowicz.
 ZSP 4 Łowicz - III LO Łowicz 2:3 czyli w mistrzostwach województwa łódz- szewska (PG Błędów), 68. Agata Ma(3:1); br.: Ewelina Boczek 2 i Magdalena
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
(0:0, 2:2); br.: Katarzyna Grzywacz 2 kiego SZS w indywidualnych biegach prze- słowska (PG Nowe Zduny), 76. Sylwia
Kosiorek 2 - Weronika Stajuda.
 ZSP 3 Łowicz - II LO Łowicz 8:8 - Emilia Walczak, Sylwia Woźniak i Kata- łajowych reprezentanci powiatu łowickiego. Dudzińska (GP 3 Łowicz).
 ZSP 4 Łowicz - PIJARSKIE LOKP (4:2, 5:5, 7:7), w rzutach karnych 2:3; br.: rzyna Charusta.
Dziewiąty w rywalizacji gimnazjalistów był
Chłopcy: 1. Mariusz Kikowski (PGG
Łowicz 5:3 (2:0); br.: Katarzyna Grzywacz Magdalena Kosiorek 3, Dominika Dałek 3
MECZ O 3. MIEJSCE:
Adam Rosiński (PG Łyszkowice), a dzie- Sieradz), 2. Szymon Kotyla (GP Kiełczy3, Katarzyna Jędracha i Martyna Czekalska i Ewelina Boczek 2 - Małgorzata Foks 3,
 ZSP 3 Łowicz - ZSP 4 Łowicz 5:1 siąte miejsce wśród uczniów szkół ponad- głów), 3. Krzysztof Dębski (GP Galewi- Dorota Surma 2 i Ewelina Zawadzka.
Katarzyna Łon 3, i Ewelina Bury 2.
(1:1); br.: Ewelina Bury 2, Katarzyna Łon, gimnazjalnych zajął Marcin Puszewkie- ce), 9. Adam Rosiński (PG Łyszkowice),
Klaudia Kubuj i Małgorzata Foks - Kata- wicz (ZSP Zduńska Dąbrowa).
22. Dominik Ścibor (GP 1 Łowicz), 32.
rzyna Jędracha.
Judo - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
 SZKOŁY PODSTAWOWE:
Maciej Wojda (GP Kocierzew), 44. SeMECZ O 1. MIEJSCE:
Dziewczęta: 1. Patrycja Witkowska (SP bastian Wilk (GP 1 Łowicz), 55. Paweł
 II LO Łowicz - III LO Łowicz 2:1 10 Sieradz), 2. Paulina Drewnika (SP Puka- Drożdż (GP Kiernozia).
(0:0); br.: Ewelina Boczek 2 - K.Chrusta. nin), 3. Agnieszka Mamzer (SP Skomlin),
 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
1. II LO Łowicz
3 5 14-10 11. Żaneta Kozłowska (SP 1 Łowicz),
Dziewczęta: 1. Aleksandra Kujawa (ZSR
2 2
4-4
27. Aleksandra Rybus (SP Nowe Zduny), Wojsławice), 2. Karolina Półkola (I LO RaWarszawa, 21 października. Czwór- zowiecka), 3. Michalina Machaj (Wojow- 2. III LO Łowicz
3 5 17-12 72. Karolina Mamcarz (SP Kiernozia), 74. domsko), 3. Grażyna Tomaszewska (ZSP
ka zawodników MKS Zryw Łowicz (tre- nik Skierniewice) i Beata Pietrzak (AZS 3. ZSP 3 Łowicz
3 2
8-13 Malwina Włodarczyk (SP Kiernozia), 82. Głuchów), 20. Anna Markowska (I LO
nerka Iwona Grzegory) wystartowała UW Warszawa), 5. Milena Juchniewicz 4. ZSP 4 Łowicz
5. ZSL Zduny
1 0
3-4
Ilona Gawęcka (SP 1 Łowicz).
Łowicz), 46. Sylwia Siurek (ZSP Zduńw Międzywojewódzkich Mistrzostwach (MKS Zryw Łowicz).
Pijarskie LOKP Łowicz
1 0
3-5
Chłopcy: 1. Dawid Mikołajczyk (SP 2 ska Dąbrowa), 58. Karolina Dziedzic
 CHŁOPCY:
Młodzików w judo, a jedyne miejsce na poI LO Łowicz
1 0
1-4
Zduńska Wola), 2. Mariusz Kaczmarczyk (II LO Łowicz), 73. Ewelina Boczek
42 kg: 1. Tomasz Domański (UKJ
dium wywalczył Krystian Piekacz, który
W mistrzowskiej drużynie II LO Łowicz (PSP Kodrąb), 3. Damian Ratowski (SP (II LO Łowicz).
Ryś Warszawa), 2. Bartłomiej Kot (Judo
w wadze do 42 kg zajął trzecie miejsce.
Chłopcy: 1. Maksymilian Broniszewski
W turnieju wzięli udział reprezentanci Chełm), 3. Krystian Piekacz (MKS Zryw grały: Anna Małecka - Ewelina Boczek Konopnica), 11. Wojciech Sut (SP Dodwudziestu klubów wśród dziewcząt i aż Łowicz) i Rafał Pawelec (Wojownik Skier- (4. bramki w turnieju), Małgorzata Foks (3), maniewice), 23. Aleksander Dutkiewicz (I LO Tomaszów Maz.), 2. Jakub Woźniak
33. - wśród chłopców, a w klasyfikacji ze- niewice), 5. Kamil Olewicz (MKS Zryw Katarzyna Łon (3), Magdalena Kosiorek (2), (SP Niedźwiada), 25. Krystian Antos (SP (ZSS 1 Opoczno), 3. Dominik Chlebicz
społowej łowicki MKS Zryw został skla- Łowicz). 50 kg: 1. Stanisław Dąbrowski Ewelina Bury (2), Dominika Dałek, Paulina Popów), 34. Kamil Wiankowski (SP Błę- (I LO Sieradz), 10. Marcin Puszewkiesyfikowany na odpowiednio na miejscach (AZS UW Warszawa), 2. Jakub Dobro- Pawlak, Dorota Skierska, Andżelika Kacz- dów), 90. Bernard Więcławski (Pijarska wicz (ZSP Zduńska Dąbrowa), 22. Przemysław Zabost (I LO Łowicz), 25. Piotr
19-20 - wśród dziewcząt i 14-17 - wśród wolski (UKJ AON Warszawa), 3. Adrian marek, Wioletta Wacławiak, Magdalena SPKP Łowicz).
 GIMNAZJA:
Miazek (I LO Łowicz), 32. Witold KapuPonichtera (UKS 7 Sochaczew) i Maciej Kosiorek, Joanna Gładoch, Monika Materchłopców.
Dziewczęta: 1. Paulina Mamrot (GP sta (II LO Łowicz), 33. Łukasz Zagawa
Ligęza (Ippon Kutno), 9. Konrad Sałek kowska, Monika Malarska, Michalina Gra DZIEWCZĘTA:
lak, Sylwia Cieślak i Agnieszka Ambroziak Drużbice-Rasy), 2. Patrycja Kempa (PG 4 (ZSL Zduny).
52 kg: 1. Beata Marchewska (Start Ra- (MKS Zryw Łowicz).
(p)
(p) - nauczycielka w-f Zofia Kucharska. (p) Bełchatów), 3. Zuzanna Mokro (GP 2 Padom), 2. Gabriela Witek (Judo Rawa MaRawa Mazowiecka, 19 października. Tylko dwukrotnie, podczas zawodów
rejonowych SZS w sztafetowych biegach
przełajowych, na podium stawali reprezentanci powiatu łowickiego. Pierwsze miejsce i awans do finałów wojewódzkich wywalczyła ekipa chłopców z Gimnazjum nr
1 w Łowiczu (nauczyciel w-f Waldemar
Kret), a na trzecim miejscu swój start nad
rawskim zalewem „Tatar” ukończyły Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach (nauczycielka w-f Aleksandra Dałek).
Ponadto czwarte miejsca zajęły zespoły dziewcząt z Gimnazjum w Bielawach
(nauczycielka w-f Mirosława Popławska) i chłopców z łowickiej „Trójki” (nauczyciel w-f Sławomir Karmelita), piąte - lekkoatleci z GP Kocierzew (nauczyciel
w-f Łukasz Papuga), szóste dziewczęta z Gimnazjum w Błędowie (nauczyciel
w-f Andrzej Błażejewski) i chłopcy
z SP Nowe Zduny (nauczyciel w-f Maciej
Perzyna) oraz siódme uczennice SP 2 Łowicz (nauczycielka w-f Agata Zapisek).
 SZKOŁY PODSTAWOWE:
Dziewczęta:
1. SP 9 Kutno
53:12,61
2. SP 2 Rawa Maz.
55:27,41
3. SP Nowe Zduny
56:04,21
4. SP 4 Skierniewice
57:00,59
5. SP Regnów
57:28,50
6. SP 5 Skierniewice
58:47,67
7. SP 2 Łowicz
59:21,08
Chłopcy:
1. SP 1 Rawa Maz.
61:46,00
2. SP 9 Kutno
62:42,00
3. SP Biała Rawska
62:45,09
4. SP 3 Łowicz
64:53,90
5. SP 4 Skierniewice
66:19,90

Jedynka na szóstym

Puchar dla „Medyka”

Dwaj w dziesi¹tce

Tylko Piekacz na podium

31.10.2007 r.
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Piłka nożna - 12. kolejka ligi okręgowej seniorów

Astra wygra³a w Drzewcach
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Piłka nożna - 9. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Wreszcie zwyciêstwo

 PELIKAN Łowicz - WŁÓKNIARZ
Pabianice 3:0 (1:0)
1:0 - Konrad Gręda (30), 2:0 - Konrad Gręda (60 karny), 3:0 - Konrad Gręda (80).
Pelikan: Milczarek - Wardziak, Rokicki,
Kantorek, Nieradka (41 Czubak) - Domińczak (72 Talarowski), Grenda, Janik (55 Trakul), Szufliński (75 Plichta) - Kosiorek (77
Olejniczak), Pomianowski.
Łowicz, 28 października. Wreszcie
upragnione i długo oczekiwane zwycięstwo odniosła drużyna Pelikana z rocznika
1993. Biało-zieloni w niedzielę podejmowali na nowej płycie boiska OSiR ekipę
Włókniarza Pabianice, która znajdowała się
na siódmym miejscu w tabeli z 13. punkta- Konrad Grenda zdobył trzy gole.
mi. Natomiast przed tym spotkaniem Pelikan zajmował przedostatnią pozycję, mając owany. Rywale mocno atakowali. W 45.
na koncie tylko jeden punkt.
minucie mieli idealną sytuację, ale z pięZespół trenera Jarosława Rachubiń- ciu metrów nie trafili w piłkę. W 50. minuskiego w pierwszej połowie prowadził wy- cie świetną interwencja popisał się Jacek
równany mecz. Goście mieli jedną dogodną Milczarek, który najpierw obronił strzał z
sytuację na objęcie prowadzenie, natomiast szesnastu metrów, a następnie „wyjął” dołowiczanie dwa razy groźnie zaatakowali. bitkę. Ta sytuacja szybko się zemściła. Po
W 20. minucie sam na sam z bramkarzem jednej z akcji w 60. minucie goście podali do
wychodził Konrad Grenda, ale na dzie- bramkarza, za podaniem poszedł Kosiorek,
sięć metrów przed bramka przewrócił się. który otrzymał prezent i zaraz został sfauDużo lepiej było natomiast w 30. minucie. lowany przez bramkarza. Do „jedenastki”
Damian Kosiorek przechwycił piłkę w podszedł Grenda, który pewnie podwyższył
Piłka nożna - 11. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych
środku pola, dograł do Grendy, a ten z 3. wynik na 2:0. Kiedy sędzia w końcówce pometrów wepchnął ją do siatki. Goście byli kazał, że doliczy cztery minuty wszyscy się
zaskoczeni porażką do przerwy i szukali mocno zirytowali. Ale opłacało się. Zwyciępunktów za boiskiem. Postanowili spraw- stwo przypieczętował strzałem z jedenastu
Podopieczni trenera Grzegorza Maj- pień. Widok objął prowadzenie po rzucie dzić legitymację łowickim zawodnikom. metrów z ostrego kąta w długi róg Grenda,
 PELIKAN Łowicz - WIDOK Skierchrzaka mogli prowadzić już w 5. minucie. karnym, przy którym Szymon Pietrzak Ten zabiegł się nie powiódł. Większość gra- który trzy razy wpisał się na listę strzelców
niewice 0:0 (0:1)
Zbigniew Łaziński
Pelikan: Pietrzak - Płacheta, Szczypiński, W polu karnym sfaulowany został Michał nie miał szans. W ostatniej minucie Pelikan czy miała legitymacje i mecz był kontynu- w tym spotkaniu.
Stępień, Gajda (50 Zawadzki) - Bończak, Dylik i sędzia podyktował „jedenastkę”. mógł przegrywać 0:2, ale świetna interwenPiłka nożna - 9. kolejka wojewódzkiej ligi Kuchara
Dylik, Leszczyński, Domalewski (78 Brzo- Do piłki podszedł Wojciech Kuc, ale jego cją popisał się Pietrzak, broniąc w sytuacji
strzał poszybował nad poprzeczką. Do prze- jeden na jeden.
zowski) - Kuc (36 Frączak), Piechowski.
Pierwsze słowo po meczu łowickiego treŁowicz, 27 października. Nadal bez rwy utrzymywał się bezbramkowy remis.
Po zmianie stron łowiczanie mieli kil- nera Majchrzaka to: Katastrofa. Przeciwpunktów w lidze wojewódzkiej są juniorzy
Pelikana. Piłkarze z Łowicza stanęli przed ka dobrych sytuacji. W 52. minucie Ra- nik nie był dzisiaj rewelacyjny, ale jak się
 PELIKAN Łowicz - WŁÓKNIARZ szej połowie nie zagrozili poważnie bramce
dużą szansą na pierwsze zwycięstwo, bo- fał Zawadzki dograł piłkę do Przemka nie wykorzystuje rzutu karnego, to trudno
rywala. W 5. minucie boisko musiał opuścić
wiem podejmowali na stadionie przy Sta- Bończaka, jednak ten z ostrego konta mówić o zwycięstwie. Ekipa ze Skierniewic Pabianice 0:1 (0:0)
Pelikan: Trupinda - Skoneczny, Gaw- kontuzjowany Dawid Łukawski, a jego
rzyńskiego przedostatnią ekipę z tabeli przestrzelił. W 70. minucie bliski szczęścia jest bardziej doświadczona, potrafi zagrać
- skierniewicki Widok. Niestety, plany po- był Mateusz Piechowski, który z pią- piłka, przytrzymać grę, ale można było ich ryjałek, Kaczor Przemysław - Łukawski miejsce zastąpił Adam Bryła.
Po przerwie łowiczanie odważniej zaatakrzyżowały choroby zawodników. W sobot- tego metra strącił głową piłkę dogrywaną ograć. To nasz najsłabszy rywal w lidze. (5 Bryła), Salamon, Sikora, Pochwała, Bokowali.
W 37. minucie Adam Pochwagus
Lepieszka
(43
Durka),
Sołtysiak.
nim pojedynku zabrakło Radosława Do- z rzutu wolnego przez Zawadzkiego. Nie- Szkoda zmarnowanej szansy na pierwsze
Łowicz, 27 października. Swój pierw- ła zagrał dobra piłkę z prawego skrzydła
mińczaka, Łukasza Fudały i Dawida stety, „Kempes” trafił prosto w bramkarza. zwycięstwo.
Wróbla. Jednak biało-zieloni nie zagrali W 80. minucie goście przeprowadzili jedną
W najbliższą sobotę łowiccy juniorzy szy mecz na nowej sztucznej murawie na sta- do środka pola bramkowego, ale Rafał
na swoim poziomie i mimo kilku okazji nie z nielicznych akcji i niepotrzebnie w polu jadą walczyć o punkty do Tomaszowa Ma- dionie OSiR przy ul. Jana Pawła II 3 rozegrali Bogus z pięciu metrów uderzył nieczysto
zdołali wygrać tego pojedynku.
karnym rywala sfaulował Tomasz Stę- zowieckiego.
Zbigniew Łaziński w wojewódzkiej lidze Kuchara młodzi piłka- i szansa na bramkę uciekła. Goście przeprorze Pelikana z rocznika 1994. Nowa mura- wadzili sprawną kontrę i strzałem z dziesięwa robi durze wrażenie na wszystkich, którzy ciu metrów pokonali Jakuba Trupindę.
dok. ze str. 32
zobaczą łowicki obiekt. Wchodząc na nową W 45. minucie praktycznie sytuacja się popłytę, aż chce się grać w piłkę. Śmiało można wtórzyła. Znów Pochwała dobrze rozpoczął
powiedzieć, że Łowicz wreszcie ma obiekt akcję, dograł na lewe skrzydło do Bogusa,
na miarę XXI wieku. Oczywiście to począ- ten dośrodkował, ale Dawid Sikora z pięDruga odsłona była już zdecydowanie wym debiucie. Spowodowało to niestety dliwa, bo wygrywa zespół słabszy. Dziś wy- tek prac na stadionie. Do zrobienia pozostało ciu metrów nie zdołał oddać celnego strzału.
lepsza w wykonaniu Ptaków. Łowiczanie znowu przejęcie przez nasz zespół „czer- grał zdecydowanie lepszy. GKS przewyż- jeszcze sztuczne oświetlenie i sześciotorowa Rywale znów skontrowali, ale na szczęście
zaczęli także stwarzać sytuacje bramkowe. wonej latarni”, której będzie w listopadzie szał nas, zwłaszcza w pierwszej połowie, tartanowa bieżnia. Po tych pracach obiekt na w sytuacji sam na sam dobrze zachował się
Minimalnie obok słupka uderzył z głowy trudno się pozbyć. Przed nami dwa mecze w każdym elemencie gry. Optymizmem na- OSiR będzie wyglądał naprawdę rewelacyj- nasz bramkarz. W 55. minucie goście trafili
w 54. minucie Marcin Pacan, kwadrans z rundy rewanżowej: w niedzielę 4 listopa- pawa mnie to, że mój zespół potrafił się w nie. Niestety, do pełni szczęścia zabrakło tyl- w poprzeczkę, a w kolejnych minutach mieli
sporą przewagę i łatwo dochodzili do naszepóźniej kłopoty bramkarzowi „Gieksy” da o godz. 12.00 zmierzymy się w Prusz- końcówce pozbierać i podniósł trochę ci- ko zwycięstwa łowiczan.
Biało-zieloni maja ostatnio czarną serią. go pola karnego. W ostatniej minucie sposprawił Michał Rozkwitalski strzela- kowie ze Zniczem, a tydzień później Pe- śnienie mojemu koledze.
jąc z dwudziestu metrów z rzutu wolnego. likan-Hortpak podejmuje Śląsk Wrocław.
Zdaję sobie sprawę, że przed druży- Od czterech spotkań nie mogą zdobyć punk- tkania ogromną szansę na remis miał BarW końcu w 85. minucie kontaktowego gola
Paweł A. Doliński ną Pelikana bardzo, bardzo dużo pracy. tów. Tym razem przegrali z ekipą z Pabianic tek Skoneczny, który znalazł się w polu
zdobył najskuteczniejszy w Pelikanie RoW zimie jest długi czas na pr zygotowania, 0:1, ale trzeba stwierdzić, że byli zdecydo- bramkowym, jednak z czterech metrów trabert Wilk. Niestety na wyrównanie czaale dla nas ten okres będzie krótki. Zaraz wanie słabszym zespołem. Goście przewa- fił prosto w bramkarza gości.
O meczu po meczu:
W ten weekend łowiczanie podejsu zabrakło...
po ostatnim meczu zaczynamy przymie- żali naszych piłkarzy warunkami fizycznymować
jadą na trudny mecz do Bełmi.
Wygrywali
pojedynki
jeden
na
jeden
Trener Pelikana - Bogdan Pisz: rzać się do nowych nazwisk, zarząd chce
Nowy trener Pelikana nie zdołał zdobyć z zespołem punktów w swoim ligo- Często mówi się, że piłka jest niesprawie- ten zespół wzmocnić. Chcemy się przygo- i stwarzali mnóstwo groźnych sytuacji. Pod- chatowa. Czy uda się przełamać serią
(zł)
tować tak, aby na wiosnę opuścić ostatnie opieczni trenera Roberta Wilka w pierw- porażek?
miejsce i z każdym zespołem, z którym bęPiłka nożna - skierniewicka klasa B
dziemy grać, walczyć o zwycięstwo. GratuPiłka nożna - 12. kolejka skierniewickiej klasy A
luję trenerowi Piekarczykowi zasłużonego
zwycięstwa GKS.
Trener GKS - Piotr Piekarczyk:
Z meczu, który można było rozstrzygnąć
 Skierniewicka Klasa B - grupa I:
 Skierniewicka Klasa B - grupa II:
12 13 21-25
12. kolejka: Start Złaków Borowy - 9. Victoria Chrząszczew (8)
Zaległy mecz 1. kolejki: Rawka Bolimów
10. kolejka: Iskra-Dobropasz Babsk już w pierwszej połowie, w końców- Victoria Bielawy 6:2. Zaległy mecz 3. ko- - Lesiew Wólka Lesiewska 5:4, All Stars Bo- ce zrobił się horror. Skąd się to wzięło? GLKS Wołucza 0:2, Sierakowianka Sie- 10. Jutrzenka Mokra Prawa (11) 12 11 16-28
12 11 18-33
lejki: Zjednoczenie Bobrowniki Dzierzgów guszyce - Olympic Słupia 0:5, Sorento-Za- Na pewno z nonszalancji, może też z bra- rakowice - Juvenia Wysokienice 1:3, Sokół 11. LKS Grabice (12)
12 11 21-29
- Fenix Boczki 1:0 (0:0).
dębie Skierniewice - Miedniewiczanka 8:0, ku myślenia. Jeśli wychodzi się z kontrą Regnów - Pogoń Godzianów 0:2, Jutrzen- 12. GLKS Sadkowice (9)
1. Fenix Boczki (1)
9 22 23-6
GLKS II Sadkowice - GLKS RZD Żelazna z przewagą 2-3 zawodników, to taką ak- ka Mokra Prawa - LKS Grabice 1:1, Orlęta 13. Start Złaków Borowy (13) 12 9 15-25
12 9 16-29
2. Zryw Wygoda (2)
9 19 24-9
9:1. Pauza: Wulkan Wólka i Olimpia Jeżów. cję należy skończyć - nie można pozwolić Cielądz - Sobpol Konopnica 3:0, Mancha- 14. Sokół Regnów (14)
na stratę, bo w tym momencie przewaga tan Nowy Kawęczyn - GLKS Sadkowice
Mecze 13. kolejki klasy A zaplanowano
3. Vagat Domaniewice (3)
8 18 26-5
1. Sorento-Zadębie Sk-ce (1) 8 24 45-5
pod bramką Pelikana skutkuje podob- 3:1, Wola Wola Chojnata - Victoria Chrząsz- na niedzielę 4 listopada, a zagrają wówczas:
4. Dar Placencja (5)
9 14 19-16
2. Olympic Słupia (3)
8 21 47-9
godz. 11.00: Victoria Chrząszczew - Siera5. Zjednoczenie (6)
9 14 13-12
3. Olimpia Jeżów (2)
8 19 31-14 ną sytuacją na korzyść przeciwnika pod czew 1:0.
6. Victoria Zabostów (4)
9 12 22-25
4. Miedniewiczanka (5)
8 13 23-27 naszą. Zabrakło rozsądnej gry i konse- 1. Manchatan N. Kawęczyn (1) 12 28 34-19 kowianka Sierakowice, GLKS Sadkowice
12 27 22-14 - Start Złaków Borowy, godz. 11.30: Po7. Naprzód Jamno (8)
9 9 14-27
5. Wulkan Wólka Les. (4) 	
8 13 28-26 kwencją była bramka ze stałego fragmen- 2. Pogoń Godzianów (2)
12 25 28-17 goń Godzianów - Jutrzenka Mokra Prawa,
8. Victoria Bielawy (7)
8 8 13-25
6. Lesiew Wólka Les. (6)
8 9 17-25 tu gry. Jeśli nie udało nam się strzelić gola 3. Juvenia Wysokienice (4)
12 25 42-31 godz. 14.00: GLKS Wołucza - Wola Wola
9. Rawka Bolimów (9)
9 7 17-25
7. GLKS II Sadkowice (10)
9 7 16-36 w drugiej połowie, to czasem można było 4. Orlęta Cielądz (5)
12 24 27-20 Chojnata, Sobpol Konopnica - Mancha10. RTS Gągolin (10)
9 3 10-31
8. Iskra-Dobropasz Babsk (8) 8 6 18-31 przetrzymać piłkę, a nie szarpać się, byle- 5. Sobpol Konopnica (3)
12 22 28-21 tan Nowy Kawęczyn, LKS Grabice - OrW najbliższą niedzielę 4 listopada o godz. 9. GLKS RZD Żelazna (7)
8 6 17-36 by tylko pójść do przodu. Ważne jednak, 6. GLKS Wołucza (6)
7. Sierakowianka (7)
12 18 34-26 lęta Cielądz i Juvenia Wysokienice - So11.00 odbędzie się zaległy mecz 3. kolejki: 10. All Stars Boguszyce (9)
9 3 15-48 że zdobyliśmy trzy punkty.
Paweł A. Doliński
12 13 25-30 kół Regnów.
Vagat Domaniewice - Victoria Bielawy.
(www.gieksa.pl) 8. Wola Wola Chojnata (10)
Paweł A. Doliński
 CZARNI Bednary - PELIKAN II
Łowicz 1:5 (1:2); br.: Przemysław Grzywacz (40) - Dawid Ługowski 2 (15 i 16),
Piotr Skoneczny (62), Przemysław Bury
(70) i Grzegorz Durka (75).
Pelikan II: Jędrzejewski - Pomianowski (46
Surma), Górski, Szakiel, Zwierz - Skoneczny,
Stróż (46 Dziedziela), Walczak (46 Grzegorz
Durka), Zimecki - Ługowski, Bury.
Bednary, 27 października. Dwunaste zwycięstwo podopiecznych trenera Zbigniewa Czerbniaka. Pelikan ma nadal
aż piętnaście punktów przewagi nad drugą
w tabeli Astrą.
 JUTRZENKA Drzewce - ASTRA
Zduny 2:4 (0:1); br.: Andrzej Perski (73)
i Marcin Urbański (80 karny) - Daniel Pietrzak (14), Adrian Legęncki 2 (75 i 90+2)
i Wojciech Masłowski (85 karny).
Astra: Koza - Węgierek (90 Guzek),
Ochmański, Modliński, Owczarek - Pietrzak, Wiśniewski (85 Pszczółkowski), Kubiak (75 Jankowski), Legęncki - Masłowski
(88 Wolski), Kosmowski.
Lipce Reymontowskie, 28 października. Podopieczni trenera Jacka

Czekalskiego odnieśli kolejne zwycięstwo. Astra okazała się tym razem lepsza
od silnej Jutrzenki Drzewce.
 LAKTOZA Łyszkowice - GKS Głuchów 1:1 (0:0); br.: Mostowski (71) - Kucharski (77).
 KOPERNIK Kiernozia - WITONIA
Osiek 3:0 (1:0); br.: Łukasz Kołodziejczyk
3 (39, 54 i 72).
Kopernik: Kosmowski - Albert Ciechomski, Marcin Kamiński, Marcin Ciechomski, Cieślak - Michalak (85 Muras), Gielniewski, Żurek, Dariusz Strzelecki - Łysio
(75 Lachowicz), Kołodziejczyk.
Kiernozia, 28 października. Po raz
drugi z rzędu Łukasz Kołodziejczyk popisał się hat-trickiem, które przyniosło ekipie trenera Leszka Sowińskiego kolejne
 POGOŃ Bełchów - WIDOK Skierniewice 2:4 (1:3); br.: Warych (33) i Gładys
(64) - Paweł Pąśko 4 (16, 25, 42 i 80).
 ORZEŁ Nieborów - MACOVIA
Maków 3:1 (1:0); br.: Michał Plichta 2 (40
i 72 karny) i Wierzbicki (84) - Piechut (85).
 OLIMPIA Chąśno - BIAŁKA Biała
Rawska 3:1 (1:0); br.: Jacek Sochala (25),

Grzegorz Czerbniak (70) i Arkadiusz Przyżycki (82) - Gwiazdkowicz (90).
1. Pelikan II Łowicz (1)
12 36 41-7
2. Astra Zduny (3)
12 24 26-19
3. Widok Skierniewice (4)
12 24 29-18
4. Olimpia Chąśno (7)
12 21 26-20
5. Białka Biała Rawska (2)
11 19 32-19
6. Czarni Bednary (5)
11 17 16-17
7. Jutrzenka Drzewce (6)
12 17 23-18
8. Pogoń Bełchów (11)
12 14 23-31
9. Orzeł Nieborów (12)
12 13 25-28
10. Macovia Maków (8)
12 13 16-27
11. Laktoza Łyszkowice (10) 11 12 11-12
12. Witonia Osiek (9)
11 12 18-28
13. Kopernik Kiernozia (13) 12 10 23-35
14. GKS Głuchów (14)
12 1 11-41
W weekend 3-4 listopada odbędzie się
13. kolejka, a zagrają wówczas: sobota
- godz. 14.00: Widok Skierniewice - Laktoza Łyszkowice, niedziela - godz. 11.00: Witonia Osiek - Macovia Maków, GKS Głuchów - Czarni Bednary, godz. 14.00: Białka
Biała Rawska - Kopernik Kiernozia, Pelikan
II Łowicz - Olimpia Chąśno, Astra Zduny
- Pogoń Bełchów i Orzeł Nieborów - Jutrzenka Drzewce.
Paweł A. Doliński

To mo¿na by³o wygraæ

Rywal zdecydowanie lepszy

Obudzili siê za póŸno

Przedostatnie zaleg³oœci

Start nadal przedostatni
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Koszykówka - 1. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów

31.10.2007 r.

Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Pewne zwyciêstwo juniorów Zaczê³y jak zwykle
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ÓSEMKA Skierniewice 86:60 (21:14, 21:16,
28:12, 16:18)
Księżak: Marcin Pieklak 15 (1x3), Kamil
Bodek 12, Piotr Tryngiel 11, Michał Skowroński 6 i Mariusz Igielski 4 oraz Mateusz
Aniszewski 13 (1x3), Konrad Pawlina 8,
Łukasz Styczyński 8 (1x3), Michał Rześny
6, Maciej Kucharek 3, Paweł Wójcik i Łukasz Jagas.
Najwięcej dla Ósemki: Mateusz Wiercioch 26 (3x3) i Sebastian Małek 11.
Łowicz, 26 października. Bardzo dobrze zaprezentowali się w pierwszym, inau-

guracyjnym spotkaniu sezonu 2007/2008
juniorzy Księżaka. W tym sezonie w lidze
wojewódzkiej występuje rekordowo mała
liczba zespołów. O awans do rozgrywek
centralnych walczy tylko sześć zespołów.
W tym sezonie trener Robert Kucharek
dysponuje szeroką kadrą dwunastu zawodników i zapowiada, że włączy się do walki
o czołowe miejsce. Pierwszy krok został
uczyniony. Łowiczanie pokonali pewnie
u siebie Ósemkę Skierniewice. Choć trzeba powiedzieć, że jeszcze w drugiej kwarcie
zwycięstwo nie było takie pewne. Pierwsza
odsłona zakończyła się prowadzeniem ło-

Juniorzy Księżaka wysoko ograli skierniewicką Ósemkę.

wiczan 21:14, po „trójce” Mateusza Aniszewskiego. Drugą kwartę lepiej zaczęli
goście. Szybko odrobili stratę i w 13. minucie było tylko 23:21. Na szczęście kolejne
minuty należały do łowiczan. Po dobrych
kontrach w wykonaniu Macieja Pieklaka
i Piotra Tryngiel oraz po świetnych akcjach
spod kosza Kamila Bodka Księżacy w 18.
minucie wygrywali 39:26.
Poważne kłopoty skierniewickiej Ósemki rozpoczęły się w trzeciej kwarcie. Łowiczanie przez dziesięć minut rozgromili swojego rywala 28:12. Na zakończenie kwarty
po rzucie „za trzy” Łukasza Styczyńskiego podopieczni Kucharka wygrywali 67:41 i spokojnie mogli przystąpić do
ostatniej kwarty, która już była wyrównana,
ale to nie miało wpływu na końcowy bardzo
dobry wynik.
Następnym rywalem naszych juniorów
będzie drużyna Wikinga Tomaszów. Mecz
ten odbędzie się w Łowiczu w hali sportowej
OSiR nr 1 dopiero w sobotę 10 listopada.
1. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów:
UMKS Księżak Łowicz - Ósemka Skierniewice 86:60, UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Wiking Tomaszów Mazowiecki
71:76. Pauza: ŁKS Łódź i Start Łódź.
1. UMKS Księżak Łowicz
1 2 86:60
2. Wiking Tomaszów Maz.
1 2 76:71
3. UMKS Piotrcovia
1 1 71:76
4. Ósemka Skierniewice
1 1 60:86
5. ŁKS KM Łódź
0 0 0:0
Start Łódź
0 0 0:0
Zbigniew Łaziński, (p)

Koszykówka - 1. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Nerwowa koñcówka

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MSZS
Kutno 67:71 (10:22, 18:19, 19:16, 20:14)
Księżak: Mateusz Aniszewski 25, Maciej Kucharek 23 (1x3), Piotr Pawłowski 13
(1x3), Łukasz Jagas 8 i Radosław Wilk oraz
Antoni Nowak 1, Kajetan Mosiński, Maciej
Koper i Konrad Kwiatkowski
Najwięcej dla MSZS: Damian Rytczak
29 (1x3) i Filip Filiński 15 (1x3)
Kutno, 25 października. Łowiccy kadeci Księżaka (rocznik 1993 i 92) pierwszy
mecz ligowy w tym sezonie zagrali w Kutnie. Drużyna pojechała w osłabionym składzie - zabrakło dwóch wysokich zawodni-

ków - Mateusza Wasiaka i Mateusza
Anyszki.
Po pierwszych minutach ekipa trenera
Zbigniewa Łazińskiego zdecydowanie
prowadziła po akcjach Mateusza Aniszewskiego 11:2. Nic nie zapowiadało, że
w tym pojedynku mogą być kłopoty. W 16.
minucie łowiczanie mieli największą przewagę 35:16 i zapowiadało się łatwe zwycięstwo. Jednak gospodarze złapali wiatr
w żagle. Trzech wysokich zawodników przysparzało łowiczanom wiele kłopotów. Nasi
koszykarze łapali szybko faule i w czwartej kwarcie boisku musieli opuścić wyso-

cy gracze: Radek Wilk, Adrian Guzek
i Łukasz Jagas. Bez wysokich miejscowi mieli ułatwione zadanie. Dominowali na
tablicach i łatwo zdobywali punkty. W 38.
minucie przewaga stopniała do ośmiu oczek
i sytuację uratowali dwoma trójkami z rzędu Maciej Kucharek i Piotr Pawłowski.
Od wyniku 70:56 MKS gonił przez dwie minuty i napędził sporo strachu łowiczanom.
W ostatniej akcji na cztery sekundy przed
końcem przy stanie 70:67 rywale nie trafili
do kosza, piłkę zebrał Antoni Nowak i był
faulowany. Trafił jednego osobistego i zapewnił zwycięstwo Księżakom.
(z)

Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Gonili, doganiali i przegrali
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - START
II Łódź 85:98 (20:30, 24:19, 22:22,
17:27)
Księżak: Mateusz Aniszewski 32, Radosław Wilk 9 (1x3), Maciej Kucharek 8, Łukasz Jagas 6 i Piotr Pawłowski 2 oraz Antoni
Nowak 18, Mateusz Wasiak 4,Adrian Guzek
2, Maciej Koper 2 i Mateusz Anyszka.
Najwięcej dla Startu: Maciej Andrzejczak
27 (4x3), Maciej Zaucha 22 (1x3) i Mateusz Ochota 21.
Łowicz, 28 października. Bardzo słaby występ w 2. kolejce zaliczyli łowiccy
kadeci Księżaka (rocznik 1993-92). W niedzielę przegrali z ekipą Startu, choć mecz
ten można było spokojnie wygrać. Niestety
łowiczanie zagrali za słabo w obronie i przegrali zdecydowanie walkę na desce, a rywal
tego dnia miał niespotykaną skuteczność.
Na dodatek zespół został mocno osłabiony
na kolejne mecze. Największym pechowcem był Maciej Kucharek, który w trzeciej kwarcie już w 2. minucie spadł niefortunnie na nadgarstek i doznał złamania.
Początek pojedynku zespół trenera
Zbigniewa Łazińskiego miał dobry.

Mateusz Aniszewski zdobył 32. oczka.
Po dwóch indywidualnych akacjach Mateusza Aniszewskiego prowadził 4:0.
Później miejscowi doprowadzili do remisu. Od 5. minuty zaczęły się kłopoty. Start
trafił trzy „trójki” i praktycznie nie mylił się
z półdystansu. Łowiczanie przegrali kwartę
20:30 i musieli cały czas gonić. Od 16. minuty dobrą zmianę dał Maciej Koper i po
jego przechwytach i akcjach udało się zniwelować wynik do stanu 44:45. Po przerwie

łowiczanie znów byli blisko, by po chwili
dać sobie wrzucić kilka łatwych punktów.
W 27. minucie przegrywali już 59:71,
ale znów się podnieśli i dogonili do wyniku
78:79. Ale całą praca poszła na marne. Rywale w tym momencie odpowiedzieli dwoma „trójkami” i zrobiło się 85:78, a czas leciał
nieubłaganie. W końcówce znów skuteczniejsi byli goście i to oni wygrali 98:85.
Teraz pora na pojedynek ze skierniewicką Ósemką, która wcześniej już pokonała łódzki Start.
1. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
- grupa A: Start II Łódź - Ósemka Skierniewice 84:85, MSZS Kutno - UMKS Księżak Łowicz 67:71. Pauza: ŁKS I Łódź.
2. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów - grupa A: UMKS Księżak Łowicz - Start II
Łódź 85:98, ŁKS I Łódź - MSZS Kutno
150:31. Pauza: Ósemka Skierniewice.
1. Start II Łódź
2 3 182:170
2. UMKS Księżak Łowicz 2 3 156:165
3. ŁKS I Łódź
1 2 150:31
4. Ósemka Skierniewice
1 2 85:84
5. MSZS Kutno
2 2 98:221
Zbigniew Łaziński, (p)

 UKS JORDAN Łódź - UMKS
KSIĘŻAK Łowicz 84:52 (19:7, 22:17,
24:14, 19:14)
Księżak: Blanka Sokół 22, Agnieszka
Wójcik 11, Milena Mitek 11, Maja Podrażka
3 i Magdalena Jagura oraz Daria Kucińska
5, Karolina Workowska, Patrycja Haczykowska, Magdalena Augustyniak i Marcelina Chlebna.
Najwięcej dla Jordana: Weronika Kurczewska 23 (1x3) i Nikola Kacperska 16
(2x3).
Łódź, 27 października. Niestety każdy nasz mecz z Jordanem Łodzi rozpoczynamy od stanu 0:10 - powiedział trener Paweł
Doliński. I ta niechlubna tradycja została
podtrzymana przez łowiczanki w meczu
2. kolejki wojewódzkiej ligi koszykówki
kadetek U-16. Tym razem gospodynie po
pięciu minutach wygrywały już 11:0 i dopiero wówczas łowiczanki zaczęły odrabiać starty. Sześć kolejnych punktów „Ceterek” i wydawało się, że mecz ten będzie
miał bardziej wyrównany przebieg. Niestety
nieskuteczna gra łowiczanek w końcówce
pierwszej kwarty pozwoliła gospodyniom
na wyprowadzanie kolejnych kontr.
Znacznie lepiej było od pierwszych minut
drugiej kwarty, gdzie zespołowa gra pozwalała punktować łowiczankom: Blanka So-

kół, Agnieszka Wójcik i chwilami Milena Mitek raz po raz zaskakiwały rywalki.
W 15. minucie było już tylko 19:27 (chwilę wcześniej strata wynosiła już szesnaście
punktów), ale już do przerwy łodzianki znowu wypracowały bezpieczną przewagę.
Do tego już na początku trzeciej kwarty
„spadła” za pięć przewinień najskuteczniejsza „na desce” Maja Podrażka, seryjnie
wyprowadzane przez gospodynie szybkie
ataki dały im bardzo wysokie zwycięstwo.
W kolejnym meczu „Centerki” zmierzą
się w Łowiczu z Orlikiem Ujazd, a mecz ten
odbędzie się w najbliższy piątek - 2 listopada o godz. 11.00.
2. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek:
UKS Jordan Łódź - UMKS Księżak
Łowicz 84:52, UKS Orlik Ujazd - Basket
Aleksandrów Łódzki 45:59, ŁKS I Łódź
- Lider Tomaszów Mazowiecki 119:13,
ŁKS II Łódź - PTK Pabianice 36:55.
1. ŁKS I Łódź
2 4 212:48
2. UKS Jordan Łódź
2 4 175:107
3. PTK Pabianice
2 4 126:91
4. UKS Orlik Ujazd
2 3 85:97
5. Basket Aleksandrów
2 3 114:136
6. UMKS Księżak Łowicz
2 2 107:155
7. ŁKS II Łódź
2 2 71:148
8. Lider Tomaszów Maz.
2 2 51:159
(d)
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Ambicja Moni to za ma³o

 MAG-RYS Zgierz - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 98: 35 (17:6, 23:11, 35:7,
23:11)
Księżak: Monika Zimna 22 (2x3), Nadia
Rachubińska 7, Anna Czarnecka 3, Paulina
Guzek 1 i Izabela Ziarnik oraz Iwona Kafarska 1, Ewa Raczek 1, Aleksandra Wojda, Paulina Wielemborek, Elżbieta Siekiera,
Weronika Rondoś i Eliza Stawicka.
Najwięcej dla Mag-Rys: Julita Olczak
40 (1x3), Magdalena Pisera 26 i Anna Maciejewska 14.
Zgierz, 24 października. Nie udała
się inauguracyjna wyprawa reprezentantek
UMKS Księżak do Zgierza. W meczu wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14
podopieczne trenerki Karoliny Pierzchały przegrały bardzo zdecydowanie, a jedyną łowicką koszykarką, która podjęła walkę
z rywalkami była Monika Zimna. Więcej
można było się spodziewać po zawodnicz-

kach z rocznika 1994, ale niestety żadna nie
uczestniczyła w tegorocznym obozie sportowym UMKS Księżak. To niestety odbija
się na ich postawie…
1. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek:
Basket I Aleksandrów Łódzki - Basket II
Aleksandrów Łódzki, Widzew Łódź - Lider Tomaszów Mazowiecki, MKS Kutno
- Trójka Sieradz, Mag-Rys Zgierz - UMKS
Księżak Łowicz 98:35, ŁKS Łódź - PTK
Pabianice.
(p)
1. Basket I Aleksandrów
1 2 104:19
2. PTK Pabianice
1 2 98:30
3. Mag-Rys Zgierz
1 2 98:35
4. Lider Tomaszów Maz.
1 2 47:30
5. MKS Kutno
1 2 57:54
6. Trójka Sieradz
1 1 54:57
7. Widzew Łódź
1 1 30:47
8. UMKS Księżak Łowicz 1 1 35:98
9. ŁKS Łódź
1 1 30:98
10. Basket II Aleksandrów
1 1 19:104

Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików

£KS poza zasiêgiem

 ŁKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK Łowicz 77:35 (24:13, 24:3, 15:4, 14:15)
Księżak: Marcel Ołubek 19 (3x3), Łukasz Wójcik 4, Błażej Kosiorek 2, Łukasz
Łaziński 2 i Piotr Ptasiński 2 oraz Mateusz
Sobolweski 6 i Wojciech Tomaszkiewicz.
Najwięcej dla ŁKS-u: Szymon Krzesiak
25 i Daniel Morawiec 18.
Łódź, 27 października. Nie mieli szans
w drugim spotkaniu sezonu 2007/2008 młodzi zawodnicy Księżaka z rocznika 1994.
Księżacy grali w Łodzi z ŁKS, który jest
zdecydowanym faworytem tegorocznych
zmagań. To bardzo mocny i wysoki zespół, zatem przewaga fizyczna była zbyt
duża w tym pojedynku, aby nawiązać równorzędną walkę.
Zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego w pierwszej kwarcie radził sobie
całkiem nieźle. W 4. minucie łowiczanie
przegrywali 4:6 po punktach po akcjach
Marcela Ołubka i Piotra Ptasińskiego. W 6. minucie po „trójce” Ołubka było
7:10.

Poważne kłopoty łowiczan rozpoczęły
się w drugiej kwarcie. Łodzianie ustawili
obronę strefową z trzema wysokim zawodnikami pod koszem i łowiczanie nie mieli
szans przedostać się w strefę podkoszową.
W drugiej i trzeciej kwarcie nasi zawodnicy zdobyli tylko 7. punktów. Przed ostatnią
odsłoną, która była już bardziej wyrównana, przegrywali 20:63. Ostatecznie Księżak
przegrał z faworytem rozgrywek 35:77.
2. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików
starszych: ŁKS Łódź - UMKS Księżak
Łowicz 77:35, Ósemka Skierniewice - PKK
99 Pabianice 105:43, Salos Łódź - Junak Radomsko 75:62, Start Łódź - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 45:76.
(z, p)
1. ŁKS Łódź
2 4 214:55
2. UMKS Piotrcovia
2 4 156:124
3. Ósemka Skierniewice
2 3 184:123
4. UMKS Księżak Łowicz 2 3 124:124
5. PKK 99 Pabianice
2 3 115:157
6. Salos Łódź
2 3 95:199
7. Junak Radomsko
2 2 114:147
8. Start Łódź
2 2 92:165
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Piłka siatkowa - 2. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Bankierzy liderami AM£

Łowicz, 26 października. Drugą kolejkę spotkań rozegrali amatorzy siatkówki
w miniony piątek w ramach Amatorskich
Mistrzostw Łowicza. W tym sezonie o mistrza rywalizuje dziewięć drużyn. Już po
dwóch kolejkach widać, że nie będzie łatwo.
Jak na razie liderem są siatkarze z TKKF BS
Głowno, którzy maja na koncie dwa zwycięstwa. W piątkowy wieczór głownianie stoczyli bardzo zacięty i wyrównany pojedynek
z ekipą Boys Skierniewice. Dwie ostatnie
partie kończyły się „na przewagi”.

Pewne zwycięstwo odnieśli zawodnicy LZS Retki, którzy na pewno włączą się
do walki o „majstra”. W swoim pierwszym
spotkaniu rozprawili się dość surowo z Dzikoś-cią Chąśno.
Zjadacze ze Skierniewic zwyciężyli 3:0 z
TKKF Expandor i też trzeba będzie się liczyć
z tą ekipą. Bardzo emocjonujący przebieg
miał mecz łowickiego TKKF Księżak ze studentami z Iskry Łowicz. Do rozstrzygnięcia
potrzebny był tie-break, w którym minimalnie
lepszy był team Cezarego Dołowca.

Dzi-koś-ć na razie na „szarym końcu” w tabeli I ligi AMŁ.

Faworyt w lidze amatorskiej - siatkarze
z Płocka tym razem pauzowali.
2. kolejka I ligi AMŁ:
 LZS Retki - DZI-KOŚ-Ć Chąśno 3:0
(25:16, 25:17, 25:20)
 BOYS Skierniewice - TKKF BANK
SPÓŁDZIELCZY Głowno 1:3 (23:25,
25:22, 24:26, 25:27)
 ZJADACZE Skierniewice - TKKF
EXPANDOR Głowno 3:0 (25:21, 25:20,
25:23)
 ISKRA Łowicz - TKKF KSIĘŻAK
Łowicz 3:2 (25:27, 26:24, 25:12, 23:25,
15:13)
Pauza: VOLEY Płock
1. TKKF BS Głowno
2 6 6:1
2. LZS Retki
1 3 3:0
Voley Płock
1 3 3:0
4. Boys Skierniewice
2 3 4:3
5. TKKF Expandor Głowno
2 3 3:3
Zjadacze Skierniewice
2 3 3:3
7. Iskra Łowicz
2 2 3:5
8. TKKF Księżak
2 1 2:5
9. Dzi-koś-ć Chąśno
2 0 0:6
Trzecia kolejka spotkań siatkarzy odbędzie się w hali OSiR nr 2 w piątek 9 listopada, a zagrają wówczas: godz. 18.30: TKKF
Expandor Głowno - Boys Skierniewice,
godz. 20:00: TKKF BS Głowno - LZS Retki,
TKKF Księżak Łowicz - Zjadacze Skierniewice i Voley Płock - Iskra Łowicz.
Zbigniew Łaziński

Piłka siatkowa - 2. kolejka II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Dwie dru¿yny na czele

Łowicz, 26 października. Dwie drużyny zasiadają w fotelu lidera po 2. kolejce
w II lidze Amatorskich Mistrzostw Łowicza. W miniony piątek ekipa Karola Kosmowskiego ze Zdun odniosła drugie
zdecydowane zwycięstwo, pokonując Stomed 3:1. Dobry początek rozgrywek ma zespół Agata Team, który w 2. kolejce łatwo
pokonał młodzież z Głowna.
Zacięty pojedynek stoczyli młodzi siatkarze II LO i zawodnicy z Pijarskiej. Rozstrzygnięcie padło dopiero w tie-breaku,
w którym minimalnie lepsi okazali się podopieczni Zofii Kucharskiej z Medyka.
2. kolejka II ligi AMŁ:
 ZSP 1 Łowicz - ESSATO TEAM Łowicz 3:1 (20:25, 25:22, 28:26, 25:21)

 BAD BOYS Zduny - UKS KORABKA Łowicz 3:0 (25:19, 25:18, 25:17)
 GIMNAZJUM NR 2 Łowicz
- ZATORZE Łowicz 0:3(11:25, 16:25,
14:25)
n PIJARSKA Łowicz - II LO Łowicz
2:3 (20:25, 18:25, 25:20, 25:18, 13:15)
 STOMED Łowicz - KAROL I
SPÓŁKA Zduny 1:3 (14:25, 12:25,
20:25)
 AGATA TEAM Łowicz - BS TKKF
45 Głowno 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)
1. Karol I Spółka Zduny
2 6 6:1
Agata Team Łowicz
2 6 6:1
3. II LO Łowicz
2 5 6:3
4. Pijarska Łowicz
2 4 5:4
5. Zatorze Łowicz
2 3 4:3

Bad Boys Zduny
2 3 4:3
7. ZSP nr 1 Łowicz
2 3 4:4
8. BS TKKF 45 Głowno
2 3 3:4
9. Gimnazjum nr 2 Łowicz
2 2 3:5
10. UKS Korabka Łowicz
2 1 2:5
11. Stomed Łowicz
2 0 2:6
12. Essato Team Łowicz
2 0 0:6
Kolejne zmagania drugoligowców już
w piątek 9 listopada w hali OSiR nr 2 w Łowiczu: godz. 15.30: II LO Łowicz - Gimnazjum nr 2 Łowicz, 17.00: Essato Team
Łowicz - Pijarska Łowicz, Karol i Spółka
- ZSP nr 1 Łowicz, BS TKKF 45 Głowno
- Stomed Łowicz, 18.30: UKS Korabka Łowicz - Agata Team i Zatorze Łowicz - Bad
Boys Zduny.
Zbigniew Łaziński

Tenis stołowy - 3. i 4. kolejka III ligi mężczyzn

Księżak awansował na drugie
3. kolejka III ligi:
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MACOVIA Maków 9:9
Księżak: Dawid Papuga 3 (0:3, 3:1, 3:1,
3:2), Piotr Podsędek 3 (3:1, 2:3, 3:0, 3:0),
Mateusz Rudak 1 (0:3, 1:3, 0:3, 3:0), Tadeusz Pytkowski 1 (1:3, 0:3, 3:1) i Paweł
Wójcik 0 (0:3) oraz deble: Papuga - Rudak
1 (3:1) i Wójcik - Podsędek 0 (1:3).
Łowicz, 25 października. Łowiczanie
do końca gonili i ostatecznie obronili jeden
punkt. W łowickiej ekipie brakowało grającego trenera - Cezarego Znyka, który leczy kontuzję.
 UKS Bednary - OPOKA Zduńska
Wola 10:6
Bednary: Karol Szymanowski 2 (3:0, 3:0,
1:3), Przemysław Myczka 2 (3:0, 3:0, 0:3),
Zdzisław Orzechowski 2 (3:1, 1:3, ), Łukasz
Bakalarski 1 (0:3, 0:3, 3:0), Piotr Uczciwek
1 (3:0) i Mariusz Tataj 0 (0:3) oraz deble:
Szymanowski - Myczka 1 (3:1) i Uczciwek
- Bakalarski 1 (3:1).
Bednary, 27 października. Kluczem
do zwycięstwa były wygrane oba deble,
po których gospodarze prowadzili już 5:1.
3. kolejka: UMLKS Radomsko - Legion
Skierniewice 6:10, PKTS Pabianice - MKS
Jedynka II Łódź 10:7, UKS Bednary - Opoka Zduńska Wola 10:6, Burza Pawlikowice
- Energetyk II Łódź 10:7, UMKS Księżak
Łowicz - Macovia Maków 9:9.

Łowiczanie wiceliderami III ligi.
4. kolejka III ligi:
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - BURZA
Pawlikowice 10:2
Księżak: Dawid Papuga 3, Piotr Podsędek 2, Mateusz Rudak 2, Tadeusz Pytkowski (1:3, 0:3, 3:1) i Paweł Wójcik (0:3) oraz
deble: Papuga - Rudak 1 (0:3) i Znyk - Podsędek 1 (3:0).
Łowicz, 28 października. Mecz bez
historii. Co prawda po deblach było tylko
4:2, ale kolejne punkty zdobywali już tylko pingpongiści UMKS Księżak.
 LEGION Skierniewice - UKS Bednary 10:0
Bednary: Łukasz Bakalarski 0 (0:3, 0:3),
Zdzisław Orzechowski 0 (0:3, 0:3), Przemysław Myczka 0 (0:3), Karol Szymanowski 0
(1:3), Piotr Uczciwek 0 (1:3) i Karol Wieteska
0 (0:3) oraz deble: Szymanowski - Myczka 0
(0:3) i Uczciwek - Bakalarski 0 (1:3).

Skierniewice, 28 października.
Legion to murowany kandydat do awansu - twierdzi trener UKS Bednary - Piotr
Uczciwek. Mecze były niby wyrównane,
ale wynik mówi sam za siebie… O tym meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć i liczyć na punkty w kolejnych spotkaniach.
4. kolejka: UMKS Księżak Łowicz
- Burza Pawlikowice 10:2, MKS Jedynka
II Łódź - UMLKS Radomsko 10:8, Legion
Skierniewice - UKS Bednary 10:0, Energetyk II Łódź - Opoka Zduńska Wola 8:10,
Macovia Maków - PKTS Pabianice 10:4.
1. Legion Skierniewice (1)
4 8 40-14
2. UMKS Księżak Łowicz (3) 4 6 38-22
3. Macovia Maków (4)
4 5 37-30
4. UMLKS Radomsko (2)
4 4 34-36
5. MKS Jedynka II Łódź (5)
4 4 31-34
6. Opoka Zduńska Wola (8)
4 3 31-37
7. Burza Pawlikowice (7)
4 3 26-36
8. PKTS Pabianice (9)
4 3 27-36
9. UKS Bednary (10)
4 3 21-35
10. Energetyk II Łódź (6)
4 1 32-39
Mecze 5. kolejki III ligi odbędą się w sobotę 3 listopada o godz. 16.00: Burza - MKS
Jedynka II, Legion - Księżak, UMLKS Radomsko - UKS Bednary, PKTS Pabianice Energetyk II i Opoka - Macovia. Kolejne mecze już w niedzielę 4 listopada o godz. 12.00:
UKS Bednary - Burza, UMLKS Radomsko
- PKTS Pabianice, Księżak - Opoka, Jedynka II - Energetyk II i Macovia - Legion. (p)

Coraz szersza grupa zawodników gra w WTK.

Tenis stołowy - I WTK kadetów i juniorów

Nikogo w ósemce

Łódź, 9 i 23 września. Młodzi pingpongiści z powiatu łowickiego wystąpiły
w I Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych juniorów i kadetów.
 JUNIORKI:
1. Dagmara Mikinko (Elta Łódź), 2. Sandra Kaczyńska (MKS Jedynka Łódź), 3-4.
Magdalena Szulc (MKS Jedynka Łódź)
i Roksana Szulc (GUKS STS Gorzkowice),
9-12. Ksenia Włuczyńska (UMKS Księżak Łowicz), 17-20. Agnieszka Ambroziak (Legion Skierniewice, wychowanka
UKS Bednary) i 21-24. Wiktoria Guzek
(UMKS Księżak Łowicz).
 JUNIORZY:
1. Karol Chojnowski (Omega Kleszczów), 2. Krzysztof Zieliński (Kastor
Łask), 3-4. Bartłomiej Dulęba (MKS Jedynka Łódź) i Kamil Trzcinka (Kastor Łask),
17-20. Piotr Podsędek (UMKS Księżak),

21-24. Mateusz Podsędek (Księżak),
57-64. Maciej Makowski (UKS GOK)
i Daniel Sałuda (Olimp Niedźwiada).
 KADETKI:
1. Roksana Szulc (GUKS STS Gorzkowice), 2. Magdalena Kurzawa (MKS Jedynka Łódź), 3. Karolina Kaczyńska (Macovia Maków), 9-12. Ksenia Włuczyńska
(Księżak) i Wiktoria Guzek (Księżak).
 KADECI:
1. Witold Uzarczyk (Kastor Łask),
2. Piotr Miziński (GUKS STS Gorzkowice),
3. Kamil Jarmakowski (Burza Pawlikowice), 9-12. Piotr Podsędek (UMKS Księżak Łowicz), 13-16. Mateusz Podsędek
(UMKS Księżak Łowicz), 21-24. Maciej
Makowski (UKS GOK Zduny) oraz 6593. Dominik Szczepanek (Księżak)
i Michał Szczepanek (Księżak).
(p)

Tenis stołowy - XVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli

”
Orzech
drugi w Polsce
„

Ożarów Świętokrzyski, 5-7 października. Ze srebrnym medalem powrócił z XVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli
i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym Zdzisław Orzechowski. Łowiczanin dotarł w tym turnieju aż do finału
w kategorii 61-70 lat, w którym przegrał jednak z Markiem Ofiarskim 3:2 (11:6, 6:11,
11:9, 9:11, 15:13).
Kategoria 61-70 lat:
1. Marek Ofiarski (Rzeszów), 2. Zdzisław Orzechowski (Łowicz), 3. Marian
Magdoń (Rzeszów), 4. Marian Kwodawski (Katowice).
*
Łódź, 14 października. Tydzień później Zdzisław Orzechowski wywalczył
bardzo dobre szóste miejsce w Otwartych
Mistrzostwach Łodzi Amatorów w tenisie
stołowym.

Pierwszy z prawej Z. Orzechowski.
Klasyfikacja: 1. Marek Stępień (Łódź), 2.
Waldemar Ciesiołkiewicz (Łódź), 3. Leszek
Kalina (Aleksandrów Łódzki), 4. Tomasz
Rogoziński (Łódź), 5-6. Waldemar Uściński (Kutno) i Zdzisław Orzechowski
(Łowicz).
(p)

Tenis stołowy - 2. i 3. kolejka IV ligi mężczyzn

W drugiej czêœci tabeli

Po trzech kolejkach IV ligi nasze zespoły
na razie w drugiej części ligowej tabeli.
2. kolejka: Dwójka Rawa Mazowiecka
- Legion II Skierniewice 2:10, LKS II Biała
Rawska - Macovia II Maków, Elta II Łódź
- UKS Olimp Niedźwiada 10:4 (pkt.: Roman Jagielski 3, Piotr Daszczyński 1, Michał Kalata i Adam Muras oraz Maciej Kalata). Pauza: UKS GOK Zduny.
3. kolejka: Legion II Skierniewice - UKS
GOK Zduny 10:4 (pkt.: Jacek Dzik 2,5,
Wiesław Makowski 1,5, Maciej Makowski
i Mariusz Jędrachowicz), UKS Olimp
Niedźwiada - LKS II Biała Rawska 4:10
(br.: Piotr Daszczyński 3,5, Michał Kalata
0,5, Roman Jagielski iAdam Muras oraz Maciej Kalata), Macovia II Maków - Elta II Łódź
5:10. Pauza: Dwójka Rawa Mazowiecka.
1. Legion II Skierniewice (5) 3 4 28-16
2. Elta II Łódź (4)
2 4 20-9

3. LKS II Biała Rawska (3)
2 3 19-17
4. Macovia II Maków (2)
3 3 24-26
5. Olimp Niedźwiada (1)
2 2 12-10
6. Dwójka Rawa Maz. (6)
2 0
9-20
7. UKS GOK Zduny (7)
2 0
4-20
W sobotę 3 listopada 2007 roku o godz.
16.00 rozegrana zostanie 4. kolejka spotkań
IV ligi, w której zmierzą się: Elta II Łódź
- Legion II Skierniewice, UKS GOK Zduny - Macovia II Maków i Dwójka Rawa
Mazowiecka - UKS Olimp Niedźwiada.
Pauza: LKS II Biała Rawska. Następnego
dnia - w niedzielę 4 listopada odbędzie się
5. kolejka, w której zagrają: godz. 12.00:
UKS GOK Zduny - Dwójka Rawa Mazowiecka, godz. 16.00: Macovia II Maków - UKS Olimp Niedźwiada i Elta II
Łódź - LKS II Biała Rawska. Pauza: Legion II Skierniewice.
(p)
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Piłka nożna - 17. kolejka II ligi

Obudzili siê za póŸno
 GKS Katowice - PELIKAN-HORTPAK Łowicz 2:1 (2:0)
1:0 - Hubert Jaromin (36), 2:0 - Robert
Sierka (44), 2:1 - Robert Wilk (85).
GKS: Gorczyca - Krysiński, Polczak, Kapias, Mielnik - Jaromin, Markowski, Sierka,
Prasnal (65 Sadowski) - Kaliciak (88 Górski), Gielza (81 Nikodem).
Pelikan: Studziński - Brzózka, Czerbniak, Pacan, Znyk - Gawlik, Hyży, Jóźwiak (75 Kosiorek), Adamczyk - Wilk,
Rozkwitalski.
Sędziował: Tomasz Cwalina (Gdańsk).
Żółte kartki: Damian Mielnik i Damian Sadowski - obaj GKS oraz Łukasz Znyk - Pelikan. Widzów: 4000.
Katowice, 28 października. Po
zwycięstwie z ŁKS Łomża kibice Pelika-

Bartosz Włuczyński na początku dwa razy trafił za trzy punkty, ale później już nie było tak dobrze.

Koszykówka - 2. kolejka III ligi

Niespodziewana pora¿ka

Łowicki informator sportowy
Środa, 31 października:
 9.30 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców;
 18.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebranie
organizacyjne Łowickiej Ligi Futsalu;
Piątek, 2 listopada:
 11.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek U-16: UMKS
Księżak Łowicz - UKS Orlik Ujazd;

Sobota, 3 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodzików U-14: UMKS
Księżak Łowicz - Salos Łódź;
Niedziela, 4 listopada:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodziczek U-14: UMKS
Księżak Łowicz - ŁKS Łódź;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16: UMKS
Księżak Łowicz - Ósemka Skierniewice;
 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz 6. kolejki
III ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS
Księżak Łowicz - Opoka Zduńska Wola;
 14.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
skierniewickiej ligi okręgowej seniorów:
Pelikan II Łowicz - Olimpia Chąśno. (p)

li łowiczanie przebudzili się i po punktach
El-Warda i Włuczyńskiego wyszli powtórnie na prowadzenie 29:24. Do przerwy łowiczanie wygrywali 37:32 i mieli kontrolę
nad meczem. Po zmianie stron łowiczanie mieli małą przewagę, która oscylowała
w okolicy czterech punktów. Jednak w 27.
minucie po rzucie „za trzy” Siemieńczuka
na tablicy był wynik 51:43. Po trzech kwartach Księżacy wygrywali 56:50. Ostatnią
część spotkania od „trójki” rozpoczął Kucharek i było już 59:50. I w tym momencie
coś się zacięło. Boisko z pięć fauli musiał
opuścić Michał Banasiak. Goście zdobyli
kolejno dziesięć punktów i wyszli na prowadzenie w 36. minucie 62:59. Potem jeszcze
była nadzieja po rzucie zza linii 6,25 m ElWarda, ale rywal zaraz odpowiedział w ten
sam sposób. Zostało mało czasu i Księżacy
musieli faulować, a rywale dobrze wykonywali rzuty wolne. W końcówce było sporo
prostych błędów, które zadecydowały o porażce łowiczan.
Zbigniew Łaziński
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Koszykówka - 2. kolejka III ligi mężczyzn

Komplet ju¿ tylko dwie
Już tylko dwie drużyny cieszyć się może
z kompletu punktów w rozgrywkach III ligi
mężczyzn Łódzkiego Związku Koszykówki. Liderami rozgrywek są gracze zespołu
Basket-Squad Łódź i PKK 99 Pabianice.
2. kolejka III ligi: Start Łódź - ŁKS II
Łódź 66:63, Basket-Squad Łódź - Junak
Radomsko 91:52, AZS II Kutno - Ósemka
Skierniewice 53:70, UMKS Księżak Łowicz - PKK 99 Pabianice 65:71.
1. Basket-Squad Łódź (3)
2 4 167:119
2. PKK 99 Pabianice (1)
2 4 150:122

3. Ósemka Skierniewice (5) 2 3 123:113
4. ŁKS II Łódź (2)
2 3 144:136
5. Księżak Łowicz (4)
2 3 125:124
6. Start Łódź (6)
2 3 133:139
7. AZS II Kutno (7)
2 2 123:151
8. Junak Radomsko (8)
2 2 109:170
W 3. kolejce III ligi w niedzielę 4 listopada zagrają: ŁKS II Łódź - Basket-Squad
Łódź, Ósemka Skierniewice - Start Łódź,
PKK 99 Pabianice - AZS II Kutno i Junak Radomsko - UMKS Księżak Łowicz.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza od 31 października do 7 listopada 2007 r.
„We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada,
może słota potrzymać do końca listopada”.
n Pogodę kształtować będzie układ wyżowy.
Napływa dość ciepła jak na listopad masa powietrza,
dopiero od niedzieli coraz chłodniej.
n Czwartek - Piątek: Pogodnie i dużo słońca,
zachmurzenie małe do umiarkowanego, bez opadów
oraz ciepło. Widzialność umiarkowana do dobrej,
rano zamglenia, lokalnie możliwe mgły.
Wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby,
okresami umiarkowany. Temp. max w dzień:
+ 10°C do + 12°C. Temp. min w nocy: + 5°C
do + 2°C, lokalnie przymrozki do - 2°C.
n Sobota - Niedziela: Zachmurzenie
umiarkowane do dużego, okresami występować
będą opady deszczu oraz coraz chłodniej.
Widzialność dobra. Wiatr zachodni i północno-zachodni,
umiarkowany.Temp. max w dzień: + 10°C do + 7°C.
Temp. min w nocy: + 4°C do - 2°C.
n Poniedziałek - Środa: Pochmurno z rozpogodzeniami,
okresami opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem.
Widzialność dobra, w czasie opadów słaba. Wiatr północnozachodni i zachodni, słaby do umiarkowanego. Temp. max
w dzień: + 5 ºC do + 7 ºC.Temp. min w nocy: + 2 ºC do - 3 ºC.

Prognoza biometeorologiczna:
Warunki biometeorologiczne niekorzystne,
osłabiona sprawność psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Sędziowali: Jacek Mikołajczyk i Marek
Grabarek (obaj Łódź). Widzów: 150
Łowicz, 28 października. Chyba nikt
z kibiców koszykówki nie spodziewał się
takiego wyniku w niedzielnym pojedynku
koszykarzy Księżaka z ekipą PKK 99. Teoretycznie mocniejszy zespół i bardziej doświadczony przegrał spotkanie praktycznie
w ostatnich minutach.
Zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego w pierwszej kwarcie rozpoczął
mecz bez Roberta Kucharka, który nie
mógł dotrzeć na czas. Jego miejsce w pierwszej piątce zastąpił Maciej Siemieńczuk,
który spisywał się bardzo dobrze. Od pierwszego gwizdka Księżak w miał wyraźną
przewagę. Początek należał do Michała
Chojeckiego, który był bardzo skuteczny i zdobył sześć „oczek” pod rząd. W 5.
minucie po „trójce” Bartosza Włuczyńskiego było 11:7. W końcówce dwie dobre
indywidualne akcję przeprowadził Adrian
El-Ward i Księżak wygrywał 17:8.
Wydawało się, że kłopotów ze zwycięPrzez większość meczu to łowiczanie stwem nie będzie. Jednak drugą odsłonę
prowadzili, ale końcówkę spotkania lepiej zaczęli goście. Po 2. minutach wyz PKK 99 Pabianice jednak przegrali. szli nawet na prowadzenie 18:17. Po chwi UMKS KSIĘŻAK Łowicz - PKK
99 Pabianice 65:71 (17:10, 20:22, 19:18,
9:21)
Księżak: Michał Chojecki 17, Adrian
El-Ward 17 (1x3), Bartosz Włuczyński 15
(2x3), Maciej Siemieńczuk 5 i Michał Banasiak 4 oraz Robert Kucharek 7, Adrian Dyszkiewicz i Przemysław Duranowski.
PKK: Marek Różycki 36 (1x3), Piotr
Dobrosz 10, Mikołaj Raczyński 10, Mariusz Łysio 9 i Kasper Krajewski oraz Piotr
Fronczak 3, Sławomir Okrojek 3 (1x3) i Jakub Orłowski.

1. Piast Gliwice (2)
2. Lechia Gdańsk (3)
3. Śląsk Wrocław (1)
4. Arka Gdynia (6)
5. Polonia Warszawa (4)
6. Wisła Płock (5)
7. Znicz Pruszków (7)
8. GKS Jastrzębie (10)
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała (8)
10. GKS Katowice (11)
11. Tur Turek (9)
12. Odra Opole (12)
13. ŁKS Łomża (14)
14. Motor Lublin (13)
15. Stal Stalowa Wola (16)
16. Warta Poznań (15)
17. Kmita Zabierzów (18)
18. Pelikan-Hortpak (17)

na uwierzyli w „siłę” łowickich Ptaków, licząc tym samym na pierwsze ligowe punkty biało-zielonych w meczu wyjazdowym.
Niestety do meczu przy ul. Bukowej w Katowicach łowiczanie przystąpili bez wiary
w możliwość odniesienia sukcesu. Nie pomogła zmiana trenera - powróciły niestety
dawne „demony”, których na razie nie potrafi „przegonić” Bogdan Pisz.
W naszym składzie bez niespodzianek,
ale bardzo zachowawcza gra pozwoliła gospodarzom na rozwinięcie skrzydeł. Najbardziej aktywnym w ekipie GKS był Hubert
Jaromin, który w 36. minucie wykorzystał
znakomite zagranie Grzegorza Kaliciaka, a tuż przed końcowym gwizdkiem na
przerwę otworzył drogę do bramki Pelikana
Robertowi Sierce.
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